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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kháng sinh đã được đưa vào sử dụng từ những năm đầu thế kỷ 20, nhưng cho 

đến nay, sử dụng kháng sinh hợp lý vẫn đang là một thách thức lớn của toàn thế giới, 

thuật ngữ “đề kháng kháng sinh” đã trở nên quen thuộc trong điều trị nhiễm khuẩn. 

Nhiều nghiên cứu tiến hành trên thế giới và Việt Nam cho thấy đã xuất hiện nhiều 

loại vi khuẩn kháng thuốc và tỷ lệ kháng đang tăng dần theo thời gian [10], [17]. 

Trong môi trường ngoại khoa, nhiễm khuẩn vết mổ là một biến chứng thường 

gặp, có thể gây nguy hiểm, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị cho 

bệnh nhân. Sử dụng kháng sinh dự phòng là một biện pháp hữu hiệu để hạn chế 

nhiễm khuẩn vết mổ, tuy nhiên, sử dụng không đúng nguyên tắc sẽ là yếu tố nguy cơ 

làm gia tăng đề kháng kháng sinh.  

Trước tình hình đó, việc thiết lập và thực hiện các chương trình quản lý kháng 

sinh tại bệnh viện là cần thiết nhằm phát hiện các vấn đề chưa hợp lý trong sử dụng 

kháng sinh và có biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả [21].  

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành tuyến trung ương, 

thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nặng, nhiều bệnh nhân có nhiễm trùng nên đa 

số các trường hợp điều trị tại bệnh viện đều có chỉ định dùng kháng sinh. Những năm 

gần đây, việc sử dụng kháng sinh rộng rãi tại bệnh viện đã làm gia tăng tỷ lệ đề kháng 

kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập tại bệnh viện, đặc biệt là các chủng gram 

âm, thậm chí đã xuất hiện các vi khuẩn đa kháng [14].  

Với mong muốn đánh giá thực tế sử dụng kháng sinh tại bệnh viện, từ đó có 

biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh, chúng tôi tiến hành đề 

tài “Nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 

2009 - 2011”  với hai mục tiêu sau: 

- Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện giai đoạn 2009 - 2011 

dựa trên liều DDD/100 ngày nằm viện.  

- Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng nhóm kháng sinh được sử dụng 

nhiều nhất dựa trên bộ tiêu chuẩn xây dựng theo quy trình đánh giá sử dụng thuốc 

(DUE). 
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Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1. TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRÊN TH Ế GIỚI VÀ TẠI 

VIỆT NAM 

Kháng kháng sinh là hiện tượng vi sinh vật đề kháng lại một kháng sinh mà 

trước đây vi sinh vật đã nhạy cảm, dẫn đến giảm hiệu quả của kháng sinh, thất bại 

trong điều trị nhiễm khuẩn và thậm chí là lây lan sang các bệnh nhân khác. Kháng 

kháng sinh là một hậu quả của sử dụng kháng sinh, đặc biệt trong trường hợp lạm 

dụng kháng sinh và phát triển khi vi sinh vật đột biến hoặc có gen kháng thuốc [41]. 

Kháng kháng sinh đã và đang trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu. Mặc 

dù vào đầu những năm 1980, nhiều kháng sinh mới được phát hiện nhưng trong 30 

năm trở lại đây, không có kháng sinh nào được tìm ra. Điều này có nghĩa là, tốc độ 

phát minh kháng sinh mới có dấu hiệu tụt lùi so với sự phát triển bất thường của vi 

sinh vật, kéo theo đó là sự gia tăng tất yếu của đề kháng kháng sinh và nguy cơ 

không còn kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn trong tương lai. Nguy cơ này đã 

được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Úc (1992) và Philippin (2001), 

ciprofloxacin đã được báo cáo thất bại trong điều trị nhiễm khuẩn do lậu cầu [17]. 

Đề kháng ciprofloxacin thậm chí được ghi nhận ở trẻ em và người trưởng thành 

trước đó chưa từng sử dụng kháng sinh quinolon [17]. Tại Barbados, Jamaica và 

Trinidad, đã có báo cáo về chủng vi khuẩn Enterobacteriaceae kháng cephalosporin 

thế hệ 3 [35]. Gần đây, đã có thông tin về xuất hiện chủng vi khuẩn kháng 

carbapenem, một trong các lựa chọn cuối cùng trong điều trị nhiễm khuẩn, tại các 

quốc gia ở châu Âu và châu Á, cho thấy vấn đề này đang trở nên ngày càng nghiêm 

trọng trên quy mô toàn cầu [10].  

Tại Vi ệt Nam, do điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát triển vi sinh vật 

cùng với việc thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý sử dụng 

kháng sinh chưa hiệu quả nên đề kháng kháng sinh thậm chí có dấu hiệu trầm trọng 

hơn. Vào năm 2000 - 2001, tỷ lệ kháng penicillin và erythromycin của phế cầu 

Streptococcus pneumoniae - nguyên nhân thường gặp nhất gây nhiễm khuẩn hô hấp 
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- tại Vi ệt Nam được ghi nhận là cao nhất trong số 11 nước trong mạng lưới giám sát 

các căn nguyên kháng thuốc châu Á (ANSORP) năm 2000 - 2001 [10]. Từ năm 

2000, tỷ lệ Haemophilus influenza kháng ampicillin đã được ghi nhận là vào 

khoảng 57% tại bệnh viện Nhi Trung Ương và tại các bệnh viện ở Nha Trang [10]. 

Vào năm 2000 - 2001, một nghiên cứu khác chỉ ra rằng tới 25% số chủng vi khuẩn 

phân lập được tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đề kháng với kháng sinh 

cephalosporin thế hệ 3. Theo một báo cáo khác vào năm 2009 thực hiện tại bệnh 

viện và ngoài cộng đồng, tỷ lệ vi khuẩn gram âm kháng ceftazidim là 42%, kháng 

gentamicin là 63% và kháng acid nalidixic là 74%. Nghiêm trọng hơn, tỷ lệ đề 

kháng kháng sinh được ghi nhận là tăng đột biến theo thời gian. Vào những năm 

1990, tại thành phố Hồ Chí Minh, mới chỉ có 8% các chủng phế cầu kháng với 

Penicilin, thì đến năm  1999 - 2000, tỷ lệ này đã tăng lên tới 56%. Xu hướng tương 

tự cũng được báo cáo tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam [10].  

1.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH T ẠI BỆNH VIỆN 

1.2.1. Vai trò của chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện 

Để hạn chế đề kháng kháng sinh, việc áp dụng các biện pháp mang tính toàn 

diện và lâu dài nhằm đảm bảo sử dụng kháng sinh hợp lý tại bệnh viện là tối cần 

thiết. Đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này là Chương trình quản lý kháng 

sinh (Antimicrobial Stewardship) tại bệnh viện.  

Một chương trình quản lý kháng sinh tốt, theo Dale Gerding là: sự lựa chọn 

thuốc, liều, khoảng thời gian điều trị tối ưu nhằm đem lại hiệu quả lâm sàng và ngăn 

ngừa triệt để nhiễm khuẩn, giảm thiểu tối đa độc tính trên bệnh nhân và giảm thiểu 

sự kháng thuốc về sau [34] . 

Chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện có thể mang lại lợi ích về tài 

chính và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Chương trình quản lý tốt có 

thể giúp làm giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh từ 22 - 36% và tiết kiệm chi phí hàng 

năm từ 200.000 - 900.000$ cho các bệnh viện [21]. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tham 

gia quyết định việc thực hiện có hiệu quả. Các yếu tố này bao gồm xây dựng được 

một đội ngũ cốt lõi gồm các bác sĩ và dược sĩ lâm sàng được đào tạo bài bản về 
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bệnh lý nhiễm khuẩn; đảm bảo sự đồng thuận và hỗ trợ hợp tác của Hội đồng thuốc 

và điều trị, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc các đơn vị tương 

đương; xây dựng được cơ chế phối hợp với đội ngũ lãnh đạo, các nhân viên y tế và 

các đối tác liên quan tại địa phương để thực hiện triệt để các mục tiêu đề ra [21]. 

1.2.2. Các chiến lược của chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện 

1.2.2.1. Các chiến lược chính  

Chương trình có hai chiến lược chính [21]:   

a. Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh  

Việc đánh giá sử dụng kháng sinh cần được thực hiện qua những tương tác trực 

tiếp và phản hồi từ người kê đơn. Phản hồi này có thể được thu thập từ các bác sĩ 

chuyên khoa hoặc từ các dược sĩ lâm sàng được đào tạo về bệnh nhiễm khuẩn. 

b. Xây dựng danh mục thuốc khuyến cáo 

Chiến lược này sẽ làm giảm đáng kể việc dùng kháng sinh và giúp tiết kiệm 

chi phí sử dụng thuốc. Tuy nhiên, đối với việc kiểm soát kháng kháng sinh, yêu 

cầu kê đơn có điều kiện có ý nghĩa ít rõ ràng hơn, bởi vì lợi ích lâu dài tác động lên 

kháng kháng sinh chưa được chứng minh, chủ yếu để giới hạn việc sử dụng kháng 

sinh và kiểm soát tổng thể xu hướng dùng kháng sinh trong bệnh viện. 

1.2.2.2. Các chiến lược hỗ trợ 

Các chiến lược hỗ trợ của chương trình bao gồm [21]: 

a. Đào tạo: 

Chiến lược đào tạo được xem như là nhân tố cần thiết cho tất cả các chương 

trình quản lý sử dụng thuốc vì chiến lược này có ảnh hưởng nhất định đến hành vi 

kê đơn. Bên cạnh đó, chiến lược đào tạo sẽ cung cấp nền tảng kiến thức cho nhân 

viên y tế, qua đó đảm bảo hiệu quả của chương trình quản lý kháng sinh. Tuy nhiên, 

nếu chỉ có đào tạo mà không kết hợp với các biện pháp can thiệp thì hiệu quả thu 

được sẽ bị hạn chế, không tạo ra được các thay đổi sớm trong thực hành kê đơn 

kháng sinh của các thầy thuốc. 

b. Xây dựng hướng dẫn điều trị và phác đồ điều trị chuẩn 
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Việc triển khai chiến lược này cần được thực hiện trên cơ sở đào tạo nhân 

viên y tế và thu thập các phản hồi về tình hình sử dụng kháng sinh thực tế tại cơ sở 

điều trị từ các bác sĩ chuyên khoa và dược sĩ lâm sàng. 

c. Sử dụng kháng sinh theo chu kỳ:  

Thay thế một kháng sinh bởi kháng sinh khác có thể giảm nhẹ áp lực hoặc 

giảm sự kháng thuốc lên kháng sinh đó. 

d. Sử dụng mẫu kê đơn kháng sinh:  

Mẫu kê đơn kháng sinh có thể có hiệu quả trong chương trình quản lý kháng 

sinh và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hướng dẫn thực hành. 

e. Phối hợp kháng sinh:  

Phối hợp kháng sinh nhằm: tạo ra tác dụng hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau; nới 

rộng phổ tác dụng của kháng sinh và ngăn ngừa sự xuất hiện kháng thuốc. Ví dụ 

trong điều trị Enterococcus endocarditis, hiệu quả điều trị tăng lên rõ rệt khi phối 

hợp một thuốc tác động trên thành tế bào vi khuẩn với nhóm aminoglycosid.  

f. Sử dụng liệu pháp điều trị xuống thang:  

Dựa trên kết quả nuôi cấy, phân lập vi khuẩn và kháng sinh đồ, loại bỏ liệu 

pháp điều trị phối hợp không cần thiết sẽ làm giảm số lượng kháng sinh sử dụng, 

qua đó làm giảm chi phí điều trị. 

g. Tối ưu hóa chế độ liều:  

Tối ưu hóa chế độ liều dựa trên đặc điểm nhiễm khuẩn (như: vi sinh vật gây 

bệnh, vị trí nhiễm khuẩn, đặc tính dược động học và dược lực học của kháng sinh 

sử dụng) là một phần quan trọng trong chương trình quản lý kháng sinh. 

h. Đổi từ dạng tiêm sang dạng uống:  

Đổi từ dạng tiêm sang dạng uống trong điều kiện cho phép có thể làm giảm 

thời gian nằm viện và chi phí khám chữa bệnh.   

1.3. ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG B ỆNH VIỆN 

Đánh giá sử dụng kháng sinh là một trong hai chiến lược chính của chương 

trình quản lý kháng sinh bệnh viện. Có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá 
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định tính hoặc định lượng việc sử kháng sinh nhưng nhìn chung có thể phân làm hai 

nhóm phương pháp: đánh giá định tính và đánh giá định lượng. 

1.3.1. Đánh giá định lượng  

Đánh giá định lượng tính toán lượng thuốc hoặc tổng chi phí thuốc sử dụng 

nhưng không đánh giá được chất lượng của việc sử dụng thuốc. Nhóm phương pháp 

này thường được sử dụng để [20]:  

• Tính toán lượng thuốc tiêu thụ trong bệnh viện; 

• Theo dõi xu hướng sử dụng thuốc theo thời gian; 

• So sánh lượng tiêu thụ thuốc giữa các bệnh viện; 

• Xác định các thuốc chậm sử dụng hoặc bị lạm dụng; 

• Đo lường sử dụng thuốc theo sự thay đổi các yếu tố nhân khẩu học; 

• Đo lường bệnh tật liên quan dựa trên lượng tiêu thụ thuốc cụ thể.  

Một số phương pháp đánh giá định lượng đã được áp dụng bao gồm: 

1.3.1.1. Tính toán lượng kháng sinh sử dụng dựa trên số đơn kê 

 Phương pháp này tính toán lượng kháng sinh sử dụng dựa trên phép đếm 

đơn giản tổng số đơn kê, tổng số liều thuốc, ống hoặc gói thuốc sử dụng tại cơ sở. 

