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Chương trình quản ý sử dụng háng sinh
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Điểm P CHE II

ATS

Hội ồng ngực Hoa Kỳ (American Thoracic Society)

BVTN

Bệnh viện Thanh Nhàn

CLSI

Viện chuẩn hóa lâm sàng và xét nghiệm Mỹ
(The Clinical & Laboratory Standards Institute)

DDD

Liều xác định trong ngày (Defined Dose Daily)

DSLS

Dược sĩ âm sàng

ECDC

Trung tâm iểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Châu Âu
(The European Centre for Disease Prevention and Control)

ESBL

Men beta-lactam phổ rộng (Extended-spectrum beta-lactamases)

ESCMID

Hiệp hội Vi sinh âm sàng và Bệnh nhiễm trùng Châu Âu
(European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)

EUCAST

Ủy ban thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh Châu Âu
(The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

HĐT&ĐT

Hội đồng Thuốc và điểu trị

HSBA

Hồ sơ bệnh án

ICU

Đơn vị điều trị tích cực (Intensive care unit)

IDSA

Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ (Infectious Diseases Society of America)

IV

Đường tĩnh mạch (Intravenous)

MIC

Nồng độ ức chế tối thiểu vi huẩn (Minimum inhibitory concentration)

MLCT

Mức ọc cầu thận

MRSA

Tụ cầu vàng đề háng methici in

MSSA

Tụ cầu vàng nhạy cảm methicilin

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)
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DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

ĐẶT VẤN ĐỀ
Sử dụng kháng sinh chưa hợp lý hoặc không cần thiết sẽ góp phần làm gia
tăng đề kháng kháng sinh, các phản ứng có hại i n quan đến thuốc và giảm hiệu
quả điều trị. Ý tưởng về Chương trình “Quản lý sử dụng kháng sinh” ( ntimicrobia
MS) ra đời năm 1996 là chiến ược quan trọng trong thực hành

nhằm giải quyết những vấn đề trên [28]. Hiện nay,

MS được mở rộng thành một

chiến ược được thiết kế chặt chẽ hướng đến việc sử dụng kháng sinh “có trách
nhiệm” hơn [28]. Một trong những mục tiêu chính của chương trình này à bảo tồn
hiệu quả của các kháng sinh hiện có, trong đó chú trọng tới nhóm kháng sinh “dự
trữ” hay còn được coi là các kháng sinh lựa chọn “cuối cùng” [71].
Trong số các kháng sinh “dự trữ”, fosfomycin là một háng sinh cũ được tìm
ra vào năm 1969 [32], [83]. Với hoạt phổ rộng trên các vi khuẩn Gram dương và
Gram âm, bao gồm cả Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) và vi
khuẩn sinh enzym beta-lactamase phổ rộng (ESBL), fosfomycin đường tĩnh mạch
(fosfomycin IV) được chỉ định phối hợp với các kháng sinh hác để điều trị nhiễm
khuẩn nặng do các chủng vi khuẩn đa

háng, đặc biệt K.pneumoniae kháng

carbapenem [15], [37]. Fosfomycin IV đã được sử dụng từ lâu tại các nước Châu
Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Anh,...) và Nhật Bản, nhưng chưa được cấp phép ưu hành
tại Hoa Kỳ [32], [36]. Gần đây, Tổ chức Y tế Thế Giới (World Health Organization,
WHO) và Bộ Y tế Việt Nam đã đưa fosfomycin IV vào danh sách nhóm các kháng
sinh “dự trữ” cần có chiến ược quản lý đặc biệt để bảo tồn [3], [89].
Tại bệnh viện Thanh Nhàn, fosfomycin IV được đưa vào danh mục thuốc
bệnh viện từ năm 2010 và sử dụng phổ biến ở các hoa âm sàng, đặc biệt là các
khoa ngoại. Nhằm tăng cường sử dụng hợp lý kháng sinh, HĐT&ĐT bệnh viện đã
ban hành “ u

nh v quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” và có hiệu lực

từ 1/4/2017, trong đó giới hạn fosfomycin IV là một trong các kháng sinh phải phê
duyệt trước khi sử dụng [2]. Tiếp theo đó, vào tháng 7/2018, “ ướng d n sử dụng
fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn” được chính thức áp dụng tại bệnh viện
với nội dung chi tiết về hướng dẫn sử dụng, quy trình phê duyệt sử dụng fosfomycin
IV [1]. Tuy nhi n, đến nay vẫn chưa có nghi n cứu nào đánh giá hiệu quả của các
1

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

stewardship -

can thiệp trên đến sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Với mong
muốn đưa ra bức tranh khái quát về tình hình sử dụng kháng sinh fosfomycin IV,
tổng kết thành công và bài học kinh nghiệm trong triển khai can thiệp quản lý sử
dụng kháng sinh, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả can thiệp
với hai mục ti u như sau:
1. Đánh giá tác động của các can thiệp của Hội đồng Thuốc và điều trị lên tình
hình tiêu thụ fosfomycin IV tại bệnh viện Thanh Nhàn.
2. Đánh giá tác động của các can thiệp của Hội đồng Thuốc và điều trị lên việc
sử dụng fosfomycin IV phù hợp với “ ướng d n sử dụng fosfomycin IV tại
Bệnh viện Thanh Nhàn”.

2
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tăng cƣờng sử dụng hợp lý fosfomycin tĩnh mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn”

Chƣơng 1. TỔNG QU N
1.1.

Nhiễm khuẩn bệnh viện và chƣơng trình quản lý sử dụng kháng sinh

1.1.1. Thách thứ tron đ ều tr nhiễm khuẩn bệnh viện
Nhiễm khuẩn bệnh viện là vấn đề phổ biến, góp phần làm gia tăng nguy cơ
gia tăng chi phí điều trị và nguy cơ tử vong. Theo định nghĩa của WHO, “nhiễm
khuẩn bệnh viện là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh điều trị
tại bệnh viện và nhiễm khuẩn này không hiện diện cũng như hông nằm trong giai
đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Nhiễm khuẩn bệnh viện thường xuất hiện sau
48 giờ kể từ thời điểm người bệnh nhập viện” [73].
Theo ước tính của WHO, ở các nước phát triển, trong số 100 bệnh nhân nhập
viện có đến 7 bệnh nhân mắc phải ít nhất một loại nhiễm khuẩn bệnh viện, con số
này ở các nước đang phát triển có thể

n đến 10/100 bệnh nhân [74]. Tại Châu Âu,

một khảo sát trên 66 bệnh viện trong năm 2010 cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh
viện là 7,1% (1408/19888 bệnh nhân), tại đơn vị hồi sức tích cực là 28,1%
(257/915) [82] Trong hi đó, báo cáo từ một khảo sát năm 2002, ước tính tại Hoa
Kỳ có khoảng 1,7 triệu bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn bệnh viện, với 99.000 ca tử
vong có liên quan [47]. Một khảo sát tương tự vào năm 2011 ghi nhận khoảng
722 000 trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện, với 75.000 ca tử vong [53]. Tại Việt
Nam, kết quả nghiên cứu cắt ngang trên 3287 bệnh nhân tại 15 đơn vị điều trị tích
cực giai đoạn 2012-2013 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mắc ít nhất 1 loại nhiễm khuẩn
bệnh viện là 29,5% (965/3266) Trong đó, viêm phổi là loại nhiễm khuẩn bệnh viện
phổ biến nhất, với tỷ lệ 74,9% (804/1012), tiếp theo là nhiễm khuẩn huyết chiếm
4,4% (44/1012) [64].
Nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn kháng thuốc có tỷ lệ tử vong cao hơn,
thậm chí gấp đôi so với nhiễm khuẩn thông thường [74]. Vi khuẩn đề kháng kháng
sinh là thách thức lớn với các nhà lâm sàng trong bối cảnh nhiễm khuẩn bệnh viện
gia tăng. Năm 2008, Hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) cảnh báo về nhóm vi
khuẩn gây ra phần lớn các nhiễm khuẩn bệnh viện tại Hoa Kỳ và “vượt qua” hiệu
quả của các thuốc kháng sinh hiện có, bao gồm Enterococcus faecium,
3
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đề kháng kháng sinh, kéo dài thời gian điều trị hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh,

Staphylococcus

aureus,

Klebsiella

pneumoniae,

Acinetobacter

baumannii,

Pseudomonas aeruginosa và các vi khuẩn nhóm Enterobacter [16]. Các căn nguy n
tương tự cũng được ghi nhận trong một khảo sát đa trung tâm tại Châu Âu vào năm
2010. Trong đó, tỷ lệ các chủng Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa,
cứu cũng ghi nhận tỷ lệ S. aureus kháng meticillin (MRSA) là 34,2% và
Enterococcus spp kháng vancomycin là 5,4% [82].
Tại Việt Nam, báo cáo về tình hình sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh
tại 15 bệnh viện trong cả nước giai đoạn 2008 - 2009 chỉ ra căn nguy n hàng đầu
gây nhiễm khuẩn bệnh viện là các chủng vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae
(như E.coli, Klebsiella), Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter [6]. Kết quả
nghiên cứu cắt ngang thu thập dữ liệu của 3287 bệnh nhân tại 15 đơn vị điều trị tích
cực ở Việt Nam giai đoạn 2012 – 2013 ghi nhận các căn nguy n chính phân ập
được bao gồm A. baumannii (24,4%), P. aeruginosa (13,8%), và K. pneumoniae
(11,6%) với tỷ lệ háng carbapenem tương ứng là 89,2%, 55,7% và 14,9% [64].
Một khảo sát sử dụng meropenem tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương năm
2011 cũng ghi nhận các loại vi khuẩn thường gặp là A. baumannii (31.3%), K.
pneumoniae (16,6%), E.coli (10,4%), P. aeruginosa (8,3%), với 100% số ượng
chủng A. baumannii đã đề kháng meropenem và có 6/7 chủng K. pneumoniae còn
nhạy cảm với meropenem [8]. Một số nghiên cứu dịch tễ gần đây tại Việt Nam cho
thấy tỷ lệ vi khuẩn Gram âm háng carbapenem đang có xu hướng gia tăng nhanh
chóng. Căn nguy n chính phân ập được bao gồm E.coli, K. pneumoniae, A.
baumannii và P. aeruginosa. Trong đó, A. baumannii và P. aeruginosa có tỷ lệ đề
kháng cao nhất, có thể lên tới trên 90% [6].
Bên cạnh vấn đề sử dụng háng sinh chưa hợp lý, vi khuẩn đề kháng kháng
sinh, việc cơ sở y tế không có biện pháp phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo
cũng à một nguyên nhân quan trọng có thể àm gia tăng nhiễm khuẩn bệnh viện.
Người bệnh có thể bị lây nhiễm vi khuẩn kháng thuốc từ bệnh nhân khác, từ thiết bị
xâm lấn, từ nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đã nhiễm vi khuẩn kháng
thuốc hoặc từ chính các vật dụng trong bệnh phòng [50].
4
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Acinetobacter spp đề kháng carbapenem lần ượt là 3,2%; 23,4% và 20,4%. Nghiên

1.1.2.

ươn tr n quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện
Vi khuẩn đề kháng kháng sinh ngày càng gia tăng cùng với sự hạn chế trong

việc phát triển các kháng sinh mới gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị nhiễm
khuẩn, đặc biệt các nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị, tối ưu

(AMS) là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay [13].
AMS bao gồm tất cả các khía cạnh của việc sử dụng kháng sinh bao gồm
quyết định điều trị và lựa chọn thuốc phù hợp, sử dụng mức liều tối ưu ết hợp với
giám sát bệnh nhân chặt chẽ trong thời gian dùng thuốc Chương trình này đang trở
thành một phần không thể thiếu trong thực hành điều trị của tất cả các bệnh viện
nhằm cải thiện hiệu quả điều trị, hạn chế kháng thuốc và giảm chi phí chăm sóc sức
khỏe cho bệnh nhân [13], [46].
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers of Disease
Control and Prevention – CDC) (2014) đã huyến cáo 7 yếu tố chính cần thiết để
triển hai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh bao gồm [46], [65]:
1- Lãnh đạo đơn vị điều trị hỗ trợ triển hai chương trình
2- Một bác sĩ chịu trách nhiệm điều phối và báo cáo kết quả hoạt động AMS
cho ãnh đạo bệnh viện.
3- Một dược sĩ chịu trách nhiệm về hoạt động dược, nâng cao chất ượng sử
dụng kháng sinh trong bệnh viện.
4- Thực hiện ít nhất 1 can thiệp như “thời gian xem xét đơn
để cải thiện
5- Theo dõi đơn

háng sinh”

đơn
và iểu đề kháng.

6- Báo cáo thông tin

đơn và tình hình đề kháng.

7- Đào tạo cho các nhân viên y tế.
Mặc dù chương trình chi tiết của từng cơ sở điều trị có thể khác nhau, để
chương trình

MS đạt được thành công đều cần tới sự quan tâm, ủng hộ của lãnh

đạo đơn vị, sự phối hợp thực hiện giữa dược sĩ, chuyên gia lâm sàng về nhiễm
khuẩn và các nhà vi sinh lâm sàng [46].
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hóa việc sử dụng các kháng sinh bằng chương trình quản lý sử dụng kháng sinh

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 772/QĐ-BYT ngày
04/3/2016 trong đó khuyến cáo một số nhiệm vụ chính của AMS cần tập trung vào
[3]:
Xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện; xây dựng danh mục
kháng sinh cần hội chẩn hi

đơn, danh mục kháng sinh cần duyệt trước

khi sử dụng, hướng dẫn điều trị cho một số bệnh nhiễm khuẩn thường gặp tại
bệnh viện, xây dựng quy trình quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.
-

Thực hiện các biện pháp can thiệp dựa vào các hướng dẫn đã xây dựng để cải
thiện việc sử dụng kháng sinh và hiệu quả điều trị.

-

Tối ưu hóa iều dùng theo các thông số dược động học: Sử dụng các thông số
dược động học để chỉnh liều hoặc hướng dẫn cách dùng phù hợp để tối ưu
hóa hiệu quả diệt khuẩn và giảm nguy cơ háng thuốc

-

Đánh giá sau can thiệp và phản hồi thông tin.
Trong bối cảnh vi khuẩn gia tăng kháng kháng sinh và có ít kháng sinh mới

được tìm ra, một trong những chiến ược quan trọng của AMS là bảo tồn các kháng
sinh hiện có, đặc biệt trên nhóm kháng sinh dự trữ, cũng như “tái sử dụng”, “hồi
sinh” các háng sinh cũ còn nhạy cảm với các vi khuẩn đa háng thuốc hiện nay.
Theo đó, các

háng sinh cũ như co istin, fosfomycin, c oramphenico ,

nitrofurantonin, minocyc in, meci inam, temoci in được ghi nhận còn nhạy cảm trên
nhiều vi khuẩn kháng thuốc [19], [38], [75] Đặc biệt, co istin và fosfomycin đường
tĩnh mạch à hai háng sinh cũ được xếp vào nhóm kháng sinh dự trữ cần bảo tồn, là
lựa chọn cuối cùng cho các nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do các vi khuẩn đa
kháng [89]. “Tái phát triển” các háng sinh này cần có một cách tiếp cận hệ thống
và kiểm tra nghiêm ngặt, bổ sung các thông tin mới về sử dụng thuốc vào khung
pháp lý và áp dụng các thông tin này vào thực hành lâm sàng [75]. Trong đó, một số
hoạt động ở quy mô bệnh viện có thể thực hiện được bao gồm [75]:
- Ưu ti n các háng sinh cũ còn hiệu quả, cần được “tái phát triển” và sẵn có
hơn
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-

- Thông báo và tư vấn cho các cơ quan quản ý cũng như nhà hoạch định chính
sách và cơ quan Bảo hiểm y tế để cung ứng đủ các loại thuốc đảm bảo chất
ượng và thông tin hướng dẫn sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng hợp lý các háng sinh cũ và tích hợp vào các chương
chương trình giám sát sử dụng thuốc và đề kháng kháng sinh.
Một số chương trình quản lý kháng sinh dự trữ đã được triển khai trên thế
giới và đem ại hiệu quả tích cực. Nghiên cứu COLITIFOS hồi cứu các bệnh án có
sử dụng ít nhất 1 kháng sinh là lựa chọn cuối cùng (bao gồm colistin, temocilin,
tigecyclin, fosfomycin hoặc kháng sinh nhóm phenicol) tại một bệnh viện ở Pháp từ
năm 2008 đến năm 2016 cho thấy sau khi thực hiện can thiệp, tỷ lệ

đơn các

kháng sinh này giảm đáng ể trên các bệnh nhân đã xác định được vi khuẩn nhạy
cảm (29,2% so với 6,9%) và trên các bệnh nhân khi chưa có ết quả xét nghiệm vi
sinh (22,9% so với 3,5%), đồng thời, giảm sai sót về liều khi

đơn (56,2% so với

27,6%, p = 0,02) [22]. Trong nhiều chương trình quản lý kháng sinh, can thiệp về
các hướng dẫn điều trị cũng như hướng dẫn sử dụng một số kháng sinh cụ thể đã
được ghi nhận. Hướng dẫn điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy của
IDSA/ATS 2016 khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh n n được tối ưu hóa dựa trên
các nguyên tắc dược động học/dược lực học (pharmacokinetic/pharmacodynamic –
PK/PD) của thuốc [44]. Theo đó, đối với carbapenem, T > MIC cần đạt ≥ 20% để
có tác dụng kìm khuẩn và tr n 40% để có tác dụng diệt khuẩn [60]. Trong một số
trường hợp nặng, có thể cần đạt 100% T >4xMIC [41]. Do vậy để đảm bảo hiệu quả
điều trị, Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bệnh viện Johns Hopkins 2015 – 2016
đã khuyến cáo sử dụng meropenem với mức liều tối đa 2g mỗi 8 giờ và truyền dài
trong 3 giờ để điều trị nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn sinh carbapenemase [40].
1.2.

Tổng quan về fosfomycin
Fosfomycin là kháng sinh diệt khuẩn phổ rộng được phát hiện vào năm 1969,

và là kháng sinh duy nhất thuộc nhóm kháng sinh có cấu trúc epoxid [37].
Fosfomycin đã được sử dụng từ lâu tại các nước Châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha,
Anh,...), Nhật Bản và một số nước khác với cả dạng uống và tiêm. Riêng tại Hoa
7
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trình quản lý rõ ràng. Theo dõi sử dụng hợp lý các kháng sinh này bằng các

kỳ, fosfomycin chỉ được cấp phép ưu hành dạng bột uống, với chỉ định nhiễm
khuẩn tiết niệu dưới không phức tạp [32]. Trong thế kỷ 21, fosfomycin IV đã được
xếp vào danh sách các háng sinh cũ cần được “tái phát triển” do còn giữ được tác
dụng trên các vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA),
(E.coli, Klebsiella pneumoniae) [75]. WHO và Bộ Y tế Việt Nam đã đưa
fosfomycin đường tĩnh mạch vào danh sách nhóm các háng sinh “dự trữ” và cần
có chiến ược quản ý đặc biệt để bảo tồn [3], [89].
1.2.1. Cấu trúc hóa h c
Fosfomycin là dẫn chất phosphoenolpyruvat, có trọng ượng phân tử nhỏ
(138 Dalton) và được phân lập đầu tiên từ các chủng vi nấm Streptomyces fradiae,
S. viridochromogenes và S. wedmorensis [86]. Hiện nay, fosfomycin đang được sản
xuất bằng tổng hợp hóa dược từ các dẫn chất của acid phosphonic (axit cis – 1,2epoxypropyl phosphonic) [30], [66] Fosfomycin ban đầu được tổng hợp dưới dạng
muối fosfomycin canxi (C3H5CaO4P) sử dụng đường uống và muối fosfomycin
disodium (C3H5Na2O4P) cho đường tiêm. Sau đó, fosfomycin tromethamine
(C3H7O4P · C4H11NO3) có sinh khả dụng được cải thiện hơn so với dạng muối canxi
và đã trở thành công thức chuẩn cho đường uống [14], [32], [66]. Hình 1.1 mô tả
cấu trúc hóa học các dạng muối của fosfomycin [32].

Hình 1.1. Cấu trúc hóa học của fosfomycin, (A) fosfomycin tromethamol,
(B) fosfomycin canxi, (C) fosfomycin disodium [32]
8
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Enterococci kháng glycopeptid, và vi khuẩn đa háng MDR họ Enterobacteriaceae

1.2.2.

ặ tín dược lực h c

1.2.2.1. C

ế tác dụng và phổ kháng khuẩn

Fosfomycin là một kháng sinh diệt khuẩn có cơ chế hoạt động riêng biệt.
Thuốc ức chế không hồi phục giai đoạn sớm của sinh tổng hợp vách tế bào vi

lactam hay glycopptid [70]. Thông qua hệ vận chuyển tích cực glucose-6-P (G6P)
và glycerol-3-P (G3P), fosfomycin đi qua màng tế bào vào bào tương để tiếp cận
với tế bào chất của vi khuẩn [42], [66]. Tại đây, fosfomycin hoạt động như một chất
tương tự phosphoenolpyruvate (PEP) và liên kết với MurA (UDP-GlcNAc
enopyruvyl transferase), làm bất hoạt enzym enolpyruvyl transferase, một enzym
thiết yếu trong sinh tổng hợp peptidoglycan [17]. Bên cạnh đó, fosfomycin àm
giảm sự bám dính của vi khuẩn trên các tế bào biểu mô tiết niệu [18]. Theo cách
tương tự, fosfomycin ức chế thụ thể yếu tố hoạt hóa tiểu cầu trong tế bào biểu mô
đường hô hấp, do đó àm giảm độ bám dính của Streptococcus pneumoniae và
Haemophilus influenzae [81]. Hình 1.2 mô tả cơ chế tác dụng của kháng sinh
fosfomycin [25].

Hình 1.2. Cơ chế tác dụng của kháng sinh fosfomycin [25]
9
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khuẩn Giai đoạn này diễn ra trước cả giai đoạn tác dụng của kháng sinh beta-

Fosfomycin có hoạt phổ rộng trên các vi khuẩn Gram âm và Gram dương,
bao gồm cả S. aureus kháng methicillin (MRSA) và vi khuẩn sinh enzym beta
lactamase phổ rộng (ESBL) [30], [75]. Hầu hết các vi khuẩn Gram âm điển hình
như Salmonella spp., Shigella spp., E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.,
[36]. Các nghiên cứu gần đây đánh giá cao hoạt tính in vitro của fosfomycin trên họ
vi khuẩn đường ruột Enterobacteriaceae sinh ESBL và Enterobacteriaceae đa
kháng thuốc [32]. Tỷ lệ E.coli sinh ESBL nhạy cảm với fosfomycin từ 82 - 100%,
tỷ lệ này dao động hơn ở Klebsiella pneumoniae, từ 15% -100% [31]. Fosfomycin
còn có tác dụng trên các vi khuẩn Gram âm sinh enzym carbapenemase hoặc vi
khuẩn kháng carbapenem (CR), chủ yếu liên quan đến Klebsiella pneumoniae sinh
carbapenemase (KPC) [31]. Bên cạnh đó, các vi huẩn Gram dương như S. aureus
(bao gồm cả MSSA và MRSA), Streptococcus pneumoniae, E. faecalis, phần lớn
chủng E. faecium kháng vancomycin (VRE) đều còn nhạy cảm với fosfomycin [32],
[36], [51].
Điểm gãy nhạy cảm của fosfomycin với các vi khuẩn theo đề xuất của Ủy
ban thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh Châu Âu (EUCAST) và Viện chuẩn hóa
lâm sàng và xét nghiệm Mỹ (CLSI) được trình bày trong bảng 1.1.
Bảng 1.1. Điểm gãy nhạy cảm của fosfomycin theo EUCAST và CLSI [39], [72]
Tiêu chí
EUCAST
2018
(version 8.1)
CLSI
2015

Điểm gãy của fosfomycin (mg/ ít)

Chủng vi huẩn đường dùng thuốc

Nhạy cảm

Trung gian

Kháng

Enterobacteriaceae

≤ 32

≥ 32

Staphylococcus spp.

