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Секторен анализ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(NAICS 62)

Health Care and Social Assistance
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.
Сектор "Здравеопазване и социално подпомагане” е един от петнадесетте обслужващи
сектора в Северноамериканската класификационна система (NAICS).
Канадската система за здравеопазване като цяло е в процес на реформиране през
последните четири десетилетия. Текущите реформи са предпоставени от необходимостта
от постигане на покритие от пълния набор медицински услуги за цялата канадска
територия. Ресорна за този сектор държавна администрация е Health Canada –
федералният канадски департамент по здравеопазване, подкрепящ инициативи в области
като планиране на човешките ресурси в здравеопазването, въвеждането на нови
технологии и предоставянето на първична здравна помощ, както и десетте провинциални и
три териториални правителства и федералния департамент по околна среда. Health Canada
е и администрацията, вземаща регулаторни решения по отношение нови за Канада
химически субстанции и тяхното производство в съответствие с добрите производствени
практики; за лекарствени опаковки и етикети на продукти; за безопасността при
потреблението на продукти като: храни, в т.ч. – внасяните нови храни или храни,
получени в резултат на нов производствен процес или генномодифицирани; лекарства,
медицински устройства, натурални продукти, детски играчки, козметика, бижута;
химикали, пестициди и др. Партньори на федералното и провинциалните и териториални
правителства
са:
канадската
Агенция
по
обществено
здраве;
Националната
микробиологична лаборатория; канадските институти за научни здравни изследвания;
Институт за здравна информация; канадски Център за професионално здраве и
безопасност; Съвет по цените на патентованите лекарства и др.
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Националната програма за здравно осигуряване на Канада, наричана често "Medicare", има
за цел да гарантира, че всички граждани имат безпрепятствен достъп до необходимата
болнична и лекарска помощ. Програмата се състои от 13 взаимосвързани провинциални и
териториални планове за здравно осигуряване с общи характеристики на услугите и общи
основни стандарти на покритие. Всички провинциални и териториални планове за здравно
осигуряване се рамкират от федералния канадски Закона за здравеопазването. Съгласно
същия, федералните разпоредби в областта на здравеопазването следва да бъдат
съобразени от провинциалните и териториални здравно-осигурителни планове.
Съобразяването с федералния закон е условие за пълна федерална парична вноска за
здравеопазване за съответната провинция или територия. Отговорност на провинциалните
и териториални правителства е мениджмънта, организацията и реда за предоставяне на
здравни услуги за съответното население. Здравни съвети и актуални новини на здравна
тематика се предоставят от федералните и провинциални власти на сайтовете на
здравните департаменти и посредством социалните мрежи и блогове, за които има данни,
че се посещават от над 5 милиона канадци. Общодостъпна е и канадската база данни
(Health Canada databases) за позволени медикаменти и техните активни съставки и
въздействие; за продукти и хранителни добавки; както и масиви от специализирани данни,
предназнацени за браншови организации, академични среди, частния сектор и граждани.
Общодостъпни са и централизираните бази данни на Health Canada за провеждани
клинични опити с лекарства, както и периодично подлежащите на актуализация бази
данни за практикуваши лекари, медицински сестри, физиотерапевти и демографска
информация за медицинската помощ в Канада и за регламентираните плащания съгласно
здравно-осигурителните планове в съответната провинция или територия.
СРЕДНИ ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ ОТ
СЕКТОРА
ПРИХОДИ
Общо приходите включват приходи от продажба на стоки и услуги, лихви, дивиденти,
комисионни, наеми и др. Средната стойност на годишните приходи на малките и средни
предприятия от сектора за 2011 г. е била 329 600 канадски долара (CAD), а средната
стойност на разходите (преки и оперативни) - 212 500 CAD. Осреднената нетна печалба е
била 117 100 CAD. (Източник: Statistics Canada, Small Business Profiles)
Разпределени по вид, преките и оперативните разходи в сектора за 2011 г. са изглеждали
по следния начин:

Преки разходи: 2011
Вид на разхода

Стойност в
хил. CAD

% от общия
приход

Заплати и обезщетения

5.6

1.7%

Покупки, материали и подизпълнители

12.5

3.8%

Начални запаси

1.7

0.5%

Крайни запаси

2.0

0.6%

Източник: Statistics Canada, Профил на малкия бизнес.

