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KSKDP
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp hàng thứ
2, với tỷ lệ từ 5-10% tại các bệnh viện tại Việt Nam. Hậu quả của NKVM làm kéo
dài thời gian nằm viện, tăng nguy cơ tử vong và chi phí điều trị. Sử dụng kháng sinh

trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ [6] [37] [41].
Một trong những biện pháp hiệu quả giúp giảm tỷ lệ NKVM là sử dụng kháng
sinh dự phòng. Theo Bruke và cộng sự, sử dụng KSDP hợp lý có thể giảm 50% tỷ lệ
nhiễm khuẩn sau phẫu thuật, góp phần làm giảm chi phí cho người bệnh [16]. Tuy
nhiên các nghiên cứu thực hiện gần đây cho thấy việc thực hành sử dụng KSDP còn
nhiều hạn chế như lựa chọn kháng sinh chưa hợp lý, thời gian sử dụng kháng sinh sau
phẫu thuật quá dài, thời điểm đưa liều dự phòng chưa phù hợp…[28]. Điều đó dẫn
đến nhiều hậu quả như gia tăng vi khuẩn kháng thuốc, tăng gánh nặng cho bệnh nhân,
xã hội. Vì vậy, nhu cầu xây dựng và triển khai các đề án KSDP trong chương trình
quản lý sử dụng kháng sinh nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại các bệnh viện là
cần thiết.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là bệnh viện hạng I của tỉnh, sử dụng đến
kháng sinh hợp lí luôn là vấn đề được quan tâm trong quá trình thực hành lâm sàng
tại đơn vị, đặc biệt là việc sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật. Tại bệnh viện, bệnh
nhân mổ lấy thai chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Tuy
nhiên chưa có nghiên cứu đánh giá tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh dự phòng
trên nhóm bệnh nhân này. Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Phân tích sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai tại Khoa Sản
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh” nhằm 2 mục tiêu sau:
1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân có sử dụng kháng sinh được chỉ định phấu
thuật mổ lấy thai tại khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh từ tháng
1/1/2019 đến 30/6/2019.
2. Phân tích đặc điểm sử dụng kháng sinh theo kiểu dự phòng của bệnh nhân
trong mẫu nghiên cứu.
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dự phòng (KSDP) trong phẫu thuật đã được chứng minh là biện pháp hiệu quả nhất

Từ kết quả thu được, nhóm nghiên cứu hy vọng đề xuất được các biện pháp
góp phần sử dụng KSDP hợp lý, an toàn và hiệu quả trên các bệnh nhân được chỉ
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định phẫu thuật mổ lấy thai tại đơn vị.

2

Chương 1.

TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ
1.1.1. Khái niệm nhiễm khuẩn vết mổ
Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là những nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật trong
tới một năm sau mổ với phẫu thuật có cấy ghép bộ phận giả (phẫu thuật implant) [5].
1.1.2. Phân loại
NKVM được chia thành 3 loại: (1) NKVM nông gồm các nhiễm khuẩn ở lớp
da hoặc tổ chức dưới da tại vị trí rạch da; (2) NKVM sâu gồm các nhiễm khuẩn tại
lớp cân và/hoặc cơ tại vị trí rạch da. NKVM sâu cũng có thể bắt nguồn từ NKVM
nông để đi sâu bên trong tới lớp cân cơ; (3) Nhiễm khuẩn cơ quan/khoang cơ thể
(Hình 1.1) [5].

Hình 1.1. Sơ đồ phân loại nhiễm khuẩn vết mổ
1.1.2.1. Nhiễm khuẩn vết mổ nông:
NKVM nông gồm các nhiễm khuẩn ở lớp da hoặc tổ chức dưới da tại vị trí
rạch da. NKVM nông phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:
-

Nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật;

-

Chỉ xuất hiện ở vùng da hay vùng dưới da tại đường mổ;

-

Có ít nhất một trong các triệu chứng sau:

3
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thời gian từ khi mổ cho đến 30 ngày sau mổ với phẫu thuật không có cấy ghép và cho

✓ Chảy mủ từ vết mổ nông.
✓ Phân lập vi khuẩn từ cấy dịch hay mô được lấy vô trùng từ vết mổ.
✓ Có ít nhất một trong những dấu hiệu hay triệu chứng sau: đau, sưng, nóng,
đỏ và cần mở bung vết mổ, trừ khi cấy vết mổ âm tính
1.1.2.2. Nhiễm khuẩn vết mổ sâu
NKVM sâu gồm các nhiễm khuẩn tại lớp cân và/hoặc cơ tại vị trí rạch da.
NKVM sâu cũng có thể bắt nguồn từ NKVM nông để đi sâu bên trong tới lớp cân cơ.
NKVM sâu phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:
-

Nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật hay một năm đối với
đặt implant;

-

Xảy ra ở mô mềm sâu cân/cơ của đường mổ;

-

Có ít nhất một trong các triệu chứng sau:
✓ Chảy mủ từ vết mổ sâu nhưng không từ cơ quan hay khoang nơi phẫu
thuật.
✓ Vết thương hở da sâu tự nhiên hay do phẫu thuật viên mở vết thương khi
bệnh nhân có ít nhất một trong các dấu hiệu hay triệu chứng sau: sốt >
380C, đau, sưng, nóng, đỏ, trừ khi cấy vết mổ âm tính.
✓ Áp xe hay bằng chứng NKVM sâu qua thăm khám, phẫu thuật lại, Xquang
hay giải phẫu bệnh.
✓ Bác sĩ chẩn đoán NKVM sâu.

1.1.2.3. Nhiễm khuẩn cơ quan/khoang phẫu thuật
Nhiễm khuẩn cơ quan/khoang cơ thể gồm nhiễm khuẩn ở bất kỳ khoang giải
phẫu/ cơ quan trong cơ thể khác với nhiễm khuẩn tại vị trí rạch da. NKVM tại cơ
quan/khoang phẫu thuật phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:
-

Nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật hay 1 năm đối với đặt
implant;

-

Xảy ra ở bất kỳ nội tạng, loại trừ da, cân, cơ, đã xử lý trong phẫu thuật;

-

Có ít nhất một trong các triệu chứng sau:

✓ Chảy mủ từ dẫn lưu nội tạng.
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✓ Bác sĩ chẩn đoán NKVM nông.

✓ Phân lập vi khuẩn từ cấy dịch hay mô được lấy vô trùng ở cơ quan hay khoang
nơi phẫu thuật.
✓ Áp xe hay bằng chứng khác của nhiễm trùng qua thăm khám, phẫu thuật lại,
Xquang hay giải phẫu bệnh.
1.1.3. Nguyên nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ
Tác nhân gây bệnh: Vi khuẩn là tác nhân chính gây NKVM, tiếp theo là nấm.
Rất ít bằng chứng cho thấy virus và ký sinh trùng là tác nhân gây NKVM. Các vi
khuẩn chính gây NKVM thay đổi tùy theo từng cơ sở khám chữa bệnh và tùy theo vị
trí phẫu thuật. Các vi khuẩn gây NKVM có xu hướng kháng kháng sinh ngày càng
tăng và là vấn đề nổi cộm hiện nay, đặc biệt là các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc
như: S. aureus kháng methicillin, vi khuẩn gram (-) sinh β-lactamase phổ rộng. Tại
các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ người bệnh sử dụng kháng sinh cao, thường gặp
các vi khuẩn gram (-) đa kháng thuốc như: E. coli, Pseudomonas sp, A. baumannii.
Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi các kháng sinh phổ rộng tạo thuận lợi cho sự xuất
hiện các chủng nấm gây NKVM. Các tác nhân gây NKVM thường gặp theo loại phẫu
thuật được trình bày trong Bảng 1.1 [2]:
Bảng 1.1. Tác nhân gây bệnh thường gặp trong NKVM [5]
Loại phẫu thuật

Vi khuẩn có thể gặp

Ghép bộ phận giả
Phẫu thuật tim, thần kinh

S. aureus, S. epidermidis

Mắt

S. aureus, S. epidermids, Streptococcus Bacillus

Chỉnh hình

S.aureus, S.epidermidis

Sản phụ khoa

Streptococci, vi khuẩn kỵ khí

Đầu mặt cổ

S. aureus, Streptococci, vi khuẩn kỵ khí, E. coli,
Enterococci

Phổi, Mạch máu, Cắt ruột
thừa, Đường mật, Đại
trực tràng, Dạ dày tá
tràng

Trực khuẩn kỵ khí, Bacillus, B. enterococci

5

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

✓ Bác sĩ chẩn đoán NKVM tại cơ quan/khoang phẫu thuật [5].

Loại phẫu thuật

Vi khuẩn có thể gặp

Tiết niệu

E. coli, Klebsiella sp.; Pseudomonas spp.

Mở bụng thăm dò

B. fragilis và các vi khuẩn kỵ khí

Có 2 nguồn tác nhân gây NKVM gồm:
- Vi sinh vật trên người bệnh (nội sinh): Là nguồn tác nhân chính gây
NKVM, gồm các vi sinh vật thường trú có ngay trên cơ thể người bệnh. Các vi sinh
vật này thường cư trú ở tế bào biểu bì da, niêm mạc hoặc trong các khoang/tạng rỗng
của cơ thể như: khoang miệng, đường tiêu hóa, đường tiết niệu - sinh dục... Một số ít
trường hợp vi sinh vật bắt nguồn từ các ổ nhiễm khuẩn ở xa vết mổ theo đường máu
hoặc bạch mạch xâm nhập vào vết mổ và gây NKVM. Các tác nhân gây bệnh nội
sinh nhiều khi có nguồn gốc từ môi trường bệnh viện và có tính kháng thuốc cao.
- Vi sinh vật ngoài môi trường (ngoại sinh): Là các vi sinh vật ở ngoài môi
trường xâm nhập vào vết mổ trong thời gian phẫu thuật hoặc khi chăm sóc vết mổ.
Các tác nhân gây bệnh ngoại sinh thường bắt nguồn từ:
+ Môi trường phòng mổ: Bề mặt phương tiện, thiết bị, không khí buồng phẫu
thuật, nước và phương tiện vệ sinh tay ngoại khoa...
+ Dụng cụ, vật liệu cầm máu, đồ vải phẫu thuật bị ô nhiễm.
+ Nhân viên kíp phẫu thuật: Từ bàn tay, trên da, từ đường hô hấp...
+ Vi sinh vật cũng có thể xâm nhập vào vết mổ khi chăm sóc vết mổ không
tuân thủ đúng nguyên tắc vô khuẩn. Tuy nhiên, vi sinh vật xâm nhập vào vết mổ theo
đường này thường gây NKVM nông, ít gây hậu quả nghiêm trọng.
Các vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào vết mổ chủ yếu trong thời gian phẫu
thuật theo cơ chế trực tiếp, tại chỗ. Hầu hết các tác nhân gây NKVM là các vi sinh
vật định cư trên da vùng rạch da, ở các mô/tổ chức vùng phẫu thuật hoặc từ môi
trường bên ngoài xâm nhập vào vết mổ qua các tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp, đặc
biệt là tiếp xúc qua bàn tay của kíp phẫu thuật [5].
1.1.4. Các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ
Có 4 nhóm yếu tố nguy cơ gây NKVM gồm:
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• Nguồn tác nhân gây bệnh và cơ chế lây truyền

• Yếu tố người bệnh:
Những yếu tố người bệnh dưới đây làm tăng nguy cơ mắc NKVM:
- Người bệnh phẫu thuật đang mắc nhiễm khuẩn tại vùng phẫu thuật hoặc tại
vị trí khác ở xa vị trí rạch da như ở phổi, ở tai mũi họng, đường tiết niệu hay trên da.
- Người bệnh đái tháo đường: Do lượng đường cao trong máu tạo thuận lợi để
vi khuẩn phát triển khi xâm nhập vào vết mổ.
- Người nghiện thuốc lá: Làm tăng nguy cơ NKVM do co mạch và thiểu dưỡng
tại chỗ.
- Người bệnh bị suy giảm miễn dịch, người bệnh đang sử dụng các thuốc ức
chế miễn dịch.
- Người bệnh béo phì hoặc suy dinh dưỡng.
- Người bệnh nằm lâu trong bệnh viện trước mổ làm tăng lượng vi sinh vật
định cư trên người bệnh.
Tình trạng người bệnh trước phẫu thuật càng nặng thì nguy cơ NKVM càng
cao. Theo phân loại của Hội Gây mê Hoa Kỳ (American Society of Anesthegiologists
- ASA), người bệnh phẫu thuật có điểm ASA 4 điểm và 5 điểm có tỷ lệ NKVM cao
nhất (Bảng 1.2) [5].
Bảng 1.2. Điểm ASA đánh giá tình trạng người bệnh trước phẫu thuật [5] [19]
Điểm ASA

Tiêu chuẩn phân loại

1 điểm

Người bệnh khoẻ mạnh, không có bệnh toàn thân.

2 điểm
3 điểm

Người bệnh khoẻ mạnh, có bệnh toàn thân nhẹ (phụ nữ có thai, 30<BMI
<40, ..)
Người bệnh có bệnh toàn thân nặng nhưng vẫn hoạt động bình thường

4 điểm

Người bệnh có bệnh toàn thân nặng, đe dọa tính mạng

5 điểm

Người bệnh trong tình trạng bệnh nặng, có nguy cơ tử vong cao cho dù
được phẫu thuật

• Yếu tố môi trường:
Những yếu tố môi trường dưới đây làm tăng nguy cơ mắc NKVM:
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- Người bệnh đa chấn thương, vết thương dập nát.

- Vệ sinh tay ngoại khoa không đủ thời gian hoặc không đúng kỹ thuật, không
dùng hoá chất khử khuẩn, đặc biệt là không dùng chế phẩm vệ sinh tay chứa cồn.
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ không tốt: Người bệnh không được tắm hoặc
không được tắm bằng xà phòng khử khuẩn, vệ sinh khử khuẩn vùng rạch da không
- Thiết kế buồng phẫu thuật không bảo đảm nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Điều kiện khu phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn: Không khí, nước cho vệ
sinh tay ngoại khoa, bề mặt thiết bị, bề mặt môi trường buồng phẫu thuật bị ô nhiễm
hoặc không được kiểm soát chất lượng định kỳ.
- Dụng cụ y tế: Không đảm bảo vô khuẩn do chất lượng tiệt khuẩn, khử khuẩn
hoặc lưu giữ, sử dụng dụng cụ không đúng nguyên tắc vô khuẩn.
- Nhân viên tham gia phẫu thuật không tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn trong
buồng phẫu thuật làm tăng lượng vi sinh vật ô nhiễm: Ra vào buồng phẫu thuật không
đúng quy định, không mang hoặc mang phương tiện che chắn cá nhân không đúng
quy định, không vệ sinh tay/không thay găng sau mỗi khi tay đụng chạm vào bề mặt
môi trường [5].
• Yếu tố phẫu thuật
- Thời gian phẫu thuật: Thời gian phẫu thuật càng dài thì nguy cơ NKVM càng
cao. Theo Hệ thống Giám sát quốc gia về Nhiễm khuẩn bệnh viện (National
Nosocomial Infection Surveillance - NNIS) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng
chống bệnh tật Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), trong
trường hợp thời gian cuộc phẫu thuật vượt quá tứ phân vị 75% của thời gian phẫu
thuật cùng loại thì nguy cơ NKVM sẽ tăng lên. Tứ phân vị 75% (hay còn gọi là T-cut
point) của một số loại phẫu thuật được trình bày trong Bảng 1.3 [27].
Bảng 1.3. T-cut point của một số phẫu thuật
T cut-point (giờ)

Nhóm phẫu thuật
Mổ lấy thai

1

Phẫu thuật cắt chi

1

Phẫu thuật cắt tử cung

2
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đúng quy trình, cạo lông không đúng chỉ định, thời điểm và kỹ thuật.