≤ 32

≥ 32

E.coli*

≤ 64

128

E.faecalis*
≤ 64
128
* Áp dụng trên vi khuẩn phân l p từ bệnh phẩm ư ng tiết niệu.

≥ 256
≥ 256

1.2.2.2. Đ kháng fosfomycin
Mặc dù fosfomycin là một lựa chọn điều trị cho các nhiễm khuẩn có căn
nguyên từ các vi khuẩn họ Enterobacteriaceae sinh enzym beta lactamase phổ rộng
10
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Serratia spp., Citrobacter spp. và Proteus mirabilis đều nhạy cảm với fosfomycin

(ESBL), tuy nhi n đã ghi nhận được tình trạng đề kháng trên các chủng này từ một
số nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đánh giá trên 17.602 bệnh nhân nhiễm khuẩn
đường tiết niệu do E. coli trong thời gian 5 năm (2003 đến 2008) cho thấy việc gia
tăng sử dụng fosfomycin có tương quan với tăng đề kháng fosfomycin, trong đó tỷ
lúc bắt đầu nghiên cứu lên đến 21,7% vào cuối nghiên cứu (p < 0,0001) [61].
Nghiên cứu tại Đài Loan từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2013 ghi nhận 30/108 (27,8
%) chủng Klebsiella pneumoniae sinh ESBL đã háng với fosfomycin [52]. Một
nghiên cứu khác tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012 2016 cho thấy Klebsiella pneumoniae có xu hướng giảm tỷ lệ nhạy cảm với
fosfomycin từ 80% năm 2012 xuống còn 30% năm 2016 [9].
Một số chủng vi khuẩn đề kháng tự nhiên với fosfomycin bao gồm
Acinetobacter
Staphylococcus

spp.,

Stenotrophomonas

capitis,

Staphylococcus

maltophilia,

Burkholderia

saprophyticus,

và

cepacia,

Mycobacterium

tuberculosis [23], [39]. Ngoài ra, fosfomycin không có hoạt tính trên vi khuẩn kỵ
khí Bacteroides fragilis [11].
Cơ chế tác dụng và cấu trúc hóa học riêng biệt của fosfomycin giúp thuốc ít
có nguy cơ bị kháng chéo, tuy nhiên, ba cơ chế đề kháng riêng biệt của vi khuẩn với
fosfomycin đã được xác định [20]. Cơ chế kháng đầu tiên của vi khuẩn dựa trên
việc giảm khả năng thấm của fosfomycin qua màng tế bào vi khuẩn do đột biến các
gen mã hóa hệ vận chuyển glycerol-3-phosphate hoặc hệ vận chuyển glucose-6phosphate [43], [76]. Cơ chế thứ hai thông qua các đột biến điểm trong vị trí gắn kết
của thuốc với enzyme đích (MurA) [45] Cơ chế đề kháng cuối cùng của vi khuẩn
i n quan đến bất hoạt fosfomycin bởi các enzym thủy phân vòng epoxit hoặc
phosphoryl hóa nhóm phosphonat [49].
1.2.2.3. Tác dụng hiệp ồng giữa fosfomycin và các kháng sinh khác
Fosfomycin có hoạt phổ rộng trên các vi khuẩn Gram dương và Gram âm
kháng thuốc. Tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng, fosfomycin thường được sử dụng
kết hợp với ít nhất một kháng sinh khác trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng,
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lệ đề kháng fosfomycin của các chủng E. coli sinh enzym ESBL tăng từ 2,2 % vào

nhiễm khuẩn do các vi khuẩn kháng thuốc nhằm giảm khả năng phát triển đề kháng
thuốc của vi khuẩn [4], [37], [87].
Tác dụng hiệp đồng của fosfomycin với các háng sinh hác đã được ghi
nhận trong nhiều nghiên cứu in vitro. Trên các chủng Klebsiella pneumoniae sinh

kháng sinh carbapenem, tiếp theo là netilmicin và tigecyclin [67]. Phối hợp
fosfomycin - carbapenems cũng được ghi nhận có tỷ lệ hiệp đồng cao nhất (70%) so
với các kháng sinh khác trên Klebsiella pneumoniae háng carbapenem, sau đó à
phối hợp fosfomycin – colistin (36%) [32]. Ngoài 2 phối hợp trên, fosfomycin kết
hợp neltimicin hoặc cefoxitin cũng cho thấy tác dụng hiệp đồng trên E. coli sinh
ESBL [31]. Fosfomycin được biết có hoạt tính trung bình trên Pseudomonas
aeruginosa, tuy nhiên tác dụng hiệp đồng giữa fosfomycin và carbapenem trên
Pseudomonas aeruginosa đa háng được xác định đạt tỷ lệ 50-70% số chủng
(phương pháp Etest) [67], [68]. Một nghiên cứu gần đây tại Hoa Kỳ cho thấy phối
hợp fosfomycin cùng meropenem đã làm giảm sự xuất hiện kháng thuốc của
Pseudomonas aeruginosa trong tất cả các phép thử của nghiên cứu, hơn nữa phối
hợp còn có tác dụng hiệp đồng àm tăng tác dụng diệt khuẩn [27].
Trên vi khuẩn Gram dương, các nghi n cứu hiện nay chưa ghi nhận hiện
tượng đối kháng giữa fosfomycin với các kháng sinh khác [32]. Fosfomycin kết hợp
vancomycin hoặc linezolid, doripenem, quinupristin-dalfopristin có tác dụng hiệp
đồng trên S. aureus kháng methicillin (MRSA) với tỷ lệ cao trên số chủng vi khuẩn
thử nghiệm, dao động từ 88% trên 100% [32]. Tác dụng hiệp đồng của fosfomycin
với linezolid hoặc ampicillin trên các chủng E. faecalis kháng vancomycin cũng đã
được ghi nhận [24].
1.2.3.

ặ tín dượ động h c c a fosfomycin
Sau khi truyền tĩnh mạch liên tục liều duy nhất 4g trong 4 giờ, nồng độ đỉnh

trong huyết thanh của fosfomycin đạt 123 ± 16 microgam/m Sau đó nồng độ giảm
xuống lần ượt còn 24 ± 7 microgam/ml, 8 ± 2 microgam/ml vào giờ thứ 8 và 12 với
thời gian bán thải tương ứng khoảng 2 giờ [4].
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ESBL, tác dụng hiệp đồng thể hiện mạnh nhất khi kết hợp fosfomycin với các

Thể tích phân bố của fosfomycin xấp xỉ 0,3 l/kg thể trọng [4]. Fosfomycin có
trọng ượng phân tử nhỏ (138 dalton) nên dễ dàng xâm nhập vào các mô và dịch cơ
thể với nồng độ bằng 20% - 50% nồng độ trong huyết thanh [4]. Fosfomycin qua
được hàng rào máu não và nồng độ thuốc trong dịch não tủy tăng

n ở khi bệnh

đủ để diệt khuẩn trong ít nhất 12 giờ sau khi kết thúc truyền. Thuốc cũng đạt nồng
độ cao trong mắt, xương, dịch tiết vết thương, cơ, da, phổi và mật. Fosfomycin phân
bố kém vào mô thận nên không khuyến cáo trên bệnh nhân viêm thận – bể thận [4],
[32], [87]. Thuốc qua được nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ với nồng độ thấp
khoảng 8% so với nồng độ trong huyết thanh.
Fosfomycin gần như hông i n ết với protein huyết tương [4], [25]. Thuốc
hông được chuyển hóa qua gan và không có chu kỳ gan ruột, nên chuyển hóa
thuốc không bị ảnh hưởng ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan [4], [87].
Tr n đối tượng người khỏe mạnh, khoảng 80 - 90% fosfomycin dùng qua
đường tĩnh mạch được thải trừ trong vòng 10 giờ Do hông được chuyển hóa,
fosfomycin được thải trừ ở dạng còn hoạt tính giúp điều trị vi m đường tiết niệu
phức tạp [25], [87]. Ở những bệnh nhân có chức năng thận bình thường hoặc suy
giảm chức năng thận từ nhẹ đến trung bình (độ thanh thải creatinin ≥ 40 m /phút),
khoảng 50-60% tổng liều được thải trừ trong vòng 3-4 giờ đầu tiên [87]. Thời gian
bán thải của thuốc tăng tương ứng với mức độ suy thận của bệnh nhân [87].
1.2.4. Chỉ đ nh và liều dùng fosfomycin
Fosfomycin đường uống chủ yếu được chỉ định cho các nhiễm khuẩn tiết
niệu dưới không phức tạp (viêm bàng quang), với liều duy nhất 3g/đợt điều trị [85].
Mức liều cao hơn 3g/lần cách 2-3 ngày với tổng 3 liều/đợt điều trị được sử dụng
cho viêm bàng quang phức tạp [58].
Phân tích từ một tổng quan hệ thống cho thấy fosfomycin IV chủ yếu được
sử dụng trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết/sepsis, nhiễm khuẩn hô hấp (chủ yếu là
viêm phổi), nhiễm khuẩn tiết niệu, vi m xương hớp nhiễm khuẩn và viêm màng
não do vi khuẩn (chiếm tỷ lệ 77%) [37] Đây cũng à các chỉ định được phê duyệt
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nhân có viêm màng não [30]. Fosfomycin phân bố vào dịch màng phổi với nồng độ

của fosfomycin IV tại Châu Âu, cho các trường hợp nhiễm khuẩn nặng, nhiễm
khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc còn nhạy cảm với fosfomycin [84], [87].
Mức liều fosfomycin IV được sử dụng tương đối khác nhau giữa các nghiên
cứu cũng như tờ hướng dẫn sử dụng thuốc được phê duyệt tại các quốc gia khác
trong đó liều trung bình hàng ngày cho người lớn là 181 mg/kg (12,7 g) tại Pháp,
182 mg/kg (12,7 g) tại Đức, và 220 mg/kg (15,7 g) tại Tây Ban Nha, thường được
chia thành 2 đến 3 lần [37]. Fosfomycin IV liều cao 8g – 16g/ngày được sử dụng
cho các nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng còn nhạy cảm với
fosfomycin [4], [84], [87]. Thâm chí, mức liều tối đa được khuyến cáo với viêm
màng não hoặc nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn kém nhạy cảm

n đến 24 g/ngày

[87]. Trong hi đó, tại Nhật Bản, fosfomycin IV được sử dụng ở mức liều thấp là
trung bình 56mg/kg (3,9g) mỗi ngày [32]. Tại Việt Nam, tờ tóm tắt đặc tính sản
phẩm Fosmicin 1g khuyến cáo mức liều fosfomycin 2-4g/ngày, tuy nhi n Dược Thư
Quốc Gia Việt Nam cũng có ghi nhận mức liều cao fosfomycin IV n đến 16g/ngày
[4], [7].
Trên bệnh nhân nhi (<12 tuổi), liều fosfomycin IV được tính dựa trên trọng
ượng cơ thể, trung bình 100-200mg/kg cân nặng cho trẻ 1-12 tháng tuổi, liều 200 –
400mg/ g được áp dụng cho trẻ từ 1-12 tuổi với nhiễm khuẩn nặng bao gồm viêm
màng não hoặc do các vi khuẩn kém nhạy cảm với các kháng sinh khác nhưng còn
nhạy với fosfomycin [87]. Trẻ ≥ 12 tuổi được áp dụng theo liều người lớn [4], [36],
[87].
Trên bệnh nhân suy giảm chức năng thận, liều fosfomycin IV được hiệu
chỉnh theo độ thanh thải creatinin [4], [32]. Hai cách điều chỉnh liều phổ biến nhất
là giảm liều hàng ngày (được hướng dẫn trên các thuốc ưu hành tại

nh và Hướng

dẫn điều trị kháng sinh Sanford Guide) hoặc giãn khoảng cách dùng fosfomycin IV
(được hướng dẫn tại Dược Thư Quốc Gia Việt Nam, và các sản phẩm ưu hành ở
Pháp) [4], [36], [84], [87].
Không cần điều chỉnh liều fosfomycin trên bệnh nhân suy giảm chức năng
gan do thuốc không chuyển hóa qua gan [4], [87].
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nhau [37]. Tại Châu Âu, mức liều fosfomycin đường tĩnh mạch khá thống nhất,

1.2.5. Tác dụng không mong muốn
Fosfomycin là một kháng sinh tương đối an toàn, có khả năng dung nạp tốt
và ít tác dụng không mong muốn. Phản ứng có hại chủ yếu được ghi nhận là hạ kali
máu do thuốc chứa ượng lớn natri (mỗi gam fosfomycin IV chứa 0,32 g natri) [4],
tăng huyết áp, bệnh nhân suy tim đang dùng thuốc trợ tim digitalis hoặc đang sử
dụng corticosteroid đường toàn thân [4], [33], [87].
Các tác dụng không mong muốn có thể gặp khi sử dụng fosfomycin đường
tĩnh mạch bao gồm đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy (có thể gặp nhiễm khuẩn do
bội nhiễm Clostridium difficile). Khi sử dụng dạng uống, buồn nôn, đau bụng và
khó tiêu là các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất [33], [85].
1.2.6. Vai trò c

fosfom

n tron p á đồ đ ều tr nhiễm khuẩn

Trước tình hình gia tăng đề kháng của vi khuẩn gây bệnh hiện nay,
fosfomycin IV được ưu ti n lựa chọn trong phác đồ thay thế trong điều trị các
nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn được xác định do vi khuẩn đa háng thuốc khi
phác đồ ưu ti n hông sử dụng được trên bệnh nhân (dị ứng với háng sinh phác đồ
ưu ti n hoặc i n quan đến sự sẵn có của thuốc,..) hoặc hi người bệnh hông đáp
ứng điều trị với phác đồ ưu ti n [35], [78]. Khuyến cáo của các chế phẩm được ưu
hành tại Pháp (Fosfocine 4g), tại Anh (Fomicys 40mg/m ) cũng như một số nước
Châu Âu khác cũng đều thống nhất fosfomycin IV chỉ nên là lựa chọn thay thế khi
tình trạng nhiễm khuẩn hông còn đáp ứng với các phác đồ ban đầu [84], [87].
Fosfomycin IV cần được phối hợp với ít nhất 1 háng sinh hác để điều trị
các nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa háng thuốc, vi khuẩn sinh ESBL nhằm mục đích
tạo tác dụng hiệp đồng, mở rộng phổ tác dụng và giảm thiểu đề kháng kháng sinh
của vi khuẩn [4], [51], [78], [87]. Kết quả khảo sát trên các bác sĩ truyền nhiễm
Châu Âu năm 2017 cho thấy phác đồ kháng sinh bao gồm fosfomycin IV thường
được phối hợp cùng 1 hoặc 2 háng sinh hác để điều trị các nhiễm khuẩn do vi
khuẩn Gram âm kháng carbapenem (Enterobacteriaceae, P. aeruginosa và
Acinetobacter) [62]. Fosfomycin IV còn được phối hợp cùng carbapenem,
aminoglycosid, colistin, rifampicin, piperacillin/tazobactam hoặc cephalosporin thế
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Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

[33], [37]. Do đó cần đặc biệt ưu ý hi sử dụng fosfomycin IV bệnh nhân có phù,

hệ 3 trong điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn Gram âm đa háng, vi khuẩn Gram
âm sinh ESBL [37], [59], [62] Trong điều trị nhiễm khuẩn Gram dương, đặc biệt S.
aureus háng methici in (MRS ), fosfomycin IV được phối hợp cùng vancomycin
hoặc linezolid [87]. Cặp phối hợp fosfomycin IV – vancomycin hoặc fosfomycin –
và vi sinh lâm sàng Châu Âu (ESCMID) như một lựa chọn thay thế trong điều trị
viêm màng não nhiễm khuẩn đã xác định do MRSA hoặc S.aureus kháng
vancomycin [78]. Phác đồ đơn trị liệu fosfomycin IV chỉ được áp dụng trong điều
trị các nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp do vi khuẩn đa

háng thuốc

(Enterobacteriaceae và P. aeruginosa kháng carbapenem) [62].
1.3. Vài nét về Bệnh viện Thanh Nhàn và các can thiệp đã triển khai trong
quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện
Bệnh viện Thanh Nhàn là một bệnh viện đa hoa hạng I, đảm nhiệm vai trò
đầu ngành Hồi sức và Nội khoa của Sở Y tế Hà Nội. Với mô hình bệnh tật đa dạng,
việc sử dụng thuốc kháng sinh luôn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong chi phí sử dụng
thuốc của bệnh viện Do đó quản lý sử dụng kháng sinh là một trong những nhiệm
vụ quan trọng được HĐT&ĐT bệnh viện đặt ra. Sau Quyết định 772/QĐ-BYT ngày
3/4/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử
dụng kháng sinh trong bệnh viện”, bệnh viện đã triển khai một số hoạt động nằm
trong “Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh”
Bệnh viện đã tăng cường tổ chức đào tạo về sử dụng kháng sinh thông qua
các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo, bình bệnh án là hoạt động thường quy được
tổ chức tại bệnh viện. Bệnh viện cũng đặt ra chiến ược “giới hạn sử dụng kháng
sinh trước

đơn” thông qua ban hành “Danh mục kháng sinh cần hội chẩn khi kê

đơn”, “Danh mục kháng sinh cần phê duyệt trước khi sử dụng” cùng với quy trình
duyệt sử dụng đi èm [1], [2]. Qua đó, chỉ định kháng sinh trong danh mục sẽ được
cân nhắc thận trọng bởi bác sĩ điều trị và được kiểm soát bởi dược sĩ âm sàng và
ãnh đạo bệnh viện thông qua “Phiếu yêu cầu sử dụng háng sinh”. Trong quá trình
triển khai hoạt động, tuy việc kiểm soát trước khi sử dụng các kháng sinh trong
danh mục giới hạn là một biện pháp hiệu quả nhưng cần có thêm hướng dẫn về sử
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inezo id được đưa vào huyến cáo chính thức của Hiệp hội các bệnh nhiễm khuẩn

dụng các kháng sinh này trong bệnh viện để tạo thuận lợi hơn cho bác sĩ và cả dược
sĩ âm sàng.
Bên cạnh đó, hướng dẫn từ nhà sản xuất chỉ khuyến cáo fosfomycin IV được
chỉ định cho các nhiễm khuẩn với mức liều thấp (2-4g) [7], tuy nhiên, mức liều cao
kháng đã được đề cập trong Dược Thư Quốc gia Việt Nam (2015) cũng như các tài
liệu cập nhật khác [4], [37], [87] Điều này thể hiện sự chưa thống nhất về thông tin
thuốc cũng như chưa có hung pháp ý đầy đủ và cập nhật giúp bác sĩ y n tâm chỉ
định mức liều cao cho các nhiễm khuẩn nặng Trước thực tế đó, HĐT&ĐT đã giao
nhiệm vụ cho tổ dược lâm sàng của Khoa Dược xây dựng và triển khai “Hướng dẫn
sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn” nhằm bảo tồn hiệu quả của
fosfomycin IV trên các vi khuẩn đa háng, tăng cường sử dụng hợp lý và thống nhất
cách dùng kháng sinh này trong toàn viện. Các bước xây dựng và triển khai bao
gồm:
- Đề xuất xây dựng hướng dẫn với ãnh đạo Bệnh viện, trao đổi với ãnh đạo các
khoa lâm sàng và Trung tâm DI&ADR Quốc Gia về nội dung và lộ trình triển
hai hướng dẫn.
- Xây dựng hướng dẫn, xin ý kiến và thông qua Hội đồng Thuốc và điều trị, ban
hành hướng dẫn bởi Quyết định của Giám đốc Bệnh viện.
- Phổ biến hướng dẫn đến các khoa lâm sàng thông qua tập huấn sử dụng hợp lý
fosfomycin IV tại Bệnh viện.
- Triển hai hướng dẫn thông qua can thiệp của dược sĩ âm sàng phối hợp với
các khoa lâm sàng, vi sinh.
- Đánh giá hiệu quả can thiệp sau một thời gian triển hai hướng dẫn.

17

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

(12-16g) fosfomycin IV cho các nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa

Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.
2.1.1.

Đ i tƣợng nghi n cứu
ố tượng nghiên cứu c a mục tiêu đán

á về tiêu thụ fosfomycin IV

Đánh giá tình hình tiêu thụ fosfomycin IV của các khoa lâm sàng và toàn
dụng fosfomycin IV của bệnh nhân nội trú và số ngày nằm viện được trích xuất theo
tháng từ phần mềm quản lý thuốc của hoa Dược và phần mềm quản lý bệnh nhân
nội trú của Phòng Kế hoạch tổng hợp.
Tiêu chuẩn loại trừ: Số ượng tiêu thụ fosfomycin IV và số ngày nằm viện
của bệnh nhân tại khoa Nhi và đơn nguy n Sơ sinh giai đoạn từ tháng 1/2013 –
12/2018.
2.1.2.

ố tượng nghiên cứu c a mục tiêu đánh giá về sử dụng fosfomycin IV
Việc sử dụng fosfomycin IV được phân tích dựa trên bệnh án của bệnh nhân

người lớn điều trị nội trú có sử dụng fosfomycin IV từ 1/1/2017 đến 30/12/2018.
Tiêu chuẩn loại trừ: HSBA của khoa Nhi, Đơn nguy n Sơ sinh và các trường
hợp HSBA không tiếp cận được trong quá trình thu thập thông tin được loại trừ.
2.2.

Phƣơng pháp nghi n cứu
* Thiết kế nghiên cứu:
Nghiên cứu can thiệp, theo dõi dọc theo thời gian được chia àm giai đoạn

trước can thiệp và hai giai đoạn sau can thiệp tương ứng với việc ban hành “Danh
mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” (can thiệp 1) và “Hướng dẫn
sử dụng kháng sinh fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn” (can thiệp 2) của
HĐT&ĐT (hình 2.1).
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bệnh viện giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2018 dựa trên hồi cứu số liệu sử

sử dụng hợp lý fosfomycin IV trong nghiên cứu
Can thiệp 1: Là can thiệp của HĐT&ĐT bệnh viện về “Danh mục các thuốc
phải hội chẩn trước khi sử dụng” (trong đó có fosfomycin IV) và quy trình ph
duyệt đi èm theo, được ban hành ngày 26/3/2017 và áp dụng từ tháng 4/2017 [2].
Can thiệp 2: Là can thiệp của HĐT&ĐT bệnh viện về “Hướng dẫn sử dụng
fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn”, được ban hành ngày 20/6/2018 và áp
dụng từ tháng 7/2018 [1].
Theo thời gian, mục ti u 1 và 2 đều được chia àm 3 giai đoạn, tương ứng
với 2 thời điểm can thiệp 1 và 2 nhưng hác nhau về thời điểm bắt đầu nghiên cứu:
Mục tiêu 1: Thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2018
-

Giai đoạn 1*: từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2017 (51 tháng)

-

Giai đoạn 2: từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2018 (15 tháng)

-

Giai đoạn 3: từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018 (6 tháng)

Mục tiêu 2: Thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018
-

Giai đoạn 1*: từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2017 (3 tháng)

-

Giai đoạn 2: từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2018 (15 tháng)

-

Giai đoạn 3: từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018 (6 tháng)
* Lưu ý: Tr

3/2017, khác vớ

ụ t êu 2

ạ 1 ược tính từ t

ạn 1 ở mục tiêu 1. C

u gi ng nhau v các m c th i gian.
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Hình 2.1. Sơ đồ giai đoạn diễn tiến can thiệp tăng cường

ươn p áp n

2.2.1.

