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DS NGÔ TUYẾT PHƯƠNG



Tại Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm. Trong

những ngày hè khí hậu nóng nực, nhiệt độ có nơi tăng cao đến 38-40°C,

độ ẩm nhiều khi rất cao trên 80%. Vì vậy, nếu bảo quản thuốc không tốt,

không đúng thì thuốc rất dễ bị hư hỏng, mất tác dụng gây thiệt hại về sức

khoẻ và kinh tế của người sử dụng.

ĐẶT VẤN ĐỀ



HỆ THỐNG THEO DÕI ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN THUỐC 
TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG

 Theo quy định của thông tư 36/2018/TT-BYT, thuốc phải được bảo quản

trong điều kiện đảm bảo duy trì chất lượng và theo đúng quy định của pháp

luật.

 Theo kế hoạch 636/KH-SYT, Bệnh viện cần triển khai hệ thống theo dõi điều

kiện bảo quản thuốc tại các khoa lâm sàng.

 Hạn chế tối đa tình trạng thuốc hư hỏng, không đảm bảo chất lượng do điều

kiện bảo quản chưa đạt yêu cầu



Phụ lục IV NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT BẢO 
QUẢN THUỐC ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bảo quản điều kiện thường

 Độ ẩm không quá 75%

 Nhiệt độ phòng từ 15-30°C. Nhiệt độ tủ lạnh 2-8°C

 Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tại một số thời điểm trong ngày, nhiệt độ có 

thể trên 30°C nhưng không vượt quá 32°C và độ ẩm không vượt quá 80%.

Nếu trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản đặc biệt thì bảo quản ở điều kiện

thường.



Phụ lục IV NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT BẢO 
QUẢN THUỐC ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thông tin trên nhãn Yêu cầu về điều kiện bảo quản

“Không bảo quản quá 30 °C” từ +2 °C đến +30 °C 

“Không bảo quản quá 25 °C” từ +2 °C đến +25 °C 

“Không bảo quản quá 15 °C từ +2 °C đến +15 °C 

“Không bảo quản quá 8 °C từ +2 °C đến +8 °C 

“Không bảo quản dưới 8 °C” từ +8 °C đến +25 °C

“Bảo quản lạnh” từ +2 °C đến +8 °C

“Bảo quản mát” từ +8 °C đến +15 °C

“Khô”, “Tránh ẩm” không quá 75% độ ẩm tương đối trong điều kiện bảo 

quản thường; hoặc với điều kiện được chứa trong bao 

bì chống thấm đến tận tay người bệnh. 

Hướng dẫn về điều kiện bảo quản cụ thể
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SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM SMARTTECH









GHI CHÉP VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

 Xuất file dữ liệu mỗi tháng, gửi file về mail khoa dược trước ngày 5 tây hàng tháng

 Đồng thời ghi nhận nhiệt độ-độ ẩm hàng ngày vào Bảng theo dõi (bảng giấy) treo

trước tủ thuốc 2 lần/ngày vào lúc 9h và 15h.

 Dược sĩ sẽ kiểm tra các Bảng theo dõi nhiệt độ-độ ẩm và file dữ liệu cùng lúc với

kiểm tra tủ trực hàng quý

Email khoa dược: duocbvm02@gmail.com





CẬP NHẬT DANH MỤC LASA 2022-2023





CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Bảo quản ở nhiệt độ thường là? 

a. 15 – 30°C

b. 8 – 15°C

c. Trên 30°C

d. Không vượt quá 32°C

2. Bảo quản ở nhiệt độ lạnh là?

a. 15 – 30°C

b. 8 – 15°C

c. 2 – 8°C 

d. 2 – 15°C



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

3. Độ ẩm tiêu chuẩn là?

a. Không quá 80%

b. Không quá 75% 

c. Không vượt quá 32°C

d. Nhiệt độ khô, tránh ẩm

4. Nếu điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhiệt độ có thể lên đến bao nhiêu?

a. Trên 30°C 

b. Trên 80 %

c. Không vượt quá 32°C 

d. Không vượt quá 32°C và độ ẩm không vượt quá 80%



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

5. Điều kiện bảo quản thuốc tuân theo quy định nào?

a. Theo quy định của Bộ y tế

b. Theo Nhà sản xuất

c. a và b đều đúng

6. Đảm bảo cung cấp thuốc có chất lượng đến tay người sử dụng đòi hỏi phải thực hiện các
giai đoạn sau ?

a. Sản xuất

b. Bảo quản

c. Tồn trữ

d. Lưu thông phân phối thuốc

e. Tất cả đều đúng


