Tuy nhiên, công ngh ch bin và chit xut ca nn y hc chúng ta cha phát trin. Các c s thng t xây dng
các phân xng ch bin và chit xut nh, nu cao, cô cao trc tip, phc v cho nhu cu ca riêng mình. Phng
pháp chit xut ch yu vn là nu cao, cô cao trc tip áp sut thng trong không khí và iu kin nhit không
chun xác, sy tnh trong 2 – 3 ngày. iu này dn n tính cht hóa hc, hot tính ca dc liu ã vô tình b mt i
trong sut quá trình nu, cô, sy… hiu qu iu tr b gim sút.
Nhn nh c vi thc trng ã nêu, vi mong mun to ra mt sc bt mi, mt s chuyn bin v cht cho phát trin thuc
ông dc và thuc Y hc c truyn kt hp công ngh ca nn y hc hin i, n v Nghiên cu và ng dng Thuc dân tc ã
phát trin và ng dng công ngh ch bin và chit xut dc liu. n v ã thc hin chin lc tm xa là u t vào h thng
thit b sn xut và ch bin dc liu. ây là h thng hot ng ng b, mt chiu và khép kín sn xut ra dc liu t cht lng
cao.
Nhm m bo ngun dc liu bình n v cht lng ln s lng, ngoài vic trang b h thng thit b ch bin, sn xut, n v ã
chú trng u t các vùng trng dc liu sch vi din tích ln, trng các loi dc liu phù hp vi th nhng và khí hu ca
tng vùng to c nhng dc liu có hàm lng dc tính cao, iu tr bnh hiu qu. Do vy, n v luôn ch ng c ngun
nguyên liu dc liu, m bo cht lng tt và n nh phc v cho công tác cha bnh cho nhân dân.
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