2.2.1.1. T ết ế

n ứu c a mụ t u đán

ê

á về tiêu thụ fosfomycin IV

ứu (hình 2.1)

Nghiên cứu sử dụng phân tích trước-sau để so sánh ượng thuốc tiêu thụ giữa
các giai đoạn và phân tích chuỗi thời gian (time-series ana ysis) để khảo sát diễn
ư

2.2.1.2.
-

p pt ut

ps

ệu

Số iệu ti u thụ fosfomycin IV tại các khoa lâm sàng và toàn viện giai đoạn

từ tháng 1/2013 – 12/2018 được truy xuất theo từng tháng từ phần mềm quản ý
thuốc của Khoa Dược
-

Số iệu thống

về số ngày nằm viện của các Khoa âm sàng và toàn viện

giai đoạn từ tháng 1/2013 – 12/2018 được truy xuất từ dữ iệu quản ý bệnh nhân
của Phòng Kế hoạch tổng hợp
2.2.1.3. C
-

t êu

ê

ứu

Mức độ tiêu thụ fosfomycin IV tại các khoa lâm sàng và toàn viện được đánh

giá dựa trên số liều DDD/100 ngày nằm viện theo công thức sau, trong đó giá trị
DDD của fosfomycin IV là 8g [88].
Tổng số gram sử dụng x 100
DDD x số ngày nằm viện
Xu hướng và mức độ tiêu thụ fosfomycin IV theo từng tháng trên toàn bệnh
DDD/100 ngày nằm viện =

-

viện và các khoa phòng thông qua các chỉ số đặc trưng, được mô tả trong hình 2.2
và bảng 2.1.
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biến tiêu thụ thuốc theo thời gian của các giai đoạn.

Hình 2.2. Biểu đồ biểu diễn các chỉ số đặc trưng cho thay đổi xu hướng
và mức độ trong mô hình hồi quy từng phần [12]
Bảng 2.1. Ý nghĩa và cách đánh giá các chỉ số đặc trưng
trong mô hình hồi quy từng phần [56], [79]
STT

Tên chỉ s

Ý nghĩa từng chỉ s và cách đánh giá
Dấu của chỉ số cho biết xu hướng biến thiên sau can

1

Thay đổi hệ
số góc (α)

thiệp à tăng

n (+) hay giảm đi (-) so với trước can

thiệp. Kết quả của chỉ số cho phép đánh giá sự thay đổi
xu hướng biến thiên do can thiệp là nhiều hay ít (mức độ
của sự thay đổi)

Thay đổi mức Dấu của chỉ số cho biết mức độ tăng (+) hay giảm (-) so
2

3

độ ngắn hạn

với trước can thiệp. Về trị số, nếu cd giảm đi so với ab

(ab)

hoặc đổi dấu, hiệu quả của can thiệp chỉ có ý nghĩa tức

Thay đổi thực
trạng (cd)

thời; sau một khoảng thời gian, mứ c độ sẽ trở lại như
trước can thiệp và ngược lại. Hai giá trị ab và cd càng
gần nhau sẽ cho thấy sự thay đổi do can thiệp càng ổn
định theo thời gian Thay đổi mức độ lâu dài (ce) giúp

4

Thay đổi tối

ượng giá sự khác biệt về mức độ theo 2 xu hướng trước

đa âu dài (ce) và sau can thiệp, nếu ce tương tự ab (về cả dấu và trị
tuyệt đối) thì xu hướng có ít sự thay đổi và ngược lại.
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Thông số

ươn p áp n

2.2.2.

n ứu đán

á về sử dụng fosfomycin IV

2.2.2.1. Thiết kế nghiên cứu (hình 2.1)
-

Nghiên cứu sử dụng phân tích trước – sau, để đánh giá các chỉ tiêu nghiên

cứu thu thập được từ dữ liệu trong HSBA của 3 nhóm bệnh nhân trước – sau can

-

Hồi cứu mô tả thông qua phân tích HSBA của 2 nhóm bệnh nhân 1 và 2,

trước khi có can thiệp về “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh
Nhàn” của HĐT&ĐT, thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2018.
-

Tiến cứu theo dõi trực tiếp bệnh nhân trong quá trình thực hiện can thiệp

được tiến hành trong giai đoạn 3, từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018.
2.2.2.2.

ư

p pt ut

p s liệu

* Giai đoạn trước can thiệp về “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV”
Từ phần mềm quản lý bệnh viện, trích xuất danh sách tên bệnh nhân, mã
bệnh án, số ưu trữ các bệnh án của bệnh nhân được chỉ định fosfomycin trong
khoảng thời gian nghiên cứu. Loại trừ các đối tượng bệnh nhi là trẻ sơ sinh, bệnh
nhi dưới 18 tuổi và các bệnh án không tiếp cận được tại kho hồ sơ.
Thông tin trong bệnh án được lấy theo mẫu phiếu thu thập thông tin bệnh án
(phụ lục 3) để khảo sát các ti u chí đã định trước.
* Giai đoạn sau can thiệp về “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV”
Trong quá trình thực hiện quy trình duyệt sử dụng kháng sinh theo “Danh
mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” và “Hướng dẫn sử dụng
fosfomycin IV”, các DSLS ưu ại thông tin người bệnh và theo dõi điều trị theo
mẫu phiếu “Theo dõi đáp ứng của người bệnh với phác đồ có fosfomycin IV” (phụ
lục 4). Thông tin về can thiệp của dược sĩ n việc sử dụng fosfomycin IV của bác sĩ
trong thời điểm duyệt sử dụng thuốc và thời điểm theo dõi sử dụng thuốc tr n người
bệnh được ghi nhận trong “Phiếu can thiệp dược lâm sàng trong sử dụng
fosfomycin IV” (phụ lục 5).
2.2.2.3. Ch tiêu nghiên cứu
Việc đánh giá sử dụng fosfomycin IV được thực hiện bởi một dược sĩ âm
sàng và căn cứ trên “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn”
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thiệp 1 và can thiệp 2.

của HĐT&ĐT bệnh viện. Thời điểm đánh giá sử dụng thuốc à ngày điều trị đầu
tiên trong thời gian sử dụng phác đồ có fosfomycin IV. Các chỉ ti u đánh giá bao
gồm:
 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu: Giới tính, tuổi, cân nặng, điều trị

bình.
 Đặc điểm vi sinh: Tỷ lệ các chủng vi khuẩn phân lập được trong mẫu nghiên
cứu.
 Mức độ sử dụng hợp lý fosfomycin IV về chỉ định, phác đồ kháng sinh thay
thế, phác đồ phối hợp kháng sinh, àm vi sinh trước khi sử dụng thuốc và chế
độ liều cao theo “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh
Nhàn” của HĐT&ĐT bệnh viện, tiêu chuẩn đánh giá được trình bày trong phụ
lục 6.
 Kết quả can thiệp dược có i n quan đến kháng sinh fosfomycin của các dược
sĩ lâm sàng bao gồm can thiệp về chỉ định, liều dùng, phác đồ phối hợp kháng
sinh, giám sát sử dụng thuốc.
 Mức độ chấp thuận của bác sĩ với tư vấn của dược sĩ bao gồm:
-

Chấp thuận: Bác sĩ điều trị đồng thuận với ý kiến tư vấn sử dụng
fosfomycin IV của dược sĩ và chấp nhận thay đổi việc sử dụng ban đầu.

-

Chấp thuận một phần: Bác sĩ điều trị chỉ chấp thuận 1 phần với ý kiến của
dược sĩ, có thể thay đổi hoặc không thay đổi sử dụng thuốc theo can thiệp
của dược sĩ.

-

Không chấp thuận: Bác sĩ điều trị hoàn toàn không chấp thuận can thiệp
của dược sĩ và hông thực hiện theo can thiệp của dược sĩ.

2.3.

Xử lý s liệu

 Sử dụng phần mềm Exel 2010 và SPSS 22 trong quản lý và phân tích thống kê
số liệu. Các biến định tính được so sánh tỷ lệ bằng test thống kê Pearson 2
cho 2 mẫu độc lập, nếu tần số mong đợi nhỏ hơn 5 thì đọc giá trị p theo
Fisher’s exact test hoặc Phi&Cramer’s với chỉ tiêu có từ 3 giá trị định tính trở
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tại ICU, thời gian nằm viện trung bình, thời gian điều trị kháng sinh trung

lên. Các biến định ượng có phân phối không chuẩn, được so sánh bằng trung
vị của 2 mẫu độc lập theo Mann-Whitney U-Test.
 Với thống kê mô tả, số liệu được trình bày dưới dạng tỷ lệ %, TB ± SD trong
trường hợp mẫu tuân theo phân phối chuẩn hoặc trung vị (tứ phân vị 25%,
 Mô hình hồi quy từng phần trong phân tích chuỗi thời gian được sử dụng để
tính toán các chỉ số đặc trưng cho thay đổi về xu hướng và mức độ của các
biến phụ thuộc thời gian và can thiệp [79].
 Sự khác biệt giữa các giá trị của chỉ tiêu nghiên cứu được coi là có ý nghĩa
thống kê khi p < 0,05.
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75%) trong trường hợp mẫu không tuân theo phân phối chuẩn

Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp của HĐT&ĐT lên tình hình
tiêu thụ fosfomycin IV tại bệnh viện Thanh Nhàn
311 T

ộng của các biện pháp can thiệp củ

ĐT ĐT ến tình hình tiêu thụ

Lượng fosfomycin IV tiêu thụ hàng tháng trên toàn bệnh viện và tiêu thụ
trung bình trong từng giai đoạn được tính theo số liều DDD/100 ngày nằm viện
được trình bày trong hình 3.1:

DDD/100 ngày nằm viện

Can thiệp 1

* S li u DDD/100 ngày nằm viện trung bình cả

Can thiệp 2

ạn.

Hình 3.1. Mức tiêu thụ fosfomycin IV trên toàn bệnh viện qua
các giai đoạn của nghiên cứu
Nhận xét: Sau hi HĐT&ĐT bệnh viện áp dụng “Danh mục các kháng sinh
phải phê duyệt trước khi sử dụng” vào tháng 4/2017, mức độ tiêu thụ fosfomycin IV
trung bình trên toàn viện đã giảm còn 1/3 so với giai đoạn trước đó (từ 0,855 xuống
còn 0,278 liều DDD/100 ngày nằm viện) Sang giai đoạn 3, ượng fosfomycin tiêu
thụ tăng gấp 1,6 lần so với giai đoạn 2 (0,457 liều DDD/100 ngày nằm viện) tuy
nhiên vẫn thấp hơn rõ rệt so với giai đoạn 1.
Nhằm phân tích sâu hơn về tình hình tiêu thụ thuốc ở các nhóm khoa lâm
sàng có sự tương đồng về mô hình bệnh nhiễm khuẩn và cách sử dụng kháng sinh,
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fosfomyin IV trên toàn bệnh viện và các kh i lâm sàng

chúng tôi tiếp tục xem xét việc tiêu thụ thuốc theo khối khoa bao gồm khối Ngoại,

Hình 3.2. Diễn biến tiêu thụ fosfomycin IV của bệnh viện và
các khối điều trị giai đoạn 2013-2018
Nhận xét: Cơ cấu lại tiêu thụ fosfomycin IV giữa các khối điều trị trong
bệnh viện đã thay đổi rõ rệt ngay sau can thiệp đầu tiên. Tiêu thụ của khối ngoại
luôn ở mức cao nhất trong giai đoạn 1 đã giảm xuống mức thấp nhất so với 2 khối
còn lại trong giai đoạn 2, và diễn biến tiêu thụ fosfomycin tại Khối Nội cũng giảm
mạnh sau can thiệp. Trong hi đó, ti u thụ fosfomycin của Khối Hồi sức gia tăng
giai đoạn 2 và là khối tiêu thụ chủ yếu fosfomycin IV trong toàn viện.
Để àm rõ hơn sự thay đổi trong xu hướng và mức độ tiêu thụ fosfomycin
của Khối Hồi sức sau can thiệp, chúng tôi đã sử dụng phương pháp chuỗi thời gian
gián đoạn với kết quả được trình bày trong bảng 3.1.
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khối Nội và khối Hồi sức. Kết quả được trình bày tại hình 3.2.

Bảng 3.1. Các chỉ số đặc trưng cho sự thay đổi tình hình tiêu thụ

Giai đoạn 1
và 2 (i=1)

p₁₂*

Giai đoạn 2
và 3 (i=2)

p₂₃*

Thay đổi hệ số góc (αi)

- 0,088

0,289

1,105

0,002

Thay đổi mức độ ngắn
hạn (abi)

2,262

0,004

0,455

0,713

Thay đổi thực trạng (cdi)

1,217

0,095

5,518

0,009

Chỉ s

Thay đổi mức độ tối đa
1,016
0,215
5,966
lâu dài (cei)
* p₁₂ và p₂₃ l
ượt là tr s p của so sánh giữ
ạn 1vớ 2 v

0,021
ạn 2 với 3.

Nhận xét:
Ở giai đoạn 2, mức độ thay đổi ngắn hạn của tiêu thụ fosfomycin IV tăng rõ
rệt so với giai đoạn 1 (ab₁= 2,262 > 0, p < 0,05) nhưng xu hướng tiêu thụ không có
thay đổi đáng ể. Sang giai đoạn 3, xu hướng tiêu thụ tăng đáng ể thể hiện qua hệ
số góc α₂ = 1,105 > 0 (p < 0,05) cùng với thay đổi thực trạng và thay đổi mức độ tối
đa âu dài của tiêu thụ thuốc đều gia tăng và có ý nghĩa thống kê (5 < cd < ce, p <
0,05).
3.1.2 T

ộng của các biện pháp can thiệp củ

ĐT ĐT ến tình hình tiêu thụ

fosfomycin IV tại một s khoa lâm sàng trong bệnh viện
Có tổng số 20 trong 22 khoa lâm sàng được đưa vào tính toán về mức độ tiêu
thụ trong các giai đoạn sau hi đã oại trừ hoa Nhi và đơn nguy n Sơ sinh Hình
ảnh về mức độ tiêu thụ của các hoa được thể hiện trong hình 3.3.
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fosfomycin IV tại Khối Hồi sức

của các khoa lâm sàng
Nhận xét: Mức độ tiêu thụ fosfomycin IV của các khoa phòng trong bệnh
viện có nhiều thay đổi sau can thiệp, tương tự sự thay đổi tiêu thụ của các khối điều
trị. Ở giai đoạn 1, có 16/20 khoa phòng sử dụng fosfomycin với phân bố há đồng
đều ở các khối điều trị, trong đó các khoa khối ngoại bao gồm Ngoại tổng hợp,
Ngoại sọ và Ngoại thận đều có mức tiêu thụ fosfomycin IV khá cao. Với khối Nội,
tiêu thụ chủ yếu trong cả 3 giai đoạn là ở khoa Nội tổng hợp (trung bình liều
DDD/100 ngày nằm viện ở giai đoạn 1 là 1,8 và 0,6 liều ở giai đoạn 2 và 3, các
khoa còn lại có mức tiêu thụ hông đáng ể Sang giai đoạn 2 và 3 số ượng khoa có
sử dụng fosfomycin đã giảm xuống lần ượt còn 14 và 11 hoa âm sàng, trong đó
tiêu thụ fosfomycin IV của các khoa Hồi sức nội và Hồi sức ngoại là lớn nhất.
Kết quả phân tích xu hướng và mức độ tiêu thụ fosfomycin IV giữa các giai
đoạn của một số khoa lâm sàng chính được trình bày ở hình 3.4 và bảng 3.3.
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DDD/100 ngày nằm viện

Hình 3.3. Mức độ tiêu thụ fosfomycin IV trong 3 giai đoạn

(b)

(c)

Hình 3.4. Diễn biến tiêu thụ fosfomycin IV của một số khoa thuộc
Khối Ngoại (a), Khối Nội (b) và Khối Hồi sức (c)
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(a)

Bảng 3.2. So sánh tiêu thụ fosfomycin IV giữa các giai đoạn của các khoa lâm sàng
Khoa
Ngoại tổng hợp
Ngoại thận
Ngoại sọ
Nội tổng hợp
Nội tiết
Thận tiết niệu
Hồi sức ngoại
Hồi sức nội
Đ

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Trung vị tứ phân vị

Trung vị tứ phân vị

Trung vị tứ phân vị

1,60
(0,00-5,28)
0,38
(0,00-1,92)
0,52
(0,00-3,59)
0,00
(0,00-1,74)
0,00
(0,00-0,04)
0,00
(0,00-0,56)
0,10
(0,00-1.72)
0,12
(0,00-0,72)

0,00
(0,00-0,75)
0,00
(0,00-0,01)
0,00
(0,00-0,00)
0,53
(0,12-1,36)
0,00
(0,00-0,42)
0,15
(0,00-0,73)
0,16
(0,00-1,75)
2,62
(1,38-5,15)

0,00
(0,00-0,36)
0,00
(0,00-0,13)
0,00
(0,00-0,24)
0,04
(0,00-1,36)
0,00
(0,00-0,38)
0,00
(0,00-0,00)
2,66
(0,55-5,56)
6,08
(2,29-9,14)

p₁₂

p₂₃

0,004

0,666

0,005

0,715

0,001

0,910

0,092

0,482

0,208

0,859

0,527

0,033

0,781

0,090

0,000

0,119

v tính: s li u DDD/100 ngày nằm viện

Nhận xét:
Các khoa ngoại có diễn biến tiêu thụ thuốc sau can thiệp há đồng nhất, tiêu
thụ thuốc ở giai đoạn 2 giảm rõ rệt so với giai đoạn 1 (p < 0,05), trong giai đoạn 3
vẫn duy trì ở mức thấp tương tự giai đoạn 2. Đối với các khoa nội, mức tiêu thụ
cũng có giảm nhưng sự khác biệt chưa cho ết quả có ý nghĩa thống kê. Riêng khoa
Nội tổng hợp, mức tiêu thụ lớn hơn các hoa còn ại (ngoại trừ các khoa hồi sức)
sau can thiệp.
.

Diễn biến tiêu thụ sau can thiệp ở khối Hồi sức chủ yếu à do thay đổi ở khoa

Hồi sức Nội Trong đó mức tiêu thụ ở khoa này khá thấp trong giai đoạn 1 (trung vị
0,12 (0,00 – 0,72) liều DDD/100 ngày nằm viện) tăng

n rõ rệt ở giai đoạn 2 với

trung vị 2,62 liều (1,38 - 5,15) (p = 0,000) và giai đoạn 3 với trung vị 6,08 iều
(2,29-9,14) nhưng chưa đạt mức có ý nghĩa thống
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Giai đoạn 1

ti u thụ fosfomycin IV ở khoa Hồi sức Ngoại giảm ở giai đoạn 2, và tăng n ở giai
đoạn 3, tuy nhi n sự hác biệt chưa cho ý nghĩa thống

.

Phân tích dữ liệu tiêu thụ fosfomycin IV ở 2 khoa thuộc khối Hồi sức theo
mô hình chuỗi thời gian gián đoạn cho kết quả về xu hướng tiêu thụ được trình bày
Bảng 3.3. Kết quả phân tich mức độ thay đổi tình hình
tiêu thụ fosfomycin IV tại hai khoa Hồi sức nội và Hồi sức ngoại
Chỉ s
Khoa Hồi sức nội
Thay đổi hệ số góc (αi)

Giai đoạn 1
và 2 (i=1)

p₁₂

Giai đoạn 2
và 3 (i=2)

p₂₃

- 0,008

0,935

1,312

0,003

Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

2,471

0,012

- 0,652

0,672

Thay đổi thực trạng (cdi)

2,507

0,005

5,917

0,035

Thay đổi mức độ tối đa âu dài (cei)

2,343

0,020

5,903

0,085

- 0,360

0,028

0,614

0,242

1,115

0,431

3,384

0,084

Thay đổi thực trạng (cdi)

- 2,651

0,043

4,748

0,021

Thay đổi mức độ tối đa âu dài (cei)

- 4,015

0,085

6,362

0,014

Khoa Hồi sức ngoại
Thay đổi hệ số góc (αi)
Thay đổi mức độ ngắn hạn (abi)

Nhận xét:
Sau can thiệp 1, tiêu thụ fosfomycin IV tại khoa Hồi sức Nội có mức độ thay
đổi ngắn hạn, thay đổi thực trạng và thay đổi mức độ tối đa âu dài tăng rõ rệt cho ý
nghĩa thống kê (ab1, cd1, ce1 >2, p < 0,05). Xu hướng và mức độ thay đổi thực
trạng tiếp tục tăng ở giai đoạn 3 cho thấy có ý nghĩa thống kê (α₂>1, cd₂>5, p <
0,05). Bên cạnh đó, giá trị cd₂ > 0 > ab₂ cho thấy can thiệp chỉ có ý nghĩa tức thời ở
thời điểm đánh giá
Với khoa Hồi sức Ngoại, xu hướng và mức độ thay đổi thực trạng sau can
thiệp 1 giảm rõ rệt có ý nghĩa thống kê (α₁, cd₁ < 0, p < 0,05). Sau can thiệp 2, chỉ
có chỉ số về mức độ thay đổi thực trạng và thay đổi tối đa âu dài tăng và cho thấy
có ý nghĩa thống kê (cd₂, ce₂ > 4 và p < 0,05).
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tại bảng 3.2.

Với các khoa còn lại, kết quả phân tích chuỗi thời gian gián đoạn đều chưa
cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về xu hướng và mức độ thay đổi tiêu thụ
fosfomycin IV.
3.2. Đánh giá tác động của các can thiệp của HĐT&ĐT lên sử dụng fosfomycin
Nhàn”
Kết quả thu thập bệnh án của người bệnh có sử dụng fosfomycin IV tại
BVTN trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến hết tháng 6/2018 được trình bày tại hình 3.5.

Hình 3.5. Sơ đồ lựa chọn mẫu trong nghiên cứu
321

ặ đ ểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu
Các bệnh nhân trong bệnh án có sử dụng fosfomycin IV được phân tích các

đặc điểm nhân khẩu học và trình bày ở bảng 3.4 dưới đây:
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IV phù hợp với “Hƣớng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh

Chỉ ti u
(thông s , đơn vị tính)
Giới tính nam, n (%)
Tuổi, trung vị ( hoảng tứ
phân vị) (năm)
Cân nặng, trung vị ( hoảng
tứ phân vị) ( g)
Thời gian nằm viện, trung vị
( hoảng tứ phân vị) (ngày)
Thời gian điều trị KS, trung
vị (tứ phân vị)
Đặc điểm khoa lâm sàng
Bệnh nhân được điều trị
fosfomycin IV tại hoa ICU

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3
(N=71)
(N=96)
(N=60)
35 (49,3)

57 (59,4)

36 (60,0)

65

69

70

(52.0-76,0)

(61,0-78,8)

(61,0-80,8)

53

55

52

(48,0-58,0)

(48,5-62.0)

(46,0-59,0)

15,0

23

20

(9,0-23,0)

(15,0-31,0)

(12,6-28,8)

18

17
(10,0-23,0)

14 (19,7)

(11,3 –
27,8)

16
(8,25-24,0)

64 (66,7)

42 (70,0)

p₁₂

p₂₃

0,195

0,938

0,018

0,741

0,251

0,268

0,002

0,238

0,276

0,186

0,000

0,452

Nhận xét: Đặc điểm nhân khẩu học của bệnh nhân trong giai đoạn 1 và 2
cho thấy chỉ có tuổi, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị trong khoa ICU và thời gian nằm
viện của bệnh nhân ở giai đoạn 2 có xu hướng tăng hơn giai đoạn 1 và khác biệt có
ý nghĩa thống kê. Trong hi đó hai nhóm bệnh nhân của giai đoạn 2 và giai đoạn 3
không có nhiều sự khác biệt về các đặc điểm nhân khẩu học.
B n cạnh các đặc điểm về nhân hẩu học của người bệnh, đặc điểm về vi
huẩn được phân ập trong mẫu nghi n cứu cũng được thu thập từ 161 bệnh phẩm
của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu, phân lập được 176 chủng vi khuẩn và mô tả
tại bảng 3.5.
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Bảng 3.4. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu

Giai đoạn 1
n, %, N=23

Giai đoạn 2
n, %, N=94

Giai đoạn 3
n, %, N=59

p₁₂

p₂₃

Acinetobacter sp

4 (17,4)

30 (32,3)

13 (22,1)

0,161

0,286

E. coli

4 (17,4)

21 (22,6)

13 (22,4)

0,779

1,000

Klebsiella sp

4 (17,4)

13 (14,0)

18 (31,0)

0,743

0,014

Enterococcus sp

5 (21,7)

4 (4,3)

6 (10,3)

0,015

0,184

P.aeruginosa

1 (4,3)

12 (12,9)

3 (5,2)

0,460

0,122

S.aures

2 (8,7)

5 (5,4)

3 (5,2)

0,624

1,000

Các chủng hác

3 (13,0)

9 (9,7)

3 (5,2)

0,703

0,205

Chủng vi khuẩn

Nhận xét: Ở cả 3 giai đoạn nghiên cứu, Acinetobacter sp, E. coli và
Klebsiella sp à các chủng được ghi nhận nhiều nhất. B n cạnh đó, tỷ ệ cấy cho ết
quả dương tính với Enterococcus sp à cao nhất ở giai đoạn 1. Klebsiella sp chiếm
tỷ ệ cao nhất và bằng 1/3 tổng số chủng ở giai đoạn 3, cao hơn giai đoạn 2 và hác
biệt có ý nghĩa thống

Tỷ ệ cấy cho ết quả dương tính với Enterococcus sp

giảm ở giai đoạn 2 (từ 21,7% xuống 4,3%, p < 0,05).
3.2.2.