Оперативни разходи: 2011
Вид на разхода

Стойност в
хил. CAD

% от общия
приход

Труд и комисионни

99.0

30.0%

Амортизации

6.7

2.0%
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Оперативни разходи: 2011
Вид на разхода

Стойност в
хил. CAD

% от общия
приход

Ремонти и поддръжка

2.9

0.9%

Телекомуникационни разходи

3.7

1.1%

Наеми

14.8

4.5%

Банкови такси и лихви

2.4

0.7%

Професионални и бизнес такси

13.8

4.2%

Реклами и промотиране

3.1

0.9%

Складови разходи

200.0

0.1%

Застраховки

3.0

0.9%

Други

45.2

13.7%

Източник: Statistics Canada, Профил на малкия бизнес.

Процентът на печелившите малки и средни фирми от сектора за 2011 г. е 93.5. Едва 6,5%
от фирмите в сектор "Здравеопазване и социално подпомагане" не успява да излезе на
печалба. Осреднената годишна печалба на малка/средна фирма от сектора е 117 100 CAD.
Средното почасово заплащане през 2011 г. на служител общо за сектора е било 25 CAD, а
през 2012 г. - 26 CAD.
Брутен вътрешен продукт (БВП): 2007 - 2012 г. за сектора
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Източник: Statistics Canada, Брутен вътрешен продукт по сектори, 2007 г. - 2012 г.

БВП за сектора се е увеличил от 96.8 млн. CAD през 2007 г. - на 109.4 млн. CAD през 2012
г. с комбиниран годишен темп от 2,1%. Между 2011 г. и 2012 г., общата добавена
стойност се е увеличила с 2%.
НАТРУПАНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в сектора са се увеличили от 93.0 млн. CAD
през 2003 г. - на 133.7 млн. CAD през 2012 г., или с комбиниран годишен темп от 4.1%.
Между 2011 г. и 2012 г. е налице увеличение с 3.7%.
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Натрупани капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2003 г. - 2012 г.
Вид на актива

Стойност в млрд. CAD Годишен ръст
2003 г. - 2012 г.
2003 г.
2012 г.

%Изменение
2011-2012

Машини и оборудване

9.1

19.7

9.0%

5.0%

Строителство

84.0

114.0

3.5%

3.4%

Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2003/2012.

ГОДИШНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в сектора са се увеличили от 5.9 млн. CAD през
2003 г. - на 8.3 млн. CAD през 2012 г.р или с комбиниран годишен темп от 3.9%. Между
2011 г. и 2012 г. е налице спад от -3.6%.

Годишни капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2003 г. - 2012 г.
Стойност в млрд.
CAD
2003

2012

Годишен ръст
2003 г. - 2012
г.

Машини и
оборудване

1.5

2.7

7.0%

-9.6%

Строителство

4.4

5.6

2.7%

-0.5%

Вид на актива

% Изменение
2011-2012

Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2003/2012.

През 2012 г. разпределението на практиките от сектор "Здравеопазване и социално
подпомагане" е както следва: 55.4% от тях се считат за микро-структури, т.е. - с
работещи в тях по-малко от пет служители. Малките практики - със служители между 5
и 99 съставляват 41.9%, а средните - между 100 и 499 служители - 2.3% от общия брой
на структурите. Големите работодатели от сектора са основно в провинциите Онтарио и
Квебек и представляват едва 0.4% от общия брой.

Компании от сектора - според броя наети лица по провинции и територии
към м. декември, 2012 г.
Компании по брой наети лица
Провинция/Територия

микро
1-4

малка
5-99

средна
100-499

голяма
500+

Албърта

6 405

4 682

256

23

Британска Колумбия

9 293

6 143

239

43

Манитоба

1 793

1 748

105

17

Ню Брънзуик

1 539

1 102

59

10

Нюфаундленд и Лабрадор

1 223

647

42

9

Северозападни територии

27

81

1

0

1 554

1 100

95

13

Нунавут

14

59

3

0

Онтарио

19 500

14 494

849

143

181

193

5

1

Нова Скотия

Остров Принц Едуард
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Компании от сектора - според броя наети лица по провинции и територии
към м. декември, 2012 г.
Компании по брой наети лица
Провинция/Територия

микро
1-4

малка
5-99

средна
100-499

голяма
500+

Квебек

9 667

8 158

417

104

Саскасчеуан

1 359

1 365

85

10

Юкон
ОБЩО за Канада
Процентно разпределение

68

67

2

0

52 623

39 839

2 158

373

55.4%

41.9%

2.3%

0.4%

Източник: Statistics Canada,м. декември, 2012.

