BỘ Y TẾ

TỪ PHẠM HIỀN TRANG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI
VÀ MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TẠI KHOA
PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC,
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

HÀ NỘI - 2020

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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Mã sinh viên : 1501513

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI
VÀ MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TẠI KHOA
PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC,
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

Người hướng dẫn:
1. Ths. Nguyễn Mai Hoa
2. TS. Cẩn Tuyết Nga
Nơi thực hiện:
1. Trung tâm DI&ADR Quốc gia
2. Bệnh viện Bạch Mai

HÀ NỘI - 2020

0

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

TỪ PHẠM HIỀN TRANG

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Cẩn Tuyết Nga – Trưởng
khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai, và Ths. Nguyễn Mai Hoa – chuyên viên trung tâm
DI&ADR Quốc Gia đã hướng dẫn, sát sao và động viên tôi trong quá trình hoàn thành
khóa luận này, cũng như tạo điều kiện giúp triển khai nghiên cứu tại bệnh viện.
Tôi xin trân trọng cảm ơn ThS. Ngô Gia Khánh – trưởng khoa Phẫu thuật lồng
kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu tại khoa và nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong
thời gian làm nghiên cứu.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh –
Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc Gia, giảng viên bộ môn Dược lực, trường Đại học
Dược Hà Nội, người đã dành nhiều thời gian và tâm huyết định hướng, dẫn dắt tôi từ
những ngày đầu làm nghiên cứu. Thầy đã cho tôi nhiều lời khuyên và bài học quý giá
về tư duy và đạo đức của người làm khoa học.
Xin được gửi lời cảm ơn tới DS. Nguyễn Hoàng Anh và Ths. DS. Nguyễn Thị
Thu cùng các anh chị chuyên viên tại Trung tâm DI&ADR Quốc Gia và các anh chị
dược sĩ tại đơn vị Thông tin thuốc - Dược Lâm Sàng, Bệnh viện Bạch Mai đã hết lòng
chỉ bảo tôi từ những điều nhỏ bé nhất, giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm hữu ích trong
quá trình nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, TS. Dương Đức
Hùng – phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Y
học hạt nhân và Ung bướu và Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện
cho tôi thực hiện nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời tri ân đến các thầy cô trường Đại học Dược Hà Nội đã giúp tôi
tích lũy nền tảng kiến thức vững chắc, đến gia đình và bạn bè của tôi đã luôn yêu thương,
ủng hộ tôi, là chỗ dựa vững vàng giúp tôi vượt qua mọi thử thách để đi đến được ngày
hôm nay.
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020
Sinh viên

Từ Phạm Hiền Trang
1

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

ngực cùng toàn thể các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa Phẫu thuật lồng ngực đã tạo điều
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ACS

Hiệp hội Phẫu thuật viên Hoa Kỳ (American College of Surgeons)

APSIC

Hiệp hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific
Society of Infection Control )

ASA

Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ (American Society of Anesthesiologists)

ASHP

Hiệp hội Dược sỹ Bệnh viện Hoa Kỳ (American Society of Health System
Pharmacists)

BMI

Chỉ số khối cơ thể (Body mass index)

CDC

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (Center for Disease
Control and Prevention)

COPD

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (Chronic obstructive pulmonary disease)

ECDC

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Châu Âu (European Center
for Disease Prevention and Control)

GMHS

Gây mê hồi sức

IDSA

Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (Infectious Diseases Society of
America)

KSDP

Kháng sinh dự phòng

MIC

Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum inhibitory concentration)

NHSN

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe an toàn Hoa Kỳ (National Healthcare
Safety Network)

NICE

Viện chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh (National Institute for Health and
Care Excellence)

NKVM

Nhiễm khuẩn vết mổ

NNIS

Hệ thống Giám sát Quốc gia về Nhiễm khuẩn bệnh viện Hoa Kỳ (National
Nosocomial Infections Surveillance System)

PTLN

Phẫu thuật lồng ngực

RCT

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (Randomized controlled
trial)

SIGN

Mạng lưới Hướng dẫn Liên trường Scotland (Scottish Intercollegiate
Guidelines Network)

SIRS

Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (Systemic inflammatory response
syndrome)

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới
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DANH MỤC BẢNG
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm khuẩn vết mổ là một trong những loại nhiễm khuẩn bệnh viện phổ biến
nhất, trở thành một gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và người bệnh do làm tăng nguy
cơ tỷ vong, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị, đặc biệt tại những nước
đang phát triển [26]. Trong phẫu thuật lồng ngực-mạch máu nói chung và phẫu thuật
phổi nói riêng, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ có thể lên tới 6,1% [116], và các biến chứng
Kháng sinh dự phòng đã được chứng minh là một trong những biện pháp hiệu
quả giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ, khi được lựa chọn phù hợp với tác nhân gây
nhiễm khuẩn vết mổ, được sử dụng với liều, thời điểm và thời gian phù hợp [34]. Tuy
nhiên trên thực tế, tình trạng lạm dụng kháng sinh trong ngoại khoa và sử dụng kháng
sinh dự phòng không hợp lý vẫn còn phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu
tại 36 bệnh viện tại Viêt Nam cho thấy tỷ lệ sử dụng kháng sinh ngoại khoa không hợp
lý lên tới 43% [136]. Tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, bệnh viện Bạch Mai, trước khi
triển khai chương trình KSDP, không có bệnh nhân nào được đưa liều kháng sinh trước
thời điểm rạch da và 100% bệnh nhân được sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật kéo dài
trên 24 giờ [12]. Điều đó cho thấy sự cần thiết của việc triển khai chương trình kháng
sinh dự phòng trong chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện nhằm tối ưu hóa việc
sử dụng kháng sinh trong ngoại khoa.
Trong bối cảnh đó, khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai đã là đơn vị
tiên phong tại Bệnh viện Bạch Mai xây dựng và triển khai chương trình kháng sinh dự
phòng với sự tham gia tích cực của đội ngũ dược sĩ lâm sàng. Giai đoạn triển khai thí
điểm chương trình trên một số đối tượng bệnh nhân phẫu thuật sạch, sạch-nhiễm tại
khoa đã bước đầu cho thấy tác động trong việc đảm bảo hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn
vết mổ cũng như giảm thiểu chi phí cho bệnh nhân [12]. Tháng 9/2018, Quy trình sử
dụng kháng sinh dự phòng tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực được chính thức ban hành
theo Quyết định số 2800/QĐ-BM của Giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Những thành công
bước đầu của chương trình kháng sinh dự phòng tại khoa Phẫu thuật lồng ngực đã đặt
ra yêu cầu tiếp tục đánh giá hiệu quả dài hạn của chương trình kháng sinh dự phòng,
đồng thời mở rộng chương trình trên các đối tượng bệnh nhân đa dạng, phức tạp hơn.
Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành đề tài “Phân tích hiệu quả triển khai và mở rộng
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này làm tăng 31% nguy cơ tử vong [126].

chương trình kháng sinh dự phòng tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai”
với hai mục tiêu:
1. Đánh giá hiệu quả chương trình kháng sinh dự phòng tại khoa Phẫu thuật lồng
ngực, Bệnh viện Bạch Mai
2. Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
và bước đầu phân tích hiệu quả phác đồ tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện
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Chương 1: TỔNG QUAN
1.1.

Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và nhiễm khuẩn vết mổ trong phẫu thuật

lồng ngực và phẫu thuật phổi

1.1.1. Khái niệm nhiễm khuẩn vết mổ
Theo “Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ” của Bộ Y Tế ban hành năm
gian từ khi mổ cho đến 30 ngày sau mổ với phẫu thuật không có cấy ghép và cho tới một
năm sau mổ với phẫu thuật có cấy ghép bộ phận giả (phẫu thuật implant). Nhiễm khuẩn vết
mổ được chia thành 3 loại: (1) Nhiễm khuẩn vết mổ nông (nhiễm khuẩn da hoặc tổ chức
dưới da tại vị trí rạch da), (2) Nhiễm khuẩn vết mổ sâu (nhiễm khuẩn tại các lớp cân và/hoặc
lớp cơ tại vị trí rạch da), (3) Nhiễm khuẩn cơ quan/khoang cơ thể (Hình 1.1) [2]. Tiêu chuẩn
chẩn đoán các loại NKVM được trình bày trong Phụ lục 1.

Hình 1.1 Phân loại nhiễm khuẩn vết mổ

1.1.2. Dịch tễ nhiễm khuẩn vết mổ
Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) chiếm tới 43% số ca nhiễm khuẩn bệnh viện, và là
một trong những loại nhiễm khuẩn bệnh viện phổ biến nhất [2], [91]. Trong phẫu thuật lồng
ngực-mạch máu, NKVM là biến cố sau phẫu thuật không hiếm gặp và thường để lại hậu
quả nặng nề. Theo báo cáo của Mạng lưới chăm sóc sức khỏe an toàn Hoa Kỳ (National
Healthcare Safety Network – NHSN) giai đoạn 2006-2008, tỷ lệ NKVM trong phẫu thuật
lồng ngực dao động từ 0,76% đến 2,04% [56]. Trong khi đó, tỷ lệ này tại 30 quốc gia có
nguồn lực y tế hạn chế, trong đó có Việt Nam, là 6,1% [116]. Có thể thấy, các nước đang
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2012, nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là những nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật trong thời

phát triển thường có tỷ lệ NKVM cao hơn do những hạn chế về vệ sinh môi trường bệnh
viện, chất lượng chăm sóc trước và sau mổ và nguồn lực kinh tế [115].
Phẫu thuật xâm lấn phổi ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và hệ miễn dịch của bệnh
nhân sau phẫu thuật, dẫn đến tăng nguy cơ gặp biến chứng sau phẫu thuật. Nghiên cứu của
Imperatori và cộng sự năm 2017 trên 1.091 bệnh nhân cắt phổi ghi nhận tỷ lệ NKVM là
11,4%, trong đó tỷ lệ NKVM sau phẫu thuật cắt wedge phổi, cắt thùy phổi và cắt một bên

trong phẫu thuật cắt phổi là 14,3%, với tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật là
1,2% [80].
NKVM nông, viêm phổi và viêm mủ màng phổi là biến chứng phổ biến nhất sau
phẫu thuật xâm lấn phổi, chiếm đến 46% các ca nhiễm khuẩn sau phẫu thuật phổi [107]. Dù
đã có những tiến bộ trong kỹ thuật phẫu thuật, gây mê và kiểm soát nhiễm khuẩn, tỷ lệ viêm
phổi sau phẫu thuật xâm lấn phổi vẫn dao động từ 2-25% [17], [120], [126], [131], tỷ lệ này
đối với viêm mủ màng phổi là 0,4-1% [102],[124], [151]. NKVM là nguyên nhân quan
trọng làm gia tăng tình trạng bệnh tật và tử vong sau phẫu thuật phổi, đặc biệt, viêm phổi
được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sau phẫu thuật cắt phổi [52]. Một nghiên
cứu trên 7479 bệnh nhân phẫu thuật cắt phổi đã ghi nhận viêm phổi sau phẫu thuật làm tăng
31% nguy cơ tử vong trong vòng 31-365 ngày sau phẫu thuật (95% CI: 1,00-1,73), và tăng
22% nguy cơ tử vong trong 1-5 năm (95% CI: 0,98-1,53) [126]. Theo báo cáo của Hội Phẫu
thuật Lồng ngực Nhật Bản, viêm phổi sau phẫu thuật cắt phổi có thể dẫn đến tử vong ở
12.6% các trường hợp [101]. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân mắc viêm mủ màng phổi sau
phẫu thuật phổi là 11,6% [102]. Vì vậy, NKVM là một gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế
và người bệnh, đặc biệt trong phẫu thuật lồng ngực.
Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về dịch tễ NKVM trong phẫu
thuật lồng ngực nói chung và phẫu thuật phổi nói riêng. Nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng
và cộng sự tại 7 bệnh viện Việt Nam cho thấy tỷ lệ NKVM trong phẫu thuật lồng ngực là
3,3% [74]. Nghiên cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho kết quả tương đồng,
với tỷ lệ NKVM là 3,0% [14].

1.1.3. Tác nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ
Tác nhân gây NKVM hầu hết có nguồn gốc nội sinh, là các vi sinh vật thường trú
ngay trên cơ thể người bệnh, như ở tế bào biểu bì da, niêm mạc, trong khoang/ tạng rỗng
của cơ thể: khoang miệng, đường tiêu hóa, đường tiết niệu – sinh dục, … Tác nhân gây
NKVM cũng có thể có nguồn gốc ngoại sinh, là các vi sinh vật ở ngoài môi trường xâm
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phổi lần lượt là 4,8%, 17,4% và 35,0% [79]. Một nghiên cứu khác ghi nhận tỷ lệ NKVM

nhập vào vết mổ trong thời gian phẫu thuật hoặc khi chăm sóc vết mổ, bắt nguồn từ môi
trường khu phẫu thuật, dụng cụ, vật liệu cầm máu, đồ vải phẫu thuật bị ô nhiễm, hay từ bàn
tay, da, đường hô hấp của nhân viên kíp phẫu thuật,… [2], [145].
Trong phẫu thuật lồng ngực, các vi khuẩn thường phân lập được từ vết mổ nhiễm
khuẩn là S. aureus, S. epidermidis [114]. Đối với phẫu thuật phổi, các tác nhân gây NKVM
thường gặp là các vi khuẩn quần cư trên da hoặc đường hô hấp, phổ biến nhất là S. aureus,
âm,… [46]. Các sinh vật phân lập được từ bệnh nhân viêm phổi sau phẫu thuật bao gồm vi
khuẩn gram dương (loài Streptococcus và Staphylococcus), vi khuẩn gram âm
(Haemophilus influenzae, Enterobacter cloacae, K. pneumoniae, Acinetobacter, P.
aeruginosa, và Moraxella catarrhalis) và nấm (loài Candida) [34].
Tác nhân gây ra tình trạng NKVM tại Việt Nam có sự khác biệt với các nước trên
thế giới, khi vi khuẩn Gram âm thường chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 54% – 70%) trong các
vi khuẩn phân lập được từ vết mổ có nhiễm khuẩn [4], [10], [75]. Nghiên cứu tại Bệnh viện
Bạch Mai năm 2012 cho thấy tác nhân thường gặp là Acinetobacter baumannii (25,8%),
Staphylococcus aureus (19,4%), Candida spp. (16,1%) và Pseudomonas aeruginosa
(12,9%) [5].

1.1.4. Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ
Các yếu tố nguy cơ đối với NKVM có thể chia thành bốn nhóm: yếu tố thuộc về
người bệnh, yếu tố phẫu thuật, yếu tố môi trường và yếu tố vi sinh vật. Xác định rõ các yếu
tố nguy cơ NKVM là vô cùng quan trọng để xác định các bệnh nhân có nguy cơ cao, và
hiểu rõ những nguy cơ thực sự tại từng cơ sở [149].

1.1.4.1. Yếu tố thuộc về người bệnh
Đặc điểm bệnh nhân đóng vai trò quan trọng đối với tình trạng NKVM khi phẫu
thuật tại bệnh viện. Một số yếu tố liên quan đến bệnh nhân làm gia tăng nguy cơ NKVM
trong phẫu thuật lồng ngực bao gồm tuổi cao, béo phì, bệnh đái tháo đường kiểm soát kém,
đang hút thuốc lá, ức chế miễn dịch [17], [20], [79], [80].
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đã được chứng minh là yếu tố nguy cơ độc
lập của NKVM và viêm phổi sau phẫu thuật lồng ngực [17], [62], [92], [95], [107]. Nghiên
cứu của Licker và cộng sự (2006) trên 1222 bệnh nhân phẫu thuật cắt phổi cho kết quả:
COPD với FEV1 trước phẫu thuật <60% là yếu tố dự đoán tốt cho các biến chứng hô hấp
(OR=1,9; CI: 1,2-2,9) và tử vong trong 30 ngày sau phẫu thuật (OR = 1,9; CI: 1,2 – 3,9)
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ngoài ra còn có các loài Staphylococci không sinh coagulase, S.pneumoniae, Bacilli gram

[92]. Bên cạnh đó, các bệnh nhân đang hút thuốc có nguy cơ mắc viêm phổi sau phẫu thuật
phổi cao gấp 6 lần những bệnh nhân chưa từng hút thuốc [95].
Ngoài ra, điểm lâm sàng trước phẫu thuật (ASA) cũng là một chỉ dấu giúp tiên lượng
nguy cơ NKVM khi kết hợp với các yếu tố khác. Điểm ASA, được phát triển bởi Hiệp hội
Bác sĩ Gây mê Hoa Kỳ (ASA), là một hệ thống phân loại giúp đánh giá tình trạng thể chất
và bệnh mắc kèm của bệnh nhân trước khi gây mê (Bảng 1.1) [155]. Điểm ASA từ 3 trở lên
Bảng 1.1 Thang điểm ASA đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật
Điểm ASA

Tiêu chuẩn phân loại

1 điểm

Người bệnh khỏe mạnh, không có bệnh toàn thân

2 điểm

Người bệnh khỏe mạnh, có bệnh toàn thân nhẹ

3 điểm

Người bệnh có bệnh toàn thân nặng nhưng không đe dọa tính mạng

4 điểm

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

5 điểm

Người bệnh trong tình trạng bệnh nặng, có nguy cơ tử vong trong vòng
24 giờ nếu không phẫu thuật

1.1.4.2. Yếu tố phẫu thuật
Các yếu tố liên quan đến phẫu thuật bao gồm thời gian phẫu thuật, loại phẫu thuật,
hình thức phẫu thuật và thao tác phẫu thuật đều có ảnh hưởng đến nguy cơ NKVM.
Thời gian phẫu thuật kéo dài làm tăng thời gian vết mổ hở phơi nhiễm với môi
trường, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Một số tổng quan hệ thống đã chỉ ra mối quan hệ
của thời gian phẫu thuật kéo dài và nguy cơ NKVM [47], [86], [99]. Theo Hệ thống Giám
sát Quốc gia về Nhiễm khuẩn bệnh viện Hoa Kỳ (NNIS), trong trường hợp thời gian cuộc
phẫu thuật vượt quá tứ phân vị 75% của thời gian phẫu thuật cùng loại, nguy cơ NKVM sẽ
tăng lên [68].
Về loại phẫu thuật, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)
phân loại phẫu thuật thành bốn cấp độ sạch, sạch-nhiễm, nhiễm và bẩn với nguy cơ NKVM
tăng dần (Bảng 1.2) [98]. Một số nghiên cứu và tổng quan hệ thống đã cho thấy phân loại
phẫu thuật nhiễm và bẩn là yếu tố độc lập làm gia tăng nguy cơ NKVM [19], [75], [86].
Phẫu thuật xâm lấn phổi được phân loại là phẫu thuật sạch-nhiễm do có xâm lấn vào đường
hô hấp.
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làm tăng đáng kể nguy cơ NKVM so với bệnh nhân có điểm ASA 1 hoặc 2 [17], [99], [131].

Bảng 1.2 Phân loại phẫu thuật theo CDC
Loại phẫu thuật

Định nghĩa

Sạch

Phẫu thuật không có tình trạng viêm, không tổn thương, không lưu
thông với đường hô hấp, tiêu hóa, gan mật, sinh dục, tiết niệu; và
không có sai sót trong kỹ thuật vô trùng

Sạch-nhiễm

Phẫu thuật đường hô hấp, tiêu hóa đã được làm sạch, phẫu thuật
niệu, gan mật đã vô trùng; và sai sót nhỏ trong kỹ thuật vô trùng

Nhiễm

Phẫu thuật khi đã có viêm cấp, phẫu thuật gan mật, tiết niệu đã có
nhiễm khuẩn; phẫu thuật; phẫu thuật tiêu hóa nhưng chưa được làm
sạch; hoặc sai sót lớn trong kỹ thuật vô trùng; phẫu thuật vết thương
mới, không nhiễm bẩn

Bẩn

Phẫu thuật khi đã xác định nhiễm khuẩn, vết thương có mủ hoặc
hoại tử; vết thưởng bị nhiễm phân; điều trị chậm trễ

Trong phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật phổi, phẫu thuật nội soi là hình thức phẫu
thuật được sử dụng phổ biến. Do có vết rạch da nhỏ, phẫu thuật nội soi có tỷ lệ NKVM thấp
hơn so với phẫu thuật mở [80], [94], [117]. Đối với thao tác phẫu thuật, phẫu thuật làm tổn
thương, giập nát 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 [2], [34].

1.1.4.3. Yếu tố môi trường
Trong một thời gian dài, nhiễm khuẩn môi trường được coi là ít quan trọng hơn các
yếu tố nguy cơ khác trong NKVM. Tuy nhiên, bằng chứng gần đây cho thấy môi trường
trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc
truyền các tác nhân gây NKVM [44], [50]. Một số yếu tố liên quan đến phòng mổ và chăm
sóc bệnh nhân ảnh hưởng đến nguy cơ NKVM có thể kể đến như: người bệnh không được
tắm, vệ sinh vùng rạch da đúng quy trình; sử dụng KSDP không hợp lý; thông gió buồng
phẫu thuật không đủ, vệ sinh tay ngoại khoa không đúng kỹ thuật, nhân viên y tế không
tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn trong buồng phẫu thuật; thay băng vết mổ không đúng
cách,…[2], [26], [93].
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miệng, hầu họng, cắt ruột thừa chưa viêm; phẫu thuật sinh dục, tiết

1.1.4.4. Yếu tố vi sinh vật
Mức độ nhiễm khuẩn, 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, làm tăng nguy cơ mắc NKVM [2].

1.1.5. Đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ
phát triển bởi Hệ thống Giám sát Quốc gia về Nhiễm khuẩn bệnh viện (NNIS) thuộc CDC
Hoa Kỳ [49]. Chỉ số nguy cơ NNIS dao động từ 0-3 điểm, dựa trên ba yếu tố nguy cơ chính:
(1) Điểm ASA (phản ánh tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước phẫu thuật) (2) Phân loại
phẫu thuật (phản ánh tình trạng nhiễm bẩn của vết mổ) (3) Thời gian phẫu thuật (phản ánh
khía cạnh kỹ thuật của phẫu thuật) (Bảng 1.3) [49]. Đây được coi là phương pháp dự đoán
nguy cơ NKVM 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 [68]. Theo tổng quan hệ thống của Korol và cộng
sự, điểm NNIS ≥ 2 làm tăng nguy cơ NKVM [86].
Bảng 1.3 Chỉ số nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ NNIS
Yếu tố

Điểm NNIS
+ 0 điểm

+ 1 điểm

< 3 điểm

≥ 3 điểm

Phân loại phẫu thuật

Sạch hoặc sạch-nhiễm

Nhiễm hoặc bẩn

Thời gian phẫu thuật

≤ T-cut point*

> T-cut point*

Tình trạng lâm sàng của bệnh
nhân theo thang điểm ASA

* T-cut point: giá trị tứ phân vị 75% của thời gian các cuộc phẫu thuật cùng loại, được xác
định bởi cơ sở dữ liệu NNIS [68].

1.1.6. Các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ
Kiểm soát tốt NKVM làm giảm rõ rệt tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện chung của toàn
bệnh viện, qua đó cải thiện chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện. Theo nghiên cứu của
Umscheid và cộng sự, trên 50% các ca NKVM có thể ngăn ngừa được bằng cách áp dụng
những khuyến cáo dựa trên bằng chứng [142]. Một số biện pháp đã được ghi nhận có hiệu
quả trong phòng ngừa NKVM được trình bày trong bảng 1.4 [2], [26], [30]
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Để đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, có thể sử dụng thang điểm NNIS, được

Bảng 1.4 Các biện pháp phòng ngừa NKVM
Giai đoạn
Trước phẫu -

Tắm bằng xà phòng có chất khử khuẩn cho người bệnh

thuật

-

Loại bỏ lông và chuẩn bị vùng rạch da đúng quy định

-

Áp dụng đúng liệu pháp kháng sinh dự phòng

-

Bệnh nhân ngừng hút thuốc 4-6 tuần trước phẫu thuật

-

Khử khuẩn tay ngoại khoa bằng dung dịch vệ sinh tay chứa cồn

Trong phẫu -

Tuân thủ chặt chẽ quy trình vô khuẩn trong buồng phẫu thuật

thuật

Duy trì tốt các điều kiện vô khuẩn khu phẫu thuật như dụng cụ, đồ vải

-

dùng trong phẫu thuật được tiệt khuẩn đúng quy trình, nước vô khuẩn
cho vệ sinh tay ngoại khoa và không khí sạch trong buồng phẫu thuật.

Sau
thuật

-

Kiểm soát đường huyết, ủ ấm người bệnh trong phẫu thuật

phẫu -

Tuân thủ chặt chẽ quy trình vô khuẩn khi chăm sóc vết mổ

-

Giám sát phát hiện NKVM ở người bệnh được phẫu thuật

Triển khai đồng bộ và nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa được nêu ở trên có
thể làm giảm 40% - 60% NKVM, giảm tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm
viện, đồng thời hạn chế sự xuất hiện các chủng vi khuẩn đa kháng kháng sinh [2] [123].

1.2.

Tổng quan về kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật

phổi

1.2.1. Khái niệm kháng sinh dự phòng
Kháng sinh dự phòng (KSDP) trong phẫu thuật là việc sử dụng kháng sinh trước khi
phơi nhiễm với các tác nhân gây nhiễm khuẩn trong phẫu thuật nhằm ngăn ngừa các biến
chứng nhiễm khuẩn [148]. 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 [2].
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 và (5) không gây tác dụng bất lợi đến hệ vi khuẩn bình
thường trên người bệnh. Để đạt được mục tiêu này, cần tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng
KSDP bao gồm: (1) lựa chọn kháng sinh có phổ bao phủ chủng vi khuẩn thường gặp gây
NKVM tại vị trí phẫu thuật, (2) được sử dụng vào thời điểm sao cho kháng sinh đạt đủ nồng
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Biện pháp

độ tại mô nơi phẫu thuật trong suốt khoảng thời gian phẫu thuật, (3) an toàn và (4) sử dụng
trong thời gian ngắn nhất có hiệu quả [34].

1.2.2. Hiệu quả của KSDP trong phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật phổi
Hiệu quả của KSDP trong phẫu thuật can thiệp phổi đã được báo cáo từ những năm
1970 [87]. Kể từ đó, một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của các kháng sinh nhóm
cephalosporin và aminopenicillin trong dự phòng NKVM cũng như viêm phổi và viêm mủ
[32], [121], [158]. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi có đối chứng của Ilves và cộng
sự cho thấy kháng sinh cephalothin có hiệu quả trong giảm NKVM nông và NKVM sâu so
với giả dược trong phẫu thuật lồng ngực (p<0,01) [77]. Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu
nhiên, mù đôi có đối chứng so sánh cefazolin đơn liều với giả dược trong phẫu thuật lồng
ngực đã chứng minh hiệu quả vượt trội của cefazolin với tỷ lệ NKVM trong nhóm cefazolin
là 1,5% so với 14% trong nhóm giả dược, p<0,01) [25].
Từ bằng chứng trong các thử nghiệm lâm sàng, Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của
Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật của Hiệp hội Dược sĩ Bệnh
viện Hoa Kỳ (ASHP) (2013) và nhiều hướng dẫn sử dụng KSDP khác trên thế giới đều đã
khuyến cáo chỉ định KSDP trong phẫu thuật lồng ngực [1], [34], [81], [122], [130].

1.2.3. Lựa chọn kháng sinh dự phòng
Việc lựa chọn KSDP cần phải căn cứ vào căn nguyên vi khuẩn có thể gây NKVM
tại vị trí phẫu thuật, đặc điểm dịch tễ học, tình trạng kháng thuốc tại địa phương và bệnh
viện để có thể xây dựng các hướng dẫn sử dụng KSDP phù hợp với từng bệnh viện. Bên
cạnh đó, cũng cần xem xét đến việc so sánh hiệu quả của các thuốc, hồ sơ an toàn của thuốc
và dị ứng thuốc của bệnh nhân [93].
Các hướng dẫn hiện tại ưu tiên sử dụng kháng sinh phổ hẹp như cefazolin cho hầu
hết các loại phẫu thuật. Trong phẫu thuật xâm lấn phổi, bên cạnh NKVM, nguy cơ gặp viêm
phổi và viêm mủ màng phổi cũng là hai yếu tố cần xem xét khi lựa chọn KSDP [34]. Nghiên
cứu của Boldt và cộng sự chỉ ra rằng, trong các phẫu thuật cắt phổi, kháng sinh ampicilinsulbactam có hiệu quả hơn cefazolin trong làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng phế quản phổi, giảm
chi phí bổ sung cho kháng sinh và thời gian nằm tại đơn vị chăm sóc tích cực [32]. Nghiên
cứu của Schussler và cộng sự cũng cho thấy sử dụng KSDP có phổ trên hệ vi khuẩn quần
cư tại phế quản (như amoxicilin/clavulanat) có thể đóng vai trò quan trọng trong ngăn ngừa
viêm phổi sau phẫu thuật xâm lấn phổi [121]. Các hướng dẫn hiện tại khuyến cáo lựa chọn
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màng phổi sau phẫu thuật lồng ngực nói chung và phẫu thuật phổi nói riêng [77], [25], [64],

kháng sinh cefazolin hoặc ampicilin/sulbactam cho phẫu thuật lồng ngực, trong đó có phẫu
thuật xâm lấn phổi [1], [34].

1.2.4. Thời điểm đưa liều đầu tiên và lặp lại liều kháng sinh dự phòng
Kháng sinh dự phòng cần dùng ở thời điểm sao cho thuốc đạt nồng độ trong huyết
thanh và mô lớn hơn nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các vi khuẩn có thể gặp trong phẫu
thuật đó, tại thời điểm rạch da và trong suốt cuộc phẫu thuật [34]. Theo khuyến cáo của Bộ
hành phẫu thuật và gần thời điểm rạch da, đối với một số thuốc như vancomycin và
fluoroquinolon cần được sử dụng trong vòng 120 phút trước thời điểm rạch da do thời gian
truyền thuốc kéo dài [1], [34].
Kết quả của một tổng quan hệ thống và phân tích gộp trên 53.975 bệnh nhân cho
thấy, sử dụng KSDP trước rạch da hơn 120 phút làm tăng 5 lần nguy cơ NKVM so với dùng
KSDP trong vòng 120 phút trước rạch da (OR: 5,26; 95% CI: 3,29 – 8,39), và sử dụng
KSDP sau rạch da cũng có nguy cơ NKVM cao hơn so với trước rạch da (OR: 1,89; 95%
CI: 1,05 – 3,4). Bên cạnh đó, việc sử dụng KSDP trước rạch da trong vòng từ 60 phút đến
120 phút, 30 phút đến 60 phút hay trong vòng 30 phút không có sự khác biệt về lợi ích và
nguy cơ NKVM [148]. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng KSDP
trong vòng 120 phút trước khi rạch da, và cần cân nhắc đến thời gian bán thải của kháng
sinh. Đối với những kháng sinh có thời gian bán thải ngắn (cefazolin, cefoxitin, penicillins
nói chung), nên sử dụng gần thời điểm rạch da (trong vòng 60 phút) [148].
Để đảm bảo nồng độ kháng sinh trong máu và mô, cần lặp lại liều kháng sinh trong
cuộc phẫu thuật nếu thời gian cuộc phẫu thuật dài hơn 2 lần thời gian bán thải của kháng
sinh, khi phẫu thuật tim kéo dài trên 4 giờ hoặc khi bệnh nhân mất máu đáng kể (>1.500ml)
[1], [34], [69], [81].

1.2.5. Thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng
Giá trị của việc sử dụng KSDP trước rạch da đã được biết đến rộng rãi, tuy nhiên,
lợi ích của việc tiếp tục sử dụng KSDP sau phẫu thuật vẫn chưa rõ ràng. Một tổng quan hệ
thống và phân tích gộp trên 44 thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy việc sử dụng kéo dài KSDP
sau phẫu thuật không làm giảm tỷ lệ NKVM so với sử dụng liều duy nhất trước phẫu thuật
[148]. Ngoài ra, chưa có bằng chứng ủng hộ việc sử dụng KSDP kéo dài cho tới khi rút dẫn
lưu hay catheter tĩnh mạch [35], [103]. Hơn nữa, việc sử dụng KSDP kéo dài, đặc biệt với
các kháng sinh phổ rộng, làm gia tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn của kháng
sinh, mắc viêm đại tràng do Clostridium difficile và gia tăng tình trạng kháng kháng sinh
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Y tế và khuyến cáo của ASHP, KSDP nên được dùng trong vòng 60 phút trước khi tiến

[20], [72], [148]. Vì vậy, nhiều hướng dẫn sử dụng KSDP trên thế giới khuyến cáo ngừng
sử dụng KSDP trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật [20], [34], [81]. Hướng dẫn của WHO
(2018), CDC (2017) và của Hiệp hội Phẫu thuật viên Hoa Kỳ (2016) khuyến cáo không nên
sử dụng KSDP kéo dài sau khi đóng vết mổ [26], [30], [148].
Trong phẫu thuật lồng ngực-mạch máu nói chung và phẫu thuật xâm lấn phổi nói
riêng, hiện chưa có sự đồng thuận về thời gian sử dụng KSDP tối ưu. Nghiên cứu của Olak
nhiều lợi ích hơn so với việc sử dụng liều duy nhất trước rạch da trong phẫu thuật xâm lấn
phổi [110], [111], [147]. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác ủng hộ việc sử dụng KSDP
trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ sau phẫu thuật phổi [29], [121], [141]. Trong hướng dẫn sử
dụng KSDP của ASHP (2013) và của Canada (2014), ngừng sử dụng KSDP trong vòng 24
giờ sau phẫu thuật lồng ngực, tim mạch được coi là phù hợp [34], [81].