á động c a các biện pháp can thiệp c

fosfomycin IV phù hợp vớ

&

lên việc sử dụng

ướng dẫn

Tháng 4/2017, HĐT&ĐT bệnh viện đã có quy định về “Danh mục các kháng
sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” Sau 15 tháng kể từ khi áp dụng quy định
này, HĐT&ĐT đã chính thức ban hành “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại
Bệnh viện Thanh Nhàn” Kết quả so sánh về mức độ sử dụng phù hợp với hướng
dẫn ở giai đoạn 1 và 2 cũng như mức độ tuân thủ sử dụng fosfomycin IV theo
hướng dẫn của bác sĩ ở giai đoạn 3 được mô tả trong hình 3.6.
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Bảng 3.5. Đặc điểm vi sinh phân lập được trong nghiên cứu

trong “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn”
Nhận xét:
Tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng fosfomycin IV phù hợp với hướng dẫn tăng rõ
rệt ngay sau can thiệp 1 và tiếp tục cải thiện sau can thiệp 2. Trong giai đoạn đầu, tỷ
lệ bệnh nhân được sử dụng fosfomycin IV phù hợp hướng dẫn khá thấp, đặc biệt
tiêu chí chế độ liều cao chỉ đạt 8,5%. Giai đoạn 2, ít nhất 80% bệnh nhân đã được
sử dụng fosfomycin IV phù hợp với tất cả các ti u chí chính trong hướng dẫn. Đáng
ưu ý nhất là sự phù hợp về chỉ định tăng gấp 5 lần và chế độ liều cao gấp 10 lần so
với giai đoạn 1, sự khác biệt trong tất cả các tiêu chí đều đạt mức ý nghĩa thống kê.
Trong giai đoạn 3, tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng fosfomycin IV phù hợp với
các ti u chí đều tăng so với giai đoạn 2 (ngoại trừ xét nghiệm vi sinh trước dùng
thuốc), đặc biệt ti u chí phác đồ phối hợp kháng sinh và chế độ liều cao đạt mức
100% (khác biệt có ý nghĩa thống kê). Các tiêu chí còn lại cũng có tăng nhưng chưa
cho kết quả có ý nghĩa. Riêng tiêu chí xét nghiệm vi sinh trước dùng fosfomycin ở
giai đoạn 3 có giảm so với giai đoạn 2 (khác biệt không có ý nghĩa thống kê).
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Hình 3.6. Tỷ lệ sử dụng fosfomycin IV phù hợp với một số tiêu chí chính

Chỉ định phù hợp là một yếu tố rất quan trọng trong sử dụng hợp lý kháng
sinh, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân có chỉ định phù hợp ở giai đoạn 1 là khá thấp. Các
chỉ định trong giai đoạn 1 của nghiên cứu được thống kê cụ thể tại bàng 3.6
Bảng 3.6. Các bệnh nhiễm khuẩn được chỉ định fosfomycin IV trong giai đoạn 1

n, N=71

Tỷ lệ %

Chỉ định theo hƣớng dẫn
Vi m phổi bệnh viện, vi m phổi thở máy, viêm

9

1,7

4

5,6

Nhiễm huẩn ổ bụng **

22

30,9

Vi m phổi cộng đồng

16

22,5

Kháng sinh sau mổ chấn thương sọ não

6

8,5

Nhiễm huẩn da, mô mềm

6

8,5

Chưa xác định có nhiễm huẩn

8

11,3

phổi nặng hác *
Nhiễm huẩn tiết niệu phức tạp
Các chỉ định không nằm trong phạm vi hƣớng dẫn

(*) L

trư ng hợp viêm phổi nặ

ứng vớ p

ồ

u tr dài ngày tại bệnh viện

u, sử dụn f sf

p

p

ồ thay thế.

(**) Bao gồm các nhiễm khuẩn: Viêm th n – bể th n, viêm ruột thừa, viêm tụy cấp,
nhiễm khuẩn ư ng m t, sỏi m t, viêm phúc mạc.
Nhận xét: Trước khi có các can thiệp, fosfomycin IV được chỉ định cho
nhiều loại nhiễm khuẩn khác nhau, trong đó phần lớn là các nhiễm khuẩn ổ bụng
(30,9%), viêm phổi cộng đồng (22,5%). Ngoài ra, có cả các trường hợp hông được
xác định có triệu chứng của nhiễm khuẩn (11,3%) và viêm thận – bể thận là chỉ
định hông được khuyến cáo dùng với fosfomycin.
Nhằm àm rõ đặc điểm phác đồ phối hợp kháng sinh, các háng sinh được
phối hợp cùng fosfomycin IV được thống kê trong bảng 3.7.
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S lƣợng

Bệnh nhiễm khuẩn

Kháng sinh

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3

ph i hợp cùng

(43/71 BN*) (85/96 BN*) (60/60 BN*)

fosfomycin IV

n, %, N=43

n, %, N=85

n, %, N=60

21(48,8)

29 (31,4)

3 (7,0)

p₁₂

p₂₃

27 (45,0)

0.120

0.190

25 (29.4)

19 (31,7)

0.040

0.770

11(25,6)

24 (28,2)

13 (21,7)

0.750

0.370

Glycopeptid

0 (0,0)

18 (21,2)

5 (8,3)

<0.001

0.040

Cephalosporin
thế hệ III

5 (11,6)

6 (7,1)

7 (11,7)

0.510

0.340

Colistin

0 (0,0)

6 (7,1)

4 (6,7)

0.010

1.000

KS khác **

1 (2,3)

14 (16,5)

3 (5,0)

0,003

0,070

Quinolon
Carbapenem
Aminoglycosid

* S BN ượ

ù

p

ồ có fosfomycin IV ph i hợp cùng kháng sinh khác

** Bao gồm: piperacilin/tazobactam, cephalosporin thế hệ II, kháng sinh nhóm
macrolid và metronidazol.

Nhận xét:
Quinolon và aminoglycosid là 2 nhóm kháng sinh thường được sử dụng
trong phác đồ phối hợp có fosfomycin IV ở cả 3 giai đoạn, trong đó quinolon chiếm
tỷ lệ cao nhất (lần ượt là 48.8%, 31,4% và 45%).
Sau can thiệp, tỷ lệ phối hợp có kháng sinh nhóm carbapenem, colistin và
glycopeptid cùng fosfomycin IV tăng rõ rệt. Ngoài ra, fosfomycin IV cũng được
phối

hợp

cùng

các

háng

sinh

hác

như

cepha osporin

thế

hệ

3,

piperacilin/tazobactam, cephalosporin thế hệ II, macrolid và metronidazol, tuy
nhiên không có sự khác biệt nhiều giữa các giai đoạn.
Tiêu chí chế độ liều cao cải thiện lớn nhất, tăng từ 8,5% lên 90,6% và đạt
100% ở giai đoạn 3. Đặc điểm về các khoảng liều fosfomycin IV sử dụng cho người
bệnh trong các giai đoạn được trình bày trong bảng 3.8.
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Bảng 3.7 Đặc điểm về kháng sinh phối hợp trong phác đồ có fosfomycin IV

Bảng 3.8 Đặc điểm về khoảng liều fosfomycin IV sử dụng trong nghiên cứu
Khoảng liều

Giai đoạn 1
n, %, N=71

Giai đoạn 2
n, %, N=96

Giai đoạn 3
n, %, N=60

2-4 gram/ngày

69 (97,2)*

27 (28,1)

2 (3,3)

< 0,001 < 0,001

6-9 gram/ngày

2 (2,8)

32 (33,3)

26 (43,3)

< 0,001 0,209

12-16 gram/ngày

0 (0,0)

37 (38,5)

32 (53,3)

< 0,001 0,070

p₂₃

ạn 1, li u 2g/ngày chiếm 83,1%, li u 3-4g/ngày chiếm 14,1%.
Nhận xét: Giai đoạn 1 bệnh nhân chủ yếu được dùng fosfomycin IV với liều

thấp 2g/ngày (83,1%) (chế độ liều cao tính trong giai đoạn này chỉ đạt 8,5%) Như
vậy, giai đoạn 1 chủ yếu dùng mức liều thấp 2g/ngày. Tỷ lệ này giảm mạnh ở giai
đoạn 2 và 3 lần ượt xuống còn 28,1% và 3,3%. Đồng thời các khoảng liều 6-9 gram
và 12-16 gram/ngày ngày càng được sử dụng phổ biến, đặc biệt sau can thiệp đầu
tiên (p < 0,05).
3.2.3.
tron

ặ đ ểm các can thiệp c

dượ sĩ lâm s n l n sử dụng fosfomycin IV

đoạn 3 c a nghiên cứu
Trong giai đoạn 2 và 3 của nghiên cứu, tất cả bệnh án có y lệnh fosfomycin

IV đều được DSLS thẩm định và duyệt trước khi sử dụng tr n người bệnh (trừ các
trường hợp chỉ định fosfomycin IV vào ngày nghỉ sẽ được duyệt vào ngày đi àm
sau đó). Can thiệp dược trên mỗi bệnh nhân (nếu có) đều được DSLS trao đổi cùng
bác sĩ ngay lúc duyệt, hoặc thời điểm theo dõi điều trị Theo đó, trong giai đoạn 3,
các thông tin can thiệp dược được ghi nhận vào phiếu can thiệp dược lâm sàng
trong sử dụng fosfomycin IV (phụ lục 5).
Trong tổng số 60 trường hợp được sử dụng fosfomycin IV trong giai đoạn 3,
có 42 ượt can thiệp trên 35 bệnh nhân với tổng số 49 ượt chỉ tiêu được can thiệp.
Các thông tin can thiệp được trình bày trong bảng 3.9.
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*

p₁₂

Bảng 3.9 Đặc điểm các can thiệp dược lên sử dụng fosfomycin IV của bác sĩ
S lƣợng
(n=49)

Tỷ lệ %

Can thiệp về chỉ định fosfomycin IV

6

12.2

Can thiệp về hiệu chỉnh liều fosfomycin IV
theo MLCT

21

42.9

Can thiệp về kháng sinh phối hợp

7

14.3

Can thiệp về giám sát nồng độ kali máu khi
dùng fosfomycin IV

8

16.3

Can thiệp khác*

7

14.3

Chấp thuận

42

82.7

Chấp thuận một phần

7

14.3

Chỉ tiêu

Mức độ chấp thuận của bác sĩ với can thiệp dƣợc

Không chấp thuận
* Can thiệp v ch nh thực hiện xét nghiệm v s

0
0
trước khi sử dụng fosfomycin

IV, bổ sung các thông tin lâm sàng và c n lâm sàng ê

u

ến nhiễm khuẩn.

Nhận xét:
Trong giai đoạn 3 của nghiên cứu, các can thiệp chủ yếu trên chỉ định, hiệu
chỉnh liều theo mức lọc cầu thận, phối hợp kháng sinh và giám sát kali máu. Trong
đó, can thiệp về hiệu chỉnh liều fosfomycin IV theo mức lọc cầu thận chiếm tỷ lệ
cao nhất (42,9%), các chỉ tiêu còn lại chiếm tỷ lệ từ 12% đến 16% mỗi loại.
Tỷ lệ chấp thuận can thiệp dược về fosfomycin IV khá cao (82,7%), đặc biệt
à đối với các can thiệp liên về liều dùng (100%). Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ
các chỉ tiêu can thiệp được chấp thuận 1 phần (14,3%), chủ yếu i n quan đến chỉ
định và làm xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng fosfomycin IV.
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Các loại can thiệp dƣợc về fosfomycin IV

Chƣơng 4. BÀN LUẬN
Fosfomycin là một trong số ít các háng sinh cũ được xác định vẫn còn hiệu
quả trên nhiều vi khuẩn Gram dương và Gram âm háng thuốc, bao gồm cả S.
aureus kháng methicillin (MRSA) và Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem
2010 cho đến nay. Gần đây, thuốc đã được đưa vào danh sách các háng sinh “dự
trữ” cần quản lý chặt chẽ nhằm bảo tồn hiệu lực trước tình trạng gia tăng đề kháng
kháng sinh của vi khuẩn [89]. Để đảm bảo sử dụng hợp lý kháng sinh trong bệnh
viện nói chung và fosfomycin IV nói riêng, bệnh viện đã ần ượt ban hành “Danh
mục kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” và “Hướng dẫn sử dụng
fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn”. Sau một thời gian triển khai các quy
định trên, nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm đánh giá tác động của các
can thiệp tr n đến tiêu thụ kháng sinh và đặc điểm sử dụng fosfomycin IV tại bệnh
viện.
4.1. Tác động của các can thiệp của Hội đông Thu c và điều trị lên tình hình
tiêu thụ fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn
411

á động c a các can thiệp c

&

lên tiêu thụ thuốc c a toàn viện

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các can thiệp từ HĐT&ĐT đã có
tác động rõ rệt đến tình hình tiêu thụ fosfomycin IV tại bệnh viện nói chung và các
khối điều trị nói riêng. Từ tháng 4/2017, việc sử dụng fosfomycin IV được phê
duyệt theo quy trình chặt chẽ, làm giảm rõ rệt mức độ tiêu thụ fosfomycin IV trên
toàn viện từ 0,855 liều DDD/100 ngày nằm viện ở giai đoạn 1 xuống lần ượt còn
0,278 và 0,457 liều ở giai đoạn 2 và 3. Mức giảm này chủ yếu là do giảm sử dụng ở
hầu hết các khoa khối Ngoại và khối Nội, trong hi đó khối Hồi sức (bao gồm khoa
Hồi sức Nội và Hồi sức Ngoại) có mức tiêu thụ tăng dần.
Trên thực tế, trước khi ban hành “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt
trước khi sử dụng” vào tháng 4/2017, việc

đơn fosfomycin IV của hầu hết bác sĩ

chủ yếu căn cứ vào tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc, trong đó fosfomycin IV được
chỉ định cho nhiều loại nhiễm khuẩn (nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn vùng chậu,
viêm tuyến bartholin, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và
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[38], [58], [75]. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, fosfomycin IV đã được sử dụng từ năm

dưới) và mức độ nhiễm khuẩn từ nhẹ đến nặng [7]. Đây chính à một trong các lý do
dẫn đến việc sử dụng fosfomycin IV là khá phổ biến ở nhiều khoa lâm sàng, đặc
biệt các khoa khối ngoại và khoa nội tổng hợp, với tổng số 16/20 khoa có sử dụng
fosfomycin IV trong giai đoạn này (đã oại trừ Khoa Nhi và Đơn nguy n sơ sinh)
khi sử dụng” dẫn đến tất cả các HSBA có y lệnh fosfomycin IV phải được thẩm
định và duyệt sử dụng bởi DSLS trước khi sử dụng cho người bệnh. Việc phê duyệt
sử dụng này dựa trên định hướng chỉ sử dụng kháng sinh nhóm “dự trữ” là lựa chọn
cuối cùng khi các lựa chọn thay thế đều thất bại. Việc thắt chặt chỉ định đã àm
giảm mức tiêu thụ fosfomycin IV trong toàn viện từ 0,855 liều DDD/100 ngày nằm
viện ở giai đoạn 1 xuống lần ượt còn 0,278 và 0,457 liều ở giai đoạn 2 và 3. Một số
hoa đã hông còn sử dụng fosfomycin IV ở giai đoạn này là khoa Liên chuyên
khoa và khoa Bệnh nghề nghiệp. Sang giai đoạn 3, duyệt sử dụng fosfomycin IV
tiếp tục theo quy trình như ở giai đoạn 2 và được củng cố thêm bởi “Hướng dẫn sử
dụng fosfomycin IV” của HĐT&ĐT bệnh viện. Hướng dẫn này đã trở thành căn cứ
chính thức cho việc sử dụng fosfomycin IV tại bệnh viện, qua đó đã tiếp tục duy trì
mức độ tiêu thụ thuốc tại hầu hết các khối lâm sàng ở mức thấp, đồng thời số ượng
khoa phòng tiêu thụ thuốc trong bệnh viện giảm còn 11/20 khoa ở giai đoạn 3. Có
thêm 3 khoa không sử dụng trong gian đoạn 3 so với giai đoạn 2, tuy nhiên cần
thêm thời gian để theo dõi do việc sử dụng thuốc chỉ được tiến hành trong thời gian
tương đối ngắn 6 tháng.
4.1.2. á động c a các can thiệp c

&

lên tiêu thụ thuốc tại một số

khoa lâm sàng trong bệnh viện
Trong 3 khối điều trị tại bệnh viện, khối Ngoại luôn có mức tiêu thụ cao nhất
ở giai đoạn 1 nhưng đã giảm xuống thành khối tiêu thụ fosfomycin IV ít nhất ở giai
đoạn 2 và 3. Điển hình là các khoa Ngoại tổng hợp, Ngoại sọ và Ngoại thận với
trung bình số liều DDD/100 ngày nằm viện trong giai đoạn 1 lần ượt là 3,23, 2,42
và 1,75 liều đều giảm xuống còn 0,22, 0,16 và 0,09 liều ở giai đoạn 2 và duy trì
mức thấp này ở giai đoạn 3, phép kiểm định phi tham số cũng cho kết quả tương tự
với p < 0,05. Mặc dù mức độ tiêu thụ giảm đáng kể nhưng tác động của can thiệp
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Quy định của HĐT&ĐT về “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước

không đạt được ý nghĩa thống kê trong phân tích chuỗi thời gian gián đoạn ở các
khoa ngoại, điều này có thể được giải thích một phần là do tiêu thụ thuốc giai đoạn
sau can thiệp ở mức rất thấp kết hợp với tiêu thụ không ổn định ở cả hai giai đoạn,
nhiều thời điểm xuống bằng 0 liều và thời gian nghiên cứu chưa tương đồng giữa
ở các khoa Khối Ngoại đã cho thấy độ mạnh và khả năng duy trì ảnh hưởng của quy
trình duyệt sử dụng kháng sinh (can thiệp 1) lên tiêu thụ fosfomycin IV tại đây, tuy
nhiên khác biệt chưa cho ý nghĩa thống kê. Trên thực tế, “Hướng dẫn sử dụng
fosfomycin IV” không ảnh hưởng nhiều lên tình hình tiêu thụ thuốc tại các khoa
này trong giai đoạn 3, do hướng dẫn tập trung đến tăng cường sử dụng hợp lý
fosfomycin IV khi lựa chọn thuốc là phù hợp.
Tác động giảm tiêu thụ thuốc của can thiệp 1 lên các khoa khối Nội không rõ
rệt như ở khối Ngoại, giai đoạn 2 và 3 tiêu thụ thuốc giảm nhưng hông đáng ể so
với giai đoạn 1, kết quả quan sát được trên biểu đồ và phép kiểm định phi tham số
chưa cho ý nghĩa thống kê. Điều này được giải thích một phần bởi tiêu thụ
fosfomycin IV của các khoa khối Nội (ngoại trừ Nội tổng hợp) đã ở mức rất thấp
trong giai đoạn 1 (trung bình số liều DDD/100 ngày nằm viện đều ≤ 0,55). Trong số
các khoa thuộc khối Nội, đáng chú ý à tiêu thụ thuốc của khoa Thận tiết niệu trong
giai đoạn 2 duy trì khá ổn định ở mức thấp nhưng sang giai đoạn 3 đã hông còn
được sử dụng. Trong hi đó, fosfomycin IV từ âu đã được biết đến là một kháng
sinh dành cho nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đặc biệt là nhiễm khuẩn tiết niệu phức
tạp [30], [37]. Ở giai đoạn 2, các bác sĩ còn chưa sẵn sàng với chế độ liều cao
fosfomycin IV mặc dù nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp là loại nhiễm khuẩn thường
gặp tại đây, đa số các bệnh nhân được sử dụng fosfomycin IV là do tham vấn của
DSLS với bác sĩ trong quá trình hội chẩn (thông tin hội chẩn được ghi trong bệnh án
khảo sát ở mục tiêu 2). Do đó, dừng sử dụng thuốc trong giai đoạn 3 tại khoa Thận
tiết niệu có i n quan đến việc 2 trên tổng số 3 DSLS của Khoa Dược đang được
đào tạo nâng cao chuyên môn về dược lâm sàng trong thời gian này, dẫn tới giảm
thời gian đi khoa lâm sàng của các dược sĩ
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các giai đoạn. Hình ảnh tiêu thụ fosfomycin IV của giai đoạn 3 tương tự giai đoạn 2

Khoa Nội tổng hợp là khoa duy nhất trong khối Nội tiêu thụ thuốc trong giai
đoạn 1 ở mức cao (trung bình 1,82 liều DDD/100 ngày nằm viện), chỉ sau hai khoa
Ngoại tổng hợp và Ngoại sọ. Sau can thiệp, tiêu thụ thuốc tại khoa Nội tổng hợp đã
giảm ở giai đoạn 2 và 3 lần ượt còn 0,66 và 0,62 liều nhưng cũng à tương đối cao
thống kê. Lý do có thể i n quan đến mô hình bệnh nhiễm khuẩn tại khoa. Khoa Nội
tổng hợp à nơi tiếp nhận các bệnh nhân viêm phổi, trong đó có cả viêm phổi nặng,
viêm phổi bệnh viện chuyển từ hoa hác đến hoặc từ tuyến dưới lên khi các phác
đồ ban đầu hông đáp ứng, đây à các trường hợp bác sĩ ựa chọn phác đồ thay thế
có fosfomycin IV Ngoài ra, bác sĩ tại khoa cũng đã tự cập nhật thông tin về sử dụng
fosfomycin IV và chế độ liều cao cho các nhiễm khuẩn nặng trong quá trình trao đổi
thông tin và hội chẩn cùng các DSLS.
Tại Khối Hồi sức, tiêu thụ fosfomycin IV đã tăng mạnh ở giai đoạn 2 so với
giai đoạn 1, thể hiện qua chỉ số thay đổi mức độ ngắn hạn ab₁= 2,262 > 0 (p < 0,05)
nhưng thay đổi về xu hướng tiêu thụ chưa có ý nghĩa thống kê. Khi phân tích cụ thể
hơn, chúng tôi nhận thấy tiêu thụ thuốc của khối Hồi sức tăng trong giai đoạn này là
do tăng mức tiêu thụ của khoa Hồi sức nội, trong hi đó tiêu thụ thuốc của khoa Hồi
sức ngoại thậm chí còn giảm về cả xu hướng và mức độ (α₁, cd₁ < 0, p < 0,05).
Sang giai đoạn 3, hình ảnh tiêu thụ của cả hai khoa Hồi sức nội và Hồi sức ngoại
há tương đồng, lúc này cả mức độ và xu hướng tiêu thụ thuốc của khối Hồi sức
đều tăng đáng ể (α2, cd2,ce2 > 0, p < 0,05).
Xu hướng tăng sử dụng fosfomycin IV tại khối Hồi sức, đặc biệt là khoa Hồi
sức Nội có thể giải thích do can thiệp 1 không chỉ là chính sách về hạn chế