T cut-point (giờ)

Nhóm phẫu thuật
Phẫu thuật ghép nối chân giả
Chấn thương hở

2

Phẫu thuật hệ bạch huyết

2

Phẫu thuật mắt

2

Lồng ngực

3

Phẫu thuật tiêu hóa

3

Phẫu thuật ruột thừa

3

Ghép da

3

Phẫu thuật mạch máu

3

Phẫu thuật cắt lách

3

Phẫu thuật hệ nội tiết

3

Gan, mật, tụy

4

Phẫu thuật thận

4

Phẫu thuật thần kinh

4

Phẫu thuật cột sống

4

Phẫu thuật tim

5

Phẫu thuật cấy ghép cơ quan

7

Phẫu thuật đầu, cổ

7

- Loại phẫu thuật: Phẫu thuật cấp cứu, phẫu thuật nhiễm và bẩn có nguy cơ
NKVM cao hơn các loại phẫu thuật khác. Phân loại phẫu thuật dựa trên nguy cơ
nhiễm trùng ngoại khoa của của Altemeier được trinh bày trong Bảng 1.4 [5].
Bảng 1.4. Phân loại phẫu thuật
Loại vết
mổ

Định nghĩa

Nguy cơ
NKVM (%)

Là những phẫu thuật không có nhiễm khuẩn, không mở vào
Sạch

đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và tiết niệu. Các vết thương
sạch được đóng kín kỳ đầu hoặc được dẫn lưu kín. Các phẫu
thuật sau chấn thương kín.

9
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2

Loại vết

Định nghĩa

mổ

Nguy cơ
NKVM (%)

Là các phẫu thuật mở vào đường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục
và tiết niệu trong điều kiện có kiểm soát và không bị ô nhiễm
bất thường. Trong trường hợp đặc biệt, các phẫu thuật

nhiễm đường mật, ruột thừa, âm đạo và hầu họng được xếp vào loại

5-10

vết mổ sạch nhiễm nếu không thấy có bằng chứng nhiễm
khuẩn/ không phạm phải lỗi vô khuẩn trong khi mổ.
Các vết thương hở, chấn thương có kèm vết thương mới
hoặc những phẫu thuật để xảy ra lỗi vô khuẩn lớn hoặc phẫu
Nhiễm

thuật để thoát lượng lớn dịch từ đường tiêu hoá. Những phẫu
thuật mở vào đường sinh dục tiết niệu, đường mật có nhiễm

10-15

khuẩn, phẫu thuật tại những vị trí có nhiễm khuẩn cấp tính
nhưng chưa hóa mủ.
Bẩn

Các chấn thương cũ kèm theo mô chết, dị vật hoặc ô nhiễm
phân. Các phẫu thuật có nhiễm khuẩn rõ hoặc có mủ.

>25

Thao tác phẫu thuật: Phẫu thuật làm tổn thương, bầm dập nhiều mô tổ chức,
mất máu nhiều hơn 1500ml trong phẫu thuật, vi phạm nguyên tắc vô khuẩn trong
phẫu thuật làm tăng nguy cơ mắc NKVM [5], [23].
Một số nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy các yếu tố nguy cơ gây NKVM liên
quan tới phẫu thuật gồm: Phẫu thuật sạch – nhiễm, phẫu thuật nhiễm và phẫu thuật
bẩn, các phẫu thuật kéo dài > 2 giờ, các phẫu thuật ruột non, đại tràng [5].
• Yếu tố vi sinh vật
Mức độ ô nhiễm, độc lực và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn càng cao xảy
ra ở người bệnh được phẫu thuật có sức đề kháng càng yếu thì nguy cơ mắc NKVM
càng lớn. Sử dụng rộng rãi các kháng sinh phổ rộng ở người bệnh phẫu thuật là yếu
tố quan trọng làm tăng tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, qua đó làm tăng nguy cơ mắc
NKVM [5].
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Sạch

Ngoài ra, phẫu thuật lấy thai có một số yếu tố nguy cơ NKVM đặc thù so với
các nhóm phẫu thuật khác như mổ cấp cứu, thừa cân (BMI ≥ 30) thất bại dẫn lưu với
độ dày tổ chức dưới da ≥ 3 cm, thời gian mổ dài, kỹ thuật mổ kém, ối vỡ [32], [36].
1.1.5. Đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn trên bệnh nhân

NNIS. Đây được coi là phương pháp dự đoán tốt hơn rõ rệt so với phân loại phẫu
thuật truyền thống và có thể áp dụng trên phạm vi rộng các nhóm phẫu thuật. Thang
điểm NNIS bao gồm ba nhóm yếu tố nguy cơ thành phần: tình trạng bệnh nhân (điểm
ASA càng cao nguy cơ NKVM càng lớn); loại phẫu thuật (nguy cơ NKVM tăng dần
theo thứ tự phẫu thuật sạch, phẫu thuật sạch - nhiễm, phẫu thuật nhiễm và phẫu thuật
bẩn.); độ dài phẫu thuật (nguy cơ NKVM cao trên các ca phẫu thuật kéo dài hơn T –
cutpoint của loại phẫu thuật đó)
Điểm số NNIS được tính bằng tổng các điểm số thành phần theo quy ước sau:
✓ ASA ≥ 3 (1 điểm); ASA < 3 (0 điểm);
✓ Phẫu thuật sạch và sạch nhiễm (0 điểm); Phẫu thuật bẩn và nhiễm (1 điểm);
✓ Thời gian phẫu thuật nhỏ hơn T-cut point (0 điểm); lớn hơn hoặc bằng T-cut
point (1 điểm).
Với nhiều nhóm phẫu thuật tỷ lệ NKVM tăng rõ rệt khi điểm NNIS tăng từ 0
– 3 [27], [29].
1.2. Tổng quan về kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật.
1.2.1. Khái niệm kháng sinh dự phòng
Kháng sinh dự phòng (KSDP) là việc sử dụng kháng sinh trước khi xảy ra
nhiễm khuẩn nhằm mục đích ngăn ngừa hiện tượng này. KSDP nhằm giảm tần suất
nhiễm khuẩn tại vị trí hoặc cơ quan được phẫu thuật, không dự phòng nhiễm khuẩn
toàn thân hoặc vị trí cách xa nơi được phẫu thuật. [4].
1.2.2. Chỉ định sử dụng kháng sinh dự phòng
Theo hướng dẫn sử dụng kháng sinh Bộ Y tế (2015), KSDP được chỉ định cho:
tất cả các can thiệp phẫu thuật thuộc phẫu thuật sạch- nhiễm; trong phẫu thuật sạch,
liệu pháp KSDP nên áp dụng với một số can thiệp ngoại khoa nặng. Phẫu thuật nhiễm

11

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Để đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn trên bệnh nhân, có thể sử dụng thang điểm

và phẫu thuật bẩn: kháng sinh đóng vai trò trị liệu. KSDP không ngăn ngừa nhiễm
khuẩn mà ngăn ngừa nhiễm khuẩn đã xảy ra không phát triển [4].
Theo hướng dẫn của Hội Dược sĩ bệnh viện Hoa Kỳ (American Society of
Health-System Pharmacists - ASHP) (2013) KSDP được chỉ định trên các phẫu thuật

- nhiễm và phẫu thuật nhiễm [23].
Theo CDC, KSDP nên được chỉ định cho tất cả các loại phẫu thuật trong đó
KSDP đã chứng minh được hiệu quả làm giảm tỷ lệ NKVM trên các nghiên cứu lâm
sàng. Phân tầng nguy cơ NKVM theo thang điểm nguy cơ NNIS được áp dụng rộng
rãi cho nhiều nhóm phẫu thuật [35].
1.2.3. Lựa chọn kháng sinh dự phòng
KSDP lý tưởng nhất cần đạt các mục tiêu (1) dự phòng được NKVM, (2)
phòng bệnh và tử vong liên quan đến NKVM, (3) giảm thời gian và chi phí nằm viện,
(4) không gây tác dụng không mong muốn, (5) không tác dụng bất lợi đến hệ vi khuẩn
bình thường trên người bệnh [23]. Để đạt được các mục tiêu này cần lựa chọn KSDP
tác dụng trên căn nguyên vi khuẩn có thể gây NKVM. Thuốc được lựa chọn cần đảm
bảo an toàn, dùng trong thời gian ngắn nhất để giảm tối thiểu tác dụng không mong
muốn, giảm chi phí và giảm tác động trên vị hệ bình thường của bệnh nhân. Dựa trên
nhiều nghiên cứu, ASHP đã đưa ra khuyến cáo lựa chọn KSDP phù hợp cho từng loại
phẫu thuật. Nội dung chi tiết của khuyến cáo này được trình bày trong Phục lục II
[23].
1.2.4. Liều kháng sinh dự phòng
KSDP cần sử dụng với liều phù hợp để đảm bảo được nồng độ trong máu tại
vị trí phẫu thuật lúc rạch da đủ để làm giảm tối đa khả năng xâm nhiễm của vi khuẩn
trong suốt thời gian thực hiện phẫu thuật. Khuyến cáo cụ thể về liều từng loại KSDP
thường dùng được trình bày trong phụ lục III [23].
1.2.5. Đường dùng kháng sinh dự phòng
Đường dùng KSDP được khuyến cáo khác nhau theo loại phẫu thuật. Tuy
nhiên, phần lớn phẫu thuật KSDP được khuyến cáo dùng đường tĩnh mạch do khi sử
dụng qua đường này, nồng độ thuốc trong huyết tương và tại vị trí phẫu thuật có thể
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sạch kèm theo có yếu tố nguy cơ tùy theo loại phẫu thuật, tất cả các phẫu thuật sạch

dự đoán được [23]. Đường tiêm bắp cũng có thể sử dụng nhưng không đảm bảo về
tốc độ hấp thu của thuốc và không ổn định. Đường uống chỉ được dùng khi chuẩn bị
phẫu thuật trực tràng, đại tràng. Đối với đường dùng tại chỗ, hiệu quả thay đổi theo
từng loại phẫu thuật (trong phẫu thuật thay khớp, sử dụng chất xi măng tẩm kháng
1.2.6. Thời điểm sử dụng kháng sinh dự phòng
Theo hướng dẫn sử dụng KSDP của ASHP (2013), kháng sinh nên bắt đầu
trong vòng 60 phút trước rạch da (120 phút với vancomycin hoặc fluoroquinolon).
Đa số phẫu thuật thường sử dụng một liều dự phòng là đủ, thời gian dùng KSDP phẫu
thuật nên dưới 24 giờ. Trường hợp KSDP có thời gian bán thải ngắn, nên bổ sung
liều nếu thời gian phẫu thuật dài hơn 2 lần t1/2 của thuốc hoặc trong trường hợp mất
một lượng máu lớn hoặc có yếu tố khác ảnh hưởng đến dược động học của thuốc
(bỏng nặng). Không nên bổ sung liều trong trường hợp người bệnh có thể bị kéo dài
t1/2 của thuốc [23].
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO), thời điểm
sử dụng liều đầu KSDP trong vòng 120 phút trước thời điểm rạch da. KSDP đưa trước
120 phút trước rạch da tăng nguy cơ gặp NKVM đáng kể so với đưa trong vòng 120
phút trước rạch da. Sự khác nhau về nguy cơ NKVM là không đáng kể ở các khoảng
thời gian: trong vòng 120 đến 60 phút trước rạch da, 60 đến 30 phút trước rạch da và
trong vòng 30 phút trước rạch da. Với phẫu thuật lấy thai, KSDP nên bắt đầu trước
khi rạch da để giảm nguy cơ NKVM ở người mẹ. [41]
Trong một số trường hợp, cần bổ sung liều kháng sinh trong thời gian phẫu
thuật. Trong phẫu thuật tim kéo dài hơn 4 giờ, cần bổ sung thêm một liều kháng sinh.
Trong trường hợp mất máu với thể tích trên 1500ml ở người lớn, và trên 25ml/kg ở
trẻ em, nên bổ sung liều KSDP sau khi bổ sung dịch thay thế [4].
1.2.7. Lưu ý khi sử dụng KSDP
- Không dùng kháng sinh để dự phòng cho các nhiễm khuẩn liên quan đến
chăm sóc sau mổ và những nhiễm khuẩn xảy ra trong lúc mổ.
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sinh) [4].

- Một số nguy cơ khi sử dụng KSDP, bao gồm: dị ứng thuốc, bao gồm cả sốc
phản vệ, tiêu chảy do kháng sinh, nhiễm khuẩn do vi khuẩn Clostridium difficile, vi
khuẩn đề kháng kháng sinh và lây truyền vi khuẩn đa kháng [4].
1.3. Kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai
Nguyên lý của KSDP trong mổ lấy thai là giảm số lượng vi khuẩn hiện diện
tại thời điểm phẫu thuật về mức mà hệ miễn dịch có thể kiểm soát được. Lựa chọn
kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai phải có phổ bao phủ được các chủng thường
gặp khi phẫu thuật vùng chậu bao gồm liên cầu, tụ cầu, trực khuẩn đường ruột, vi
khuẩn nội bào Ureaplasma, Mycoplasma và các loại vi khuẩn kỵ khí. Đối với mổ lấy
thai, cần phát hiện và điều trị sớm các nhiễm khuẩn âm đạo như Bacterial vaginosis,
Chlamydia [4].
Yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với nhiễm khuẩn hậu sản là mổ lấy thai.
Mổ lấy thai làm tăng nguy cơ nâng lên từ 5 - 20 lần so với đẻ đường âm đạo. Một
nghiên cứu của CDC cho thấy nhiễm khuẩn vết mổ lấy thai đến 30 ngày sau mổ là
8,9%. Các nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai bao gồm: viêm niêm mạc tử cung, viêm
đường tiết niệu, nhiễm khuẩn vết mổ. Việc sử dụng KSDP đã được chứng minh làm
giảm nguy cơ nhiễm khuẩn ở các ca mổ lấy thai và có hiệu quả như việc dùng kháng
sinh đa liều điều trị trên nhóm người bệnh được lựa chọn, tiết kiệm chi phí và rút
ngắn thời gian nằm viện. [4]. Theo tổng quan 6 nghiên cứu so sánh tỷ lệ NKVM giữa
nhóm sử dụng KSDP và nhóm sử dụng kháng sinh điều trị, người ta nhận thấy việc
sử dụng KSDP giúp giảm đáng kể tỷ lệ viêm nội mạc tử cung so với dùng kháng sinh
điều trị (OR = 0,59; 95% CI: 0,37 - 0,94) [48]. Nghiên cứu gộp của 4 thử nghiệm
ngẫu nhiên có đối chứng so sánh việc chỉ định kháng sinh dự phòng phổ hẹp
(cephalosporin thế hệ thứ nhất hoặc ampicillin) với chỉ định phối hợp 1 kháng sinh
phổ hẹp (cefazolin) và 1 kháng sinh khác (gentamicin, metronidazol, azithromycin,
doxycyclin) cho thấy việc sử dụng phối hợp kháng sinh làm giảm có ý nghĩa thống
kê tỷ lệ nhiễm trùng, viêm nội mạc tử cung so với chỉ sử dụng một kháng sinh phổ
hẹp [30]. Nghiên cứu tổng quan của Smaill F.M (2014) với 95 nghiên cứu trên 15.000
phụ nữ, việc sử dụng KSDP ở phụ nữ mổ lấy thai cấp cứu đã làm giảm tỷ lệ NKVM
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1.3.1. Nguyên tắc lựa chọn và khuyến cáo sử dụng KSDP trong mổ lấy thai