Do đó, phương pháp này không cung cấp một cái nhìn cụ thể về sử dụng thuốc ở 

bệnh nhân trừ trường hợp tất cả các bệnh nhân tại cơ sở đều sử dụng thuốc khảo sát 

với cùng một chế độ liều và/ hoặc khoảng liều. Nhìn chung, với mục tiêu là xác 

định lượng thuốc sử dụng tại cơ sở điều trị, phép tính toán theo tổng số gam thuốc 

sẽ có tính định lượng cao hơn [25]. 

1.3.1.2. Tính toán lượng kháng sinh sử dụng dựa trên chi phí sử dụng thuốc  

Đây là phương pháp đơn giản nhất được sử dụng phổ biến trước đây, hiện 

nay vẫn được áp dụng trong một số tình huống, nhưng được xem là không đủ tin 

cậy do có sự biến thiên lớn về kết quả đo lường trong thực tế sử dụng. Lý do chính 

là giá thuốc có xu hướng biến thiên theo thời gian. Bên cạnh đó, giá thuốc còn thay 

đổi tùy theo biệt dược và kênh phân phối thuốc. Do đó, tính toán này có hiệu lực rất 

kém, đặc biệt là trong những nghiên cứu dọc phân tích xu hướng sử dụng thuốc theo 

thời gian [25]. 
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1.3.1.3. Tính toán lượng kháng sinh sử dụng dựa trên tổng số gam kháng sinh  

Phương pháp đánh giá này dựa trên thu thập dữ liệu về tổng khối lượng 

kháng sinh mua từ khâu mua sắm thuốc. Trong trường hợp phân tích xu hướng sử 

dụng một thuốc theo thời gian, đánh giá theo tính toán này là khá tin cậy. Tuy 

nhiên, nếu để so sánh giữa các thuốc với li ều hàng ngày khác nhau, phương pháp 

này sẽ cho kết quả sai. Do đó, một phép đo lường cho phép quy chuẩn tính toán các 

thuốc với li ều dùng hàng ngày khác nhau là cần thiết, đặc biệt khi đánh giá sử dụng 

tổng lượng kháng sinh cùng một nhóm điều trị [25]. Tính toán theo liều xác định 

hàng ngày (DDD) sẽ giải quyết vấn đề này.  

1.3.1.4. Tính toán kháng sinh sử dụng theo liều xác định hàng ngày (DDD) 

Là phương pháp được thừa nhận rộng rãi nhất. Phương pháp này được thông 

qua bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ những năm 1970 trước với mục đích 

chuẩn hóa những nghiên cứu về sử dụng thuốc giữa các quốc gia khác nhau. DDD 

là viết tắt của Defined Daily Dose, là liều trung bình duy trì giả định mỗi ngày cho 

một thuốc với chỉ định chính dành cho người lớn [25].   

Liều DDD thường dựa trên liều của từng phác đồ điều trị, thường dùng trong 

điều trị nhiều hơn là trong dự phòng. Nếu một thuốc được dùng với nhiều chỉ định 

khác nhau, DDD có thể được tính cho mỗi chỉ định. Tính DDD chỉ dành được cho 

những thuốc đã có mã ATC và được định kỳ đánh giá lại [25]. 

DDD là một công cụ thuận lợi để so sánh lượng tiêu thụ thuốc giữa các 

khoảng thời gian khác nhau hoặc giữa các đơn vị, vùng miền khác nhau. DDD có 

thể được áp dụng để tính lượng tiêu thụ thuốc trong bất kỳ một khoảng thời gian 

nào. Mặc dù vậy, phương pháp DDD cũng có những hạn chế như: liều DDD không 

có ý nghĩa đối với sử dụng thuốc ở trẻ em và hiện cũng không có một liều DDD nào 

được xác định cho bệnh nhân có suy giảm chức năng thận [25]. 

Thông thường, liều DDD ít thay đổi, tuy nhiên đối với kháng sinh, vẫn có 

một số trường hợp DDD thay đổi theo thời gian, điều này gây khó khăn cho việc 

đánh giá xu hướng sử dụng kháng sinh. Ví dụ: 
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Thuốc 
WHO DDDs (g/ngày) 

Trước năm 1992 1992 – 2000 Sau năm 2000 

Cefoperazon 2 6 4 

Ceftazidim 4 6 4 

Cefuroxim (IV) 2 4 3 

Nguồn: WHO (2002) 

Khi tính toán sử dụng kháng sinh trong bệnh viện, người ta thường sử dụng công 

thức tính DDD/100 ngày nằm viện: 

DDD/100 ngày nằm viện = 
Tổng số gram sử dụng * 100 

[25] 
DDD * Số ngày nằm viện 

1.3.2. Đánh giá định tính 

Nghiên cứu đánh giá định tính nhằm đánh giá tính phù hợp của việc dùng 

thuốc trên phương diện chất lượng và tính cần thiết của sử dụng thuốc so với các 

tiêu chuẩn được xây dựng trước đó. Các tiêu chuẩn này bao gồm chỉ định, liều 

dùng, độ dài đợt điều trị và các thông tin khác. Ở Bắc Mỹ, những nghiên cứu này 

được gọi là DUR (Drug Utilization Review) - Đánh giá sử dụng thuốc [29], khái 

niệm này cũng được hiểu tương tự như DUE - Drug Utilization Evaluation [36]. 

1.3.2.1. Định nghĩa DUE 

Một chương trình đánh giá sử dụng thuốc được định nghĩa là “một hệ thống 

liên tục được tổ chức, có tính pháp lý nhằm nâng cao chất lượng sử dụng thuốc 

trong các cơ sở khám/ chữa bệnh”. Khi các hoạt động đánh giá sử dụng thuốc được 

thực hiện thường xuyên và liên tục, trở thành một phần của hệ thống giám sát sức 

khỏe toàn diện thì hoạt động này được coi như là một phần của chương trình DUE 

[36]. 

1.3.2.2. Mục tiêu của DUE 

Mục tiêu của chương trình đánh giá sử dụng thuốc là cải thiện chất lượng, độ 

an toàn và cân bằng chi phí - hiệu quả của việc dùng thuốc thông qua việc xây dựng 

được sự đồng thuận đa ngành trong dùng thuốc; tiến hành kiểm tra thường xuyên; 

cung cấp những kết quả phản hồi đến người kê đơn và các bên liên quan; thúc đẩy 
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sử dụng đúng, phù hợp, an toàn, cân nhắc hiệu quả - chi phí thông qua việc cung 

cấp thông tin và đào tạo; giảm thiểu sự khác nhau trong thực hành sử dụng thuốc và 

thông qua việc tiêu chuẩn hóa để đánh giá thực tế sử dụng thuốc [36]. 

1.3.2.3. Quy trình DUE 

Quy trình DUE là một vòng tuần hoàn động và lặp lại. Vòng tuần hoàn này 

gồm có 2 pha chính. Pha thứ nhất là pha điều tra: đo lường và xác định các vấn đề 

sử dụng thuốc và phương pháp can thiệp; pha thứ hai là pha can thiệp: giải quyết 

vấn đề, xây dựng sự đồng thuận và tiến hành can thiệp để cải thiện việc dùng thuốc. 

Quy trình bao gồm các bước sau [36]:   

Bước 1: Xác định quá trình dùng thuốc để đánh giá 

 Mục tiêu của đánh giá có thể là một thuốc, một nhóm thuốc hoặc một phần 

của quy trình quản lý bệnh tật hay quy trình lâm sàng. DUE được cân nhắc thực 

hiện khi có một thuốc mới hoặc có hướng dẫn mới về sử dụng thuốc Một số trường 

hợp được khuyến cáo đánh giá gồm: thuốc được ghi nhận phản ứng có hại, thuốc có 

chi phí cao, sử dụng thuốc ở bệnh nhân có nguy cơ cao, các thất bại điều trị. 

Bước 2: Thành lập nhóm chuyên gia đánh giá sử dụng thuốc 

 Các thành viên của hội đồng DUE bao gồm: dược sĩ lâm sàng, bác sĩ lâm 

sàng, điều dưỡng và điều phối viên. Các thành viên này được phân rõ các nhiệm vụ 

khác nhau để tham gia vào các nghiên cứu có nội dung chuyên môn khác nhau hoặc 

các giai đoạn khác nhau của quy trình đánh giá. 

Bước 3: Thiết kế nghiên cứu 

 Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu phụ thuộc vào từng nghiên cứu. Các 

nội dung này nên được thông qua bởi Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện. 

Cách đánh giá có thể thực hiện theo phương pháp hồi cứu, cắt ngang hoặc tiến cứu. 

Đánh giá hồi cứu được thực hiện trên các bệnh nhân chọn lựa theo tiêu chuẩn 

chọn lựa và loại trừ. Phương pháp này rất tiện lợi, nên thường được sử dụng. Tuy 

nhiên, hạn chế lớn nhất của phương pháp là tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu thu 

thập được. 
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Đánh giá tiến cứu được thực hiện khi bắt đầu quá trình điều trị hoặc thậm chí 

trước khi bắt đầu điều trị. Mặc dù khắc phục được các nhược điểm của đánh giá hồi 

cứu, phương pháp này được sử dụng hạn chế trong thực tế vì việc thu thập dữ liệu 

tiến cứu thường tốn công sức hơn. Hơn nữa, khi tiến hành đánh giá tiến cứu, quá 

trình dùng thuốc của bệnh nhân có thể bị tác động trực tiếp, ảnh hưởng tới tính 

khách quan của nghiên cứu. 

Bước 4: Duyệt nghiên cứu 

 Khi thực hiện chương trình DUE, phải chú ý tới vấn đề đạo đức nghiên cứu 

và quyền bảo mật thông tin của bệnh nhân, do đó các nghiên cứu DUE cần được sự 

đồng ý của Hội đồng đạo đức của bệnh viện.  

Bước 5: Phát triển bộ tiêu chuẩn và các công cụ đo lường 

Bộ tiêu chuẩn phải được xây dựng trước khi đánh giá, yêu cầu rõ ràng, có căn 

cứ, dễ sử dụng, phù hợp với môi trường thực tế và hướng đến kết quả đầu ra. Bộ tiêu 

chí nên dựa trên các quy trình chuẩn và hướng dẫn điều trị hiện có, trong trường hợp 

không có tài liệu này thì bộ tiêu chí cũng nên được xây dựng như một hướng dẫn điều 

trị lâm sàng. Bộ tiêu chí phải được sự đồng thuận của các chuyên gia. 

Bước 6: Thu thập dữ liệu  

Công cụ thu thập dữ liệu cần rõ ràng và dễ sử dụng, tập trung vào các câu hỏi 

cụ thể. Các câu hỏi có thể liên quan đến thông tin về nhân khẩu học, đặc điểm lâm 

sàng và phác đồ điều trị. Các thông tin này nên được lưu trữ trong phần mềm để 

tiện cho việc đánh giá sau này. 

Bước 7: Đánh giá dựa trên bộ tiêu chuẩn đã xây dựng và phân tích kết quả 

 Việc sử dụng thuốc thường được đối chiếu với bộ tiêu chuẩn đã xây dựng 

sẵn. Trong trường hợp việc điều trị không khớp với bộ tiêu chuẩn, cần có bác 

sĩ/dược sĩ lâm sang đánh giá lại xem các khác biệt này có phù hợp với trường hợp 

cụ thể của bệnh nhân hay không. 

Bước 8: Báo cáo và phản hồi 

 Cần có một cơ chế báo cáo phản hồi đến người kê đơn và các bên liên quan. 

Phản hồi được thực hiện gắn liền với quá trình đào tạo về kê đơn sẽ tạo ra được sự 
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hỗ trợ cho chương trình, làm tăng nhận thức và cải thiện việc sử dụng thuốc. Phản 

hồi là nền tảng cho sự thành công của chương trình DUE. Các kết quả phản hồi có 

thể trình bày dưới dạng bản tóm tắt hoặc các báo cáo theo mẫu. 

Bước 9: Thiết kế và thực hiện các chiến lược can thiệp 

 Một kế hoạch can thiệp phù hợp nên được phát triển để xác định các vấn đề 

dùng thuốc và các vấn đề sẽ can thiệp trong pha thứ 2 của DUE. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến kê đơn rất phức tạp nhưng nhiều phương pháp can thiệp có hiệu quả đã 

được đề xuất để thay đổi thực hành kê đơn, giúp cải thiện việc dùng thuốc. 

Bước 10: Đánh giá lại và sửa đổi các vấn đề còn tồn tại trong thực hành 

 DUE là một vòng tuần hoàn, những kinh nghiệm rút ra từ một lần đánh giá 

giúp ích cho các đánh giá tiếp theo. Chương trình nên có tính linh động, phối hợp 

nhanh chóng và cập nhật các kiến thức về y học với thực hành.  

Việc đánh giá lại các nghiên cứu có thể thực hiện theo các chủ đề khác nhau 

như: kiểm soát liên tục dữ liệu sử dụng một thuốc hoặc một nhóm thuốc; phân tích 

các trường hợp ngoại lệ; nghiên cứu định kỳ một hoặc một số vấn đề sử dụng thuốc 

đã được can thiệp; đánh giá lại nhóm sử dụng không phù hợp đã xác định ở trước; 

đánh giá lại tổng thể dữ liệu trong suốt quá trình. 

1.4. VÀI NÉT V Ề BỆNH VI ỆN VÀ NHÓM KHÁNG SINH KH ẢO SÁT 

1.4.1. Vài nét về Bệnh viện Việt Đức 

Bệnh viện Việt Đức là một trong các trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả 

nước với 1000 giường bệnh chuyên về ngoại khoa, 30 phòng mổ thuộc các chuyên 

ngành sâu về phẫu thuật như: phẫu thuật Thần kinh sọ não, phẫu thuật Tim mạch, 

phẫu thuật Tiêu hóa, phẫu thuật Gan mật, phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, phẫu 

thuật Tiết niệu, phẫu thuật Nhi khoa, phẫu thuật cấp cứu và phẫu thuật các bệnh 

nhân nhiễm khuẩn [38]. 