đơn

nhóm kháng sinh “dự trữ” trong bệnh viện, mà còn là định hướng để các bác sĩ sử
dụng fosfomycin IV cho các nhiễm khuẩn nặng và nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa
kháng với chế độ liều cao từ 12 – 16g/ngày và là chế độ liều chưa được hướng dẫn
bởi các thuốc đang ưu hành ở Việt Nam. Khác với các khoa lâm sàng khối Nội và
khối Ngoại, các bác sĩ khoa Hồi sức Nội đều đồng thuận về việc cần thiết phải tối
ưu hóa liều fosfomycin IV trong các nhiễm khuẩn nặng đã góp phần gia tăng mức
độ tiêu thụ fosfomycin IV của khoa trong giai đoạn 2, các thay đổi này được thể
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so với các khoa khác trong bệnh viện, kết quả kiểm định không cho thấy ý nghĩa

hiện qua các chỉ số thay đổi ngắn hạn, thay đổi thực trạng và thay đổi tối đa âu dài
sau can thiệp 1 (ab1, cd1, ce1) đều > 2, p < 0,05. Cả ba chỉ số này gần bằng nhau
(khoảng 2,4 liều) cho thấy tiêu thụ ổn định theo thời gian và xu hướng tiêu thụ
hông thay đổi (α = -0,008). Sang giai đoạn 3, sự gia tăng đáng ể về xu hướng tiêu
cuối năm 2018 nên việc cung ứng các háng sinh ưu ti n trong bệnh viện bị gián
đoạn dẫn đến fosfomycin IV được sử dụng như à một lựa chọn thay thế. Hình ảnh
tiêu thụ trong giai đoạn 3 khá giống với thời điểm cuối năm 2017 ở giai đoạn 2
cũng gợi ý cho lý do này.
Khác với khoa Hồi sức nội, quy định về phê duyệt sử dụng fosfomycin IV đã
ảnh hưởng rõ rệt n xu hướng tiêu thụ fosfomycin IV của khoa Hồi sức ngoại. Tiêu
thụ thuốc đang có xu hướng tăng trong giai đoạn 1 đã giảm dần ở giai đoạn 2, với
chỉ số thay đổi hệ số góc α₁ = -0,36 < 0. Sau hi HĐT&ĐT ban hành “Hướng dẫn
sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn” và một số hoạt động đào tạo,
sinh hoạt khoa học được thực hiện nhằm phổ biến về hướng dẫn, fosfomycin IV lại
bắt đầu được tăng sử dụng ở giai đoạn 3 do các bác sĩ đã có thêm thông tin, cơ sở
pháp lý và thực hành để

đơn, đồng thời hoa cũng có mô hình nhiễm khuẩn phù

hợp cho chỉ định fosfomycin IV. Bên cạnh đó, tương tự khoa Hồi sức Nội, cung
ứng các

háng sinh ưu ti n

hác cũng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng

fosfomycin IV ở khoa Hồi sức Ngoại.
Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra có mối liến quan giữa gia tăng mức
độ tiêu thụ kháng sinh với tăng kháng kháng sinh của vi khuẩn, đặc biệt là các vi
khuẩn đa háng thuốc [10], [55]. Do đó, việc giảm sử dụng kháng sinh có thể hạn
chế vi khuẩn kháng thuốc. Sau các can thiệp, tiêu thụ fosfomycin IV tại bệnh viện
đã có nhiều thay đổi tích cực, theo đó thuốc được giảm sử dụng ở hầu hết các khoa,
đặc biệt là các khoa khối và tăng n ở khối Hồi sức. Tuy nhiên, mục đích chính hi
HĐT&ĐT tiến hành các can thiệp không phải để giảm ượng tiêu thụ thuốc mà
hướng tới sử dụng hợp lý và duy trì hiệu quả của kháng sinh fosfomycin IV.
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thụ được giải thích bởi thời gian nghiên cứu của giai đoạn 3 đúng vào thời điểm

Chúng tôi tiếp tục mục tiêu 2 của nghiên cứu để đánh giá tác động của các
biện pháp can thiệp đến việc sử dụng hợp lý fosfomycin IV căn cứ trên “Hướng dẫn
sử dụng fosfomycin IV” của HĐT&ĐT.
4.2. Tác động của các biện pháp can thiệp của HĐT&ĐT lên việc sử dụng
Thanh Nhàn”
421

ặ đ ểm bệnh nhân và vi sinh trong nghiên cứu
Đặc điểm sử dụng fosfomycin IV đã được đánh giá tr n tổng số 227 hồ sơ

bệnh án đủ tiêu chuẩn được đưa vào nghi n cứu chia thành 3 nhóm bệnh nhân
tương ứng các giai đoạn can thiệp. Về đặc điểm nhân khẩu học có sự khác biệt về
tuổi, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị tại khoa ICU và thời gian nằm viện giữa các bệnh
nhân trong giai đoạn 1 và 2 (p < 0,05). Với yếu tố tuổi có sự khác biệt không nhiều
ảnh hưởng đến điều trị. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng fosfomycin IV được
điều trị tại khoa ICU và thời gian nằm viện trong giai đoạn 2 cao hơn giai đoạn 1 có
thể i n quan đến tình trạng nhiễm khuẩn nặng hơn của người bệnh, đây à một dấu
hiệu cho thấy việc sử dụng fosfomycin IV đã phù hợp hơn với định hướng của
HĐT&ĐT. Không có sự khác biệt về các đặc điểm của người bệnh giữa hai nhóm
bệnh nhân sau can thiệp 2 một phần cho thấy việc điều trị bằng fosfomycin IV vẫn
tập trung trên bệnh nhân nặng tại khoa ICU. Một nghiên cứu năm 2007 trong vòng
10 tuần tr n toàn nước Pháp về sử dụng fosfomycin IV đã ghi nhận 44% bệnh nhân
được điều trị tại đơn vị chăm sóc tích cực [26]. Kết quả này thấp hơn so với giai
đoạn 2 và 3 của chúng tôi (lần ượt là 67% và 70%), có thể do nghiên cứu trên được
thực hiện trên toàn nước Pháp, với chỉ định khi sử dụng fosfomycin IV đa dạng hơn
nghiên cứu của chúng tôi là tr n các vi m xương hớp nhiễm khuẩn, viêm nội tâm
mạc và viêm màng não.
Về đặc điểm vi khuẩn, kết quả nghiên cứu cho thấy Acinetobacter sp.,
Klebsiella sp. và E.coli là các chủng luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong cả 3 giai đoạn
(trừ giai đoạn 1 có thêm Enterococcus sp.). Đáng chú ý, giai đoạn 3 ghi nhận tỷ lệ
Klebsiella sp phân lập được tăng so với giai đoạn 2, tăng cả về số ượng và tỷ lệ
(31% so với 14%) mặc dù thời gian nghiên cứu ngắn hơn. Đây à một kết quả đáng
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fosfomycin IV phù hợp với “Hƣớng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện

ưu tâm trong bối cảnh nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy sự gia tăng nhanh của
Klebsiella pneumoniae trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa Hồi sức tích cực [6],
[9]. Fosfomycin IV đã được chứng minh còn hiệu quả với các vi khuẩn họ
Enterobacteriaceae, đặc biệt là E.coli và Klebsiella pneumoniae, kể cả Klebsiella

nghiên cứu, các chủng E.coli (bao gồm cả E.coli sinh ESBL) còn nhạy cảm cao với
fosfomycin (trên 90%) và Klebsiella sp. sinh ESBL còn nhạy cảm 100% với
fosfomycin. Do đó, việc tăng cường “Quản lý sử dụng háng sinh fosfomycin IV”
là hết sức cần thiết để tiếp tục bảo tồn giá trị của kháng sinh này trong điều trị, đặc
biệt trên các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc đang ngày càng gia tăng
4.2.2.

á động c a các biện pháp can thiệp c

&

lên việc sử dụng

fosfomycin IV phù hợp với ướng dẫn
Các ti u chí đánh giá tính hợp lý trong sử dụng fosfomycin IV căn cứ trên
“Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV” của HĐT&ĐT bệnh viện và được so sánh
giữa các nhóm bệnh nhân sau mỗi can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử
dụng thuốc được cải thiện ở tất cả các tiêu chí quan trọng của hướng dẫn ngày sau
can thiệp đầu tiên của HĐT&ĐT, bao gồm chỉ định, phác đồ kháng sinh thay thế,
phác đồ phối hợp kháng sinh, làm xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng thuốc và
chế độ liều cao fosfomycin IV.
4.2.2.1. T

ộng của can thiệp v “

khi sử dụng” ê

ứ

ục các kháng sinh phải phê duyệt trước

ộ sử dụng fosfomycin IV phù hợp vớ

* Thực trạng sử dụng fosfomycin IV tr

ướng d n

ạn 1

Trong giai đoạn 1, tỷ lệ bệnh nhân được dùng thuốc phù hợp với các tiêu chí
chính của hướng dẫn đều ở mức thấp. Tỷ lệ chỉ định phù hợp chỉ đạt 18.3%, các chỉ
định được đánh giá chưa phù hợp với hướng dẫn bao gồm nhiễm khuẩn ổ bụng,
nhiễm khuẩn da-mô mềm, viêm phổi cộng đồng và cả các trường hợp không rõ triệu
chứng nhiễm khuẩn. Tuy đa số các loại nhiễm khuẩn này (ngoại trừ viêm thận – bể
thận) đều là chỉ định của fosfomycin IV trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc và các
nghiên cứu lâm sàng về sử dụng fosfomycin IV, nhưng việc sử dụng thuốc yêu cầu
đảm bảo về điều kiện về vi sinh, phác đồ thay thế và phối hợp kháng sinh [4], [26],
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pneumoniae kháng carbapenem [54], [59]. Về độ nhạy cảm của vi khuẩn trong

[48], [69], [87]. Ngoài ra, chỉ định fosfomycin IV cho viêm phổi cộng đồng chiếm
tỷ lệ 22,5%, trong hi đó nhiễm khuẩn này gần như hông có trong các hướng dẫn
điều trị cũng như các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của fosfomycin IV, mặc dù
một số sản phẩm ưu hành ở Việt Nam vẫn được cấp phép cho chỉ định này [5], [7],
cơ thể và khả năng dung nạp tốt, cùng với phổ tác dụng rộng có thể được chỉ định
cho nhiều loại nhiễm khuẩn khác nhau [32], dẫn đến việc thuốc được sử dụng khá
phổ biến trong giai đoạn 1, hi chưa có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của
HĐT&ĐT
Khi fosfomycin IV được chỉ định cho các nhiễm khuẩn nhẹ, nhiễm khuẩn
thông thường và chưa thực sự là lựa chọn cuối cùng kéo theo việc các bác sĩ có thể
chưa quan tâm đến ti u chí phác đồ kháng sinh thay thế, phác đồ phối hợp kháng
sinh, làm xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng và chế độ liều cao fosfomycin IV, tỷ
lệ phù hợp ở các tiêu chí này lần ượt là 31%, 60%, 19,7% và 8,5%. Chế độ liều cao
fosfomycin IV là tiêu chí đạt tỷ lệ phù hợp thấp nhất, giai đoạn này chủ yếu sử dụng
chế độ liều thấp từ 2-4g/ngày là mức liều được khuyến cáo trong các hướng dẫn sử
dụng của các thuốc fosfomycin IV ưu hành tại Việt Nam hiện nay [7]. Như vậy,
với hướng dẫn ở mức liều thấp của sản phẩm, ngay cả các bệnh nhân thực sự phù
hợp cũng chưa chắc được áp dụng ở mức liều cao trong giai đoạn này.
Phác đồ phối hợp kháng sinh là tiêu chí đạt tỷ lệ phù hợp cao nhất (60%)
trong giai đoạn này, nhưng có tới 40% bệnh nhân được sử dụng fosfomycin IV đơn
trị liệu là một vấn để cần ưu ý. Phân tích của Grabein và cộng sự về fosfomycin IV
ghi nhận việc dùng phác đồ đơn trị liệu fosfomycin IV có thể gây phát triển kháng
thuốc, tỷ lệ dao động từ 3% đến 17,9% [37]. Phác đồ đơn trị liệu fosfomycin IV chủ
yếu được sử dụng từ trước năm 1990 trong các nghi n cứu tại Nhật, các nghiên cứu
sau năm 1990 tập trung sử dụng phác đồ phối hợp háng sinh để điều trị các nhiễm
khuẩn có căn nguy n từ vi khuẩn đa háng [37]. Trong số các háng sinh được phối
hợp với fosfomycin IV, quinolon và/hoặc aminoglycosid cùng fosfomycin IV là các
phối hợp phổ biến nhất, tỷ lệ phối hợp fosfomycin cùng carbapenem chỉ chiếm 7%
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[32], [80], [87]. Như vậy, fosfomycin IV với khả năng phân bố tốt vào các mô, dịch

trong khi các

háng sinh này đều được ghi nhận có tác dụng hiệp đồng với

fosfomycin IV trong điều trị nhiễm khuẩn [37].
* Đặ

ểm của can thiệp v “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi

sử dụng” và t

ộng của can thiệp lên tình hình sử dụng thu

tr

ạn 2

của HĐT&ĐT nhằm hạn chế

đơn thuốc hi chưa thực sự cần thiết đối với kháng

sinh “cuối cùng” như fosfomycin IV, do đó thuốc chỉ được sử dụng à phác đồ thay
thế trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng hi người bệnh đáp ứng điều trị kém hoặc
tiến triển nặng lên với các kháng sinh lựa chọn ưu ti n hoặc khi vi khuẩn còn nhạy
cảm với fosfomycin và không nhạy cảm với các kháng sinh khác. Lúc này, chế độ
liều cao fosfomycin IV cũng như phác đồ phối hợp kháng sinh là cần thiết để đạt
được hiệu quả điều trị và giảm khả năng háng thuốc của vi khuẩn. Thông tin sử
dụng fosfomycin IV như tr n được các DSLS và bác sĩ căn cứ trong Dược thư Quốc
gia Việt Nam và hướng dẫn sử dụng Fomicyt 40mg/m (fosfomycin) ưu hành tại
Anh, đây cũng à một trong những tài liệu àm cơ sở xây dựng hướng dẫn sử dụng
fosfomycin IV sau này tại bệnh viện.
Với điều kiện phê duyệt thuốc đã được thắt chặt trong giai đoạn 2, tỷ lệ bệnh
nhân được sử dụng fosfomycin IV phù hợp đã tăng lên rõ rệt, với trên 80% bệnh
nhân được sử dụng fosfomycin IV đáp ứng cả 5 tiêu chí chính của hướng dẫn. Đáng
ưu ý nhất là sự phù hợp về chế độ liều cao gấp 10 lần và chỉ định tăng gấp 5 lần so
với giai đoạn 1, tất cả sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê. Như vậy, mặc dù chưa
có hướng dẫn cụ thể về sử dụng fosfomycin IV nhưng việc áp dụng trong giai đoạn
2 “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” và quy trình duyệt
đi èm đã định hướng việc sử dụng fosfomycin IV ngày càng phù hợp.
Trong giai đoạn này, tuy tiêu chí về chỉ định phù hợp tăng rõ rệt nhưng vẫn
có một số trường hợp được đánh giá chưa phù hợp. Trên thực tế lâm sàng, các tình
huống chỉ định thuốc khá phức tạp và có một số trường hợp hông đồng thuận giữa
ý kiến của bác sĩ và dược sĩ Khi đó, theo quy trình duyệt sử dụng thuốc của bệnh
viện, bác sĩ điều trị à người quyết định cuối cùng việc sử dụng thuốc cho người
bệnh. Một trường hợp điển hình cho việc chỉ định được đánh giá chưa phù hợp là
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Can thiệp về “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng”

khi bệnh nhân viêm phổi cộng đồng có tiền sử dị ứng kháng sinh beta-lactam, mặc
dù còn nhóm kháng sinh khác có thể lựa chọn thay thế nhưng fosfomycin IV được
lựa chọn ban đầu. Tuy nhiên, một số chỉ định được đánh giá chưa phù hợp như
nhiễm khuẩn ổ bụng hoặc sốc nhiễm khuẩn (đường vào ổ bụng) do không nằm
lâm sàng cụ thể này khi bệnh nhân hông đáp ứng với phác đồ ban đầu, đồng thời
với kết quả vi sinh cho thấy vi khuẩn còn nhạy cảm với fosfomycin IV và đã háng
nhiều kháng sinh khác, kể cả carbapenem. Việc sử dụng thuốc trong trường hợp này
cũng đã được ghi nhận trong nghiên cứu của Shinya Kusachi và cộng sự trên các
bệnh nhân áp xe ổ bụng sau phẫu thuật [48].
Theo quy định duyệt sử dụng kháng sinh trong “Danh mục các kháng sinh
phải phê duyệt trước khi sử dụng thuốc” của Bệnh viện, việc sử dụng fosfomycin
IV được thực hiện ngay khi có y lệnh trong trường hợp cần thiết hoặc vào giờ trực
không có DSLS, do đó một số y lệnh chưa được thẩm định bởi DSLS để từ đó được
tham vấn trước khi sử dụng nếu chưa phù hợp. Điều này dẫn đến có một số bệnh
nhân chưa được chỉ định làm xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng thuốc, hoặc dùng
phác đồ fosfomycin IV đơn độc hoặc chế độ liều thấp fosfomycin IV, mặc dù sau
đó việc sử dụng có thể được điều chỉnh vào lần duyệt trong giờ hành chính.
Chế độ liều fosfomycin IV cho bệnh nhân người lớn trong giai đoạn 1 từ 2-4
gram/ngày được tăng

n 12-16 gram/ngày trong giai đoạn 2 à thay đổi đáng ể

trong sử dụng fosfomycin IV tính từ khi thuốc bắt đầu đưa vào sử dụng tại bệnh
viện. Chính vì vậy, chế độ liều cao do dược sĩ âm sàng tư vấn còn chưa được các
bác sĩ ngoài hối Hồi sức chấp thuận hoặc chỉ chấp thuận một phần (ngoại trừ bác sĩ
hồi sức) trong thời gian đầu triển khai can thiệp 1. Bên cạnh đó, chế độ liều cao
fosfomycin IV còn có thể gặp rào cản từ một só quy định trong thanh toán thuốc
thuộc danh mục Bảo hiểm y tế chi trả Đây à một trong các lý do dẫn đến nhu cầu
cần thiết phải xây dựng “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV” trong bệnh viện.
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trong hướng dẫn, nhưng chúng tôi nhận thấy đây à chỉ định phù hợp cho tình huống

4 2 2 2 Tác động của các biện pháp can thiệp củ
fosfomycin IV phù hợp vớ ướng d n

ĐT ĐT lên mứ

ộ sử dụng

Sử dụng fosfomycin IV trong bệnh viện đã thay đổi nhiều sau 15 tháng triển
khai can thiệp đầu tiên. Nhằm phát huy những kết quả tích cực đã đạt được cũng
HĐT&ĐT bệnh viện đã ban hành “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện
Thanh Nhàn” vào ngày 20/6/2018 và bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2018 sau một thời
gian phổ biến hướng dẫn trên toàn bệnh viện. Tiếp nối quy trình duyệt sử dụng
thuốc ở giai đoạn 2, sử dụng fosfomycin IV ở giai đoạn 3 cần tuân thủ quy định về
“Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng” và “Hướng dẫn sử
dụng fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn” của HĐT&ĐT
Tỷ lệ bệnh nhân được tuân thủ sử dụng fosfomycin IV theo hướng dẫn của
HĐT&ĐT tăng n trong giai đoạn 3 (trừ tiêu chí về xét nghiệm vi sinh), đặc biệt là
tỷ lệ sử dụng fosfomycin IV chế độ liều cao và phác đồ phối hợp kháng sinh đều đạt
100% và cao hơn có ý nghĩa so với giai đoạn 2 (p < 0,05). Kết quả này của chúng
tôi tương tự nghiên cứu COLITIFOS của Benjamin và cộng sự về phác đồ phối hợp
fosfomycin IV cùng kháng sinh khác, sở dĩ fosfomycin IV trong nghiên cứu
COLITIFOS cũng được coi à háng sinh “cuối cùng” [22]. Hướng dẫn về sử dụng
thuốc được HĐT&ĐT ban hành, thông tin về hướng dẫn được phổ biến toàn bệnh
viện, sự cần thiết phải dùng chế độ liều cao và phác đồ phối hợp cũng như một số
ti u chí hác được làm rõ trong các buổi tập huấn và sinh hoạt khoa học của bệnh
viện, tương tác giữa bác sĩ và dược sĩ về kháng sinh này cũng gia tăng, đây à sự
khác biệt lớn nhất giữa giai đoạn 3 và giai đoạn 2 Do đó, trong giai đoạn này không
còn ghi nhận chế độ liều thấp và phác đồ đơn độc fosfomycin IV, kể cả các y lệnh
trong giờ trực. Kết quả này đã góp phần khẳng định độ mạnh của các hoạt động
“Quản lý kháng sinh trong bệnh viện” của HĐT&ĐT ở giai đoạn 3 so với giai đoạn
2.
Sang giai đoạn 3, tỷ lệ chỉ định phù hợp và phác đồ kháng sinh thay thế tăng
lên so với giai đoạn 2 nhưng chưa đạt mức tối đa Có 6/71 chỉ định không phù hợp,
loại nhiễm khuẩn được ghi nhận tương tự giai đoạn 2, ngoài nhiễm khuẩn ổ bụng
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như hắc phụ hó hăn phát sinh trong quá trình thực hiện phê duyệt sử dụng thuốc,

còn có nhiễm khuẩn vết mổ và nhiễm khuẩn huyết hông rõ đường vào. Phác đồ
ban đầu được ghi nhận ở 2/60 bệnh nhân, khi kháng sinh ưu ti n carbapenem không
sẵn có tại bệnh viện để sử dụng trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn hông rõ đường
vào. Qua đây chúng tôi nhận thấy, trong những tình huống cụ thể việc chỉ định cũng
đặc tính được động học của fosfomycin IV, kết quả về độ nhạy cảm của vi khuẩn
với kháng sinh và mức độ nhiễm khuẩn của bệnh nhân để cân nhắc chỉ định thuốc.
Tỷ lệ bệnh nhân được tuân thủ về chỉ định làm xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng
fosfomycin không được cải thiện mà còn giảm nhẹ từ 80,2% xuống 78,3% (khác
biệt hông có ý nghĩa). Lý do không tuân thủ được ti u chí này đã được làm rõ
trong hội chẩn qua theo dõi tiến cứu bệnh nhân bao gồm việc không lấy được bệnh
phẩm từ người bệnh (bệnh nhân, gia đình bệnh nhân hông đồng ý nội soi phế
quản); hoặc trường hợp dược sĩ tham vấn cùng bác sĩ - thống nhất về việc làm vi
sinh qua điện thoại và duyệt để điều dưỡng ĩnh thuốc, nhưng có thể do khối ượng
công việc quá lớn của bác sĩ hồi sức nên việc chỉ định xét nghiệm vi sinh đã bị
quên Th m vào đó, một số y lệnh trong giờ trực hông được làm xét nghiệm vi
sinh trước khi dùng thuốc cũng được ghi nhận trong giai đoạn này.
Về giám sát tác dụng không mong muốn, fosfomycin được ghi nhận trong y
văn à thuốc được dung nạp tốt trên bệnh nhân và tỷ lệ gặp ADR ở mức thấp [37],
[58]. Hướng dẫn sử dụng của thuốc chú trọng đến hạ kali máu của fosfomycin IV,
do 1g fosfomycin IV có chứa 0,33g natri và ượng này tăng

n rất nhiều khi sử

dụng liều cao [4], [87]. Báo cáo của Florent và các cộng về các ADR của
fosfomycin IV trên 72 bệnh nhân tại một bệnh viện ở Pháp cho thấy hạ kali máu là
ADR phổ biến nhất được ghi nhận với tỷ lệ 26% (19/72) [33]. Do đó giám sát kali
máu thường xuyên và bổ sung kali khi cần thiết được khuyến cáo dành cho bệnh
nhân dùng chế độ liều cao fosfomycin IV [1], [32]. Nghiên cứu của chúng tôi đã
tiến hành đánh giá chỉ ti u an toàn điều trị thông qua giám sát nồng độ kali máu cho
người bệnh ở các giai đoạn. Kết quả thu được cho thấy tỷ lệ bệnh nhân được giám
sát kali máu là rất cao Trong giai đoạn 1, 5/5 bệnh nhân dùng chế độ liều cao được
giám sát kali máu và đều nằm tại khoa Hồi sức Nội, việc giám sát kali được thực
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như ph duyệt sử dụng cần hết sức linh hoạt, căn cứ vào nhiều yếu tố khác bao gồm

hiện há thường quy tại đây Tương tự, giai đoạn 2 và 3 với tỷ lệ bệnh nhân sử dụng
fosfomycin IV chủ yếu tập trung ở khoa Hồi sức, do đó há thuận tiện cho việc
giám sát. Ngoài ra, trên các bệnh nhân được duyệt sử dụng fosfomycin IV ở cả giai
đoạn 2 và 3, các dược sĩ đều tư vấn kỹ vấn đề này để các bác sĩ ưu ý trong quá trình
Với thiết kế và mục tiêu nghiên cứu tương tự của chúng tôi, nghiên cứu
COLITIFOS tại Pháp đánh giá tác động của chương trình quản lý sử dụng kháng
sinh lên việc sử dụng hợp ý các

háng sinh nhóm “cuối cùng”, trong đó có

fosfomycin IV [22]. Kết quả đạt được khá thống nhất với nghiên cứu này về giảm tỷ
lệ đơn kê các thuốc kháng sinh cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn còn tỷ lệ cao các đơn
các kháng sinh cuối cùng trong khi có thể lựa chọn hợp ý hơn với carbapenem
(69% so với trước can thiệp là 81%), do lý do thực hiện chính sách “tiết kiệm”
carbapenem bắt đầu phát triển sau đó tại Pháp. Đây à điểm khác biệt với nghiên
cứu của chúng tôi, một trong những lý do lựa chọn fosfomycin IV là kháng sinh
thay thế trong nghiên cứu của chúng tôi là do không sẵn có kháng sinh carbapenem
vào một số thời điểm cuối năm. Về kháng sinh carbapenem, đây à háng sinh điều
trị theo kinh nghiệm trên các nhiễm khuẩn như vi m phổi bệnh viện, viêm phổi thở
máy, nhiễm khuẩn huyết đường vào nhiễm khuẩn tiết niệu [34], [44] và được coi là
trung tâm của các phác đồ phối hợp trong điều trị các nhiễm khuẩn nặng, nhiễm
khuẩn do vi khuẩn gram âm đa háng [21], [77].
Tương tự với cách can thiệp trong nghiên cứu của chúng tôi ở giai đoạn 3,
can thiệp trong nghiên cứu COLITIFOS đã phối hợp cả 2 chiến ược “giới hạn trước
kê đơn” và “giới hạn sau
cùng” [22]. Các đơn

đơn” để quản lý sử dụng các kháng sinh nhóm “cuối

được đánh giá ở cả giai đoạn trước khi sử dụng và sau sử

dụng thuốc 72 giờ trong nghiên cứu của Benjamin còn kết quả i n quan đến “giám
sát sử dụng sau

đơn” của chúng tôi chỉ thể hiện một phần trong các can thiệp của

dược sĩ khi theo dõi sử dụng fosfomycin IV của bệnh nhân ở giai đoạn 3. Qua đây,
chúng tôi nhận thấy việc kết hợp nhiều loại can thiệp, với các cách tiếp cận khác
nhau là cần thiết để đạt được sự tuân thủ tối đa hướng dẫn sử dụng thuốc đưa ra,
nhằm đạt được hiệu quả điều trị cao nhất và an toàn cho người bệnh.
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sử dụng thuốc.