(OR = 0,40; 95% CI: 0,35 - 0,46, 82 nghiên cứu, 14.407 phụ nữ), viêm nội mạc tử
cung (OR = 0 38; 95% CI: 0,34 - 0,42, 83 nghiên cứu, 13.548 phụ nữ) và các biến
chứng nhiễm trùng nghiêm trọng ở mẹ (OR = 0,31; 95% CI: 0,20 - 0,49, 32 nghiên
cửu, 6.159 phụ nữ) so với giả dược hoặc không điều trị. Cũng trong nghiên cứu này

có giảm tỷ lệ NKVM (OR = 0,62; 95% CI: 0,47 - 0,82, 17 nghiên cứu, 3.537 phụ nữ)
và viêm nội mạc tử cung (OR = 0,38; 95% CI: 0,24 - 0,61, 15 nghiên cứu, 2.502 phụ
nữ) [37].
1.3.2. Thời điểm dùng kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai
Nhiều tác giả lựa chọn thời điểm tiêm sau khi kẹp dây rốn vì lo sợ kháng sinh
vào máu của trẻ sơ sinh có thể gây ra một số bất lợi. Nhưng để đạt được nồng độ
kháng sinh tại vị trí vết mổ trước khi rạch da cần tiêm kháng sinh dự phòng trước mổ.
Trong một nghiên cứu đối với cefazolin cho thấy tiêm kháng sinh trước khi rạch da
làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho mẹ hơn là sau khi kẹp dây rốn nhưng không có
bất lợi cho thai [4]. Một nghiên cứu tiến cứu mù đôi, ngẫu nhiên có đối chứng trên
1112 phụ nữ mổ lấy thai dùng cefazolin và được chia làm 3 nhóm, nhóm 1 sử dụng
2g cefazolin trước khi rạch da 20 - 30 phút, nhóm 2 sử dụng 2g cefazolin ngay sau
khi kẹp dây rốn và nhóm 3 sử dụng giả dược trước khi rạch da. Nghiên cứu cho thấy
hiệu quả sử dụng KSDP cefazolin của nhóm 1 và 2 giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn sau mổ
lấy thai so nhóm 3, có ý nghĩa thống kê (p<0,01), trong khi nhóm sử dụng cefazolin
trước và sau kẹp rốn không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm khuẩn
sau phẫu thuật [40]. Cũng theo kết quả của một tổng quan hệ thống và phân tích gộp
các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, KSDP được đưa trước lúc rạch da trong mổ
lấy thai làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ viêm nội mạc tử cung sau sinh so với đưa sau kẹp
rốn (RR = 0,57; 95% CI: 0,36 - 0,90; p = 0,02) [39]. Nghiên cứu tổng quan hệ thống
với 18 thử nghiệm ngẫu nhiên, nguy cơ viêm nội mạc tử cung giảm 43% (RR = 0,57;
95% CI: 0,40 - 0,82; 13 nghiên cứu, 6250 phụ nữ) và nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ
giảm 38% (RR = 0,62; 95% CI: 0,47 - 0,81; 14 nghiên cứu, 6450 phụ nữ) ở phụ nữ
được sử dụng KSDP trước mổ so với những người sử dụng kháng sinh sau khi kẹp
rốn [22]. Trong một nghiên cứu về KSDP trong mổ lấy thai, kháng sinh cefazolin
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khi phân tích những phụ nữ trải qua mổ lấy thai chủ động có sử dụng KSDP, đã thấy

trước khi rạch da làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn cho mẹ hơn là sau khi kẹp dây rốn,
đồng thời không ghi nhận có bất lợi cho thai [38]. Theo hướng dẫn của WHO (2016),
hướng dẫn của Bộ Y tế (2015), phác đồ của một số bệnh viện như bệnh viện Từ Dũ,
bệnh viện nhân dân Gia Định, bệnh viện Hùng Vương, thời điểm tiêm KSDP trong
được nồng độ kháng sinh cao tại vị trí vết mổ [4], [41].
Thời điểm đưa thuốc KSDP trong mổ lấy thai trước khi rạch da lớn hơn 120
phút tăng nguy cơ NKVM so với thời điểm đưa từ 0 - 120 phút trước rạch da. Trong
một phân tích gộp nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời điểm sử dụng KSDP trước khi
phẫu thuật tổng hợp từ các báo cáo trên 54552 bệnh nhân, nhận thấy nguy cơ NKVM
tăng gần gấp đôi khi KSDP được tiêm sau khi rạch da (OR = 1,89; 95% CI: 1,05 3,40) và cao hơn 5 lần khi dùng vào thời điểm trước > 120 phút trước khi rạch da
(OR = 5,26; 95% CI: 3,29 - 8,39) [25].
Thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng cho các phẫu thuật mổ lấy thai không
kéo dài quá 24 giờ sau phẫu thuật [20] [23].
1.3.3. Một số khuyến cáo sử dụng KSDP trong mổ lấy thai
Một số khuyến cáo trên thế giới và các phác đồ tại các bệnh viện trong nước
về sử dụng KSDP trong mổ lấy thai được trình bày bảng 1.5.
Bảng 1.5. Khuyến cáo sử dụng KSDP trong mổ lấy thai
Khuyến cáo

Kháng sinh
Cefazolin 2g (3g nếu > 120kg)

ASHP (2013) [23]

Ampicillin + sulbactam 3g (ampicillin 2g/sulbactam lg).
Tiêm TM trong vòng 60 phút trước lúc rạch da. Thời
gian sử dụng KSDP < 24h.

ACOG (2011) [17]

Cefazolin lg (2g nêu BMI >30 hoặc cân nặng >100kg).
Tiêm TM trong vòng 60 phút trước lúc rạch da

The Sanford Guide To
Antimicrobial Therapy

Cefazolin 2g, tiêm TM trước rạch da

(2015) [18]

16

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

mổ lấy thai được khuyến cáo là trước lúc rạch da và gần thời điểm rạch da để đạt

Khuyến cáo

Kháng sinh

Tờ hướng dẫn sử dụng

Ampicilin + sulbactam 1,5 - 3g. Tiêm TM trước khởi

Unasyn của Anh.

mê, dừng sử dụng trong vòng 24h sau phẫu thuật
Cefazolin 2g (3g nêu >120kg). Tiêm TM 15-30 phút
trước rạch da
Dị ứng kháng sinh nhóm penicilin: clindamycin 600mg
+ gentamicin 5mg/kg.

Bệnh viện Từ Dũ (2015)
[3]

Cefazolin 2g (3g nêu > 120kg), ampicillin + sulbactam
3g (ampicillin 2g/sulbactam lg). Tiêm TM 15-30 phút
trước rạch da.

Bệnh viện Hùng Vương

Cefazolin 1g (TMC), thời điểm trước rạch da trong vòng

(2014) [2]

30 phút.Nếu dị ứng penicillin hay cephalosporin:
clindamycin 600mg truyền TM trước rạch da.
Nếu sản phụ béo phì (BMI ≥ 30 hoặc cân nặng ≥ 100
kg) dùng 2g Cefazolin trước rạch da.

1.4. Vài nét về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiền thân được thành lập từ Bệnh viện
Than Hòn Gai và Bệnh viện Tám mái Bãi Cháy vào đầu năm 1961. Đến nay, bệnh
viện đã tạo dựng được thương hiệu về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và cơ bản
đáp ứng nhu cầu điều trị trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là bệnh
viện hạng 1 thuộc tỉnh, thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nặng, kháng sinh là
một trong những nhóm thuốc chiếm tỷ trọng lớn tại bệnh viện. Hiện nay, các khoa
khối ngoại của bệnh viện thực hiện thường quy các đại phẫu ngoại, chấn thương, tai
– mũi – họng, sản phụ khoa theo tuyến; phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, phụ
khoa đạt hiệu quả cao: thay khớp háng, tán sỏi niệu quản bằng laze, u phì đại tiền liệt
tuyến, sỏi mật, thoát vị bẹn, kết hợp xương, vá màng nhĩ, viêm xoang hàm. Bệnh viện
đã triển khai thành công các kỹ thuật mới: phẫu thuật cột sống, vi phẫu nối thần kinh
- mạch máu; nội soi khớp gối, cắt toàn bộ dạ dày, đại tràng bằng dao siêu âm, điều trị
thoát vị cơ hoành bằng đặt lưới, cắt toàn bộ tử cung nội soi. Tuy kháng sinh dự phòng
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Bộ Y tế (2015) [4]

đóng vai trò quan trọng trong các kỹ thuật ngoại khoa, chưa có nghiên cứu nào được
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thực hiện đánh giá việc sử dụng kháng sinh trên đối tượng này tại bệnh viện.

18

Chương 2.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bệnh án của các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có thời gian ra viện từ 01/1/2019 đến 30/6/2019.

-

Bệnh án điều trị của bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thời gian ra viện từ 01/1/2019 đến 30/6/2019.

-

Bệnh án của bệnh nhân có sử dụng kháng sinh trong quá trình nằm viện.

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ.
-

Bệnh án của bệnh nhân có hồ sơ không rõ ràng (thời điểm phẫu thuật không
rõ ràng).

-

Bệnh án không tiết cận được trong thời gian nghiên cứu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Mô tả cắt ngang, không can thiệp thông qua hồi cứu dữ liệu bệnh án ra viện
của các bệnh nhân.
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
Thông tin về bệnh nhân và thông tin về sử dụng kháng sinh được thu thập từ
bệnh án của bệnh nhân đạt tiêu chuẩn và điền vào phiếu thu thập thông tin bệnh nhân
(Phụ lục 1).
2.2.3. Nội dung nghiên cứu
2.2.3.1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân của mẫu nghiên cứu
-

Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu:
o Tuổi, chỉ số BMI,
o Lý do chỉ định mổ lấy thai.
o Số lần sinh, số lần mổ lấy thai trước đó.
o Tình trạng lâm sàng: bệnh mắc kèm, điểm ASA.

-

Các yếu tố nguy cơ NKVM và đặc điểm nhiễm khuẩn trước mổ: nhiễm khuẩn
trước phẫu thuật đã được chẩn đoán, hội chứng SIRS trước phẫu thuật.

-

Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu:
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2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn

o Thời gian nằm viện trước phẫu thuật.
o Thời gian phẫu thuật.
o Thời gian nằm viện sau phẫu thuật.
o Tổng thời gian nằm viện.
Đặc điểm NKVM sau phẫu thuật: Số lượng, tỷ lệ bệnh nhân có các biểu hiện
NKVM theo tiêu chuẩn chẩn đoán NKVM của CDC.
2.2.3.2. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trong mẫu nghiên cứu
• Kháng sinh được sử dụng trước, trong và sau ngày phẫu thuật.
Ngày phẫu thuật được quy ước là 2 giờ trước thời điểm rạch da và kéo dài 24
giờ sau khi đóng vết mổ.
• Phân tích việc sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng trong mẫu nghiên cứu.
Kháng sinh kiểu dự phòng được quy ước là kháng sinh sử dụng lần sau cùng
trước phẫu thuật cách thời điểm rạch da trong vòng 24 giờ và kháng sinh sử dụng
trong vòng 24 giờ sau khi đóng vết mổ.
-

Lựa chọn kháng sinh kiểu dự phòng : Tỷ lệ % bệnh nhân sử dụng các loại
kháng sinh tại các thời điểm.

-

Liều dùng, đường dùng kháng sinh kiểu dự phòng: Tỷ lệ % bệnh nhân sử
dụng từng kháng sinh theo liều dùng, đường dùng.

-

Thời điểm đưa kháng sinh kiểu dự phòng: Tỷ lệ % bệnh nhân sử dụng kháng
sinh kiểu dự phòng tương ứng theo từng khoảng thời gian.

-

Độ dài của đợt kháng sinh: Tổng thời gian từ khi bắt đầu sử dụng kháng sinh
đến khi kết thúc sử dụng kháng sinh.

-

Tính phù hợp của sử dụng KSDP: Tỷ lệ % bệnh nhân được đánh giá sử dụng
kháng sinh kiểu dự phòng phù hợp theo từng tiêu chí (chỉ định, lựa chọn, liều
dùng, đường dùng, thời điểm dùng, thời gian dùng và bổ sung liều) và theo
toàn bộ bộ tiêu chí chung.

2.2.4. Các tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá.
2.2.4.1. Đánh giá bệnh nhân nhiễm khuẩn trước phẫu thuật.
Bệnh nhân được xem là có nhiễm khuẩn trước phẫu thuật khi:
- Được bác sỹ chẩn đoán nhiễm khuẩn trước phẫu thuật trong bệnh án.
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-

- Có ít nhất một biểu hiện liên quan đến nhiễm khuẩn trước phẫu thuật. Các
biểu hiện liên quan đến nhiễm khuẩn trước phẫu thuật: tăng bạch cầu (số lượng
bạch cầu ≥ 10000/mm3), có bạch cầu trong nước tiểu, có áp xe hoặc chảy dịch,
thân nhiệt ≥ 38,5oC.

trong số các biểu hiện sau
➢ Thân nhiệt ≥ 38 oC hoặc ≤ 36 oC
➢ Nhịp tim > 90 lần/phút
➢ Nhịp thở > 20 lần/phút hoặc PaCO2 < 32 mmHg
➢ Bạch cầu/máu > 12000/ mm3 hoặc < 4000/ mm3 hoặc > 10% bạch cầu
non [21].
2.2.4.2. Đánh giá nhiễm khuẩn sau phẫu thuật.
Bệnh nhân có nhiễm khuẩn sau phẫu thuật khi:
- Có các biểu hiện NKVM nông hoặc NKVM sâu, nhiễm khuẩn cơ
quan/khoang theo tiêu chuẩn chẩn đoán NKVM của CDC [5].
- Được chẩn đoán nhiễm khuẩn xa
2.2.4.3. Đánh giá tính hợp lý của kháng sinh kiểu dự phòng
-

Tiêu chí đánh giá:
Các tiêu chí đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng

dựa trên khuyến cáo sử dụng KSDP của ASHP (2013), bao gồm: chỉ định dùng
KSDP, lựa chọn loại, liều dùng, đường dùng, thời gian dùng [23]. Riêng tiêu chí thời
điểm đưa thuốc, nhóm nghiên cứu áp dụng theo hướng dẫn dự phòng NKVM của
WHO (2016) [41].
Mổ lấy thai được phân loại là phẫu thuật sạch nhiễm nên việc chỉ định kháng
sinh được đánh giá là phù hợp khi bệnh nhân có sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng.
Liều dùng và đường dùng của kháng sinh kiểu dự phòng được đánh giá là phù hợp
khi liều dùng và đường dùng thực tế được áp dụng theo khuyến cáo của ASHP (2013).
Thời gian dùng kháng sinh kiểu dự phòng được đánh giá là phù hợp khi kháng sinh
được ngừng trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật [23]. Thời điểm dùng liều đầu của
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- Bệnh nhân có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) khi có ít nhất hai

kháng sinh kiểu dự phòng được đánh giá là phù hợp khi liều này được dùng trước
phẫu thuật trong vòng 120 phút trước khi rạch da [41].
-

Quy trình đánh giá:
Tất cả bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều được đánh giá tính phù hợp của

nghiên cứu tiến hành xác định tỷ lệ phù hợp của từng tiêu chí riêng và tỷ lệ tuân thủ
chung.
Đánh giá tính phù hợp của từng tiêu chí: tỷ lệ bệnh nhân thỏa mãn tiêu chí
trên tổng số bệnh nhân sử dụng KSDP. Riêng tiêu chí thời gian dùng KSDP không
đánh giá trên bệnh nhân có biểu hiện của nhiễm khuẩn sau phẫu thuật như sưng, nóng
đỏ, đau …và/hoặc nhiễm khuẩn trước phẫu thuật.
Đánh giá tính phù hợp chung: thực hiện lần lượt qua các bước được mô tả ở
hình 2.1.
Bước 1: Xác định số bệnh nhân được sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng trong
mẫu nghiên cứu. Trong số bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng xác định số
lượng (tỷ lệ %) bệnh nhân được chỉ định KSDP phù hợp.
Bước 2: Các bệnh nhân được chỉ định KSDP phù hợp đưa vào đánh giá tiêu
chí thời điểm dùng thuốc phù hợp.
Bước 3: Các bệnh nhân có thời điểm dùng thuốc phù hợp được đánh giá về
tiêu chí lựa chọn thuốc phù hợp.
Bước 4: Các bệnh nhân thỏa mãn tiêu chí lựa chọn phù hợp tiếp tục được đánh
giá liều dùng, đường dùng phù hợp.
Bước 5: Bệnh nhân được dùng thuốc với liều dùng và đường dùng phù hợp
xác định sau bước 4 được đánh giá tiêu chí thời gian dùng phù hợp.
Số bệnh nhân còn lại sau khi đánh giá ở bước 5 là số bệnh nhân sử dụng KSDP
phù hợp chung.
Số bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng (%)

