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Nghiên cứu 1:

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng 

sinh tại một số bệnh viện Việt Nam.

Nghiên cứu 2:

Nghiên cứu tình hình sử dụng các 

kháng sinh hạn chế kê đơn (KS có ký 

hiệu “*”) tại một số bệnh viện VN
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STT
Mã 

tỉnh/TP
Tỉnh/TP Tên bệnh viện

1 S6 Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai

2 S6 Hà Nội Bệnh viện trung ương quân đội 108

3 S6 Hà Nội Bệnh viện Hữu Nghị

4 P15 Thái Nguyên Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên

5 P12 Quảng Ninh Bệnh viên ĐK tỉnh Quảng Ninh

6 S2 Cần Thơ Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ

7 S10 Huế Bệnh viện TW Huế

8 S9 Tp. HCM Bệnh viên Gia Định

9 S9 Tp. HCM Bệnh viện Chợ Rẫy

10 S3 Đà Nẵng Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH 

SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM 

PHỔI MẮC PHẢI TẠI 

CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT 

SỐ BỆNH VIỆN 

VIỆT NAM

Năm 2012

Tóm tắt kết quả 

nghiên cứu
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Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng (VPCĐ):

Bệnh nhiễm khuẩn có tỉ lệ cao trên thế giới và tại Việt Nam

Trong điều trị VPCĐ, kháng sinh là nhóm thuốc điều trị chính

Sử dụng kháng sinh hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả điều trị,

giảm kháng thuốc

Hƣớng dẫn điều trị VPCĐ hiện có tại Việt Nam

Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế (NXB Y học, 2006)

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa- Bệnh viện Bạch

Mai (NXB Y học, 2011)

 Hướng dẫn điều trị tại các bệnh viện (rất khác nhau)

Mới: Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế (QĐ số 4235/QĐ-BYT ngày 

31/10/2012)
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Các nghiên cứu về VPCĐ và sử dụng kháng sinh tại Việt Nam

- Việt Nam có số lượng sử dụng kháng sinh cao, gấp khoảng 5 lần so với

số liệu ở các nước châu Âu. [1]

- Tỉ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh của Việt Nam ở mức cao và ngày càng

tăng. [2,3]

- Ít các nghiên cứu về kháng sinh trên VPCĐ, một số nghiên cứu ở quy mô

từng bệnh viện, từng vùng. [4,5]

Cần có: Nghiên cứu sử dụng kháng sinh điều trị VPCĐ 

trên quy mô toàn quốc

6

[1]  Partnership Global Antibiotic Resistance (2009)
[2] Song J. H et al (2004)                                                 [3] Kim S. H et al (2012)
[4]  Lê Tiến Dũng và cs (2010)                                        [5] Nguyen Mai Hoa và cs (2005)

ĐẶT VẤN ĐỀ
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 Mô tả đặc điểm của bệnh nhân viêm phổi mắc phải tại cộng đồng

(VPCĐ) điều trị nội trú tại các bệnh viện Việt Nam trong thời gian

nghiên cứu.

 Mô tả các liệu pháp kháng sinh được kê đơn tại bệnh viện để điều trị

VPCĐ.

 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt trong việc sử dụng

kháng sinh điều trị VPCĐ giữa các bệnh viện.

 Mô tả tính phù hợp của việc lựa chọn kháng sinh điều trị VPCĐ với

hướng dẫn điều trị mới của Bộ Y tế.

Mục tiêu nghiên cứu

8

 Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu bệnh án

 Địa điểm: 10 bệnh viện trên cả nước được lựa chọn trong dự án GF

 Thời gian: Bệnh án nhập viện vào «mùa cao điểm» của bệnh lý đường

hô hấp trong năm 2011.