4.2.3. ặ đ ểm các can thiệp c

dượ sĩ lâm s n đến sử dụng fosfomycin IV

Trong giai đoạn 3, chúng tôi ghi nhận thông tin về các can thiệp cụ thể của
dược sĩ âm sàng

n việc lựa chọn và sử dụng thuốc trong quá trình duyệt và theo

dõi sử dụng thuốc của người bệnh. Trong bối cảnh fosfomycin IV là kháng sinh
thất bại, cùng với đó à chế độ liều cần được chú ý hiệu chỉnh ở các mức lọc cầu
thận khác nhau. Chính vì vậy, can thiệp của dược sĩ âm sàng là rất cần thiết dựa
trên trên tình huống cụ thể của người bệnh để việc sử dụng thuốc tuân thủ theo
“Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV” của HĐT&ĐT bệnh viện.
“Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV” chính thức được HĐT&ĐT ban hành
trong bệnh viện cùng nhiều hoạt động phổ biến về hướng dẫn đã giúp các bác sĩ chú
ý hơn đến fosfomycin IV với vai trò của háng sinh “cuối cùng” Nhiều bác sĩ đã
chủ động mời hội chẩn dược lâm sàng về sử dụng fosfomycin IV trong giai đoạn 3,
với 13/60 bệnh nhân, chủ yếu ở các khoa ngoài hồi sức. Trên mỗi bệnh nhân, DSLS
tham vấn với bác sĩ về căn cứ lựa chọn thuốc, xét nghiệm vi sinh (nếu chưa có),
kháng sinh phối hợp, liều dùng, giám sát kali máu khi sử dụng Trong hi đó, hoạt
động chủ yếu của DSLS ở giai đoạn 2 là chủ động can thiệp về sử dụng thuốc khi
thẩm định và duyệt các HSBA có y lệnh fosfomycin IV, đây à điểm khác biệt giữa
giai đoạn 2 và giai đoạn 3.
Về kết quả can thiệp dược trong quá trình thẩm đinh y lệnh, duyệt và theo
dõi sử dụng fosfomycin IV của DSLS ở giai đoạn 3 đã có 49 ượt chỉ tiêu can thiệp
trên 35 bệnh nhân Trong đó, can thiệp về hiệu chỉnh liều theo MLCT chiếm tỷ lệ
cao nhất (42,9%) à 21/49 ượt chỉ tiêu. Tiếp đó à các can thiệp về chỉ định, kháng
sinh phối hợp cùng fosfomycin IV, giám sát nồng độ kali, chỉ định xét nghiệm làm
vi sinh trước khi dùng kháng sinh. Hiệu chỉnh liều fosfomycin IV theo mức lọc cầu
thận của bệnh nhân có khá nhiều khoảng chia liều (từ 10, 20 ,30, 40, 60 ml/phút và
trường hợp lọc máu liên tục, lọc máu ngắt quãng), dẫn đến các bác sĩ khó nhớ hoặc
nhớ hông chính xác để chỉ định liều đúng theo hướng dẫn. Th m vào đó, một số
bệnh nhân chưa được bổ sung 1 liều sau lọc máu ngắt quãng, hoặc có mức lọc cầu
thận dao động trong quá trình điều trị, các DSLS đã can thiệp kịp thời để hiệu chỉnh
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nhóm dự trữ, việc lựa chọn thuốc chỉ được cân nhắc khi các kháng sinh thay thế đã

lại liều thuốc trong quá trình theo dõi sử dụng thuốc. Can thiệp nhắc nhở về theo dõi
kali máu cho bệnh nhân trong khi sử dụng fosfomycin IV chủ yếu gặp tại các khoa
ngoài hồi sức mặc dù tại thời điểm duyệt các dược sĩ đã ưu ý với bác sĩ
Tỷ lệ chấp thuận chung các can thiệp trong nghiên cứu là (82,7%), trong đó
(14,3%) các chỉ tiêu can thiệp được đánh giá à chấp thuận 1 phần, bao gồm can
thiệp về chỉ định và àm vi sinh trước khi sử dụng fosfomycin IV. Một can thiệp về
dừng kháng sinh fosfomycin IV khi xét nghiệm vi sinh cho kết quả là Acinetobacter
sp đã háng fosfomycin đồng thời tiến triển bệnh nhiễm khuẩn không cải thiện
nhưng bác sĩ chỉ đồng ý một phần với can thiệp, và vẫn tiếp tục sử dụng fosfomycin
IV trong phác đồ phối hợp cùng colistin và carbapenem. Ngoài ra, một số can thiệp
về làm xét nghiệm vi sinh trước khi dùng thuốc vẫn hông được chỉ định mặc dù
bác sĩ đã chấp thuận, nên chỉ được đánh giá à chấp thuận 1 phần.
Có thể nói các hoạt động của dược sĩ âm sàng trong nghiên cứu của chúng
tôi đã có ảnh hưởng nhất định đến bác sĩ trong việc sử dụng thuốc cho người bệnh.
Tham vấn của dược sĩ đã hỗ trợ cho bác sĩ trong việc ra quyết định sử dụng thuốc,
giúp cải thiện chất ượng điều trị. Các can thiệp đặc biệt hữu ích tại đơn vị ngoài hồi
sức, nơi ít có inh nghiệm sử dụng kháng sinh nhóm “dự trữ” như fosfomycin IV
Bên cạnh đó, các dược sĩ âm sàng còn à cầu nối giữa bác sĩ âm sàng và bác sĩ vi
sinh trong quá trình điều trị cho bệnh nhân qua việc các dược sĩ chủ động liên hệ
với bác sĩ vi sinh để làm rõ một số kết quả vi sinh – háng sinh đồ, giúp bác sĩ điều
trị lựa chọn kháng sinh phù hợp [63]. Từ những kinh nghiệm này, chúng tôi nhận
thấy sự cần thiết triển khai trong bệnh viện một nhóm quản lý sử dụng kháng sinh
đa ngành bao gồm bác sĩ truyền nhiễm – dược sĩ âm sàng – bác sĩ vi sinh. Nhóm
làm việc này sẽ có nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như cùng hội chẩn những
đối tượng mục tiêu, bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do các vi khuẩn đa
kháng, hoặc có yêu cầu sử dụng kháng sinh nhóm “dự trữ” từ đó đưa ra ý kiến tham
vấn giúp bác sĩ lựa chọn và sử dụng thuốc hợp lý.
4.3. Một s ƣu điểm và hạn chế của nghiên cứu
* Ƣu điểm
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100% các can thiệp về liều dùng được chấp thuận. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ

Theo hiểu biết của chúng tôi, đây à nghi n cứu đầu tiên thực hiện can thiệp
và đánh giá hiệu quả can thiệp trong sử dụng hợp lý kháng sinh fosfomycin IV tại
Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình sử dụng kháng
sinh fosfomycin IV tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đồng thời tổng kết được thành công

IV nói riêng và quản lý kháng sinh nói chung trong bệnh viện.
* Hạn chế
Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, nghiên cứu của chúng tôi cũng tồn tại một số
hạn chế sau đây:
Hạn chế đầu tiên của nghiên cứu là việc hồi cứu dữ liệu ở giai đoạn 1 và 2 sẽ
làm các yếu tố nhiễu hông được phát hiện và kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hồi cứu dữ
liệu tiêu thụ thuốc giúp chúng tôi quan sát được diễn biến tương đối đầy đủ trong
thời gian dài để có cái nhìn chính xác hơn. Bên cạnh đó, đánh giá sử dụng thuốc dựa
trên thông tin từ hồi cứu bệnh án ưu trữ dẫn đến tình trạng như thiếu các thông tin
lý do chuyển phác đồ kháng sinh, tình trạng và mức độ nhiễm khuẩn.
Hạn chế tiếp theo là nghiên cứu sử dụng đánh giá trước – sau can thiệp và
không có nhóm đối chứng. Việc thiết kế có nhóm chứng sử dụng fosfomycin IV
hông được thẩm định và duyệt sẽ à ý tưởng để so sánh đánh giá sử dụng thuốc,
nhưng điều này không khả thi trong điều kiện thực tế của nghiên cứu bởi vì
HĐT&ĐT đã xác định fosfomycin IV là một trong các háng sinh “cuối cùng” cho
các nhiễm khuẩn nặng và nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa háng. Vì vậy, duyệt sử
dụng thuốc theo quy trình là bắt buộc với tất cả các trường hợp tại bệnh viện.
Ngoài ra, phân tích trước - sau sẽ hông đánh giá được diễn biến tác động
của can thiệp lên tiêu thụ thuốc theo thời gian, do đó chúng tôi đã áp dụng thêm
phân tích chuỗi thời gian với mô hình hồi quy từng phần để làm rõ chỉ tiêu này[29].
Áp dụng liều DDD của fosfomycin IV bằng 8g [88] ngay từ giai đoạn 1 là
chưa thực sự phù hợp khi mức liều thường dùng ở giai đoạn này là 2-4g/ngày. Đây
à nhược điểm chung khi sử dụng chỉ số DDD để đánh giá ti u thụ thuốc, tuy nhiên
kết quả phân tich đã cho thấy sự thay đổi về tiêu thụ thuốc tương đối rõ và sát với
kết quả phân tích bệnh án ở mục tiêu 2. Khoảng thời gian nghiên cứu hông tương
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và bài học kinh nghiệm khi triển khai can thiệp trong quản lý sử dụng fosfomycin

đồng giữa 3 giai đoạn nghiên cứu cũng àm ảnh hưởng đến kết quả phân tích tiêu
kháng sinh trong mục ti u 1 Do đó, chúng tôi đã cố gắng phối hợp kiểm định phi
tham số và phân tích chuỗi thời gian gián đoạn để xem xét toàn diện hơn về sự thay
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đổi tiêu thụ sau can thiệp tại các khoa và khối lâm sàng.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Từ kết quả của nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả can thiệp tăng cƣờng sử
dụng hợp lý fosfomycin tĩnh mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn”, chúng tôi rút ra
một số kết luận như sau:

tình hình tiêu thụ fosfomycin IV tại bệnh viện Thanh Nhàn
- Mức tiêu thụ fosfomycin IV trong bệnh viện giảm đáng ể từ 0,855 liều
DDD/100 ngày nằm viện hi chưa có các can thiệp xuống còn 0,280 liều sau can
thiệp 1 và tăng

n 0,457 liều sau can thiệp 2. Cơ cấu khoa tiêu thụ thuốc phổ biến

chuyển dịch từ khối Ngoại sang khối Hồi sức sau can thiệp.
- Các khoa Ngoại tổng hợp, Ngoại sọ và Ngoại thận có trung vị số liều
DDD/100 ngày nằm viện lần ượt là 1,60 - 0,52 – 0,38 liều ở giai đoạn 1 đều giảm
xuống trung vị 0,00 liều ở giai đoạn 2 (p < 0,05), và duy trì trung vị 0,00 liều ở giai
đoạn 3.
- Tại khoa Hồi sức Nội, mức tiêu thụ thuốc ở giai đoạn 2 tăng đáng ể so với
giai đoạn 1 có ý nghĩa thống kê (ab =2,471, p < 0,05), xu hướng và mức độ thay đổi
thực trạng gia tăng có ý nghĩa thống kê ở giai đoạn 3 so với giai đoạn 2 (α₂ = 1,312,
cd₂ > 5, p < 0,05). Tại Khoa Hồi sức Ngoại, xu hướng và mức độ thay đổi thực
trạng giảm rõ rệt có ý nghĩa thống kê (α₁, cd₁ < 0, p < 0,05) giữa giai đoạn 1 và 2,
nhưng mức độ thay đổi thực trạng và thay đổi tối đa âu dài tăng ở giai đoạn 3 so
với giai đoạn 2 có ý nghĩa thống kê (cd₂, ce₂ > 4, p < 0,05).
2. Tác động của các can thiệp của Hội đồng Thu c và điều trị lên việc sử dụng
fosfomycin IV phù hợp với “ ướng dẫn”
-

Việc ban hành “Danh mục các kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng”

của HĐT&ĐT đã cải thiện rõ rệt tình hình sử dụng fosfomycin IV bệnh viện, mặc
dù úc này hướng dẫn sử dụng thuốc chưa được ban hành. Ít nhất 80% bệnh nhân đã
được sử dụng phù hợp với hướng dẫn ở cả 5 tiêu chí quan trọng, trong đó tỷ lệ sử
dụng chế độ liều cao có mức tăng cao nhất (từ 8,5% lên 90,6%), sau đó à chỉ định
phù hợp tăng từ 18,3% lên 86,4%, phác đồ kháng sinh thay thế tăng từ 31,0% lên
91,7%, phối hợp kháng sinh tăng từ 60,6% lên 88,5% và xét nghiệm vi sinh trước
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1. Tác động của các biện pháp can thiệp của Hội đồng Thu c và điều trị lên

khi dùng fosfomycin tăng tử 19,7 % lên 80,2%, các thay đổi đều có ý nghĩa thống
kê Sang giai đoạn 3, sau hi ban hành “Hướng dẫn sử dụng fosfomycin IV tại Bệnh
viện”, các chỉ số về sử dụng hợp lý fosfomycin IV tiếp tục được cải thiện so với giai
đoạn 2, đặc biệt tiêu chí về “chế độ liều cao” và “phác đồ phối hợp háng sinh” đạt

-

Có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân chưa được dùng thuốc phù hợp với hướng dẫn

về tiêu chí chỉ định fosfomycin IV, chỉ định xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng và
phác đồ thay thế trong giai đoạn 2 và 3 của nghiên cứu.
-

Hoạt động tích cực của dược sĩ âm sàng đóng vai trò quan trọng trong thành

công của các can thiệp của HĐT&ĐT, với tỷ lệ chấp thuận can thiệp Dược của bác
sĩ n đến 82,7%.
3. Đề xuất
Từ kết quả của nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất sau:
 Về quản lý sử dụng fosfomycin tĩnh mạch
-

Hội đồng Thuốc và điều trị Bệnh viện cần cập nhật thông tin thường xuyên

về bằng chứng, hiệu quả và vai trò của fosfomycin IV trong điều trị các nhiễm
khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa háng để chuẩn hóa hướng dẫn trong bệnh
viện.
-

Đánh giá định kỳ mức độ nhạy cảm của vi khuẩn với fosfomycin, đặc biệt là

các vi khuẩn Gram âm đa háng trong từng đơn vị điều trị, tạo cơ sở để sử dụng
fosfomycin IV phù hợp.
-

Tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá sử dụng thuốc và các can thiệp tiếp

theo tại bệnh viện, nhằm cải thiện sự tuân thủ quy trình duyệt và sử dụng
fosfomycin IV, đặc biệt tiêu chí làm xét nghiệm vi sinh trước khi sử dụng kháng
sinh và giám sát hiệu quả điều trị.
 Về quản lý sử dụng kháng sinh nói chung trong bệnh viện
-

Áp dụng kinh nghiệm triển khai “Chương trình quản lý sử dụng fosfomycin

IV” để mở rộng trên một số kháng sinh khác trong “Danh mục kháng sinh phải phê
duyệt trước khi sử dụng” tại Bệnh viện. Cân nhắc triển khai một chương trình quản
lý sử dụng háng sinh đơn giản, được bắt đầu với một can thiệp cốt lõi, phù hợp với
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100%.

nguồn lực và nhu cầu lâm sàng của đơn vị, sau đó từng bước nhân rộng và phát
triển các can thiệp tiếp theo.
-

Xây dựng hoạt động làm việc nhóm giữa bác sĩ Hồi sức tích cực/truyền

nhiễm – dược sĩ âm sàng – vi sinh lâm sàng để đưa ra tư vấn kịp thời trong điều trị
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các nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa háng.

59

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
Bệnh viện Thanh Nhàn (2018), " ướng d n sử dụ

f sf

ư

mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn", ban hành kèm theo Quyết
125/ VT
2.

26 t

tĩ
nh s

6 ă 2018.

Bệnh viện Thanh Nhàn (2017), "Thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong
bệnh viện", ban hành kèm theo Quyết

nh s 26/BVTN - KHTH ngày 26 tháng

3 ă 2017.
3.

Bộ Y tế (2016), " ướng d n thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh
viện", Ban hành kèm theo Quyết

nh s 772/ Đ- YT

04 t

3 ă

2016.
4.

Bộ Y tế (2015),

ượ T ư

u c Gia Việt Nam, NXB Y học - Khoa học kỹ

thuật, Hà Nội, pp. 700-702.
5.

Bộ Y tế (2015), "Tài liệu ướng d n sử dụng kháng sinh", Ban hành kèm theo
Quyết

6.

nh s 708/ Đ-BYT ngày 2/3/2015.

GARP Việt Nam (2009), Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh tại
15 bệnh viện Việt
kháng sinh GARP Việt

ă

2008-2009. Dự án hợp tác toàn c u v kháng
v Đ

v Nghiên cứu L

s

Đại học Oxford.

7.

Meiji Seika, Fosmicin 1g (fosfomycin) "T thông tin sản phẩm".

8.

Khuất Tuyết Na (2011), Khảo sát tình hình sử dụng meropenem trên các bệnh
nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương, Khóa uận tốt
nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.

9.

Nguyễn Thị Tuyến (2018), Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh
carbapenem tại bệnh viện Bạch Mai, Luận văn Thạc sĩ Dược học, Trường Đại
Học Dược Hà Nội.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh
10. Yang Ping, Chen Yunbo, Jiang Saiping, Shen Ping, Lu Xiaoyang, Xiao
Yonghong (2018), "Association between antibiotic consumption and the rate
of carbapenem-resistant Gram-negative bacteria from China based on 153
tertiary hospitals data in 2014", Antimicrobial resistance and infection control,
7, pp. 137-137.

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

1.

11. Altes Gutierrez A., Rodriguez Noriega A. (1977), "In vitro sensitivity of
anaerobic bacteria to fosfomycin", Chemotherapy, 23 Suppl 1, pp. 51-7.
12. Ansari F., Gray K., Nathwani D., Phillips G., Ogston S., Ramsay C., Davey P.
(2003), "Outcomes of an intervention to improve hospital antibiotic
prescribing: interrupted time series with segmented regression analysis", J
13. Barlam T. F., Cosgrove S. E., Abbo L. M., MacDougall C., Schuetz A. N.,
Septimus E. J., Srinivasan A., Dellit T. H., Falck-Ytter Y. T., Fishman N. O.,
Hamilton C. W., Jenkins T. C., Lipsett P. A., Malani P. N., May L. S., Moran
G. J., Neuhauser M. M., Newland J. G., Ohl C. A., Samore M. H., Seo S. K.,
Trivedi K. K. (2016), "Implementing an Antibiotic Stewardship Program:
Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for
Healthcare Epidemiology of America", Clin Infect Dis, 62(10), pp. e51-77.
14. Bergan T. (1990), "Degree of absorption, pharmacokinetics of fosfomycin
trometamol and duration of urinary antibacterial activity", Infection, 18 Suppl
2, pp. S65-9.
15. Bielen L., Likic R., Erdeljic V., Marekovic I., Firis N., Grgic-Medic M.,
Godan A., Tomic I., Hunjak B., Markotic A., Bejuk D., Ticic V., Balzar S.,
Bedenic B. (2018), "Activity of fosfomycin against nosocomial multiresistant
bacterial pathogens from Croatia: a multicentric study", Croat Med J, 59(2),
pp. 56-64.
16. Boucher H. W., Talbot G. H., Bradley J. S., Edwards J. E., Gilbert D., Rice L.
B., Scheld M., Spellberg B., Bartlett J. (2009), "Bad bugs, no drugs: no
ESKAPE! An update from the Infectious Diseases Society of America", Clin
Infect Dis, 48(1), pp. 1-12.
17. Brown E. D., Vivas E. I., Walsh C. T., Kolter R. (1995), "MurA (MurZ), the
enzyme that catalyzes the first committed step in peptidoglycan biosynthesis,
is essential in Escherichia coli", J Bacteriol, 177(14), pp. 4194-7.
18. Carlone N. A., Borsotto M., Cuffini A. M., Savoia D. (1987), "Effect of
fosfomycin trometamol on bacterial adhesion in comparison with other
chemotherapeutic agents", Eur Urol, 13 Suppl 1, pp. 86-91.

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

Antimicrob Chemother, 52(5), pp. 842-8.