1.3.

Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng trong chương trình quản lý

kháng sinh tại bệnh viện

1.3.1. Thực trạng sử dụng KSDP trong phẫu thuật và các yếu tố ảnh hưởng
Dù đã có nhiều hướng dẫn sử dụng KSDP ở quy mô quốc gia cũng như quốc tế, lạm
dụng và sử dụng KSDP không hợp lý vẫn là một vấn đề phổ biến tại Việt Nam và trên thế
giới. Trong đó, các vấn đề thường gặp bao gồm lựa chọn kháng sinh không hợp lý, sử dụng
kháng sinh không đúng thời điểm và kéo dài thời gian sử dụng KSDP so với khuyến cáo
[73] [157]. Một tổng quan hệ thống về mức độ tuân thủ các hướng dẫn sử dụng KSDP cho
kết quả dao động rất lớn, từ 0,3% đến 84,5% trong 18 nghiên cứu [70]. Theo một khảo sát
tại Australia năm 2015, dù KSDP là chỉ định phổ biến nhất của kháng sinh, có tới 40%
trường hợp KSDP được sử dụng không hợp lý [76]. Tại Việt Nam, nghiên cứu về sử dụng
KSDP tại bệnh viện đa khoa Phố Nối năm 2018 cho thấy không có bệnh nhân nào được sử
dụng KSDP tuân thủ đầy đủ các tiêu chí [8]. Nghiên cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận tỷ
lệ tuân thủ hướng dẫn sử dụng KSDP năm 2015 chỉ đạt 17% [128]. Trong nghiên cứu về
KSDP tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai năm 2019, trước khi triển khai
chương trình KSDP, không có bệnh nhân nào được đưa liều kháng sinh trước thời điểm
rạch da và 100% bệnh nhân được sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật kéo dài trên 24 giờ
[12]. Việc sử dụng quá mức và sử dụng không hợp lý KSDP có thể làm tăng nguy cơ
NKVM, tăng nguy cơ xuất hiện phản ứng bất lợi, tăng chi phí sử dụng kháng sinh, và đặc
biệt làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các chủng vi khuẩn đề kháng kháng sinh [41], [157].
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(1991), Wertzel (1992), Oxman (2013) cho thấy sử dụng KSDP kéo dài không mang lại

Theo nghiên cứu của Johns và cộng sự, tại khoa Ngoại bệnh viện Bình Dân, tỷ lệ vi khuẩn
gram âm kháng cephalosporin thế hệ 3 là 36,7%, và tỷ lệ vi khuẩn sinh men β-lactamase
phổ rộng kèm theo kháng ciprofloxacin là 72,5% [82]. Một nghiên cứu khác tại bệnh viện
Chợ Rẫy cho thấy 88% vi khuẩn phân lập được từ vết mổ nhiễm khuẩn có đề kháng với
ceftriaxon và 92% đề kháng với gentamicin [127].
Trên thực tế, việc áp dụng các hướng dẫn sử dụng KSDP, đưa những bằng chứng
xác định rõ những yếu tố ảnh hưởng này là bước đầu tiên để có thể xây dựng những can
thiệp về KSDP phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi cao. Các yếu tố này có thể
khái quát thành các yếu tố chủ quan – mang tính cá nhân, và các yếu tố khách quan – thường
liên quan đến tổ chức, quản lý.
Đối với các nhân viên y tế, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp sử dụng KDSP hoặc thực
hiện phẫu thuật trên bệnh nhân, kiến thức và nhận thức về vấn đề này là yếu tố đầu tiên tác
động đến thực hành. Nghiên cứu của Baniasadi và cộng sự về đặc điểm sử dụng KSDP
trong phẫu thuật lồng ngực tại Iran cho thấy có tới 30% phẫu thuật viên chưa có kiến thức
đầy đủ hoặc có sự nhầm lẫn về nguyên tắc sử dụng KSDP [27]. Vấn đề này có thể bắt nguồn
một phần từ sự chưa hiệu quả của việc phổ biến các hướng dẫn thực hành cũng như khoảng
trống trong công tác đào tạo, trao đổi chuyên môn. Bên cạnh đó, nhân viên y tế có thể thiếu
động lực trong việc thực hành KSDP do chưa nhận thấy những hiệu quả trực tiếp mà KSDP
mang lại. Trong các phẫu thuật sạch và sạch nhiễm có tỷ lệ NKVM thấp, hoặc khi thiếu các
chương trình giám sát NKVM, có thể rất khó khăn để thuyết phục các phẫu thuật viên về
những chính sách sử dụng KSDP, do họ không nhận thấy những vấn đề về NKVM tại khoa
của họ. Trong một khía cạnh khác, việc không tuân thủ các hướng dẫn sử dụng KSDP có
thể bắt nguồn từ sự không đồng thuận của bác sĩ đối với các hướng dẫn. Trong một nghiên
cứu tại Tây Ban Nha đánh giá 1.395 ca phẫu thuật, tỷ lệ không đồng ý với các khuyến cáo
chiếm tới 28% trong số các lý do không tuân thủ sử dụng KSDP [112]. Các nhân viên y tế
trẻ và được đào tạo trong môi trường hiện đại, cởi mở có xu hướng dễ đón nhận các hướng
dẫn mới và thay đổi thói quen thực hành hơn [51]. Điều đó cho thấy cần cân nhắc ý kiến
chuyên gia và bác sĩ tại khoa phòng trong bệnh viện khi xây dựng các hướng dẫn để đạt
được mức đồng thuận cao nhất.
Các yếu tố bệnh nhân và phẫu thuật cũng ảnh hưởng tới quyết định sử dụng KSDP
của bác sĩ. Do lo ngại NKVM, các bác sĩ thường có xu hướng sử dụng KSDP kéo dài trên
các đối tượng bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ hoặc có cuộc phẫu thuật phức tạp [33],
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vào thực tế lâm sàng có thể bị tác động bởi nhiều rảo cản và các yếu tố ngoại cảnh. Việc

[39]. Đáng lưu ý, một số nghiên cứu đã ghi nhận tình trạng phân biệt chủng tộc trong việc
sử dụng KSDP. Nghiên cứu của Branch-Elliman và cộng sự đã cho thấy bệnh nhân da trắng
có khả năng được sử dụng KSDP kéo dài hơn các chủng tộc khác, do bác sĩ và bệnh nhân
cho rằng việc sử dụng kháng sinh là biểu hiện của chất lượng chăm sóc tốt hơn [33].
Đối với các yếu tố khách quan, tổng quan của Gagliardi và cộng sự đã chỉ ra rằng
các hướng dẫn sẽ dễ dàng được áp dụng vào thực hành hơn khi chúng có bằng chứng rõ
hoạt để áp dụng vào các trường hợp cụ thể, dễ tiếp cận [66]. Bên cạnh đó, việc phân chia rõ
ràng vai trò của các bên liên quan, thay đổi quy trình làm việc để phù hợp với can thiệp, có
đầy đủ các cơ sở vật chất hỗ trợ cũng là các yếu tố quyết định đến thành công của can thiệp
[134], [137]. Các chế độ giám sát và phản hồi tích cực trong các chương trình can thiệp
cũng có ảnh hưởng lớn đến tuân thủ sử dụng KSDP [119]. Cuối cùng, việc triển khai các
can thiệp cũng phụ thuộc vào đặc điểm quản lý và chính sách của bệnh viện, như sự ủng hộ
của ban lãnh đạo, sự hỗ trợ về mặt hành chính hay tài chính [66].

1.3.2. Can thiệp KSDP trong chương trình quản lý kháng sinh bệnh viện và các chiến
lược can thiệp
Chương trình quản lý kháng sinh được định nghĩa là “các biện pháp can thiệp phối
hợp nhằm cải thiện và đo lường việc sử dụng kháng sinh hợp lý bằng cách thúc đẩy việc
lựa chọn phác đồ kháng sinh tối ưu bao gồm chế độ liều, thời gian dùng và đường dùng”
[63]. Mục tiêu chính của chương trình quản lý kháng sinh là đạt được hiệu quả lâm sàng tốt
nhất, đồng thời giảm thiểu độc tính và biến cố bất lợi liên quan đến kháng sinh, từ đó giảm
áp lực chọn lọc lên quần thể vi khuẩn - yếu tố thúc đẩy sự xuất hiện của các chủng kháng
thuốc [63]. Trước thực trạng sử dụng KSDP bất hợp lý tại nhiều quốc gia trên thế giới, can
thiệp về KSDP trong phẫu thuật được coi là một nội dung thiết yếu trong chương trình quản
lý kháng sinh bệnh viện. CDC Hoa Kỳ và Quỹ quốc gia về bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ đã
liệt kê việc tối ưu hóa KSDP trong phẫu thuật là mục tiêu chiến lược hàng đầu để ngăn ngừa
sự xuất hiện và lây lan của vi khuẩn đề kháng kháng sinh trong bệnh viện [38]. Hướng dẫn
của Liên minh châu Âu về sử dụng kháng sinh hợp lý đã xác định việc giám sát chỉ định,
lựa chọn, thời điểm dùng và thời gian dùng là thành phần thiết yếu trong chương trình quản
lý kháng sinh [59]. Tuyên bố toàn cầu của 234 chuyên gia từ 83 quốc gia cũng đã thống
nhất rằng việc triển khai chương trình KSDP nên là bước đầu tiên của mọi chương trình
quản lý kháng sinh trong bệnh viện [69].
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ràng, tin cậy, khuyến cáo súc tích và có các công cụ hỗ trợ như toán đồ, bảng kiểm; linh

Các chiến lược can thiệp của chương trình KSDP rất đa dạng, xuất phát từ nhiều
khía cạnh khác nhau của các yếu tố ảnh hưởng đến việc kém tuân thủ sử dụng KSDP. Một
trong những chiến lược can thiệp cơ bản và phổ biến là đào tạo, tập huấn các nhân viên y tế
nhằm nâng cao nhận thức về các nguyên tắc và tầm quan trọng của việc sử dụng KSDP hợp
lý. Các hình thức đào tạo, tập huấn bao gồm cung cấp cho nhân viên y tế các tài liệu cập
nhật như các hướng dẫn sử dụng kháng sinh, bản tin hay tập san thông tin thuốc, tổ chức
thể hướng đến [22]. Tuy nhiên, triển khai các biện pháp đào tạo đơn thuần thường khó duy
trì hiệu quả lâu dài và khó làm thay đổi thói quen kê đơn của bác sĩ. Ngoài ra, việc xây dựng
các hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp với đặc thù của từng bệnh viện, khoa phòng về
dịch tễ NKVM và điều kiện cung ứng thuốc cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng sự
đồng thuận của nhân viên y tế trong áp dụng các hướng dẫn [55].
Một chiến lược khác trong chương trình quản lý kháng sinh ngoại khoa là giám sát
việc tuân thủ kê đơn và tiêu thụ kháng sinh, từ đó đưa ra phản hồi và can thiệp trực tiếp để
thay đổi quyết định kê đơn kháng sinh [67]. Các hình thức can thiệp cụ thể có thể bao gồm
ban hành các mẫu kê đơn KSDP được chuẩn hóa, sử dụng các bảng kiểm và công cụ nhắc
nhở, yêu cầu hội chẩn khi kê đơn kháng sinh, phê duyệt đơn thuốc trước khi cấp phát,…,với
sự trợ giúp của công nghệ thông tin và các phần mềm được tự động hóa [23], [60]. Tổng
quan của Kamran và cộng sự chỉ ra rằng giám sát và phản hồi, bao gồm báo cáo tổng kết
định kỳ cùng với các khuyến nghị, là một trong số ít các biện pháp can thiệp có hiệu quả tại
các nước đang phát triển [125]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng đã khẳng định vai trò
quan trọng của dược sĩ lâm sàng trong các chiến lược đào tạo và can thiệp kê đơn trong
quản lý kháng sinh ngoại khoa [40], [113], [154].
Việc sử dụng KSDP trên thực tế cần sự tham gia của nhiều đối tượng, như dược sĩ,
bác sĩ, điều dưỡng trong khoa phẫu thuật, trong phòng mổ và phòng hồi sức. Vì vậy, cách
tiếp cận đa chiều với sự phối hợp của các nhân viên y tế để đảm bảo sự đồng bộ trong nhận
thức, thái độ và thực hành là một yếu tố quan trọng để triển khai một chương trình KSDP
tối ưu. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật châu Âu – ECDC đã đưa ra đồng thuận
rằng việc thiết lập một nhóm chuyên gia đa ngành để xây dựng phác đồ KSDP, thực hiện
và giám sát các can thiệp là phương pháp then chốt nhằm cải thiện tuân thủ sử dụng KSDP
[58]. Hiệu quả của cách tiếp cận này cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu
[104], [133]. Bên cạnh đó, chiến lược can thiệp kiểu bậc thang là nền tảng của một chương
trình KSDP bền vững: bắt đầu với triển khai thí điểm trên quy mô nhỏ, nâng dầng năng lực
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hội thảo,… [23]. Ngoài ra, bệnh nhân cũng là đối tượng mà các chương trình giáo dục có

và quy mô, với sự giám sát và cải tiến chương trình liên tục [21]. Ngoài ra, các tổng quan
hệ thống gần đây cũng đã nhấn mạnh sự phổ biến và tầm quan trọng của việc kết hợp nhiều
phương thức can thiệp tiêu chuẩn như giám sát, nhắc nhở và phản hồi, thay đổi cách thức
tổ chức quản lý, giáo dục đào tạo [22], [137]. Nghiên cứu của Hoàng Thị Thu Hương và
cộng sự tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cho thấy chương trình KSDP với cách tiếp cận
bài bản và đa chiều – xác định rào cản trong sử dụng KSDP và đề xuất biện pháp khắc phục,
điểm tại khoa Sản – đã đem lại những thành công nhất định về hiệu quả lâm sàng và kinh
tế [6].

1.3.3. Tác động của chương trình kháng sinh dự phòng
Các tác động của các chương trình can thiệp KSDP trong phẫu thuật có thể được
đánh giá ở các khía cạnh, mức độ khác nhau: đối với thực hành sử dụng kháng sinh của y
bác sĩ, đối với kết cục lâm sàng của bệnh nhân, đối với phương diện kinh tế và tiêu thụ
thuốc, và xa hơn là tình trạng đề kháng kháng sinh.
Trước hết, các can thiệp này giúp cải thiện mức độ tuân thủ các khuyến cáo về sử
dụng KSDP. Trong nghiên cứu tiến hành tại Bệnh viện Bình Dân, sau khi triển khai chương
trình quản lý kháng sinh trong sử dụng KSDP, tỷ lệ sử dụng KSDP hợp lý đã tăng từ 27,5%
lên 63,8% [9]. Tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai, việc triển khai chương
trình KSDP kết hợp với sự can thiệp kê đơn của dược sỹ lâm sàng giúp cải thiện tình hình
sử dụng KSDP trong phẫu thuật tại khoa, với tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng KSDP trong
vòng 120 phút trước rạch da tăng từ 0% lên 34%, tỷ lệ ngừng sử dụng KSDP trong vòng 24
giờ sau đóng vết mổ tăng từ 0% lên 30% [7].
Bên cạnh đó, các can thiệp này cũng giúp tăng cường hiệu quả phòng ngừa NKVM
của KSDP, cải thiện kết cục lâm sàng của bệnh nhân. Trong nghiên cứu của Zhou và cộng
sự trên 1119 bệnh nhân phẫu thuật tim mạch-lồng ngực, tỷ lệ NKVM trong nhóm can thiệp
là 1,2%, trong khi ở nhóm đối chứng là 3,5% (p=0,02), và thời gian nằm viện của nhóm can
thiệp cũng thấp hơn nhóm đối chứng (20,9 ± 8,9 ngày so với 23,3 ± 8,9 ngày, p<0,001)
[154]. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy việc sử dụng KSDP phổ hẹp, trong thời gian
ngắn giúp đạt hiệu quả kinh tế, giảm đề kháng kháng sinh và giảm tác dụng không mong
muốn của kháng sinh mà không làm tăng nguy cơ NKVM hay giảm chất lượng chăm sóc
bệnh nhân [23], [54], [84].
Việc giới hạn chỉ định KSDP và rút ngắn thời gian sử dụng KSDP cũng làm giảm
đáng kể tiêu thụ kháng sinh tại các khoa Ngoại, cùng với đó là giảm chi phí liên quan đến
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xây dựng phác đồ KSDP dưa trên bằng chứng và sự đồng thuận của bác sĩ, triển khai thí

sử dụng kháng sinh quá mức. Chương trình quản lý kháng sinh tại một bệnh viện Trung
Quốc đã làm giảm mức tiêu thụ kháng sinh từ 74,9 DDD/100 giường bệnh-ngày xuống 34,2
DDD/100 giường bệnh-ngày [84]. Nghiên cứu về can thiệp KSDP tại 13 bệnh viện Hà Lan
cũng cho thấy mức tiêu thụ kháng sinh giảm từ 121 DDD/100 cuộc phẫu thuật xuống 79
DDD/100 cuộc phẫu thuật, và chi phí cho mỗi cuộc phẫu thuật giảm 25% [143]. Trong giai
đoạn triển khai thí điểm chương trình KSDP tại khoa PTLN, bệnh viện Bạch Mai từ
dụng kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật thấp hơn 11 lần so với bệnh nhân dùng kháng sinh
thường quy [12].
Một lợi ích quan trọng của các can thiệp KSDP là làm giảm tình trạng đề kháng
kháng sinh của vi khuẩn. Việc sử dụng KSDP tuân thủ theo các hướng dẫn làm giảm việc
lạm dụng các kháng sinh phổ rộng, từ đó giảm sự xuất hiện của các chủng vi khuẩn kháng
thuốc [41]. Nghiên cứu của Zhou và cộng sự cho thấy can thiệp KSDP trong phẫu thuật tim
mạch-lồng ngực làm giảm tỷ lệ K.pneumoniae kháng piperacilin từ 60,7% xuống 33,7%,
E.cloacae kháng ceftriaxon từ 53,1% xuống 12,1%, và S.aureus kháng sulfamethoxazoltrimetroprim từ 60,0% xuống 14,8% (p<0,001)[154].

1.4.

Vài nét về khoa Phẫu thuật lồng ngực, bệnh viện Bạch Mai
Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai được thành lập vào tháng 10/2018,

tiền thân là đơn vị Phẫu thuật lồng ngực - mạch máu thành lập tháng 3/2018 thuộc khoa
Ngoại tổng hợp. Các bệnh lý được điều trị tại khoa bao gồm: (1) Bệnh lý dị dạng thành
ngực (lõm ngực); (2) bệnh lý tuyến vú: ung thư vú, u xơ tuyến vú, vú to nam giới; (3) bệnh
lý tuyến giáp đặc biệt là các trường hợp phức tạp như bướu giáp xâm lấn mạch máu khí
quản, bướu giáp lạc chỗ trong trung thất; (4) bệnh lý phổi – màng phổi: Tràn máu, tràn khí
màng phổi, các loại u lành tính của phổi, phẫu thuật can thiệp phổi điều trị ung thư, chấn
thương ngực, vết thương ngực, áp xe phổi; (5) bệnh lý trung thất: u trung thất/nhược cơ,
sinh thiết hạch trung thất; (6) bệnh lý mạch máu: phình động mạch, thông động tĩnh mạch,
u mạch máu, vết thương động mạch, suy/giãn tĩnh mạch chi dưới, thay đoạn động mạch chủ
bụng, bắc cầu nối mạch máu ngoại vi, tham gia ghép tạng.
Về công tác phẫu thuật, hiện Khoa PTLN đang phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức
để thực hiện các phẫu thuật lồng ngực - mạch máu. Danh mục các loại phẫu thuật được thực
hiện tại khoa được trình bày trong Phụ lục 3. Bệnh nhân được phẫu thuật tại Phòng mổ,
Khoa Gây mê hồi sức (GMHS); còn lại toàn bộ thời gian theo dõi bệnh nhân trước và sau
phẫu thuật được thực hiện tại Khoa PTLN.
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07/08/2018 đến 31/01/2019, các bệnh nhân dùng KSDP theo chương trình có chi phí sử

Từ năm 2018, khoa PTLN đã xây dựng và triển khai thí điểm chương trình KSDP
trên một số đối tượng bệnh nhân phẫu thuật sạch, sạch-nhiễm, có ít các yếu tố nguy cơ
NKVM. Đây là chương trình can thiệp tích cực thông qua việc ban hành quy trình sử dụng
KSDP và can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong quá trình kê đơn KSDP. Quy trình sử dụng
KSDP tại khoa PTLN đã lần lượt được Hội đồng khoa học và Hội đồng đạo đức trong
nghiên cứu y sinh học, Bệnh viện Bạch Mai phê duyệt theo Quyết định số 2799/QĐ–BM
trình đã thu được được những kết quả khả quan về hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh tế, khi
việc sử dụng KSDP cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ NKVM so với dùng kháng sinh
thường quy, ngoài ra còn giúp giảm rõ rệt thời gian nằm viện, giảm chi phí sử dụng kháng
sinh . Những thành công bước đầu đó đặt ra nhu cầu tiếp tục cải thiện và mở rộng đối tượng
bệnh nhân của chương trình KSDP tại khoa PTLN và nhân rộng mô hình tại các đơn vị khoa
Ngoại trong bệnh viện.
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và Quyết định số 2800/QĐ–BM ngày 13/09/2018. Giai đoạn triển khai thí điểm chương

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Sơ đồ thiết kế nghiên cứu được mô tả tại hình 2.1. Theo đó, nghiên cứu được thực
hiện qua hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Đánh giá hiệu quả chương trình KSDP tại khoa PTLN trên nhóm đối
tượng đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình: từ 01/02/2019 đến 31/10/2019
khai thí điểm và bước đầu đánh giá hiệu quả phác đồ:
-

Xây dựng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi dựa trên tổng quan
tài liệu và khảo sát đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN: từ
01/01/2019 đến 31/10/2019

-

Bước đầu triển khai và đánh giá hiệu quả mở rộng chương trình KSDP trên bệnh
nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN: từ 01/11/2019 đến 13/03/2020
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của từng giai đoạn được trình bày chi tiết

như sau:

2.1.

Đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Đánh giá hiệu quả chương trình KSDP tại khoa PTLN
Tất cả bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tại Khoa PTLN và được thực hiện phẫu
thuật tại phòng mổ, khoa GMHS từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/10/2019.

2.1.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
Bệnh nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ của Quy trình sử dụng KSDP
tại Khoa PTLN được ban hành theo quyết định số 2800/QĐ-BM ngày 13/9/2018 (Phụ lục
4).

2.1.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
‐

Bệnh nhân không được tiếp tục điều trị tại Khoa PTLN sau khi phẫu thuật

‐

Hồ sơ bệnh án không tiếp cận được.
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Giai đoạn 2: Xây dựng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi, triển

Mục tiêu 1: Đánh giá
hiệu quả chương trình
KSDP tại khoa PTLN

01/02/2019

BN phẫu thuật từ
01/02/2019 đến
31/10/2019, đáp
ứng tiêu chuẩn quy
trình KSDP

Nghiên cứu tiến cứu,
theo dõi dọc

Tổng quan tài liệu
Mục tiêu 2: Xây
dựng phác đồ KSDP
trên BN phẫu thuật
xâm lấn phổi

31/10/2019

Mục tiêu 3: Phân tích
hiệu quả mở rộng
phác đồ KSDP trên
BN phẫu thuật xâm
lấn phổi
13/03/2020

• Tỷ lệ tuân thủ quy trình
KSDP
• Tỷ lệ NKVM
• Chi phí sử dụng kháng sinh

• Phác đồ
KSDP trên
BN phẫu
thuật xâm
lấn phổi

Khảo sát đặc điểm
•Đặc điểm
BN phẫu thuật xâm Nghiên cứu cắt ngang
bệnh nhân
lấn phổi từ
•Đặc điểm
01/01/2019 đến
phẫu thuật
Nhóm
31/10/2019
chứng
Nghiên cứu tiến
cứu, can thiệp
BN phẫu thuật xâm
so sánh ghép cặp • Hiệu quả điều trị và
lấn phổi từ
với nhóm chứng
kinh tế của phác đồ
01/11/2019 đến
lịch sử
KSDP
Nhóm
13/03/2020
KSDP

Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu
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01/01/2019

2.1.2. Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
và bước đầu phân tích hiệu quả phác đồ tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch
Mai

2.1.2.1. Xây dựng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
Phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi được xây dựng căn cứ trên
2 nội dung: tổng quan tài liệu và khảo sát đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại
• Tổng quan về KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi
-

Đối tượng nghiên cứu bao gồm các hướng dẫn phòng ngừa NKVM và các nghiên
cứu về KSDP và yếu tố nguy cơ NKVM trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm
lấn phổi

-

Nguồn dữ liệu để tìm kiếm bao gồm cơ sở dữ liệu Pubmed, Cochrane Central
Register of Controlled Trials, Google Scholar, thư viện điện tử của Cục quản lý khám
chữa bệnh Việt Nam và website của các tổ chức y tế quốc tế có liên quan: Tổ chức
Y tế thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC),
Viện chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh (NICE), Mạng lưới Guideline Scotland
(SIGN), giới hạn thời gian tìm kiếm đến tháng 08/2019.

-

Chiến lược tìm kiếm: Các từ khóa tìm kiếm chính đối với các hướng dẫn bao gồm
“guideline” và “surgical site infection”; đối với các nghiên cứu bao gồm “antibiotic
prophylaxis”, “thoracic”, “surgical site infection”, “risk factor”. Đối với cơ sở dữ
liệu Pubmed và Cochrane, tra cứu thông qua hai chiến lược tìm kiếm dựa theo hệ
thống MeSH (Medical Subject Headings) và dựa trên từ ngữ trong bài (text-word).
Chiến lược tìm kiếm được trình bày chi tiết trong Phụ lục 6.

• Khảo sát đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
-

Tiêu chuẩn lựa chọn:
Bệnh án của bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi và

cắt wedge phổi tại Khoa PTLN và được thực hiện phẫu thuật tại Phòng mổ, Khoa GMHS,
Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/10/2019.
-

Tiêu chuẩn loại trừ:
Hồ sơ bệnh án không tiếp cận được.
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khoa PTLN. Đối tượng nghiên cứu của từng nội dung như sau:

2.1.2.2. Đánh giá hiệu quả mở rộng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn
phổi tại khoa PTLN
‐

Nhóm sử dụng KSDP: Bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ
và được áp dụng quy trình sử dụng KSDP trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm
lấn phổi đã xây dựng (Mục tiêu 2), có lịch mổ từ ngày 01/11/2019 đến 13/03/2020.

‐

Nhóm đối chứng: bệnh nhân từ 16 tuổi có chỉ định mổ phiên cắt thùy phổi, cắt phân
mổ, Khoa GMHS, Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 01/01/2019 đến ngày 13/10/2019.
Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật thuộc loại sạch-sạch nhiễm, được sử dụng
kháng sinh thường quy.

2.2.

Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Đánh giá hiệu quả chương trình KSDP tại khoa PTLN
2.2.1.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc, không can thiệp. Thông tin về bệnh nhân được
thu thập dựa trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và bệnh nhân được theo dõi đến ngày ra
viện.

2.2.1.2. Quy trình nghiên cứu
Căn cứ trên quy trình sử dụng KSDP đã được triển khai tại đơn vị, Dược sĩ lâm sàng
phối hợp với bác sĩ tại khoa PTLN lựa chọn bệnh nhân đủ tiêu chuẩn sử dụng KSDP. Theo
đó, bác sĩ sẽ chỉ định ampicilin/sulbactam cho phẫu thuật xâm lấn phổi và cefuroxim cho
phẫu thuật không xâm lấn phổi. Đối với liều KSDP đầu tiên, điều dưỡng sẽ thực hiện tiêm
tĩnh mạch chậm 3g ampicilin/sulbactam hoặc 1,5g cefuroxim trong vòng 120 phút hoặc 60
phút tương ứng trước khi rạch da; sau đó, bệnh nhân tiếp tục được sử dụng thêm 3 mũi
KSDP cách nhau mỗi 8 giờ trong vòng 24 giờ sau đóng vết mổ; nếu phẫu thuật kéo dài > 3
giờ hoặc mất ≥ 1.500 mL máu, bệnh nhân sẽ được bổ sung 1 mũi KSDP ngay trong cuộc
phẫu thuật. Sau ngày phẫu thuật, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ lâm sàng theo dõi chặt chẽ
bệnh nhân, xử trí kịp thời nếu xảy ra biến cố bất lợi (như NKVM). Các thông tin về nhân
khẩu học, phẫu thuật, sử dụng kháng sinh, tình trạng lâm sàng và nhiễm khuẩn vết mổ của
bệnh nhân được theo dõi và thu thập cho đến ngày ra viện.

2.2.1.3. Nội dung nghiên cứu
‐

Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
+ Tuổi, giới tính, chỉ số BMI.
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thùy phổi, cắt wedge phổi tại khoa PTLN và được thực hiện phẫu thuật tại Phòng

+ Điểm ASA
+ Điểm nguy cơ NKVM dựa trên thang điểm NNIS
‐

Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
+ Phân loại phẫu thuật sạch, sạch – nhiễm, nhiễm, bẩn.
+ Phương pháp phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi.
+ Vị trí phẫu thuật.
+ Thời gian phẫu thuật
+ Phẫu thuật kéo dài > 3 giờ và/hoặc mất máu ≥1.500mL
+ Thời gian nằm viện sau phẫu thuật

‐

Đánh giá tuân thủ sử dụng KSDP dựa trên Quy trình sử dụng KSDP tại Khoa PTLN
với 6 tiêu chí chính về tuân thủ quy trình sử dụng KSDP bao gồm:
1- Lựa chọn KSDP: Ampicilin/sulbactam cho phẫu thuật xâm lấn phổi hoặc
cefuroxim cho phẫu thuật xâm lấn phổi hoặc phẫu thuật không xâm lấn phổi.
2- Thời điểm đưa liều KSDP trước khi rạch da: KSDP được đưa trong vòng 60 phút
hoặc 120 phút trước khi rạch da tương ứng đối với phẫu thuật xâm lấn phổi hoặc
phẫu thuật không xâm lấn phổi.
3- Liều dùng: 3g đối với ampicilin/sulbactam hoặc 1,5g đối với cefuroxim.
4- Đường dùng: Tiêm tĩnh mạch chậm.
5- Bổ sung liều KSDP trong cuộc phẫu thuật: Liều KSDP được nhắc lại trong cuộc
phẫu thuật nếu phẫu thuật kéo dài > 3 giờ hoặc mất ≥ 1.500mL máu.
6- Thời gian sử dụng KSDP: KSDP được ngừng trong vòng 24 giờ sau đóng vết mổ.

-

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình KSDP

-

Tỷ lệ bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn vết mổ và nhiễm khuẩn khác

-

Chi phí sử dụng kháng sinh:
+ Chi phí kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật tại Khoa PTLN (bao gồm thuốc kháng
sinh + VTYT kèm theo)
+ Tổng chi phí kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật (tại tất cả các khoa).
+ Chi phí kháng sinh tiết kiệm được: Để đánh giá chi phí kháng sinh tiết kiệm được
khi sử dụng KSDP, chi phí sử dụng kháng sinh của mẫu nghiên cứu được so sánh
với chi phí sử dụng kháng sinh của nhóm đối chứng trong giai đoạn triển khai thí
điểm chương trình KSDP tại khoa PTLN [12], với giả thiết thời giá của kháng sinh
không thay đổi theo thời gian. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm:
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+ Phân loại phẫu thuật xâm lấn phổi hoặc không xâm lấn phổi

o Chi phí kháng sinh tiết kiệm được trên 1 bệnh nhân, được tính bằng hiệu của chi
phí kháng sinh trung bình trên 1 bệnh nhân của mẫu nghiên cứu và bệnh nhân
trong nhóm đối chứng giai đoạn triển khai thí điểm chương trình KSDP.
o Chi phí kháng sinh tiết kiệm được trong 1 tháng: được tính bằng chi phí kháng
sinh tiết kiệm được trên 1 bệnh nhân nhân với số bệnh nhân trong 1 tháng, sau
đó tính trung bình của các tháng.
tính bằng chi phí kháng sinh tiết kiệm được trên 1 bệnh nhân nhân với số bệnh
nhân trong cả giai đoạn.