Quy trình:

Xác định mùa cao điểm

Chọn 200 bệnh án NKHH

Chọn ít nhất 60 bệnh án

VPCĐ

Mẫu 1

Mẫu 2

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Chỉ tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm của bệnh nhân

 Đặc điểm nhân khẩu học

 Đặc điểm lâm sàng

 Đặc điểm sử dụng kháng sinh

- Mô tả các liệu pháp kháng sinh đƣợc kê

 Tỉ lệ các nhóm kháng sinh được kê đơn

 Tỉ lệ các kháng sinh trong từng nhóm được kê đơn

 Số lượng phác đồ đơn độc, phối hợp 2 hoặc 3 kháng sinh được kê

 Cách lựa chọn kháng sinh theo mức độ nặng của viêm phổi

- Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng kháng sinh. 

- Mô tả tính phù hợp của việc lựa chọn kháng sinh với hướng dẫn điều trị

mới ban hành của Bộ Y tế.

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

10

Xử lý số liệu: Nhập liệu qua Access 2007, xử lý số liệu bằng Stata 11.0.

Đảm bảo chất lƣợng dữ liệu:

 Đào tạo người thu thập dữ liệu: chuyên gia NPS; có thực hành trên

bệnh án thực

 Nhập liệu: hai người đồng thời nhập 01 phiếu thu thập thông tin

 Kiểm tra CSDL: nhóm nghiên cứu và NPS - sử dụng từ điển dữ liệu

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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3.1. Mô tả đặc điểm của bệnh nhân

3.2. Mô tả các liệu pháp kháng sinh đƣợc kê

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng

kháng sinh. 

3.4. Mô tả tính phù hợp của việc lựa chọn kháng sinh 

với hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thông số
Số bệnh nhân (% )

Tuyến bệnh viện

(n=649)

Trung ương 456 (70,3%)

Tỉnh 193 (29,7%)

Tuổi (năm) a (n= 636) 68 (51-79)

Cân nặng (kg)b (n=175) 50,3 ± 8,4

Giới tính (n=649)
Nam 358 (55,2%)

Nữ 291 (44,8)

Nơi ở (n=642)

Đô thị 336 (52,3%)

Ngoại thành 101 (15,7%)

Nông thôn 205 (32,0%)

ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC

3

a: Trung vị (IQR)                                                            b: Trung bình ± SD

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG
Số lƣợng 

(%)

Mức độ nặng

của VPCĐ theo

điểm CURB65

(n= 649)

Nặng 60 (9,2)

Trung bình 149 (23,0)

Nhẹ 416 (64,1)

Không đủ thông tin để ước tính điểm CURB65 24 (3,7)

Mẫu bệnh phẩm và các

xét nghiệm được sử

dụng (n=649)

Đờm 255 (39,3%)

Dịch ngoáy họng 24 (3,7%)

Dịch phế quản 1 (0,2%)

Xét nghiệm kháng thể 1 (0,2%)

Mẫu máu 58 (8,9%)

Xét nghiệm PCR nhanh 9 (1,4%)

Dịch màng phổi 10 (1,5%)

Không ghi nhận/không được làm 317 (48,8%)

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG (tiếp) Số lƣợng (%)

Vi khuẩn gây bệnh

(n=182)

Gram

(+)

Streptococcus viridians 17 (9,3%)

Streptococcus pneumonia 11(6,0%)

Streptococcus sp. 22(12,1%)

Staphylococcus aureus 9(4,9%)

Staphylococcus epidermidis 4(2,2%)

Staphylococcus sp. 2(1,1%)

Enterococcus sp. 11(6,0%)

Gram

(-)

Moraxella catarrhalis 31(17%)

Klebsiella pneumonia 21(11,5%)

Pseudomonas aeruginosa 11(6,0%)

Pseudomonas sp. 8 (4,4%)

Acinetobacter baumanii 3(1,6%)

Acinetobacter sp. 3(1,6%)

Haemophillus influenza 2(1,1%)

Enterobacter sp. 2(1,1%)

Vi khuẩn khác 25(13,7%)
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3.1. Mô tả đặc điểm của bệnh nhân

3.2. Mô tả các liệu pháp kháng sinh đƣợc kê

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng

kháng sinh. 