19. Cassir Nadim, Rolain Jean-Marc, Brouqui Philippe (2014), "A new strategy to
fight antimicrobial resistance: the revival of old antibiotics", Frontiers in
microbiology, 5, pp. 551.
20. Castaneda-Garcia A., Blazquez J., Rodriguez-Rojas A. (2013), "Molecular
Mechanisms and Clinical Impact of Acquired and Intrinsic Fosfomycin
21. Daikos G. L., Tsaousi S., Tzouvelekis L. S., Anyfantis I., Psichogiou M.,
Argyropoulou A., Stefanou I., Sypsa V., Miriagou V., Nepka M., Georgiadou
S., Markogiannakis A., Goukos D., Skoutelis A. (2014), "Carbapenemaseproducing Klebsiella pneumoniae bloodstream infections: lowering mortality
by antibiotic combination schemes and the role of carbapenems", Antimicrob
Agents Chemother, 58(4), pp. 2322-8.
22. Davido Benjamin, Bouchand Frédérique, et-al (2017), "Reinforcement of an
Antimicrobial Stewardship Task Force Aims at a better use of antibiotics of
last resort, the COLITIFOS study", International Journal of Antimicrobial
Agents, 50, pp. 142-147.
23. De Smet K. A., Kempsell K. E., Gallagher A., Duncan K., Young D. B.
(1999), "Alteration of a single amino acid residue reverses fosfomycin
resistance of recombinant MurA from Mycobacterium tuberculosis",
Microbiology, 145 ( Pt 11), pp. 3177-84.
24. Descourouez J. L., Jorgenson M. R., Wergin J. E., Rose W. E. (2013),
"Fosfomycin synergy in vitro with amoxicillin, daptomycin, and linezolid
against vancomycin-resistant Enterococcus faecium from renal transplant
patients with infected urinary stents", Antimicrob Agents Chemother, 57(3),
pp. 1518-20.
25. Dijkmans A. C., Zacarias N. V. O., Burggraaf J., Mouton J. W., Wilms E. B.,
van Nieuwkoop C., Touw D. J., Stevens J., Kamerling I. M. C. (2017),
"Fosfomycin: Pharmacological, Clinical and Future Perspectives", Antibiotics
(Basel), 6(4), pp.
26. Dinh A., Salomon J., Bru J. P., Bernard L. (2012), "Fosfomycin: efficacy
against infections caused by multidrug-resistant bacteria", Scand J Infect Dis,
44(3), pp. 182-9.

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

Resistance", Antibiotics (Basel), 2(2), pp. 217-36.

27. Drusano G. L., Neely M. N., Yamada W. M., Duncanson B., Brown D.,
Maynard M., Vicchiarelli M., Louie A. (2018), "The Combination of
Fosfomycin plus Meropenem Is Synergistic for Pseudomonas aeruginosa
PAO1 in a Hollow-Fiber Infection Model", Antimicrob Agents Chemother,
62(12), pp.
stewardship?", Clin Microbiol Infect, 23(11), pp. 793-798.
29. Edngland E. (2005), "How interrupted time series analysis can evaluate
guideline implementation", The Pharmaceutical Journal, 275, pp. 344-347.
30. Falagas M. E., Giannopoulou K. P., Kokolakis G. N., Rafailidis P. I. (2008),
"Fosfomycin: use beyond urinary tract and gastrointestinal infections", Clin
Infect Dis, 46(7), pp. 1069-77.
31. Falagas M. E., Maraki S., Karageorgopoulos D. E., Kastoris A. C., Kapaskelis
A., Samonis G. (2010), "Antimicrobial susceptibility of Gram-positive nonurinary isolates to fosfomycin", Int J Antimicrob Agents, 35(5), pp. 497-9.
32. Falagas M. E., Vouloumanou E. K., Samonis G., Vardakas K. Z. (2016),
"Fosfomycin", Clin Microbiol Rev, 29(2), pp. 321-47.
33. Florent A., Chichmanian R. M., Cua E., Pulcini C. (2011), "Adverse events
associated with intravenous fosfomycin", Int J Antimicrob Agents, 37(1), pp.
82-3.
34. G. Bonkat (Co-chair), R. Pickard, F. Bruyère (2019), "The European
Association of Urology (EAU) Urological Infections Guidelines Panel ",
Retrieved 7/4/2019, from https://uroweb.org/guideline/urological-infections/3.
35. Gardiner B. J., Mahony A. A., Ellis A. G., Lawrentschuk N., Bolton D. M.,
Zeglinski P. T., Frauman A. G., Grayson M. L. (2014), "Is fosfomycin a
potential

treatment

alternative

for

multidrug-resistant

gram-negative

prostatitis?", Clin Infect Dis, 58(4), pp. e101-5.
36. Gilbert David N., Chambers Henry F., al et (2018), The Sanford Guide To
Antimicrobial Therapy, Sperryville, VA, USA : Antimicrobial Therapy, Inc.,
[2018], pp. 30.
37. Grabein B., Graninger W., Rodriguez Bano J., Dinh A., Liesenfeld D. B.
(2017), "Intravenous fosfomycin-back to the future. Systematic review and

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

28. Dyar O. J., Huttner B., Schouten J., Pulcini C. (2017), "What is antimicrobial

meta-analysis of the clinical literature", Clin Microbiol Infect, 23(6), pp. 363372.
38. I. Karaiskos, H Giamarellou (2014), "Multidrug-resistant and extensively
drug-resistant Gram-negative pathogens. current and emerging therapeutic
approaches.", Expert Opin Pharmacother, 15(10), pp. 1351-70.
Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Document
M100-S25; twenty-fifth informational supplement, Clinical and Standards
Institute, USA, pp.
40. Johns Hopkins Hospital (2016), Antibiotic guidelines 2015-2016, pp. 30.
41. K. Delattre I., S. Taccone F., et-al (2017), "Optimizing beta-lactams treatment
in critically-ill patients using pharmacokinetics/pharmacodynamics targets: are
first conventional doses effective?", pp. 677-668.
42. Kahan F. M., Kahan J. S., Cassidy P. J., Kropp H. (1974), "The mechanism of
action of fosfomycin (phosphonomycin)", Ann N Y Acad Sci, 235(0), pp. 36486.
43. Kahlmeter G., Poulsen H. O. (2012), "Antimicrobial susceptibility of
Escherichia coli from community-acquired urinary tract infections in Europe:
the ECO.SENS study revisited", Int J Antimicrob Agents, 39(1), pp. 45-51.
44. Kalil Andre C., Metersky Mark L., Klompas Michael, Muscedere John,
Sweeney Daniel A., Palmer Lucy B., Napolitano Lena M., O'Grady Naomi P.,
Bartlett John G., Carratalà Jordi, El Solh Ali A., Ewig Santiago, Fey Paul D.,
File Thomas M., Jr., Restrepo Marcos I., Roberts Jason A., Waterer Grant W.,
Cruse Peggy, Knight Shandra L., Brozek Jan L. (2016), "Management of
Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016
Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America
and the American Thoracic Society", Clinical infectious diseases : an official
publication of the Infectious Diseases Society of America, 63(5), pp. e61-e111.
45. Kim D. H., Lees W. J., Kempsell K. E., Lane W. S., Duncan K., Walsh C. T.
(1996), "Characterization of a Cys115 to Asp substitution in the Escherichia
coli cell wall biosynthetic enzyme UDP-GlcNAc enolpyruvyl transferase

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

39. JeanB. Patel, Melvin P. Weinstein, George M. Eliopoulos (2015),

(MurA) that confers resistance to inactivation by the antibiotic fosfomycin",
Biochemistry, 35(15), pp. 4923-8.
46. Kim J., Craft D. W., Katzman M. (2015), "Building an Antimicrobial
Stewardship Program: Cooperative Roles for Pharmacists, Infectious Diseases
Specialists, and Clinical Microbiologists", Lab Med, 46(3), pp. e65-71.
C., Gaynes Robert P., Pollock Daniel A., Cardo Denise M. (2007),
"Estimating Health Care-Associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals,
2002", Public Health Reports, 122(2), pp. 160-166.
48. Kusachi S., Nagao J., Saida Y., Watanabe M., Okamoto Y., Asai K.,
Nakamura Y., Enomoto T., Arima Y., Kiribayashi T., Watanabe R., Saito T.,
Uramatsu M., Sato J. (2011), "Antibiotic time-lag combination therapy with
fosfomycin for postoperative intra-abdominal abscesses", J Infect Chemother,
17(1), pp. 91-6.
49. L. Silver L. (2017), "Fosfomycin: Mechanism and Resistance", Cold Spring
Harb Perspect Med, pp.
50. Lee C. R., Cho I. H., Jeong B. C., Lee S. H. (2013), "Strategies to minimize
antibiotic resistance", Int J Environ Res Public Health, 10(9), pp. 4274-305.
51. Lewis P. O., Heil E. L., Covert K. L., Cluck D. B. (2018), "Treatment
strategies

for

persistent

methicillin-resistant

Staphylococcus

aureus

bacteraemia", J Clin Pharm Ther, 43(5), pp.
52. Lu P. L., Hsieh Y. J., Lin J. E., Huang J. W., Yang T. Y., Lin L., Tseng S. P.
(2016), "Characterisation of fosfomycin resistance mechanisms and molecular
epidemiology in extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella
pneumoniae isolates", Int J Antimicrob Agents, 48(5), pp. 564-568.
53. Magill S. S., Edwards J. R., Bamberg W., Beldavs Z. G., Dumyati G., Kainer
M. A., Lynfield R., Maloney M., McAllister-Hollod L., Nadle J., Ray S. M.,
Thompson D. L., Wilson L. E., Fridkin S. K., Emerging Infections Program
Healthcare-Associated Infections, Antimicrobial Use Prevalence Survey Team
(2014), "Multistate point-prevalence survey of health care-associated
infections", N Engl J Med, 370(13), pp. 1198-208.

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

47. Klevens R. Monina, Edwards Jonathan R., Richards Chesley L., Horan Teresa

54. Martirosov D. M., Lodise T. P. (2016), "Emerging trends in epidemiology and
management

of

infections

caused

by

carbapenem-resistant

Enterobacteriaceae", Diagn Microbiol Infect Dis, 85(2), pp. 266-75.
55. Mascarello M., Simonetti O., Knezevich A., Carniel L. I., Monticelli J.,
Busetti M., Schincariol P., Torelli L., Luzzati R. (2017), "Correlation between
Hospital in North Eastern Italy, 2008-2014", Infection, 45(4), pp. 459-467.
56. Matowe L. K., Leister C. A., Crivera C., Korth-Bradley J. M. (2003),
"Interrupted time series analysis in clinical research", Ann Pharmacother,
37(7-8), pp. 1110-6.
57. McGowan J. E., Jr., Gerding D. N. (1996), "Does antibiotic restriction prevent
resistance?", New Horiz, 4(3), pp. 370-6.
58. Michalopoulos A. S., Livaditis I. G., Gougoutas V. (2011), "The revival of
fosfomycin", Int J Infect Dis, 15(11), pp. e732-9.
59. Michalopoulos A., Virtzili S., Rafailidis P., Chalevelakis G., Damala M.,
Falagas M. E. (2010), "Intravenous fosfomycin for the treatment of
nosocomial infections caused by carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae
in critically ill patients: a prospective evaluation", Clin Microbiol Infect, 16(2),
pp. 184-6.
60. Norrby S. R. (1995), "Carbapenems", Med Clin North Am, 79(4), pp. 745-59.
61. Oteo J., Orden B., Bautista V., Cuevas O., Arroyo M., Martinez-Ruiz R.,
Perez-Vazquez M., Alcaraz M., Garcia-Cobos S., Campos J. (2009), "CTX-M15-producing urinary Escherichia coli O25b-ST131-phylogroup B2 has
acquired resistance to fosfomycin.", J Antimicrob Chemother, 64(4), pp. 7127.
62. Papst L., Beovic B., Pulcini C., Durante-Mangoni E., Rodriguez-Bano J.,
Kaye K. S., Daikos G. L., Raka L., Paul M. (2018), "Antibiotic treatment of
infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacilli: an
international ESCMID cross-sectional survey among infectious diseases
specialists practicing in large hospitals", Clin Microbiol Infect, pp.
63. Parente D. M., Morton J. (2018), "Role of the Pharmacist in Antimicrobial
Stewardship", Med Clin North Am, 102(5), pp. 929-936.

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

antibiotic consumption and resistance of bloodstream bacteria in a University

64. Phu V. D., Wertheim H. F., Larsson M., Nadjm B., Dinh Q. D., Nilsson L. E.,
Rydell U., Le T. T., Trinh S. H., Pham H. M., Tran C. T., Doan H. T., Tran N.
T., Le N. D., Huynh N. V., Tran T. P., Tran B. D., Nguyen S. T., Pham T. T.,
Dang T. Q., Nguyen C. V., Lam Y. M., Thwaites G., Van Nguyen K.,
Hanberger H. (2016), "Burden of Hospital Acquired Infections and
11(1), pp. e0147544.
65. Pollack L. A., Srinivasan A. (2014), "Core elements of hospital antibiotic
stewardship programs from the Centers for Disease Control and Prevention",
Clin Infect Dis, 59 Suppl 3, pp. S97-100.
66. Popovic M., Steinort D., Pillai S., Joukhadar C. (2010), "Fosfomycin: an old,
new friend?", Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 29(2), pp. 127-42.
67. Samonis G., Maraki S., Karageorgopoulos D. E., Vouloumanou E. K., Falagas
M. E. (2012), "Synergy of fosfomycin with carbapenems, colistin, netilmicin,
and

tigecycline

against

multidrug-resistant

Klebsiella

pneumoniae,

Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa clinical isolates", Eur J Clin
Microbiol Infect Dis, 31(5), pp. 695-701.
68. Santos D. A., Nascimento M. M., Vitali L. H., Martinez R. (2013), "In vitro
activity

of

antimicrobial

combinations

against

multidrug-resistant

Pseudomonas aeruginosa", Rev Soc Bras Med Trop, 46(3), pp. 299-303.
69. Schintler M. V., Traunmuller F., Metzler J., Kreuzwirt G., Spendel S., Mauric
O., Popovic M., Scharnagl E., Joukhadar C. (2009), "High fosfomycin
concentrations in bone and peripheral soft tissue in diabetic patients presenting
with bacterial foot infection", J Antimicrob Chemother, 64(3), pp. 574-8.
70. Skarzynski T., Mistry A., Wonacott A., Hutchinson S. E., Kelly V. A., Duncan
K. (1996), "Structure of UDP-N-acetylglucosamine enolpyruvyl transferase,
an enzyme essential for the synthesis of bacterial peptidoglycan, complexed
with substrate UDP-N-acetylglucosamine and the drug fosfomycin", Structure,
4(12), pp. 1465-74.
71. The Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (2018),
Antimicrobial Stewardship in Australian Health Care 2018, pp. 12, 85.

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

Antimicrobial Use in Vietnamese Adult Intensive Care Units", PLoS One,

72. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (2018),
Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters pp.
73. The World Health Organization (2002), Prevention of hospital-acquired
infections : a practical guide, 2nd, Geneva, pp. 4.
74. The World Health Organization (2011), The burden of health care-associated
75. Theuretzbacher U., Van Bambeke F., Canton R., Giske C. G., Mouton J. W.,
Nation R. L., Paul M., Turnidge J. D., Kahlmeter G. (2015), "Reviving old
antibiotics", J Antimicrob Chemother, 70(8), pp. 2177-81.
76. Tsuruoka T., Yamada Y. (1975), "Charactertization of spontaneous
fosfomycin (phosphonomycin)-resistant cells of Escherichia coli B in vitro", J
Antibiot (Tokyo), 28(11), pp. 906-11.
77. Tzouvelekis L. S., Markogiannakis A., Piperaki E., Souli M., Daikos G. L.
(2014),

"Treating

infections

caused

by

carbapenemase-producing

Enterobacteriaceae", Clin Microbiol Infect, 20(9), pp. 862-72.
78. van de Beek D., Cabellos C., Dzupova O., Esposito S., Klein M., Kloek A. T.,
Leib S. L., Mourvillier B., Ostergaard C., Pagliano P., Pfister H. W., Read R.
C., Sipahi O. R., Brouwer M. C. (2016), "ESCMID guideline: diagnosis and
treatment of acute bacterial meningitis", Clin Microbiol Infect, 22 Suppl 3, pp.
S37-62.
79. Wagner A. K., Soumerai S. B., Zhang F., Ross-Degnan D. (2002),
"Segmented regression analysis of interrupted time series studies in
medication use research", J Clin Pharm Ther, 27(4), pp. 299-309.
80. Woodhead M., Blasi F., Ewig S., Garau J., Huchon G., Ieven M., Ortqvist A.,
Schaberg T., Torres A., van der Heijden G., Read R., Verheij T. J. (2011),
"Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections-full version", Clin Microbiol Infect, 17 Suppl 6, pp. E1-59.
81. Yokota S., Okabayashi T., Yoto Y., Hori T., Tsutsumi H., Fujii N. (2010),
"Fosfomycin suppresses RS-virus-induced Streptococcus pneumoniae and
Haemophilus influenzae adhesion to respiratory epithelial cells via the
platelet-activating factor receptor", FEMS Microbiol Lett, 310(1), pp. 84-90.

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

infection worldwide: Geneva.

82. Zarb P., Coignard B., Griskeviciene J., Muller A., Vankerckhoven V., Weist
K., Goossens M., Vaerenberg S., Hopkins S., Catry B., Monnet D., Goossens
H., Suetens C. (2012), "The European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) pilot point prevalence survey of healthcare-associated
infections and antimicrobial use", Euro Surveill, 17(46), pp.
Fosfomycin: An Assessment of Its Potential for Use in the Treatment of
Systemic Infections in Canada", Can J Infect Dis Med Microbiol, 2018, pp.
8912039.
Tài liệu tham khảo là trang web
84. ANSM (2017), "FOSFOCINE 4 g I.V", Retrieved 24/11/2017, from
http://basedonneespublique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60
150232&typedoc=N.
85. Food and Drug Administration (2018), "MONUROL", Retrieved 17/8/2018, from
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/050717s009lbl.pdf.

86. National Center for Biotechnology Information (2017), "Fosfomycin", Retrieved
17/8/2018, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/446987

87. The electronic Medicines Compendium (2015), "Fomicyt 40mg/ml Powder for
Solution

for

Infusion",

Retrieved

20/8/2018,

from

https://www.medicines.org.uk/emc/product/5439/smpc.
88. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (2018), Retrieved
9/2/2019, from https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=J01XX01.
89. World Health Organization (2017), "WHO Model Lists of Essential
Medicines"

,

Retrieved

8/4/2019,

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/.

from

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

83. Zhanel G. G., Zhanel M. A., Karlowsky J. A. (2018), "Intravenous

Phụ lục 1. Quy định quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện.
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

BỆNH VIỆN THANH NHÀN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:

/ BVTN-KHTH

Hà Nội, ngày 26 thán 3 ă 2017

Vv: Thực hiện quản lý sử dụng

Kính gửi: Các khoa, đơn nguy n lâm sàng trong toàn Bệnh viện
Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc: Ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng
kháng sinh trong bệnh viện”; Căn cứ vào tình hình cụ thể tại Bệnh viện Thanh
Nhàn; Giám đốc Bệnh viện yêu cầu ãnh đạo các khoa triển khai thực hiện Quy định
về quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện cụ thể như sau:
1. Quy định về kháng sinh phải phê duyệt trƣớc khi sử dụng
Kháng sinh phải phê duyệt trước khi sử dụng là các kháng sinh mạnh, độc
tính cao, khoảng điều trị hẹp, dùng cho nhiễm khuẩn đa háng hoặc cho các chỉ
định hiếm gặp.
1.1 Danh mục kháng sinh cần phê duyệt
ST
Tên KS cần duyệt
Kháng sinh hiện
T
(theo QĐ 722)
có tại viện
1
Linezolid (tiêm)
2
Tigercyclin
3
Caspofungin
4
Gancyclovir
5
Colistin
Colistin
6
Fosfomycin
Fosfomycin
7
Carbapenems
Imipenem+cilastatin,
Meropenem,
Ertapenem
8
Itraconazole (tiêm)
9
Amphoterocin B
10
Teicoplanin
Teicoplanin
11
Vancomycin
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kháng sinh trong bệnh viện

Lý do thêm kháng sinh Vancomycin: là kháng sinh mạnh, đặc biệt trên tụ
cầu vàng, tụ cầu vàng háng methici in, độc tính cao trên thận và tai
1.2. Quy định

đơn háng sinh cần phê duyệt

Những kháng sinh trong danh mục KS cần phê duyệt thường để chỉ định
dùng trong những trường hợp nặng, đe dọa tới tính mạng người bệnh; chỉ được
khác và không còn lựa chọn nào hác Quy trình

đơn các háng sinh này như

sau:

sĩ
u
Ghi chú: Tr
trư ng hợp cấp cứu hoặc trong phiên trực, nếu
tr nh
ư i bệnh c n phả ược ch nh kháng sinh thuộc danh mục yêu
c u phê duyệt thì việc ch nh kháng sinh có thể ượ
sĩ u tr thực hiện ngay
(t t nhất là sau khi hội chẩn gấp u
ện thoại vớ
sĩ trưở
/trưởng
phiên trự / u ê
v s / ượ sĩ
s
ếu có thể) và hoàn toàn ch u trách
nhiệm v quyết nh của mình. Các thủ tục hội chẩn và trình phê duyệt Phiếu yêu
c u sử dụng kháng sinh sẽ ược thực hiện sớm nhất có thể ngay sau khi kháng sinh
ược ch nh.
1.3. Phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh
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chỉ định khi các kết quả háng sinh đồ cho thấy vi khuẩn đa háng với các thuốc

MẪU PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG KHÁNG SINH

Họ t n người bệnh:
Mã bệnh án:

Tuổi:
Khoa:

Nam/nữ

Phòng:

Mô tả triệu chứng lâm

Mức lọc c u th n
(ml/ph)
Chẩn đoán
Kháng sinh yêu cầu
Liều dùng
 Nhiễm khuẩn BV

Chỉ định

 Nhiễm khuẩn cộng đồng

(≥ 48h nhập viện)
Mẫu bệnh phẩm xét

Bệnh phẩm: Máu/ Đờm/ Dịch rửa phế quản-phế nang/ Nước

nghiệm vi sinh được gửi

tiểu/ Mô/ Mủ/ Dịch não tủy/ Các loại dịch khác (cụ

trước khi bắt đầu dùng

thể)………

KS (gạch chân)

Ngày gửi bệnh phẩ :……………………

KQ nuôi cấy (đề nghị

1.

đính èm ết quả kháng

2.

sinh đồ/ độ nhạy cảm,

3.

nếu có)

4.

Phê duyệt (chữ ký)

Ngày/tháng/năm: ……/……/……

Bác sĩ điều trị:

Trƣởng khoa Dƣợc:

Họ t n:……………

Họ t n:……….

Họ t n:…………

Lưu ý: Trư ng hợp không có M u bệnh phẩm xét nghiệ v s
KS trong danh mục KS c n phê duyệt
do không lấ

ược m u bệnh phẩm.

ngh

S

Lãnh đạo BV:

trước khi sử dụng

u tr ghi rõ lý do dùng KS, lý
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sàng, cận lâm sàng

2. Quy định chuyển kháng sinh từ đƣờng tiêm/truyền sang đƣờng u ng
trong điều kiện cho phép.
2 1 Các ti u chí xác định người bệnh có thể chuyển kháng sinh từ đường
ti m sang đường uống (phụ lục 3)
Tùy theo đối tượng người bệnh để xem xét chuyển kháng sinh từ đường tiêm

2.2. Danh mục kháng sinh có thể chuyển từ đường ti m sang đường uống
2 2 1 Điều trị nối tiếp/điều trị đổi kháng sinh (Áp dụng cho các kháng sinh có cả
đường ti m và đường uống)
1. Azithromyxin
2. Cefuroxime
3. Ciprofloxacin
4. Levofloxacin
5. Metronidazole
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sang đường uống cho phù hợp.