2.2.2. Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
và bước đầu phân tích hiệu quả phác đồ tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch
Mai

2.2.2.1. Xây dựng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
• Tổng quan tài liệu
-

Ba câu hỏi nghiên cứu được sử dụng để xây dựng câu lệnh tìm kiếm và chiết xuất dữ
liệu bao gồm:
+ Trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi, kháng sinh dự phòng có được chỉ định để
phòng ngừa NKVM?
+ Trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi, phác đồ kháng sinh dự phòng nào được
khuyến cáo để phòng ngừa NKVM?
+ Trong quần thể bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi, KSDP nên được chỉ định trên
nhóm đối tượng nào?

-

Đối với câu hỏi thứ nhất và thứ hai, tiến hành tìm kiếm và chiết xuất dữ liệu từ các
hướng dẫn phòng ngừa NKVM có đề cập tới KSDP và các hướng dẫn sử dụng KSDP
trong phẫu thuật.

-

Đối với câu hỏi thứ 3, tiến hành tổng hợp và đánh giá dữ liệu từ các nghiên cứu về
yếu tố nguy cơ NKVM trong phẫu thuật xâm lấn phổi và từ tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu
chuẩn loại trừ của các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng về hiệu quả của
KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi.

-

Các hướng dẫn và các nghiên cứu được lựa chọn đưa vào tổng quan nếu thỏa mãn các
tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ sau:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn:
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o Chi phí kháng sinh tiết kiệm được trong giai đoạn tháng 2/2019-10/2019: được

o Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng về hiệu quả của KSDP
và nghiên cứu về yếu tố nguy cơ NKVM trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật
lồng ngực, trong đó có ít nhất một trong các loại phẫu thuật: cắt thùy phổi,
cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi, ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng
Pháp, tiếng Đức, không giới hạn thời gian tìm kiếm.
o Các hướng dẫn phòng ngừa NKVM có đề cập tới KSDP, các hướng dẫn sử
ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, được xuất bản từ ngày
01/01/2005 đến ngày tìm kiếm tài liệu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ:
o Nghiên cứu về kháng sinh điều trị khi nghi ngờ hoặc xác định có nhiễm khuẩn
o Nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhi, bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu, chấn
thương
o Các hướng dẫn phòng ngừa NKVM trên đối tượng bệnh nhi
o Hướng dẫn phòng ngừa NKVM và sử dụng KSDP trên một loại phẫu thuật
cụ thể không phải phẫu thuật lồng ngực
• Khảo sát đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN
-

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua hồi cứu dữ liệu bệnh
án của bệnh nhân

-

Phương pháp thu thập dữ 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 2).

-

Nội dung nghiên cứu:
+ Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
o Tuổi, giới tính, chỉ số BMI
o Bệnh mắc kèm
+ Yếu tố nguy cơ NKVM và đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật
o Tuổi ≥ 80
o BMI > 30 kg/m2
o Điểm ASA, chỉ số nguy cơ NKVM dựa trên thang điểm NNIS
o Hút thuốc lá
o Bệnh mắc kèm: đái tháo đường, COPD
o Đang sử dụng corticoid, đang thực hiện hóa trị/xạ trị
o Thời gian phẫu thuật > 3 giờ
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dụng KSDP trong phẫu thuật, ở dạng toàn văn, với phiên bản cập nhật nhất,

o Tình trạng nhiễm khuẩn trước phẫu thuật: Nhiễm khuẩn trước phẫu thuật đã
được chẩn đoán, có hội chứng SIRS trước phẫu thuật
+ Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
o Phân loại phẫu thuật: sạch, sạch – nhiễm, nhiễm, bẩn.
o Quy trình phẫu thuật mổ cấp cứu hay mổ phiên.
o Phương pháp phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi
o Chẩn đoán trước phẫu thuật
o Thời gian nằm viện trước và sau phẫu thuật
o Thời gian phẫu thuật
+ Đặc điểm nhiễm khuẩn sau phẫu thuật:
o NKVM
o Nhiễm khuẩn khác
o Hội chứng SIRS sau phẫu thuật
+ Đặc điểm sử dụng kháng sinh (chỉ phân tích riêng trên nhóm bệnh nhân phẫu
thuật sạch, sạch-nhiễm):
o Lựa chọn kháng sinh trong ngày phẫu thuật
o Thời điểm đưa liều kháng sinh đầu tiên trong ngày phẫu thuật
o Thời điểm dừng sử dụng kháng sinh
• Xây dựng quy trình sử dụng KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
Dựa trên bằng chứng từ các nghiên cứu, khuyến cáo từ các hướng dẫn và kết quả
khảo sát đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN, chúng tôi tiến hành
tổng hợp, đánh giá thông tin và xây dựng quy trình sử dụng KSDP trên bệnh nhân phẫu
thuật xâm lấn phổi với các nội dung chính bao gồm:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ bệnh nhân được chỉ định KSDP:
+ Quy trình thực hiện KSDP trên bệnh nhân, bao gồm các bước lựa chọn bệnh
nhân đủ tiêu chuẩn, lựa chọn và thực hiện phác đồ KSDP trên bệnh nhân, và quy
trình theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật.

2.2.2.2. Đánh giá hiệu quả mở rộng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn
phổi tại khoa PTLN

• Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, có can thiệp, so sánh với nhóm chứng
lịch sử bằng phương pháp ghép cặp điểm khuynh hướng.
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o Loại phẫu thuật: cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi

• Quy trình thực hiện nghiên cứu:
Triển khai chương trình KSDP trên nhóm can thiệp:
-

Bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi được sử dụng KSDP theo quy trình được xây
dựng tại Mục tiêu 2. Bệnh nhân được theo dõi đến ngày xuất viện và được gọi điện
vào ngày thứ 30 sau phẫu thuật để phỏng vấn về tình trạng lâm sàng và sử dụng
thuốc. Thông tin về bệnh nhân được thu thập theo mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh
Lựa chọn nhóm đối chứng:

‐

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 2).

‐

Tiến hành ghép cặp tỷ lệ 1:1 với các bệnh nhân nhóm can thiệp để lựa chọn các cặp
bệnh nhân có đặc điểm tương đồng về các yếu tố tuổi, giới tính, BMI, điểm ASA,
điểm NNIS, bệnh đái tháo đường, COPD, tình trạng hút thuốc lá, loại phẫu thuật,
cách thức phẫu thuật.

• Nội dung nghiên cứu:
-

So sánh mức độ tương đồng giữa nhóm KSDP và nhóm đối chứng trên các tiêu chí:
+ Đặc điểm và yếu tố nguy cơ NKVM của mẫu nghiên cứu
o Tuổi, giới tính, chỉ số BMI
o Điểm ASA, chỉ số nguy cơ NKVM dựa trên thang điểm NNIS
o Tình trạng hút thuốc lá
o Bệnh mắc kèm: đái tháo đường, COPD
o Đang sử dụng corticoid, đang thực hiện hóa trị/xạ trị
+ Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
o Phương pháp phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi
o Loại phẫu thật cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi
o Chẩn đoán trước phẫu thuật
o Thời gian nằm viện trước phẫu thuật
o Thời gian phẫu thuật

-

Đánh giá tác động của quy tình KSDP dựa trên so sánh các tiêu chí giữa nhóm KSDP
và nhóm đối chứng:
+ Đặc điểm sử dụng kháng sinh của mẫu nghiên cứu: Kháng sinh sử dụng trước,
trong và sau ngày phẫu thuật
+ Hiệu quả của KSDP:
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nhân (phụ lục 2).

o Tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật: NKVM, nhiễm khuẩn khác, hội
chứng SIRS sau phẫu thuật
o Thời gian nằm viện sau phẫu thuật tại khoa PTLN và tổng thời gian đến khi
xuất viện
o Hiệu quả kinh tế của KSDP: Chi phí kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật tại
Khoa PTLN (bao gồm thuốc kháng sinh + VTYT kèm theo); Tổng chi phí
sinh của điều dưỡng tại khoa PTLN

2.3.

Đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu đã được đăng ký trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

tại Bệnh viên Bạch Mai.

2.4.

Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được lưu trữ và xử lý bằng phần mềm Microsoft Access 365 và phần mềm

R 3.6.3.
Thống kê mô tả: Các biến phân hạng và định danh được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ
phần trăm. Các biến liên tục được biểu diễn dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn (TB ±
SD) nếu có phân phối chuẩn hoặc dưới dạng trung vị và khoảng tứ phân vị (TV(IQR)) nếu
có phân phối không chuẩn.
Phương pháp ghép cặp điểm khuynh hướng tỷ lệ 1:1 được sử dụng để ghép cặp bệnh
nhân. Điểm khuynh hướng được tính bằng phương pháp hồi quy logistic [24].
Sử dụng kiểm định T để so sánh giá trị trung bình của hai nhóm nếu có phân phối
chuẩn, kiểm định Wilcoxon để so sánh giá trị trung vị của hai nhóm nếu có phân phối không
chuẩn, kiểm định χ2 và kiểm định Fisher’s Exact để so sánh tỷ lệ phần trăm giữa 2 nhóm.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình KSDP được tiến hành theo
phương pháp phân tích hồi quy logistic. Mô hình hồi quy logistic “tối ưu” được lựa chọn
dựa trên phép tính Bayesian Model Average (BMA). Các bước phân tích như sau:
‐

Lựa chọn biến: các biến được đưa vào phân tích là các yếu tố có liên quan đến tuân
thủ quy trình KSDP dựa trên các nghiên cứu trước đó trong y văn.

‐

Lựa chọn mô hình: sử dụng phương pháp BMA, mô hình được lựa chọn là mô hình
có xác suất hậu định lớn nhất (post prob lớn nhất)

‐

Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố trong mô hình tới tuân thủ quy trình KSDP bằng
hồi quy logistic. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được biểu diễn bằng tỷ số odds
(odds ratio) OR với khoảng tin cậy 95% (95% CI)
Sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05
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kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật (tại tất cả các khoa); Số lần thực hiện kháng

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1.

Đánh giá hiệu quả chương trình KSDP tại khoa PTLN
Từ 01/02/2019 đến 31/10/2019, có tất cả 176 bệnh nhân được sử dụng KSDP theo

Quy trình sử dụng KSDP tại Khoa PTLN - ban hành theo Quyết định số 2800/QĐ-BM ngày
13/9/2018 của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chiếm 27,67% số bệnh nhân có chỉ định phẫu

3.1.1. Đặc điểm 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

Kết quả (N = 176 )
41 (27,00 – 53,00)

Tuổi, trung vị (IQR)
Giới tính, n (%)

Nam

54 (30,68)

Nữ

122 (69,32)
21,25 (19,50 – 22,80)

Chỉ số BMI (kg/m2), trung vị (IQR)
Điểm ASA, n (%)

1

75 (42,61)

2

79 (44,89)

3

22 (12,50)

≥4
Điểm NNIS, n (%)

0

0

90 (51,14)

1

78 (44,32)

2

8 (4,55)

3

0

Trong mẫu nghiên cứu, bệnh nhân nữ chiếm đa số, với tỷ lệ 69,32%. Trung vị độ
tuổi của mẫu nghiên cứu là 41 tuổi. Bệnh nhân trong nghiên cứu chủ yếu có chỉ số BMI ở
mức bình thường, với trung vị là 21,25 kg/m2. Hai mức điểm ASA phổ biến nhất trong mẫu
nghiên cứu là 2 điểm và 1 điểm, với tỷ lệ lần lượt là 44,89% và 42,61%. Đối với chỉ số nguy
cơ NKVM dựa trên thang điểm NNIS, mẫu nghiên cứu chủ yếu có mức điểm 0 và 1, chỉ có
4,55% đạt 2 điểm và không có bệnh nhân nào đạt 3 điểm.
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thuật tại khoa PTLN trong thời gian khảo sát.

3.1.2. Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu được mô tả trong bảng 3.2.
Bảng 3.2. Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm

Hình thức phẫu thuật, n (%)

Vị trí phẫu thuật, n (%)

Loại phẫu thuật, n (%)

Sạch

160 (90,91)

Sạch-nhiễm

16 (9,09)

Nhiễm, bẩn

0

Phẫu thuật mở

108 (61,36)

Phẫu thuật nội soi

68 (38,64)

Tuyến giáp

58 (32,95)

Hạch

37 (21,02)

Vú

23 (13,07)

Mạch máu

17 (9,66)

Phổi

16 (9,09)

Trung thất

16 (9,09)

Khác (màng tim, tay, …)

9 (5,11)

Xâm lấn phổi

16 (9,09)

Không xâm lấn phổi
Thời gian phẫu thuật (phút), trung vị (IQR)
Phẫu thuật kéo dài > 3 giờ và/ hoặc mất máu ≥1500mL, n (%)
Thời gian nằm viện sau phẫu thuật (ngày), trung vị (IQR)

160 (90,91)
70 (40,00 – 102,75)
6 (3,41)
8,00 (4,00 – 11,00)

Trong mẫu nghiên cứu, các phẫu thuật chủ yếu thuộc loại sạch (90,91%), phẫu thuật
mở (61,36%), không xâm lấn phổi (90,91%). Vị trí phẫu thuật phổ biến nhất là tuyến giáp
(32,95%), tiếp đến là hạch (21,02%) và vú (13,07%). Thời gian phẫu thuật có trung vị là 70
phút. Có 6 cuộc phẫu thuật (3,41%) có thời gian kéo dài trên 3 giờ và/hoặc mất máu từ
1500mL. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật của mẫu nghiên cứu có trung vị là 8 ngày.

3.1.3. Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP
Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP của mẫu nghiên cứu giai đoạn tháng 02-10/2019, tỷ
lệ tuân thủ chung theo từng tháng được mô tả trong lần lượt trong hình 3.1 và 3.2.
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Phân loại phẫu thuật, n (%)

Kết quả (N =176 )

100.0%

100.0%

88.1%

96.6%
85.2%

80%
60%
40%
16.7%

20%

0%
Lựa chọn Thời điểm Bổ sung Liều dùng Đường Thời gian Tuân thủ
KSDP đưa liều
liều
dùng
sử dụng chung
KSDP
KSDP
KSDP
trong
cuộc PT*

*Tính trên 6 bệnh nhân có chỉ định bổ sung liều KSDP trong cuộc phẫu thuật
Hình 3.1. Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP theo từng tiêu chí trong
giai đoạn tháng 02-10/2019
Trong giai đoạn tháng 02-10/2019, tỷ lệ tuân thủ toàn bộ các tiêu chí của quy trình
KSDP đạt 85,2%. Trong đó, tuân thủ về lựa chọn KSDP, liều dùng và đường dùng KSDP
đạt mức cao nhất (100%). Tuân thủ về thời gian dùng KSDP và thời điểm đưa liều KSDP
đạt mức khá cao với tỷ lệ lần lượt là 96,6% và 88,1%. Tiêu chí có tỷ lệ tuân thủ thấp nhất
là bổ sung liều kháng sinh trong cuộc phẫu thuật, có 1 bệnh nhân (16,7%) được tuân thủ bổ
sung liều trong số 6 bệnh nhân có chỉ định bổ sung liều trong cuộc phẫu thuật.
Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP

100%

100.0%
88.9%

90.5%

83.3%

87.5%

80%

90.0%

86.2%
72.0%

76.0%

60%
40%
20%
0%
Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

Hình 3.2. Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP theo từng tháng
trong giai đoạn tháng 02-10/2019
Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP có sự dao động giữa các tháng tuy nhiên đều được
duy trì ở mức khá cao. Trong đó, tỷ lệ tuân thủ đạt cao nhất là 100% trong tháng 10/2019,
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Tỷ lệ tuân thủ (N = 176)

100.0%
100%

và thấp nhất trong tháng 7/2019 với tỷ lệ 72,0%. Tỷ lệ tuân thủ giữa các tháng không có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,242).

3.1.4. Hiệu quả dự phòng NKVM và hiệu quả kinh tế của chương trình KSDP
Hiệu quả dự phòng NKVM và hiệu quả kinh tế của chương trình KSDP được trình
bày trong bảng 3.3.
Bảng 3.3. Hiệu quả dự phòng NKVM và hiệu quả kinh tế của chương trình KSDP
Đặc điểm
Tỷ lệ nhiễm khuẩn sau phẫu thuật
Nhiễm khuẩn vết mổ, n (%)

3 (1,70)

Nhiễm khuẩn khác, n (%)

1 (0,57)

Chi phí sử dụng kháng sinh (nghìn đồng), trung vị (IQR)
Chi phí kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật tại khoa PTLN

552 (552 – 552)

Chi phí kháng sinh cho 1 đợt phẫu thuật tại tất cả các khoa

552 (552 – 552)

Chi phí kháng sinh tiết kiệm được/1 bệnh nhân*

3.480 (2.552 – 5.682)

Chi phí kháng sinh tiết kiệm được trong 1 tháng*

73.080
(38.280 – 83.520)

Chi phí kháng sinh tiết kiêm được giai đoạn khảo sát*

602.040

*So sánh với nhóm đối chứng trong giai đoạn triển khai thí điểm chương trình KSDP
tại khoa PTLN [12].
Trên các bệnh nhân sử dụng KSDP theo Quy trình, tỷ lệ NKVM ghi nhận được
tương đối thấp (3 trường hợp, chiếm 1,7% mẫu nghiên cứu). Trong đó, có 2 trường hợp
NKVM nông và 1 trường hợp nhiễm khuẩn cơ quan. Ngoài ra, còn 1 trường hợp có nhiễm
khuẩn tiết niệu.
Về chi phí sử dụng kháng sinh của mẫu nghiên cứu, chi phí kháng sinh cho một đợt
phẫu thuật tại khoa PTLN và tại tất cả các khoa có trung vị là 552.000 VNĐ. So với nhóm
đối chứng giai đoạn tháng 08/2018-01/2019, trung vị của chi phí kháng sinh tiết kiệm được
trong 1 đợt phẫu thuật (tại tất cả các khoa) là 3.480.000 VNĐ/bệnh nhân, và tổng chi phí
kháng sinh tiết kiệm được trong 1 tháng có trung vị là 73.080.000 VNĐ. Tổng chi phí kháng
sinh tiết kiệm được trong 9 tháng giai đoạn tháng 02-10/2019 ước tính lên đến 602.040.000
VNĐ.

3.1.5. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình KSDP
Mô hình hồi quy logistic được xây dựng bằng phương pháp Bayesian Model
Average (BMA). Biến phụ thuộc là tuân thủ chung quy trình KSDP. Các yếu tố được đưa
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Kết quả (N =176 )

vào mô hình bao gồm tuổi (biến liên tục, theo năm), giới tính (nữ so với nam), phẫu thuật
xâm lấn phổi (xâm lấn phổi so với không xâm lấn phổi), hình thức phẫu thuật (phẫu thuật
nội soi so với phẫu thuật mở), điểm ASA (điểm ≥3 so với <3), điểm NNIS (điểm ≥2 so với
<2), thời gian phẫu thuật (biến liên tục, theo phút), thời gian nằm viện trước phẫu thuật
(biến liên tục, theo số ngày), thời điểm phẫu thuật (phẫu thuật ngoài giờ hành chính so với
trong giờ hành chính). Sau khi phân tích BMA, mô hình với hai biến phẫu thuật xâm lấn
tích BMA được trình bày chi tiết tại Phụ lục 5.
Kết quả phân tích hồi quy logistic với yếu tố phẫu thuật xâm lấn phổi và điểm ASA
≥3 được trình bày trong bảng 3.4.
Bảng 3.4. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình KSDP
Yếu tố ảnh hưởng

OR thô (95% CI)

OR hiệu chỉnh (95% CI)

p

Phẫu thuật xâm lấn phổi

29 (8,31-101,24)

32,78 (8,92-120,53)

<0,001

Điểm ASA ≥3

4,06 (1,50-10,96)

5,09 (1,60-16,2)

0,006

Yếu tố phẫu thuật xâm lấn phổi và điểm ASA ≥3 được xác định là yếu tố nguy cơ
độc lập cho khả năng không tuân thủ quy trình KSDP. Khả năng không tuân thủ quy trình
KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi cao gấp 32 lần so với phẫu thuật không xâm lấn phổi
(CI 95% 8.92-120.53, p < 0,001). Bên cạnh đó, bệnh nhân có điểm ASA ≥3 cũng có khả
năng không tuân thủ cao cấp 5,09 lần bệnh nhân có điểm ASA bằng 1 hoặc 2 (CI 95% 1,616,2, p=0,006).

3.2.

Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn

phổi và bước đầu phân tích hiệu quả phác đồ tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh
viện Bạch Mai

3.2.1. Tổng quan tài liệu
3.2.1.1. Chỉ định KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi
Sau khi tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu và lựa chọn các hướng dẫn đủ tiêu chuẩn, có
13 hướng dẫn được đưa vào tổng quan. Kết quả tìm kiếm chi tiết được trình bày trong Phụ
lục 6. Nội dung khuyến cáo về chỉ định KSDP của các hướng dẫn được trình bày trong bảng
3.5.
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phổi và điểm ASA ≥3 được lựa chọn do có xác suất hậu định cao nhất (0,21). Kết quả phân

Bảng 3.5. Khuyến cáo về chỉ định KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi
Khuyến cáo về chỉ định KSDP

Quốc gia/Tổ chức
NICE (2019) [15]
Australia

Chỉ định KSDP trong tất cả các phẫu thuật sạch-nhiễm

(2017) Chỉ định KSDP trong phẫu thuật lồng ngực, bao gồm cắt phổi,

[130]

cắt thùy phổi, phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ video (VATS),

Global

Alliance Khuyến cáo sử dụng KSDP trong các phẫu thuật có tỷ lệ NKVM

(2017) [69]

cao, phẫu thuật cấy ghép

Bộ Y Tế (2015) [1]

Chỉ định KSDP trong phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phổi, mở
ngực, VATS

Canada (2014) [81]

Chỉ định KSDP trong các phẫu thuật lồng ngực

ASHP (2013) [34]

Chỉ định KSDP trong các phẫu thuật lồng ngực không liên quan
đến tim, bao gồm cắt một bên phổi, cắt thùy phổi, cắt phân thùy
phổi, cắt wedge phổi, mở ngực, VATS

Italia (2009)[42]

Chỉ định trong phẫu thuật tim và lồng ngực, bao gồm các loại
phẫu thuật cắt phổi

SIGN (2008) [122]

Chỉ định KSDP trong các loại phẫu thuật cắt phổi

APSIC (2019) [93]

Không đề cập

WHO (2018) [148]
CDC (2017) [30]
ACS (2016) [26]
IDSA (2014) [132]
Có 5 hướng dẫn có khuyến cáo cụ thể về chỉ định KSDP trong phẫu thuật phổi, bao
gồm phẫu thuật cắt phổi, cắt thùy phổi, cắt phần thùy phổi, cắt wedge phổi, phẫu thuật
VATS. Có 1 hướng dẫn đưa ra khuyến cáo sử dụng KSDP trong phẫu thuật lồng ngực nói
chung, 1 hướng dẫn khuyến cáo sử dụng KSDP trong phẫu thuật sạch-nhiễm nói chung, và
5 khuyến cáo không đề cập đến chỉ định KSDP. Như vậy, có thể thấy chỉ định KSDP trên
nhóm bệnh nhân phẫu thuật phổi đã được ghi nhận ở nhiều hướng dẫn tại Việt Nam cũng
như trên thế giới.
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phẫu thuật bóc màng phổi, cắt màng phổi

3.2.1.2. Phác đồ KSDP được khuyến cáo trong phẫu thuật xâm lấn phổi
Nội dung khuyến cáo về phác đồ KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi của các
hướng dẫn được trình bày trong bảng 3.6.
Bảng 3.6. Khuyến cáo về phác đồ KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi

gia/Tổ

Loại phẫu
thuật

chức

Kháng sinh
Phác đồ khuyến cáo

thay thế khi dị
ứng β-lactam

phổi/cắt - Cefazolin 2g IV trước rạch da ≤ 60 - Vancomycin 1g

Australia

Cắt

(2017)

thùy phổi

[130]

phút, sau đó thêm 2 liều mỗi 8 giờ

truyền IV

- Nếu cần bao phủ vi khuẩn kỵ khí - Nếu cần bao
(viêm mủ màng phổi hoặc áp xe),

phủ vi khuẩn kỵ

thêm: metronidazol 500mg truyền IV

khí:

- Nếu nguy cơ nhiễm MRSA cao,

metronidazol

thêm: vancomycin 1g truyền IV

500mg

thêm

truyền

IV
VATS

- Cefazolin IV trước rạch da ≤ 60 phút, - Vancomycin 1g
sau đó thêm 2 liều mỗi 8 giờ

truyền IV

- Nếu nguy cơ nhiễm MRSA cao, thêm
vancomycin 1g truyền IV
Bộ Y Tế Cắt thùy phổi,
(2015) [1] Cắt phổi, Mở
ngực, VATS

- Cefazolin 2g (3g nếu bệnh nhân nặng - Clindamycin
≥ 120kg) trước rạch da ≤ 60 phút, bổ

600mg, lặp lại

sung 1 liều khi phẫu thuật > 4 giờ,

liều mỗi 6 giờ

mất máu >1500ml. Không dùng
kháng sinh kéo dài quá 24 giờ sau
phẫu thuật
ASHP

Cắt thùy phổi,

(2013)

cắt một phần

[34]

phổi và các
PTLN khác

- Cefazolin 2g (3g nếu bệnh nhân nặng - Clindamycin
≥ 120kg) trước rạch da ≤ 60 phút
- Ampicillin/sulbactam 3g trước rạch
da ≤ 60 phút
Bổ sung 1 liều khi phẫu thuật > 2 t1/2
của kháng sinh, mất máu >1500ml
Ngừng kháng sinh trong vòng 24 giờ
sau phẫu thuật
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Quốc

Quốc
gia/Tổ

Kháng sinh

Loại phẫu

chức

Phác đồ khuyến cáo

thuật

NICE (2019) [15]

thay thế khi dị
ứng β-lactam

Không đề cập

APSIC (2019) [93]
WHO (2018) [148]

Global Alliance (2017) [69]
ACS (2016) [26]
IDSA (2014) [132]
SIGN (2008) [122]
Có 3 hướng dẫn đề cập cụ thể đến lựa chọn phác đồ KSDP trong phẫu thuật phổi.
Phác đồ kháng sinh cefazolin, liều 2g được khuyến cáo trong 3 hướng dẫn. Phác đồ kháng
sinh ampicilin/sulbactam liều 3g được khuyến cáo trong hướng dẫn của ASHP (2013). Các
hướng dẫn đều khuyến cáo sử dụng kháng sinh trong vòng 60 phút trước rạch da. Về thời
gian ngừng sử dụng kháng sinh, các hướng dẫn khuyến cáo ngừng sử dụng KSDP trong
vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Như vậy, có thể thấy phác đồ cefazolin (liều 2g) hoặc
ampicilin/sulbactam (liều 3g) có thể được lựa chọn làm phác đồ KSDP trong phẫu thuật
phổi.

3.2.1.3. Đối tượng bệnh nhân được chỉ định KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi
Sau khi tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu và lựa chọn các nghiên cứu đủ tiêu chuẩn,
có 18 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng (RCT) về hiệu quả của KSDP trong
phẫu thuật phổi và 28 nghiên cứu về yếu tố nguy cơ NKVM trong phẫu thuật phổi được
đưa vào tổng quan. Kết quả tìm kiếm chi tiết được trình bày trong Phụ lục 6. Tiêu chuẩn
lựa chọn và loại trừ của các thử nghiệm lâm sàng được tóm tắt trong bảng 3.7, và các yếu
tố nguy cơ độc lập của NKVM trong các nghiên cứu về yếu tố nguy cơ NKVM trong phẫu
thuật phổi được tóm tắt trong bảng 3.8.
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CDC 2017 [30]

Bảng 3.7. Tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ bệnh nhân tham gia nghiên cứu trong các
RCT về hiệu quả KSDP trong phẫu thuật phổi
Tiêu chí

Số nghiên

Tài liệu tham khảo

cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn
11

cắt thùy phổi, phân thùy phổi, cắt wedge phổi

[25], [64], [77], [97],
[110], [111], [139], [141],
[146], [156], [158]

Phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt toàn bộ phổi

2

[32], [85]

Phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt toàn bộ phổi, cắt

4

[29], [65], [87], [135]

1

[147]

8

[25], [85], [110], [111],

wedge phổi
Phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi
Tiêu chuẩn loại trừ
Chẩn đoán nhiễm khuẩn trước phẫu thuật

[135], [139], [156], [158]
Sử dụng kháng sinh trước ngày phẫu thuật

10

[25], [29], [65], [77], [97],
[110], [135], [141], [147],
[158]

Có dấu hiệu nhiễm khuẩn: nhiệt độ trên 38oC

3

[29], [32], [141]

Sử dụng corticoid, chất ức chế miễn dịch

2

[32], [156]

Viêm mủ màng phổi, áp xe phổi

3

[29], [87], [141]

COPD

1

[32]

Đái tháo đường nghiêm trọng

1

[147]

Suy gan

2

[32], [147]

Suy thận mạn

4

[29], [32], [111], [141]

Phẫu thuật cắt phổi, bóc vỏ, gây dính màng

1

[111]

Phẫu thuật cấp cứu

1

[85]

Dị ứng kháng sinh ß-lactam

10

[25], [29], [65], [97],

và/hoặc đờm mủ và/hoặc tăng bạch cầu

phổi, cắt màng phổi, ghép phổi

[110], [111], [135], [141],
[147], [156]
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Phẫu thuật lồng ngực, trong đó có phẫu thuật

Các loại phẫu thuật xâm lấn phổi được nghiên cứu trong các RCT bao gồm phẫu
thuật cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi. Tiêu chuẩn loại trừ phổ biến của
các RCT là có chẩn đoán hoặc dấu hiệu nhiễm khuẩn trước phẫu thuật, có sử dụng kháng
sinh trước phẫu thuật và dị ứng với kháng sinh ß-lactam. Một số nghiên cứu loại trừ các

Bảng 3.8. Các yếu tố nguy cơ độc lập liên quan tới NKVM trên bệnh nhân phẫu thuật
phổi
Yếu tố nguy cơ

Số nghiên

Tài liệu tham khảo

cứu
Yếu tố thuộc về người bệnh
Tuổi cao

10

[17], [37], [80], [83], [90], [124],
[126], [138], [144], [152]

Giới tính nam

4

[37], [79], [120], [138]

Bệnh béo phì (BMI > 30 kg/m2)

2

[17], [126]

Đái tháo đường

5

[43], [79], [86], [89], [100]

COPD

11

[37], [53], [62], [90], [92], [95],
[107], [117], [120], [124], [126]

Hút thuốc lá

6

[18], [28], [62], [83], [95], [106]

Điểm ASA ≥ 3

5

[17], [43], [131], [144], [152]

Điểm NNIS

1

[144]

Đang dùng corticoid

1

[79]

Đang thực hiện hóa trị/xạ trị

2

[79], [138]

Phân loại phẫu thuật: nhiễm, bẩn

3

[144], [152]

Thời gian phẫu thuật kéo dài

9

[62], [79], [80], [86], [107], [131],

Yếu tố phẫu thuật

[144], [150], [152]
Phẫu thuật cắt phổi

4

[37], [79], [120], [138]

Phẫu thuật mở

3

[138], [140], [152]

Phẫu thuật cấp cứu

1

[140]

Các yếu tố nguy cơ NKVM trong phẫu thuật phổi được chỉ ra trong các nghiên cứu
bao gồm nhóm các yếu tố thuộc về bệnh nhân và nhóm các yếu tố phẫu thuật. Trong số các
yếu tố thuộc về người bệnh, yếu tố được ghi nhận phổ biến nhất là COPD (11 nghiên cứu),
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bệnh nhân có bệnh mắc kèm như COPD, đái tháo đường, suy thận mạn,…

tiếp đó là tuổi cao (10 nghiên cứu). Đối với các yếu tố phẫu thuật, yếu tố phổ biến nhất
trong các nghiên cứu là thời gian phẫu thuật kéo dài (9 nghiên cứu).