Канадските бази данни предлагат възможност за търсене по фирмени профили
съгласно самоопределянето на отделните фирми по основен предмет на дейност както
следва:
Амбулаторни здравни услуги (NAICS 621):
Лекарски кабинети (NAICS 6211) Лекарските кабинети с обслужващ персонал до 4
човека е най-разпространена практика в Канада - 81.6%. За провинция Онтария такива
са над 10 хиляди от кабинетите; за провинция Квебек - близо 4 хил.; Британска
Колумбия - над 5 200; Албърта - над 3 400; Нова Скотия почти 1000. В териториите с
по-неблагоприятен климат като Северозападни територии и Юкон, тези кабинети с
малък персонал изцяло изчерпват лекарското обслужване. Лекарски практики от
категорията "малки", т.е. с персонал до 99 души съгласно възприетите стандарти са
застъпени най-вече в провинциите: Онтарио - над 2 600 и Британска Колумбия - около
1 100 съгласно данните от края на 2012 г. Над 900 са същите в провинция Албърта;
близо 700 в провинция Квебек и около 150 в Ню Брънзуик. Лекарски практики с
персонал до 499 души има само в провинциите: Онтарио и Албърта - по 10; 5 в Квебек
и 2 в Саскасчеуан. Няма лекарски практики с пероснал от 500 и повече души. Средното
почасово заплащане на наетите в кабинетите през 2012 г. е било 24 канадски долара.
Стоматологични кабинети (NAICS 6212). За разлика от лекарските кабинети, при
стоматологичните услуги, превес имат кабинетите от "малък", а не "микро" тип.
Съотношението съответно е: 62.8% спрямо 37.2% в полза на кабинетите от "малък"
тип. Над 3300 на брой са стоматологичните кабинети с персонал до 99 души в
провинция Онтарио, срещу около 2200 кабинети от "микро" тип в същата провинция.
Аналогична е ситуацията и във всички останали провинции и територии. Освен
единични практики в Онтарио, Квебек и Албърта няма стоматологични практики с нает
персонал от "среден" и "голям" тип. Средното почасово заплащане на наетите в
кабинетите през 2012 г. е било 25 канадски долара.
Кабинети на други здравни специалисти (NAICS 6213) - оптици; кабинети за психично
здраве; рехабилитатори; терапевти. 69.8% от всички тях са от "микро" тип, а около
30% са малки практики. За отделните провинции и територии разпределението е
следното: Онтарио - над 3800 "микро" и над 1600 от "малък" тип; Квебек - 1300
"микро" и около 700 от "малък" тип; Манитоба -275 "микро" и 137 "малки"; Нова
Скотия- 200 – „микро” и 106 "малки"; остров принц Едуард - 19 "микро" и 15 "малки".
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Практиките от среден и голям тип са предимно в Онтарио. Средното почасово
заплащане за тези кабинети за 2012 г. е 21 канадски долара.
Центрове за извънболнична помощ (NAICS 6214). С най-голям дял са практиките от
категорията "малки" - 57.4%. Към 2012 г. такива са 435 в Онтарио; 252 в Саскасчеуан;
244 в Британска Колумбия; 70 в Манитоба; 49 в Ню Брънзуик; 30 в Ню Фаундленд и
Лабрадор. От "микро" тип са 34.4% от практиките - основно в провинциите: Онтарио,
Британска Колумбия и Албърта, а средните и големи са основно в Онтарио и Квебек.
Средното почасово заплащане е около 25 канадски долара.
Медико-диагностични лаборатории (NAICS 6215). Този вид практики са основно от
"микро" (52.9%) и "малък" (45.2%) тип и значително по-малко като бройка, основно в
Онтарио, Квебек, Британска Колумбия, Албърта, Манитоба и Саскасчеуан и с по-висока
ставка на почасовото заплащане - 27 канадски долара.
Други амбулаторни здравни услуги (NAICS 6219). (технологично оборудване за
диагностициране; придвижване при спешна медицинска помощ, включително придвижване при зимни условия от отдалечени територии; естествени терапии;
органична медицина) Практиките от "микро" тип в тази категория здравни услуги
представляват 21% от всички практики в категорията; "малките" практики - 71.5%;
средните - 7.4% и "големите" - 0.2%. Като цяло те са малко на брой и недостатъчни
независимо от бройката нает персонал. Общо за най-голямата провинция Онтарио,
малките практики са едва 71; в Манитоба - 38; в Ню Брънзуик - 8; в Северозападните
територии - 2. В Юкон и Нунавут няма никакви кабинети за амбулаторни здравни
услуги от този тип. Почасовото заплащане в категорията е 27 канадски долара.
Болници (NAICS 622):
Болници от "среден" и/или "голям" тип има във всички провинции и територии с
изключение на Северозападните територии. В провинция Онтарио общият брой на
болниците е 276, от които - 100 големи; в Квебек - 205, от които големи - 75.
Обобщено за Канада, данните са следните: 87 болници от "микро" тип - 8.0%; 368
малки болници - 33.9%; 364 болници от "среден" тип - 33.5% и 266 големи
многопрофилни болници - 24.5%. Работещите в болниците са със средно почасово
заплащане - 31 канадски долара. Натрупаните капиталови инвестиции за този
подсектор са се увеличили от 74 600 млн CAD през 2003 г. – на 100 300 млн. CAD през
2012 г. с комбиниран годишен темп от 3.3%. Увеличението между 2001 г. и 2012 г. е
3%. Поради значимостта им, същите са представени по стойност в млрд. канадски
долари в табличен вид по вид на актива както следва:

Натрупани капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2003 г. - 2012 г.
Болници – подсектор 622
Вид на актива

Стойност в млрд. CAD Годишен ръст
2003 г. - 2012 г.
2003 г.
2012 г.

%Изменение
2011-2012

Машини и оборудване

7.1

13.5

7.4%

2.0%

Строителство

67.5

86.7

2.8%

3.2%

Болници по обща медицина и хирургични болници (NAICS 6221) Средните и големи
общи хирургични болници в провинция Онтарио са 169; в Квебек – 103; в Манитоба –
20; Ню Брънзуик – 19; Нова Скотия – 24; Албърта – 63; Нюфаундленд и Лабрадор –
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13; по една на остров принц Едуард, Юкон и в Нунавут и нито една в Северозападните
теритирии. Средното почасово заплащане е както в подсектор „Болници”. Следва да се
отбележи, че педиатричните болници – подсектор 622112 са много малко като цяло за
Канада – едва 3 големи специализирани такива за Онтарио; 1 в Нова Скотия; 2 в
Квебек и три в Британска Колумбия. В останалите провинции и територии няма
специализирани детски клиники.
Психиатрични болници и болници за лечение при злоупотреба с наркотични вещества
(NAICS 6222) Големити болници от този тип за Канада са общо 20, от които 10 в
Онтарио и 6 в Квебек.
Специализирани болници (NAICS 6223). Това са специализирани здравни заведения
без психиатричните и тези за лечение на наркотични зависимости като например:
ортопедични, неврологични, рехабилитационни, болници за физиотерапия и др. За
Онтарио, тези болници от „среден” тип са 14, а големите – 8. Като цяло,
преобладаващите клиники от този подсектор са от „малък” тип, с персонал от 5 – до 99
души.
Медицински сестри и социални грижи (NAICS 623). Заетите в този подсектор са с
средно почасово заплащане около 22 канадски долара. Разделението по подсектори е
както следва: Сестрински грижи (NAICS 6231); Персонал, обслужващ психично здраве
и зависимости (NAICS 6232); персонал, обслужващ възрастни хора (NAICS 6233) и
такъв, ангажиран със социални грижи и настаняване (NAICS 6239).
Социално подпомагане (NAICS 624) Структурите с такъв тип заетост, основно са от
„микро” и „малък” тип – общо за Канада – 17 615 на брой. Почасовото заплащане на
заетите в подсектора е 18 CAD. (19 CAD за подсектор „Индивидуални и семейни
услуги”- NAICS 6241; 16 CAD за подсектор „Обслужващи дейности за храна и квартира
при спешна помощ” - NAICS 6242 и 18 CAD за подсектор „Професионална
рехабилитация” - NAICS 6243. За подсектора „Дневни грижи за деца” - NAICS 6244 не
се сочат данни за почасовото заплащане.
Търсенето в списъците на Industry Canada по профили на здравните заведения и тези
за социално подпомагане е на езика, на който информацията се предоставя от
отделните структури.
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В КАНАДСКАТА СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ОБОБЩЕНИ
ДАННИ ЗА 2013 г.
През 2013 г. общите разходи за здравеопазване в Канада са били около 211 млрд.
долара, или близо 6000 на човек. От тях: 30% са болничните разходи; 16% разходи за
лекарства; 15% при лекарски практики. Около 70% от плащанията за болници,
институции и лекари, са съгласно съответните провинциални и териториални планове
за здравно осигуряване и 30% са частни плащания. Средно, провинциалните и
териториални правителства харчат около 40% от бюджетите си за здравеопазване.
Похарчената сума на човек отразява здравните нужди на населението по региони,
нивото на организация на здравния сектор и поделянето на разходите за
здравеопазване между обществения и частния сектор. Нерядко, по-високите разходи на
човек са характерни за територии с малко на брой, но разпръснато население.
Очевидно е, че в Канада се отдава ограмно значение на планирането и управлението
на човешкия ресурс в системата на здравеопазването. Здравната система е в сериозен