Tại bệnh viện, lượng bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân mổ phiên thường 

xuyên quá tải, nhiều bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn tại thời điểm nhập viện 

cũng như trong quá trình điều trị tại bệnh viện, do đó ngoài yêu cầu can thiệp về 

ngoại khoa và hồi sức, điều trị nhiễm khuẩn cũng đặc biệt được chú trọng [14].  
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Nghiên cứu về các loại vi khuẩn thường gặp và mức độ nhạy cảm với kháng 

sinh tiến hành tại bệnh viện năm 2008 cho thấy: vi khuẩn thường gặp nhất là E. coli, 

tiếp theo là P.aeruginosa, Enterococcus spp., Klebsiella spp.. Tỷ lệ vi khuẩn tiết 

beta lactamase phổ rộng chiếm trên 50%. Các vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường 

ruột Enteroacteriaceae đã đa đề kháng kháng sinh, chỉ còn nhạy cảm tốt với 

ertapenem và cefoperazon/sulbactam. Acinetobacter spp. và P. aeruginosa là hai vi 

khuẩn thường gây nhiễm khuẩn bệnh viện đã đề kháng với hầu hết các kháng sinh 

thông thường [13].  

Nghiên cứu cắt ngang tiến hành tại bệnh viện từ tháng 2 đến tháng 4 năm 

2008 cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ ở bệnh viện Việt Đức là 8,5% [15]. 

1.4.2. Một số đặc điểm về phổ tác dụng của nhóm kháng sinh khảo sát 

1.4.2.1.  Đặc điểm chung về phổ tác dụng  

Kháng sinh cephalosporin là một nhóm kháng sinh thuộc họ beta lactam có 

phổ kháng khuẩn rộng. Dựa vào phổ kháng khuẩn, người ta chia cephalosporin 

thành 4 thế hệ, các cephalosporin thế hệ trước tác dụng mạnh hơn trên vi khuẩn 

gram dương, nhưng trên gram âm yếu hơn thế hệ sau [1]. 

Các cephalosporin thế hệ 3 hay còn gọi là các cephalosporin phổ rộng có tác 

dụng chống vi khuẩn gram âm mạnh hơn các cephalosporin thế hệ 1 và 2, đặc biệt 

đối với họ Enterobacteriaceae, kể cả các chủng tiết beta-lactamase. Cefotaxim là 

kháng sinh đầu tiên thuộc nhóm này, tuy nhiên có tác dụng kém trên Pseudomonas 

aeruginosa. Tương tự về hoạt tính kháng khuẩn với cefotaxim là ceftriaxon. Hai 

kháng sinh này được dùng đường tiêm và chủ yếu khác nhau ở các đặc tính dược 

động học. Trong khi đó, cefixim và cefetamet là các cephalosporin thế hệ 3 dùng 

đường uống. Ceftazidim và cefoperazon có hoạt tính kháng khuẩn tương tự nhau, có 

tác dụng chống Pseudomonas aeruginosa.  

Cephalosporin thế hệ 4, như cefepim, có phổ kháng khuẩn rộng so với thuốc 

thế hệ 3 và có độ bền vững cao đối với các beta-lactamase, được dùng để điều trị 

đặc hiệu nhiễm trực khuẩn gram âm ưa khí đã kháng với cephalosporin thế hệ 3[1].   
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1.5. VÀI NÉT V Ề NHIỄM KHU ẨN NGOẠI KHOA 

1.5.1.  Nhiễm khuẩn vết mổ  

1.5.1.1. Vài nét về nhiễm khuẩn vết mổ tại Việt Nam và trên thế giới 

Nhiễm khuẩn vết mổ (Surgical site infections - SSIs) là một biến chứng 

thường gặp trong ngoại khoa, có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm và kéo dài thời 

gian nằm viện. Nguyên nhân chủ yếu của nhiễm khuẩn vết mổ là do lây lan từ bên 

ngoài hoặc do những ổ nhiễm trùng bên trong cơ thể người bệnh. 

Theo NNIS, nhiễm khuẩn vết mổ là một trong ba nhiễm khuẩn bệnh viện 

thường gặp nhất, chiếm khoảng 14 - 16% [32]. Một nghiên cứu dịch tễ trên diện 

rộng đã chỉ ra có ít nhất 2% số bệnh nhân phẫu thuật bị nhiễm khuẩn vết mổ, trong 

khi các dữ liệu khác cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ dao động trong khoảng 3 

đến 20%, tỷ lệ này cao hơn ở nhóm bệnh nhân nguy cơ [28]. Tại các nước đang 

phát triển, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ thường cao hơn do những hạn chế về vệ sinh 

môi trường bệnh viện, chất lượng chăm sóc trước mổ và do điều kiện kinh tế nói 

chung. 

Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một trong các nước có tỷ 

lệ nhiễm khuẩn vết mổ cao nhất trong khu vực. Nghiên cứu cắt ngang tiến hành từ 

tháng 5 đến tháng 7/2009 về tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ tại khoa ngoại tổng hợp 

bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả  tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 

chung là 3,0%. Tỷ lệ này ở một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ở miền Bắc giai 

đoạn tháng 11/2009 đến tháng 2/2010 thậm chí lên tới 7,5% [8]. 

1.5.1.2. Một số tác nhân vi khuẩn chính gây nhiễm khuẩn vết mổ 

Nhiễm khuẩn vết mổ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thuộc về bệnh nhân (sức đề 

kháng, chế độ dinh dưỡng, mắc kèm bệnh đái tháo đường…), liên quan đến phẫu 

thuật (có cấy ghép hay không, mức độ chấn thương…), liên quan đến vi khuẩn và 

liên quan đến kháng sinh dự phòng [37]. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi xin 

phân tích yếu tố liên quan đến vi khuẩn. 

Theo các tài liệu nước ngoài, trong hầu hết các nhiễm khuẩn vết mổ, nguyên 

nhân gây nhiễm trùng thường là các vi khuẩn trên da, màng nhầy hoặc tạng rỗng. Vi 
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khuẩn ở các vị trí này thường là các gram dương (như Staphylococci), nhưng cũng 

có thể có cả vi khuẩn kỵ khí và gram âm khi vị trí rạch ở phần gần hậu môn, sinh 

dục hoặc háng. Theo dữ liệu từ hệ thống NNIS, các vi khuẩn thường phân lập được 

trong nhiễm khuẩn vết mổ bao gồm Staphylococcus aureus, Staphylococci 

coagulase - negative, Enterococcus spp. và Escherichia coli, không những thế, hiện 

nay, tác nhân vi khuẩn đa kháng thuốc đang xuất hiện ngày càng nhiều, ví dụ như 

Staphylococcus aureus kháng methicilin (MRSA) hoặc Candida albicans [32].  

Tại Vi ệt Nam, các nghiên cứu đánh giá dịch tễ học nhiễm khuẩn vết mổ lại 

cho kết quả ngược lại. Phân lập vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại một số bệnh 

viện cho thấy tỷ lệ vi khuẩn gram âm thường nhiều hơn so với gram dương. Ở bệnh 

viện Bạch Mai và một số bệnh viện tỉnh phía Bắc, vi khuẩn gram âm chiếm tới 

64,9% [12]. Ở khoa ngoại tổng quát bệnh viện Cần Thơ, vi khuẩn gram âm thậm chí 

chiếm tỷ lệ 71,43% [9]. 

Các nghiên cứu trong nước cũng cho thấy tác nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ 

được phân lập nhiều nhất là E. coli với tỷ lệ phân lập được khoảng 26,34 - 45,5%  

[8], [9], [12]. Các tác nhân khác bao gồm Enterococcus faecalis, Pseumodonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. [9], [12]. 

1.5.1.3. Đề kháng kháng sinh trong nhiễm khuẩn vết mổ 

Kết quả từ các nghiên cứu hiện nay cho thấy tỷ lệ đề kháng kháng sinh của 

các vi khuẩn trong nhiễm khuẩn vết mổ đã đạt mức cao. Theo nghiên cứu tại bệnh 

viện Bạch Mai và một số bệnh viện tuyến tỉnh ở khu vực phía Bắc, tỷ lệ E. coli đề 

kháng cephalothin là 72,2%, ceftazidim là 33,3%, gentamicin là 38,9% và 

ciprofloxacin là  55,5%. Tỷ lệ Pseudomonas aeruginosa đề kháng kháng sinh là 30 

- 50%, đa đề kháng 5 loại kháng sinh là 20,0%. Tỷ lệ Enterococcus faecalis kháng 

ampicilin và gentamycin nồng độ cao 120mcg là 54,5%, đề kháng vancomycin là 

9,0%. Tỷ lệ Staphylococcus aureus đề kháng oxacillin là 40%, đề kháng 

vancomycin là 40% [12]. Tại một số bệnh viện tuyến tỉnh khu vực phía Bắc khác, 

trên 60% chủng E. coli kháng lại các kháng sinh thông dụng [8]. 
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Những dữ liệu trên cho thấy một số đặc thù trong nhiễm khuẩn vết mổ tại 

Việt Nam. Thứ nhất, khác với các quốc gia khác trên thế giới, vi khuẩn gây nhiễm 

khuẩn vết mổ chủ yếu tại Vi ệt Nam là vi khuẩn gram âm. Thứ hai, tỷ lệ kháng thuốc 

của các vi khuẩn đều đã ở mức rất cao, điều này cho thấy vai trò của sử dụng hợp lý 

kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ nói riêng và trong ngoại khoa nói chung 

là đặc biệt quan trọng. 

1.5.2.  Kháng sinh dự phòng phẫu thuật 

1.5.2.1. Khái niệm 

Kháng sinh dự phòng phẫu thuật là kháng sinh sử dụng cho bệnh nhân trước 

khi phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến phẫu thuật [19]. 

1.5.2.2. Vai trò 

Kháng sinh dự phòng đã được chứng minh có khả năng làm giảm tỷ lệ nhiễm 

khuẩn vết mổ trong các thử nghiệm lâm sàng, qua đó sẽ giảm được số ngày nằm 

viện và chi phí điều trị cho bệnh nhân [23]. Nghiên cứu về hiệu quả của kháng sinh 

dự phòng trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại bệnh viện Đại học Y Dược thành 

phố Hồ Chí Minh cho thấy hiệu quả điều trị tương đương giữa bệnh nhân dùng 

kháng sinh dự phòng và bệnh nhân dùng kháng sinh điều trị sau mổ, tuy nhiên, chi 

phí sử dụng kháng sinh nếu dùng dự phòng lại rẻ hơn từ 3 - 5 lần [16]. 

1.5.2.3. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh dự phòng phẫu thuật  

a. Thời điểm đưa thuốc phải đúng: 

  Thời điểm đưa thuốc liên quan chặt chẽ đến đường đưa thuốc: có thể đưa 

thuốc theo nhiều đường khác nhau nhưng đường tiêm tĩnh mạch thường được 

khuyến khích. Tuy nhiên, dù đưa theo đường nào thì cũng phải đảm bảo “Nhất thiết 

phải đưa kháng sinh trước lúc rạch dao nhưng không tiêm sớm hơn 2 giờ so với thời 

điểm mổ” [2]. 

b. Chọn kháng sinh phải đúng:  

Nên chọn kháng sinh có phổ đủ rộng, có tác dụng lên hầu hết các tác nhân 

gây bệnh hay gặp nhất trong loại phẫu thuật đó; thời gian bán thải không quá ngắn 

để có thể giảm bớt số lần đưa thuốc; phải thấm tốt vào tổ chức phẫu thuật [2]. 
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c. Độ dài đợt điều trị phải đúng:  

Độ dài đợt điều trị không quá 24 giờ sau mổ, trong đa số trường hợp, chỉ cần 

1 đến 2 liều là đủ [2]. 

d. Một số lựa chọn kháng sinh dự phòng thường gặp: 

Cephalosporin thường được kê đơn làm kháng sinh dự phòng vì có phổ tác 

dụng rộng, dược động học tốt, tỷ lệ mắc tác dụng không mong muốn thấp, giá thấp. 

Ở nước ngoài, kháng sinh cephalosporin thế hệ 1, như  cefazolin, thường được lựa 

chọn làm kháng sinh dự phòng, đặc biệt trong phẫu thuật sạch. Nếu nghi ngờ có 

nhiễm vi khuẩn kỵ khí có thể phối hợp cefazolin với metronidazol truyền tĩnh mạch 

chậm, hoặc sử dụng kháng sinh cephalosporin tác dụng trên kỵ khí, như cefoxitin, 

cefotetan. Mặc dù kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 cũng có nhiều lợi thế để sử 

dụng làm kháng sinh dự phòng do khả năng tác dụng trên gram âm tốt và thời gian 

bán thải dài, nhưng tác dụng trên gram dương và vi khuẩn kỵ khí lại kém, giá cả lại 

đắt nên chúng ít được sử dụng làm kháng sinh dự phòng [22], [26]. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu ở Việt Nam lại cho thấy vi khuẩn gram âm chiếm tỷ lệ cao trong các tác 

nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ, việc lựa chọn cephalosporin thế hệ 1 (có phổ tác 

dụng chủ yếu trên gram dương) làm kháng sinh dự phòng có thể sẽ không mang lại 

hiệu quả như mong muốn. Do đó, lựa chọn kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn vết 

mổ ở Việt Nam trên thực tế có những nét khác biệt so với khuyến cáo của nước 

ngoài. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức, trước hết 

chúng tôi tiến hành khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh, giai đoạn 2009 – 2011, 

dựa trên liều DDD/100 ngày nằm viện, sau đó lựa chọn nhóm kháng sinh được sử 

dụng nhiều nhất để đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng dựa trên bộ tiêu chuẩn 

đã xây dựng. 