3.2.2. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật
xâm lấn phổi tại khoa PTLN
Từ 01/01/2019 đến 31/10/2019, có 75 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn (được chỉ định
phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi và cắt wedge phổi tại Khoa PTLN và được thực

3.2.2.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu, các yếu tố nguy cơ NKVM và đặc điểm nhiễm
khuẩn trước phẫu thuật của mẫu nghiên cứu được trình bày trong bảng 3.9.
Bảng 3.9. Đặc điểm chung của bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN
Đặc điểm

Kết quả (N = 75)

Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu
55,00 (46,00 – 62,00)

Tuổi, trung vị (IQR)
Giới tính, n (%)

Nam

50 (66,67)

Nữ

25 (33,33)

BMI (kg/ m2) , trung bình ± SD

21,13 ± 2,73

Có bệnh lý mắc kèm, n (%)

42 (56,00)

Yếu tố nguy cơ NKVM
Tuổi ≥ 80, n (%)

0

BMI > 30 kg/m2, n (%)

0

Điểm ASA ≥ 3, n (%)

20 (27,02)

Chỉ số nguy cơ NKVM dựa trên 0

21 (28,00)

thang điểm NNIS, n (%)

1

34 (45,33)

≥2

19 (25,33)

Thiếu dữ liệu

1 (1,33)

Hút thuốc lá, n (%)

23 (30,67)

Đã bỏ thuốc

10 (13,33)

Hiện đang hút

13 (17,33)

Bệnh mắc kèm, n (%)

Đái tháo đường

4 (5,33)

CODP

2 (2,67)

Glucose huyết trước phẫu thuật >10mmol/L, n (%)
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hiện phẫu thuật tại Khoa GMHS, được đưa vào nghiên cứu.

Đặc điểm

Kết quả (N = 75)

Corticoid, thuốc ức chế

Dùng thuốc kéo dài

2 (2,67)

miễn dịch
Hóa trị, xạ trị

3 (4,00)

Thời gian phẫu thuật kéo dài > 3 giờ

21 (28,00)

Đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật
Có chẩn đoán nhiễm khuẩn, n (%)
Hội chứng SIRS, n (%)

4 (5,33)

Tuổi của mẫu nghiên cứu có trung vị là 55 tuổi. Giới tính nam chiếm tỷ lệ lớn trong
mẫu nghiên cứu, tỷ lệ nam:nữ là 2:1. BMI trung bình là 21,13 kg/m2, nằm trong giới hạn
bình thường. Hơn một nửa số bệnh nhân (56,00%) có bệnh mắc kèm.
Trong mẫu nghiên cứu, có 49 bệnh nhân (65,3%) có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ NKVM.
Trong đó, yếu tố nguy cơ phổ biến nhất trong mẫu nghiên cứu là hút thuốc lá, gặp ở 30,67%
bệnh nhân, tiếp sau là thời gian phẫu thuật kéo dài trên 3 giờ (28,00%) và điểm ASA từ 3
trở lên (27,02%).
Về đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật, có gần 1/3 số bệnh nhân (28,00%) được
chẩn đoán nhiễm khuẩn trước khi phẫu thuật, và một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân (5,33%) có hội
chứng SIRS trước phẫu thuật.

3.2.2.2. Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu được trình bày trong bảng 3.10.
Bảng 3.10. Đặc điểm phẫu thuật trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
tại khoa PTLN
Đặc điểm
Phân

loại

thuật, n (%)

Kết quả (N= 75)

phẫu Sạch

0

Sạch-nhiễm

53 (70,67)

Nhiễm

7 (9,33)

Bẩn
Quy

trình

thuật, n (%)

15 (20,00)

phẫu Phẫu thuật cấp cứu

3 (4,00)

Phẫu thuật phiên

72 (96,00)

Hình thức phẫu Phẫu thuật mở
thuật, n (%)

4 (5,33)

Phẫu thuật nội soi

71 (94,67)

Loại phẫu thuật Cắt thùy phổi

54 (72,00)

phổi, n (%)

10 (13,33)

Cắt phân thùy phổi
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21 (28,00)

Đặc điểm

Kết quả (N= 75)

Cắt wedge phổi

11 (14,67)

Chẩn đoán trước U phổi
Ung thư phổi

16 (21,33)

Kén khí phổi

10 (13,33)

U nấm phổi

9 (12,00)

Abcess phổi

5 (6,67)

Khác (giãn phế quản, phổi biệt

11 (14,67)

lập, u trung thất,..)
Thời gian nằm viện trước phẫu thuật (ngày),

14,00 (8,50 – 19,50)

trung vị (IQR)
Thời gian phẫu thuật (phút), trung bình ± SD

153,53 ± 56,87
14,00 (10,00 – 20,00)

Thời gian nằm viện sau phẫu thuật (ngày),
trung vị (IQR)
Thời gian nằm viện chung (ngày), trung vị (IQR)

30 (21,50 – 38,00)

Về đặc điểm phẫu thuật, phẫu thuật chủ yếu thuộc loại sạch-nhiễm (70,67%), còn
lại là phẫu thuật nhiễm và bẩn. Hầu hết các cuộc phẫu thuật là phẫu thuật phiên
(96,00%), phẫu thuật nội soi (94,67%). Phẫu thuật cắt thùy phổi chiếm 72,00%, còn lại
là phẫu thuật cắt wedge phổi và cắt phân thùy phổi chiếm lần lượt 14,67% và 13,33%.
Chẩn đoán phẫu thuật phổ biến nhất là u phổi (32,00%), tiếp đó là ung thư phổi
(21,33%). Thời gian phẫu thuật trung bình là khoảng 153 phút. Thời gian nằm viện trước
và sau phẫu thuật của mẫu nghiên cứu đều có trung vị là 14 ngày, với tổng thời gian
nằm viện có trung vị là 30 ngày. Như vậy, có khoảng 70% bệnh nhân phẫu thuật xâm
lấn phổi trong mẫu nghiên cứu có thể áp dụng quy trình KSDP (bệnh nhân phẫu thuật
sạch-nhiễm và phẫu thuật phiên).
3.2.2.3. Đặc điểm nhiễm khuẩn sau phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm nhiễm khuẩn sau phẫu thuật của mẫu nghiên cứu được trình bày trong
bảng 3.11.
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phẫu thuật, n (%)

24 (32,00)

Bảng 3.11. Đặc điểm nhiễm khuẩn sau phẫu thuật trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn
phổi tại khoa PTLN
Đặc điểm

Số bệnh nhân (%) (N= 75)
5 (6,67)

Nhiễm khuẩn vết mổ nông

3 (4,00)

Nhiễm khuẩn khoang phổi

1 (1,33)

Viêm phổi

1 (1,33)

Nhiễm khuẩn khác

1 (1,33)

Hội chứng SIRS

16 (21,33)

Có 5 bệnh nhân (6,67%) được chẩn đoán NKVM, trong đó 3 bệnh nhân (4,00%)
được chẩn đoán NKVM nông, 1 bệnh nhân (1,33%) được chẩn đoán nhiễm khuẩn khoang
phổi và 1 bệnh nhân (1,33%) được chẩn đoán viêm phổi. Ngoài ra, có 1 bệnh nhân được
chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, chiếm 1,33%. Có 16 bệnh nhân (21,33%) có hội chứng SIRS
sau phẫu thuật.

3.2.2.4. Đặc điểm sử dụng kháng sinh của mẫu nghiên cứu
‐

Kháng sinh sử dụng trong ngày phẫu thuật ở bệnh nhân phẫu thuật sạch nhiễm
Các kháng sinh được lựa chọn để sử dụng trong ngày phẫu thuật của 53 bệnh nhân

phẫu thuật xâm lấn phổi thuộc loại sạch-nhiễm được trình bày trong hình 3.3. Kháng sinh
được lựa chọn để dùng trên toàn bộ 15 bệnh nhân tại thời điểm trước rạch da là
ampicillin/sulbactam. Kháng sinh được lựa chọn phổ biến nhất sau khi đóng vết mổ là
cefoxitin và moxifloxacin, sử dụng trên lần lượt 45,3% và 39,6% số bệnh nhân.
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Nhiễm khuẩn vết mổ

39.6%

Moxifloxacin

3.8%

Ciprofloxacin

24.5%

Cefoperazon ± sulbactam

1.9%

C2G

Cefuroxim

45.3%

Aminoglycosid C1G

Cefoxitin

1.9%

Cefazolin

11.3%

Amikacin

0%
Sau đóng vết mổ

20%

40%

60%

80%

100%

% BN sử dụng KS (N = 53)

Trước rạch da

Hình 3.3. Kháng sinh sử dụng trong ngày phẫu thuật trên bệnh nhân phẫu thuật sạchnhiễm
‐

Thời điểm đưa liều kháng sinh đầu tiên trong ngày phẫu thuật và thời gian sử
dụng kháng sinh ở bệnh nhân phẫu thuật sạch-nhiễm
Thời điểm đưa liều kháng sinh đầu tiên trong ngày phẫu thuật và thời gian sử dụng

kháng sinh ở 53 bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi thuộc loại sạch-nhiễm được trình bày
trong bảng 3.12
Bảng 3.12. Thời điểm đưa liều kháng sinh đầu tiên trong ngày phẫu thuật và thời gian
sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân phẫu thuật sạch-nhiễm
Chỉ tiêu

Số bệnh nhân (%) (N = 53)

Thời điểm đưa liều kháng sinh đầu tiên trong ngày phẫu thuật
Trước rạch da >120 phút

1 (1,9)

Trước rạch da 120-60 phút

8 (15,1)

Trước rạch da <60 phút

6 (11,3)

Trong cuộc phẫu thuật

0

Sau khi đóng vết mổ <60 phút

38 (71,7)

Thời gian sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật
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PeniFluoroquinolon cillin
C3G

28.3%
28.3%

Ampicillin/sulbactam

Chỉ tiêu

Số bệnh nhân (%) (N = 53)

≤ 24 giờ

10 (18,87)

24-96 giờ

1 (1,89)

>96 giờ

42 (79,25)

Thời gian sử dụng kháng sinh (ngày), trung vị (IQR)

8 (7-11)

Trong số 53 bệnh nhân phẫu thuật sạch-nhiễm, chỉ 15 bệnh nhân (28,3%) được sử
– 60 phút trước rạch da, 6 bệnh nhân (11,3%) dùng trong vòng 60 phút trước rạch da, và 1
bệnh nhân (1,9%) dùng kháng sinh trước rạch da trên 120 phút. Đa số bệnh nhân (71,7%)
được bắt đầu sử dụng kháng sinh sau khi cuộc phẫu thuật hoàn thành.
Thời gian sử dụng kháng sinh của nhóm bệnh nhân phẫu thuật sạch, sạch-nhiễm có
trung vị là 8 ngày, khoảng tứ phân vị 7,0 – 11,0 ngày. Trong đó, 10 bệnh nhân (21,3%)
ngừng sử dụng kháng sinh trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng
kháng sinh kéo dài trên 4 ngày khá cao (42 trường hợp, chiếm 79,2%).

3.2.3. Quy trình KSDP trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa
PTLN, bệnh viện Bạch Mai
Sau khi tiến hành đánh giá dựa trên tổng quan tài liệu và tình hình thực tế của bệnh
nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN, quy trình sử dụng KSDP trên đối tượng bệnh
nhân phẫu thuật xâm lấn phổi được xây dựng với các nội dung sau:

3.2.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
Bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên có chỉ định mổ phiên cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi,
cắt wedge phổi tại khoa PTLN và được thực hiện phẫu thuật tại Phòng mổ, Khoa GMHS,
Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật thuộc loại sạch-nhiễm.

3.2.3.2. Tiêu chuẩn loại trừ
‐

Bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên

‐

Bệnh nhân có BMI ≥ 30 kg/m2

‐

Bệnh nhân có điểm NNIS ≥2

‐

Bệnh nhân đang hút thuốc lá và có hút thuốc trong vòng 1 tháng trước phẫu thuật

‐

Bệnh nhân có đường huyết trước phẫu thuật > 10mmol/l hoặc bệnh nhân mắc
đái tháo đường chưa được kiểm soát tốt

‐

Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

‐

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm β-lactam
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dụng kháng sinh trước rạch da, gồm 8 bệnh nhân (15,1%) dùng kháng sinh trong vòng 120

3.2.3.3. Quy trình sử dụng kháng sinh dự phòng
Quy trình sử dụng KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi được trình bày
trong hình 3.4. Quy trình chi tiết được trình bày tại Phụ lục 7.

3.2.4. Bước đầu phân tích hiệu quả mở rộng phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu
thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN
phiên cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi tại khoa PTLN và được thực hiện
phẫu thuật tại Khoa GMHS, phẫu thuật thuộc loại sạch, sạch-nhiễm. Trong đó có 32 bệnh
nhân được đưa vào nghiên cứu. Quy trình lựa chọn mẫu nghiên cứu được trình bày trong
hình 3.5.

23 bệnh nhân có ngày phẫu thuật từ

53 bệnh nhân có ngày phẫu thuật từ

01/11/2019 đến 13/03/2020

01/01/2019 đến 31/10/2019

Loại trừ:

-

1 BN mắc ĐTĐ kiểm soát kém

-

1 BN có điểm NNIS ≥ 2

-

2 BN hiện đang hút thuốc lá

-

3 lý do khác (thay đổi lịch mổ

38 bệnh nhân được sử dụng kháng
sinh thường quy

đột xuất…)

Ghép cặp điểm khuynh hướng (1:1)

16 bệnh nhân thuộc nhóm KSDP

16 bệnh nhân thuộc nhóm chứng

Hình 3.4. Quy trình lựa chọn mẫu nghiên cứu
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Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 13/03/2020, có tất cả 76 bệnh nhân từ 16 tuổi có chỉ định mổ

Hình 3.5. Quy trình sử dụng KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi

46

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

.

3.2.4.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm chung của nhóm KSDP và nhóm chứng được trình bày trong bảng 3.13.
Bảng 3.13. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
Số bệnh nhân (%)
p

Nhóm KSDP

Nhóm chứng

(N = 16)

(N = 16)

61,50

59,50

(57,50 – 66,50)

(56,50 – 66,75)

7 (43,75)

8 (50,00)

>0,999

22,3 (2,55)

21,81 (2,25)

0,624

1 (6,25)

1 (6,25)

>0,999

0

9 (56,25)

8 (50,00)

>0,999

1

7 (43,75)

8 (50,00)

0

0

2 (12,50)

0

0,484

2 (15,38)

0

0,484

0

0

2 (12,50)

1 (6,25)

>0,999

0

0

-

0

0

-

Dùng thuốc kéo dài, Corticoid

0

0

-

n (%)

0

2 (12,50)

0,484

Tuổi, trung vị (IQR)

Giới tính (nam), n (%)
BMI (kg/m2), trung bình ± SD
Điểm ASA ≥ 3, n (%)
Điểm NNIS, n (%)

≥2
Hút thuốc lá, n (%)
Đã bỏ thuốc > 1 tháng
Đang hút thuốc
Bệnh mắc kèm, n Đái tháo đường
(%)

CODP

Glucose

huyết

trước

phẫu

thuật

0,974

>10mmol/L, n (%)

Hóa trị, xạ trị

Sau khi thực hiện ghép cặp điểm khuynh hướng, các đặc điểm chính của hai nhóm
đều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p >0,05). Trong đó, các bệnh nhân có trung
vị tuổi gần tương đương nhau (61,50 tuổi ở nhóm KSDP và 59,50 tuổi ở nhóm đối chứng).
Bệnh nhân là nam chiếm xấp xỉ 50% ở cả 2 nhóm. Nhóm KSDP và nhóm đối chứng đều có
6,25% số bệnh nhân có điểm ASA ≥ 3 và không có bệnh nhân nào có điểm NNIS ≥ 2.

3.2.4.2. Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm phẫu thuật của 2 nhóm được trình bày trong bảng 3.14.
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Đặc điểm

Bảng 3.14. Đặc điểm phẫu thuật của mẫu nghiên cứu
Số bệnh nhân (%)
Nhóm KSDP

Nhóm chứng

(N = 16)

(N = 16)

Loại phẫu thuật Cắt thùy phổi

10 (62,50)

12 (75,00)

phổi, n (%)

Cắt phân thùy phổi

2 (12,50)

2 (12,50)

Cắt wedge phổi

4 (25,00)

2 (12,50)

1 (6,25)

0

16 (93,75)

16 (100)

Hình thức phẫu Phẫu thuật mở
thuật, n (%)

Phẫu thuật nội soi

p

0,859

>0,999

Chẩn

đoán U phổi

10 (62,5)

8 (50)

trước

phẫu Ung thư phổi

6 (37,5)

5 (31,25)

Kén khí phổi

0

1 (6,25)

Khác (u trung thất,

0

2 (12,5)

15,50

14,00

(ngày), trung vị (IQR)

(10,00 – 23,75)

(10,75-17,50)

Thời gian phẫu thuật (phút), trung bình

136,00 ± 45,00

147,50 ± 59,22

0,763

3 (18,75)

5 (31,25)

0,685

thuật, n (%)

0,475

phổi biệt lập,..)
Thời gian nằm viện trước phẫu thuật

0,597

± SD
Thời gian phẫu thuật > 3 giờ, n (%)

Nhìn chung, các đặc điểm về phẫu thuật đều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê giữa hai nhóm. Về loại phẫu thuật, phẫu thuật cắt thùy phổi chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai
nhóm (62,50% ở nhóm KSDP và 75,00% ở nhóm chứng, p=0,859). Phẫu thuật nội soi chiếm
tỷ lệ 93,75% ở nhóm KSDP và 100% ở nhóm chứng. Chẩn đoán phẫu thuật thường gặp
nhất ở cả hai nhóm là u phổi (62,5% ở nhóm KSDP và 50% ở nhóm chứng). Các chỉ tiêu
về thời gian nằm viện trước phẫu thuật, thời gian phẫu thuật trung bình, tỷ lệ cuộc phẫu
thuật kéo dài trên 3 giờ đều khá tương đồng giữa 2 nhóm KSDP và nhóm đối chứng.

3.2.4.3. Đặc điểm sử dụng kháng sinh tại khoa PTLN của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm sử dụng kháng sinh quanh phẫu thuật tại khoa PTLN của nhóm KSDP và
nhóm chứng được trình bày trong bảng 3.15.
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Đặc điểm

Bảng 3.15. Đặc điểm sử dụng kháng sinh của mẫu nghiên cứu
Số bệnh nhân (%)
Trong ngày
phẫu thuật

Nhóm kháng
sinh

Trước
ngày
phẫu
thuật

Trước
rạch
da

Sau
đóng
vết
mổ

Số bệnh nhân sử
dụng kháng sinh

1
(6,25)

16
(100)

16
(100)

1
(6,25)

16
(100)

16
(100)

Nhóm chứng (N = 16)

Sau
ngày
phẫu
thuật

Trước
ngày
PT

2
(12,50)

2
(12,50)

Trong ngày
phẫu thuật
Trước
Sau
rạch
đóng
da
vết mổ
0

Sau
ngày
phẫu
thuật

16
(100)

16
(100)

10
(62,50)

11
(68,75)

6
(37,50)

5
(31,25)

Fluoroquinolon

8
(50,00)

13
(81,25)

Aminoglycosid

2
(12,50)

1
(6,25)

Nhóm kháng sinh
Penicilin

1 (6,25)

C2G

1 (6,25)
1 (6,25)

C3G

1
(6,25)

Carbapenem
5-nitroimidazol
Thời gian sử
dụng kháng sinh
(ngày), trung vị
(IQR)

1 (6,25)
1,00 (1,00-1,00)

8,00 (7,00-11,25)

Các kháng sinh được sử dụng quanh cuộc phẫu thuật trên bệnh nhân phẫu thuật xâm
lấn phổi chủ yếu thuộc nhóm penicilin, cephalosporin và fluoroquinolon. Có 6,25% bệnh
nhân nhóm KSDP và 12,50% bệnh nhân nhóm đối chứng được sử dụng kháng sinh trước
ngày phẫu thuật. Trong ngày phẫu thuật, không có bệnh nhân nào ở hai nhóm được sử dụng
kháng sinh trong cuộc phẫu thuật. Tại thời điểm trước rạch da, 100% bệnh nhân nhóm
KSDP sử dụng kháng sinh nhóm penicilin (ampicilin/sulbactam), trong khi không có bệnh
nhân nào ở nhóm đối chứng sử dụng kháng sinh trước rạch da. Sau khi đóng vết mổ, cả hai
nhóm đều có 100% bệnh nhân được sử dụng kháng sinh, với nhóm kháng sinh được lựa
chọn phổ biến ở nhóm KSDP là penicilin (ampicilin/sulbactam) (100%) và ở nhóm đối
chứng là cephalosporin thế hệ 2 (62,50%) hoặc fluoroquinolon (50,00%). Sau ngày phẫu
thuật, chỉ có 12,5% bệnh nhân nhóm KSDP được sử dụng kháng sinh trong khi tỷ lệ này ở
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Nhóm KSDP (N = 16)

nhóm đối chứng lên đến 100% với nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là
fluoroquinolon (dùng ở 81,25% bệnh nhân nhóm đối chứng). Thời gian sử dụng kháng sinh
của nhóm KSDP có trung vị là 1 ngày và ở nhóm đối chứng là 8 ngày.

3.2.4.4. Hiệu quả của phác đồ kháng sinh dự phòng
Hiệu quả dự phòng NKVM và hiệu quả kinh tế của kháng sinh sử dụng trong nhóm
Bảng 3.16. Hiệu quả dự phòng NKVM và hiệu quả kinh tế của phác đồ KSDP
Tiêu chí

Nhóm KSDP

Nhóm chứng

p

(N = 16)

(N = 16)

Có chẩn đoán NKVM

0

2 (12,50)

0,484

Nhiễm khuẩn khác

0

0

-

5 (31,25)

2 (12,50)

0,394

7,50

9,00

0,105

(7,00 – 9,00)

(8,00-10,50)

12,00

15,00

(8,75 – 15,75)

(9,00-24,50)

Nhiễm khuẩn sau phẫu thuật, n (%)

Hội chứng SIRS

Thời gian nằm viện sau phẫu thuật (ngày), trung vị (IQR)
Thời gian nằm viện sau phẫu thuật tại
khoa PTLN
Thời gian nằm viện chung sau phẫu
thuật

0,281

Chi phí sử dụng kháng sinh (nghìn đồng), trung vị (IQR)
Chi phí kháng sinh cho 1 đợt điều trị tại
khoa PTLN

552

5699

(552 – 552)

(3139 – 7869)

874

7266

(618 – 3124)

(4798 – 11790)

Chi phí kháng sinh cho 1 đợt điều trị nội
trú chung

<0,001

<0,001

Số lần thực hiện kháng sinh của điều dưỡng, trung vị (IQR)
Số lần thực hiện KS/ 1 đợt điều trị tại
khoa PTLN

4,00

21,00

(4,00 – 4,00)

(16,00 – 24,75)

<0,001

Tỷ lệ NKVM và hội chứng SIRS sau phẫu thuật giữa hai nhóm đều không khác biệt
có ý nghĩa thống kê. Trong đó không có bệnh nhân nào ở nhóm KSDP được chẩn đoán
NKVM, trong khi nhóm đối chứng có 2 bệnh nhân (12,50%). Trong đó, 1 bệnh nhân được
chẩn đoán NKVM nông và 1 bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi. Tỷ lệ bệnh nhân có hội
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KSDP và nhóm đối chứng được trình bày trong bảng 3.16.

chứng SIRS sau phẫu thuật ở nhóm KSDP là 31,25% và nhóm đối chứng là 12,50%
(p=0,394).
Bệnh nhân thuộc nhóm KSDP có thời gian nằm viện sau phẫu thuật tại khoa PTLN
và thời gian nằm viện chung sau phẫu thuật đều ngắn hơn so với nhóm đối chứng (trung vị
7,5 ngày so với 9 ngày và 12 ngày so với 15 ngày), tuy nhiên các khác biệt này đều chưa có
ý nghĩa thống kê.
dụng kháng sinh (bao gồm kháng sinh và vật tư y tế đi kèm) ở nhóm KSDP thấp hơn khoảng
10 lần so với nhóm đối chứng (552.000 VNĐ so với 5.699.000 VNĐ). Chi phí kháng sinh
trung bình cho một đợt phẫu thuật (tại tất cả các khoa) ở nhóm KSDP là 874.000 VNĐ, thấp
hơn đáng kể so với chi phí ở nhóm đối chứng (7.266.000 VNĐ). Sự khác biệt về các loại
chi phí giữa hai nhóm đều có ý nghĩa thống kê (p<0,001).
Số lần thực hiện kháng sinh của điều dưỡng ở khoa PTLN của nhóm KSDP có trung
vị là 4 lần, ít hơn đáng kể so với nhóm đối chứng (21 lần), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p <0,001).
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Về chi phí sử dụng kháng sinh liên quan đến phẫu thuật, tại khoa PTLN, chi phí sử

Chương 4: BÀN LUẬN
Nhiễm khuẩn vết mổ là một gánh nặng lớn đối với người bệnh và hệ thống y tế do
làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong, thời gian nằm viện và chi phí điều trị. Trong các phẫu thuật
xâm lấn phổi, tỷ lệ NKVM dao động trong khoảng 4.2% đến 11.5%, với tỷ lệ tử vong trong
vòng 30 ngày sau phẫu thuật là 1,2% [31], [79], [138], [80]. Các biện pháp phòng ngừa phù
hợp như sử dụng kháng sinh dự phòng đã được chứng minh giúp làm giảm đáng kể nguy
các khuyến cáo dựa trên bằng chứng [148]. Tại Việt Nam, hướng dẫn phòng ngừa NKVM
và hướng dẫn sử dụng KSDP đã được Bộ Y tế ban hành năm 2012 và 2015 [1], [2]. Tuy
nhiên, trên thực tế, tình trạng sử dung quá mức và sử dụng KSDP không hợp lý vẫn còn phổ
biến tại nhiều bệnh viện, cho thấy sự cần thiết của các can thiệp để triển khai KSDP trong
chương trình quản lý kháng sinh bệnh viện [8], [11].
Trước tình hình đó, khoa Phẫu thuật lồng ngực, cùng với sự tham gia của đội ngũ
dược sĩ lâm sàng, là một trong những đơn vị tiên phong tiến hành xây dựng và triển khai
chương trình KSDP tại Bệnh viện Bạch Mai. Giai đoạn triển khai nghiên cứu thí điểm
chương trình trên một số đối tượng bệnh nhân phẫu thuật sạch, sạch-nhiễm tại khoa đã bước
đầu cho thấy những kết quả khả quan về hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh tế, từ đó đặt ra
yêu cầu tiếp tục đánh giá tính khả thi và hiệu quả của chương trình trong thực hành thường
quy, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng chương trình trên các đối tượng bệnh nhân khác
tại khoa [12]. Trên cơ sở đó, đề tài “Phân tích hiệu quả triển khai và mở rộng chương trình
kháng sinh dự phòng tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai” được thực hiện
với mục tiêu đánh giá hiệu quả chương trình KSDP trong thực hành thường quy tại khoa
PTLN, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng và đánh giá hiệu quả của phác đồ KSDP trên
bệnh nhân phẫu thuật can thiệp phổi tại khoa PTLN.

4.1.

Hiệu quả chương trình KSDP tại khoa PTLN

4.1.1. Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm phẫu thuật
Từ tháng 2/2019 đến tháng 10/2019, có 176 bệnh nhân phẫu thuật tại khoa PTLN
được đánh giá đủ tiêu chuẩn sử dụng KSDP theo Quy trình sử dụng KSDP tại Khoa PTLN
(ban hành theo Quyết định số 2800/QĐ-BM được Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phê duyệt
ngày 13/9/2018). Số lượng này chiếm 27,67% lượng bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tại
khoa PTLN trong cùng giai đoạn. Như vậy, quy trình KSDP đã có tác động đến một phần
không nhỏ lượng bệnh nhân tại khoa PTLN, tuy nhiên, lượng bệnh nhân chưa được sử dụng
quy trình còn khá lớn, đặt ra nhu cầu cần tiếp tục đánh giá và mở rộng quy trình.
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cơ NKVM, có tới 50% trường hợp NKVM có thể phòng tránh được khi sử dụng KSDP theo

Các bệnh nhân được đưa vào quy trình KSDP tại khoa PTLN chủ yếu là các bệnh
nhân có ít các yếu tố nguy cơ NKVM. Trung vị tuổi của bệnh nhân tương đối thấp (41 tuổi),
phần lớn bệnh nhân có điểm ASA dưới 3 (87,5%) và điểm NNIS dưới 2 (95,46%). Các ca
phẫu thuật chủ yếu là phẫu thuật sạch (90,91%), với thời gian phẫu thuật ngắn (trung vị 70
phút). Chỉ có 3,41% các ca phẫu thuật có thời gian phẫu thuật dài trên 3 giờ và/hoặc mất
máu từ 1.500mL (Bảng 3.1 và Bảng 3.2). Kết quả này chủ yếu là do Quy trình KSDP tại
nhân trên 66 tuổi, có BMI <15 kg/m2 hoặc >25 kg/m2, bệnh nhân có mắc kèm đái tháo
đường, lao phổi, suy thận, suy giảm miễn dịch hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài,
bệnh nhân nằm viện trước phẫu thuật trên 14 ngày, bệnh nhân có chẩn đoán nhiễm khuẩn
hoặc biểu hiện nhiễm trùng (hội chứng SIRS) trước phẫu thuật, và các bệnh nhân có tiền sử
dị ứng với kháng sinh β-lactam. Việc xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ chặt chẽ cho
chương trình KSDP nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân, đảm bảo kết cục lâm sàng
và phục hồi sau mổ tốt nhất cho bệnh nhân. Mặt khác, việc lựa chọn đối tượng bệnh nhân
có ít yếu tố nguy cơ NKVM vào chương trình KSDP giúp xóa bỏ dần những quan ngại và
tăng sự đồng thuận của y bác sĩ về một chương trình KSDP lần đầu tiên được áp dụng trong
bệnh viện – một rào cản lớn trong việc tuân thủ quy trình KSDP [119].
Về đặc điểm phẫu thuật trong mẫu nghiên cứu, phẫu thuật tuyến giáp là phổ biến
nhất với tỷ lệ 32,95%, tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (9,09%)
(Bảng 3.2). Trong khi đó, phẫu thuật can thiệp phổi là loại phẫu thuật phổ biến nhất tại
khoa, chiếm khoảng 32% [7]. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu cũng do tiêu chuẩn
lựa chọn và loại trừ chặt chẽ của chương trình KSDP làm hạn chế số lượng bệnh nhân được
tiếp cận với chương trình KSDP. Chính vì vậy, khi giai đoạn triển khai thí điểm chương
trình KSDP tại khoa PTLN đã bước đầu cho thấy hiệu quả, việc mở rộng chương trình
KSDP để tối đa hóa số lượng bệnh nhân được hưởng lợi từ chương trình là cần thiết.

4.1.2. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ
Trong số 176 bệnh nhân được sử dụng KSDP theo quy trình, có 3 trường hợp được
chẩn đoán NKVM, chiếm 1,7% mẫu nghiên cứu (Bảng 3.3). Tỷ lệ này không khác biệt so
với giai đoạn triển khai thí điểm chương trình KSDP với 1,9% bệnh nhân dùng KSDP có
NKVM [12]. Điều này cho thấy hiệu quả phòng ngừa NKVM của chương trình KSDP được
duy trì theo thời gian, kể cả khi triển khai theo thực hành thường quy tại Khoa, không còn
sự giám sát và can thiệp tích cực của nhóm nghiên cứu. Kết quả này cũng tương đồng với
kết quả nghiên cứu của CDC/NHSN với tỷ lệ NKVM trong phẫu thuật lồng ngực dao động
trong khoảng 0,76%-2,04% [56].
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khoa PTLN có tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ bệnh nhân tương đối chặt chẽ: loại trừ bệnh

4.1.3. Chi phí sử dụng kháng sinh
Chi phí sử dụng kháng sinh trung bình tại khoa PTLN đối với các bệnh nhân được
đưa vào chương trình KSDP là 552.000 VNĐ. Chi phí sử dụng kháng sinh trung bình tại tất
cả các khoa cũng là 552.000 VNĐ, cho thấy đa số bệnh nhân sau khi sử dụng KSDP theo
quy trình đều không cần phải sử dụng thêm kháng sinh (Bảng 3.3). Kết quả này tương đồng
với giai đoạn triển khai thí điểm chương trình, khi chi phí sử dụng kháng sinh của nhóm
PTLN sử dụng biệt dược Unasyn (ampicilin/sulbactam) và Zinacef (cefuroxim), nhưng vẫn
cho thấy tiết kiệm chi phí hơn so với việc sử dụng kháng sinh dài ngày như thông thường.
So với sử dụng kháng sinh thường quy, ước tính việc sử dụng KSDP theo quy trình giúp
tiết kiệm trung bình 3.480.000 VNĐ cho mỗi bệnh nhân phẫu thuật, và trong 1 tháng, chi
phí tiết kiệm được ước tính có thể lên tới 73.080.000 VNĐ. Chi phí tiết kiệm được trong
giai đoạn 10 tháng sau khi triển khai thường quy chương trình KSDP (02/2019-10/2019)
ước tính lên đến 602.040.000 VNĐ.
Nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra hiệu quả kinh tế rõ rệt khi triển khai các
chương trình KSDP. Việc sử dụng KSDP trong phẫu thuật sạch và sạch-nhiễm tại Bệnh
viện Chợ Rẫy đã giúp tiết kiệm 3,107,964 VNĐ cho 1 ca phẫu thuật [13]. Can thiệp của
dược sĩ trong chương trình quản lý KSDP tại Trung Quốc cũng giúp làm giảm trung bình
239,64 USD chi phí kháng sinh trong một đợt phẫu thuật [153]. Việc tiết kiệm chi phí kháng
sinh là kết quả của việc giới hạn thời gian sử dụng KSDP và loại KSDP được kê đơn, từ đó
làm giảm gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân và hệ thống bảo hiểm y tế. Xa hơn nữa, hoạt
động này đã được chứng minh sẽ giúp làm giảm tình trạng đề kháng kháng sinh của vi
khuẩn [23], [41], [154].