3.4. Phân tích tính phù hợp của việc lựa chọn kháng

sinh với hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tiêu chí Số lượng (%)

Phác đồ lựa chọn kháng

sinh ban đầu

(n=649)

1 kháng sinh 275 (42,4)

Phối hợp 2 kháng sinh 353 (54,4)

Phối hợp 3 kháng sinh trở lên 20 (3,1)

Ít nhất một kháng sinh dùng đƣờng tĩnh mạch (n=649) 606 (93,4)

Lựa chọn kháng sinh ban đầu

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Nhóm thuốc N %

Các cephalosporin thế hệ 1 1 0,15

Các cephalosporin thế hệ 2 12 1,85

Các cephalosporin thế hệ 3 190 29,30

Các cephalosporin thế hệ 4 13 2,00

Quinolon 19 2,93

Macrolid 5 0,77

Penicillin 33 5,08

Carbapenem 2 0,31

Tổng 275 42,4

Tỷ lệ các nhóm kháng sinh trong phác đồ đơn trị liệu

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Cepha 2

Cepha 3 5 (0,8)

Cepha 4

Aminoglycosid 1 (0,2) 44 (6,8)

Tetracyclin 1 (0,2)

Quinolon 7 (1,1)
161 

(24,8)
9 (1,4) 1 (0,2) 2 (0,3)

Sulfonamid 1 (0,2)

Lincomid 2 (0,3) 1 (0,2) 1 (0,2)

Macrolid 2 (0,3) 27 (4,2) 1 (0,2) 2 (0,3)

Penicillin 3 (0,5)
10 

(1,5)

39 

(6,0)
7 (1,1)

Carbapenem 1 (0,2) 4 (0,6)
14 

(2,2)
1 (0,2)

Imidazol 2 (0,3) 1 (0,2)

Các kháng sinh trong phác đồ phối hợp hai thuốc

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Kháng sinh
Nhẹ

N(%)

Trung

bình

N(%)

Nặng

N(%)

Không

tính

đƣợc

N(%)

Tổng

N(%)

Phác đồ

đơn độc

Cefotaxim 46 (7,1) 14 (2,2) 2 (0,3) 1 (0,1) 63 (9,7)

Cefoperazon – sulbactam 18 (2,8) 13 (2,0)
10

(1,5)
1 (0,2) 42 (6,5)

Ceftazidim 21 (3,2) 11 (1,7) 3 (0,5) 5 (0,8) 40 (6,2)

Amoxicilin Clavulanat 13 (2,0) 6 (0,9) 1 (0,2) 1 (0,2) 21 (3,2)

Tỉ lệ những phác đồ thƣờng gặp nhất theo mức độ nặng của VPCĐ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tỉ lệ những phác đồ thƣờng gặp nhất theo mức độ nặng của VPCĐ (tiếp)

Kháng sinh
Nhẹ

N(%)

Trung

bình

N(%)

Nặng

N(%)

Không

tính

đƣợc

N(%)

Tổng

N(%)

Phác đồ 2 

thuốc

Quinolon + C3G 108 (16,6) 34 (5,2)
13

(2,0)
6 (0,9) 161 (24,8)

Aminosid + C3G 32 (4,9) 5 (0,8) 3 (0,5) 3 (0,5) 43 (6,6)

Quinolon + Penicilin 22 (3,4) 13 (2,0) 1 (0,2) 3 (0,5) 39 (6,0)

Macrolid + C3G 22 (3,4) 4 (0,6) 1 (0,2) 0 (0,0) 27 (4,2)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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3.1. Mô tả đặc điểm của bệnh nhân

3.2. Mô tả các liệu pháp kháng sinh đƣợc kê

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng

kháng sinh. 