Số bệnh nhân có thời điểm đưa kháng sinh phù hợp (%)
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việc sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng dựa trên bộ tiêu chí đã xây dựng ở trên. Nhóm

Số bệnh nhân được lựa chọn loại kháng sinh phù hợp (%)

Số bệnh nhân có thời gian dùng kháng sinh phù hợp (%)
Số bệnh nhân được bổ sung liều phù hợp (%)

Số bệnh nhân sử dụng KSDP phù hợp chung (%)
Hình 2.1. Quy trình đánh giá tính phù hợp chung của kháng
sinh kiểu dự phòng.
2.3. Xử lý số liệu:
Số liệu được nhập liệu và xử lý bằng phần mềm IBM SPSS statistic 22 và phần
mềm Microsoft Excel 2016.
Các biến số liên tục sẽ được biểu diễn dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn
nếu có phân phối chuẩn hoặc dưới dạng trung vị và khoảng tứ phân vị nếu không có
phân phối chuẩn. Các biến số định danh và phân hạng được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ
phần trăm.
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Số bệnh nhân có liều dùng kháng sinh phù hợp (%)
Số bệnh nhân có đường dùng kháng sinh phù hợp (%)

Chương 3.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, có 889 bệnh án ra viện
tại khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 250 bệnh án đẻ thường
và 221 bệnh án phẫu thuật mổ lấy thai, trong đó có 199 bệnh án đáp ứng được tiêu

trong Hình 3.1.
889 bệnh án có ngày ra viện
từ 01/1/2019 đến 30/6/2019

221 bệnh án phẫu thuật mổ lấy thai
Loại: 22 bệnh án không rõ ràng
về thời điểm phẫu thuật
-

199 bệnh án đưa vào nghiên cứu
Hình 3.1. Quy trình chọn mẫu nghiên cứu
3.1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân của mẫu nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu được trình bày trong Bảng 3.1.
Bảng 3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Trung vị [tứ phân vị]
Tuổi <18
Tuổi

n (%, N = 199)
30 [27-34]
1 (0,5)

Tuổi 18-35

167 (83,9)

Tuổi > 35
Tuổi nhỏ nhất 17, lớn nhất 53

31 (15,6)

Bất thường do mẹ

27 (13,6)

Lý do chỉ định mổ lấy thai Bất thường do thai

51 (25,6)

Vỡ ối sớm

19 (9,6)
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chuẩn được đưa vào nghiên cứu. Quy trình lựa chọn mẫu nghiên cứu được trình bày

Số lần sinh

Số lần mổ trước đó

n (%, N = 199)

Vết mổ đẻ cũ

125 (62,8)

Lần đầu

54 (27,1)

Lần thứ 2

112 (56,3)

Lần thứ 3 trở lên
Chưa lần nào
1 lần
2 lần

33 (9,1)
79 (39,7)
103 (51,8)
17 (8,5)

Nhận xét:
Trong 199 bệnh nhân của mẫu nghiên cứu, bệnh nhân từ độ tuổi 18-35 chiếm
tỷ lệ cao nhất 83,9%, tỷ lệ bệnh nhân trên 35 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao với 31 trường
hợp (15,6%). Ngoài ra, có 1 trường hợp bệnh nhân dưới 18 tuổi (chiếm 0,5%). Lý do
chỉ định mổ lấy thai chủ yếu là đau vết mổ đẻ cũ (62,8%), ngoài ra, các lý do về bất
thường do thai (như suy thai) và bất thường do mẹ (như khung chậu hẹp) cũng chiếm
tỷ lệ khá cao, lần lượt là 25,6% và 13,6%. Hầu hết bệnh nhân đã sinh 1 lần trước đó
(56,3%), tỷ lệ đã mổ lấy thai trước đó cũng chiếm tỷ lệ cao (51,8%)
3.1.2. Các yếu tố nguy cơ NKVM và đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật
Các yếu tố nguy cơ NKVM và đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật được
trình bày trong Bảng 3.2.
Bảng 3.2. Các yếu tố nguy cơ NKVM
Số bệnh nhân

n (%) (N = 199)

Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn

47 (23,6)

Mổ cấp cứu

0 (0)

Ối vỡ sớm

19 (9,6)

ASA ≥ 3

10 (5)

Thời gian phẫu thuật kéo dài > 1 giờ

20 (10)

Chỉ số NNIS = 0

156 (78,4)

Chỉ số NNIS = 1

42 (21,1)

Chỉ số NNIS = 2

1 (0,5)

Chỉ số NNIS = 3

0 (0)

Đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật
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Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Nhiễm khuẩn đã được chẩn đoán

0 (0)

Có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS)

4 (2)

Nhận xét:
Trong số 199 bệnh nhân phẫu thuật lấy thai, có 47 bệnh nhân (23,6%) có ít
thuật kéo dài >1 giờ với 20 bệnh nhân, chiếm 10%. Hai yếu tố nguy cơ còn lại (ối vỡ
sớm và ASA ≥ 3) chiếm tỷ lệ lần lượt là 9,6% và 5%. Khi tiến hành đánh giá chỉ số
nguy cơ NKVM theo thang điểm NNIS, có 43 bệnh nhân (21,6%) có nguy cơ NKVM
(tương ứng chỉ số NNIS ≥ 1), trong đó phần lớn bệnh nhân có điểm NNIS = 1, chiếm
21,1%. Nghiên cứu không ghi nhận bệnh nhân có nhiễm khuẩn trước phẫu thuật
nhưng có 4 bệnh nhân có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) (chiếm tỷ lệ 2%).
3.1.3. Đăc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu.
Kết quả khảo sát các đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu được trình bày
trong Bảng 3.3:
Bảng 3.3. Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Thời gian

Trung vị [tứ phân vị]

Thời gian nằm viện trước phẫu thuật (giờ)

10 [3,3 – 33]

Thời gian phẫu thuật (phút)

50 [40 – 60]

Thời gian nằm viện sau phẫu thuật (giờ)

144 [129 – 154]

Tổng thời gian nằm viện (giờ)

160 [145 – 180]

Nhận xét:
Đa số bệnh nhân phẫu thuật trong ngày đầu nhập viện với trung vị thời gian
nằm viện trước phẫu thuật là 10 giờ. Bệnh nhân chủ yếu được phẫu thuật trong vòng
60 phút với trung vị 50 phút (khoảng tứ phân vị 40 – 60 phút). Tuy nhiên, thời gian
nằm viện sau phẫu thuật khá dài, chủ yếu từ 129 đến 154 giờ. Tổng thời gian nằm
viện của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu cũng kéo dài với trung vị là 160 giờ, dài
nhất là 631 giờ.
3.1.4. Tỷ lệ nhiễm khuẩn sau phẫu thuật
Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn sau phẫu thuật được trình bày trong Bảng 3.4.
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nhất 1 yếu tố nguy cơ NKVM. Yếu tố nguy cơ chiếm tỷ lệ lớn nhất là thời gian phẫu

Bảng 3.4. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn sau phẫu thuật
n (%) (N=199)

Nhiễm khuẩn vết mổ nông

8 (4,0)

Nhiễm khuẩn vết mổ sâu

0 (0,0)

Nhiễm khuẩn xa

0 (0,0)

Nhận xét:
Trong mẫu nghiên cứu, có 8 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chẩn chẩn đoán NKVM
nông (chiếm 4,0%) với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau, thấm dịch tại vết mổ.
Không có bệnh nhân nào NKVM sâu hoặc nhiễm khuẩn tại cơ quan/khoang cơ thể.
3.1.5. Tình trạng bệnh nhân ra viện
Tình trạng bệnh nhân ra viện được trình bày trong Bảng 3.5.
Bảng 3.5. Tình trạng bệnh nhân ra viện
Số bệnh nhân

n (%) (N=199)

Khỏi

196 (98,5)

Đỡ, giảm

3 (1,5)

Nhận xét:
Hầu hết bệnh nhân xuất viện đều khỏi bệnh (98,5%). Ngoài ra, có 3 bệnh nhân
ra viện với tình trạng đỡ, giảm (chiếm 1,5%).
3.2. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trong mẫu nghiên cứu.
3.2.1. Kháng sinh được sử dụng trước, trong và sau ngày phẫu thuật
Các kháng sinh được sử dụng trước, trong và sau ngày phẫu thuật của mẫu
nghiên cứu được mô tả trong bảng 3.6.
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Số bệnh nhân

Bảng 3.6. Kháng sinh được sử dụng của mẫu nghiên cứu
Tỷ lệ (%)
Trong ngày phẫu thuật

24h – 2h

(N=199)

trước thời

2h trước

CFO

8 (4,0)

1 (0,5)

AMO

4 (2)

Sau 24h

Trong Sau đóng phẫu thuật
thời
điểm
điểm rạch da
phẫu thuật vết mổ
rạch da

Phác đồ đơn trị liệu

TNZ

8 (4)

2 (1)

94 (47,2) 59 (29,6)

2(1)

Phác đồ hai kháng
sinh
CFO+TNZ

94 (47,2) 131 (65,8)

CFO+MTZ

6 (3)

7 (3,5)

CFO+AMO
Phác đồ ba kháng
sinh
CFO+TNZ+CPF
Tổng

2 (1)
12 (6,0)

1 (0,5)

10 (5,0) 196 (98,5) 199 (100)

(CFO: Cefotaxim (tiêm tĩnh mạch); AMO: Amoxicilin + acid clavulanic (uống); TNZ: Tinidazol
(truyền tĩnh mạch); MTZ: Metronidazol (truyền tĩnh mạch); CPF: Ciprofloxacin (uống))

Nhận xét:
Các kháng sinh được dùng tại khoa sản bao gồm: Cefotaxim, ciprofloxacin,
amoxicilin + acid clavulanic và dẫn chất 5 – nitro imidazol (metronidazol và
tinidazol). Trong đó, dạng phối hợp amoxicilin + acid clavulanic và ciprofloxacin chỉ
được sử dụng ở dạng uống, các thuốc còn lại được sử dụng theo đường tiêm tĩnh
mạch. Có 12 bệnh nhân được sử dụng kháng sinh trước ngày phẫu thuật, chiếm tỉ lệ
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Nhóm kháng sinh

6,0%, trong đó chủ yếu dùng cefotaxim. Có duy nhất 1 bệnh nhân sử dụng kháng sinh
trước rạch da. Hều hết bệnh nhân đều sử dụng kháng sinh sau cuộc phẫu thuật và kéo
dài sau ngày phẫu thuật, trong đó chủ yếu là phác đồ hai kháng sinh kết hợp cefotaxim
và tinidazol.
nghiên cứu.
3.2.2.1. Lựa chọn kháng sinh kiểu dự phòng
Trong số 199 bệnh nhân được lựa chọn trong nghiên cứu, có 196 bệnh nhân
được kê kháng sinh kiểu dự phòng (chiếm tỷ lệ 98,5%), có 03 bệnh nhân sử dụng
kháng sinh sau đóng vết mổ 24 giờ nên không được đưa vào phân tích.
Các kháng sinh được lựa chọn trong phác đồ kiểu kháng sinh dự phòng được
trình bày trong bảng sau trong Bảng 3.7.
Bảng 3.7. Lựa chọn kháng sinh kiểu dự phòng
Nhóm kháng
sinh kiểu dự
phòng (N=196)
CFO

24h – 2h trước
thời điểm rạch da
8 (4,1)

Trong ngày phẫu thuật
2h trước thời Trong phẫu
điểm rạch da

thuật

mổ

1 (0,5)

8 (4,1)

173 (88,3)

MTZ

4 (2,0)

TNZ
AMO

Sau đóng vết

2 (1,0)

68 (34,7)

10 (5,1)

174 (88,8)

3 (1,5)

Tổng số bệnh
nhân

11 (5,6)

1 (0,5)

(CFO: Cefotaxim (tĩnh mạch); AMO: Amoxicilin + acid clavulanic (uống); TNZ: Tinidazol (tĩnh
mạch); MTZ : Metronidazol (tĩnh mạch))

Chú thích: Mỗi bệnh nhân trong mẫu có thê sử dụng nhiêu loại kháng sinh một
lúc vì vậy tổng tỷ lệ % có thể sẽ vượt quá 100%.
Nhận xét:
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3.2.2. Phân tích sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng trên bệnh nhân trong mẫu

Nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu là
cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxim) chiếm 88,3%. Ngoài ra, nhóm kháng sinh được
sử dụng kết hợp cùng cefotaxim là nhóm imidazol chiếm 36,7%, trong đó kháng sinh
tinidazol có 96 bệnh nhân (34,7%), metronidazol có 4 bệnh nhân (2,0%).
Phân bố về thời điểm bệnh nhân bắt đầu dùng kháng sinh kiều dự phòng theo

% số bệnh nhân (N=196)

thời gian được trình bày trong Hình 3.2.

Thời điểm Thời điểm
rạch da đóng vết mỏ
43,9%
32,7%

12,2%
5,6%

5,1%
0,5%

24h-2h

0-2h

Trong cuộc
phẫu thuật

0-6h

6-12h

12-24h

Thời điểm đưa thuốc so với thời điểm rạch da và thời điểm đóng vết mổ (giờ)

Hình 3.2. Thời điểm dùng bắt đầu dùng kháng sinh kiểu dự phòng trong mẫu
nghiên cứu
Nhận xét:
Trong số 196 bệnh nhân được dùng kháng sinh kiểu dự phòng, có duy nhất 1
trường hợp được bắt đầu kháng sinh trong vòng 2 giờ trước phẫu thuật (chiếm 0,5%).
Có 11 bệnh nhân (5,6%) sử dụng kháng sinh trong thời gian cuộc phẫu thuật diễn ra.
Phần lớn bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu bắt đầu sử dụng kháng sinh sau khi đóng
vết mổ, trong đó, hầu hết được dùng trong vòng 6 giờ đến 12 giờ hoặc từ 12 giờ đến
24 giờ sau phẫu thuật với tỷ lệ lần lượt là 43,9% và 32,7 %.

30

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

3.2.2.2. Thời điểm sử dụng liều đầu của kháng sinh kiểu dự phòng.

3.2.2.3. Liều dùng, đường đùng kháng sinh kiểu dự phòng.
Thông tin về liều dùng, đường dùng của phác đồ kháng sinh kiểu dự phòng
được tổng hợp tại bảng 3.8.
Bảng 3.8. Liều dùng, đường dùng kháng sinh kiểu dự phòng
Liều dùng 1 lần

Tiêm tĩnh mạch

Số BN (%)
N=196
190 (96,9)

CFO

1000mg

Truyền tĩnh mạch

190 (96,9)
74 (37,8)

MTZ
TNZ

500mg
500mg

AMO

500mg + 125mg

Đường uống

4 (2,0)
70 (35,7)
3 (1,5)
3 (1,5)

(CFO: Cefotaxim (tĩnh mạch); AMO: Amoxicilin + acid clavulanic (uống); TNZ: Tinidazol (tĩnh
mạch); MTZ: Metronidazol (tĩnh mạch)).