4.1.4. Tỷ lệ tuân thủ quy trình KSDP
Tỷ lệ tuân thủ toàn bộ 6 tiêu chí của quy trình KSDP của mẫu nghiên cứu trong giai
đoạn tháng 02-10/2019 là 85,2%. Tiêu chí tuân thủ về lựa chọn KSDP, liều dùng, đường
dùng của quy trình KSDP tại khoa PTLN đạt mức tuân thủ cao nhất 100%, và tuân thủ về
thời gian sử dụng KSDP đạt 96,6%. Trong đó tỷ lệ tuân thủ giữa các tháng không có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,242), cho thấy việc tuân thủ quy trình được duy trì khá
ổn định (Hình 3.1 và Hình 3.2). Kết quả này cao hơn kết quả của nghiên cứu tại Bệnh viện
Chợ Rẫy (2017) với tỷ lệ tuân thủ hướng dẫn sử dụng KSDP đạt 65,6%, và tại Bệnh viện
Vinmec Times City (2018) ghi nhận tỷ lệ này đạt 60,5% [3], [128]. Có nhiều yếu tố góp
phần dẫn đến thành công trong việc tuân thủ quy trình KSDP tại Khoa PTLN. Thứ nhất,
chương trình KSDP được xây dựng bởi dược sỹ lâm sàng với sự đồng thuận của lãnh đạo
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KSDP tại khoa PTLN và tại tất cả các khoa đều là 372.000 VNĐ. Quy trình KSDP tại khoa

và cán bộ y tế của các khoa phòng liên quan: phòng Kế hoạch Tổng hợp, khoa PTLN, khoa
GMHS, khoa Dược, phòng Quản lý chất lượng, phòng Điều dưỡng trưởng và khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, hoạt động dược lâm sàng luôn được duy trì tại khoa giúp
đảm bảo thực hiện đúng phác đồ KSDP, bao gồm lựa chọn đúng KSDP
(ampicilin/sulbactam hoặc cefuroxim) tương ứng với từng loại phẫu thuật (xâm lấn phổi
hoặc không xâm lấn phổi). Tiếp theo, với mỗi bệnh nhân được đưa vào chương trình KSDP,
KSDP tại giường bệnh nhằm nhắc nhở điều dưỡng thực hiện KSDP; một phiếu hướng dẫn
sử dụng KSDP đính kèm với bệnh án bệnh nhân, trong đó quy định rõ về lựa chọn thuốc,
đường dùng, liều dùng, và bảng kiểm yêu cầu điều dưỡng ghi rõ thời gian thực hiện các mũi
KSDP. Bên cạnh đó, các loại KSDP trong chương trình đều được Khoa Dược đảm bảo cung
ứng đầy đủ. Cuối cùng, các bằng chứng ban đầu về hiệu quả của chương trình KSDP tại
khoa PTLN đã được nghiên cứu, đánh giá cụ thể thông qua nghiên cứu với thiết kế phân
nhóm ngẫu nhiên, có đối chứng, từ đó củng cố niềm tin và sự chấp thuận của bác sĩ [12].
Trên thế giới, nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ rõ vai trò quan trọng của dược sĩ lâm sàng
trong việc thúc đẩy sự đồng thuận và tuân thủ của y bác sĩ, tối ưu hóa quá trình kê đơn, cấp
phát thuốc, dùng thuốc và thu thập dữ liệu về KSDP sử dụng trên bệnh nhân, từ đó đảm bảo
thành công của các can thiệp KSDP [38], [113]. Việc kết hợp nhiều biện pháp can thiệp
cũng là một yếu tố quan trọng góp phần vào hiệu quả của chương trình KSDP [137].
Tuy nhiên, trong số 6 tiêu chí đánh giá tuân thủ quy trình KSDP tiêu chí bổ sung
liều KSDP trong cuộc phẫu thuật có tỷ lệ tuân thủ thấp, chỉ đạt 16,67%, trong đó chỉ có 1
bệnh nhân được dùng thêm 1 liều KSDP trong cuộc phẫu thuật trong số 6 bệnh nhân có
cuộc phẫu thuật kéo dài trên 3 giờ và/hoặc mất máu từ 1.500mL. Nguyên nhân cho vấn đề
này có thể do bác sĩ chưa hình thành thói quen do số trường hợp cần bổ sung liều trong phẫu
thuật chiếm tỷ lệ nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng KSDP trong phòng mổ cũng có một số trở
ngại nhất định. Các phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê thường đảm nhận nhiều trọng trách và
có áp lực lớn trong phòng mổ, vì vậy, việc sử dụng KSDP trong phòng mổ chưa phải là
nhiêm vụ ưu tiên, dẫn đến việc quên hoặc chậm trễ trong sử dụng KSDP. Hơn nữa, do
KSDP ở dạng bột cần pha loãng với dung môi trước khi sử dụng, việc chuẩn bị thuốc trong
phòng mổ cũng gây ra bất tiện cho bác sĩ gây mê [134]. Ngoài ra, theo nghiên cứu của
Broom và cộng sự, sự không rõ ràng về trách nhiệm, rào cản về thứ bậc giữa các nhân viên
y tế trong phòng mổ cũng gây khó khăn trong việc ra quyết định sử dụng KSDP trong phòng
mổ [36]. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy việc bổ sung liều KSDP trong cuộc phẫu thuật
là tiêu chí khó tuân thủ nhất: nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối và nghiên cứu về
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quy trình sử dụng thuốc đều được hướng dẫn và ghi chú rõ ràng, bao gồm một bảng hiệu

phẫu thuật tim mạch-lồng ngực tại Jordan cho thấy không có bệnh nhân nào được tuân thủ
tiêu chí bổ sung liều trong cuộc phẫu thuật [8], [105]. Một nghiên cứu khác tại Hoa Kỳ cũng
cho thấy tỷ lệ tuân thủ bổ sung liều chỉ đạt 4%[48]. Đây là vấn đề cần lưu ý do trong các
cuộc phẫu thuật kéo dài hoặc mất máu quá nhiều, nồng độ kháng sinh tại nơi phẫu thuật có
thể giảm xuống dưới ngưỡng nồng độ ức chế tối thiểu, dẫn đến giảm hiệu quả phòng ngừa
NKVM [48]. Nghiên cứu của Nongyao và cộng sự đã chỉ ra rằng việc không bổ sung liều
đẩy sự phối hợp tham gia của bác sĩ gây mê là yếu tố quan trọng giúp tăng tuân thủ quy
trình KSDP, đặc biệt đối với bổ sung liều trong cuộc phẫu thuật. Để giải quyết vấn đề này,
có thể thực hiện một số giải pháp như tăng cường trao đổi với phẫu thuật viên và bác sĩ gây
mê về tầm quan trọng của việc bổ sung liều trong phẫu thuật, chỉ định rõ người chịu trách
nhiệm thực hiện KSDP trong cuộc phẫu thuật, đảm bảo sự sẵn có của KSDP trong phòng
mổ, sử dụng phần mềm nhắc nhở tự động trong phòng mổ,… [48].
Tiêu chí có mức tuân thủ thấp thứ hai là thời điểm đưa liều trước khi rạch da, chỉ đạt
mức tuân thủ 88,1%. Theo quy định tại Quy trình KSDP tại khoa PTLN, bệnh nhân phẫu
thuật không can thiệp phổi cần được sử dụng kháng sinh cefuroxim trong vòng 120 phút
trước rạch da, và bệnh nhân phẫu thuật can thiệp phổi sử dụng ampicilin/sulbactam trong
vòng 60 phút trước rạch da. Tuy nhiên, việc tiêm KSDP trước khi rạch da được thực hiện
bởi điều dưỡng tại khoa PTLN, sau đó bệnh nhân mới được chuyển sang phòng mổ, khoa
Gây mê hồi sức để thực hiện phẫu thuật. Do đó, thời gian bắt đầu cuộc mổ có thể chậm trễ
hơn so với dự kiến, cũng như cần thời gian chuẩn bị bệnh nhân trong phòng mổ và gây mê
trước khi rạch da, dẫn đến thời gian từ khi tiêm mũi KSDP đầu tiên đến thời điểm rạch da
bị kéo dài hơn so với quy trình. Việc thực hiện mũi KSDP đầu tiên tại phòng mổ, trước khi
rạch da có thể là một biện pháp giúp nâng cao tuân thủ về thời điểm đưa liều KSDP trước
khi rạch da. Tuy nhiên, việc sử dụng KSDP trong phòng mổ cũng có một số rào cản nhất
định như đã được đề cập ở trên. Vì vậy, đây cũng là vấn đề cần được trao đổi tích cực với
bác sĩ và điều dưỡng để tìm phương án cải thiện phù hợp nhất.

4.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình KSDP
Phân tích đa biến bằng phương pháp BMA và hồi quy logistic đa biến cho thấy phẫu
thuật xâm lấn phổi và điểm ASA ≥ 3 là yếu tố nguy cơ độc lập đến khả năng không tuân
thủ quy trình KSDP. Trong đó, bệnh nhân có điểm ASA từ 3 trở lên có khả năng không
tuân thủ quy trình KSDP gấp 5 lần so với bệnh nhân có điểm ASA bằng 1 hoặc 2 (OR =
5,09, 95% CI: 1,6-16,2) (Bảng 3.4). Nghiên cứu của Elshami và cộng sự cho thấy điểm
ASA cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ các biện pháp phòng ngừa NKVM trong
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trong phẫu thuật khi có chỉ định làm tăng gần 5 lần nguy cơ NKVM [109]. Vì vậy, việc thúc

phẫu thuật [57]. Điểm ASA cao đã được ghi nhận là yếu tố nguy cơ của NKVM, vì vậy điều
này có thể ảnh hưởng tới quyết định sử dụng kháng sinh của bác sĩ [17], [19], [131]. Tuy
nhiên, các nghiên cứu khác cho thấy mối quan hệ giữa yếu tố này với việc tuân thủ KSDP
là không rõ rệt [78], có thể do đặc điểm bệnh nhân cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp tới các
yếu tố khác như thời gian phẫu thuật, phẫu thuật cấp cứu.
Ngoài ảnh hưởng của điểm ASA, nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận phẫu thuật
thuật không xâm lấn phổi (OR = 32,78; 95% CI: 8,92-120,53) (Bảng 3.4). Như vậy, các
phẫu thuật xâm lấn phổi như phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi,…
có nhiều đặc điểm có thể ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ quy trình KSDP hơn so với phẫu
thuật không xâm lấn phổi. Thứ nhất, trong phác đồ sử dụng KSDP tại Khoa PTLN, cần
đảm bảo đưa KSDP trong vòng 120 phút trước khi rạch da đối với phẫu thuật không xâm
lấn phổi, trong khi đó, đối với phẫu thuật xâm lấn phổi, cần đảm bảo đưa KSDP trong vòng
60 phút trước khi rạch da do KSDP sử dụng trong phẫu thuật xâm lấn phổi có thời gian bán
thải ngắn hơn. Do đó, việc tuân thủ về thời điểm đưa liều KSDP trong vòng 60 phút trước
khi rạch da khó thực hiện hơn đối với phẫu thuật xâm lấn phổi. Thứ hai, phẫu thuật xâm lấn
phổi thường là những phẫu thuật phức tạp có khả năng mất máu nhiều hoặc thời gian phẫu
thuật kéo dài, dẫn đến yêu cầu bổ sung liều KSDP trong cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, do
phẫu thuật xâm lấn phổi chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các trường hợp được sử dụng KSDP, phẫu
thuật viên và bác sĩ gây mê có thể chưa hình thành thói quen để tuân thủ việc bổ sung liều.
Ngoài ra, các bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi thường có bệnh cảnh phức tạp và có nhiều
yếu tố nguy cơ NKVM, vì vậy bác sĩ thường có xu hướng kéo dài thời gian sử dụng KSDP
do lo ngại nhiễm khuẩn khi bệnh nhân có chẩn đoán mới ngay sau phẫu thuật như lao phổi,
máu cục màng phổi,.., hoặc khi bệnh nhân có một trong các dấu hiệu nghi ngờ NKVM như
sốt, tăng bạch cầu, vết mổ nề,… Thực tế này cho thấy các bác sĩ vẫn còn nghi ngại khi áp
dụng quy trình KSDP trên những đối tượng bệnh nhân phức tạp, phẫu thuật xâm lấn, từ đó
gợi ý cần triển khai các biện pháp can thiệp tích cực để đánh giá tính khả thi của can thiệp
KSDP trên đối tượng này, đồng thời giúp cải thiện việc tuân thủ sử dụng KSDP tại khoa
PTLN nói chung.
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xâm lấn phổi có khả năng không tuân thủ quy trình KSDP cao gấp gần 33 lần so với phẫu

4.2.

Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn

phổi và bước đầu phân tích hiệu quả phác đồ tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh
viện Bạch Mai

4.2.1. Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy trình KSDP trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật
phức tạp hơn, có nhiều yếu tố nguy cơ hơn, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng phác
dẫn sử dụng KSDP, bằng chứng trong y văn đồng thời cũng cân nhắc dựa trên đặc điểm của
bệnh nhân phẫu thuật tại khoa.

4.2.1.1. Đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN
• Đặc điểm chung bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ NKVM
Nghiên cứu trên dữ liệu bệnh án của các bệnh nhân phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt
phân thùy phổi và cắt wedge phổi tại Khoa PTLN, được phẫu thuật từ ngày 01/01/2019 đến
31/10/2019 ghi nhận tuổi của mẫu nghiên cứu có trung vị là 55 tuổi (Bảng 3.9). Mức tuổi
này cao hơn tuổi trung vị của các bệnh nhân trong chương trình KSDP tại khoa PTLN (41
tuổi), và cũng cao hơn tuổi trung vị của quần thể bệnh nhân phẫu thuật tại khoa (46 tuổi)
[12]. Về giới tính, bệnh nhân là nam chiếm tỷ lệ lớn trong mẫu nghiên cứu (66,67%). Các
nghiên cứu khác cũng cho thấy tuổi cao và giới tính nam chiếm đa số là đặc điểm chung
của các bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi [71], [79]. Theo nghiên cứu của Simonsen và
cộng sự, các bệnh nhân trên 80 tuổi có khả năng mắc viêm phổi sau phẫu thuật phổi cao gấp
3 lần so với bệnh nhân ít tuổi hơn [126]. Tuy nhiên, không có bệnh nhân nào trong mẫu
nghiên cứu của chúng tôi có tuổi cao trên 80 tuổi. Một số nghiên cứu đã ghi nhận giới tính
nam là yếu tố nguy cơ đối với NKVM trong phẫu thuật phổi, nhưng nguyên nhân và cơ chế
của vấn đề này vẫn còn chưa sáng tỏ [79], [120].
Tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá trong mẫu nghiên cứu là 30,67% và là yếu
tố nguy cơ phổ biến nhất trong mẫu nghiên cứu (Bảng 3.9). Trên thực tế, hút thuốc lá đã
được ghi nhận là yếu tố nguy cơ đối với NKVM trong phẫu thuật nói chung và trong phẫu
thuật phổi nói riêng [17], [62]. Có thể giải thích hiện tượng này do nicotin và các chất trong
thuốc lá gây co mạch và thiểu dưỡng tại chỗ, làm suy giảm chức năng thực bào và tiền viêm
của đại thực bào phế nang dẫn đến tăng nguy cơ mắc NKVM và các biến chứng trên phổi
[95], [129]. Trong một tổng quan hệ thống và phân tích gộp, những người đang hút thuốc
có khả năng mắc NKVM cao gấp 2 lần những người chưa từng hút thuốc, và việc ngừng
hút thuốc trước phẫu thuật 4-8 tuần có thể làm giảm 57% nguy cơ mắc NKVM [129].
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đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi căn cứ trên khuyến cáo của các hướng

Các bệnh nhân có bệnh mắc kèm thường có nguy cơ mắc nhiễm khuẩn bệnh viện
cao hơn [43]. Trong đó, bệnh đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đã
được chỉ ra là yếu tố nguy cơ mắc NKVM và các biến chứng sau phẫu thuật trong phẫu
thuật lồng ngực và phẫu thuật phổi [79], [92]. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, bệnh
nhân mắc đái tháo đường và COPD chiếm tỷ lệ khá thấp (lần lượt là 5,33% và 2,76%).
Thêm vào đó, các bệnh nhân mắc đái tháo đường tại khoa PTLN thường được kiểm soát ổn
huyết trước phẫu thuật cao trên 10mmol/L.
Trong mẫu nghiên cứu, tỷ lệ bệnh nhân có điểm ASA từ 3 trở lên và điểm NNIS từ
2 trở lên chiếm lần lượt 27,20% và 25,33%, cao hơn hẳn tỷ lệ của quần thể bệnh nhân trong
chương trình KSDP thường quy tại Khoa (12,5% và 4,55%). Điều này cho thấy các bệnh
nhân phẫu thuật xâm lấn phổi có tình trạng lâm sàng trước phẫu thuật phức tạp hơn và nguy
cơ NKVM theo thang điểm NNIS cao hơn các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn sử dụng KSDP theo
quy trình tại khoa.
Về đặc điểm nhiễm khuẩn trước phẫu thuật, có 28,00% bệnh nhân được chẩn đoán
nhiễm khuẩn trước phẫu thuật, bao gồm abcess phổi, nấm phổi,… Ngoài ra, có một tỷ lệ
nhỏ bệnh nhân (5,33%) có hội chứng SIRS trước phẫu thuật.
• Đặc điểm phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
Các phẫu thuật phổi được phân loại là phẫu thuật sạch-nhiễm hoặc cao hơn do có
xâm lấn vào đường hô hấp [45]. Theo kết quả khảo sát, phẫu thuật sạch-nhiễm chiếm
70,67% mẫu nghiên cứu (Bảng 3.10). Đây là đối tượng chính được hướng đến để mở rộng
quy trình KSDP tại khoa PTLN.
Trong mẫu nghiên cứu, phẫu thuật cắt thùy phổi là loại phẫu thuật được thực hiện
phổ biến nhất (72,00%). Theo nghiên cứu của Imperatori và cộng sự, phẫu thuật cắt thùy
phổi có tỷ lệ NKVM cao hơn so với phẫu thuật cắt wedge phổi (17,37% so với 4,83%), và
mức độ cắt phổi là yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ NKVM [79]. Phẫu thuật nội soi là hình
thức phẫu thuật được thực hiện chủ yếu trong mẫu nghiên cứu, chiếm 94,67%. Đây là hình
thức phẫu thuật có một số ưu điểm so với phẫu thuật mở, như vết rạch da nhỏ hơn, không
sử dụng banh vết mổ, vì vậy bệnh nhân ít đau sau mổ hơn, vết mổ mau lành và có tính thẩm
mĩ cao hơn. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phẫu thuật phổi nội soi có tỷ lệ
NKVM và biến chứng sau mổ thấp hơn phẫu thuật mở [61], [79], [144].
Bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi trong mẫu nghiên cứu có thời gian phẫu thuật
dài với trung vị 153,53 phút, và có 28,00% cuộc phẫu thuật có thời gian kéo dài trên 3 giờ.
59

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

định đường huyết bằng insulin trước khi phẫu thuật, chỉ có 1 trường hợp (1,33%) có đường

Đây là yếu tố cần lưu ý để xác định phác đồ KSDP cho bệnh nhân được đưa vào nghiên
cứu, đặc biệt là lưu ý về việc cần bổ sung liều trong quá trình thuật trong trường hợp cần
thiết. Nhìn chung, bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi có thời gian nằm viện trước và sau
phẫu thuật dài (trung vị 14 ngày). Kết quả này có thể do tình trạng bệnh lý sẵn có của bệnh
nhân, trong đó đa số bệnh nhân cần được điều trị thêm ở các khoa khác như khoa Hô hấp,
Ung bướu, ... trước và sau khi được điều trị tại khoa PTLN.
cảnh và tình trạng lâm sàng phức tạp, thời gian phẫu thuật dài và yêu cầu điều trị dài ngày.
Các yếu tố như điểm ASA, tình trạng hút thuốc, bệnh COPD và đái tháo đường, thời gian
phẫu thuật dự kiến là các yếu tố nguy cơ cần lưu ý khi lựa chọn bệnh nhân vào chương trình
KSDP.
• Đặc điểm nhiễm khuẩn sau phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
Trong thời gian khảo sát, có 5 bệnh nhân (6,67%) được chẩn đoán NKVM, trong đó
3 bệnh nhân (4,00%) được chẩn đoán NKVM nông, 1 bệnh nhân (1,33%) được chẩn đoán
nhiễm khuẩn khoang phổi và 1 bệnh nhân (1,33%) được chẩn đoán viêm phổi (Bảng 3.11).
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Vlado và cộng sự, trong đó ghi nhận 6,67%
trường hợp NKVM trong số 3.370 bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi [144]. Trong các
nghiên cứu khác, tỷ lệ này dao động trong khoảng 4.2% đến 11.5% [31], [61], [79], [138].
Sự dao động này có thể giải thích do sự khác biệt về loại phẫu thuật phổi, hình thức phẫu
thuật và chăm sóc sau mổ và cách phân loại NKVM. Trong nghiên cứu của chúng tôi, viêm
phổi được xếp loại là nhiễm khuẩn cơ quan/khoang phẫu thuật (một trong ba loại NKVM)
theo tiêu chuẩn chẩn đoán NVKM của CDC [45].
• Đặc điểm sử dụng kháng sinh quanh phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật xâm
lấn phổi
Theo kết quả khảo sát, kháng sinh được sử dụng phổ biến nhất trong ngày phẫu thuật
trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi thuộc loại sạch-nhiễm là cefoxitin và
moxifloxacin (được sử dụng trên lần lượt 45,3% và 39,6% số bệnh nhân) (Hình 3.3). Tuy
nhiên, kháng sinh cefoxitin thường chỉ được khuyến cáo để dự phòng NKVM trong các
phẫu thuật tại tử cung và đường tiêu hóa như phẫu thuật đường mật, phẫu thuật cắt ruột
thừa, phẫu thuật tắc ruột, phẫu thuật đại trực tràng,.. [34]. Trong khi đó moxifloxacin thường
được chỉ định để điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm phổi, giãn phế quản, đợt cấp
COPD, … và chưa có bằng chứng về hiệu quả của kháng sinh này trong dự phòng NKVM
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Như vậy, các bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại Khoa PTLN thường có bệnh

[1]. Trong phẫu thuật xâm lấn phổi, các kháng sinh được khuyến cáo sử dụng để dự phòng
NKVM là cefazolin và ampicilin/sulbactam [1], [34]. Đây là các kháng sinh có phổ phù hợp
trên các vi khuẩn thường gặp gây NKVM trong phẫu thuật phổi, cũng như có các bằng
chứng về hiệu quả từ các thử nghiệm lâm sàng [25], [32]. Trên thực tế tại khoa PTLN, tỷ lệ
bệnh nhân phẫu thuật phổi được dùng KSDP phù hợp với khuyến cáo vẫn ở mức thấp, với
28,3% bệnh nhân được sử dụng ampicilin/sulbactam và chỉ 1,9% bệnh nhân sử dụng
Ngoài sự chưa phù hợp về lựa chọn kháng sinh, có tới 71,7% bệnh nhân chỉ được
đưa liều kháng sinh đầu tiên sau khi đóng vết mổ (Bảng 3.12). Trong khi đó, các hướng dẫn
đều khuyến cáo KSDP cần phải được sử dụng trong vòng 60 phút trước rạch da để thuốc
đạt đủ nồng độ tại mô nơi phẫu thuật tại thời điểm rạch da và trong suốt cuộc phẫu thuật
[34]. Bên cạnh đó, thời gian sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật của nhóm bệnh nhân phẫu
thuật phổi thuộc loại sạch-nhiễm có trung vị là 8 ngày, có 79,25% bệnh nhân được sử dụng
kháng sinh kéo dài trên 4 ngày sau phẫu thuật. Các bệnh nhân thường được sử dụng kháng
sinh kéo dài đến khi rút dẫn lưu, hoặc đến khi xuất viện. Nghiên cứu của Oxman và cộng
sự đã chỉ ra rằng việc sử dụng kháng sinh kéo dài trên bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực cần
dẫn lưu sau mổ không giúp làm giảm biến chứng nhiễm khuẩn so với việc chỉ dùng kháng
sinh trước phẫu thuật [111]. Các hướng dẫn sử dụng KSDP cũng khuyến cáo không sử dụng
kháng sinh kéo dài sau phẫu thuật, kể cả khi có dẫn lưu [30], [34], [148]. Vì vậy, việc mở
rộng chương trình KSDP tại khoa PTLN trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
là rất cần thiết nhằm cải thiện thực hành sử dụng KSDP của bác sĩ, từ đó góp phần cải thiện
hiệu quả lâm sàng và tiết kiệm chi phí điều trị cũng như các nguồn lực khác tại Khoa.

4.2.1.2. Quy trình KSDP trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
• Tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ của quy trình
Qua tổng hợp thông tin từ các hướng dẫn phòng ngừa NKVM và đặc điểm bệnh
nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại Khoa PTLN, nhóm nghiên cứu đã xây dựng tiêu chuẩn
lựa chọn bệnh nhân đưa vào quy trình bao gồm bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên, có chỉ định mổ
phiên cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi, phẫu thuật thuộc loại sạch-nhiễm.
Trong các hướng dẫn phòng ngừa NKVM và sử dụng KSDP, các phẫu thuật được khuyến
cáo sử dụng KSDP là phẫu thuật cắt một bên phổi, cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt
wedge phổi, với cả hai hình thức phẫu thuật mở và phẫu thuật nội soi (VATS) [1], [34],
[42], [130]. Tuy nhiên, đối với phẫu thuật cắt một bên phổi, đây là loại phẫu thuật đã được
ghi nhận có tỷ lệ NKVM và biến chứng sau phẫu thuật cao hơn đáng kể so với các loại phẫu
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cefazolin.

thuật cắt phổi khác. Trong nghiên cứu của Grzegorz và cộng sự, tỷ lệ NKVM trong phẫu
thuật cắt một bên phổi là 28,1%, so với 4,37% trong phẫu thuật cắt thùy phổi và 0,84%
trong phẫu thuật cắt wedge phổi [71]. Nghiên cứu của Imperatori và cộng sự cũng cho thấy
phẫu thuật cắt một bên phổi có tỷ lệ NKVM là 35,0%, trong khi tỷ lệ này ở phẫu thuật cắt
thùy phổi và wedge phổi là 17,3% và 4,8%; hơn nữa, tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật cắt một
bên phổi cao hơn đáng kể so với phẫu thuật cắt thùy phổi (5,0% so với 0,2%, p=0,006) [79].
trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật và đối với nguy cơ mắc viêm phổi sau phẫu thuật [120],
[138]. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhóm nghiên cứu cân nhắc chưa đưa
phẫu thuật cắt một bên phổi vào chương trình KSDP.
Bệnh nhân được loại trừ khỏi quy trình KSDP nếu có một trong các đặc điểm sau:
tuổi cao từ 80 tuổi trở lên, BMI ≥ 30 kg/m2, điểm NNIS ≥2, đang hút thuốc lá và có hút
thuốc trong vòng 1 tháng trước phẫu thuật, có đường huyết trước phẫu thuật > 10mmol/l
hoặc bệnh nhân mắc đái tháo đường chưa được kiểm soát tốt, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn
tính, có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm β-lactam. Đây là các đối tượng có nguy cơ cao
mắc NKVM theo bằng chứng từ các nghiên cứu về yếu tố nguy cơ NKVM trên bệnh nhân
phẫu thuật xâm lấn phổi. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng cân nhắc đến các tiêu chuẩn
loại trừ của các thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật phổi,
cũng như cân nhắc thực tế điều trị tại khoa. Một mặt, điều này giúp xây dựng quy trình sát
với thực tiễn, đảm bảo an toàn cao cho bệnh nhân, mặt khác, giúp mở rộng tối đa các đối
tượng bệnh nhân có thể tiếp cận chương trình KSDP.
So với tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ của quy trình KSDP tại khoa PTLN hiện tại,
quy trình KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi được mở rộng hơn về một số tiêu
chuẩn về tuổi, chỉ số BMI, bệnh mắc kèm, thời gian nằm viện, tuy nhiên được bổ sung thêm
tiêu chuẩn loại trừ về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hút thuốc lá, do đây là các yếu tố đã
được nhiều nghiên cứu ghi nhận làm tăng đáng kể nguy cơ NKVM trên bệnh nhân phẫu
thuật xâm lấn phổi [17], [62], [95].
Đối với tiêu chí tuổi, nhóm nghiên cứu lựa chọn ngưỡng 80 tuổi là giới hạn trên cho
bệnh nhân tham gia chương trình KSDP. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuổi cao là yếu
tố nguy cơ đối với NKVM và biến chứng sau phẫu thuật phổi, tuy nhiên ngưỡng tuổi được
coi là yếu tố nguy cơ có sự biến thiên lớn giữa các nghiên cứu, và một số nghiên cứu khác
cho kết quả trái ngược. Nghiên cứu của Shiono và cộng sự xác định tuổi trên 75 là yếu tố
nguy cơ độc lập cho NKVM sau phẫu thuật phổi [124]. Nghiên cứu của Simonsen và cộng
sự cho thấy bệnh nhân trên 80 tuổi có nguy cơ mắc viêm phổi sau phẫu thuật phổi tăng cao
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Phẫu thuật cắt một bên phổi cũng được ghi nhận là yếu tố nguy cơ độc lập đối với tử vong

đáng kể, trong khi ngưỡng này trong nghiên cứu của Jung và cộng sự là 65 tuổi [83], [126].
Ngược lại, một nghiên cứu trên 4171 bệnh nhân cao tuổi phẫu thuật ung thư phổi cho thấy
tuổi cao không phải yếu tố nguy cơ cho biến chứng phổi hoặc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật
[118]. Theo Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA), mối quan hệ giữa tuổi và nguy
cơ NKVM có thể là thứ cấp sau bệnh mắc kèm và suy giảm miễn dịch [20].
Nghiên cứu của chúng tôi quyết định không đưa vào chương trình KSDP các bệnh
đường chưa được kiểm soát tốt do đây là yếu tố nguy cơ độc lập của NKVM. Tình trạng
tăng đường huyết có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch, đặc biệt là chức năng thực
bào của bạch cầu trung tính, ngoài ra tổn thương vi mạch trên bệnh nhân đái tháo đường
cũng có thể dẫn đến giảm cung cấp oxy và dinh dưỡng đến các mô, từ đó giảm khả năng
chống nhiễm trùng của cơ thể [43]. Một số nghiên cứu cho thấy mức đường huyết trước
phẫu thuật cũng là một chỉ số đáng lưu ý đối với nguy cơ NKVM. Nghiên cứu của Latham
và cộng sự chỉ ra rằng tăng đường huyết sau phẫu thuật và bệnh tiểu đường chưa được chẩn
đoán trước phẫu thuật làm tăng 2 lần nguy cơ NKVM trong phẫu thuật lồng ngực-tim mạch
[89]. Trong nghiên cứu của Kwon và cộng sự, tăng đường huyết quanh phẫu thuật
(>10mmol/l) ở bệnh nhân có hoặc không có đái tháo đường đều làm tăng nguy cơ NKVM,
tuy nhiên những bệnh nhân có tăng đường huyết được kiểm soát bằng insulin lại không có
nguy cơ cao hơn bệnh nhân có đường huyết bình thường [88].
Điểm ASA ≥ 3 và thời gian phẫu thuật kéo dài là hai yếu tố đã được ghi nhận làm
tăng nguy cơ mắc NKVM trong phẫu thuật phổi [131], [144], [152]. Vì vậy, chúng tôi lựa
chọn thang điểm NNIS là tiêu chí đánh giá bệnh nhân đưa vào chương trình KSDP. Đây là
thang điểm kết hợp ba yếu tố: điểm ASA trước gây mê, thời gian phẫu thuật và phân loại
phẫu thuật [49]. Thang điểm NNIS cũng đã được chấp thuận rộng rãi trên thế giới và cho
thấy khả năng dự đoán nguy cơ NKVM tốt hơn rõ rệt so với phân loại phẫu thuật truyền
thống [68].
• Quy trình sử dụng kháng sinh dự phòng
Phác đồ được lựa chọn trong quy trình KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn
phổi là kháng sinh ampicilin/sulbactam liều 3g, tiêm tĩnh mạch chậm. Mũi 1 được tiêm
trong vòng 60 phút trước rạch da, ba mũi tiếp theo được tiêm cách mũi trước đó 8 tiếng.
Bệnh nhân sẽ được bổ sung 1 mũi KSDP khi thời gian phẫu thuật kéo dài trên 3 giờ hoặc
sau khi bổ sung dịch khi mất từ 1500ml máu (Hình 3.5). Ampiclin/sulbactam và cefazolin
là hai loại kháng sinh dự phòng được khuyến cáo sử dụng trong phẫu thuật xâm lấn phổi
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nhân có glucose huyết trước phẫu thuật > 10 mmol/L hoặc các bệnh nhân mắc đái tháo