2.1.  NỘI DUNG 1: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện, giai 

đoạn 2009 – 2011 dựa trên liều DDD/100 ngày nằm viện 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Số liệu về sử dụng kháng sinh và số ngày nằm viện của bệnh nhân, giai đoạn 

2009 - 2011 được lưu trong phần mềm Quản lý bệnh viện, bệnh viện Việt Đức. 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả hồi cứu, sử dụng phép phân 

tích định lượng dựa trên liều DDD/100 ngày nằm viện. 

2.1.2.2. Nội dung nghiên cứu 

 Tổng hợp các dữ liệu về tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức 

giai đoạn 2009 – 2011 với mục đích: 

• Mô tả xu hướng sử dụng kháng sinh trên toàn viện giai đoạn 2009 - 2011, xác 

định nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn này, nhóm 

kháng sinh này sẽ được lựa chọn để đánh giá sử dụng theo nội dung nghiên cứu 

trong mục tiêu 2 của đề tài. 

• Nhận diện nhóm kháng sinh sử dụng phổ biến tại 9 khoa phòng điều trị tại bệnh 

viện trong năm 2011 (từ 01/1/2011 đến 31/12/2011) bao gồm: 

Khoa phẫu thuật thần kinh - sọ não 

Khoa phẫu thuật tim mạch 

Khoa phẫu thuật tiêu hóa 

Khoa phẫu thuật cấp cứu bụng 

Khoa phẫu thuật tiết niệu 

Khoa phẫu thuật gan - mật 

Khoa gây mê - hồi sức 

Khoa nhi 

Khoa chấn thương 1 

Khoa chấn thương 2 
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2.1.2.3. Thu thập dữ liệu 

Số liệu lưu trữ về sử dụng kháng sinh tại phần mềm Quản lý bệnh viện, bệnh 

viện Việt Đức trong ba năm (từ 01/1/2009 đến 31/12/2011) cung cấp các thông tin 

liên quan đến: 

- Số lượng kháng sinh sử dụng trong bệnh viện từ 01/1/2009 đến 31/12/2011. 

- Tổng số ngày nằm viện của bệnh nhân tại bệnh viện từ 01/1/2009 đến 

31/12/2011. 

- Số lượng kháng sinh sử dụng tại 9 khoa phòng thuộc bệnh viện từ 01/1/2011 

đến 31/12/2011. 

2.1.2.4. Xử lý dữ liệu 

 Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm ABC calculator và Micosoft Excel 2007. 

2.1.2.5. Các chỉ tiêu khảo sát 

Tổng DDD/100 ngày nằm viện đối với mỗi kháng sinh theo từng tháng, từng 

quý và theo năm.  

2.2. NỘI DUNG 2: Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh 

cephalosporin thế hệ 3, 4 tại Bệnh viện Việt Đức 

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Bệnh án của các bệnh nhân thuộc bệnh viện Việt Đức, ra viện từ ngày 20 - 

24/ 2/ 2012, thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn: có chỉ định sử dụng ít nhất một kháng 

sinh trong nhóm khảo sát với thời gian tối thiểu là 3 ngày. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

 Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang, sử dụng phép 

phân tích định tính, dựa trên bộ tiêu chuẩn đã xây dựng. 

2.2.2.2. Nội dung nghiên cứu 

• Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh C3G/C4G trong mẫu nghiên cứu. 

• Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh C3G/C4G dựa trên bộ tiêu 

chuẩn đã xây dựng.  

 



19 

 

2.2.2.3. Thu thập dữ liệu 

•  Toàn bộ bệnh án của bệnh nhân ra viện từ ngày 20/02/2012 đến 24/02/2012 (5 

ngày) lưu tại kho lưu trữ bệnh án, phòng kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Việt Đức 

đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn: 

- Có sử dụng một trong năm kháng sinh C3G/C4G bao gồm: ceftriaxon, 

ceftazidim, cefotaxim, cefoperazol/sulbactam, cefepim (nhóm kháng sinh C3G/C4G 

qua khảo sát ở mục tiêu 1 cho thấy được sử dụng thường xuyên nhất tại bệnh viện 

Việt Đức trong giai đoạn 2009 - 2011). 

- Thời gian sử dụng kháng sinh C3G/C4G  ≥ 3 ngày. 

Qua quá trình thực hiện, chúng tôi thu được 205 đáp ứng các tiêu chuẩn lựa 

chọn. Toàn bộ 205 bệnh án này được đưa vào mẫu nghiên cứu để lấy thông tin theo 

mẫu thu thập số liệu (phụ lục 1). 

2.2.2.4. Xử lý dữ liệu 

 Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 

2.2.2.5. Các chỉ tiêu khảo sát và đánh giá 

 Dữ liệu được phân tích dựa trên các chỉ tiêu sau 

•  Đặc điểm mẫu nghiên cứu: 

- Tuổi, giới 

- Chẩn đoán vào viện 

- Bệnh mắc kèm, số lần phẫu thuật 

- Thời gian điều trị trung bình 

- Kết quả điều trị 

- Đặc điểm chức năng thận của bệnh nhân 

• Đặc điểm sử dụng kháng sinh C3G/C4G: 

- Lý do sử dụng kháng sinh 

- Thời gian điều trị KS C3G/C4G theo lý do sử dụng, thời điểm phẫu thuật 

- Số lần xuất hiện kháng sinh C3G/C4G trong mẫu nghiên cứu. 

• Đặc điểm các phác đồ kháng sinh C3G/C4G: 

- Số lượng kháng sinh và số lượng phác đồ C3G/C4G trên một bệnh án 
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- Thứ tự kháng sinh C3G/C4G trong liệu trình điều trị 

- Các kiểu phác đồ khởi đầu, các kiểu phác đồ thay thế 

- Các kháng sinh phối hợp 

- Đặc điểm sử dụng kháng sinh theo thời điểm phẫu thuật. 

• Đánh giá sử dụng kháng sinh C3G/C4G: 

- Đánh giá phù hợp về chỉ định 

- Đánh giá phù hợp về chế độ liều 

- Đánh giá về hiệu quả điều trị 

- Các ADE ghi nhận được. 

Để đánh giá sử dụng, chúng tôi tiến hành xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá sử 

dụng kháng sinh C3G/C4G, dựa trên các tài liệu tham khảo như sau: 

Bảng 2.1. Cơ sở đánh giá sử dụng kháng sinh C3G/C4G (Phụ lục 2) 

Tiêu chí Tài liệu tham khảo để xây dựng bộ tiêu chuẩn 

CHỈ ĐỊNH 1. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010 [24]. 

CHẾ ĐỘ 

LI ỀU 

1. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010 [24]. 

2. The Renal Drug Reference Guide, 1st  [18]. 

GIÁM SÁT 

Ghi nhận các ADE 

1. Đánh giá sử dụng ceftriaxon của Hyuck Lee và cộng sự (2009) 

[30]. 

2. Micromedex 2.0, các chuyên luận riêng [40]. 

HIỆU QUẢ 
1. Đánh giá sử dụng ceftriaxon của Hyuck Lee và cộng sự (2009) 

[30]. 

Cách thức đánh giá: 

- Chỉ định: đánh giá “phù hợp”, “phù hợp một phần”, “ không phù hợp” hoặc “ 

không rõ”. 

- Chế độ liều: “phù hợp khuyến cáo”, “cao hơn khuyến cáo” hoặc “thấp hơn 

khuyến cáo”. 

- Giám sát các ADE: “có” hoặc “không”. 

- Hiệu quả: “đạt”, “không đạt” hoặc “không rõ”. 



21 

 

Chương 3. KẾT QUẢ 

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH T ẠI 

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 

3.1.1. Tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện giai đoạn 2009 - 2011 

Chúng tôi tiến hành phân loại các kháng sinh sử dụng tại bệnh viện theo nhóm 

dựa trên hệ thống phân loại ATC (có danh mục thuốc kèm theo) và khảo sát DDD/100 

ngày nằm viện của các nhóm trong toàn bệnh viện, kết quả thu được như sau:   

Bảng 3.1. Số liệu sử dụng kháng sinh trong toàn viện, giai đoạn 2009 - 2011 

STT Nhóm KS 
DDD/100 ngày nằm viện 

Tổng 
2009 2010 2011 

1 Penicilin phổ rộng 2,12 0,79 0,33 3,23 

2 
Penicilin kết hợp với chất ức 
chế beta lactamase 90,36 75,29 48,90 214,55 

3 Penicilin kháng beta lactamase 0,00 0,00 0,07 0,07 

4 C1G + C2G 15,92 13,60 23,28 53,35 

5 C3G + C4G 86,10 111,35 76,99 274,45 

6 Carbapenem 2,89 8,14 7,35 18,38 

7 Macrolid 0,39 0,19 0,07 0,65 

8 Aminoglycosid 27,68 34,66 28,88 91,22 

9 Glycopeptid 1,32 2,18 2,30 5,79 

10 Lincosamid 1,90 5,93 8,52 16,35 

11 Fluoroquinolon 29,16 34,67 25,47 89,30 

12 Sulfonamid/ Trimethoprim 0.24 0.35 0.38 0.97 

13 Dẫn chất 5- nitroimidazol 67,71 66,64 48,49 182,84 

14 Polymyxin 0 0 0,06 0,06 

15 Kháng sinh khác 3,37 9,95 13,64 26,96 
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Do đặc điểm khác nhau về phổ tác dụng giữa kháng sinh C1G/C2G và kháng 

sinh C3G/C4G, chúng tôi chia kháng sinh cephalosporin thành hai phân nhóm 

C1G/C2G và C3G/C4G và so sánh với các nhóm còn lại. Theo đó, các nhóm kháng 

sinh được sử dụng nhiều nhất là C3G/C4G, penicilin kết hợp chất ức chế beta 

lactamase, dẫn chất của 5-nitroimidazol, aminoglycosid và fluoroquinolon. Các 

C3G/C4G không chỉ được sử dụng phổ biến nhất trong tổng thời gian điều tra mà 

tại các năm điều tra, kết quả cho thấy luôn là một trong hai nhóm kháng sinh sử 

dụng phổ biến nhất (phổ biến nhất năm 2010, 2011 và xếp thứ hai trong năm 2009). 

3.1.2. Tình hình sử dụng kháng sinh tại một số khoa phòng 

Chúng tôi cũng tiến hành khảo sát nhóm kháng sinh và kháng sinh được sử 

dụng nhiều nhất tại mỗi khoa phòng từ 01/01/2011 đến tháng 31/12/2011. 

Bảng 3.2. Kháng sinh và nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất tại mỗi khoa  

TT Khoa Nhóm KS sử 
dụng nhiều nhất 

%  KS sử dụng  
nhiều nhất 

% 

1 PT TK-sọ não Dẫn  chất 5 – 
nitroimidazol 30,91 Metronidazol (TTM) 24,7 

2 PT Tim mạch Penicilin kết hợp chất ức 
chế beta – lactamase 30,62 Ceftazidim 9,55 

3 PT Tiêu hóa C3G 40,42 Cefotaxim 34,84 

4 PT Ổ bụng C3G 35,87 Metronidazol (TTM) 28,04 

5 PT Tiết niệu Lincosamid 26,47 Cefepim 21,34 

6 PT Gan mật Dẫn chất 5-
nitronimidazol 36,58 Metronidazol (tiêm) 30,58 

7 Gây mê hồi sức Carbapenem 21,90 Piperacilin/tazobactam 19,38 

8 Chấn thương C3G 22,91 Metronidazol (TTM) 18,15 

9 Nhi Penicilin kết hợp chất 
ức chế beta – lactamase 34,71 Amoxicilin/acid 

clavulanic 31,58 

Trong đó %: Là tỷ lệ % của kháng sinh/nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất so với 

tổng lượng kháng sinh sử dụng trong toàn khoa, tính theo DDD/ 100 ngày nằm viện 

Kết quả cho thấy các C3G được sử dụng phổ biến nhất tại ba khoa: Phẫu 

thuật tiêu hóa, Phẫu thuật ổ bụng và Chấn thương. Dẫn chất 5-nitroimidazol được 

sử dụng nhiều nhất tại khoa Phẫu thuật thần kinh – sọ não và Phẫu thuật gan mật. 
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penicillin kết hợp chất ức chế betalactamase sử dụng nhiều nhất tại khoa Nhi. Tại 

khoa gây mê hồi sức, nhóm cacbapenem được sử dụng phổ biến nhất. 

Về kháng sinh được sử dụng phổ biến nhất, metronidazol truyền tĩnh mạch 

là kháng sinh sử dụng phổ biến nhất tại bốn khoa phòng gồm phẫu thuật thần kinh, 

sọ não, phẫu thuật ổ bụng, phẫu thuật gan mật và chấn thương. Kháng sinh 

C3G/C4G gồm ceftazidim, cefotaxim và cefepim sử dụng nhiều nhất tại khoa phẫu 

thuật Tiêu hóa, phẫu thuật Tim mạch và phẫu thuật Tiết niệu. Amoxicillin kết hợp 

với acid clavulanic được dùng nhiều nhất tại khoa Nhi trong khi 

piperacillin/tazobactam được dùng nhiều nhất tại khoa Gây mê hồi sức.  