Nhận xét:
Hầu hết bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều có sử dụng kháng sinh kiểu dự
phòng theo đường tiêm hoặc truyền tĩnh mạch, chiếm tỷ lệ lần lượt 96,9% và 37,8%.
Các bệnh nhân đều dùng kháng sinh kiểu dự phòng ở mức liều thường dùng như
1000mg cefotaxim/lần, 500mg metronidazol/lần.
3.2.3. Thời điểm dừng kháng sinh sau phẫu thuật
Phân bố về thời điểm dừng phác đồ kháng sinh kiểu dự phòng được trình bày
ở Hình 3.3.
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Tên thuốc

100,0%

80,0%

100,0%

80,0%

60,0%

60,0%

51,5%
41,8%

40,0%

40,0%
30,6%
20,9%

20,0%

20,0%

13,8%

7,1%

6,6%

0,0%

0,5%

0-48

48-72
72-96
96-120
120-144 144-168
Thời gian dừng kháng sinh sau phẫu thuật (giờ)

6,6%

0,0%

0,0%
>168

Hình 3.3. Thời điểm dừng kháng sinh trong mẫu nghiên cứu
Nhận xét
Nghiên cứu không ghi nhận bệnh nhân được ngừng sử dụng kháng sinh trong
vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Phần lớn bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng
có thời gian dùng thuốc kéo dài đến 5 - 7 ngày sau phẫu thuật, chiếm 72,4% mẫu
nghiên cứu.
3.2.4. Phân tích tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh kiều dự phòng
3.2.4.1. Đánh giá tính phù hợp theo từng tiêu chí.
Kết quả đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng theo
từng tiêu chí được thể hiện trong Bảng 3.9.
Bảng 3.9. Tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng
theo từng tiêu chí.
Tiêu chí
Chỉ định KSDP (N=199)

Phù hợp, n (%)
196 (98,5)

Lựa chọn loại KSDP (N=196)

0 (0,0)

Thời điểm bắt đầu dùng KSDP (N=196)

1 (0,5)

Liều KSDP (N=196)

190 (96,9)

32

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

93,4%

Lũy kế bệnh nhân dừng kháng sinh sau phẫu thuật
(%)

Tỷ lệ bệnh nhân dừng kháng sinh sau phẫu thuật(%)

100,0%

Tiêu chí
Đường dùng KSDP (N=196)

Phù hợp, n (%)
193 (98,5)

Thời gian dùng KSDP (N=188)

0 (0,0)

Nhận xét:
hợp. Tuy nhiên, không có bệnh nhân nào được lựa chọn kháng sinh phù hợp theo
khuyến cáo của ASHP. Có duy nhất 1 bệnh nhân (0,5 %) có thời điểm bắt đầu dùng
KSDP phù hợp. Liều của kháng sinh kiểu dự phòng phù hợp theo khuyến cáo về liều
của ASHP ở 190 bệnh nhân chiếm 96,9 %. Hầu hết các bệnh nhân được sử dụng
KSDP đường tiêm, tiêm truyền chiếm 98,5 %, có 3 bệnh nhân (1,5 %) sử dụng kháng
sinh đường uống được coi là không phù hợp.
3.2.4.2. Đánh giá tính phù hợp chung
Kết quả đánh giá tính phù hợp chung trên tất cả các tiêu chí được được thể
hiện ở Hình 3.4.
Bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng: 196 (98,5%)
Thời điểm đưa kháng sinh phù hợp: 1 (0,5%)

Lựa chọn loại kháng sinh phù hợp: 0 (0,0%)

Liều dùng kháng sinh phù hợp: 0 (0,0%)
Đường dùng kháng sinh phù hợp: 0 (0,0%)

Thời gian dùng kháng sinh phù hợp: 0 (0,0%)
Bổ sung liều phù hợp: 0 (0,0%)

Phù hợp chung: 0 (0,0%)
Hình 3.4. Tính phù hợp chung của việc sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng
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Tất cả bệnh nhân được sử dụng kháng sinh dự phòng có chỉ định KSDP phù

Nhận xét:
Trong mẫu nghiên cứu có 196 bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng,
không có bệnh nhân nào đáp ứng toàn bộ bộ tiêu chí, xuất phát từ việc không có bệnh
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nhân nào được lựa chọn kháng sinh phù hợp theo khuyến cáo của ASHP.
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Chương 4.

BÀN LUẬN

Kháng sinh dự phòng (KSDP) phẫu thuật là kháng sinh được sử dụng trước
khi xảy ra nhiễm khuẩn nhằm mục đích ngăn ngừa, giảm tần suất nhiễm khuẩn tại vị
trí hoặc cơ quan được phẫu thuật, không dự phòng nhiễm khuẩn toàn thân hoặc vị trí
tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân, do đó sử dụng KSDP hợp lý sẽ giúp giảm thiểu xuất
hiện NKVM, dự phòng biến chứng và tử vong liên quan tới NKVM, giảm thời gian
và chi phí nằm viện. Lợi ích của sử dụng KSDP hợp lý trong ngoại khoa sẽ đem lại
nhiều lợi ích cho bệnh viện, nhân viên y tế và người bệnh, góp phần nâng cao hiệu
quả điều trị, giảm chi phí không cần thiết về kháng sinh, giảm nguy cơ kháng thuốc,
giảm đau đớn và lo lắng cho bệnh nhân khi phải tiêm nhiều, giảm nguy cơ xuất hiện
các tai biến do phải tiêm truyền như: sưng nề nơi tiêm, apxe..., giảm nguy cơ lây
nhiễm từ bệnh nhân sang nhân viên y tế, giảm công lao động cho nhân viên y tế, đặc
biệt trong tình trạng quá tải hiện nay. Kháng sinh dự phòng cần được sử dụng trước
lúc rạch da hoặc gần thời điểm rạch da để đạt được nồng độ kháng sinh cao tại vị trí
vết mổ trước lúc phẫu thuật. Mặt khác, việc kéo dài KSDP sau khi phẫu thuật thường
không đem lại lợi ích. Thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng cho các phẫu thuật mổ
lấy thai được khuyến cáo không kéo dài quá 24 giờ sau phẫu thuật. KSDP được lựa
chọn cần có phổ bao phủ được vi khuẩn gây NKVM tại vị trí phẫu thuật [20] [23].
Để công tác để giảm thiểu nhiễm khuẩn bệnh viện đạt hiệu quả, ngoài KSDP còn cần
thực hiện tốt các biện pháp khác như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như nâng
cao ý thức phòng chống nhiễm khuẩn của nhân viên y tế trước, trong và sau phẫu
thuật.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong những năm gần đây, số lượng
bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật nói chung và phẫu thuật mổ lấy thai nói riêng
ngày càng tăng và phần lớn các bệnh nhân này đều được chỉ định kháng sinh. Tuy
nhiên, hiện chưa có một nghiên cứu nào phân tích, đánh giá đầy đủ vấn đề sử dụng
kháng sinh tại đây. Trên cơ sở đó, chúng tôi thực hiện đề tài này với mong muốn tìm
hiểu thực trạng và đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh trên các bệnh
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cách xa nơi được phẫu thuật [4]. NKVM làm tăng chi phí và thời gian nằm viện, tăng

nhân có chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai tại bệnh viện, từ đó đề xuất các biện pháp
giúp cải thiện tình hình và nâng cao hiệu quả sử dụng KSDP trong mổ lấy thai.
4.1. Đặc điểm bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Ninh
Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019, nghiên cứu đã thu thập 199 bệnh án đủ tiêu
thuẩn tham gia nghiên cứu. Bệnh nhân chủ yếu có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi (167 bệnh
nhân, chiếm 83,9%). Kết quả này tương tự nghiên cứu của Hoàng Thị Thu Hương tại
Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên năm 2014 với bệnh nhân ở độ tuổi từ 18
đến 35 chiếm tỉ lệ cao nhất (90,5%) [9]. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ NKVM
thấp do đã có nhiều nghiên cứu cho thấy có sự liên quan giữa tuổi của bệnh nhân với
tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ sau mổ. Nghiên cứu mô tả tiến cứu thu thập dữ liệu từ 142
trung tâm y tế ở Hoa Kỳ cho thấy những bệnh nhân có độ tuổi trên 40 tuổi tăng nguy
cơ nhiễm khuẩn vết mổ sau mổ hơn ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi (OR=l,24; 95%
CI: 1,07-1,44) [33].
Lý do chỉ định mổ lấy thai
Theo khuyến cáo của Hội sản khoa Mỹ, nếu bệnh nhân không có chỉ định mổ
lấy thai thì việc sinh qua đường âm đạo là lựa chọn an toàn, phù hợp nhất [17]. Trong
nghiên cứu của chúng tôi chỉ định do bất thường của thai chiếm 25,6%, bất thường
do mẹ chiếm 13,6%, còn lại hầu hết là nguyên nhân khác như do đau vết mổ đẻ cũ,
vỡ ối sớm, trong đó mổ lấy thai do đau vết mổ đẻ cũ chiểm tỉ lệ lớn nhất 62,8%.
Tương đồng với kết quả nghiên cứu của Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Duy Minh và
Nguyễn Hữu Thâm [9] [14] [12].
Các yếu tố nguy cơ NKVM
Thời gian nằm viện trước phẫu thuật có ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện
NKVM. Theo tác giả Lizan, nguy cơ NKVM tăng 1,1 lần mỗi 3 ngày nằm viện trước
mổ [34]. Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Anh và cộng sự trên 3.446 bệnh nhân cũng
cho thấy tỷ lệ NKVM ở nhóm bệnh nhân có thời gian nằm viện trước mổ >7 ngày
cao hơn so với nhóm bệnh nhân có thời gian nằm viện trước mổ < 7 ngày (OR = 2,7,
95% CI: 1,8 - 4,2, p < 0,05) [1]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thời gian
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Đặc điểm chung của bệnh nhân

nằm viện trước mổ của bệnh nhân nằm tại khoa Sản khá ngắn (trung vị là 10 giờ). Do
đó, khả năng NKVM liên quan thời gian nằm viện trước mổ của bệnh nhân trong mẫu
nghiên cứu là thấp.
Thời gian phẫu thuật kéo dài làm tăng nguy cơ NKVM. Kết quả từ tổng quan
tăng nguy cơ NKVM có ý nghĩa ở 11 nghiên cứu [31]. Theo tác giả Lizan nguy cơ
NKVM tăng 1,5 lần nếu kéo dài thời gian phẫu thuật thêm 60 phút[34]. Ở Việt Nam,
kết quả điều tra tình hình NKVM tại bệnh viện Bạch Mai 2006 cho thấy tỷ lệ NKVM
tương ứng với thời gian phẫu thuật 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ là 1,3%; 2,7% và 3,6%. Theo
hướng dẫn điều trị của ASHP thì thời gian phẫu thuật kéo dài trên 2h sẽ là yếu tố
nguy cơ gây NKVM [23]. Trong nghiên cứu này, mổ lấy thai chủ yếu diễn ra trong
thời gian ngắn với trung vị thời gian cuộc mổ là 50 (tứ phân vị 40 – 60 phút). Chỉ có
20 bệnh nhân (10%) có thời gian phẫu thuật dài hơn T-cut point của phẫu thuật mổ
lấy thai (60 phút) nên cũng hạn chế được nguy cơ gây NKVM liên quan đến thời gian
phẫu thuật [27].
Đánh giá nguy cơ NKVM trên bệnh nhân
Nhóm phẫu thuật lấy thai có nhiều yếu tố nguy cơ đặc thù riêng so với các
phẫu thuật còn lại. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 47 bệnh nhân chiếm 23,6%,
có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ gồm: ối vỡ, thời gian phẫu thuật kéo dài >1 giờ, ASA ≥ 3
[32]. Đặc biệt trong mẫu nghiên cứu, có 4 bệnh nhân (2%) có hội chứng đáp ứng
viêm toàn thân, có nguy cơ cao tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm
khuẩn.
Bệnh nhân trước phẫu thuật có nhiều yếu tố nguy cơ NKVM thì việc sử dụng
KSDP càng cần thiết, trong đó thang điểm ASA và thang điểm NNIS thường đực
dùng để đánh giá nguy cơ NKVM. Bệnh nhân có điểm ASA ≥ 3 hoặc điểm NNIS
tăng từ 0-3 thì tỷ lệ NKVM tăng rõ rệt. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có 10
bệnh nhân có điểm ASA ≥ 3 (chiếm tỷ lệ 5%) do có bệnh mắc kèm. Tất cả bệnh nhân
đều có điểm NNIS < 3. Như vậy, hầu hết bệnh nhân trong nghiên cứu nằm trong
nhóm nguy cơ NKVM thấp.
Tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ
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hệ thống của Korol E và cộng sự (2013) cho thấy thời gian phẫu thuật kéo dài làm

Nhiễm khuẩn vết mổ được phân loại bao gồm NKVM nông, NKVM sâu,
nhiễm khuẩn khoang cơ thể và được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về tình trạng vết
mổ, thân nhiệt bệnh nhân, đặc điểm số lượng bạch cầu máu ngoại vi, sản dịch và sự
co hồi tử cung của bệnh nhân, trong đó bế sản dịch là yếu tố gây nhiễm khuẩn.
niêm mạc, màng nhau thai … còn sót lại trong tử cung ra ngoài để tử cung phục hồi
trở lại, quá trình này sẽ kéo dài từ 2 - 6 tuần tùy theo cơ địa mỗi người. Bế sản dịch
là yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn khoang cơ thể, sản dịch không được đào thải hết ra
ngoài, bị ứ lại trong tử cung khiến cho sản phụ bị sốt nhẹ, đau tức bụng dưới, sờ thấy
cục cứng, đặc biệt là sẽ thấy sản dịch có mùi hôi do nhiễm trùng [12].
Trong mẫu nghiên cứu, tình trạng NKVM được ghi nhận trong bệnh án và
phần mềm quản lý bệnh viện của bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 bệnh
nhân (chiếm tỷ lệ 4%) thỏa mãn tiêu chẩn chẩn đoán NKVM nông với các biểu hiện
sưng, nóng, đỏ, đau, thấm dịch tại vế mổ. Không có bệnh nhân NKVM sâu, nhiễm
khuẩn tại cơ quan khoang phẫu thuật hoặc nhiễm khuẩn xa. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết
mổ nêu trên cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Văn Mạnh tại Bệnh viện đa khoa
Phố Nối (0,8% ) [11]. Hầu hết các bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai tại khoa Sản đều
không làm xét nghiệm bạch cầu sau mổ. Điều này có thể giải thích là do tình trạng
bệnh nhân ổn định nên không cần thiết phải làm thêm các xét nghiệm này để giảm
gánh nặng chi phí cho bệnh nhân.
4.2. Phân tích việc sử dụng kháng sinh theo kiểu dự phòng tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng Ninh từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
Trong nghiên cứu này, chúng tôi quy ước “kháng sinh kiểu dự phòng là kháng
sinh sử dụng lần sau cùng trước phẫu thuật cách thời điểm rạch da trong vòng 24
giờ và kháng sinh sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc phẫu thuật” nhằm phân
tích được cả việc sử dụng kháng sinh trên các trường hợp bệnh nhân được bác sỹ chỉ
định kháng sinh với mục đích dự phòng NKVM nhưng thời gian đưa thuốc chưa hợp
lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu (196 bệnh
nhân, 98,5%) được sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân
được đánh giá phù hợp ở mỗi tiêu chí rất khác biệt. Liều của kháng sinh kiểu dự
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Sản dịch là một hiện tượng sinh lý bình thường sau sinh, nhằm loại bỏ những

phòng được tuân thủ theo khuyến cáo về liều của ASHP ở 190 bệnh nhân chiếm 96,9
% và hầu hết các bệnh nhân được sử dụng KSDP có đường dùng phù hợp (chiếm 98,5
%). Tuy nhiên, có duy nhất 1 bệnh nhân (0,5 %) có thời điểm dùng liều đầu của KSDP
phù hợp, không có bệnh nhân nào được lựa chọn kháng sinh phù hợp theo khuyến
trên toàn bộ các tiêu chí, không có bệnh nhân nào được sử dụng KSDP phù hợp. Kết
quả này khá thấp so với các nghiên cứu các trên thế giới, trong đó tỷ lệ tuân thủ hướng
dẫn sử dụng KSDP có sự khác biệt lớn giữa nhiều nghiên cứu. Một tổng quan hệ
thống về việc tuân thủ hướng dẫn sử dụng KSDP cho thấy tỷ lệ chỉ định KSDP hợp
lý từ 70,3% - 95%, tỷ lệ KSDP được sử đúng thời điểm khuyến cáo từ 12,73% 100%, tỷ lệ lựa chọn KSDP hợp lý từ 22%-95%, tỷ lệ dừng KSDP hợp lý từ 5,8% 91,4% và tỷ lệ sử dụng KSDP hợp lý chung từ 0,3 – 84,5% [29]. Tại Việt Nam, nghiên
cứu của Trịnh Thị Vinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà tĩnh giai đoạn 2011 – 2013 cho
thấy không có bệnh nhân nào được sử dụng KSDP trong vòng 120 phút trước thời
điểm rạch da mặc dù tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật sạch và sạch – nhiễm chiếm 82,4%
tổng số bệnh nhân được khảo sát [15]. Kết quả tương tự cũng được ghi nhân tại khoa
ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong đó 100% bệnh nhân phẫu thuật bao
gồm cả phẫu thuật sạch và sạch – nhiễm đều được sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật
[8].
Bộ tiêu chí đánh giá sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng chúng tôi xây dựng chủ
yếu dựa trên khuyến cáo của ASHP (2013) và WHO (2016). Tuy nhiên, trong trường
hợp căn cứ trên Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế (2015), vẫn không có
bệnh nhân nào được đánh giá là phù hợp ở tất cả các tiêu chí.
Lựa chọn kháng sinh kiểu dự phòng
Kết quả so sánh lựa chọn kháng sinh kiểu dự phòng trong mẫu nghiên cứu với
khuyến cáo của ASHP (2013) cho thấy không có bệnh nhân nào được lựa chọn kháng
sinh phù hợp. Nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu là
cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxim) chiếm 96,9%. Ngoài ra, nhóm kháng sinh được
sử dụng kết hợp cùng cefotaxim là nhóm imidazol chiếm 37,8%, trong đó kháng sinh
tinidazol có 70 bệnh nhân (35,7%), metronidazol có 4 bệnh nhân (2,0%). Tuy nhiên

