HỘI NGHỊ KHOA HỌC
DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI MỞ RỘNG
LẦN THỨ 7 NĂM 2019

Kỷ yếu

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI

BÁO CÁO POSTER
1. Ảnh hưởng của nồng độ methotrexat đến một số biến cố bất lợi trên bệnh nhân
nhi mắc lơ-xê-mi cấp dòng lympho tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương
Báo cáo viên: Ths. Phạm Minh Tuấn - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại bệnh viện Thận Hà Nội
Báo cáo viên: Ths Đỗ Thị Hoà - Bệnh viện Thận Hà Nội
3. Triển khai hoạt động dược lâm sàng nhằm tăng cường hiệu quả chương trình
kháng sinh dự phòng tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Đức
Giang
Báo cáo viên: Ths Hoàng Thái Hoà - Bệnh viện đa khoa Đức Giang
4. Triển khai hoạt động dược lâm sàng trong điều trị đái tháo đường typ 2 trên
bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
Báo cáo viên: Ths Nguyễn Thị Dừa - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
5. Chương trình quản lý kháng sinh trong bệnh viện: quản lý kháng sinh dự trữ
fosfomycin IV tại bệnh viện Thanh Nhàn
Báo cáo viên: Ths. Đặng Thị Lan Anh - Bệnh viện Thanh Nhàn
6. Thực trạng sử dụng thuốc trong doạ đẻ non tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm
2017
Báo cáo viên: DSCKII Nguyễn Anh Phương - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
7. Cải tiến quy trình quản lý thuốc và vật tư y tế tiêu hao tại khoa phẫu thuật –
gây mê hồi sức bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Vinh
Báo cáo viên: Ds. Nguyễn Thị Phương Hồng - Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Vinh
8. Phân tích thực trạng sử dụng thuốc dự phòng nôn và buồn nôn do hoá chất trên
bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội
Báo cáo viên: DS. Bạch Văn Dương - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

2. Phân tích thực trạng sử dụng thuốc tạo hồng cầu trên bệnh nhân bệnh thận mạn
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Fosfomycin tĩnh mạch (fosfomycin IV) là một trong số các kháng sinh “dự trữ”, thường phối hợp với kháng sinh khác điều trị nhiễm
khuẩn nặng do vi khuẩn đa kháng, đặc biệt K.pneumoniae kháng carbapenem [1], [2], [3].Ngày 26/3/2017, Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh
viện (HĐT&ĐT) ban hành “Quy định về quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện” (can thiệp 1) , fosfomycin IV là một trong số các
thuốc thuộc “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” [4]. Ngày 26/6/2018, HĐT&ĐT tiếp tục ban hành “Hướng dẫn
sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn” (can thiệp 2) nhằm thống nhất việc sử dụng kháng sinh này trên toàn viện [5].
Đánh giá tác động của các can thiệp nói trên đến tình hình tiêu thụ cũng như sử dụng fosfomycin IV, làm cơ sở để hoàn thiện quy
trình quản lý kháng sinh và nhân rộng hoạt động này trong bệnh viện.

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ - BÀN LUẬN (2)

 Hồi cứu tiêu thụ fosfomycin IV cả 3 giai đoạn. Hồi cứu bệnh án
sử dụng fosfomycin IV ở giai đoạn 1-2, tiến cứu ở giai đoạn 3.
Loại trừ khoa Nhi và Đơn nguyên sơ sinh ở cả 2 mục tiêu.
 Thiết kế nghiên cứu

 Tác động của can thiệp lên việc sử dụng fosfomycin
 Đánh giá trên 227 bệnh án, giai đoạn 1, 2 và 3 lần lượt là 71, 96
và 60 bệnh án.
 Bệnh nhân trong giai đoạn 2 và 3 chủ yếu sử dụng fosfomycin
IV ở khoa Hồi sức, có các yếu tố như tuổi, suy giảm chức năng
thận (thanh thải creatinin < 60ml/ph) và thời gian nằm viện cao
hơn so với giai đoạn 1 (p < 0,05).
 Giai đoạn 2, trên 80% người bệnh được sử dụng thuốc phù hợp
cả 5 tiêu chí. Giai đoạn 3, tỷ lệ sử dụng fosfomycin trong phác
đồ phối hợp kháng sinh và áp dụng chế độ liều cao đạt 100%.

Hình 1: Sơ đồ giai
đoạn diễn tiến can
thiệp

 Chỉ tiêu đánh giá tiêu thụ thuốc: DDD/100 ngày nằm viện
(DDD fosfomycin IV = 8g [6]).
 Chỉ tiêu đánh giá sử dụng thuốc: chỉ định, xét nghiệm vi sinh
trước khi dùng, lựa chọn thay thế, phác đồ phối hợp kháng
sinh và chế độ liều cao fosfomycin IV (dựa trên can thiệp 2).

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (1)
 Tác động của can thiệp lên tiêu thụ fosfomycin IV.
 Chiến lược hạn chế sử dụng kháng sinh dự trữ làm giảm tiêu
thụ fosfomycin IV trên toàn vện.

Hình 4. Tác động của can thiệp đến tỷ lệ sử dụng fosfomycin
phù hợp với hướng dẫn của HĐT&ĐT bệnh viện

KẾT LUẬN

Hình 2. Mức độ tiêu thụ fosfomycin của toàn viện
theo giai đoạn, từ 2013-2018

 Cơ cấu tiêu thụ chuyển dịch từ khối Ngoại sang Hồi sức sau
can thiệp 1, tiếp tục duy trì sau can thiệp 2.

 Các can thiệp từ HĐT&ĐT tác động tích cực lên tình hình sử
dụng fosfomycin IV toàn viện, hạn chế sử dụng tại khối ngoại để
tập trung ưu tiên điều trị các nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do
vi khuẩn đa kháng tại các đơn vị hồi sức với chế độ liều cao
fosfomycin IV.
 Kinh nghiệm trong quản lý sử dụng fosfomycin IV có thể được
áp dụng cho các kháng sinh khác, giúp bảo tồn hiệu lực của các
kháng sinh dự trữ trước tình trạng gia tăng đề kháng kháng sinh
của vi khuẩn gây bệnh.
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