[1], [34], [130]. Tuy nhiên, ampicilin/sulbactam có phổ mở rộng hơn cefazolin trên vi khuẩn
kỵ khí, bao phủ tốt hơn các vi khuẩn quần cư tại phế quản có khả năng gây NKVM sau phẫu
thuật phổi. Nghiên cứu của Boldt và cộng sự cho thấy trong các phẫu thuật cắt phổi, kháng
sinh ampicilin-sulbactam có hiệu quả hơn cefazolin trong làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng phế
quản phổi, giảm chi phí bổ sung cho kháng sinh và thời gian nằm tại đơn vị chăm sóc tích
cực [32]. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy kháng sinh cephalosporin thế hệ 1 và 2
aminopenicilin cho hiệu quả tốt hơn [114], [121]. Ngoài ra, việc sử dụng
ampicilin/sulbactam cũng được các bác sĩ tại khoa PTLN đồng thuận cao hơn do có thể sử
dụng biệt dược Unasyn (ampicilin/sulbactam), giúp đảm bảo tối đa sinh khả dụng cho bệnh
nhân. Về thời gian sử dụng kháng sinh, cho đến nay chưa có bằng chứng thống nhất khi so
sánh giữa phác đồ 1 mũi duy nhất trước phẫu thuật và phác đồ KSDP kéo dài 24 hoặc 48
giờ sau phẫu thuật đối với phẫu thuật phổi [29], [52], [111], [147]. Trong khi đó, các hướng
dẫn sử dụng KSDP khuyến cáo nên ngừng sử dụng KSDP trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật
phổi [6], [20], [34], [81]. Do đó, chúng tôi quyết định áp dụng phác đồ 4 mũi KSDP với
tổng thời gian dùng KSDP là 24 giờ, và bổ sung thêm 1 mũi KSDP trong cuộc phẫu thuật
khi thời gian phẫu thuật kéo dài trên 3 giờ hoặc bệnh nhân mất máu từ 1500ml.
Để đưa quy trình KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi vào áp dụng tại
khoa PTLN, chúng tôi sử dụng chiến lược tiếp cận đa phương thức, tương tự như việc xây
dựng chương trình KSDP tại khoa PTLN vào giai đoạn 2018 - 2019 [12]. Bên cạnh việc sử
dụng các công cụ hỗ trợ như bảng hiệu KSDP, phiếu hướng dẫn và bảng kiểm sử dụng
KSDP, dược sĩ lâm sàng tại khoa PTLN đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân
thủ quy trình KSDP. Trong đó, dược sĩ lâm sàng có nhiệm vụ phối hợp với bác sĩ lựa chọn
bệnh nhân đủ tiêu chuẩn thực hiện KSDP theo quy trình, thực hiện can thiệp trong kê đơn
để đảm bảo lựa chọn đúng KSDP, sử dụng đúng liều dùng, đường dùng và thời gian. Sau
đó, dược sĩ tham gia giám sát NKVM trên các bệnh nhân và tiến hành hội chẩn dược lâm
sàng với nhóm bác sĩ điều trị khi có vấn đề xảy ra trên bệnh nhân. Sự tham gia tích cực của
dược sĩ lâm sàng trong can thiệp về KSDP đã cho thấy hiệu quả bước đầu trong chương
trình KSDP tại khoa PTLN, khi đảm bảo hiệu quả dự phòng NKVM tương đương việc sử
dụng kháng sinh thường quy, giảm thời gian nằm viện và giảm chi phí sử dụng kháng sinh
[12]. Các tác động tích cực này cũng đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu khác tại Việt
Nam cũng như trên thế giới [6], [16], [40], [96], [154]. Do đó, chiến lược can thiệp này sẽ
giúp đảm bảo tối đa hiệu quả của việc mở rộng quy trình KSDP trên đối tượng bệnh nhân
phẫu thuật xâm lấn phổi.
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kém hiệu quả trong dự phòng viêm phổi sau phẫu thuật phổi, trong khi kháng sinh nhóm

4.2.2. Đánh giá hiệu quả bước đầu của phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật
xâm lấn phổi tại khoa PTLN
Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 13/03/2020, tất cả các bệnh nhân đạt tiêu chuẩn theo
quy trình sử dụng KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi đã được sử dụng KSDP
theo quy trình mới xây dựng. Hiệu quả của phác đồ KSDP được so sánh với nhóm chứng
31/10/2019. Bệnh nhân trong nhóm chứng được lựa chọn bằng phương pháp ghép cặp điểm
khuynh hướng nhằm giảm thiểu tối đa các khác biệt về đặc điểm bệnh nhân trước phẫu thuật
và các yếu tố nguy cơ NKVM. Với mỗi bệnh nhân ở nhóm KSDP, 1 bệnh nhân ở nhóm đối
chứng sẽ được chọn để ghép cặp sao cho mỗi cặp bệnh nhân tương đồng nhất về các yếu tố
tuổi, giới tính, BMI, điểm ASA, điểm NNIS, bệnh đái tháo đường, COPD, tình trạng hút
thuốc lá, loại phẫu thuật, cách thức phẫu thuật. Sau khi ghép cặp, có 16 bệnh nhân ở nhóm
KSDP và 16 bệnh nhân nhóm đối chứng được đưa vào nghiên cứu.

4.2.2.1. Đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm phẫu thuật giữa hai nhóm
Sau khi thực hiện ghép cặp điểm khuynh hướng, các bệnh nhân ở hai nhóm khá
tương đồng về đặc điểm nhân khẩu học và các yếu tố nguy cơ NKVM (bao gồm tuổi, giới,
BMI, điểm ASA, hút thuốc lá, đái tháo đường, COPD, dùng corticoid, hóa trị/xạ trị) và đặc
điểm phẫu thuật (bao gồm loại phẫu thuật phổi, hình thức phẫu thuật, chẩn đoán trước phẫu
thuật, thời gian nằm viện trước phẫu thuật, thời gian phẫu thuật) (Bảng 3.13 và Bảng 3.14).
Do nhược điểm của việc sử dụng nhóm chứng lịch sử, nhóm KSDP và nhóm đối chứng
trước khi ghép cặp có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ giới tính và điểm ASA: tỷ lệ giới tính
nam và tỷ lệ bệnh nhân có điểm ASA ≥ 3 ở nhóm đối chứng cao hơn có ý nghĩa thống kê
so với nhóm KSDP (giá trị p lần lượt bằng 0,029 và 0,024) (Phụ lục 8). Đây chính là hai
yếu tố có liên hệ tới tăng nguy cơ NKVM và đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu [17],
[79]. Vì vậy, để giảm thiểu những sự chênh lệch có thể ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu,
nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp ghép cặp điểm khuynh hướng (propensity
matching score). Phương pháp này tính toán “điểm khuynh hướng” bằng mô hình hồi quy
logistic – là xác suất được điều trị của một cá thể dựa trên các hiệp biến (covariate) được
đưa vào. Sau đó, các cá thể ở nhóm chứng và nhóm can thiệp có điểm khuynh hướng tương
đồng nhau sẽ được ghép cặp với nhau, từ đó đảm bảo sự tương đồng các đặc điểm giữa hai
nhóm. Phương pháp ghép cặp điểm khuynh hướng thường được sử dụng để giảm thiểu sai
số lựa chọn trong các nghiên cứu không thể thực hiện phân nhóm ngẫu nhiên [24]. Do quần
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lịch sử, bao gồm các bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi từ ngày 01/01/2019 đến ngày

thể nền của nhóm đối chứng nhỏ (38 bệnh nhân), chúng tôi lựa chọn ghép cặp theo tỷ lệ 1:1
để đảm bảo lựa chọn đối tượng ở nhóm chứng tương đồng nhất với nhóm can thiệp.

4.2.2.2. Hiệu quả của phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi
Sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm tại khoa PTLN, Bệnh viện Bạch Mai, phác đồ
KSDP trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi cho thấy hiệu quả dự phòng
NKVM tương đương với phác đồ kháng sinh thường quy đang được sử dụng tại khoa, khi
việc sử dụng KSDP giúp làm giảm đáng kể chi phí sử dụng kháng sinh và số lần thực hiện
kháng sinh của điều dưỡng.

4.2.2.3. Tình trạng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật
Kết quả nghiên cứu cho thấy phác đồ KSDP trong 24 giờ có hiệu quả dự phòng
NKVM không khác biệt so với phác đồ khác sinh thường quy tại khoa. Trong đó không ghi
nhận trường hợp được chẩn đoán NKVM trong nhóm KSDP và ghi nhận 2 trường hợp
(12,50%) trong nhóm đối chứng, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,484) (Bảng
3.16). Tuy nhiên, cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi tương đối nhỏ, vì vậy khó có thể
đánh giá chính xác được hiệu quả có thể có của phác đồ KSDP.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu khác về
hiệu quả của can thiệp KSDP, khi không có sự khác biệt về tỷ lệ NKVM giữa việc sử dụng
KSDP và kháng sinh thường quy. Nghiên cứu về chương trình quản lý KSDP tại Italia cho
thấy, cho dù tăng cường sử dụng KSDP phổ hẹp hơn với thời gian ngắn hơn, tỷ lệ nhiễm
khuẩn không tăng so với việc sử dụng kháng sinh phổ rộng dài ngày [54]. Một nghiên cứu
khác tại Hà Lan cũng cho thấy can thiệp nhằm cải thiện tuân thủ sử dụng KSDP không làm
ảnh hưởng đến kết cục lâm sàng của bệnh nhân (tỷ lệ NKVM trước và sau can thiệp không
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê), trong khi giúp làm giảm đáng kể tiêu thụ kháng sinh
và chi phí sử dụng kháng sinh [143].

4.2.2.4. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật
Bệnh nhân thuộc nhóm KSDP có thời gian nằm viện sau phẫu thuật tại khoa PTLN
và thời gian nằm viện chung sau phẫu thuật đều ngắn hơn so với nhóm đối chứng (trung vị
7,5 ngày so với 9 ngày và 12 ngày so với 15 ngày), tuy nhiên các khác biệt này đều chưa có
ý nghĩa thống kê. Điều này có thể giải thích do yêu cầu của bác sỹ về việc theo dõi hậu
phẫu, dẫn đến bệnh nhân cần nằm viện trong khoảng thời gian tương đối cố định. Ngoài ra,
đa số các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi được chẩn đoán u phổi và ung thư phổi
nên được chuyển đến các chuyên khoa ung bướu để tiếp tục theo dõi và điều trị sau phẫu
thuật phổi. Bên cạnh đó, cỡ mẫu ở hai nhóm khá nhỏ (16 bệnh nhân) cũng là làm giảm hiệu
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tỷ lệ NKVM giữa hai nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,484). Hơn nữa,

lực thống kê nhằm xác định hiệu quả của KSDP. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác đã chỉ
ra hiệu quả của can thiệp KSDP trong giảm thời gian nằm viện sau phẫu thuật. Trong nghiên
cứu của Zhou và cộng sự, can thiệp của dược sĩ trong sử dụng KSDP trên 551 bệnh nhân
tại khoa phẫu thuật tim mạch-lồng ngực đã giúp làm giảm đáng kể thời gian nằm viện với
20,9 ngày ở nhóm can thiệp và 23,3 ngày ở nhóm đối chứng (p<0,001) [154]. Việc tuân thủ
quy trình sử dụng KSDP trong nghiên cứu tại Italia cũng giúp làm giảm thời gian nằm viện
thể giúp giảm chi phí điều trị và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do giảm thời gian
bệnh nhân tiếp xúc với hệ vi khuẩn bệnh viện.

4.2.2.5. Hiệu quả kinh tế của phác đồ KSDP
Sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm, phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm
lấn phổi tại khoa PTLN đã cho thấy hiệu quả rõ rệt về phương diện kinh tế với chi phí sử
dụng kháng sinh trung bình ở nhóm KSDP chỉ bằng 1/10 so với nhóm đối chứng (552.000
VNĐ so với 5.699.000 VNĐ, p <0,001). Chi phí kháng sinh trung bình tại tất cả các khoa
cũng thấp hơn đáng kể ở nhóm KSDP so với nhóm đối chứng (847.000 VNĐ so với
7.266.000 VNĐ, p<0,001) (Bảng 3.16). Việc giảm chi phí sử dụng kháng sinh là kết quả
của việc rút ngắn thời gian sử dụng kháng sinh, giảm tiêu thụ các loại vật tư y tế đi kèm
cũng như việc phối hợp nhiều loại kháng sinh trên bệnh nhân. Cụ thể, nhóm KSDP sử dụng
chủ yếu kháng sinh ampicilin/sulbactam đơn độc, còn nhóm đối chứng được sử dụng nhiều
loại kháng sinh, trong đó phổ biến là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2 và
fluoroquinolon dùng đơn độc hoặc phối hợp với nhau. Đồng thời, việc sử dụng KSDP cũng
góp phần giảm thiểu rác thải y tế tại bệnh viện và các chi phí liên quan khác. Nghiên cứu
của Zhang và cộng sự cũng cho thấy, trong khi không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm khuẩn
sau phẫu thuật trước và sau can thiệp, tỷ lệ sử dụng kháng sinh phổ rộng, tỷ lệ sử dụng
kháng sinh kéo dài và chi phí sử dụng kháng sinh đã giảm đáng kể sau khi có can thiệp của
dược sĩ [153]. Một nghiên cứu khác về chương trình KSDP trong phẫu thuật tim mạch-lồng
ngực cho thấy can thiệp làm giảm chi phí sử dụng kháng sinh từ 232,1 USD xuống 64,7
USD trên mỗi bệnh nhân, cùng với làm giảm đáng kể tỷ lệ NKVM [154].
Bên cạnh giảm thiểu chi phí kháng sinh, sử dụng KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật
xâm lấn phổi cũng giúp giảm lãng phí nguồn lực, giảm gánh nặng công việc cho nhân viên
y tế. Số lần thực hiện kháng sinh của điều dưỡng ở khoa PTLN của nhóm KSDP có trung
vị là 4 lần, thấp hơn đáng kể so với 21 lần thực hiện kháng sinh/1 đợt phẫu thuật của nhóm
đối chứng (p <0,001).
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trung bình từ 18,3 ngày xuống 13,1 ngày (p=0,006) [41]. Việc giảm thời gian nằm viện có

Có thể thấy, việc giảm tiêu thụ kháng sinh, tiết kiệm chi phí sử dụng kháng sinh
trong khi không ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc bệnh nhân hay kết cục lâm sàng của
bệnh nhân là các hiệu quả rõ nét của các can thiệp KSDP. Nghiên cứu của chúng tôi đã góp
phần cung cấp bằng chứng về khả năng duy trì hiệu quả dự phòng NKVM sau can thiệp so
với trước can thiệp, giảm đáng kể chi phí sử dụng kháng sinh và số lần thực hiện kháng sinh
của điều dưỡng, đồng thời bước đầu đã cho thấy tính khả thi của việc mở rộng chương trình
khẳng định lại hiệu quả của chương trình can thiệp có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị
liên quan và sự tham gia tích cực của dược sĩ lâm sàng.

4.3.

Một số ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu

4.3.1. Hạn chế
Trong giai đoạn đánh giá hiệu quả chương trình KSDP triển khai thường quy tại
khoa PTLN (từ tháng 02/2019 đến tháng 10/2019 ), thời gian theo dõi NKVM mới chỉ giới
hạn trong thời gian nằm viện, vì vậy có thể chưa ghi nhận tất cả các ca NKVM trong trường
hợp bệnh nhân không tái khám. Chi phí tiết kiệm được do chương trình KSDP chỉ được ước
tính thông qua việc so sánh giữa chi phí kháng sinh trung bình của mẫu nghiên cứu và nhóm
chứng lịch sử, vì vậy có thể chưa hoàn toàn chính xác. Do tất cả các bệnh nhân đủ điều kiện
đã được sử dụng KSDP trong giai đoạn này, nên việc so sánh chỉ có thể thực hiện thông qua
nhóm chứng lịch sử, và việc tính chi phi tiết kiệm được nhằm ước tính tiềm năng của chương
trình.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu mới chỉ sử dụng phân tích đa biến để xác định các
đối tượng có khả năng không được tuân thủ quy trình KSDP. Do đó, cần thực hiện thêm
các nghiên cứu định tính nhằm xác định lý do cũng như các rào cản dẫn đến việc không
tuân thủ phác đồ KSDP của bác sĩ.
Trong giai đoạn xây dựng phác đồ KSDP tại khoa PTLN, do hạn chế về mặt nhân
lực và thời gian, nhóm nghiên cứu chưa thực hiện tổng quan hệ thống các tài liệu về hướng
dẫn sử dụng KSDP, hiệu quả của KSDP và yếu tố nguy cơ NKVM trên bệnh nhân phẫu
thuật xâm lấn phổi. Do đó, việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu có thể phần nào còn mang
tính chủ quan và chưa thể phản ánh được toàn bộ các bằng chứng trong y văn. Tuy nhiên,
việc tiến hành tìm kiếm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm khuyến cáo của các
hội chuyên môn quan trọng cũng như việc xây dựng chiến lược tìm kiếm cụ thể đã giúp
giảm thiểu các thiếu sót này.
Trong giai đoạn triển khai thí điểm và bước đầu đánh giá hiệu quả phác đồ KSDP
trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi, cỡ mẫu của nghiên cứu khá nhỏ và chưa thể tiến
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KSDP trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật phức tạp, có nhiều yếu tố nguy cơ, cũng như

hành so sánh bằng phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu
và các yếu tố khách quan khác liên quan đến dịch COVID-19. Do đó, nhóm nghiên cứu đã
sử dụng phương pháp so sánh với nhóm chứng lịch sử để đánh giá hiệu quả của hiệu quả
phác đồ KSDP, đồng thời chúng tôi đã thực hiện phương pháp ghép cặp điểm khuynh hướng
để lựa chọn các cặp bệnh nhân tương đồng ở hai nhóm nhằm giảm thiểu sai số lựa chọn do
sử dụng nhóm chứng lịch sử. Tuy nhiên, việc ghép cặp điểm khuynh hướng chỉ có thể dựa
không thể thay thế hoàn toàn việc phân nhóm ngẫu nhiên. Trong tương lai cần tiếp tục theo
dõi để đánh giá hiệu quả dài hạn của phác đồ này, cũng như tiến hành các can thiệp sâu hơn
nhằm cải thiện mức độ tuân thủ phác đồ KSDP, đặc biệt trong việc bổ sung liều trong cuộc
phẫu thuật.

4.3.2. Ưu điểm
Tuy vẫn còn một số hạn chế như trên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy
khả năng duy trì hiệu quả của chương trình KSDP thông qua sự can thiệp tích cực của dược
sĩ lâm sàng cùng sự đồng thuận của các bên liên quan. Đồng thời, chương trình KSDP đã
được nghiên cứu mở rộng trên các đối tượng phức tạp hơn thông qua việc xây dựng và triển
khai phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi. Trong đó, phác đồ được xây
dựng dựa trên bằng chứng y văn và thực tế điều trị tại khoa, vì vậy có tính thực tiễn và được
các y bác sĩ tại khoa ủng hộ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng một
chương trình can thiệp có tính khả thi cao: xuất phát từ bằng chứng, thử nghiệm trên quy
mô nhỏ và mở rộng dần, cùng với liên tục cải tiến và lắng nghe phản hồi để duy trì hiệu
quả. Kết quả của nghiên cứu là tiền đề để phòng Kế hoạch tổng hợp và khoa Dược tiếp tục
đề xuất Ban lãnh đạo bệnh viện nhân rộng mô hình tại các khoa Ngoại trong bệnh viện Bạch
Mai.
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trên các biến quan sát được, do vậy phương pháp này vẫn có những hạn chế nhất định và

KẾT LUẬN
1. Đánh giá hiệu quả chương trình kháng sinh dự phòng tại khoa Phẫu thuật lồng
ngực, Bệnh viện Bạch Mai
Kết quả đánh giá 176 bệnh nhân được sử dụng KSDP theo Quy trình sử dụng
KSDP tại Khoa PTLN từ 01/02/2019 đến 31/10/2019 cho thấy:
Hiệu quả của chương trình KSDP tại khoa PTLN được duy trì khi chương trình
được đưa vào thực hành thường quy, với tỷ lệ NKVM trên nhóm bệnh nhân sử
dụng KSDP ở mức thấp (1,70%), tổng chi phí kháng sinh tiết kiệm được trong
giai đoạn này (10 tháng) so với nhóm bệnh nhân không sử dụng KSDP theo quy
trình ước tính là 602.040.000 VNĐ.
‐

Tỷ lệ tuân thủ tất cả các tiêu chí của quy trình KSDP đạt mức cao (85,2%) và
được duy trì qua các tháng, tiêu chí có mức tuân thủ thấp nhất là bổ sung liều
kháng sinh trong cuộc phẫu thuật, đạt 16,7%.

‐

Yếu tố nguy cơ độc lập cho khả năng không tuân thủ quy trình KSDP là phẫu
thuật xâm lấn phổi (OR = 32,78; 95% CI: 8,92-120,53; p < 0,001) và điểm ASA
≥ 3 (OR = 5,09; 95% CI: 1,60-16,2; p = 0,006).

2. Xây dựng phác đồ kháng sinh dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn
phổi và bước đầu phân tích hiệu quả phác đồ tại khoa Phẫu thuật lồng ngực,
Bệnh viện Bạch Mai
KSDP đã được khuyến cáo sử dụng trong phẫu thuật xâm lấn phổi và phác đồ
KSDP được khuyến cáo là ampicilin/sulbactam (liều 3g) hoặc cefazolin (liều 2g). Trong
các thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả KSDP trong phẫu thuật phổi, các đối tượng bệnh
nhân được loại trừ là các bệnh nhân có nhiễm khuẩn trước phẫu thuật, dị ứng với kháng
sinh β-lactam, có bệnh mạn tính nặng (COPD, đái tháo đường,..). Các yếu tố nguy cơ
NKVM trong phẫu thuật phổi được ghi nhận phổ biến bao gồm COPD, tuổi cao, thời
gian phẫu thuật kéo dài.
Trong số 75 bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN giai đoạn tháng
01/2019-10/2019, có 65,3% bệnh nhân có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ NKVM. Trong đó,
yếu tố nguy cơ phổ biến nhất trong mẫu nghiên cứu là hút thuốc lá (30,67%), cuộc phẫu
thuật kéo dài trên 3 giờ (28,00%). Phần lớn phẫu thuật thuộc loại sạch-nhiễm (70,67%)
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‐

có thể áp dụng quy trình KSDP. Tỷ lệ NKVM trong mẫu nghiên cứu là 6,67%. Có 71,7%
bệnh nhân phẫu thuật sạch, sạch-nhiễm không được sử dụng kháng sinh trước rạch da,
79,2% bệnh nhân sử dụng kháng sinh kéo dài trên 4 ngày sau phẫu thuật.
Phác đồ KSDP trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN đã được
xây dựng phù hợp với khuyến cáo của các hướng dẫn sử dụng KSDP, bằng chứng từ
các nghiên cứu và đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn phổi tại khoa PTLN. Trong
bệnh nhân đủ tiêu chuẩn thực hiện phác đồ là bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên có chỉ định
mổ phiên cắt thùy phổi, cắt phân thùy phổi, cắt wedge phổi, phẫu thuật thuộc loại sạchsạch nhiễm.
Phác đồ KSDP đã cho thấy hiệp quả trong phẫu thuật xâm lấm phổi thông qua sự
khác biệt không có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ NKVM và thời gian nằm viện sau phẫu
thuật giữa nhóm KSDP và nhóm đối chứng, giảm chi phí kháng sinh cho 1 đợt điều trị
tại khoa PTLN khoảng 10 lần so với nhóm đối chứng (p<0,001), đồng thời giảm số lần
thực hiện kháng sinh của điều dưỡng ở khoa PTLN (p <0,001).
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đó phác đồ KSDP được lựa chọn là ampicilin/sulbactam liều 3g 4 mũi hoặc 5 mũi. Các

KIẾN NGHỊ

Từ kết quả của nghiên cứu, chúng tôi có một số kiến nghị như sau:
-

Tiếp tục thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên hiệu quả của chương trình
KSDP tại khoa PTLN.

-

Thực hiện các đánh giá định tính về các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình

khoa PTLN.
-

Mở rộng chương trình KSDP tại các khoa Ngoại khác trong bệnh viện dựa trên
kinh nghiệm triển khai tại khoa PTLN.
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và thực hiện can thiệp tích cực để cải thiện mức độ tuân thủ quy trình KSDP tại
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144.

PHỤ LỤC 1. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NKVM
CDC đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán cụ thể với từng loại NKVM như sau [108]:
Nhiễm khuẩn vết mổ nông: là nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 30 ngày sau phẫu
thuật và chỉ xuất hiện ở vùng da hay vùng dưới da tại đường mổ. Và có ít nhất một trong
‐

Chảy mủ từ vết mổ nông.

‐

Xác định được vi khuẩn từ dịch hay mô dưới da được lấy vô trùng từ vết mổ, bằng
phương pháp xét nghiệm vi sinh có hoặc không có nuôi cấy, được thực hiện với mục
đích chẩn đoán hoặc điều trị lâm sàng.

‐

Bác sĩ, phẫu thuật viên hoặc người được chỉ định khác cần mở bung vết mổ; không
thực hiện các xét nghiệm dịch/mô dưới da từ vết mổ có hoặc không nuôi cấy; và
bệnh nhân có ít nhất một trong những dấu hiệu hay triệu chứng sau: đau hoặc nhạy
cảm cục bộ, sưng cục bộ, đỏ da hoặc nóng.

‐

Bác sĩ, phẫu thuật viên hoặc người được chỉ định khác chẩn đoán nhiễm khuẩn vết
mổ nông.
Nhiễm khuẩn vết mổ sâu: Nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 30 ngày hoặc 90 ngày

sau phẫu thuật theo danh sách trong Bảng 1 và xảy ra ở mô mềm sâu (cân/cơ) của đường
mổ. Và có ít nhất một trong các triệu chứng sau:
‐

Chảy mủ từ vết mổ sâu

‐

Vết thương hở da sâu tự nhiên hay do bác sĩ, phẫu thuật viên mở vết thương; và xác
định được vi khuẩn từ mô mềm sâu của vết mổ bằng phương pháp xét nghiệm vi
sinh có hoặc không có nuôi cấy, được thực hiện với mục đích chẩn đoán hoặc điều
trị lâm sàng, và bệnh nhân có ít nhất một trong các dấu hiệu hay triệu chứng sau: sốt
> 38oC, đau hoặc nhạy cảm cục bộ

‐

Abscess hay bằng chứng nhiễm khuẩn vết mổ sâu qua giải phẫu bệnh tổng thể hoặc
mô bệnh học, hoặc chẩn đoán hình ảnh.

‐

Bác sĩ, phẫu thuật viên hoặc người được chỉ định khác chẩn đoán NKVM sâu.
Nhiễm khuẩn cơ quan/khoang cơ thể: nhiễm khuẩn xảy ra trong vòng 30 ngày

hoặc 90 ngày sau phẫu thuật theo danh sách trong Bảng 1 và xảy ra ở bất kỳ nội tạng sâu
hơn lớp cân, cơ, được mở hoặc thao tác trong phẫu thuật; đạt ít nhất một tiêu chuẩn nhiễm
khuẩn cơ quan/ khoang cơ thể theo định nghĩa của CDC, và có ít nhất một trong các triệu
chứng sau:
‐

Chảy mủ từ dẫn lưu nội tạng.
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các triệu chứng sau:

‐

Xác định được vi khuẩn từ dịch hoặc mô của cơ quan/ khoang cơ thể bằng phương
pháp xét nghiệm vi sinh có hoặc không có nuôi cấy, được thực hiện với mục đích
chẩn đoán hoặc điều trị lâm sàng.

‐

Abscess hay bằng chứng nhiễm khuẩn cơ quan/ khoang cơ thể qua giải phẫu bệnh
tổng thể hoặc mô bệnh học, hoặc chẩn đoán hình ảnh.
Bảng 1. Thời gian theo dõi NKVM theo loại phẫu thuật của CDC

Phẫu thuật phình động mạch chủ bụng

Phẫu thuật trực tràng

Phẫu thuật mở ống sống (laminectomy)

Phẫu thuật đại tràng

Cắt cụt chi

Phẫu thuật ruột non

Ghép gan

Mổ lấy thai

Phẫu thuật ruột thừa

Phẫu thuật lách

Phẫu thuật cổ

Phẫu thuật dạ dày

Tạo shunt lọc máu

Phẫu thuật lồng ngực

Phẫu thuật thận

Ghép tim

Phẫu thuật ống mật, gan hoặc tụy

Phẫu thuật tuyến giáp, tuyến cận giáp

Phẫu thuật buồng trứng

Cắt tử cung vùng bụng

Cắt nội mạc động mạch cảnh

Cắt tử cung vùng âm đạo

Phẫu thuật tuyến tiền liệt

Ghép thận

Phẫu thuật túi mật

Phẫu thuật nội soi thăm dò
Giám sát trong 90 ngày

Phẫu thuật vú

Phẫu thuật sọ não

Phẫu thuật tim

Phẫu thuật nối đốt sống

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Phẫu thuật bó mở xương gãy

Phẫu thuật vùng thoát vị

Phẫu thuật hông giả

Phẫu thuật đầu gối giả

Phẫu thuật tạo nhịp

Phẫu thuật bắc cầu mạch máu ngoại biên

Shunt tâm thất
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Giám sát trong 30 ngày

PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU

1. Hành chính
Mã Bệnh án: …………………………………….

Giới tính:  Nam

Tuổi:…..

 Nữ

Cân nặng: …… kg;

Chiều cao:………cm; BMI:…… kg/m2

Ngày vào viện: .…./..…./.….

Chẩn đoán vào viện:………………………….

Ngày vào khoa: .…./..…./…..

Vào khoa từ:…………………….. ….

Ngoại trú: từ .…../….../……. đến .…../.…../….... ;
từ .…../….../……. đến .…../.…../…....
Ngày chuyển khoa: ….…/.……/….….

Ngày ra viện: ……./……./…….

Bệnh mắc kèm:
 Không

 Đái tháo đường

 COPD

Nghiện chất kích thích:

 Không

 Hút thuốc

 Đã bỏ thuốc lá từ .…./..…./…..

 Khác:…………………

 Nghiện rượu
Dùng thuốc kéo dài:
 Không

 ƯCMD

Tiền sử dị ứng:

 Không

 Hóa trị, xạ trị
 Có

 Corticoid

Ghi rõ ( nếu có):

Kết quả điều trị:
 Khỏi

 Đỡ

 Không đỡ

 Nặng hơn

 Tử vong

 Cho về (T.L tử vong)

2.

Đặc điểm phẫu thuật

Chẩn đoán PT:………………………………………..
Ngày phẫu thuật: ……./……./…….
Quy trình phẫu thuật:  Mổ cấp cứu

 Mổ phiên Hình thức phẫu thuật:  Mổ mở

 Mổ nội soi

Phương pháp PT:……………………………………..
Điểm ASA:

1

2

3

Phân loại phẫu thuật:  Sạch

0

1

2

5

 Sạch-nhiễm

 Nhiễm
Điểm NNIS:

4

3

Thời gian PT dự kiến (phút):…………

 Bẩn

Thời điểm rạch da:

……. giờ ……. phút

Thời điểm đóng vết mổ: ……. giờ ……. Phút
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Họ tên BN:…………………

3.

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng:

3.1.