3.1.3. Tình hình sử dụng theo thời gian của các nhóm kháng sinh được sử dụng 

nhiều nhất 

Xu hướng sử dụng của năm nhóm kháng sinh sử dụng nhiều nhất từ quý 

1/2009 tới quý 4/2011 được biểu diễn ở hình 3.1  

 

Hình 3.1. Xu hướng sử dụng 5 nhóm KS sử dụng nhiều nhất theo thời gian 

Nhìn chung, kết quả điều tra không cho thấy một xu hướng rõ ràng. Trước 

quý 3/2010, tình hình sử dụng kháng sinh tương đối ổn định: các kháng sinh có xu 

hướng tăng sử dụng là C3G/C4G, fluoroquinolon và aminoglycosid; penicillin kết 

hợp chất ức chế betalactamase có xu hướng giảm trong khi lượng sử dụng của dẫn 

chất 5-nitroimidazol không thay đổi đáng kể. Vào quý 4/2010, lượng sử dụng của 
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tất cả các nhóm kháng sinh tăng đột biến, sau đó giảm mạnh trong quý 1/2011. Từ 

quý 2/2011, lượng sử dụng kháng sinh sử dụng tại bệnh viện tiếp tục giảm. Kết quả 

cho thấy kể từ quý 4/2009, dù lượng sử dụng thay đổi trong thời gian khảo sát, các 

C3G/C4G luôn là nhóm được sử dụng phổ biến. Do đó, chúng tôi quyết định theo 

dõi sâu hơn xu hướng và đánh giá tình hình sử dụng của các kháng sinh này.  

3.1.4. Xu hướng sử dụng của các kháng sinh C3G/C4G 

 Tiến hành khảo sát tình hình sử dụng các kháng sinh C3G/C4G sử dụng tại 

bệnh viện Việt Đức, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

 

Hình 3.2. Xu hướng sử dụng các kháng sinh trong nhóm C3G/C4G 

Từ quý 2/2009 tới quý 2/2011, ceftazidim là kháng sinh được sử dụng nhiều 

nhất, lượng sử dụng của ceftazidim cao hơn hẳn các kháng sinh khác. Tuy nhiên từ 

sau quý 3/2011, lượng sử dụng của ceftazidim lại giảm mạnh. Tương tự với xu 

hướng này là ceftriaxon. Ban đầu ceftriaxon được sử dụng phổ biến nhất nhưng tới 

quý 4/2011 lại là một trong các kháng sinh ít được sử dụng nhất trong nhóm, trong 

khi đó, sử dụng cefepim và cefoperazon/sulbactam có xu hướng tăng dần và ngày 

càng ổn định. Từ quý 3/2011, cefepim trở thành kháng sinh sử dụng nhiều nhất. 

Trường hợp của cefetamet, trong suốt thời gian điều tra, chứng tôi nhận thấy lượng 
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sử dụng ở mức rất thấp, tổng số DDD/100 ngày nằm viện của cefetamet gần bằng 0. 

Do đó, chúng tôi quyết định không đưa cefetamet vào danh sách kháng sinh đánh 

giá sử dụng. Như vậy, danh sách kháng sinh C3G/C4G được đánh giá sử dụng gồm 

có: cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon, cefoperazon/sulbactam và cefepim. 

3.2. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH C3G/C4G TẠI BỆNH 

VIỆN VIỆT ĐỨC 

3.2.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

3.2.1.1  Đặc điểm về tuổi, giới 

Trong tổng số 205 bệnh án đã được thu thập vào mẫu nghiên cứu đánh 

giá sử dụng kháng sinh C3G/C4G, đặc điểm về tuổi và giới của bệnh nhân được 

thống kê như sau: 

Bảng 3.3. Phân loại bệnh nhân theo độ tuổi và giới tính 

Độ tuổi 

Giới 
Tổng 

Nam Nữ 

n % n % n % 

1 - 12 1 0,50 1 0,50 2 1,00 

12 - 18 2 1,00 2 1,00 4 2,00 

18 - 60 117 57,10 40 19,50 157 76,60 

≥ 60 26 12,70 16 7,80 42 20,50 

Tổng 146 71,20 59 28,80 205 100 
Nhận xét: Bệnh nhân ở độ tuổi 18 - 60 chiếm tỷ lệ lớn nhất ở cả giới nam và giới 

nữ (76, 6%). Tỷ lệ bệnh nhân nam là 71,2% cao hơn so với tỷ lệ bệnh nhân nữ 28,8%.  

3.2.1.2. Phân loại bệnh nhân theo chẩn đoán vào viện 

Chúng tôi tiến hành phân loại bệnh nhân theo chẩn đoán vào viện theo Phân 

loại bệnh tật quốc tế ICD, kết quả thu được như sau: 
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Bảng 3.4. Phân loại bệnh nhân theo chẩn đoán vào viện 

STT Mã 
ICD Nhóm bệnh lý n % 

1 C-D Bướu tân sinh 26 12,70 

2 D Máu, cơ quan tạo máu 1 0,50 

3 G Thần kinh 1 0,50 

4 I Bệnh Hệ tuần hoàn 7 3,40 

5 J Bệnh hệ hô hấp 1 0,50 

6 K Bệnh hệ tiêu hóa 57 27,80 

7 L Da, mô dưới da 4 2,00 

8 M Cơ xương khớp và mô liên kết 8 3,90 

9 N Sinh dục và tiết niệu 42 20,50 

10 S-T Chấn thương 58 28,30 

Tổng 205 100 

Nhận xét: Kết quả cho thấy số bệnh nhân vào viện do chấn thương chiếm tỷ 

lệ nhiều nhất (28,3%), sau đó đến các bệnh về tiêu hóa (27,8%), sinh dục và tiết 

niệu (20,5%). 

3.2.1.3 . Đặc điểm bệnh mắc kèm: 

Trong 205 bệnh nhân, có 11 bệnh nhân có bệnh nhân có bệnh mắc kèm, bao 

gồm các bệnh: tăng huyết áp, COPD, cơn đau thắt ngực, đái tháo đường, gan nhiễm 

mỡ, suy thận, bệnh tim, một trường hợp mang thai 13 tuần tuổi. Những trường hợp 

này đều chỉ có 1 bệnh mắc kèm. Số liệu tính toán được thể hiện trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Đặc điểm bệnh mắc kèm của mẫu nghiên cứu 

        n: Số bệnh nhân 

 Số lượng bệnh nhân % 

Có bệnh mắc kèm 11 5,40 

Không có bệnh mắc kèm 194 94,60 

Tổng 205 100 
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3.2.1.4 . Số lần phẫu thuật của bệnh nhân 

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện chuyên ngành ngoại khoa, việc khảo sát 

đặc điểm phẫu thuật là một tiêu chí rất cần thiết. Do đó, chúng tôi tiến hành khảo sát 

số lần phẫu thuật trên mỗi bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu. Kết quả được thể hiện 

trong bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Số lần phẫu thuật của các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

Số lần phẫu thuật Số lượng bệnh nhân % 

Không phẫu thuật 27 13,20 

1 161 78,50 

2 15 7,30 

3 2 1,00 

Tổng 205 100 

Nhận xét: Số bệnh nhân vào viện có phẫu thuật một lần chiếm 78,5%. Có 27 

bệnh nhân không phẫu thuật (13,2%), các lý do vào viện bao gồm: chấn thương 

lách, chấn thương sọ não, chấn thương bụng, xuất huyết tiêu hóa, u phì đại tuyến 

tiền liệt, bán tắc ruột, vỡ gan, rò mật, rò hậu môn -  trực tràng, sỏi mật tái phát, tắc 

mật, áp xe ruột thừa, nhiễm trùng vết mổ. 

3.2.1.5.  Thời gian điều trị trung bình 

Bảng 3.7 cho biết thời gian điều trị trung bình của bệnh nhân 

Bảng 3.7. Thời gian điều trị của bệnh nhân 

Đơn vị: ngày 

 Số ngày ngắn nhất Số ngày dài nhất 

Số ngày điều trị 3 35 

Số ngày điều trị trung bình 10,35 ± 5,56 
 

Nhận xét: Số ngày điều trị trung bình của bệnh nhân là 10,35 ngày. 

3.2.1.4. Kết quả điều trị 

Thống kê kết quả điều trị , chúng tôi thu được kết quả như sau:  
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Bảng 3.8. Kết quả điều trị của bệnh nhân 

STT Kết quả điều tr ị Số lượng bệnh nhân % 

1 Khỏi 36 17,60 

2 Đỡ, giảm 165 80,50 

3 Không thay đổi 2 1,00 

4 Nặng hơn 1 0,50 

5 Tử vong 1 0,50 

6 Chuyển viện 0 0,00 

Tổng 205 100 
Nhận xét: Kết quả điều trị đỡ, giảm chiếm tỷ lệ cao nhất (80.5%). Có 2 

trường hợp có kết quả điều trị không thay đổi, nặng hơn hoặc tử vong. 

3.2.1.5. Đặc điểm chức năng thận 

Đa số bệnh nhân trong ngày đầu tiên vào viện đều được làm xét nghiệm hóa 

sinh máu, trong đó có chỉ số creatinin huyết thanh, dựa vào chỉ số này, chúng tôi 

tính hệ số thanh thải creatinin theo công thức MDRD và đánh giá chức năng thận 

dựa trên phân loại tương ứng [18], [39]. 

Đơn vị tính độ thanh thải creatinin của công thức MDRD là ml/phút/1.73m2, 

tuy nhiên, để tiện cho việc phân loại mức độ chức năng thận và hiệu chỉnh liều theo 

tài liệu khuyến cáo, chúng tôi giả thiết rằng tất cả các bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên 

đều có diện tích bề mặt cơ thể là 1,73m2 (là diện tích cơ thể ở người bình thường), 

do đó, chúng tôi sẽ chỉ xét mức độ chức năng thận cho 199 trường hợp, xem đơn vị 

tính độ thanh thải creatinin là ml/phút. 

Nồng độ creatinin huyết thanh được lấy theo xét nghiệm đầu tiên, khi bệnh 

nhân chưa sử dụng hoặc ngày đầu tiên sử dụng kháng sinh C3G/C4G.  

Kết quả cụ thể thu được như sau:  
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Bảng 3.9. Chức năng thận của bệnh nhân theo độ thanh thải creatinin  

ClCr (ml/phút/1.73m2) n % 

>90 80 40,20 

60 – 89 92 46,23 

30 – 59 
51 - 59 11 5,53 

30 - 50 10 5,03 

15 – 29 2 1,00 

<15 1 0,50 

Không đánh giá được 3 1,51 

Tổng 199 100 
 

Bệnh nhân suy giảm chức năng thận sử dụng các thuốc trong nhóm nghiên cứu 

phải hiệu chỉnh liều khi hệ số thanh thải creatinin nhỏ hơn 50 ml/phút. Do đó, sẽ có 

13/205 bệnh án phải hiệu chỉnh liều. Có 3 trường hợp không đánh giá được chức năng 

thận của bệnh nhân do không có kết quả xét nghiệm nồng độ creatinin huyết thanh. 

3.2.2. Đặc điểm sử dụng kháng sinh C3G/C4G 

3.2.2.1. Lý do sử dụng kháng sinh 

Chúng tôi phân loại bệnh án theo lý do sử dụng kháng sinh thành 3 nhóm: 

• Có chấn đoán nhiễm khuẩn trước khi sử dụng kháng sinh khi bệnh án có ghi rõ 

nhiễm khuẩn, viêm, hoại tử, áp xe, … trước khi sử dụng kháng sinh 

• Có dấu hiệu nhiếm khuẩn trước khi sử dụng kháng sinh nếu trước /tại ngày sử 

dụng kháng sinh: WBC > 10109  và  BC trung tính > 75%, hoặc có sốt  >  38oC  

• Các bệnh án còn lại được xếp vào nhóm Không có dấu hiệu nhiễm khuẩn 

Bảng 3.10. Phân loại bệnh án theo lý do sử dụng kháng sinh 

STT Lý do Số lượng Tỷ lệ 

1 Có chẩn đoán NK trước khi sử dụng 29 14,10 

2 Không có chẩn đoán NK nhưng có dấu hiệu NK 96 46,80 

3 Không có dấu hiệu NK  80 39,10 

Tổng 205 100 
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Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh án nhóm Không có chẩn đoán nhiễm khuẩn 

nhưng có dấu hiệu nhiễm khuẩn chiếm tỷ lệ cao nhất (46,8%). 

3.2.2.2. Thời gian điều trị kháng sinh C3G/C4G 

a) Thời gian điều trị theo lý do sử dụng 

Khảo sát thời gian điều trị kháng sinh C3G/C4G theo lý do sử dụng, chúng 

tôi thu được bảng kết quả như sau: 

Bảng 3.11. Thời gian điều trị kháng sinh C3G/C4G theo lý do sử dụng 

T

T 
Lý do 

Số BN Khoảng 

th.gian 

Trung bình 

(ngày) 

1 Có chẩn đoán NK trước khi sử dụng 29 3 - 27 9,24 ± 5,28 

2 Không có chẩn đoán NK nhưng có dấu hiệu NK 96 3 - 28   7,50 ± 3,92 

3 Không có dấu hiệu NK  80 3 - 18 6,78 ± 3,58 

Thời gian điều tr ị trung bình 3 - 28 7,40 ± 0,29 

Nhận xét: Thời gian điều trị trung bình kháng sinh C3G/C4G giảm dần: từ 

nhóm bệnh án có chẩn đoán nhiễm khuẩn trước khi sử dụng (9,24 ngày) đến nhóm 

Không có dấu hiệu nhiễm khuẩn (6,78 ngày).  

b) Thời gian điều trị theo thời điểm phẫu thuật 

Thời gian sử dụng kháng sinh trong điều trị và dự phòng luôn là một yếu tố 

quan trọng, phản ánh một phần tính hợp lý của việc sử dụng kháng sinh, do đó 

chúng tôi đã tiến hành khảo sát thời gian sử dụng kháng sinh.  