недостиг на достатъчен медицински персонал, което обяснява поддържането на
информационни масиви за лекарски практики, тяхното разположение и тенденциите в
предлагането на медицински услуги, както и регулярната актуализация на
демографските и образователните бази данни, разглеждани в контекста на нуждата от
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здравно обслужване. През 2012-2013 г. общите държавни плащания към лекарите в
Канада за извършените от тях клинични услуги достига 22.8 млн. долара, което
представлява увеличение от 3.5% в сравнение с предходния период, но което
увеличение остава най-ниското за последното десетилетие. През м. септември, 2014 г.,
канадският институт за здравна информация споделя, че през предходната 2013 г.,
броят на лекарите спрямо населението (общо за Канада - 220 на 100 000 души)
представлява рекордно високо ниво в сравнение с последните 15 години (найблагоприятно е съотношението в провинциите: Нова Скотия, Ню Фаундленд и Лабрадор
и Квебек, съответно: 262, 241 и 237 лекари на 100 000 души и най-неблагоприятно в
Саскасчеуан - 184 и на остров принц Едуард - 190). Констатира се, че в същото време
темпът на нарастване на заплатите на лекарите е много бавен за същия този период.
Видно е, че нарастналата бройка на лекарите продължава да е крайно недостатъчна,
особено за големи територии като канадските. Повече от четвърт от попълнението от
лекари за 2013 г. са специалисти с медицински дипломи, получени извън Канада.
Впечатляващо голям е процентът на такива лекари в Саскасчеуан, Нюфаундленд и
Лабрадор и Манитоба, съответно: 46.3%; 37.6% и 34.4%. С известен консерватизъм
явно се характеризират провинциалните власти на френскоезичната провинция Квебек,
където този процент е 10.5 През 2013 г. средната възраст на лекарите варира от 48.1
до 52.5 във всички провинции и територии. Лекарите в Нюфаундленд и Лабрадор и
Албърта са с най-ниска средна възраст - 48 години, а лекарите на остров принц Едуард
и Онтарио са на средна възраст съответно: 53 и 51 години.
ТЪРГОВСКИЯ ОБМЕН В СЕКТОРА
През 2013 г. вносът в Канада от България на фармацевтични и медицински продукти е
бил на стойност 5 091 987 CAD; на измервателни медицински уреди – 1 486 320 CAD и
на медицинска техника и оборудване – 131 517 CAD. За сравнителния период: януариавгуст – 2013 и 2014 г., данните са следните:
Внос от България на продукти по категории за сравнителен период
(в канадски долари)
Януари-Август,
2013

Януари-Август,
2014

% Изменение 2014/2013

Фармацевтични и медицински продукти
Внос от
България

3 428 807

7 627 780

122.5%

1 221 623

76.2%

996 192

1 029.0%

Измервателни медицински уреди
Внос от
България

693 409

Медицинска техника и оборудване
Внос от
България

88 236

Последно обработените за 2014 г. данни за вноса в Канада на медицински продукти по
категории от България сочи следното:
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Внос от България на продукти по категории за юни, юли
и август, 2014 г.(в канадски долари)
Юни, 2014

Юли, 2014

Август, 2014

Фармацевтични и медицински продукти, NAICS 325410
Внос от България

554 623

398 833

982 797

Измервателни медицински уреди, NAICS 334512
Внос от България

208 168

166 443

97 864

Медицинска техника и оборудване, NAICS 339110
Внос от България

100 623

393 089

33 922

Източник: Statistics Canada & US Census Bureau

Данните от Industry Canada сочат положителен за България търговски баланс при
търговията с Канада с органични химикали (включително витамини, алкалоиди и
антибиотици) и с фармацевтични продукти в поредни години както следва:
Органични химикали (включително витамини,
алкалоиди и антибиотици)
Износ към България
Внос от България
Търговски баланс