Kết quả cận lâm sàng:

 Có

Nếu có, ghi thông tin vào bảng dưới đây:

Trước ngày phẫu thuật

Chỉ số CLS

Sau ngày phẫu thuật

WBC
(4,0–10,0G/l)
NEUT%
(45–75%)
Glucose
(4,0–
6,0mmol/L)
Creatinin
(59-104µmol/l)
CRP
(<0,5mg/dL)
Pro-calcitonin
(<0,05 ng/mL)
PaCO2
(<0,5mg/dL)
X-quang ngực

3.2.
Kết quả vi sinh
 Không
 Có

Nếu có, ghi thông tin vào bảng dưới đây:
Trước ngày phẫu thuật

Vi sinh

Sau ngày phẫu thuật

Tên BP
Ngày lấy BP
Ngày trả KQ
Tên vi khuẩn
Kháng sinh đồ

 Có

 Có

 Có

 Có

 Có

 Có

 Không

 Không

 Không

 Không

 Không

 Không

Kết quả kháng sinh đồ (nếu có)
Tên bệnh phẩm:
Ngày trả:
STT

Nhạy cảm (S)

Tên bệnh phẩm:
Ngày trả:
Trung bình (I)

Đề kháng (R)

Nhạy cảm (S)

1
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 Không

Đặc điểm lâm sàng:

3.3.

 Bình thường  Bất thường: Thân nhiệt > 38 oC hoặc < 36oC, Tần số tim > 90 lần/phút,
Tần số thở > 20 lần/phút, HA tâm thu < 100mmHg, Glasgow <15
Nếu có bất thường, ghi thông tin vào bảng dưới đây:
Trước ngày phẫu thuật

Ngày

Sau ngày phẫu thuật

Thân nhiệt (OC)
số

tim

(l/phút)
Tần số thở (l/phút)
Huyết áp (mmHg)
Glasgow

3.4.

Tình trạng nhiễm khuẩn:

 Không

 Có

Nếu có, ghi thông tin về loại nhiễm khuẩn

Ngày
Tình

trạng

vết

mổ*
Loại

NK

(nếu

có)**
Ghi chú:

*1. Vết mổ khô hoàn toàn

**1. Hội chứng SIRS

2. Chân chỉ tấy đỏ, không chảy dịch mủ

2. NKVM nông

3. Thấm dịch từ vết mổ

3. NKVM sâu

4. Chảu mủ từ vết mổ

4. Viêm phổi

5. Biểu hiện đau, sưng nóng đỏ, có mở vết thương

5. Viêm mủ màng phổi

6. Biểu hiện khác (ghi rõ)

6. NK huyết
7. Loại khác (ghi rõ)

Đặc điểm sử dụng kháng sinh

4.

4.1.
Sử dụng kháng sinh trước ngày phẫu thuật (trên 2 giờ trước thời điểm rạch da)
 Không
 Có
Nếu có, ghi thông tin vào bảng dưới đây:
Biệt dược

STT

Đường

Liều

Số

dùng

dùng/lần

/ngày

(mg)
1
2
3
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dụng

sử
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Tần

4.2.
Sử dụng kháng sinh trong ngày phẫu thuật (từ 2 giờ trước thời điểm rạch da đến 24 giờ sau khi
đóng vết mổ)
 Không
 Có
Nếu có, ghi thông tin vào bảng dưới đây:
STT

Biệt dược

Trước

Trong

Sau đóng Đường

Liều

rạch da

PT

VM

dùng/lần /ngày

dùng

Số

lần Thời

điểm

dùng

Khoa sử
dụng

(mg)
…giờ…phút,

1

…giờ…phút,

2

ngày
…giờ…phút,

3

ngày
4.3.
Sử dụng kháng sinh sau ngày phẫu thuật (trên 24 giờ sau khi đóng vết mổ)
 Không
 Có
Nếu có, ghi thông tin vào bảng dưới đây:
STT

Biệt dược

Đường

Liều dùng/lần

Số lần

Ngày

dùng

(mg)

/ngày

đầu

bắt

Ngày
thúc

1
2
3
4
5
• Có chuyển đổi phác đồ kháng sinh sau ngày phẫu thuật không?  Không
 Có
• Lý do chuyển (nếu có):
 Nghi ngờ NKVM
 Do cung ứng  Khác (Ghi rõ)
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ngày

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC PHẪU THUẬT ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI KHOA
PTLN VÀ THỜI GIAN PHẪU THUẬT CHUẨN CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP
PHẪU THUẬT

Tên quy trình kỹ thuật

T-giờ (phút)
120 – 150

1

Phẫu thuật cắt một thùy phổi bệnh lý kèm vét hạch

2

Phẫu thuật cắt phân thùy phổi/ cắt phổi không điển hình

120

3

Phẫu thuật cắt một bên phổi

120

4

Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi

30

5

Phẫu thuật bóc màng phổi điều trị ổ cặn dày dính màng phổi

120

6

Phẫu thuật cắt khâu kén khí phổi

60

7

Phẫu thuật điều trị máu đông màng phổi

60

8

Phẫu thuật điều trị mủ màng phổi

9

Phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương

180

10

Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở

60

11

Phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh

45 - 60

12

Phẫu thuật điều trị ngực gà

45 – 60

13

Phẫu thuật điều trị u thành ngực

90

14

Phẫu thuật cắt xương sườn/sụn sườn do viêm/do u

90

15

Phẫu thuật điều trị chấn thương-vết thương động mạch cảnh

90 - 120

16

Phẫu thuật điều trị chấn thương-vết thương mạch máu ngoại vi

60 - 180

17

Phẫu thuật điều trị chấn thương, vết thương mạch dưới đòn

180

18

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng-động mạch chậu

150

19

Phẫu thuật bắc cầu nách-đùi

120

20

Phẫu thuật bắc cầu chủ-đùi

120 - 150

21

Phẫu thuật bắc cầu đùi-đùi

90

22

Phẫu thuật bắc cầu đùi-khoeo

23

Phẫu thuật lấy huyết khối, mảng sùi, dị vật động mạch chi

45

24

Phẫu thuật điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới

90

25

Phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh

90

90 – 120

90 - 120
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STT

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ – động mạch tạng

150 - 180

27

Phẫu thuật nối động mạch, tĩnh mạch trong ghép thận

30

28

Phẫu thuật điều trị phồng, giả phồng động mạch chi

60

29

Phẫu thuật đốt hạch giao cảm ngực điều trị ra mồ hôi tay

30

30

Phẫu thuật cắt u/nang vùng cổ

90

31

Phẫu thuật Patey

90

32

Phẫu thuật bóc nhân xơ tuyến vú

45

33

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú

90

34

Phẫu thuật cắt tuyến vú nạo vét hạch nách (Patey)

90

35

Phẫu thuật chích rạch áp xe vú

30

36

Sinh thiết hạch cửa trong ung thư vú

45

37

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp

90

38

Phẫu thuật cắt bướu giáp/một phần tuyến giáp

60

39

Phẫu thuật tạo cầu tay chạy thận

45

41

Phẫu thuật đặt buồng tiêm

60
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PHỤ LỤC 4: TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BỆNH NHÂN CỦA
QUY TRÌNH SỬ DỤNG KSDP TẠI KHOA PTLN
Ban hành theo QĐ số 2800/QĐ-BM ngày 13/9/2018
Đối tượng: Tất cả bệnh nhân nhập viện và điều trị tại Đơn vị Phẫu thuật Lồng ngựcMạch máu, Bệnh viện Bạch Mai
‐ Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật và thực hiện phẫu thuật tại phòng mổ khoa Gây
mê hồi sức
‐ Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật sạch hoặc sạch nhiễm
• Tiêu chuẩn loại trừ
‐ Bệnh nhân được mổ cấp cứu
‐ Bệnh nhân suy kiệt (BMI < 15) hoặc béo phì (BMI > 25)
‐ Bệnh nhân có tuổi ngoài khoảng 18-65 tuổi
‐ Bệnh nhân có bệnh mắc kèm như đái tháo đường, lao phổi, suy giảm miễn dịch
(đang dùng corticoid kéo dài)
‐ Bệnh nhân có điểm nguy cơ NNIS ≥ 2
‐ Bệnh nhân đã sử dụng KS trước ngày phẫu thuật
‐ Bệnh nhân nằm viện kéo dài > 14 ngày
‐ Bệnh nhân có mức lọc cầu thận ≤ 30ml/ph
‐ Bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc dị ứng với kháng sinh nhóm betalactam

‐ Bệnh nhân có nhiễm khuẩn trước phẫu thuật
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• Tiêu chuẩn lựa chọn

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUÂN
THỦ QUY TRÌNH KSDP: LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỐI ƯU BẰNG BAYESIAN

Biến

Xác suất Hệ số

Độ

ảnh hưởng

lệch

(%)

chuẩn

Mô hình 1

Mô hình 2

Mô hình 3

Mô hình 4

Intercept (α)

100

-2,64

0,60

-2.597e+00

-3.406e+00

-3.069e+00

-2.269e+00

Tuổi

3,0

0,0002

0,004

-

-

-

-

Giới (nữ)

2,8

-0,007

0,10

-

-

-

-

PT xâm lấn phổi

100

3,45

0,82

3.490e+00

2.955e+00

3.712e+00

3.367e+00

PT nội soi

2,8

0,007

0,11

-

-

-

-

Điểm ASA ≥3

67,1

1,14

0,95

1.627e+00

1.789e+00

1.886e+00

-

Điểm NNIS ≥2

19,5

0,37

0,88

-

-

-

-

Thời gian PT

34,4

0,004

0,006

-

9.989e-03

1.273e-02

-

Thời gian nằm

32,3

-0,03

0,06

-

-

-1.176e-01

-

1,7

0,003

0,12

-

-

-

-

2

3

4

1

-7.838e+02

-7.826e+02

-7.825e+02

-7.821e+02

0,216

0,115

0,11

0,091

viện trước PT
PT ngoài giờ
hành chính
Số biến trong mô hình
BIC
Xác suất hậu định

Biến phụ thuộc là tuân thủ quy trình KSDP (không tuân thủ =0, tuân thủ = 1).
Các yếu tố được đưa vào mô hình bao gồm tuổi (biến liên tục, theo năm), giới
tính (nữ so với nam), phẫu thuật xâm lấn phổi (xâm lấn phổi so với không xâm lấn phổi),
hình thức phẫu thuật (phẫu thuật nội soi so với phẫu thuật mở), điểm ASA (điểm ≥3 so
với <3), điểm NNIS (điểm ≥2 so với <2), thời gian phẫu thuật (biến liên tục, theo phút),
thời gian nằm viện trước phẫu thuật (biến liên tục, theo số ngày), thời điểm phẫu thuật
(phẫu thuật ngoài giờ hành chính so với trong giờ hành chính).
Mô hình 1 có xác suất hậu định cao nhất (0,216)
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MODEL AVERAGE (BMA)

PHỤ LỤC 6. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM VÀ KẾT QUẢ TÌM KIẾM TÀI LIỆU
VỀ KSDP VÀ NKVM TRONG PHẪU THUẬT XÂM LẤN PHỔI
Chỉ định KSDP và phác đồ KSDP trong phẫu thuật xâm lấn phổi
1.1. Chiến lược tìm kiếm

1.

Nhóm nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi PICO để xác định các từ khóa của câu

-

P (population/bệnh nhân): surgery

-

I (intervention/phác đồ điều trị): Antibiotic prophylaxis, guideline

-

C (comparison/phác đồ đối chứng): không có

-

O (outcome/ kết quả đầu ra): surgical site infection
Chúng tôi xác định các từ khóa cho câu hỏi nghiên cứu trên: Surgical site

infection, Antibiotic prophylaxis, Guideline.
Trên cơ sở dữ liệu Pubmed: với mỗi từ khóa trên, chúng tôi tìm các subject
headings và textwords (từ đồng nghĩa) được trình bày trong bảng 2. Nối các subject
headings và textword của mỗi từ khóa bằng toán tử “OR”. Sau đó, nối các từ khóa với
nhau bằng toán tử “AND”.
Trên cơ sở dữ liệu GoogleScholar: Chọn công cụ tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm
tiêu đề có các từ “Surgical site infection” hoặc “surgical infection” hoặc “wound
infection” và “guideline” hoặc “guidedance” hoặc “recommendation”, loại bỏ tiêu đề có
các từ “trial”, “study”, “adherence”, giới hạn thời gian phát hành các hướng dẫn từ năm
2005 đến năm 2019 và ngôn ngữ tìm kiếm bằng tiếng Anh
Bảng 2. Từ khóa và từ đồng nghĩa cho câu hỏi nghiên cứu 1
Subject
Từ khóa

headings

Textword

(MeSH)
infection,

surgical site infection*[tiab] OR SSI [tiab] OR SSIs [tiab]

Surgical site

surgical

OR surgical wound infection*[tiab] OR surgical

infection

wound[MeSH

infection*[tiab] OR post-operative wound infection*[tiab]

Terms]

OR postoperative wound infection*[tiab]

Antibiotic
prophylaxis

antibiotic
prophylaxis
[MeSH Terms]

(Antibiotic*[Text Word] OR Antimycobacterial [Text
Word] OR Anti-Mycobacterial [Text Word] OR Anti
Mycobacterial [Text Word] OR Anti-Bacterial [Text
Word] OR Anti Bacterial[Text Word] OR Antibacterial
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lệnh tìm kiếm:

Subject
Từ khóa

headings

Textword

(MeSH)
[Text Word] OR Bacteriocidal [Text Word] OR
Bactericides [Text Word] OR Antimicrobial [Text Word]
OR Anti-microbial [Text Word]) AND (Prophylaxis [Text

[Text Word] OR Peri-operative [Text Word])
Guideline

1.2.

guideline[Filter] OR practiceguideline[Filter]

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm được trình bày trong Hình 1. Danh sách các hướng dẫn điều trị
đã tìm kiếm được trình bày trong Bảng 3.

Hình 1. Quy trình lựa chọn hướng dẫn đưa vào tổng quan
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Word] OR Prophylactic [Text Word] OR Perioperative

Bảng 3. Các hướng dẫn phòng ngừa NKVM đưa vào tổng quan
Đơn vị ban hành

Năm ban
hành

2

Surgical site infections: prevention and
treatment

NICE

2019

1

Hướng dẫn của APSIC về phòng ngừa nhiễm
khuẩn vết mổ

Hội Kiểm soát Nhiễm
khuẩn Châu Á Thái Bình
Dương (APSIC)

2018

WHO

2018

Global guidelines for the prevention of
surgical site infection, second edition
Surgical Antimicrobial Prophylaxis Clinical
Guideline

3
4

A Global Declaration on Appropriate Use of
Antimicrobial Agents across the Surgical
Pathway

5

6

7
8
9
10
11
12
13

Centers for Disease Control and Prevention
Guideline for the Prevention of Surgical Site
Infection, 2017
American College of Surgeons and Surgical
Infection Society: Surgical Site Infection
Guidelines, 2016 Update
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Prevent Surgical Site Infections Getting
Started Kit
Strategies to Prevent Surgical Site Infections
in Acute Care Hospitals: 2014 Update
Clinical practice guidelines for antimicrobial
prophylaxis in surgery
Perioperative antibiotic prophylaxis in adults:
Outline of the principal recommendations.
National reference guidelines
Antibiotic prophylaxis in surgery - A national
clinical guideline

Government of South
Australia
Global Alliance for
Infections in Surgery and
the World Society of
Emergency Surgery

2017

2017

CDC

2017

American College of
Surgeons

2016

Bộ Y tế
The Canadian Patient
Safety Institute

2015

SHEA, IDSA

2014

ASHP

2013

Italian national
guidelines programme

2009

Scottish Intercollegiate
Guidelines Network

2008

2014

2. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng về hiệu quả của KSDP trong
phẫu thuật xâm lấn phổi
2.1.

Chiến lược tìm kiếm

Nhóm nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi PICO để xác định các từ khóa của câu
lệnh tìm kiếm:
-

P (population/bệnh nhân): thoracic surgery, lung resection, lobectomy,
segmenectomy, wedge resection
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Tên hướng dẫn

STT

-

I (intervention/phác đồ điều trị): Antibiotic prophylaxis

-

C (comparison/phác đồ đối chứng): placebo/ other antibiotic prophylaxis therapy

-

O (outcome/ kết quả đầu ra): surgical site infection, pneumonia
Chúng tôi xác định các từ khóa cho câu hỏi nghiên cứu trên: Surgical site

infection, pneumonia, Antibiotic prophylaxis, thoracic surgery
Trên cơ sở dữ liệu Pubmed và Cochrane: với mỗi từ khóa trên, chúng tôi tìm các
subject headings và textword của mỗi từ khóa bằng toán tử “OR”. Nối các cụm từ của
từ khóa Surgical site infection và Pneumonia bằng toán tử “OR”. Sau đó, nối cụm này
với các từ khóa còn lại bằng toán tử “AND”.
Bảng 4. Từ khóa và từ đồng nghĩa cho câu hỏi nghiên cứu 2
Từ khóa

Surgical site
infection

Pneumonia

Subject headings

Textword

(MeSH)
infection, surgical

surgical site infection*[tiab] OR SSI [tiab] OR SSIs

wound[MeSH

[tiab] OR surgical infection*[tiab] OR wound

Terms]

infection*[tiab]

pneumonia[MeSH

"pneumon*"[tiab] OR "bronchopneumon*"[tiab] OR

Terms]

"pleuropneumon*"[tiab]
(Antibiotic*[tiab] OR Antimycobacterial [tiab] OR
Anti-Mycobacterial [tiab] OR Anti Mycobacterial

Antibiotic
prophylaxis

antibiotic
prophylaxis [MeSH
Terms]

[tiab] OR Anti-Bacterial [tiab] OR Anti Bacterial[tiab]
OR Antibacterial [tiab] OR Bacteriocidal [tiab] OR
Bactericides [tiab] OR Antimicrobial [tiab] OR Antimicrobial [tiab]) AND (Prophylaxis [tiab] OR
Prophylactic [tiab] OR Perioperative [tiab] OR Perioperative [tiab])
"thoracic"[tiab] OR "lung surger*"[tiab] OR "lung
operation*"[tiab] OR "lung procedure*"[tiab] OR

Thoracic
surgery

thoracic

"pulmonary resection*"[tiab] OR "lung

surgery[MeSH

resection*"[tiab] OR "lobectomy"[tiab] OR

Terms]

"segmentectomy"[tiab] OR "wedge resection"[tiab]
OR "pulmonary surger*"[tiab] OR "pulmonary
operation*"[tiab] OR "thoracotomy"[tiab]
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subject headings và textwords (từ đồng nghĩa) được trình bày trong Bảng 4. Nối các

2.2.

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm được trình bày trong Hình 2. Đặc điểm chung các RCT được

Hình 2. Quy trình lựa chọn RCT đưa vào tổng quan
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lựa chọn được trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5. Đặc điểm chung các RCT đưa vào tổng quan
Năm
1977

Cỡ
mẫu
77

Loại phẫu
thuật
PT cắt 1 bên
phổi, cắt thùy
phổi, cắt wedge
phổi

Kvale et
al.

2

Tiêu chuẩn loại trừ

Truesdal
e et al.

1979

57

PTLN phiên, có
khả năng cắt
phổi

- Chẩn đoán NK trước PT
- Sử dụng KS trong vòng 1 tuần trước PT

3

Ilves et
al.

1981

211

PTLN phiên

- Sử dụng KS điều trị nhiễm khuẩn trước
PT

cefazolin 500 mg IM
trước PT sau đó
cephalexin 500 mg PO
q6h vs. placebo trong 5
ngày
cefazolin 1g IM trước
rạch da, sau PT:
cephalothin 2g IV q6h
trong 48h vs. placebo
2 liều cephalothin 2g IV
vs. placebo

4

Frimodt
-Moller
et al.

1982

92

PTLN phiên, có
khả năng cắt
phổi

"- Sử dụng KS trong vòng 3 ngày trước PT
- Dị ứng với kháng sinh penicillin

6 liều penicillin G 5M IU
IV q6h vs. placebo

5

Walker
et al.

1984

100

PTLN lớn

Không đề cập

cefuroxim 1,5g IV trước
rạch da vs. placebo

6

Kitzis et
al.

1986

484

PT mạch máu,
PT cắt một bên
phổi, cắt thùy
phổi

- PT cấp cứu
- BN nhiễm trùng đã sử dụng KS điều trị
- dị ứng KS beta-lactam

ticarcillin/acid clavulanic
3g/200mg IV 3 liều vs
cefamandole 0,75g IV 3
liều. Liều 1 lúc gây mê,
liều 2 sau 4h, liều 3 sau
10h

- Có mủ trong khoang phổi
- Dị ứng với kháng sinh cephalosporin
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Phác đồ nghiên cứu

Kết quả chính
tỷ lệ nhiễm khuẩn 19% trong
nhóm KS, 50% trong nhóm
placebo (p = 0,005)
Tỷ lệ NKVM trong nhóm KS
(17,8%) và nhóm placebo
(17,2%) là tương đương nhau
KS có hiệu quả trong giảm
NKVMm nông (5,1% vs 18,3%,
p <0,01) và NKVM sâu (0,8%
và 5,4%, p <0,05)
, chưa làm giảm viêm mủ màng
phổi (4,2% vs 6,5%, p >0,05)
nhóm penicillin thấp hơn
placobo về tỷ lệ NK chung
(37,8% vs 59,6%, p=0,04) và
NKVM nông (4,4% vs 19,1%,
p=0,03)
tỷ lệ NKVM nông trong nhóm
KS: 2%, nhóm placebo: 20%,
p<0,01
Tỷ lệ NK sau PT: nhóm
ticarcillin: 2,4%; nhóm
cefamandole 3,8%, không có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê
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Tác giả

ST
T
1

Tarkka
et al.

1987

120

PTLN phiên, có
khả năng cắt
phổi

- Dị ứng vs doxycycline hoặc cephalosporin
- Chẩn đoán nhiễm trùng trước PT
- Dùng KS trong vòng 7 ngày trước phẫu
thuật

8

Krasnik
et al.

1991

94

PTLN phiên, PT
mở, có khả năng
cắt phổi

- Sử dụng KS trong vòng 3 ngày trước PT
- Dị ứng KS penicillin hoặc cephalosporin

9

Olak et
al.

1991

208

- Sử dụng KS trong vòng 7 ngày trước PT
- Chẩn đoán NK trước PT
- dị ứng KS penicillin hoặc cephalosporin

10

Aznar et
al.

1991

127

PTLN mở, PT
cắt 1 bên phổi,
cắt thùy phổi,
cắt phân thùy
phổi/wedge phổi
PTLN không
liên quan đến
tim

11

Wertzel
et al.

1992

60

PT cắt thùy
phổi, phân thùy
phổi

12

Boulang
er et al.

1992

133

PT phổi sạchnhiễm

- Dùng KS trong vòng 14 ngày trước phẫu
thuật
- Rối loạn gan hoặc thận nghiêm trọng
(creatinin> 2 g / dl),
- Dị ứng đã biết hoặc nghi ngờ
- Tiểu đường nghiêm trọng.
- Chẩn đoán NK trước PT
- Dùng corticoid hoặc ức chế miễn dịch
trong vòng 3 tháng
- Dị ứng với KS beta-lactam

- Dị ứng vs KS beta-lactam
- Chẩn đoán nhiễm trùng trước PT
- Dùng KS trong vòng 7 ngày trước phẫu
thuật

99

Doxycycline 200mg PO 1
ngày trước PT, 100mg
doxycycline IV trong PT
sau đó 100mg/ngày PO
trong 3 ngày sau PT vs.
cefuroxime 1,5g IV trong
PT sau đó 0,75g q8h trong
3 ngày
Penicillin G 5M U IV
hoặc cefuroxim 1,5g IV 4
liều q8h (liều đầu tiên
ngay trước PT)
Cefazolin 1g IV đơn liều
trước PT sau đó 5 liều
placebo vs. Cefazolin 1g
IV đơn liều trước PT sau
đó 5 liều cefazolin q8h
Cefazolin 1g IV trước PT
vs. placebo

Ampicillin-sulbactam 3g
đơn liều vs 3 liều 3g q8h

cefamandone IV 3 liều
q4h từ lúc gây mê vs.
placebo

tỷ lệ NK: doxycycline 31,7%,
cefuroxime 16,7%, p=0,055

Không có sự khác biệt về tỷ lệ
NK chung, NKVM, viêm mủ
màng phổi (p=0,14)
không có sự khác biệt về tỷ lệ
NK sau PT giữa nhóm đơn liều
và nhóm 6 liều (11,1% vs 13%)

- NK chung: cefazolin 17%,
placebo 48%, p < 0,002)
- NKVM nông: cefazolin 1,5%,
placebo 14%, p<0,01
- viêm mủ màng phổi: cefazolin
7%, placebo 14%,
- Viêm phổi: cefazolin 4%,
placebo 9%
Không có sự khác biệt về tỷ lệ
NK sau phẫu thuật giữa nhóm
đơn liều (50%) và nhóm 3 liều
(33,3%)
tỷ lệ NKVM thấp hơn đáng kể ở
nhóm KS so với nhóm placebo
(p = 0,003)
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1993

200

PTLN phiên

- Sử dụng KS trong vòng 14 ngày
- Dị ứng với KS cephalosporin

Cefuroxim 1,5g IV đơn
liều vs. không dùng KS

1994

203

PT cắt thùy
phổi, cắt một
bên phổi cắt
wedge phổi

cefuroxim 1,5g IV 2 liều
quanh PT vs. cefuroxim
1.5g IV 2 liều quanh PT +
1.5g q6h trong 48h

15

M.
Train et
al.

1994

256

16

Boldt et
al.

1999

120

PT cắt thùy
phổi, cắt một
bên phổi cắt
wedge phổi
PT phiên cắt
một bên phổi,
cắt thùy phổi

- Thân nhiệt >38oC
- Đờm mủ
- Sử dụng KS trong vòng 8 ngày
- Khối u nhiễm trùng
- Viêm mủ màng phổi, áp xe phổi, giãn PQ,
- Suy thận mạn
- Dị ứng KS beta-lactam
- Nhiễm trùng trước PT
- Sử dụng KS trong vòng 5 ngày trước PT

Ampicillin-sulbactam 1.5
g IV đơn liều vs.
cefazolin 2 g IV đơn liều

17

Turna et
al.

2003

102

PTLN phiên, PT
mở

18

Oxman
et al.

2013

245

PTLN phiên cần
đặt dẫn lưu

- Sử dụng KS trong vòng 14 ngày trước PT
- Có dấu hiệu nhiễm khuẩn
- Ung thư phổi tắc nghẽn
- Sử dụng corticoid, chất ƯCMD
- Bất thường gan: bilirubin huyết thanh >
15 micromol/L, AST>20 U/L, ALT >20
U/L
- Bất thường thận: creatinin huyết thanh
>1.2 mg/dL
- Thân nhiệt > 38oC
- Sử dụng KS trong vòng 8 ngày trước PT
- Viêm mủ màng phổi, áp xe phổi, giãn PQ
- có mủ, khối u bị nhiễm trùng
- Suy thận mạn
- Dị ứng KS beta-lactam
- PT cắt phổi, bóc vỏ, gây dính màng phổi,
cắt màng phổi
- Nhiễm trùng trước phẫu thuật
- Dùng KS trong vòng 7 ngày trước PT
- Có eGFR < 60ml/phút
- Dị ứng KS beta-lactam và vancomycin

14

100

amoxicillin 1g q6h trong
36h vs. cephamandole
1,5g q6h trong 36h

Không có sự khác biệt về
NKVM, khoang màng phổi hoặc
đường tiết niệu
tỷ lệ NK chung trong nhóm 48h
thấp hơn đáng kể so với nhóm
còn lại (46% so với 65%,
p=0,005)

Không có sự khác biệt về tỷ lệ
nhiễm khuẩn phổi ở nhóm
amoxicillin (19,2%) và
cephamandole (17,4%)
Nhiễm khuẩn phế quản phổi
nhiều hơn đáng kể ở nhóm
cefazolin so với nhóm
ampicillin-sulbactam

Cefuroxime 1.5 g IV q12h
vs. cefepime 1 g IV trong
24 h

tỷ lệ nhiễm khuẩn chung: 14,0%
trong nhóm cefuroxim vs.
26,7% trong nhóm cefepime (p
= 0,12)

Cefazolin 1g IV vs.
placebo q8h trong 48h,
hoặc đến khi rút dẫn lưu

tỷ lệ nhiễm khuẩn: 10,7% trong
nhóm can thiệp vs. 6,5% trong
nhóm chứng (p=0,26)
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D. J.
Frey et
al.
Bernard
et al.

13

3. Nghiên cứu về yếu tố nguy cơ NKVM trong phẫu thuật xâm lấn phổi
Chiến lược tìm kiếm

3.1.

Nhóm nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi PICO để xác định các từ khóa của câu
lệnh tìm kiếm:
-

P (population/bệnh nhân): thoracic surgery, lung resection, lobectomy,

-

I (intervention/phác đồ điều trị): không có

-

C (comparison/phác đồ đối chứng): không có

-

O (outcome/ kết quả đầu ra): surgical site infection, pneumonia, risk factor
Chúng tôi xác định các từ khóa cho câu hỏi nghiên cứu trên: Surgical site

infection, pneumonia, thoracic surgery, risk factor
Trên cơ sở dữ liệu Pubmed: với mỗi từ khóa trên, chúng tôi tìm các subject
headings và textwords (từ đồng nghĩa) được trình bày trong Bảng 4. Nối các subject
headings và textword của mỗi từ khóa bằng toán tử “OR”. Nối các cụm từ của từ khóa
Surgical site infection và Pneumonia bằng toán tử “OR”. Sau đó, nối cụm này với các
từ khóa còn lại bằng toán tử “AND”
Bảng 6. Từ khóa và từ đồng nghĩa cho câu hỏi nghiên cứu 3
Từ khóa

Surgical site
infection

Pneumonia

Subject headings

Textword

(MeSH)
infection, surgical

surgical site infection*[tiab] OR SSI [tiab] OR SSIs

wound[MeSH

[tiab] OR surgical infection*[tiab] OR wound

Terms]

infection*[tiab]

pneumonia[MeSH

"pneumon*"[tiab] OR "bronchopneumon*"[tiab] OR

Terms]

"pleuropneumon*"[tiab]
"thoracic"[tiab] OR "lung surger*"[tiab] OR "lung
operation*"[tiab] OR "lung procedure*"[tiab] OR

Thoracic
surgery

thoracic

"pulmonary resection*"[tiab] OR "lung

surgery[MeSH

resection*"[tiab] OR "lobectomy"[tiab] OR

Terms]

"segmentectomy"[tiab] OR "wedge resection"[tiab]
OR "pulmonary surger*"[tiab] OR "pulmonary
operation*"[tiab] OR "thoracotomy"[tiab]
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segmenectomy, wedge resection

Từ khóa

Risk factor

3.2.

Subject headings

Textword

(MeSH)
Risk [Mesh]

Risk*[Title/Abstract] OR predict* [Title/Abstract]
OR factor* [Title/Abstract]

Kết quả tìm kiếm

được lựa chọn được trình bày trong Bảng 7.

Hình 3. Quy trình lựa chọn nghiên cứu đưa vào tổng quan
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Kết quả tìm kiếm được trình bày trong Hình 3. Đặc điểm chung các nghiên cứu

STT

Tác giả

Năm

Cỡ mẫu

1

Vlado et al.

2019

3370

2

Jung et al.

2018

2000

3

Xinli et al.

2018

354528

4

Agostini et
al.

2018

285

Loại phẫu thuật
Phẫu thuật lồng ngực
Phẫu thuật ung thư
trong đó có ung thư
phổi
Nhiều loại PT trong đó
có PTLN
Cắt thùy phổi

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

5

Imperatori et
al.

2017

1091

6

Ceken et al.

2016

4572

7

Lugg et al.