Với các bệnh án có phẫu thuật, chúng tôi khảo sát thêm về thời gian sử dụng 

kháng sinh theo thời điểm phẫu thuật, nếu bệnh án có số lượng phẫu thuật  2, thời 

gian sử dụng sau phẫu thuật được tính bằng tổng số ngày sử dụng C3G/C4G sau lần 

phẫu thuật thứ 1. Kết quả được thể hiện trong bảng 3.12. 
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Bảng 3.12. Thời gian điều trị kháng sinh C3G/C4G theo thời điểm phẫu thuật 

T

T 

Loại 

bệnh án 

Số 

BN 

Tổng thời gian 

điều tr ị (ngày) 

Thời gian điều 

tr ị trước PT 

(ngày) 

Thời gian điều tr ị 

sau PT (ngày) 

Thời 

gian 

Trung 

bình 

Thời 

gian 

Trung 

bình 

Thời 

gian 

Trung 

bình 

1 Không PT 27 3 - 11 5,90 ± 0,42     

2 PT 1 lần 161 3 - 28 7,40 ± 0,25 0 – 17 1,52±0,25 0 - 16 5,90 ± 0,25 

3 PT 2 lần 15 5 - 27 9,60 ± 1,55 0 – 7 1,30±0,77 4 - 24 8,00 ± 1,32 

4 PT 3 lần 2 10 - 14 12,00±1,98 0 – 1 0,50±0,49 10 - 13 11,50±1,50 

Thời gian điều tr ị 

TB 
7,40 ± 0,29 1,50 ± 0,27 6,10 ± 0,27 

Nhận xét: Tổng thời gian điều trị trung bình và thời gian điều trị sau phẫu 

thuật tăng dần theo số lần phẫu thuật có trong bệnh án. Tổng thời gian điều trị 

kháng sinh C3G/C4G trung bình là 7,4 ngày, trước phẫu thuật là 1,5 ngày, sau phẫu 

thuật là  6,1 ngày. 

3.2.2.3. Số lần xuất hiện của C3G/C4G trong mẫu nghiên cứu 

Nhằm xác định tần suất sử dụng và mức độ được sử dụng của mỗi kháng 

sinh, chúng tôi tiến hành khảo sát số lần xuất hiện của từng kháng sinh trong mẫu 

nghiên cứu. Kết quả thể hiện trong bảng 3.13. Số lần xuất hiện của một kháng sinh 

là số lần chúng tôi tìm thấy kháng sinh đó trong bệnh án.   

Bảng 3.13. Số lần xuất hiện C3G/C4G trong mẫu nghiên cứu 

STT Kháng sinh Số lần xuất hiện % 

1 Cefotaxim 63 23,86 

2 Ceftriaxon 9 3,40 

3 Ceftazidim 14 5,30 

4 Cefoperazon/sulbactam 98 37,12 

5 Cefepim 80 30,32 

Tổng 264 100 
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 Nhận xét: Trong mẫu nghiên cứu, kháng sinh cefoperazon/sulbactam được 

sử dụng nhiều nhất (30,32%), tiếp đó là cefepim (30,32%), cefotaxim (23,86%), 

ceftriaxon và ceftazidim được tìm thấy ít nhất (5,3% và 3,4%).  

3.2.3. Đặc điểm các phác đồ kháng sinh C3G/C4G trong mẫu nghiên cứu 

3.2.3.1 . Số lượng kháng sinh và số lượng phác đồ  C3G/C4G trên một bệnh án 

Chúng tôi tiến hành khảo sát số lượng kháng sinh và số lượng phác đồ 

C3G/C4G trung bình được sử dụng trên mỗi bệnh án, kết quả thu được được trình 

bày trong bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Số lượng kháng sinh và số lượng phác đồ  C3G/C4G trung bình  

 Bệnh án có PT Bệnh án không PT Trung bình 
Số lượng C3G/C4G 
trên 1 BA 

1,31 ± 0,52 (1-3) 1,15 ± 0,46 (1-3) 1,29 ± 0,51 

Số lượng phác đồ 
C3G/C4G trên 1 BA 

2,29 ± 1,03 (1-6) 1,52 ± 0,64 (1-3) 2,19 ± 1,02 

 

Nhận xét: Số lượng kháng sinh và số lượng phác đồ C3G/C4G ở các bệnh nhân 

có phẫu thuật cao hơn bệnh nhân không phẫu thuật. Đối với bệnh án có phẫu thuật, 

việc đổi phác đồ xảy ra thường xuyên hơn, có trường hợp tìm thấy 6 phác đồ trên một 

bệnh án. Các lý do đổi phác đồ bao gồm bệnh nhân không đạt hiệu quả điều trị, nghi 

ngờ xảy ra các tai biến liên quan tới sử dụng thuốc hoặc hết thuốc tại khoa dược.   

3.2.3.2. Vị trí của phác đồ C3G/C4G trong liệu trình điều trị 

Chúng tôi khảo sát thứ tự lựa chọn làm lựa chọn khởi đầu hay thay thế của 

các phác đồ có C3G/C4G trong các bệnh án. Tổng số phác đồ là tổng số phác đồ 

C3G/C4G đếm được trong 205 bệnh án khảo sát. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 3.15. Thứ tự phác đồ C3G/C4G trong liệu trình điều trị 

Vị trí của phác đồ C3G/C4G Số phác đồ % 

Bệnh án không PT 
Phác đồ khởi đầu 29 6,46 

Phác đồ thay thế 12 2,67 

Bệnh án có phẫu thuật 
Phác đồ khởi đầu 143 31,85 

Phác đồ thay thế 265 59,02 

Tổng 449 100 
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Nhận xét: Ở nhóm bệnh án có phẫu thuật, kháng sinh C3G/C4G được chọn 

làm phác đồ thay thế cao hơn so với chọn làm phác đồ khởi đầu (59.02% so với 

31,85%), còn ở nhóm bệnh án không phẫu thuật, kháng sinh C3G/C4G lại được 

chọn làm phác đồ khởi đầu nhiều hơn (6,46% so với 2,67%). 

3.2.3.3. Các kiểu phác đồ C3G/C4G 

Chúng tôi kháo sát các kiểu phác đồ khởi đầu và thay thế của C3G/C4G 

trong 205 bệnh án. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 3.16. Các kiểu phác đồ khởi đầu và phác đồ thay thế 

  Phác đồ khởi đầu Phác đồ thay thế 

TT Hoạt chất Số phác đồ % Số phác đồ % 

1 Cefotaxim 58 33,72 63 22,74 

2 Ceftriaxon 3 1,74 10 3,61 

3 Ceftazidim 7 4,07 15 5,41 

4 Cefoperazon/sulbactam 55 31,98 100 36,10 

5 Cefepim 49 28,49 89 32,13 

Tổng 172 100 277 100 

Nhận xét: Ở cả hai nhóm phác đồ khởi đầu và phác đồ thay thế, ba hoạt chất 

cefotaxim, cefoperazon/sulbactam và cefepim đều được tìm thấy nhiều nhất. Trong đó, 

cefotaxim thường được lựa chọn làm phác đồ khởi đầu (33,72%) và 

cefoperazon/sulbactam và cefepim thường được lựa chọn là phác đồ thay thế (36,10% 

và 32,13%). Tỷ lệ cefoperazon/sulbactam được lựa chọn làm phác đồ khởi đầu cũng ở 

mức cao (31,98%). Hai hoạt chất còn lại (ceftriaxon và ceftazidim) ít phổ biến trong 

mẫu nghiên cứu.  

3.2.3.4. Danh mục các kháng sinh phối hợp với C3G/C4G 

Khảo sát các kháng sinh sử dụng phối hợp, chúng tôi thu được kết quả như sau: 
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Bảng 3.17. Danh mục các kháng sinh phối hợp với C3G/C4G 

TT Thuốc kết hợp Số lần xuất hiện trong BA % 

1 Metronidazol 88 44,90 

2 Neltimycin 25 12,80 

3 Amikacin 20 10,20 

4 Ciprofloxacin 17 8,70 

5 Fosfomycin 13 6,60 

6 Clindamycin 13 6,60 

7 Levofloxacin 9 4,60 

8 Gentamycin 9 4,60 

9 Khác 2 1,00 

Tổng 196 100 

Nhận xét: Metronidazol là kháng sinh được sử dụng phối hợp nhiều nhất 

(44,9%), chiếm gần ½ trong tổng số các kháng sinh sử dụng phối hợp. Các kháng 

sinh còn lại chủ yếu thuộc nhóm fluoroquinolon, aminoglycosid và lincosamid. 

3.2.3.5. Đặc điểm sử dụng kháng sinh theo thời điểm phẫu thuật  

Đặc điểm lựa chọn kháng sinh theo thời điểm phẫu thuật được trình bày 

trong bảng 3.20, chỉ khảo sát rên các bệnh án có ít nhất 1 phẫu thuật. 

Bảng 3.18. Đặc điểm sử dụng kháng sinh theo thời điểm phẫu thuật 

   n: số phác đồ sử dụng C3G/C4G 

TT Hoạt chất 
Trước PT Trong PT Sau PT 

n % n % n % 

1 Cefotaxim 40 40,00 19 31,14 45 18,22 

2 Ceftriaxon 0 0 1 1,64 12 4,86 

3 Ceftazidim 2 2,00 4 6,56 16 6,48 

4 Cefoperazon/sulbactam 28 28,00 22 36,06 95 38,46 

5 Cefepim 30 30,00 15 24,59 79 31,98 

Tổng C3G/C4G 100 100 61 100 247 100 
      

Nhận xét: Trước phẫu thuật, các kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là 

cefotaxim (40%), cefepim (30%) và cefoperazon/sulbactam (28%). Sau phẫu thuật 
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cefoperazon/sulbactam và cefepim được sử dụng phổ biến nhất (38,46% và 

31,98%). Cefoperazon/sulbactam đồng thời là kháng sinh được dùng nhiều nhất 

trong mổ (36,06%), tiếp đó là cefotaxim (31,14%) và cefepim (24,59%). Ceftazidim 

và ceftriaxon được sử dụng ít phổ biến, chủ yếu dùng sau mổ.   

3.2.4. Đánh giá sử dụng kháng sinh 

3.2.4.1. Đánh giá về sự phù hợp chỉ định và hiệu quả sử dụng KS C3G/C4G 

Chúng tôi tiến hành đánh giá tính phù hợp của chỉ định kháng sinh C3G/C4G 

ở các bệnh án có kết quả nuôi cấy vi sinh và kháng sinh đồ hoặc các bệnh án được 

chẩn đoán nhiễm khuẩn và có ghi rõ vị trí nhiễm khuẩn. Đối với các trường hợp còn 

lại, do không rõ lý do sử dụng hoặc không có chẩn đoán cụ thể về vị trí nhiễm 

khuẩn, chúng tôi không tiến hành đánh giá.  

Tính hiệu quả của chỉ định được đánh giá sau đó, mục đích của đánh giá này 

nhằm theo dõi hiệu quả sử dụng kháng sinh theo sự phù hợp của chỉ định. 

Tiêu chí cụ thể đánh giá tính phù hợp của chỉ định và hiệu quả sử dụng 

kháng sinh C3G/C4G được nêu rõ trong phụ lục 3 và phụ lục 4. Kết quả đánh giá 

được thể hiện trong bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Đánh giá tính phù hợp của chỉ định đối với BA có kết quả KSĐ và BA 

có chẩn đoán nhiễm khuẩn nhưng không có kết quả KSĐ 

Phù hợp/ Phù hợp một 

phần 
Không phù hợp Không rõ Tổng 

n % n % n % n % 

35 67,31 8 15,38 9 17,31 52 100 

Nhận xét: Trong 52 bệnh án được đánh giá tính phù hợp của chỉ định, tỷ lệ 

bệnh án có chỉ định phù hợp/ phù hợp một phần chiếm cao nhất (67,31%), tỷ lệ 

bệnh án có chỉ định không phù hợp chiếm thấp nhất (15,38%), có 9 bệnh án 

(17,31%) không đánh giá được tính phù hợp của chỉ định đều thuộc nhóm có kết 

quả kháng sinh đồ. 

Kết quả đánh giá về hiệu quả sử dụng KS C3G/C4G đối với BA có KSĐ và 

BA có chẩn đoán nhiễm khuẩn nhưng không có kết quả KSĐ được thể hiện qua 

bảng 3.20. 
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Bảng 3.20. Đánh giá về hiệu quả sử dụng KS C3G/C4G đối với BA có KSĐ 

và BA có chẩn đoán nhiễm khuẩn nhưng không có kết quả KSĐ 

Hiệu quả 

 

Chỉ định 

Hiệu quả 
Không hiệu 

quả 
Không rõ Tổng 

n % n % n % n % 

Phù hợp/ Phù hợp một 
phần 

12 23,08 5 9,61 18 34,62 35 67,31 

Không phù hợp 0 0 4 7,69 4 7,69 8 15,38 

Không rõ 1 1,92 4 7,69 4 7,69 9 17,31 

Tổng 13 25,00 13 25,00 26 50,00 52 100 

Nhận xét: Trong 35 bệnh án có chỉ định phù hợp/ phù hợp một phần, có 18 bệnh án 

(51,43%) không rõ hiệu quả điều trị - chiếm tỷ lệ nhiều nhất, có 12 bệnh án 

(34,29%) đạt hiệu quả và 5 bệnh án (14,28%) không đạt hiệu quả điều trị.  

Không có trường hợp nào chỉ định không phù hợp mà lại có hiệu quả, có 1 

trường hợp chỉ định không rõ nhưng có hiệu quả. 

 Tỷ lệ bệnh án có không có hiệu quả và hiệu quả không rõ ở nhóm chỉ định 

không phù hợp và chỉ định không rõ bằng nhau. 

3.2.4.2. Đánh giá về chế độ liều: 

Chúng tôi đánh giá chế độ liều dựa trên 2 nhóm bệnh nhân: nhóm bệnh nhân 

sử dụng liều thông thường và nhóm bệnh nhân sử dụng liều hiệu chỉnh do chức 

năng thận suy giảm.  