3.4. Phân tích tính phù hợp của việc lựa chọn kháng

sinh với hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thông số DF
Tỉ số 

Odds

Khoảng tin cậy 

95%
Giá trị P

Tuổi 1 1,00 0,98 - 1,01 0,477

Giới tính Nhóm đối chứng: Nam

Nữ 1 0,73 0,50 - 1,07 0,113

Nơi cƣ trú Nhóm đối chứng: Thành thị

Nông thôn

Ngoại thành

1

1

1,11

1,05

0,70 - 1,76

0,61 - 1,80

0,657

0,860

Bảo hiểm Nhóm đối chứng: Có bảo hiểm

Không có bảo hiểm 1 0,76 0,47 - 1,20 0,237

Phân tích đa biến của các biến phụ thuộc liên quan đến

việc lựa chọn phác đồ phối hợp kháng sinh

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Phân tích đa biến của các biến phụ thuộc liên quan đến

việc lựa chọn phác đồ phối hợp kháng sinh (tiếp)

Thông số DF
Tỉ số

Odds

Khoảng tin cậy 

95%
Giá trị P

Chuyển viện Nhóm đối chứng: Không chuyển viện

Chuyển từ tuyến dưới lên 1 1,25 0,68 - 2,30 0,481

Bệnh mắc kèm Nhóm đối chứng: Không có bệnh mắc kèm

01 bệnh mắc kèm 1 1,03 0,66 - 1,62 0,888

> 01 bệnh mắc kèm 1 0,94 0,56 - 1,57 0,805

Độ nặng của VPCĐ Nhóm đối chứng: Nhẹ

Trung bình

Nặng

Không xác định

1

1

1

0,55

1,12

1,21

0,34 – 0,89

0,54 – 2,29

0,45 – 3,23

0,015

0,766

0,701

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thông số DF Tỉ số Odds Khoảng tin cậy 95% Giá trị P

Bệnh viện Nhóm đối chứng: Bệnh viện B6

B1

B2

B3

B4

B5

B7

B8

B9

B10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,21

1,61

1,00

0,21

0,78

2,86

1,63

2,11

2,46

0,10 - 0,47

0,71 - 3,64

0,41 - 2,42

0,09 - 0,46

0,24 - 2,48

0,94 - 8,72

0,66 - 4,05

0,79 - 5,66

1,08 - 5,59

0,000

0,252

0,991

0,000

0,673

0,064

0,288

0,135

0,031

Khoa Nhóm đối chứng: Khoa Nội tổng hợp

Hô hấp

Truyền nhiễm

Lão khoa

Khoa khác

1

1

1

1

2,51

12,33

0,45

0,69

1,00 - 6,29

3,29 - 46,17

0,10 - 1,89

0,27 - 1,77

0,050

0,000

0,274

0,435

Phân tích đa biến của các biến phụ thuộcliên quan đến

việc lựa chọn phác đồ phối hợp kháng sinh (tiếp)
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3.1. Mô tả đặc điểm của bệnh nhân

3.2. Mô tả các liệu pháp kháng sinh đƣợc kê

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng

kháng sinh. 

3.4. Mô tả tính phù hợp của việc lựa chọn kháng sinh

với hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bệnh viện Phác đồ phù hợp n (%)

B1 (N = 64) 3 (4,7)

B2 (N = 59) 1 (1,7)

B3 (N= 64) 4 (6,3)

B4 (N = 61) 1 (1,6)

B5 (N = 55) 2 (3,6)

B6 (N = 78) 4 (5,1)

B7 (N = 64) 6 (9,3)

B8 (N = 70) 5 (7,1)

B9 (N = 65) 1 (1,5)

B10 (N = 66) 1 (1,5)

Tổng (N = 646) 28 (4,3)

Tỉ lệ phác đồ điều trị VPCĐ ban đầu

phù hợp hƣớng dẫn điều trị của Bộ Y tế
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Trái đất ngày càng xa mặt trời

“Mỗi năm khoảng cách giữa mặt trời và địa cầu tăng thêm 15 cm…”

Thực tế điều trị

Hướng dẫn 

điều trị

Theo WHO

-…”Với các nước đang phát triển, tại 
cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, chỉ 
dưới 40% bệnh nhân ở cơ sở điều trị 
công lập và 30% bệnh nhân ở cơ sở 
điều trị tư nhân được điều trị theo 
hướng dẫn điều trị chuẩn”...