2011
58 105
741 281
683 176

2012
67 855
831 984
683 176

2013
168 515
705 084
536 569

фармацевтични продукти
Износ към България
Внос от България
Търговски баланс

2011
382 478
3 431 584
3 049 106

2012
383 966
6 996 585
6 612 619

2013
603 833
4 444 089
3 840 256

През 2012 г. основни за Канада фирми-вносители (изброени по наименование – град –
провинция – пощенски код) на
насипни медикаменти с пеницилини, стрептомицини или техни производни са:
DERMA SCIENCES CANADA INC.

Toronto

Ontario

M1S 3S4

FERME YVES BOIVIN ET FILS INC.

Coaticook

Quebec

J1A 2S2

GFR PHARMA LTD.

Maple Ridge

British Columbia V2X 0Y4

JEFFERS, INC.

Dothan

Alabama

OMNIVET PHARMA INC.

St. Thomas

Ontario

N5P 4C2

OXOID COMPANY

Ottawa

Ontario

K2G 1E8

THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION Boston

Massachusetts

TRAFA PHARMACEUTICAL SUPPLIES INC. Richmond

British Columbia V6V 0A5

VITROLIFE INC.

Inglewood

Colorado

VWR EDUCATION, LTD.

St. Catharines Ontario

L2S 3T4
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на насипни медикаменти, изрично некласифицирани другаде:
A&A PHARMACHEM INC.

Ottawa

Ontario

K2E 7Z7

BAXTER CORPORATION

Mississauga Ontario

L5N 0C2

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CANADA INC. Ayr

Ontario

N0B 1E0

GLAXO WELLCOME

Mississauga Ontario

L5N 6L4

JOHNSON & JOHNSON INC.

Montréal

Quebec

H1N 2G4

NATURAL FACTORS

Coquitlam

British Columbia V3K 6Y2

PATHEON INC.

Mississauga Ontario

L5N 7K9

PFIZER CANADA INC.

Kirkland

Quebec

H9J 2M5

VITA HEALTH PRODUCTS INC.

Winnipeg

Manitoba

R2J 3W2

на антибиотици:
ABBOTT LABORATORIES, LIMITED

Saint-Laurent Quebec

H4S 1R3

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA CO

Candiac

Quebec

J5R 1J1

ELI LILLY CANADA INC

Toronto

Ontario

M1N 2E8

INTERVET CANADA CORP.

Halifax

Nova Scotia B3J 3N2

LEO PHARMA INC.

Thornhill

Ontario

L3T 7W8

MERCK FROSST CANADA & CO

Kirkland

Quebec

H9H 3L1

NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC

Dorval

Quebec

H9S 1A9

PFIZER CANADA INC.

Kirkland

Quebec

H9J 2M5

PHARMACEUTICAL PARTNERS OF CANADA INC Richmond Hill Ontario

L4B 3P6

SANDOZ CANADA INC.

Boucherville

Quebec

J4B 7K8

WARNER CHILCOTT CANADA CO.

Toronto

Ontario

M2N 6K8

На зъболекарски продукти:
CITAGENIX INC.

Laval

Quebec

H7W 5J8

DENTAL BRANDS FOR LESS INC

Concord

Ontario

L4K 4K1

DENTSPLY CANADA LTD

Woodbridge

Ontario

L4L 4A3

DIADENT MANUFACTURING

Burnaby

British Columbia V5J 5G6

GC AMERICA INC.

Alsip

Illinois

HANSAMED LTD

Mississauga

Ontario

L5N 8G4

IMPRX INTEL INTRNATIONAL INC. Thornhill

Ontario

L3T 1W6

IVOCLAR VIVADENT, INC

Mississauga

Ontario

L5T 2Y2

KASH SALES INC

Markham

Ontario

L3R 1G3

KERR CORPORATION

Orange

California

PATTERSON DENTAL CANADA INC Montréal
SINCLAIR DENTAL CO. LTD.

Quebec

H3M 3E6

North Vancouver British Columbia V7P 3T8

Източник: Canadian Importers database.

Десислава Драгнева
СТИВ – Отава, КАНАДА
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