Chế độ liều được đánh giá qua 2 yếu tố: liều dùng 24 giờ và khoảng cách đưa 

liều. Liều khuyến cáo cụ thể được trình bày trong phụ lục 5 và phụ lục 6. 

Kết quả đánh giá thể hiện qua 2 bảng 3.21, bảng 3.22 và bảng 3.23. 
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Bảng 3.21. Đánh giá về liều dùng 24 giờ của các C3G/C4G đối với bệnh nhân 

không phải hiệu chỉnh liều 

n: số phác đồ 

%: Tỷ lệ % so với số phác đồ không phải hiệu chỉnh liều 

Hoạt chất 
Cao hơn khuyến cáo Thấp hơn khuyến cáo 

n % n % 

Cefotaxim 0 0 3 0,69 

Ceftriaxon 9 2,08 0 0 

Ceftazidim 0 0 0 0 

Cefoperazon/sulbactam 18 4,17 0 0 

Cefepim 1 0,23 8 1,85 

Tổng 28 6,48 11 2,55 
 

Nhận xét: Có 6,48% số phác đồ sử dụng liều cao hơn khuyến cáo và 2,55% 

số phác đồ sử dụng liều thấp hơn khuyến cáo. 

Bảng 3.22. Đánh giá về liều dùng 24 giờ của các C3G/C4G  

đối với bệnh nhân có suy giảm chức năng thận 

n: số phác đồ 

%: Tỷ lệ % so với số phác đồ phải hiệu chỉnh liều 

Hoạt chất 
Phù hợp khuyến cáo Cao hơn khuyến cáo 

n % n % 

Cefotaxim 6 35,29 3 17,65 

Ceftriaxon 0 0 0 0 

Ceftazidim 0 0 1 5,88 

Cefoperazon/sulbactam 0 0 0 0 

Cefepim 0 0 7 41,18 

Tổng 6 35,29 11 64,71 
 

Nhận xét: Có 6 phác đồ (35,29%) được hiệu chỉnh liều theo đúng khuyến cáo 

và có 11 phác đồ (64,71%) dùng liều cao hơn liều khuyến cáo, không có trường hợp 

nào dùng liều thấp hơn khuyến cáo. 
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Bảng 3.23. Đánh giá về khoảng cách đưa liều 

TT Hoạt chất 
Khoảng cách đưa liều 

Dài hơn khuyến cáo  Ngắn hơn khuyến cáo 

1 Cefotaxim 3 0 

2 Ceftriaxon 0 10 

3 Ceftazidim 0 4 

4 Cefoperazon/sulbactam 2 66 

5 Cefepim 8 49 

Tổng 13 (2,90%) 129  (28,73%) 
Nhận xét: Có 129 phác đồ có khoảng cách đưa liều ngắn hơn (khoảng thời 

gian giữa 2 liều liên tiếp ngắn hơn) khuyến cáo (28,73%) và 13 trường hợp có khoảng 

cách liều dài hơn (khoảng thời gian giữa 2 liều liên tiếp dài hơn) khuyến cáo (2,9%). 

3.2.4.3.  Đánh giá hiệu quả điều trị 

a) Đánh giá hiệu quả điều trị trên các BA được chẩn đoán/có dấu hiệu NK 

Tiến hành đánh giá hiệu quả điều trị trên các bệnh án được chẩn đoán hoặc 

có dấu hiệu nhiễm khuẩn dựa vào phụ lục 4, chúng tôi thu được kết quả sau: 

Bảng 3.24. Đánh giá hiệu quả điều trị các BA được chẩn đoán/ có dấu hiệu NK 

TT Đánh giá Số lượng bệnh án % 

1 Đạt 32 25,60 

2 Không đạt 23 18,40 

3 Không rõ 70 56,00 

Tổng 125 100 
Nhận xét: Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh án đạt hiệu quả điều trị cao hơn so với số 

bệnh án không đạt hiệu quả điều trị (25,6% so với 18,4%), số bệnh án không rõ hiệu 

quả điều trị chiếm tỷ lệ cao nhất (56,0%). 

b) Đánh giá hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ trên các bệnh án không có 

dấu hiệu nhiễm khuẩn 

Tiến hành đánh giá hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ trên các bệnh án 

không có dấu hiệu nhiễm khuẩn dựa vào phụ lục 4, chúng tôi thu được kết quả như 

sau: 
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Bảng 3.25. Đánh giá hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ trên các bệnh án 

không có dấu hiệu nhiễm khuẩn 

TT Đánh giá Số lượng bệnh án % 

1 Đạt 46 57,50 

2 Không đạt 33 41,30 

3 Không đánh giá được 1 1,20 

Tổng 80 100 
Nhận xét: Tỷ lệ bệnh án đạt hiệu quả dự phòng cao hơn so với các bệnh 

án không đạt hiệu quả dự phòng (57,5% so với 41,3%). 

3.2.4.4. Các ADE được ghi nhận trong quá trình điều trị 

Trong 205 bệnh án khảo sát, có 5 bệnh án có ghi nhận ADE, là các phản ứng 

tăng men gan và giảm tiểu cầu. Tăng men gan được xem là ADE khi 1 trong các chỉ 

số: ASAT, ALAT, ALP, LDH hoặc bilirubin tăng gấp đôi so với thời điểm trước 

khi dùng hoặc vào ngày đầu tiên dùng kháng sinh C3G/C4G. Giảm tiểu cầu được 

xem là AE khi số lượng tiểu cầu sau khi có dùng kháng sinh C3G/C4G giảm xuống 

dưới 70.000/l [30]. 

Kết quả cụ thể được thể hiện trong bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Các ADE ghi nhận được trong bệnh án 

Các ADE Số bệnh án Tỷ lệ % 

Giảm tiểu cầu 1 0,49 

Tăng men gan 4 1,95 

Tổng 5 2,44 
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Chương 4. BÀN LUẬN 

4.1. BÀN LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Phương pháp khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 

Có nhiều phương pháp để định lượng kháng sinh như dựa trên tổng số đơn 

kê, tổng chi phí, tổng số gam kháng sinh sử dụng, các phương pháp này tuy đơn 

giản nhưng lại mắc hạn chế trong việc so sánh lượng sử dụng giữa các đơn vị khác 

nhau, giữa các giai đoạn khác nhau. Phương pháp định lượng kháng sinh dựa trên 

liều DDD khắc phục được hạn chế đó [25]. Việc tính toán DDD/100 ngày nằm viện 

cho mỗi kháng sinh được thực hiện qua phần mềm ABC Calculator với cách thức 

sử dụng đơn giản, kết quả lại cho phép so sánh lượng sử dụng giữa các hoạt chất, 

các nhóm hoạt chất, giữa các khoa khác nhau trong bệnh viện và giữa các giai đoạn 

thời gian khác nhau, do đó chúng tôi chọn phương pháp sử dụng liều DDD để đánh 

giá định lượng kháng sinh. Tuy nhiên, sử dụng liều DDD sẽ gặp sai số khi định 

lượng kháng sinh trên đối tượng trẻ em và bệnh nhân suy giảm chức năng thận do 

nó chủ yếu đại diện cho liều dùng trung bình ở người lớn với chức năng thận bình 

thường. Số liệu để khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong 3 năm tại bệnh viện 

mà chúng tôi thu thập là số liệu tổng cho toàn viện, không loại trừ các trường hợp 

bệnh nhân nhi hay bệnh nhân có suy giảm chức năng thận; bên cạnh đó, trong 9 

khoa phòng được khảo sát vào năm 2011 cũng bao gồm cả khoa Nhi, do đó kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi có thể chưa hoàn toàn chính xác. 

4.1.2. Phương pháp đánh giá sử dụng kháng sinh 

Để thiết kế nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh (phương pháp định tính) 

có 3 hướng: hồi cứu, tiến cứu và cắt ngang như đã trình bày ở phần tổng quan. Với 

hướng hồi cứu, người nghiên cứu thu thập các dữ liệu đã có sẵn, nhưng có thể gặp 

trường hợp thiếu các thông tin cần thiết cho mẫu đánh giá dẫn đến kết quả nghiên 

cứu không được toàn diện hoặc không đạt được mục tiêu đề ra, ví dụ: lý do sử dụng 

thuốc và thay thuốc không được ghi trong bệnh án, chẩn đoán không ghi rõ vị trí 

nhiễm khuẩn, các xét nghiệm cận lâm sàng hoặc diễn biến các triệu chứng lâm sàng 
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không đầy đủ, … gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả điều trị cũng như việc 

ghi nhận các ADE. Với hướng tiến cứu, nghiên cứu sẽ trực tiếp quan sát được quá 

trình sử dụng thuốc của bệnh nhân, chủ động thu thập thông tin, việc đánh giá sẽ 

mang tính chính xác, chặt chẽ hơn, tuy nhiên việc thu thập thông tin thường tốn 

công sức hơn và người nghiên cứu có thể tác động vào việc dùng thuốc của bệnh 

nhân nên kết quả thu được có thể không khách quan. Quan sát tình hình sử dụng của 

các nhóm kháng sinh tại bệnh viện, chúng tôi thấy không có một xu hướng sử dụng 

rõ ràng, đồng thời do khả năng tiến hành đề tài có hạn, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu cắt ngang để đánh giá tình hình sử dụng nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều 

nhất tại thời điểm nghiên cứu. Dữ liệu thu thập dựa trên bệnh án của các bệnh nhân 

đã ra viện nên nghiên cứu vẫn gặp phải một số hạn chế trong thu thập thông tin của 

hướng hồi cứu như đã trình bày ở trên, chúng tôi chỉ đánh giá được tính phù hợp 

của chỉ định trên 52 bệnh án, chiếm 25,36% tổng số bệnh án nghiên cứu, tỷ lệ bệnh 

án không đánh giá được hiệu quả điều trị trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi khá 

lớn (71/ 205 bệnh án, chiếm 34,63%), số lượng ADE ghi nhận được không nhiều (5/ 

205 bệnh án, chiếm 2,44%). 

Công cụ chúng tôi sử dụng để đánh giá sử dụng kháng sinh trong nghiên cứu 

là bộ tiêu chí xây dựng dựa trên quy trình DUE, dựa trên các tài liệu tham khảo đã 

được sử dụng nhiều trên thế giới, tuy nhiên bộ tiêu chí xây dựng cũng có hạn chế 

nhất định. Theo quy trình DUE, hội đồng đánh giá sử dụng thuốc phải bao gồm các 

dược sỹ lâm sàng, bác sỹ lâm sàng, điều dưỡng và điều phối viên, đồng thời, bộ tiêu 

chí phải được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia [36], nhưng do điều kiện về thời 

gian và nhân lực, bộ tiêu chí của chúng tôi chưa đáp ứng được các yêu cầu trên. Bộ 

tiêu chí được xây dựng chưa thực sự phù hợp với đặc điểm riêng của bệnh viện, 

việc xây dựng khuyến cáo về chỉ định kháng sinh dự phòng phẫu thuật chưa được 

thực hiện do chúng tôi không tra cứu được tài liệu có chỉ định kháng sinh dự phòng 

phù hợp với tình hình nhiễm khuẩn vết mổ tại Vi ệt Nam (nhiễm khuẩn vết mổ chủ 

yếu do các vi khuẩn gram âm, khi mà các khuyến cáo về sử dụng kháng sinh dự 
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phòng của nước ngoài chủ yếu để tác động lên các vi khuẩn gram dương [19], [24] 

[26], [37].  

Để đánh giá chức năng thận của bệnh nhân, có 2 công thức thường được sử 

dụng là công thức Cockcroft – Gault (công thức tính độ thanh thải creatinin dựa trên 

cân nặng bệnh nhân) và công thức MDRD (công thức tính độ thanh thải creatinin 

dựa trên diện tích bề mặt cơ thể). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng công 

thức MDRD. Sử dụng công thức MDRD sẽ cho kết quả có nhiều sai số hơn so với 

công thức Cockcroft – Gault do giả thiết các bệnh nhân trên 18 tuổi đều có diện tích 

bề mặt cơ thể là 1,73m2 là không chính xác. Tuy nhiên, trong 205 bệnh án nghiên 

cứu, chúng tôi chỉ ghi nhận được 6 bệnh án có ghi chỉ số cân nặng, do đó không thể 

áp dụng công thức Cockcroft – Gault, trong khi đó kết quả đánh giá từ công thức 

MDRD vẫn cho phép đánh giá chức năng thận của bệnh nhân và có tài liệu hiệu 

chỉnh liều tương ứng với công thức này. Do đó, chúng tôi quyết định lựa chọn công 

thức MDRD để đánh giá chức năng thận của bệnh nhân và tính liều hiệu chỉnh dựa 

trên tài liệu tương ứng. 

4.2. BÀN LUẬN VỀ TÌNH HÌNH S Ử DỤNG KHÁNG SINH Ở BỆNH VI ỆN 

VIỆT ĐỨC 

4.2.1. Tình hình sử dụng kháng sinh trên toàn bệnh viện 

Kết quả khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện trong 3 năm cho 

thấy nhóm C3G/C4G không chỉ là nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong 

tổng 3 năm khảo sát mà còn là một trong hai nhóm được sử dụng nhiều nhất mỗi 

năm (nhiều nhất vào năm 2010, 2011 và thứ hai vào năm 2009), xét theo từng quý, 

nhóm kháng sinh này cũng thường được sử dụng nhiều nhất (ngoại trừ quý 1/ 2009 

và quý 4/ 2011). Điều này là phù hợp với tình hình bệnh viện Việt Đức vì tại bệnh 

viện đã xuất hiện nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc, trong khi đó C3G/C4G là 

những kháng sinh phổ rộng, có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm, bền vững với 

beta - lactamase, có tác dụng với P. aeruginosa.  