-…”Nếu các hướng dẫn điều trị chỉ 
dừng lại ở việc in ấn và ban hành, sẽ 
rất ít có hiệu quả và như vậy rất cần 
đồng bộ với việc nhắc nhở, giáo dục, 
đánh giá và phản hồi”….

28
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Từ các nghiên cứu thực trạng

Các bệnh viện điều chỉnh lại việc 
sử dụng kháng sinh hợp lý

Hướng dẫn điều trị cần được xem xét lại 
cho khả thi với thực tế điều trị

Hoạt động B.7.5: Nghiên cứu đánh giá sử dụng 

thuốc tại các bệnh viện trọng điểm

Năm 2013

Nghiên cứu 1:

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng 

sinh tại một số bệnh viện Việt Nam.

Nghiên cứu 2:

Nghiên cứu tình hình sử dụng các 

kháng sinh hạn chế kê đơn (KS có ký 

hiệu “*”) tại một số bệnh viện VN

Giới thiệu 

nghiên cứu
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Lý do lựa chọn nghiên cứu

Thực trạng sƣ̉ dụng thuốc bất hợp lý: 

- Theo WHO năm 2011 (The World Medicines Situation 2011 - Rational 

Use of Medicines): vấn đề mang tính toàn cầu.

- Làm gia tăng phản ứng bất lợi, gánh nặng kinh tế, giảm tuân thủ điều trị

Thực trạng sƣ̉ dụng kháng sinh:

- Kháng sinh là nhóm thuốc được kê đơn thường xuyên nhất (30-50% )

- Sử dụng bất hợp lý kháng sinh sẽ dẫn đến hậu quả gia tăng tính kháng

thuốc và dẫn đến hậu quả không còn thuốc điều trị trong tương lai

Cần có 

Chương trình đánh giá sử dụng kháng sinh, làm cơ sở cho các

can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng

Chƣơng trình đánh gia ́ sƣ̉ dụng kháng sinh:

Chương trình giám sát sử dụng kháng sinh của Châu Âu (European 

Surveillance of Antimicrobial Consumption programme - ESAC) 

• Được giới thiệu trên trang web của WHO trong chuyên mục

giám sát sử dụng kháng sinh

(http://www.who.int/drugresistance/surveillance_use/en/). 

Lý do lựa chọn nghiên cứu

http://www.who.int/drugresistance/surveillance_use/en/
http://www.who.int/drugresistance/surveillance_use/en/
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Chƣơng trình giám sát sử dụng kháng sinh của Châu Âu – ESAC:

- Giai đoạn 1:

 Thu thập từ nguồn cơ sở dữ liệu chung của Quốc gia: dân số, mô 

hình bệnh tật, hệ thống y tế, thông tin về tiêu thụ kháng sinh.

- Giai đoạn 2:

 Thông tin từ các bệnh viện thông qua điều tra cắt ngang

 Chỉ tiêu: đặc điểm bệnh nhân, kháng sinh, chỉ định, mức độ hợp lý 

theo hướng dẫn điều trị

- Giai đoạn 3:

 Nghiên cứu cắt ngang, cỡ mẫu điều tra được mở rộng

 Chỉ tiêu: các chỉ tiêu liên quan đến đề kháng, giải thích sự biến

thiên trong sử dụng kháng sinh, đích can thiệp để cải thiện

Lý do lựa chọn nghiên cứu

Chƣơng trình giám sát sử dụng kháng sinh của Châu Âu – ESAC 

(tiếp)

- Giai đoạn 1:

 Kết quả cho thấy hình ảnh sử dụng kháng sinh nói chung tại các 

nước châu Âu

-

Mức tiêu thụ kháng sinh tại 16 bệnh viện

tham gia chương trình ESAC năm 2002
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Chƣơng trình giám sát sử dụng kháng sinh của Châu Âu – ESAC 

(tiếp)

- Giai đoạn 2:

 Kết quả ở mức độ chi tiết hơn: đặc điểm bệnh nhân, liều, đường

dùng, chỉ định dự phòng hay điều trị, các loại nhiễm khuẩn, đối tượng

bệnh nhân người lớn hay bệnh nhân nhi

 Từ kết quả nghiên cứu chi tiết, ESAC đã xác định 3 vấn đề cần

phải can thiệp để nâng cao chất lượng sử dụng kháng sinh:

• Độ dài kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật.

• Kháng sinh điều trị viêm phổi không phù hợp với hướng dẫn

điều trị dựa trên bằng chứng tại phần lớn các nước Châu Âu.

• Bằng chứng cho chỉ định kháng sinh vẫn ở mức thấp (64,4%) so

với mức mong muốn là > 95%

Chƣơng trình giám sát sử dụng kháng sinh của Châu Âu –

ESAC (tiếp)

- Giai đoạn 3:

 Mở rộng nghiên cứu trên các chỉ tiêu liên quan đến can thiệp 

sử dụng thuốc

 Các quốc gia thành viên cũng có các công bố riêng của từng

nước như Anh, Latvia, Scotland, Thụy Điển, để phân tích chi 

tiết hơn các vấn đề sử dụng kháng sinh của quốc gia đó
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Các nghiên cứu sƣ̉ dụng kháng sinh ở Việt Nam:

Báo cáo đánh giá Chính sách Thuốc Quốc gia của Cục quản lý Dược Việt Nam 

phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế, hỗ trợ bởi Tổ chức Y tế thế giới

(NMP Assessment Report, Level I and II Survey, WHO, HSPI and DAV )

Chỉ số
Bệnh viện

TƯ

Bệnh viện

tuyến tỉnh

Bệnh viện

tuyến

huyện

Tỷ lệ

chung

% tiền chi cho thuốc/tổng chi của bệnh viện 64,4 70,1 53,0 58,0 

% tiền chi cho thuốc ngoại nhập/tổng tiền chi

cho thuốc

93,9 76,7 39,2 52,2 

% tiền chi cho kháng sinh/tổng tiền chi cho

thuốc

22,3 38,1 35,0 34,2 

% tiền chi cho vitamin và chất khoáng/tổng

tiền chi cho thuốc

0,4 3,1 5,0 4,2 

Các nghiên cứu sƣ̉ dụng kháng sinh ở Việt Nam:

Nghiên cứu của Cục quản lý khám chữa bệnh năm 2009 tại các

bệnh viện Việt Nam:

Tuyến bệnh viện

Bệnh nhân nội trú (%) Bệnh nhân ngoại trú (%) 

n 

Không

dùng

KS

1 >1 n 
Không

dùng KS
1 >1 

1 Tuyến trung ương 1169 29.8 40.9 29.3 457 62.8 32.8 4.4

2 Tuyến tỉnh 626 25.1 48.1 26.8 246 58.1 39.8 2

3 Tuyến huyện 1072 29.9 45.8 24.3 672 48.1 44.9 7

Tỷ lệ đơn thuốc có kháng sinh
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Các nghiên cứu sƣ̉ dụng kháng sinh ở Việt Nam:

Nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới kết hợp với Bảo hiểm xã hội Việt

Nam năm 2011:

• Phân tích ABC/VEN cho thấy trong số 20 hoạt chất có chi phí lớn

nhất (phân lớp A) thì có đến 9 hoạt chất là kháng sinh

Top 20 molecules by value under Class A

0 1000000000 2000000000 3000000000 4000000000 5000000000 6000000000

Ceftazidime
Traditional

Amoxicilin+clavulanic
Cefuroxime

Cefepim
Cefoperazon

Vitamins
Insulin

Gliclazide
Fenofibrat

Cefixime
Cefotaxime

Levofloxacin
Glucosamin

Erythropoiten
Nitroglycerin

Acidamin
Amoxycillin

L-ornithinlaspartat
Ginkgobiloba
Paracetamol

Value (VND)

20 hoạt chất có chi phí lớn nhất (phân lớp A)

Các nghiên cứu sƣ̉ dụng kháng sinh ở Việt Nam:

Báo cáo của Bộ Y tế-Việt Nam phối hợp với Dự án Hợp tác toàn cầu về

kháng kháng sinh GARP-Việt Nam và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH 

Oxford năm 2008-2009 

DDD/100 ngày giường của từng nhóm kháng sinh tại 15 bệnh viện
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Các nghiên cứu sử dụng kháng sinh ở Việt Nam so với ESAC:

 Các nghiên cứu lớn mô tả khá rõ nét thực trạng tiêu thụ kháng

sinh tại Việt nam, đặc biệt là ở các bệnh viện

 Tuy nhiên, các kết quả này chủ yếu mới dừng lại ở phân tích tổng

thể, chưa phân tích trên cá thể người bệnh

 Các kết quả này ≈ giai đoạn 1 của ESAC

 Cần có các nghiên cứu trên quy mô toàn quốc nhưng chi tiết hơn

(tương ứng với chương trình ESAC giai đoạn 2)

Lý do lựa chọn nghiên cứu

Lý do lựa chọn nghiên cứu

Trong các chính sách quản lý sử dụng KS tại Việt Nam, có chính sách

“dự trữ” kháng sinh, thể hiện qua danh mục các KS cần hạn chế kê

đơn của Bộ Y tế (KS có ký hiệu “*” trong thông tư 31/2011/TT-BYT)
STT Kháng sinh Đƣờng dùng

1 Cefepim Tiêm tĩnh mạch

2 Cefoperazon Tiêm tĩnh mạch

3 Cefotiam Tiêm tĩnh mạch

4 Ceftriaxon Tiêm tĩnh mạch

5 Ertapenem Tiêm tĩnh mạch

6 Imipenem + cilastatin Tiêm tĩnh mạch

7 Meropenem Tiêm tĩnh mạch

8 Piperacilline + Tazobactam Tiêm tĩnh mạch

9 Amikacin Tiêm tĩnh mạch

10 Netilmicin Tiêm tĩnh mạch

11 Azithromycin Tiêm tĩnh mạch

12 Levofloxacine Tiêm tĩnh mạch, 

truyền tĩnh mạch

13 Lomefloxacine Nhỏ mắt

14 Moxifloxacine Tiêm tĩnh mạch

15 Teicoplainin Tiêm tĩnh mạch

16 Vancomycin Tiêm tĩnh mạch

17 Colistin* Tiêm tĩnh mạch
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2 nghiên cứu B7.5 năm 2013 

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và 

kháng sinh có ký hiệu “*”

Sử dụng bô ̣ công cụ ESAC cải tiến

Cỡ mẫu: tại mỗi bệnh viện, thu thập thông tin từ:

- 200 bệnh án của bệnh nhân có sử dụng KS 

- 200 bệnh án của bệnh nhân có sử dụng KS có ký hiệu “*” 

2 nghiên cứu B7.5 năm 2013 

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và 

kháng sinh có ký hiệu “*”

Sử dụng bô ̣ công cụ ESAC cải tiến

Kết quả đầu ra:

Mô tả được thực trạng sử dụng kháng sinh và kháng 

sinh có ký hiệu “*”, từ đó phát hiện các vấn đề cần can 

thiệp để thúc đẩy sử dụng kháng sinh hợp lý.
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Xin chân thành cảm ơn!
Xin chân thành cảm ơn!

Xin trân trọng cảm ơn!