2 2 2 Điều trị xuống thang (chuyển từ đường tiêm/truyền sang đường uống)
Kháng sinh đƣờng

Kháng sinh đƣờng u ng

Ampicillin

Amoxicillin

Ampicillin/Sulbactam

Amoxicillin/Clavunate

Aztreonam

Ciprofloxacin hoặc levofloxacin

Cefazolin

Cephalexin

Cefotaxime hoặc ceftriaxone

Cefpodoxime hoặc cefuroxime

Ceftazidime hoặc cefepime

Ciprofloxacin hoặc levofloxacin

2.2.3. Sinh khả dụng một số kháng sinh có cả dạng uống và tiêm (80% - 100%)
1. Ciprofloxacin

6. Doxycycline

2. Levofloxacin

7. Fluconazole

3. Moxifloxacin

8. Linezolid

4. Metronidazole

9. Sulfamethoxaxole/trimethoprim

5. Clindamycin

10. Azithromycin (sinh khả dụng <50% nhưng
phân bổ tốt vào các mô).

Đề nghị các khoa nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện,
nếu có hó hăn, vướng mắc đề nghị các khoa liên hệ với phòng Kế hoạch tổng
hợp (Ths.Bs Phùng Quốc Anh - Trưởng phòng) để được hướng dẫn.
ơ n ận:
-Như tr n;
-Ban GĐBV;
-Lưu VT; KHTH

GIÁM ĐỐC
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tiêm/truyền
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Phụ lục 2: Hướng dẫn sử dụng fosfomycin đường tĩnh mạch
tại Bệnh viện Thanh Nhàn
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Mã bệnh nhân:

Mã bệnh án:

Bệnh NK khi bắt đầu dùng fosfomycin
Loại NK : 1
2
3

Ra viện
4

Ngày ra viện:

Nam/nữ

5

□ Chuyển tuyến
Nặng/xin về/tử vong

Ngày vào viện:

Cân nặng:
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II. DIỄN BIẾN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
Tóm tắt diễn biến lâm sàng của bệnh nhân từ lúc vào viện đến khi bắt đầu dùng fosfomycin:

Tiền sử
□ Đã nhập viện 90 ngày trước đó
□ Đã phơi nhiễm với KS trước NK 30 ngày:……………………………..
Các can thiệp và thủ thuật xâm lấn
Loại can thiếp
Ngày
Loại can thiệp
Ngày
Loại can thiệp
Đặt nội khí quản
Sonde dạ dày
Lọc máu ngắt quãng
Mở khí quản
Sonde tiểu
Lọc máu liên tục
Catheter TMTT
Can thiệp ngoại khoa
Lọc màng bụng

Tiền sử dị ứng thuốc

Bệnh mắc kèm:

Chẩn đoán:

Khi vào viện

Bệnh nhân vào khoa □ Vào thẳng
□ Chuyển khoa
Tình trạng lúc ra viện: Đỡ/khỏi/chuyển viện
Không cải thiện

Khoa điều trị có chỉ định fosfomycin đường tĩnh mạch:

Tuổi:

Họ và tên:

Phụ lục 3. Phiếu thu thập thông tin bệnh án có sử dụng fosfomycin IV.
I. Đặc điểm bệnh nhân

Ngày

Vi khuẩn niệu (số VK)

Bạch cầu niệu

Nitrit

Protein niệu

Xét nghiệm nước tiểu

Lactat

PiO2/FiO2 (P/F)

PaO2

SpO2

pH

Khí máu ĐM

Kali máu

Natri máu

CRP

Lactat

Procalcitonin

Bilirubin tp

Albumin

AST/ ALT

Clcr (ml/ph)

Creatinin

Glucose

Sinh hóa máu

% NEU

Tiểu cầu

Hematocrit

Bạch cầu

Công thức máu

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
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/

/

/

/

/

/

Mã BP

Đặc điểm vi sinh:

Chẩn đoán HA

Tên BP

Tế bào (số BCĐNTT)

Glucose

Protein

Độ trong/đục/mủ

Màu sắc DNT

Áp lực

Xét nghiệm dịch
não tủy

Ngày trả kết
quả

/

Kết quả (-/+) / Tên VK
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Ngày gửi bệnh phẩm

/

Ghi chú

/

Dịch tiết phế quản
(đờm)

Rale phổi

Ho, khó thở, khó
thở tăng

Ý thức
Dấu hiệu TK khu
trú
Hô hấp

Thần kinh

Glasgow

HA trung bình

Nhiệt độ tối đa

Mạch

Ngày

Dịch tiết phế quản
(đờm)

Rale phổi

Ý thức
Dấu hiệu TK khu
trú
Hô hấp
Ho, khó thở, khó
thở tăng

Thần kinh

Glasgow

HA trung bình

Nhiệt độ tối đa

Mạch

Cân nặng

Khám lâm sàng
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Liều/lần

Số
lần/ngày

Dung môi

Tên thuốc

□. Lựa chọn thay thế

Ngày kết thúc

Cách dùng

Ngày bắt đầu

kết thúc
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Liều dùng/lần

Số lần /ngày

□ Lý do khác :……………………………………………………………………………..

Ghi chú

□ Kháng sinh lựa chọn ưu tiên không có trong Danh mục thuốc bệnh viện hoặc Khoa Dược không sẵn có các thuốc này;

□ Căn cứ tiền sử dị ứng thuốc của người bệnh (người bệnh dị ứng với kháng sinh là lựa chọn ưu tiên);

□ Người bệnh gặp ADR với phác đồ kháng sinh trước, cần chuyển phác đồ điều trị khác;

□ Người bệnh đáp ứng điều trị kém hoặc không đáp ứng với phác đồ ban đầu;

Đặc điểm sử dụng kháng sinh khác

Lý do lựa chọn
fosfommycin

□. Lựa chọn ban đầu

Ngày bắt đầu

□ Căn cứ kết quả kháng sinh đồ, vi khuẩn không nhạy cảm với các kháng sinh lựa chọn ưu tiên và còn nhạy với fosfomycin;

Vị trí fosfomycin trong phác đồ

Tốc độ truyền/
thời gian truyền

Cách dùng
Lượng
DM

Đặc điểm lựa chọn kháng sinh fosfomycin đường tĩnh mạch

Tên thuốc
(Tên thương mại)

Đặc điểm sử dụng kháng sinh fosfomycin

III. Đặc điểm sử dụng thuốc

Vết thương có mủ

Sưng- nóng - đỏ - đau

Dấu hiệu tại chỗ

Chạm thận bập bềnh thận

Vỗ hông lưng (+)

Đau (hông, lưng, …)

Nước tiểu (trong, đục, mủ)

Tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt

Tiết niệu

Ghi chú

Số

Liều dùng/lần lần/ngày

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Cách dùng

Xử trí

□ Đỡ/giảm

□ Nặng /Chuyển kháng sinh khác

□ Khỏi

□ Đỡ/giảm

Ghi chú

Ghi chú

Trung tâm
& ADR Quốc
Tài vong
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□ DINặng/xin
về gia
□ - Tử

Kết quả điều trị tổng thể khi ra viện (ngày....................................)

□ Khỏi

□ Tử vong

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tình trạng bệnh nhân khi dừng phác đồ kháng sinh có fosfomycin (ngày:..........................)

IV. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Phản ứng

Biến cố bất lợi nghi ngờ do fosfomycin (nếu có)

Tên thuốc

Đặc điểm sử dụng các thuốc khác

□ Chuyển khoa

Bệnh nhân vào khoa

□ Đã nhập viện 90 ngày trước đó

(tính từ khi dùng fosfomycin)

Ngày vào viện:

Cân nặng:

Ngày

Ngày ra viện:

Nam/nữ

Loại can thiệp
Lọc máu ngắt quãng
Lọc máu liên tục
Lọc màng bụng
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II. DIỄN BIẾN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
Tóm tắt diễn biến lâm sàng của bệnh nhân từ lúc vào viện đến khi bắt đầu dùng fosfomycin:

Ngày

□ Đã phơi nhiễm với KS trước NK 30 ngày

□ Chuyển tuyến

Loại can thiệp
Sonde dạ dày
Sonde tiểu
Can thiệp ngoại khoa

Bệnh NK khi bắt đầu dùng fosfomycin

Ra viện

Các can thiệp và thủ thuật xâm lấn
Loại can thiếp
Ngày
Đặt nội khí quản
Mở khí quản
Catheter TMTT

Tiền sử

Tiền sử dị ứng thuốc

Bệnh mắc kèm:

Chẩn đoán:

Bác sĩ điều trị:

Khoa điều trị:

Khi vào viện

Mã bệnh nhân:

Mã bệnh án:

□ Vào thẳng

Tuổi:

Họ và tên:

I. Đặc điểm bệnh nhân

Phụ lục 4. PHIẾU THEO DÕI ĐÁP ỨNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỚI PHÁC ĐỒ CÓ KHÁNG SINH FOSFOMYCIN IV
(Dành cho dược sĩ lâm sàng)

Vi khuẩn niệu (số VK)

Bạch cầu niệu

Nitrit

Protein niệu

Tổng phân tích nước tiểu

PiO2/FiO2 (P/F)

SpO2

pH

Khí máu ĐM

Kali máu

Natri máu

CRP

Lactat

Procalcitonin

Albumin

AST/ ALT

Clcr (ml/ph)

Creatinin

Glucose

Sinh hóa máu

% Bạch cầu trung tính

Tiểu cầu

Hematocrit

Bạch cầu

Công thức máu
/

/

/

/
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/

/

/

Mã BP

Kết quả vi sinh

X quang

Chẩn đoán hình ảnh

Tế bào (số lượng BCĐNTT)

Glucose

Protein

Độ trong/đục/mủ

Màu sắc dịch não tủy

Áp lực (tăng hay không?)

Xét nghiệm dịch não tủy

Ngày gửi bệnh phẩm

Ngày trả kết quả

/

Kết quả (-/+) / Tên VK
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Tên BP

/

/

Ghi chú

Vết thương có mủ

Sưng- nóng - đỏ - đau

Dấu hiệu tại chỗ

Chạm thận bập bềnh thận

Vỗ hông lưng (+)

Đau (hông, lưng, …)

Tiểu khó, tiểu buốt,
tiểu rắt
Nước tiểu
(trong, đục, mủ)

Tiết niệu

Dịch tiết phế quản (đờm)

Rale phổi

Ho, khó thở, khó thở tăng

Hô hấp

Dấu hiệu TK khu trú

Cứng gáy (+)

Ý thức

Thần kinh

Glasgow

HA trung bình

Nhiệt độ tối đa

Mạch

Cân nặng

Khám lâm sàng

/

/

/

/
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/

/

/

Liều
dùng/lần

Số lần
/ngày
Dung môi

Tên thuốc

Lượng DM

Cách dùng

□. Lựa chọn thay thế

Tốc độ truyền/
thời gian truyền

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú

Cách dùng

Ngày bắt đầu
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Liều dùng/lần

Số lần
/ngày

□ Lý do khác :……………………………………………………………………………..

Ngày kết thúc

Ghi chú

□ Kháng sinh lựa chọn ưu tiên không có trong Danh mục thuốc bệnh viện hoặc Khoa Dược không sẵn có các thuốc này;

□ Căn cứ tiền sử dị ứng thuốc của người bệnh (người bệnh dị ứng với kháng sinh là lựa chọn ưu tiên);

□ Người bệnh gặp ADR với phác đồ kháng sinh trước, cần chuyển phác đồ điều trị khác;

□ Người bệnh đáp ứng điều trị kém hoặc không đáp ứng với phác đồ ban đầu;

□ Vi khuẩn nhạy cảm với fosfomycin và không nhạy cảm với các kháng sinh lựa chọn ưu tiên dựa trên kết quả kháng sinh đồ

□. Lựa chọn ban đầu

Đặc điểm sử dụng kháng sinh khác

Lý do lựa chọn fosfommycin là
phác đồ thay thế.

Vị trí fosfomycin trong phác đồ

Đặc điểm lựa chọn thuốc fosfomycin đường tĩnh mạch

Tên thuốc
( tên thương mại)

Đặc điểm sử dụng kháng sinh fosfomycin

III. Đặc điểm sử dụng thuốc

Liều dùng/lần

Số lần
/ngày

Ngày kết thúc

Cách dùng

Xử trí

Ngày bắt đầu
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Biến cố bất lợi nghi ngờ do fosfomycin (nếu có)
Phản ứng
Ngày bắt đầu

Tên thuốc

Đặc điểm sử dụng các thuốc khác

Ghi chú

Ngày kết thúc

Ghi chú

IV. THEO DÕI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ CÁC CAN THIỆP DƯỢC (nếu có)
Can thiệp dược khi người bệnh bắt đầu sử dụng fosfomycin (nếu có)

5.1. Theo dõi lần 1, ngày……/….../……….

DSLS

1. Cải thiện các triệu chứng lâm sàng
2. Hết sốt
3. Cấy vi khuẩn
4. Bạch cầu có trở về bình thường hay không ?
5. CRP, procalcitonin có trở về bình thường không?
Can thiệp dược nếu có
□ Đáp ứng điều trị
□ Tiếp tục điều trị
5.2. Theo dõi lần 2, ngày……/….../……….
Kết luận

□ có □ không
□ có □ không
□ (-) □ (+)
□ có □ không
□ có □ không

□ Chưa đáp ứng
□ Ngừng phác đồ fosfomycin
DSLS

Tình trạng người bệnh
1. Cải thiện các triệu chứng lâm sàng
2. Hết sốt
3. Cấy vi khuẩn
4. Bạch cầu có trở về bình thường hay không ?
5. CRP, procalcitonin có trở về bình thường không?
Can thiệp dược nếu có

□ có □ không
□ có □ không
□ (-) □ (+)
□ có □ không
□ có □ không

□ Đáp ứng điều trị
□ Chưa đáp ứng
□ Tiếp tục điều trị
□ Ngừng phác đồ fosfomycin
5.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHI DỪNG KHÁNG SINH FOSFOMYCIN
Ngày
/
/
DSLS
Tình trạng người bệnh
Kết luận

1. Cải thiện các triệu chứng lâm sàng
2. Hết sốt
3. Cấy vi khuẩn
4. Bạch cầu có trở về bình thường hay không ?
5. CRP, procalcitonin có trở về bình thường không?
Can thiệp dược nếu có
Kết luận

□ Khỏi

□ Đỡ, giảm

□ Nặng

□ có □ không
□ có □ không
□ (-) □ (+)
□ có □ không
□ có □ không

□ Tử vong
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Tình trạng người bệnh

□ Tình trạng xấu đi

□ Tình trạng xấu đi

Phụ lục 5: Phiếu can thiệp dƣợc lâm sàng trong sử dụng fosfomycin IV
A. Thông tin chung
Dược sĩ

Ngày can thiệp

Tên BN

Tuổi

Khoa âm sàng
Giới

Số giường
Mã bệnh án

Thuốc (t n thương mại)
B. Mô tả vấn đề can thiệp

1 Chỉ định bệnh nhiễm huẩn hông phù hợp
hướng dẫn.

D. Can thiệp
1 Dừng chỉ định fosfomycin IV

2 Chưa có ết quả hoặc chưa àm XN vi sinh tìm

2. Thêm/thay đổi háng sinh phối hợp trong

vi huẩn trước hi chỉ định fosfomycin IV

phác đồ phối hợp có fosfomycin IV

3 Fosfomycin hông phải à ựa chọn thay thế

3 Đề nghị bác sĩ àm xét nghiệm vi sinh tìm

trong các trường hợp theo hướng dẫn

VK trước sử dụng KS

4 Không tính mức thanh thải creatinin của bệnh

4 Hiệu chỉnh iều phù hợp mức độ nhiễm
huẩn

nhân
5 Liều chưa phù hợp theo mức ọc cầu thận

5 Hiệu chỉnh iều theo MLCT

6. Liều chưa phù hợp với mức độ nhiễm huẩn

6 Đề nghị bác sĩ giám sát a i máu bệnh nhân

Thiếu iều (mức iều 2-4 g) □

trong quá trình điều trị

Thiếu iều tr n bệnh nhân vi m màng não □

7 Tư vấn bác sĩ theo dõi a i máu bệnh nhân
trước hi dùng fosfomycin IV và hi cần thiết

7 Không phối hợp háng sinh trong phác đồ có

8 Can thiệp hác:

fosfomycin.
8 Phối hợp háng sinh hông theo hướng dẫn.
9 Dung môi pha hông phù hợp.
10 Nồng độ dung dịch thuốc sau pha hông theo
hướng dẫn.
11 Tốc độ truyền hông đúng theo hướng dẫn
12 Không giám sát Ka i máu trước chỉ đinh
13 Không giám sát nồng độ a i máu sau ít nhất
3 ngày điều trị
15 Bệnh nhân hạ a i máu trong quá trình điều trị

E Kết quả
1. Mức độ chấp thuận can thiệp
Chấp thuận □
Không chấp
thuận □
Chấp thuận 1 phần □
2. Hình thức can thiệp
Trực tiếp □ Gọi điện thoại □ Khác □
DSLS viết ý iến can thiệp tr n bệnh án □
3 Đối tượng can thiệp
Bác sĩ □ Điều dưỡng □ Dược sĩ □
4 Ý iến trao đổi cụ thể của bác sĩ

fosfomycin IV
Dƣợc sĩ ký, ghi rõ họ t n

Bác sĩ ký, ghi rõ họ t n
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C. Lý do can thiệp

Phụ lục 6: Tính toán các chỉ s đặc trƣng trong mô hình hồi quy từng phần
Các chỉ số đặc trưng α, ab, cd và ce được tính toán bằng phương trình hồi quy
đa biến theo mô hình hồi quy từng phần, biểu diễn sự phụ thuộc của biến yt (số liều
DDD/100 giường-ngày mỗi tháng) vào biến t (tháng) và các biến hác i n quan đến
yt = β0 + β1*th i_gian
+ β2*can_thiệp1 + β3*th i_gian_sau_can_thiệp1
+ β4*can_thiệp2 + β5*th i_gian_sau_can_thiệp2 + et [79]
Trong đó:
β0: hằng số của phương trình, tung độ gốc của đồ thị trước can thiệp
β1: hệ số tương quan của biến th i_gian = t (tháng thứ 1, 2, 3,... liên tục đến
hết quá trình khảo sát), là hệ số góc của đồ thị trước can thiệp
β2: hệ số tương quan của biến can_thiệp1 (trước khi bắt đầu can thiệp = 0,
sau khi bắt đầu can thiệp = 1) Ta có: ab1 = β2
β3: hệ số tương quan của biến th i_gian_sau_can_thiệp1 (trước khi bắt đầu
can thiệp = 0, sau khi bắt đầu can thiệp = 1, 2, 3,... liên tục đến hết quá trình khảo
sát) Ta có: α1 = β3
β4: hệ số tương quan của biến can_thiệp2 (trước khi kết thúc can thiệp = 0,
sau khi kết thúc can thiệp = 1). Ta có: ab2 = β4
β5: hệ số tương quan của biến th i_gian_sau_can_thiệp2 (trước khi kết thúc
can thiệp = 0, sau khi kết thúc can thiệp = 1, 2, 3,... liên tục đến hết quá trình khảo
sát) Ta có: α2 = β5
et: sai số ngẫu nhiên tại thời điểm t. Hai chỉ số đặc trưng cd và ce cũng được
tính toán dựa tr n các phương trình mô hình hồi quy đa biến tương tự.
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2 thời điểm là bắt đầu và kết thúc can thiệp Phương trình biểu diễn như sau:
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Chỉ tiêu nghiên cứu

Thông s
Tiêu chuẩn đánh giá
đơn vị tính
Chỉ ti u đánh giá tuân thủ về chỉ định và các lƣu ý khi chỉ định fosfomycin IV
Theo quy định về sử dụng fosfomycin IV của HĐT&ĐT bệnh viện,
fosfomycin được chỉ định cho các NK sau:
1. Vi m xương tủy nhiễm khuẩn.
Chỉ tiêu về chỉ định:
2. Nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp
 Bệnh nhân được chỉ định
3. Viêm phổi mắc phải ở bệnh viện, viêm phổi thở máy.
Số ượng
fosfomycin IV phù hợp, cho
4. Viêm màng não do vi khuẩn.
và tỷ lệ %
các nhiễm khuẩn
5. Nhiễm khuẩn huyết có liên quan/nghi ngờ có liên quan với bất
kỳ nhiễm khuẩn nào được kể trên
Viêm thận bể thận là một trong các trường hợp của nhiễm khuẩn tiết niệu
phức tạp. Tuy nhiên, fosfomycin thấm kém vào nhu mô thận, HĐT&ĐT
bệnh viện khuyến cáo fosfomycin không nên chỉ định cho trường hợp này.
Chỉ tiêu về vi sinh
- Chỉ nên sử dụng fosfomycin IV khi có kết quả xét nghiệm vi sinh cho
Bệnh nhân được chỉ định thuốc:
thấy vi khuẩn nhạy cảm với fosfomycin và không nhạy cảm với các
 Khi đã có ết quả vi khuẩn nhạy Số ượng
kháng sinh khác.
cảm với fosfomycin
và tỷ lệ %
- Trong trường hợp cần thiết, có thể chỉ định theo kinh nghiệm sau hi đã
 Trong thời gian chờ kết quả vi
cân nhắc kỹ về lợi ích và nguy cơ háng thuốc.
sinh

của HĐT&ĐT bệnh viện

Phụ lục 7. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn đánh giá về sử dụng fosfomycin IV phù hợp theo “Hƣớng dẫn sử dụng fosfomycin IV”

và tỷ lệ %

Số ượng

Thông s
đơn vị tính

cáo xuất nhập tồn tại kho dược tại thời điểm thời điểm chỉ định thuốc)

hoa Dược không sẵn có (so sánh thông tin về tính sãn có thuốc trên báo

+ Kháng sinh lựa chọn ưu ti n hông có trong DMT bệnh viện hoặc

kháng sinh khác.

+ Người bệnh dị ứng với các kháng sinh lựa chọn ưu ti n hoặc nhiều

sinh khác kháng sinh lựa chọn ưu ti n;

+ Vi khuẩn nhạy cảm với fosfomycin và không nhạy cảm với các kháng

kháng sinh lựa chọn ưu ti n;

+ Người bệnh đáp ứng điều trị kém hoặc tiến triển nặng lên với các

trong các trường hợp:

Fosfomycin không phải là lựa chọn ưu ti n mà à ựa chọn thay thế

fosfomycin IV.

- Cần phối hợp háng sinh trong phác đồ điều trị nhiễm khuẩn nặng có

-

Tiêu chuẩn đánh giá
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colistin, vancomycin, linezolid

aminoglycosid, nhóm carbapenem,

cephalosporin thế hệ 3,

piperacillin/tazobactam,

Các kháng sinh phối hợp:

 Phác đồ kháng sinh phối hợp

 Phác đồ điều trị thay thế

fosfomycin IV:

Phác đồ kháng sinh có

Chỉ tiêu nghiên cứu

đơn vị tính

Thông s
Tiêu chuẩn đánh giá

Lọc máu ngắt quãng (cách 48h) Bổ sung liều 2g sau mỗi chu kỳ lọc
Lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch
Không cần chỉnh liều thuốc
liên tục, dịch thay thế sau màng lọc

2g cách 8 giờ
1g cách 8 giờ

20 ml/phút
10 ml/phút

Không cần hiệu chỉnh liều
3-4g cách 8giờ
3g cách 8 giờ

Liều

40 – 60 ml/phút
30 ml/phút

Độ thanh thải creatinin
> 60ml/phút
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Bệnh nhân được tuân thủ về:
 Chế độ liều cao
(Ngoại trừ chế độ liều thấp, còn lại Số ượng
là chế độ liều cao. Chế độ liều thấp và tỷ lệ %
được xác định là 2-4g/ngày với
MLCT ≥ 20m /phút, hông tính
liều 2g bổ sung sau lọc máu ngắt
quãng nếu có)

Theo quy định về sử dụng fosfomycin IV của HĐT&ĐT bệnh viện:
- Áp dụng chế độ liều cao 12-16g/ ngày, chia 2- 4 lần cho các nhiễm
khuẩn nặng, nhiễm khuẩn nghi ngờ hoặc đã xác định do vi khuẩn đa
kháng, riêng viêm màng não do vi khuẩn liều 16g/ngày. Liều mỗi lần
không quá 8g
- Chế độ liều thấp 2 – 4g/ngày cho các nhiễm khuẩn nhẹ được coi là
không tuân thủ theo hướng dẫn.
- Bệnh nhân suy thận, tuân thủ hiệu chỉnh liều fosfomycin IV theo bảng
dưới đây

Chỉ ti u đánh giá tuân thủ về sử dụng fosfomycin IV

Chỉ tiêu nghiên cứu

