
  

   
   

   
  

  
  

  

   
  

(c) Phác đồ cho các Dược sĩ Cung cấp Naloxone Hydrochloride. Trước khi cung cấp naloxone 
hydrochloride, dược sĩ phải: 
(1) Kiểm tra người nhận tiềm năng bằng cách đặt các câu hỏi sau: 

(A) Người nhận tiềm năng hiện có đang sử dụng hoặc có tiền sử sử dụng opioid trái 
phép hoặc theo toa hay không. (Nếu người nhận trả lời có, dược sĩ có thể bỏ qua 
câu hỏi kiểm tra B.); 

(B) Người nhận tiềm năng có tiếp xúc với ai sử dụng hoặc có tiền sử sử dụng opioid trái 
phép hoặc theo toa hay không. (Nếu người nhận trả lời có, dược sĩ có thể tiếp tục.); 

(C) Người sẽ được cho dùng naloxone hydrochloride có tiền sử quá mẫn với naloxone 
hay không. (Nếu người nhận trả lời có, dược sĩ có thể không cung cấp naloxone. 
Nếu người nhận trả lời không, dược sĩ có thể tiếp tục.) 

Các câu hỏi kiểm tra sẽ có sẵn trên website của Hội đồng Dược bằng các ngôn ngữ thay thế 
dành cho những bệnh nhân sử dụng ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. 
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