39

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

cáo của ASHP và không có bệnh nhân có thời gian sử dụng KSDP phù hợp. Nếu xét

KSDP được khuyến cáo cho phẫu thuật mổ lấy thai là cefazolin do các ưu điểm bao
gồm thời gian tác dụng đủ dài, phạm vi tác dụng trên các vi khuẩn phổ biến gặp trong
phẫu thuật, an toàn và chi phí thấp đã chứng minh được hiệu quả [4] [23]. Các
Cephalosporin thế hệ 3 như cefotaxim không mang lại lợi ích nhiều hơn trong dự
Cephalosporin thế hệ 3 chỉ được khuyến cáo dự phòng trong phẫu thuật ghép gan
(cefotaxim phối hợp với ampicillin) hoặc trong phẫu thuật cắt túi mật, phẫu thuật
đường mật có viêm cấp (ceftriaxon) [23]. Theo Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của
Bộ Y tế (2015), Cephalosporin thế hệ 3 chỉ được khuyến cáo trong các thủ thuật qua
xương bướm của nhóm phẫu thuật thần kinh và dự phòng trong sinh thiết tuyến tiền
liệt dựa vào kết quả nội soi trực tràng (ceftriaxon). Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng
không tìm thấy hướng dẫn nào khuyến cáo sử dụng tinidazol trong dự phòng NKVM
trong phẫu thuật mổ lấy thai. Tuy nhiên tờ hướng dẫn sử dụng của biệt dược được sử
dụng tại viện có chỉ định này.
Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi là khá thấp so với một số nghiên cứu
khác tại Việt Nam. Trong nghiên cứu của Phạm Thị Kim Huệ tại bệnh viện Đại học
Y Dược TP.HCM và Nguyễn Thị Linh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tỷ lệ lựa
chọn KSDP hợp lý lần lượt là 54,5% và 77,4 % [7], [10]. Khác biệt này có thể được
giải thích một phần do nghiên cứu thực hiện đánh giá sử dụng KSDP dựa vào khuyến
cáo của ASHP (2013) trong khi các các bệnh viện khác dựa trên hướng dẫn KSDP do
bệnh viện xây dựng.
Liều dùng, đường dùng của kháng sinh
Để đạt được được mục tiêu dự phòng NKVM kháng sinh dự phòng cần được
sử dụng với liều phù hợp sao cho nồng độ trong máu và tại mô đủ để ức chế vi khuẩn
tại vị trí rạch da không phát triển thành nhiễm khuẩn [35]. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, đa số bệnh nhân dùng kháng sinh kiểu dự phòng ở mức liều thường dùng
như: cefotaxim 1000mg/lần, metronidazol 500mg/lần. Tỷ lệ bệnh nhân có liều dùng
kháng sinh kiểu dự phòng phù hợp là 96,9%. Không có khuyến cáo về liều dùng của
tinidazol và amoxicilin + acid clavulanic (đường uống) trong dự phòng NKVM nên
nghiên cứu này, chúng tôi không đánh giá liều dùng của 2 kháng sinh trên. Kết quả
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phòng đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện vi khuẩn kháng thuốc. Theo ASHP,

này cao hơn so với nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
(46,8%). [7].
Đường đưa thuốc có thể đưa theo các đường tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp, đặt trực
tràng hoặc uống. Tuy nhiên đường tiêm tĩnh mạch được khuyến khích hơn cả do giúp
quả kháng sinh sẽ phát huy tối đa vào lúc khả năng thâm nhập vào cơ thể của vi khuẩn
cao nhất, ngăn chặn kịp thời không cho vi khuẩn kịp đến những tổ chức xa vết mổ
gây nhiễm khuẩn xa. Trong nghiên cứu này, hầu hết bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
đều có sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng theo đường tiêm tĩnh mạch chiếm 96,9%.
Ngoài ra, có 74 bệnh nhân (37,8%) được sử dụng cả kháng sinh theo đường truyền
tĩnh mạch.
Thời điểm đưa kháng sinh
Thời điểm dùng KSDP là yếu tố quyết định hiệu quả của việc dùng KSDP.
Kháng sinh cần phải được sử dụng vào thời điểm hợp lý để đảm bảo nồng độ lớn hơn
nồng độ ức chế tối thiểu vi khuẩn (MIC) tại vị trí phẫu thuật [41]. Tổ chức y tế WHO
khuyến cáo thời điểm sử dụng KSDP nên được thực hiện trong vòng 120 phút trước
thời điểm rạch da [41], trong khi đa số các hướng dẫn sử dụng kháng sinh hiện nay
đều khuyến cáo KSDP dùng trong vòng 60 phút trước phẫu thuật [4], [26]. Trong
thực tế, việc sử dụng kháng sinh trong vòng 120 phút trước phẫu thuật cũng dễ tuân
thủ hơn. Một nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp chỉ ra rằng, tỷ lệ NKVM
không có khác biệt rõ ràng khi KSDP sử dụng trong vòng 120 đến 61 phút trước phẫu
thuật hoặc trong vòng 60 phút trước phẫu thuật (OR: 1,22; khoảng tin cậy 95%: [0,92
- 1,61]) [26].
Trong số các bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng của chúng tôi, chỉ
có 1 bệnh nhân (0,5%) được đưa kháng sinh trong vòng 120 phút trước thời điểm
rạch da, 10 bệnh nhân (5,1%) sử dụng kháng sinh tại phòng mổ ngay sau khi đóng
vết mổ. Phần lớn bệnh nhân được sử dụng kháng sinh sau khi đóng vết mổ chiếm
88,8%. Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đúng thời điểm khuyến cáo là rất nhỏ so với kết quả
nghiên cứu tại nhiều bệnh viện khác. Nghiên cứu của Hoàng Thị Thu Hương tại Bệnh
viện đa khoa trung ương Thái Nguyên cho thấy tỉ lệ bệnh nhân sử dụng kháng sinh
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đạt được nồng độ thuốc trong máu và trong mô tế bào. Nếu làm được như vậy, hiệu

sau kẹp rốn chiếm 55,8%, sử dụng trước rạch da chiếm 44,2%.[9]. Nghiên cứu của
Bùi Hồng Ngọc và cộng sự tại Bệnh viện Bình Dân cho kết quả về tỷ lệ KSDP được
dùng ở thời điểm hợp lý trước và sau can thiệp lần lượt là 81,0% và 94,9% [13].
Nghiên cứu của Phạm Thị Kim Huệ và Đặng Nguyễn Đoan Trang về khảo sát sử
TP.HCM cho kết quả 91,9% bệnh nhân được sử dụng KSDP tại thời điểm hợp lý [7].
Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có đến 88,8% bệnh nhân dùng liều KSDP
sau phẫu thuật, chủ yếu là trong vòng 6-24 giờ (76,6%) sau khi đóng vết mổ, 5,6%
bệnh nhân dùng KSDP trước thời điểm rạch da trên 120 phút. Kết quả này có thể dẫn
đến tỷ lệ xuất hiện NKVM sau phẫu thuật cao, đặc biệt là các NKVM sau khi bệnh
nhân ra viện không theo dõi được. KSDP sử dụng trước thời điểm rạch da >120 phút
làm tăng tỷ lệ NKVM lên gấp 5 lần so với sử dụng trong vòng 120 phút trước rạch
da (OR: 5,26; 95% Cl: 3,29 - 8,39). Trong khi đó KSDP sử dụng sau thời điểm rạch
da làm tăng tỷ lệ NKVM gấp 2 lần so với khi sử dụng trước rạch da (OR: 1,89; 95%
Cl: 1,05 - 3,40) [26].
Thời gian dùng kháng sinh
Trong nghiên cứu của chúng tôi, không có bệnh nhân nào dừng kháng sinh
trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật và hầu hết được kéo dài đến khi ra viện. Trong khi
đó, khuyến cáo với đa số phẫu thuật thường chỉ cần sử dụng một liều kháng sinh dự
phòng, thời gian dùng KSDP phẫu thuật nên dưới 24 giờ sau phẫu thuật [23]. Theo
hướng dẫn của ASHP, kháng sinh còn đóng vai trò điều trị đối với phẫu thuật bẩn
[23], các đối tượng này có thể sử dụng KSDP kéo dài hơn 24h sau phẫu thuật. Hướng
dẫn sử dụng kháng sinh Bộ Y tế cũng mở rộng kháng sinh đóng vai trò điều trị trên
phẫu thuật nhiễm [4]. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, không có bệnh nhân nào
thuộc nhóm phẫu thuật trên, tuy nhiên có 8 bệnh nhân có biểu hiện NKVM nông sau
phẫu thuật nên việc kéo dài dùng kháng sinh có thể được coi là cần thiết.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu chiếm
95,9% dùng kháng sinh quá thời gian cần thiết để dự phòng NKVM. Nhìn chung, tỷ
lệ bệnh nhân có thời gian dùng kháng sinh kiểu dự phòng sau phẫu thuật phù hợp với
hướng dẫn KSDP của ASHP (2013) là 0 %. Kết quả này thấp so với đánh giá tại bệnh
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dụng KSDP trong phẫu thuật sạch, sạch nhiễm tại bệnh viện Đại học Y Dược

viện Bình Dân (61,7% - 76,1%) [13] hoặc bệnh viên Đại học Y Dược TP.HCM
(54,5%) [7]. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể do thói quen sử dụng của
bác sỹ tại đơn vị. Kéo dài thời gian sử dụng kháng sinh với vai trò dự phòng quá mức
cần thiết làm tăng gánh nặng chi phí cho bệnh nhân, đồng thời tăng nguy cơ vi khuẩn
Kết quả nghiên cứu đã phần nào phản ánh thực trạng và một số điểm tồn tại
liên quan đến việc sử dụng kháng sinh trên các bệnh nhân có phẫu thuật mổ lấy thai
tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt về thời điểm đưa kháng
sinh, thời gian ngừng sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật và lựa chọn loại KSDP phù
hợp. Điều này cho thấy tính cần thiết của việc xây dựng hướng dẫn sử dụng KSDP
và áp dụng đồng bộ với các quy trình phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh
viện để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
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đề kháng kháng sinh và nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn của thuốc [24].

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A. KẾT LUẬN
Qua khảo sát đặc điểm bệnh nhân và phân tích sử dụng kháng sinh kiểu dự
phòng của bệnh nhân được phẫu thuật tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng

kết luận sau:
1. Đặc điểm bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật.
- Trong 199 bệnh nhân của mẫu nghiên cứu, bệnh nhân từ độ tuổi 18-35 chiếm
tỷ lệ cao nhất 83,9%, lý do chỉ định mổ lấy thai chủ yếu bao gồm đau vết mổ đẻ cũ,
vỡ ối chiếm tỉ lệ cao nhất (71,4%), có 47 bệnh nhân (23,6%) có ít nhất 1 yếu tố nguy
cơ NKVM.
- Tổng thời gian nằm viện của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có trung vị là
8 ngày, dài nhất là 27 ngày. Trong đó, đa số bệnh nhân phẫu thuật trong ngày đầu
nhập viện. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật chủ yếu từ 6 đến 7 ngày.
- Trong mẫu nghiên cứu, có 8 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chẩn chẩn đoán NKVM
nông (chiếm 4,0%). Không có bệnh nhân NKVM sâu, nhiễm khuẩn tại cơ quan
khoang phẫu thuật.
2. Phân tích sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng trên bênh nhân có chỉ định phẫu
thuật.
- Các kháng sinh chủ yếu được dùng trên bệnh nhân bao gồm: cefotaxim,
tinidazol, ciprofloxacin, metronidazol, ciprofloxacin, amoxicilin + acid clavulanic.
Trong đó có 12 bệnh nhân được sử dụng kháng sinh trước ngày phẫu thuật, chiếm tỉ
lệ 6,1%
- Trong mẫu nghiên cứu, có 196 bệnh nhân được kê kháng sinh kiểu dự phòng
(chiếm 98,5%). Nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu là
cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxim) chiếm 96,9%, nhóm imidazol chiếm 37,8%, trong
đó kháng sinh tinidazol có 70 bệnh nhân (35,7%), metronidazol có 4 bệnh nhân (2%).
- Chỉ có 1 trường hợp được bắt đầu sử dụng kháng sinh 2 giờ trước phẫu thuật
chiếm 0,5%, 10 bệnh nhân (5,1%) bắt đầu sử dụng kháng sinh tại phòng mổ trong

44

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Ninh trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến 30/06/2019, chúng tôi rút ra một số

thời gian cuộc phẫu thuật diễn ra. Phần lớn bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu bắt đầu
sử dụng kháng sinh sau khi đóng vết mổ.
- Hầu hết bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều có sử dụng kháng sinh kiểu dự
phòng theo đường tiêm tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch. Đa số bệnh nhân dùng

- Phần lớn bệnh nhân sử dụng kháng sinh kiểu dự phòng có thời gian dùng kéo
dài từ 5 - 7 ngày sau phẫu thuật, chiếm 72,4% mẫu nghiên cứu.
- Đánh giá tính phù hợp của phác đồ kháng sinh dự phòng theo từng tiêu chí
cho thấy không có bệnh nhân được lựa chọn kháng sinh phù hợp theo khuyến cáo của
ASHP. Có 1 bệnh nhân (0,5 %) có thời điểm bắt đầu dùng KSDP phù hợp. Liều của
kháng sinh kiểu dự phòng được tuân thủ theo khuyến cáo về liều của ASHP ở 190
bệnh nhân chiếm 96,9 %. Đánh giá chung trên toàn bộ các tiêu chí cho thấy không có
bệnh nhân nào phù hợp trên toàn bộ bộ tiêu chí.
B. KIẾN NGHỊ
Bệnh viện cần xây dựng phác đồ KSDP cho bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai
để việc sử dụng kháng sinh được thống nhất và có hiệu quả.
Nên lồng ghép việc quản lý KSDP trong chương trình quản lý giám sát sử
dụng kháng sinh của bệnh viện để thúc đẩy việc sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn
và hiệu quả.
Triển khai nghiên cứu đánh giá tính hợp lý của việc sử dụng kháng sinh trên
những loại phẫu thuật khác dựa trên KSDP cho phẫu thuật mổ lấy thai.
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kháng sinh kiểu dự phòng ở mức liều thường dùng
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 Nhiễm