2016

670

2016

Tổng
quan hệ
thống và
Nhiều loại PT trong đó
PT gộp 16 có PTLN
nghiên
cứu

8

Martin et al.

các loại phẫu thuật cắt
phổi, PT màng phổi
Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Kết cục
NKVM

Viêm phổi
NKVM
Biến chứng phổi
sau phẫu thuật

Yếu tố nguy cơ
- PT nhiễm, bẩn (p = 0.013; RR: 2.496; 95% CI: 1.208-5.156)
- ASA (p = 0.012; RR: 1.795; 95% CI: 1.136-2.834)
- Tuổi cao (p = 0.036; RR: 1.018; 95% CI: 1.001-1.035)
- Thời gian phẫu thuật dài (p < 0.001; RR:1.005; 95% CI:1.002-1.008)
- Tuổi > 65 (HR: 3,7; 95% CI: 1.90-7.19)
- Hút thuốc lá (HR: 5,2; 95% CI: 2,53-10,7)
- Tiền sử viêm phổi (HR: 6,5; 95% CI: 2,31-18,3)
- Thời gian PT (p<0,0001)
- Độ phức tạp của PT (p<0,0001)
- Đang hút thuốc lá (OR = 3,1; 95% CI 1.3–7.8; p < 0.015)

Biến chứng phổi
sau phẫu thuật

- Giới tính nam (OR: 1,78; 95% CI: 1,03-3,06)
- ĐTĐ: (OR: 1,94; 95% CI: 1,08-3,5)
- Dùng corticoid trước PT (OR: 4,65; 95% CI: 2,48-8,70)
- Hóa trị/ xạ trị (OR: 2,65; 95% CI: 1,55-4,54)
- Loại cắt phổi (OR: 2,45; 95% CI: 1,44-4,17)
- ĐTĐ (OR: 2,40; 95% CI: 1,1-5,23)
- ASA ≥3 (OR: 3,05; 95% CI: 1,22-7,60)
- COPD (p<0.05)
- Hút thuốc (p<0,05)

NKVM

- ĐTĐ (OR= 1.53 (95% predictive interval [PI], 1.11–2.12; I2, 57.2%)

NKVM

NKVM
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Bảng 6. Đặc điểm chung các nghiên cứu đưa vào tổng quan

Brunelli et
al.

2016

47960

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Biến chứng sau
phẫu thuật

10

Simonsen et
al.

2015

7479

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Viêm phổi

11

Tong et al.

2014

34188

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Biến chứng sau
phẫu thuật

12

Rueth et al.

2012

4171

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

2012

6373

Phẫu thuật lồng ngực

Biến chứng sau
phẫu thuật
Biến chứng sau
phẫu thuật

2012

604

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

13
14

Tsiouris et
al.
DíazRavetllat et
al.

Viêm phổi

15

Fernandes et
al.

2011

189

PT cắt thùy phổi, cắt
một bên phổi

Nhiễm khuẩn sau
PT

16

Lee et al.

2011

417

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Viêm phổi

17

Agostini et
al.

2010

234

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Biến chứng phổi
sau phẫu thuật

104

- BMI <26,5 (OR per unit 0.64, 95% CI 0.45-0.90, p=0.011)
- FEV1 <50% (adj. OR per unit 0.92, 95% CI 0.85-0.99, p=0.037)
- Hút thuốc (p < 0.01, RR = 2.69),
- COPD (p = 0.01, RR = 3.31)
- Thiếu máu (p < 0.01, RR = 2.10)
- Thời gian phẫu thuật kéo dài (p = 0.03, RR = 2.29)
- Tuổi ≥ 70 (OR = 3.563, P = 0.014)
- Truyền máu trong PT (OR = 4.669, P = 0.033)
- FEV1/FVC <70% (OR = 3.898, P = 0.011)
- Tuổi >75 (OR: 3,9; 95% CI: 1,5-10,4)
- BMI ≥30 kg/m2 (OR: 2,9; 95% CI: 1,1-7,7
- ASA ≥3 (OR: 3,9; 95% CI: 1,3-11,5)
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- Giới tính nam (p<0,001)
- Tuổi cao (p<0,0001)
- FEV1 (p <0,0001)
- Phẫu thuật cắt một bên phổi (p<0,0001)
- Tuổi ≥ 80 (aOR: 3.64; 95% CI: 2.17-6.12)
- Tiền sử viêm phổi (aOR: 2.68; 95% CI: 2.02-3.56)
- Béo phì (aOR: 1.91; 95% CI: 0.99-3.69)
- COPD (aOR: 1.90; 95% CI: 1.40-2.57)
- Giới tính nữ (OR =0.56 [0.44, 0.71])
- Tuổi cao (OR = 1.06 [1.04, 1.07])
- Xạ trị trước PT (OR = 1.60 [1.05, 2.46])
- Suy thận (OR = 3.13 [2.09, 4.68])
- Mức độ mở rộng cắt phổi (OR = 4.51 [2.95, 6.89])
- Giới tính nam (OR = 1,16, 95% CI: 1,02–1,32)
- Phẫu thuật phức tạp (OR = 1,29, 95% CI: 1,04–1,60)
- PT mở (OR = 1,5, p <0,001)
- PT cấp cứu ( OR = 1,8; p = 0,002)

Viêm phổi và
viêm mủ màng
phổi

- Tuổi ≥75 (OR: 2,91 (1.56–5.44))
- COPD (OR: 1,89 (1.08–3.30))

1855

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

2006

988

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

NKVM

- Thời gian PT >180 phút (p<0,001)
- Tuổi >70 (p<0,05)
- FEV1 <70% (p<0,01)

2006

1222

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Biến chứng phổi
sau phẫu thuật

- FEV1 < 60% ([OR]= 2.7, [CI]: 1.3 to 6.6)

2006

168

Các loại phẫu thuật cắt
phổi

Viêm phổi

Yoshida et
al.

2006

2663

PTLN và PT tiêu hóa

NKVM

23

Nan et al.

2005

295

Nhiễm khuẩn sau
PT

24

Barrera et al.

2005

227

Viêm phổi

- Hút thuốc lá trên 60 bao/năm (OR = 3,1; 95% CI: 1.35–6.94)

25

Rovera et al.

2003

345

NKVM

- COPD (p<0,05)

2001

1000

2001

288

2000

266

Các loại phẫu thuật cắt
phổi
Các loại phẫu thuật cắt
phổi
VATS cắt phổi hoặc
sinh thiết phổi
PT tim mạch-lồng
ngực
Các loại phẫu thuật cắt
phổi
Các loại phẫu thuật cắt
phổi

- COPD (OR: 2.46 (1.45–4.17))
- PT cắt một bên phổi (OR: 8.92 (1.97–40.4))
- Giới tính nam (OR: 11.2 (2.16–58.5))
- Tuổi cao (p<0,0001)
- Điểm ASA (p<0,0001)
- Phẫu thuật nhiễm, bẩn (p<0,0001)
- Thời gian phẫu thuật (p<0,0001)
- COPD (OR = 2,70, 95% CI: 1,52-4,84)
- Thời gian PT kéo dài (OR = 3,69, 95% CI: 1,94-7,06)

18

Shiono et al.

19

Imperatori et
al.

20

Licker et al.

21

Schussler et
al.

22

26
27
28

Latham et
al.
Nakagawa et
al.
Steephan et
al.

2007

NKVM
Biến chứng phổi
sau phẫu thuật
Biến chứng phổi
sau phẫu thuật

105

- ĐTĐ ([OR], 2.76; P<.001)
- Tăng đường huyết sau PT (OR, 2.02; P=.007)
- Đang hút thuốc (OR = 2.09; 95% CI, 0.83 - 5.25)
- Bỏ thuốc trong vòng 2-4 tuần (OR = 2.44; 95% CI, 0.67 - 8.89)
- ASA ≥ 3 (OR, 2.11; 95% CI, 1.07-4.16; p < 0.02)
- Thời gian PT dài >80 phút (OR, 2.08; 95% CI, 1.09-3.97; p < 0.02)
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- Đang hút thuốc lá (OR: 7,4; 95% CI: 2,6-21,3)
- COPD (OR: 2,9; 95% CI: 1,1-7,6)

PHỤ LỤC 7. QUY TRÌNH SỬ DỤNG KSDP TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT
CAN THIỆP PHỔI

‐

Bệnh nhân được thu thập đầy đủ thông tin theo cấu trúc bệnh án khi mới nhập khoa.

‐

Chọn lọc bệnh nhân đủ tiêu chuẩn dựa trên thông tin bệnh án

‐

Các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn sẽ được giải thích về quy trình nghiên cứu

Trong ngày phẫu thuật (tính từ 2 giờ trước trước thời điểm rạch da và kéo dài đến 24 giờ
sau khi đóng vết mổ):
• Trước thời điểm rạch da:
‐

Lựa chọn KSDP: kháng sinh ampicilin/sulbactam liều 3g/lần.

‐

Thời gian dùng KSDP:
o Quy trình 4 mũi tiêm: bệnh nhân có thời gian phẫu thuật ≤3 giờ và mất máu
< 1500ml
•

Mũi 1: Kháng sinh được tiêm tĩnh mạch chậm, trong vòng 1 giờ trước
thời điểm rạch da tại Khoa PTLN.

•

Mũi 2, 3 và 4: Kháng sinh được tiêm tĩnh mạch chậm, cách mũi tiêm
trước đó 8 giờ tại Khoa GMHS hoặc Khoa PTLN.

o Quy trình 5 mũi tiêm KSDP: bệnh nhân có thời gian phẫu thuật >3 giờ hoặc
mất máu ≥ 1500ml
•

Mũi 1: Kháng sinh được tiêm tĩnh mạch chậm, trong vòng 1 giờ trước
thời điểm rạch da tại Khoa PTLN.

•

Mũi 2: Kháng sinh được tiêm tĩnh mạch chậm, ngay khi thời gian phẫu
thuật kéo dài >3 giờ hoặc sau khi bổ sung dịch trong trường hợp mất máu
≥ 1500ml tại Phòng mổ, Khoa GMHS.

•

Mũi 3,4 và 5: Kháng sinh được tiêm tĩnh mạch chậm, cách mũi tiêm trước
đó 8 giờ tại Khoa GMHS hoặc Khoa PTLN.

• Sau khi đóng vết mổ:
‐

Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức, Khoa GMHS, sau đó được chuyển về
khoa PTLN

‐

Theo dõi tình trạng vết mổ, thân nhiệt và tần số tim mỗi giờ.

Sau ngày phẫu thuật :
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Trước ngày phẫu thuật:

‐

Theo dõi tình trạng vết mổ, thân nhiệt, tần số tim 2 lần/ngày

‐

Nếu trong quá trình theo dõi, thân nhiệt của bệnh nhân tăng > 38oC từ 2 ngày liên
tiếp trở lên: Lấy máu thực hiện xét nghiệm huyết học và sinh hóa.

‐

Nếu có dấu hiệu nhiễm khuẩn: Một trong các dấu hiệu: (1) Vết mổ sưng đỏ hoặc
chảy máu, dịch, mủ, (2) Đờm mủ; hoặc có các dấu hiệu khác của biến chứng sau
phẫu thuật: làm xét nghiệm hình ảnh (X-quang, CT-scan hoặc cộng hưởng từ), lấy
đồ (vi khuẩn dương tính).

‐

Nếu bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn sau mổ, cần hội chẩn để xử trí và
chuyển phác đồ kháng sinh điều trị

‐

Sau khi bệnh nhân xuất viện 30 ngày, thực hiện gọi điện phỏng vấn bệnh nhân về
tình trạng lâm sàng và sử dụng thuốc của bệnh nhân.
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dịch/mủ/máu thực hiện xét nghiệm vi sinh cấy tìm vi khuẩn và thực hiện kháng sinh

PHỤ LỤC 8. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT
CỦA NHÓM KSDP VÀ NHÓM CHỨNG TRƯỚC GHÉP CẶP
1.

Đặc điểm bệnh nhân
Số bệnh nhân (%)
p

Nhóm KSDP

Nhóm chứng

(N = 16)

(N = 38)

61,50

59.50

(57,50 – 66,50)

(53.25 – 66.50)

7 (43,75)

29 (76,32)

0,029

22,3 (2,55)

21,64 (2,42)

0,373

Điểm ASA ≥ 3, n (%)

1 (6,25)

14 (36,84)

0,024

Chỉ số nguy cơ 0

9 (56,25)

12 (32,43)

0,143

NKVM dựa trên 1

7 (43,75)

20 (54,05)

0

5 (13,51)

2 (12,50)

12 (31,58)

0,187

2 (15,38)

4 (10,53)

>0,999

0

8 (21,06)

2 (12,50)

2 (5,26)

0,573

0

0

-

0

0

-

Dùng thuốc kéo Corticoid

0

2 (5,26)

>0,999

dài, n (%)

0

2 (5,26)

>0,999

Tuổi, trung vị (IQR)

Giới tính (nam), n (%)
BMI (kg/m2), trung bình ± SD

thang điểm NNIS, ≥ 2

0,538

n (%)
Hút thuốc lá, n (%)
Đã bỏ thuốc > 1 tháng
Đang hút thuốc
Bệnh mắc kèm, n Đái tháo đường
(%)

CODP

Glucose huyết trước PT >10mmol/L,
n (%)

2.

Hóa trị, xạ trị
Đặc điểm phẫu thuật

Số bệnh nhân (%)
Đặc điểm

Nhóm KSDP

Nhóm chứng

(N = 16)

(N = 38)

Loại phẫu thuật Cắt thùy phổi

10 (62,50)

25 (65,79)

phổi, n (%)

Cắt phân thùy phổi

2 (12,50)

6 (15,79)

Cắt wedge phổi

4 (25,00)

7 (18,42)
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Đặc điểm

Hình thức phẫu Phẫu thuật mở

1 (6,67)

3 (7,89)

16 (93,75)

35 (92,11)

10 (62,5)

16 (42,11)

Ung thư phổi

6 (37,5)

11 (28,95)

Kén khí phổi

0

6 (15,79)

Khác (u trung thất,

0

5 (13,16)

15,50

14,00

(ngày), trung vị (IQR)

(10,00 – 23,75)

(9,25 – 16,00)

Thời gian phẫu thuật (phút), trung bình

136,00 ± 45,00

141,58 ± 51,92

0,827

3 (18,75)

9 (23,68)

>0,999

thuật, n (%)

Phẫu thuật nội soi

Chẩn đoán phẫu U phổi
thuật, n (%)

0,547

0,133

Thời gian nằm viện trước phẫu thuật

0,271

± SD
Thời gian phẫu thuật > 3 giờ, n (%)
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phổi biệt lập,..)

PHỤ LỤC 9: GIÁ THÀNH VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐI KÈM CỦA CÁC LOẠI
KHÁNG SINH

Avelox 400mg
Cefimed 200mg
Ciprobay 500mg
Forlen 600mg
Tavanic 500mg
Zinnat 500mg

Hoạt chất
amoxicillin/acid
clavulanic
moxifloxacin
cefixime
ciprofloxacin
linezolid
levofloxacin
cefuroxim

Ciprobay 200mg/100ml

ciprofloxacin

Avelox 400mg/250ml

moxifloxacin

Biviflox 400mg/250ml

moxifloxacin

Ciprofloxacin Polpharma
400mg/200ml

ciprofloxacin

Cravit 250mg/50ml

levofloxacin

Jw Amikacin
500mg/100ml

amikacin

Augmentin BD 1g

Dạng bào chế

Đơn giá

Vật tư y tế

Viên nén

16680

-

Viên nén
Viên nén
Viên nén
Viên nén
Viên nén
Viên nén
Dung dịch tiêm
truyền
Dung dịch tiêm
truyền
Dung dịch tiêm
truyền

52500
16000
13913
23500
36550
22130

Bơm tiêm
nhựa 20ml

Dung dịch truyền
Dung dịch tiêm
truyền
Dung dịch tiêm
truyền

209920
367500
210000
178000
89500
50500

Proxacin 200mg

ciprofloxacin

Dung dịch pha
truyền

136000

Ama Power 1.5g
Cefobid 1g
Cefoxitin Panpharma 1g
Cefoxitin Panpharma 2g
Sulperazone 1g
Tazocin 4.5g
Tienam 500mg
Zidimbiotic 1g
Zoliicef 1g
Menzomi 2g
Rocephin 1g
Unasyn 1.5g
Zinacef 750mg

ampicillin/sulbactam
cefoperazon
cefoxitin
cefoxitin
cefoperazon/sulbactam
piperacillin/tazobactam
imipenem/cilastatin
ceftazidim
cefazolin
cefoperazon
ceftriaxon
ampicillin/sulbactam
cefuroxim

Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm
Bột pha tiêm

62000
125700
129000
228076
185000
223700
298000
15750
13100
89000
151801
66000
42210
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Bơm tiêm
nhựa 20ml,
Dây truyền
huyết thanh,
Kim luồn tĩnh
mạch

Glucose 5%
100ml, Bơm
tiêm nhựa
20ml, Dây
truyền huyết
thanh, Kim
luồn tĩnh mạch
Natri clorid
0.9% 100ml,
Bơm tiêm
nhựa 20ml,
Dây truyền
huyết thanh,
Kim luồn tĩnh
mạch
Nước cất ống
nhựa 10ml,
Bơm tiêm
nhựa 20ml
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Biệt dược

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Mã bệnh
án
192600021
190021519
192600043
192600085
192600183
180049116
192600300
190027244
192600141
190016684
190032768
192600146
192600275
192600095
190223077
192001906
192600099
192600254
190033887
190210064
192600059
192600105
192600277
192600304
190023465
190205692
192600048
180249955
190024815
192600145
192600031
192600053
190026529
192600248
190040587

Họ tên
Bế Văn L.
Bùi Đăng V.
Bùi Ngọc T.
Bùi Phi Đức L.
Bùi Thị L.
Bùi Thị P.
Bùi Thị R.
Bùi Tiến T.
Bùi Văn Q.
Bùi Văn T.
Cao Thị D.
Cao Thị H.
Chu Thị N.
Chu Thị Ngọc L.
Chu Thị P.
Chu Thị V.
Đàm Văn T.
Đặng Thị Tuyết L.
Đặng Thị X.
Đào Hồng P.
Đào Hương G.
Đào Quang H.
Đào Thị Q.
Đào Văn H.
Đinh Thị B.
Đinh Thị H.
Đinh Thị T.
Đinh Xuân H.
Đỗ Đình Đ.
Đỗ Quang T.
Đỗ Thế N.
Đỗ Thị H.
Đỗ Thị H.
Đỗ Thị M.
Đỗ Thị N.

Giới
tính
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
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Tuổi
47
59
54
21
45
57
61
56
24
33
45
20
27
23
25
34
22
49
53
56
24
38
41
28
48
62
31
28
50
21
23
49
40
65
41

Ngày nhập
viện
22/01/2019
31/05/2019
25/02/2019
28/03/2019
28/06/2019
18/12/2018
30/09/2019
10/07/2019
20/05/2019
26/04/2019
19/08/2019
23/05/2019
28/08/2019
16/04/2019
22/07/2019
18/08/2019
21/04/2019
19/08/2019
26/08/2019
27/03/2019
06/03/2019
22/04/2019
29/08/2019
03/09/2019
14/06/2019
01/03/2019
28/02/2019
13/12/2018
24/06/2019
23/05/2019
19/02/2019
04/03/2019
05/07/2019
13/08/2019
10/10/2019

Ngày ra
viện
18/02/2019
26/06/2019
02/04/2019
01/04/2019
12/07/2019
17/01/2019
17/10/2019
03/09/2019
29/05/2019
06/05/2019
02/10/2019
29/05/2019
10/09/2019
03/05/2019
06/08/2019
16/09/2019
24/04/2019
26/09/2019
09/10/2019
02/05/2019
13/03/2019
23/05/2019
18/09/2019
16/09/2019
22/08/2019
01/04/2019
13/03/2019
02/01/2019
07/08/2019
27/05/2019
04/03/2019
29/03/2019
02/08/2019
23/08/2019
01/11/2019

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

PHỤ LỤC 10: DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU

190022331
200003001
192600065
190020345
192600018
192600069
192600121
190016497
192600295
192600326
192600057
190034984
192600196
190031804
192600008
192600167
190039484
190038650
190009871
190010605
190027776
190035405
190008359
192001640
192600191
192600231
192600323
192600104
192600268
190024870
192600012
190026820
190226823
190012519
192600216
192600098
190029860
192600068
190030866
190034549

Đỗ Thị T.
Đỗ Thị T.
Đỗ Văn Đ.
Đoàn Thị O.
Đồng Thị M.
Dư Ngọc H.
Dương Thị H.
Dương Thị H.
Dương Thị K.
Dương Thị Ngọc A.
Hà Thị N.
Hà Thị P.
Hà Văn T.
Hồ Thiện D.
Hoàng Công K.
Hoàng Đức H.
Hoàng Thị M.
Hoàng Thị V.
Hoàng Trọng T.
Hoàng Văn C.
Hoàng Văn H.
Hoàng Văn L.
Hoàng Văn T.
Hỷ Thế A.
Kim Văn T.
La Thị K.
La Thị N.
Lại Việt Mai P.
Lâm Thị S.
Lê Công H.
Lê Đức T.
Lê Khắc V.
Lê Minh N.
Lê Thanh H.
Lê Thanh H.
Lê Thị C.
Lê Thị Đ.
Lê Thị H.
Lê Thị H.
Lê Thị L.

Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
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29
55
32
41
53
23
49
59
64
23
50
60
65
58
72
48
59
36
49
64
62
62
60
48
20
44
43
27
61
59
64
53
42
48
38
54
56
57
34
59

06/06/2019
17/01/2020
12/03/2019
22/05/2019
17/01/2019
14/03/2019
23/04/2019
25/04/2019
24/09/2019
23/10/2019
12/03/2019
04/09/2019
12/07/2019
12/08/2019
08/01/2019
12/06/2019
03/10/2019
26/09/2019
15/03/2019
16/05/2019
15/07/2019
06/09/2019
01/03/2019
19/07/2019
07/07/2019
02/08/2019
20/10/2019
09/04/2019
22/08/2019
24/06/2019
09/01/2019
08/07/2019
26/08/2019
02/04/2019
23/07/2019
17/04/2019
29/07/2019
13/03/2019
05/08/2019
29/08/2019

11/07/2019
21/02/2020
21/03/2019
18/06/2019
28/01/2019
27/03/2019
15/05/2019
18/06/2019
15/11/2019
01/11/2019
12/04/2019
11/10/2019
17/09/2019
24/09/2019
21/01/2019
30/06/2019
30/10/2019
08/11/2019
03/04/2019
05/07/2019
06/08/2019
24/10/2019
14/05/2019
14/08/2019
10/07/2019
20/08/2019
23/10/2019
24/04/2019
12/09/2019
29/07/2019
21/01/2019
19/08/2019
20/09/2019
02/05/2019
09/08/2019
22/04/2019
12/08/2019
27/03/2019
09/09/2019
18/11/2019
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

192600067
192600186
192600269
192600226
180046660
192600060
190046903
200001639
190027405
192600314
190033845
190211794
192600143
192600126
192000130
192600123
190226887
190028564
192600193
190026765
190006236
180253600
192600192
192600182
190037142
180050293
192600110
192600327
192600315
192600097
192600250
192600286
190211980
200002321
190210532
192600058
190028587
192600032
190005352
192600283

Lê Thị T.
Lê Thị T.
Lê Thị T.
Lê Thị X.
Lê Trần Q.
Lê Văn D.
Lê Văn L.
Lê Văn N.
Lò Thị À.
Lương Thị T.
Lương Thị Y.
Lưu Thị L.
Lưu Thị X.
Lưu Văn H.
Lưu Văn L.
Luyện Thị S.
Ma Văn L.
Mai A.
Mai Hoàng A.
Mai Thị N.
Mai Tuấn H.
Mầu Văn M.
Ngô Phương D.
Ngô Thị Huyền T.
Ngô Thị T.
Ngô Tiến B.
Ngô Văn T.
Nguyễn Anh N.
Nguyễn Chí T.
Nguyễn Công C.
Nguyễn Đức K.
Nguyễn Đức T.
Nguyễn Duy B.
Nguyễn Duy D.
Nguyễn Duy P.
Nguyễn Hồng X.
Nguyễn Hữu B.
Nguyễn Hữu T.
Nguyễn Huy Đ.
Nguyễn Huy T.

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
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24
43
55
57
67
57
70
65
34
37
58
53
50
27
57
36
48
73
16
40
35
52
17
16
54
73
22
56
27
46
35
36
52
68
37
21
67
27
57
22

12/03/2019
01/07/2019
26/08/2019
30/07/2019
27/12/2018
07/03/2019
29/11/2018
09/01/2020
11/07/2019
09/10/2019
26/08/2019
08/04/2019
21/05/2019
09/05/2019
01/03/2019
22/04/2019
26/08/2019
19/07/2019
11/07/2019
08/07/2019
20/02/2019
23/12/2018
10/07/2019
26/06/2019
17/09/2019
26/12/2018
02/05/2019
23/10/2019
10/10/2019
18/04/2019
15/08/2019
12/09/2019
11/04/2019
13/01/2020
01/04/2019
05/03/2019
19/07/2019
19/02/2019
15/07/2019
09/09/2019

20/03/2019
12/07/2019
03/09/2019
13/08/2019
26/01/2019
18/03/2019
28/01/2019
17/02/2020
29/07/2019
25/11/2019
09/09/2019
17/05/2019
03/06/2019
20/05/2019
30/03/2019
10/05/2019
16/09/2019
07/10/2019
19/07/2019
02/08/2019
11/03/2019
23/01/2019
13/07/2019
05/07/2019
04/10/2019
01/03/2019
04/05/2019
13/11/2019
21/10/2019
10/06/2019
27/08/2019
22/10/2019
31/05/2019
17/02/2020
02/05/2019
26/04/2019
27/08/2019
25/02/2019
12/08/2019
17/09/2019
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

192600266

Nguyễn Mạnh Tuấn
A.

Nam

25

22/08/2019

05/09/2019

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

192600209
192600119
190003733
192600122
200000568
190004287
190046709
190029441
200000398
192600210
192600301
192600103
192600044
192600083
190017485
192600140
192600225
192600298
192600329
190040822
190024064
192600296
190043017
192600064

Nguyễn Phương N.
Nguyễn Quang D.
Nguyễn Thanh G.
Nguyễn Thanh H.
Nguyễn Thế M.
Nguyễn Thị Bích N.
Nguyễn Thị C.
Nguyễn Thị C.
Nguyễn Thị C.
Nguyễn Thị Cẩm H.
Nguyễn Thị D.
Nguyễn Thị Đ.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị H.
Nguyễn Thị Hải A.
Nguyễn Thị Hồng H.
Nguyễn Thị K.
Nguyễn Thị Khánh
L.

Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

18
23
60
29
66
43
57
57
58
23
35
53
59
31
28
36
34
49
54
64
28
16
58
16

17/07/2019
03/05/2019
23/01/2019
23/04/2019
06/01/2020
29/01/2019
19/01/2019
25/07/2019
03/01/2020
17/07/2019
30/09/2019
05/04/2019
25/02/2019
26/03/2019
06/05/2019
20/05/2019
25/07/2019
26/09/2019
24/10/2019
14/10/2019
18/06/2019
25/09/2019
28/10/2019
11/03/2019

25/07/2019
07/05/2019
26/02/2019
07/05/2019
22/01/2020
05/04/2019
09/02/2019
13/08/2019
20/02/2020
25/07/2019
14/10/2019
08/05/2019
13/03/2019
03/04/2019
06/06/2019
22/07/2019
05/08/2019
07/10/2019
04/11/2019
09/12/2019
22/07/2019
07/10/2019
20/11/2019
11/04/2019

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

190204642
192600152
192600132
192600280
192600294
192600309
192600291
192600189
190037060
190010601
192600147
192600274
200003964

Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị L.
Nguyễn Thị M.
Nguyễn Thị M.
Nguyễn Thị N.
Nguyễn Thị N.
Nguyễn Thị N.
Nguyễn Thị N.

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

53
20
59
42
29
31
57
47
55
65
24
58
60

26/02/2019
29/05/2019
14/05/2019
05/09/2019
23/09/2019
06/10/2019
18/09/2019
30/06/2019
17/09/2019
20/03/2019
23/05/2019
28/08/2019
04/02/2020

18/03/2019
17/06/2019
08/07/2019
13/09/2019
27/09/2019
10/10/2019
21/10/2019
09/07/2019
23/10/2019
16/04/2019
04/06/2019
21/10/2019
23/03/2020
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192600200
192600108
192600290
192600273
192600125
190022262
192600061
190005762
190006498
192600162
192700190
192600190
192600233
192600256
190030020
190031794
192600112

171

192600299

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

192600036
192600054
192600051
190206756
190010385
190007039
190039784
190011816
190208629
180243571
192600055
192600035
190213292
190025905
190035901
190012177
190047979
190007784
192600062
190200990

Nguyễn Thị O.
Nguyễn Thị P.
Nguyễn Thị P.
Nguyễn Thị P.
Nguyễn Thị S.
Nguyễn Thị S.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị T.
Nguyễn Thị Thanh
H.
Nguyễn Thị Thanh
M.
Nguyễn Thị U.
Nguyễn Thị Y.
Nguyễn Thị Y.
Nguyễn Tiến D.
Nguyễn Văn B.
Nguyễn Văn C.
Nguyễn Văn K.
Nguyễn Văn M.
Nguyễn Văn P.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn T.
Nguyễn Văn X.
Nguyễn Văn X.
Nguyễn Viết D.
Nguyễn Xuân D.
Nguyễn Xuân T.

115

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

41
53
53
43
49
73
49
57
41
19
33
33
66
66
54
55
29

30/07/2019
02/05/2019
17/09/2019
27/08/2019
01/05/2019
06/06/2019
08/03/2019
28/02/2019
21/02/2019
10/06/2019
02/07/2019
02/07/2019
05/08/2019
20/08/2019
29/07/2019
12/08/2019
03/05/2019

07/08/2019
10/05/2019
04/10/2019
17/10/2019
06/05/2019
12/07/2019
20/03/2019
28/03/2019
22/04/2019
19/06/2019
16/07/2019
16/07/2019
19/08/2019
12/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
06/05/2019

Nữ

63

30/09/2019

18/10/2019

Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

40
18
60
41
53
65
49
59
51
65
18
50
40
67
32
60
69
53
54
44

20/02/2019
05/03/2019
04/03/2019
17/03/2019
19/03/2019
25/02/2019
05/10/2019
28/03/2019
15/02/2019
27/12/2018
05/03/2019
20/02/2019
20/04/2019
01/07/2019
10/09/2019
22/07/2019
02/12/2019
04/03/2019
22/03/2019
05/01/2019

05/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
05/04/2019
11/04/2019
22/04/2019
01/11/2019
06/05/2019
04/03/2019
05/02/2019
14/03/2019
18/03/2019
02/05/2019
02/08/2019
29/10/2019
15/08/2019
30/12/2019
27/05/2019
06/05/2019
28/02/2019
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

190026599
190023118
200002529
192600142
190015142
190018281
190038632
190009553
200007148
190038236
190201336
190021339
192600261
192600030
192600235
191602113
190041283
190002429
192600199
192600264
190210194
190031613
192600232
192600311
192600029
192600265
192600138
190008277
192600322
192600120
190000966
192600050
192600155
192600270
190026437
190038322
192600150
192600249
190019471

Nông Thị X.
Phạm Đình H.
Phạm Dũng T.
Phạm Ngọc C.
Phạm Quang T.
Phạm Thị H.
Phạm Thị N.
Phạm Thị T.
Phạm Thị T.
Phạm Văn L.
Phạm Văn T.
Phạm Văn T.
Phạm Văn T.
Phạm Xuân T.
Phan Minh N.
Phan Thanh T.
Phan Thị Bích T.
Phan Thị D.
Phan Thị L.
Phan Thị Thanh L.
Phan Văn L.
Phan Văn M.
Phùng Thị H.
Phùng Thị Việt H.
Phùng Văn C.
Quách Văn N.
Tạ Thị Phương T.
Tống Minh T.
Trần Hồng P.
Trần Nhật L.
Trần Như C.
Trần Thị H.
Trần Thị H.
Trần Thị Hồng N.
Trần Thị L.
Trần Thị L.
Trần Thị P.
Trần Thị Phương L.
Trần Thị T.

Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nam
Nữ
Nữ
Nam
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
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54
48
69
64
69
35
57
36
62
20
28
66
36
26
57
55
72
57
57
46
46
44
31
30
23
57
31
69
47
18
56
23
64
19
52
61
46
26
53

05/07/2019
12/06/2019
14/01/2020
20/05/2019
17/04/2019
09/05/2019
26/09/2019
09/07/2019
27/02/2020
24/09/2019
18/02/2019
30/05/2019
21/08/2019
15/02/2019
06/08/2019
17/07/2019
16/10/2019
15/01/2019
16/07/2019
22/08/2019
29/03/2019
09/08/2019
02/08/2019
07/10/2019
14/02/2019
22/08/2019
20/05/2019
06/03/2019
17/10/2019
09/05/2019
07/01/2019
01/03/2019
05/06/2019
26/08/2019
04/07/2019
25/09/2019
28/05/2019
14/08/2019
17/05/2019

24/07/2019
08/07/2019
09/03/2020
26/06/2019
21/06/2019
10/06/2019
14/11/2019
01/08/2019
23/03/2020
07/10/2019
06/03/2019
05/07/2019
09/09/2019
20/02/2019
20/09/2019
14/08/2019
09/12/2019
20/03/2019
25/07/2019
05/09/2019
02/05/2019
26/08/2019
09/08/2019
25/10/2019
25/02/2019
12/09/2019
31/05/2019
19/04/2019
28/10/2019
20/05/2019
28/01/2019
11/03/2019
18/06/2019
29/08/2019
06/09/2019
19/11/2019
06/06/2019
23/08/2019
18/06/2019
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

117
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