
PHẠM VI BẢO 

QUẢN

1.1 Thuốc hóa dược chứa kháng sinh nhóm β-Lactam

1.1.1.  Thuốc bảo quản ở điều kiện thường X

1.1.2.  Thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

1.2 Thuốc hóa dược không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam

1.2.1.  Thuốc bảo quản ở điều kiện thường X

1.2.2.  Thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C X

1.3 Thuốc dược liệu

1.3.1.  Thuốc bảo quản ở điều kiện thường X

1.3.2.  Thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

1.4 Thuốc sinh học

1.4.1.  Thuốc bảo quản ở điều kiện thường

- Vắc xin

- Sinh phẩm X

1.4.2.  Thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

- Vắc xin X

- Sinh phẩm X

1.5 Thuốc phải kiểm soát đặc biệt

1.5.1.  Thuốc bảo quản ở điều kiện thường

- Thuốc gây nghiện; Thuốc hướng thần; Thuốc tiền chất X

- Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; Thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; Thuốc dạng

phối hợp có chứa tiền chất; 

X

- Thuốc độc;  X

- Thuốc phóng xạ

- Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực
X

1.5.2.  Thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

- Thuốc gây nghiện; Thuốc hướng thần; Thuốc tiền chất

- Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; Thuốc

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; Thuốc dạng

phối hợp có chứa tiền chất; 

- Thuốc độc;  X

- Thuốc phóng xạ

- Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

2.1 Nguyên liệu kháng sinh nhóm β-Lactam

2.1.1.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện thường

2.1.2.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

2.2 Nguyên liệu hóa dược khác
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1.    HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC



2.2.1.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện thường

2.2.2.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

2.3 Nguyên liệu dược liệu

2.3.1.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện thường

2.3.2.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

2.4 Nguyên liệu sinh học dùng làm thuốc

2.4.1.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện thường

- Nguyên liệu sản xuất vắc xin

- Nguyên liệu sản xuất sinh phẩm

2.4.2.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

- Nguyên liệu sản xuất vắc xin

- Nguyên liệu sản xuất sinh phẩm

2.5 Nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt

2.5.1.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện thường

- Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện; Nguyên liệu

làm thuốc là dược chất hướng thần; Nguyên liệu làm thuốc là

tiền chất

- Nguyên liệu độc làm thuốc

- Nguyên liệu làm thuốc phóng xạ

- Nguyên liệu làm thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực

2.5.2.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C

- Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện; Nguyên liệu

làm thuốc là dược chất hướng thần; Nguyên liệu làm thuốc là

tiền chất

- Nguyên liệu độc làm thuốc

- Nguyên liệu làm thuốc phóng xạ

- Nguyên liệu làm thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực

2.6 Nguyên liệu khác

2.6.1.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện thường

2.6.2.  Nguyên liệu bảo quản ở điều kiện lạnh: 2 – 8 °C


		2022-01-20T18:16:15+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