 Bẩn

Nhịp thở của bệnh nhân có lớn hơn 20 lần/phút ?
 Có
 Không
Nếu có xin điền tiếp thông tin: Nhịp thở:
Điểm ASA:
1

2

3

Ngày:
4

5

Đặc điểm liên quan nhiễm khuẩn trước phẫu thuật:
Bệnh nhân trước phẫu thuật có sốt trên 380C không ?
 Có
 Không
Nếu có sốt xin điền tiếp thông tin dưới đây:
Ngày sốt:
Nhiệt độ:
Bệnh nhân có các xét nghiệm về bạch cầu (BC) trước mổ hay không?
 Có
 Không
Nếu có, xin điền tiếp thông tin dưới đây:
Xét nghiệm máu
Ngày xét nghiệm:
Số BC tổng
Số BC trung tính:
Tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật:
Vết mổ khô hoàn toàn?
 Có
 Không
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PHỤ LỤC I
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN
I. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN
Họ tên bệnh nhân:………………… …….Tuổi:…………Mã bệnh án:…………….
Ngày vào viện :………………………………………………………………………
Ngảy ra viện :………………………………………………………………………...
Cân nặng:………………………………Chiều cao…………………………………
Lý do chỉ định mổ lấy thai:………………………………………………………..
Số lần sinh:…………………………….Số lần mổ:…………………………………
Bệnh mắc kèm:………………………………………………………………………
Thời điểm phẫu thuật: ………………………………………………………………
Thời điểm kết thúc phẫu thuật:………………………………………………………
Chẩn đoán trước phẫu thuật:. ………………………………………………………
Chẩn đoán sau phẫu thuật: ………………………………………………………….
Nhịp tim: …………………..HA…………………………………………………….
Phân loại phẫu thuật
 Sạch
 Sạch - nhiễm

Tên kháng sinh dị ứng…………………………………………………
STT Ngày Tên
Liều Ngày
Ngày
Đường Thời Khoa Thay
tháng kháng dùng/ bắt đầu kết thúc dùng
gian
dùng đổi
năm
sinh
ngày
dùng
phác đồ
1
2
….
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Nếu không, xin cho biết tình trạng cụ thể bằng cách điền thông tin dưới đây:
 Chân chỉ tấy đỏ, không chảy dịch mủ
Ngày xuất hiện:…………..
 Thấm máu và dịch từ vế mổ
Ngày xuất hiện: ………….
 Chảy mủ từ vết mổ
Ngày xuất hiện: ………….
 Biểu hiện đau, sưng, nóng, đỏ và có
Ngày xuất hiện:…………..
mở vết thương
 Xuất hiện nhiễm khuẩn xa
Ngày xuất hiện: ………….
Bệnh nhân có các xét nghiệm về bạch cầu (BC) sau mổ hay không?
 Có
 Không
Nếu có, xin điền tiếp thông tin dưới đây:
Ngày xét nghiệm:
Số BC tổng:
Số BC trung tính:
Tình trạng bệnh nhân ra viện:
 Đỡ - khỏi
 Chuyển tuyến
 Nặng – tử vong
II. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG KHÁNG SINH
Tiền sử dị ứng kháng sinh:
 Có
 Không

PHỤ LỤC II
Khuyến cáo lựa chọn KSDP theo ASHP (2013) [23]
Nhóm phẫu thuật

Lựa chọn
KSDP a

Lựa chọn
KSDP thay thế

Mức bằng
chứng b

Mạch vành
Có cấy ghép thiết bị tim
mạch (thiết bị điều nhịp)
Có cấy ghép thiết bị hỗ
trợ tâm thất
Lồng ngực
Các phẫu thuật không
phải tim mạch, gồm các
phẫu thuật cắt thùy, một
phần phổi và các phẫu
thuật lồng ngực khác
Nội soi lồng ngực

Cefazolin, cefuroxim
Cefazolin, cefuroxim
Cefazolin, cefuroxim

Clindamycinc
vancomycin c
Clindamycin
vancomycin
Clindamycin
vancomycin

A
A
C

Cefazolin,
sulbactam

ampicillin– Clindamycinc
vancomycin c

A

Cefazolin,
sulbactam

ampicillin– Clindamycinc
vancomycin c

C

Dạ dày ruột
Các phẫu thuật mở vào
trong khoang của ông Cefazolin
tiêu hóa (cắt khối u tụy e)

Các phẫu thuật không
mở vào trong khoang của Cefazolin
ống tiêu hóa

Clindamycin hoặc
vancomycin
f
+aminoglycosid
A
hoặc aztreonam hoặc
fluoroquinolon g-i
Clindamycin hoặc
vancomycin
+
f
aminoglycosid hoặc A
aztreonam
hoặc
g-i
fluoroquinolon

Đường mật

Phẫu thuật mở

Clindamycin hoặc
vancomycin
+
Cefazolin,
cefoxitin,
f
aminoglycosid hoặc
cefotetan,
ceftriaxonj
A
aztreonam
hoặc
g
ampicillin-sulbactam
g-i
fluoroquinolon
hoặc Metronidazol +
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Tim mạch

Nhóm phẫu thuật

Lựa chọn
KSDP a

Lựa chọn
KSDP thay thế

Mức bằng
chứng b

Nội soi
Mổ phiên, nguy cơ thấp l Không

Không
A
Clindamycin hoặc
vancomycin
+
f
aminoglycosid hoặc
Cefazolin,
cefoxitin,
aztreonam
hoặc
Mổ phiên, nguy cơ cao l cefotetan,
ceftriaxon,j
g-i A
fluoroquinolon
ampicillin–sulbactam g
hoặc Metronidazol +
aminoglycosid f hoặc
fluoroquinolon g-i
Clindamycin hoặc
vancomycin
+
f
aminoglycosid hoặc
Cắt ruột thừa, viêm ruột Cefoxitin,
cefotetan, aztreonam
hoặc
g-i A
thừa không biến chứng cefazolin + metronidazol fluoroquinolon
hoặc Metronidazol +
aminoglycosid f hoặc
fluoroquinolon g-i
Ống tiêu hóa
Clindamycin
+
f
aminoglycosid hoặc
Không tắc ruột
Cefazolin
C
aztreonam
hoặc
fluoroquinolon g-i
Metronidazol
+
Cefazolin+metronidazol,
f
Tắc ruột
aminoglycosid hoặc C
cefoxitin, cefotetan
fluoroquinolon g-i
Thoát vị (hernioplasty và
Clindamycin,
Cefazolin
A
herniorrhaphy)
vancomycin
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aminoglycosid f hoặc
fluoroquinolon h-j

Đại trực tràng

Lựa chọn
KSDP a

Lựa chọn
KSDP thay thế

Mức bằng
chứng b

Clindamycin
+
f
aminoglycosid hoặc
Cefazolin+metronidazol,
aztreonam
hoặc
cefoxitin,
cefotetan,
g-i
g fluoroquinolon
ampicillin–sulbactam,
A
+
m metronidazol
ceftriaxon+metronidazol,
f
aminoglycosid
ertapenem
hoặc fluoroquinolon
g-i

Đầu và cổ
Sạch
Không
Sạch và có cấy ghép vật
liệu nhân tạo (trừ phẫu Cefazolin, cefuroxim
thuật ống tai giữa)

Không

B

Clindamycin c

C

Cefazolin+metronidazol,
Sạch - nhiễm hoặc phẫu
cefuroxim+metronidazol, Clindamycin c
thuật ung thư
ampicillin–sulbactam

A

Các phẫu thuật sạch
nhiễm khác trừ cắt
amydan và mổ nội soi
chức năng xoang
Phẫu thuật thần kinh
Mổ phiên sọ não hoặc
phẫu thuật có dẫn lưu
dịch não tủy

Cefazolin+metronidazol,
cefuroxim+metronidazol, Clindamycin c
ampicillin–sulbactam

B

Cefazolin

Clindamycin,c
vancomycin c

A

Cấy ghép bơm tủy sống Cefazolin

Clindamycin,c
vancomycin c

C

Sản khoa
Lấy thai

Cefazolin

Cắt tử cung, phụ khoa Cefazolin,
(đường âm đạo hoặc cefoxitin,
bụng)
sulbactam g

Clindamycin
+
A
f
aminoglycosid
Clindamycin hoặc
vancomycin
+
cefotetan,
f
aminoglycosid hoặc
ampicillin–
A
aztreonam
hoặc
g-i
fluoroquinolon
metronidazol
+
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Nhóm phẫu thuật

Lựa chọn
KSDP a

Nhóm phẫu thuật

Lựa chọn
KSDP thay thế

Mức bằng
chứng b

Chỉnh hình
Phẫu thuật sạch tại bàn
tay, bàn chân, gối trừ
trường hợp có cấy ghép
vật liệu nhân tạo
Tủy sống có hoặc không
có vật liệu nhân tạo
Điều trị chấn thương
khớp háng
Có cấy ghép thiết bị cố
định
Thay khớp toàn bộ

Không

Cefazolin
Cefazolin
Cefazolin
Cefazolin

Không
Clindamycin,c
vancomycin c
Clindamycin,c
vancomycin c
Clindamycin,c
vancomycin c
Clindamycin,c
vancomycin c

C

A
A
C
A

Tiết niệu
Fluoroquinolon,h-j
Có thiết bị đặt tại đường
trimethoprim–
tiểu dưới với yếu tố nguy
sulfamethoxazole,
cơ nhiễm khuẩn
cefazolin

Aminoglycosid f có
hoặc không kết hợp A
clindamycin

Cefazolin (Có thể thêm
Phẫu thuật sạch không liều đơn 1 aminoglycosid Clindamycin,c
mở vào đường niệu
khi thay thế vật liệu nhân vancomycin c
tạo)
Cefazolin
±
aminoglycosid, cefazolin
Có thay thế vật liệu nhân
±
tạo
aztreonam,
ampicillin–
sulbactam

A

Clindamycin
±
aminoglycosid hoặc
aztreonam,
A
vancomycin
±
aminoglycosid hoặc
aztreonam
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aminoglycosid f hoặc
fluoroquinolon g-i

Lựa chọn
KSDP a

Cefazolin (Có thể thêm
Phẫu thuật sạch mở vào liều đơn 1 aminoglycosid
đường niệu
khi thay thế vật liệu nhân
tạo)

Lựa chọn
KSDP thay thế

Mức bằng
chứng b

Fluoroquinolone,g-i
aminoglycosid f kết
A
hợp hoặc không
clindamycin

Fluoroquinolone,g-i
Cefazolin + metronidazol, aminoglycosid f +
Sạch nhiễm
cefoxitin
metronidazol hoặc
clindamycin
Clindamycin,c
Mạch o
Cefazolin
vancomycin c
Tim, phổi, ghép tim,
Clindamycin,c
Cefazolin
phổio
vancomycin c
Clindamycin hoặc
vancomycin
+
Piperacillin–tazobactam,
p,s
f
Ghép gan
aminoglycosid hoặc
cefotaxim + ampicillin
aztreonam
hoặc
g-i
fluoroquinolon

A

A
A

B

Ghép timq
Clindamycin hoặc
Cefazolin, fluconazol (trên vancomycin
+
q
f
Ghép tụy, ghép tụy-thận bệnh nhân nguy cơ nhiễm aminoglycosid hoặc A
nấm cao)
aztreonam
hoặc
g-i
fluoroquinolon
Clindamycin hoặc
vancomycin
+
Phẫu thuật mô mềm
Cefazolin
aminoglycosidg hoặc A
aztreonam
hoặc
fluoroquinolon g-i
Phẫu thuật sạch có yếu
Cefazolin,
ampicillin– Clindamycin,c
tố nguy cơ và sạch
C
sulbactam
vancomycin c
nhiễm
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Nhóm phẫu thuật

Ghi chú:
a

Với bệnh nhân xác định nhiễm MRSA nên kết hợp thêm với 1 liều vancomycin

trước phẫu thuật.
b

Độ mạnh về bằng chứng của khuyến cáo được phân loại thành A (mức I-III),

chứng ngẫu nhiên lớn, thiết kế tốt. Mức II là dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng có
đối chứng ngẫu nhiên nhỏ, thiết kế tốt. Mức III là dữ liệu từ các nghiên cứu trên quần
thể thiết kế tốt. Mức IV là dữ liệu từ các nghiên cứu bệnh - chứng thiết kế tốt. Mức
V là dữ liệu từ các nghiên cứu không đối chứng, không thiết kế tốt. Mức VI là từ các
bằng chứng không đồng thuận, có xu hướng theo các khuyến cáo. Mức VII là từ quan
điểm chuyên gia.
c

Với các phẫu thuật có thể có mầm bệnh ngoài tụ cầu, liên cầu, có thể cân nhắc

bổ sung thêm kháng sinh có phổ phù hợp. Ví dụ, nếu dữ liệu vi sinh cho thấy vi khuẩn
gram âm gây NKVM cho 1 loại phẫu thuật, bác sỹ nên xem xét kết hợp clindamycin
hoặc vancomycin với KSDP khác (cefazolin nếu bệnh nhân không dị ứng β-lactam;
aztreonam, gentamicin, fluoroquinlon đơn liều nếu bệnh nhân dị ứng với β-lactam).
d

KSDP nên được cân nhắc cho bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm khuẩn dạ dày

ruột sau phẫu thuật như bệnh nhân có pH dịch vị tăng (bệnh nhân đang dùng thuốc
kháng thụ thể H2-receptor hoặc thuốc ức chế bơm proton), thủng dạ dày, ruột, giảm
nhu động ruột, xuất huyết dạ dày, béo phì, ung thư, hẹp môn vị. KSDP không cần
thiết khi không mở vào trong ống tiêu hóa.
e

Cân nhắc bổ sung kháng sinh có phổ phù hợp nếu có nhiễm khuẩn ở đường

mật.
f

Gentamicin hoặc tobramycin.

g

Đặc điểm vi sinh tại cơ sở nên được cân nhắc trước khi sử dụng KSDP do tăng

mức độ đề kháng kháng sinh của E.coli với fluoroquinolon và ampicillin-sulbactam.
h

Ciprofloxacin hoặc levofloxacin
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B (mức IV-VI), C (mức VII). Mức I là dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng có đối

i

Fluoroqionolon tăng nguy cơ viêm gân, đứt gân với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên

nguy cơ thấp khi dùng liều đơn để dự phòng. Mặc dù fluoroquinolon có thể cần thiết
với một số bệnh nhi nhưng đây không phải lựa chọn đầu tiên trên nhóm bệnh nhân
này do tăng tỷ lệ gặp phản ứng có hại (ADR).

viêm túi mật cấp hoặc các nhiễm khuẩn cấp đường mật mà trước khi rạch ra chưa
chẩn đoán xác định rõ, không dùng trên bệnh nhân cắt túi mật không do nhiễm khuẩn
đường mật.
Nguy cơ cao NKVM trên bệnh nhân cắt túi mật nội soi gồm: mổ cấp cứu, đái

k

tháo đường, thời gian phẫu thuật dài, vỡ túi mật trong phẫu thuật, trên 70 tuổi, chuyển
sang mổ mở, ASA ≥ 3, đau bụng nặng trong 30 ngày trước phẫu thuật, có can thiệp
biến chứng không phải nhiễm khuẩn trong vòng 1 tháng, Viêm túi mật cấp, chảy dịch
mật, vàng da, phụ nữ có thai, rối loạn chức năng túi mật, ức chế miễn dịch, có đặt
thiết bị nhân tạo. Do phần lớn các yếu tố nguy cơ này không thể được xác định trước
phẫu thuật nên có thể dùng KSDP trên tất cả các trường hợp phẫu thuật nội soi cắt túi
mật.
l

Với hầu hết bệnh nhân, làm sạch ruột bằng phác đồ kết hợp neomycin sulfat +

erythromycin + metronidazol đường uống nên được lựa chọn thay cho chọn KSDP
đường tiêm.
m

Ở cơ sở có tình trạng vi khuẩn phân lập từ NKVM gia tăng kháng thuốc với

cephalosporin thế hệ 1 và 2, việc sử dụng liều đơn ceftriaxon + metronidazol thích
hợp hơn so với carbapenem thường quy
n

Sự cần thiết của việc tiếp tục kháng sinh tại chỗ sau phẫu thuật chưa được

o

KSDP không phải chỉ định thường quy trên các phẫu thuật động mạch vùng

định.

cánh tay đầu. Mặc dù không có dữ liệu chứng minh nhưng bệnh nhân được thực hiện
những phẫu thuật này có thể hưởng lợi từ việc sử dụng KSDP.
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Ceftriaxon nên giới hạn sử dụng trên bệnh nhân đòi hỏi kháng sinh điều trị

j

p

Những hướng dẫn này là những khuyến cáo về việc sử dụng KSDP để dự

phòng NKVM không phải khuyến cáo để phòng nhiễm trùng cơ hội trên bệnh nhân
ghép tạng có suy giảm miễn dịch.
q

Việc sử dụng kháng sinh có phổ bao trùm các vi khuẩn gây bệnh có thể đem

mạn tính.
r

Phác đồ KSDP cần thay đổi để bao phủ tác nhân gây bệnh tiềm tàng gồm vi

khuẩn gram âm (Pseudomonas aeruginosa) hoặc nấm, phân lập từ phổi người cho
hoặc người nhân trước ca ghép. Bệnh nhân tiến hành ghép phổi có kết quả nuôi cấy
âm tính trước ca ghép nên được dùng KSDP tương tự các phẫu thuật tim mạch lồng
ngực khác. Bệnh nhân tiến hành ghép phổi do xơ nang nên điều trị trong 7 -14 ngày
với độ nhạy cảm của kháng sinh cần xác định dựa vào kháng sinh đồ trước ca ghép.
Trong quá trình điều trị, có thể bổ sung kháng sinh diệt khuẩn hoặc thuốc kháng nấm.
s

Phác đồ KSDP cần thay đổi để bao phủ tác nhân gây bệnh tiềm tàng (các cầu

khuẩn ruột kháng vancomycin) được phân lập từ người nhận trước ca ghép [23].
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lại hiểu quả trên bệnh nhân có đặt thiết bị hỗ trợ thất trái và bệnh nhân nhiễm khuẩn

Phụ lục III
Khuyến cáo liều dùng KSDP theo ASHP (2013) [23]
Người lớn a

Kháng sinh

Trẻ em b

Đường tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
3 g (ampicillin 2g/
sulbactam 1 g)

50 mg/kg theo ampicillin

Ampicillin

2g

50 mg/kg

Aztreonam

2g

30 mg/kg

Cefazolin

2 g, 3 g nếu cân nặng
≥120 kg

30 mg/kg

Cefuroxim

1.5 g

50 mg/kg

Cefotaxim

1 gd

50 mg/kg

Cefoxitin

2g

40 mg/kg

Cefotetan

2g

40 mg/kg

Ceftriaxon

2 ge

50–75 mg/kg

Ciprofloxacinf

400 mg

10 mg/kg

Clindamycin

900 mg

10 mg/kg

1g

15 mg/kg

400 mg

6 mg/kg

Ertapenem
Fluconazol
g

Gentamicin

5 mg/kg theo DW

2.5 mg/kg theo DW

f

500 mg

10 mg/kg

Metronidazol

500 mg

15 mg/kg. Sơ sinh nhẹ hơn
1,2kg: liều đơn 7.5 mg/kg

Moxifloxacinf

400 mg

10 mg/kg

Piperacillin–
tazobactam

3.375 g

Sơ sinh 2–9 tháng: 80 mg/kg
theo piperacillin. Trẻ >9 tháng
và ≤40kg: 100 mg/kg theo
piperacillin

Vancomycin

15 mg/kg

15 mg/kg

Erythromycin dạng base

1g

20 mg/kg

Metronidazol

1g

15 mg/kg

Neomycin

1g

15 mg/kg

Levofloxacin

Đường uống
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Ampicillin–sulbactam

Ghi chú:
a

Liều người lớn được tham khảo từ nhiều nghiên cứu. Khi các nghiên cứu sử

b

Liều tối đa cho trẻ em không được vượt quá liều người lớn

c

Các kháng sinh có thời gian bán thải ngắn (cefazolin, cefoxitin) dùng trong các

phẫu thuật dài, cần bổ sung liều trong phẫu thuật khi thời gian phẫu thuật dài hơn 2
lần t1/2 của thuốc trên bệnh nhân có chức năng thận bình thường. "NA" là không áp
dụng bổ sung liều.
d

Mặc dù liều 1g được phê duyệt trong nhãn thuốc được cấp phép tại Hoa Kỳ,

14 chuyên gia khuyến cáo liều 2g trên bệnh nhân béo phì.
e

Khi sử dụng liều đơn kết hợp metronidazol cho các phẫu thuật đại trực tràng.

f

Thường dự phòng bằng liều đơn với các fluoroquinolon do tăng nguy cơ ADR

như viêm gân, đứt gân trên mọi lứa tuổi.
g

Thông thường, dự phòng bằng gentamicin nên giới hạn ở liều đơn đưa trước

phẫu thuật. Liều dùng dựa trên cân nặng lý tưởng (IBW). Nếu cân nặng thực tế ≥ 20%
cân nặng lý tưởng. Liều dùng theo cân nặng (DW) được tính như sau: DW = IBW +
0.4 x (cân nặng thực - IBW) [23].

DANH SÁCH BỆNH NHÂN
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dụng các mức liều khác nhau, lựa chọn liều được nhiều chuyên gia khuyến cáo nhất

Mã bệnh án

Tuổi

1

Đỗ Thị Phương T

19.006978

34

2

Lê Thị T

19.015058

42

3

Trần Thị T

19.012189

29

4

Phạm Thị Thu T

19.004550

37

5

Bùi Thị L

19.017865

33

6

Trần Thị P

19.011993

24

7

Vũ Thị Thu H

19.015635

36

8

Nguyễn Thị Minh T

19.012747

31

9

Nguyễn Thị Hải N

19.012453

33

10

Phạm Thị H

19.009799

26

11

Chu Thị Thanh T

19.009584

40

12

Lê Thị Hồng N

19.000785

28

13

Lưu Nguyễn Hương G

19.012676

20

14

Hoàng Thị M

19.014307

29

15

Phạm Thùy D

19.015815

28

16

Dào Thị T

19.005443

35

17

Nguyễn Thị Thu H

19.014668

20

18

Nguyễn Thị H

19.011925

30

19

Vũ Thị T

19.013428

36

20

Nguyễn Thị N

19.015824

28

21

Bùi Kim Y

19.013227

27

22

Trần Thị H

19.004425

30

23

Hoàng Ngọc H

19.013471

26

24

Phạm Thị H

19.013904

28

25

Trịnh Thị Minh T

19.01483

53

26

Nguyễn Thị Thanh T

19.00441

33
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

27

Phạm Thị Thanh D

19.002407

25

28

Nguyễn Thị Đ

19.006743

37

29

Phạm Thị D

19.018326

36

30

Hoàng Thị H

19.01478

25

31

Phạm Thị T

19.008166

32

32

Lê Thị H

19.00762

35

33

Lê Anh Đ

19.007101

27

34

Nguyễn Thị H

19.004989

36

35

Chu Thị Mai A

19.004233

27

36

Nguyễn Thị Thanh H

19.007858

30

37

Trần Thị Thu H

19.013613

33

38

Phạm Thị T

19.006147

29

39

Nguyễn Thu T

19.009833

36

40

Nguyễn Thị T

19.013072

37

41

Nguyễn Thị T

19.004676

29

42

Nguyễn Thị N

18.046842

40

43

Mai Khánh C

19.004483

28

44

Nguyễn Thị Mai H

19.014260.

29

45

Đỗ Thị Sao M

19.005706

25

46

Cao Thị V

19.017866

35

47

Vũ Thị Thu T

19.014944

36

48

Lê Thị G

18.047187

31

49

Trần Thị H

19.006855

45

50

Đỗ Minh T

19.008200.

25

51

Đỗ Thị H

19.013024

31

52

Bùi Thị T

19.018153

26
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

53

Phạm Thị Trâm A

19.012857

25

54

Bùi Thị T

19.007637

39

55

Nguyễn Thị Q

19.014387

31

56

Nguyễn Thị H

19.006277

29

57

Đỗ Thu H

19.003141

31

58

Đỗ Thị Quỳnh M

19.001467

29

59

Lê Thị H

19.001688

36

60

Nguyễn Diệu A

19.004465

26

61

Vũ Thị H

19.003819

31

62

Dương Thị T

19.007875

32

63

Phạm Thị G

19.000886

28

64

Trịnh Thị Thúy L

19.004389

29

65

Nguyễn Thị N

19.005243

30

66

Nguyễn Thị Thúy H

19.023469

35

67

Hoàng Thị Thái A

19.010380.

35

68

Bùi Thị B

19.008291

23

69

Tạ Thị V

19.009459

28

70

Phạm Thu T

19.002562

28

71

Hà Thị Hoàng H

19.005024

30

72

Bùi Thị Thu H

19.006820.

31

73

Trần Khánh N

19.008588

24

74

Phạm Thị N

19.014840.

34

75

Nguyễn Thị N

19.007898

30

76

Nguyễn Thị Thùy D

19.007889

32

77

Vũ Thị Thùy L

19.002949

26

78

Nguyễn Thị T

19.000845

32
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

79

Dinh Thị D

19.006961

30

80

Nguyễn Thị T

19.000802

30

81

Không Thị Thu P

19.022258

26

82

Vũ Thị H

19.009234

32

83

Vũ Thị Vân H

19.000323

41

84

Trần Thị D

19.002161

32

85

Phạm Thị M

19.007220.

27

86

Nguyễn Thị H

19.006487

31

87

Trần Thị H

19.005106

29

88

Nguyễn Thúy H

19.009802

34

89

Nguyễn Thu H

19.014551

31

90

Nguyễn Thị Thanh T

19.006266

30

91

Hoàng Thu T

19.007150.

29

92

Tạ Thị Thu H

19.004896

39

93

Tô Diệu L

19.000428

22

94

Dương Thúy H

19.001582

28

95

Ngô Thị Hướng D

19.023861

20

96

Mai Thị V

19.022688

37

97

Nguyễn Thị T

19.004309

34

98

Nguyễn Thị Thu H

19.005428

35

99

Đinh Thị L

19.003097

43

100

Ngô Thị T

19.007870.

30

101

Nguyễn Ngọc Phượng K

19.004752

28

102

Nguyễn Thị Lan H

19.002474

31

103

Phạm Thúy N

19.001406

26

104

Phạm Ngọc H

19.001855

17
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

105

Hoàng Thị H

19.003721

33

106

Nguyễn Thị D

19.002828

26

107

Phạm Thị T

19.008122

43

108

Phạm Thị X

19.002446

37

109

Lê Thị H

19.003246

30

110

Nguyễn Thị H

19.003027

30

111

Hoàng Thị H

19.008186

26

112

Đinh Thị L

19.008088

28

113

Lê Thị L

19.002672

33

114

Vũ Thị T

19.002726

27

115

Vũ Quỳnh A

19.009608

27

116

Nguyễn Thị T

19.009819

22

117

Ma Thị S

19.016491

33

118

Nguyễn Thị Nhu Q

19.018432

37

119

Đinh Thị N

19.002907

34

120

Nguyễn Thị C

19.064398

28

121

Bùi Thị Thanh H

19.007386

28

122

Trần Hà T

19.005149

20

123

Nguyễn Thị P

19.004808

31

124

Nguyễn Thị L

19.005949

21

125

Nguyễn Thị Vân A

19.002632

27

126

Vũ Tuyết M

18.047310.

33

127

Phạm Thị V

19.001893

32

128

Nguyễn Thị H

19.005202

32

129

Chìu Thị H

19.008108

24

130

Trần Thị H

19.007100.

30
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

131

Nguyễn Thị H

19.004490.

28

132

Đỗ Thị Thu T

19.004554

29

133

Bùi Thị Mai D

19.009548

35

134

Nguyễn Thị H

19.007451

39

135

Tô Hồng L

19.009519

24

136

Lê Thị T

19.008808

33

137

Bùi Hồng N

19.004933

34

138

Nguyễn Thị H

19.006312

25

139

Nguyễn Thị H

18.046958

37

140

Vũ Thị T

19.014569

20

141

Trần Thị Ngọc Q

18.046645

30

142

Nguyễn Như N

19.000452

26

143

Nguyễn Thị Hoài G

19.004897

40

144

Vũ Phương T

19.014876

25

145

Nguyễn Thị Vân A

19.004855

37

146

Vũ Thị O

19.001216

43

147

Nguyễn Thị Thu H

19.001069

34

148

Bùi Ánh C

19.006472

33

149

Nguyễn Thu T

19.005426

25

150

Đào Thị Ánh T

19.006485

28

151

Nguyễn Thị P

19.001543

32

152

Lâm Thị L

19.005469

34

153

Nguyễn Thị L

19.003873

23

154

Nguyễn Thu T

19.009267

27

155

Trần Thị T

19.009419

26

156

Nguyễn Thị Thu H

19.002219

26
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

157

Nguyễn Thị H

19.008454

29

158

Vũ Thị Y

19.005285

31

159

Nguyễn Thị N

19.008383

36

160

Nguyễn Đỗ Huyền T

19.008638

28

161

Nguyễn Thị O

19.017911

33

162

Nguyễn Thị Hà M

19.009949

27

163

Phạm Thị L

19.006304

25

164

Vũ Thị Quỳnh T

19.003916

24

165

Phạm Thị N

19.020705

31

166

Đỗ Thị V

19.021087

22

167

Nguyễn Thị H

19.020266

23

168

Nguyễn Thị Lan A

19.024032

25

169

Nguyễn Thị Bạch T

19.012632

35

170

Trương Mỹ D

19.015590

24

171

Nguyễn Thị Quỳnh N

19.001844

29

172

Nguyễn Thị H

19.011642

25

173

Vương Thị Thu H

19.012451

35

174

Hà Hồng T

19.023684

30

175

Đỗ Thị T

19.021166

27

176

Giáp Thị B

19.020435

37

177

Trương Thị T

19.015294

32

178

Phạm Thị P

19.021803

28

179

Tạ Hoài T

19.012498

35

180

Vũ Thị Thanh T

19.023841

33

181

Nguyễn Thị D

19.015780

21

182

Trần Thị H

19.021570

29
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Họ và tên

STT

Mã bệnh án

Tuổi

183

Nguyễn Thị T

19.014995

33

184

Nguyễn Thị Thùy D

19.018106

21

185

Nguyễn Kiều O

19.012361

32

186

Nguyễn Thu T

19.011958

23

187

Lê Mai Hoa

19.023209

31

188

Nguyễn Thị N

19.012751

41

189

Nguyễn Thúy H

19.020475

32

190

Nguyễn Thị Thanh H

19.015301

32

191

Vi Thị Đ

19.020812

28

192

Dao Thị M

19.015044

29

193

Hà Thị Thúy L

19.017924

34

194

Đào Thị T

19.017438

26

195

Nguyễn Thị Hồng L

19.023571

29

196

Nguyễn Thị Kim D

19.020798

33

197

Trần Thị Hồng O

19.011599

29

198

Lê Thị T

19.023235

31

199

Nguyễn Thanh T

19.019655

35

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Họ và tên
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