Phân tích tình hình sử dụng của từng kháng sinh trong nhóm cho thấy 

ceftazidim có tổng DDD/ 100 ngày nằm viện trong 3 năm cao nhất và luôn là kháng 



43 

 

sinh được sử dụng nhiều hơn hẳn so với các kháng sinh trong nhóm kể từ quý 2/ 

2009, tuy nhiên càng về cuối năm 2011, xu hướng sử dụng của kháng sinh này giảm 

mạnh, thay vào đó, cefepim và cefoperazon/sulbactam có xu hướng sử dụng tăng, 

đặc biệt xu hướng của cefepim rất ổn định. Khảo sát trên các bệnh án cho thấy 

kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là cefoperazon/sulbactam (37,12%), sau đó đến 

cefepim (30,32%), ceftazidim được sử dụng rất ít (5,3%), kết quả này phù hợp với 

kết quả khảo sát xu hướng sử dụng các kháng sinh dựa trên liều DDD/ 100 ngày 

nằm viện, cho thấy việc lựa chọn các kháng sinh trong nhóm C3G/C4G tại bệnh 

viện đã có những thay đổi theo thời gian. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhóm dẫn chất 5- nitroimidazol với hoạt chất 

được sử dụng chính là metronidazol, truyền tĩnh mạch, được sử dụng khá nhiều, 

luôn xếp thứ 3 cả về tổng lượng sử dụng trong 3 năm và lượng sử dụng trong từng 

năm. Kết quả này phù hợp với kết quả khảo sát trên các bệnh án (metronidazol 

truyền tĩnh mạch thường được sử dụng làm kháng sinh phối hợp - chiếm 44,9% 

trong tổng các kháng sinh phối hợp), cho thấy xu hướng sử dụng metronidazol vẫn 

ổn định theo thời gian. 

4.2.2. Tình hình sử dụng kháng sinh tại một số khoa phòng 

Metronidazol dạng truyền tĩnh mạch là kháng sinh được sử dụng nhiều nhất 

ở 4 khoa, bao gồm khoa phẫu thuật thần kinh sọ não, phẫu thuật ổ bụng, phẫu thuật 

gan mật và chấn thương. Metronidazol có tác dụng tốt với các vi khuẩn kỵ khí gram 

âm, được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn tiêu hóa, ổ bụng, thần kinh trung 

ương do các vi khuẩn kỵ khí nhạy cảm [1]. Qua đánh giá 205 bệnh án,các dữ liệu 

cũng cho thấy metronidazol là kháng sinh thường được phối hợp với C3G/C4G 

trong mẫu nghiên cứu. Việc thường xuyên sử dụng metronidazol là kháng sinh phối 

hợp phần nào giải thích cho tính phổ biến của metronidazol trong điều trị tại bệnh 

viên. 

Khoa gây mê hồi sức sử dụng nhiều nhất nhóm carbapenem với kháng sinh 

chủ yếu là meropenem và kháng sinh nhiều nhất là piperacilin/tazobactam. 

Carbapenem là kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng nhất hiện nay, có tác dụng trên 
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nhiều loại vi khuẩn gram âm và gram dương, vi khuẩn ưa khí và kỵ khí, các vi 

khuẩn tiết beta - lactamase kể cả chủng kháng methicilin; piperacilin/tazobactam là 

kháng sinh thuộc nhóm penicillin kháng Pseudomonas, được chỉ định trong các 

nhiễm khuẩn nặng. Tại khoa gây mê hồi sức, tình trạng của bệnh nhân thường phức 

tạp, có cả đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân chấn thương và bệnh nhân hậu phẫu, bên 

cạnh đó, bệnh viện Việt Đức là tuyến cuối cùng về ngoại khoa ở phía Bắc nên các 

bệnh nhân điều trị ở đây thường là các bệnh nhân nặng, việc sử dụng kháng sinh có 

phổ rộng và tác dụng tốt trên các vi khuẩn đã kháng thuốc sẽ đảm bảo được hiệu 

quả điều trị tốt cho bệnh nhân. 

Khoa phẫu thuật tiết niệu sử dụng cefepim là kháng sinh nhiều nhất, kết quả 

này khác với nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh ở khoa phẫu thuật 

tiết niệu, bệnh viện Việt Đức, năm 2003, nghiên cứu này chỉ ra kháng sinh được sử 

dụng nhiều nhất là cefotaxim [4]. Từ việc thay đổi xu hướng lựa chọn kháng sinh 

này ta có thể nhận xét rằng cefotaxim đã không còn có hiệu quả tốt trong điều trị 

các nhiễm khuẩn tại khoa và phải thay bằng một kháng sinh C4G có tác dụng mạnh 

hơn. 

Khoa Nhi sử dụng nhiều nhất nhóm kháng sinh penicillin kết hợp chất ức chế 

beta - lactamase, kháng sinh sử dụng nhiều nhất là amoxicilin/acid clavulanic. Đây 

là kháng sinh penicillin phổ rộng, tác dụng với cả vi khuẩn gram âm và gram 

dương, đã bị kháng bởi nhiều chủng vi khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng nhóm kháng 

sinh này trên trẻ em vẫn có thể mang lại hiệu quả do trẻ em là đối tượng chưa dùng 

thuốc nhiều nên hiện tượng kháng kháng sinh cũng ít xẩy ra, sử dụng các kháng 

sinh này không những vẫn có thể đảm bảo hiệu quả điều trị mà còn hạn chế được 

hiện tượng lạm dụng kháng sinh, nếu dùng các kháng sinh phổ rộng và tác dụng tốt 

lên các chủng đã đề kháng thì nguy cơ khi lớn lên trẻ sẽ không còn kháng sinh để sử 

dụng sẽ rất cao. 
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4.3 BÀN LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH C3G/C4G TẠI 

BỆNH VIỆN 

4.3.1. Một số đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ bệnh nhân nằm trong nhóm tuổi 

18 - 60 chiếm nhiều nhất (76,6%), tỷ lệ số bệnh nhân nam cao hơn so với số bệnh 

nhân nữ (71,2% so với 28,8%). Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Hạnh tại khoa ngoại chấn thương, bệnh viện Việt Nam Thụy Điển 

Uông Bí (2007) [5] và của Nguyễn Thị Phương Hiền tại khoa Thần kinh bệnh viện 

Việt Đức [7]. 

Phân loại bệnh nhân theo chỉ định phẫu thuật cho thấy 86,2% số bệnh nhân 

có phẫu thuật, tỷ lệ này làm rõ hơn đặc điểm nổi bật của bệnh viện ngoại khoa là 

chuyên về phẫu thuật. Trong nhóm bệnh nhân phẫu thuật, tỷ lệ bệnh nhân phẫu 

thuật 1 lần chiếm đa số với 78,5%. 

Trong 5 kháng sinh khảo sát có 3 kháng sinh phải hiệu chỉnh liều ở bệnh 

nhân suy giảm chức năng thận, đó là cefotaxim, ceftazidim và cefepim. Cả 3 kháng 

sinh này đều cần hiệu chỉnh liều khi độ thanh thải creatinin dưới 50 ml/phút. Thống 

kê cho thấy trong 205 bệnh nhân, có 13 bệnh nhân phải hiệu chỉnh liều. Như vậy, tỷ 

lệ bệnh nhân phải hiệu chỉnh liều trong mẫu nghiên cứu là khá thấp (6,34%).   

4.3.2. Một số đặc điểm về sử dụng kháng sinh C3G/C4G 

Các bệnh án thu thập được chia theo 3 nhóm lý do sử dụng, trong đó nhóm 

các bệnh án không được chẩn đoán nhiễm khuẩn, không có dấu hiệu nhiễm khuẩn 

mà vẫn sử dụng kháng sinh chiếm một tỷ lệ khá cao (39,1%), các bệnh án này đều 

thuộc nhóm có phẫu thuật, vì thế chúng tôi xem mục đích sử dụng kháng sinh ở 

nhóm này là dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ. Đánh giá hiệu quả dự phòng ở nhóm 

này cho thấy tỷ lệ bệnh án đạt hiệu quả cao hơn so với các bệnh án không đạt hiệu 

quả (57,5% so với 41,3%). 

Tổng thời gian điều trị kháng sinh C3G/C4G trung bình là 7,40 ± 0,29 ngày, 

sau phẫu thuật là 6,10 ± 0,27. Nhóm bệnh án có phẫu thuật 2 và 3 lần có tổng thời 

gian điều trị trung bình và thời gian điều trị trung bình sau phẫu thuật dài hơn so với 
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nhóm phẫu thuật 1 lần. Kết quả này phù hợp với tình hình thực tế vì những bệnh 

nhân phẫu thuật 2 và 3 lần thường có tình trạng phức tạp hơn và phải điều trị dài 

ngày hơn. 

Trong 5 kháng sinh khảo sát, tổng DDD/100 ngày nằm viện trong 3 năm của 

ceftazidim chiếm nhiều nhất, nhưng khảo sát số lần xuất hiện trong bệnh án cho 

thấy ceftazidim được sử dụng rất ít (5,3%), điều này cũng phù hợp với xu hướng 

giảm mạnh sử dụng của ceftazidim trong năm 2011. Kháng sinh xuất hiện nhiều 

nhất trong các bệnh án khảo sát là cefoperazon/sulbactam, kết quả này khác với 

nghiên cứu của Pereira L.P. và cộng sự tại một bệnh viện ở Trinidad, kháng sinh 

C3G được kê đơn nhiều nhất ở đây là ceftriaxon [35]. 

4.3.3. Đặc điểm các phác đồ kháng sinh C3G/C4G 

 Số lượng kháng sinh C3G/C4G sử dụng trên mỗi bệnh án ở 2 nhóm có phẫu 

thuật và không phẫu thuật gần tương đương nhau. Số phác đồ sử dụng trên mỗi 

bệnh án ở 2 nhóm có sự khác nhau rõ ràng hơn, số phác đồ trung bình trên mỗi bệnh 

án có phẫu thuật là 2,29 ± 1,03 nhiều hơn so với số phác đồ trung bình trên mỗi 

bệnh án không phẫu thuật là 1,53 ± 0,64, kết quả này tương ứng với số ngày điều trị 

trung bình kháng sinh C3G/C4G (nhóm không phẫu thuật có số ngày điều trị trung 

bình ít hơn nhóm có phẫu thuật). 

Khảo sát về các kiểu phác đồ C3G/C4G khởi đầu và thay thế cho thấy: ngoại 

trừ hai kháng sinh được sử dụng rất ít là ceftriaxon và ceftazidim, cefotaxim được 

lựa chọn làm phác đồ khởi đầu nhiều nhất nhưng trong phác đồ thay thế nó lại được 

sử dụng ít nhất, thay vào đó, kháng sinh được sử dụng nhiều nhất làm phác đồ thay 

thế là cefoperazon/sulbactam. Theo nghiên cứu của Trần Thị Lan Phương và cộng 

sự, năm 2008, các vi khuẩn ở bệnh viện Việt Đức có mức độ nhạy cảm với 

cefoperazon/sulbactam cao hơn so với cefotaxim, ví dụ: E. coli có mức độ nhạy 

cảm với cefoperazon/sulbactam là 87,4% còn với cefotaxim là 48%; Klebsiella 

spp.là 78,8% và 51,8%; Enterobacter spp. là 81,0% và 43,0%, … kết quả tương tự 

đối với Citrobacter spp., Proteus spp., …  [13]. Với đặc điểm nhạy cảm của vi 

khuẩn như vậy, việc lựa chọn cefoperazon/sulbactam làm phác đồ thay thế nhiều 
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nhất trong khi cefotaxim được lựa chọn nhiều nhất làm phác đồ khởi đầu là có thể 

giải thích được. 

Metronidazol dạng truyền tĩnh mạch là kháng sinh được sử dụng nhiều kể cả 

trong khảo sát DDD/100 ngày nằm viện và khảo sát qua bệnh án, hoạt chất này 

được sử dụng nhiều nhất trong các phác đồ kết hợp. Lợi ích từ việc kết hợp một 

C3G với metronidazol đã được ghi nhận: kiểu phối hợp này được khuyến cáo nhằm 

mở rộng phổ tác dụng lên các vi khuẩn kị khí, điển hình là B. fragilis, do các 

C3G/C4G thường có tác dụng yếu hoặc không có tác dụng trên vi khuẩn này [3], 

[27]. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra, sự phối hợp này không những tăng cường 

hoạt tính kháng khuẩn mà còn tối ưu hóa các thông số dược động học của cả 2 hoạt 

chất so với các phác đồ đơn độc [33]. 

4.3.4. Đánh giá sử dụng kháng sinh 

Trong 52 bệnh án được đánh giá tính phù hợp của chỉ định, có 18 bệnh án có 

chỉ định phù hợp, chiếm 34,61%, 8 bệnh án có chỉ định không phù hợp chiếm 

15,38%, tỷ lệ phù hợp thấp hơn kết quả nghiên cứu về kê đơn kháng sinh C3G của 

LeMire M. và cộng sự với tỷ lệ phù hợp là 65% [31]. 

Đánh giá về hiệu quả sử dụng kháng sinh C3G/C4G cho thấy ở cả nhóm có 

dấu hiệu/ được chẩn đoán nhiễm khuẩn và nhóm sử dụng với mục đích dự phòng, tỷ 

lệ bệnh án đạt hiệu quả luôn cao hơn tỷ lệ bệnh án không đạt hiệu quả. Ở nhóm 

bệnh án có dấu hiệu/ được chẩn đoán nhiễm khuẩn có đến 56% số bệnh án không 

đánh giá được hiệu quả sử dụng do thông tin thu thập được không đủ để kết luận, 

đây là một hạn chế của nghiên cứu hồi cứu, người thu thập dữ liệu có thể không thu 

được các thông tin cần thiết, cũng là hạn chế của đề tài khi đã không đặt ra đầy đủ 

các tiêu chuẩn loại trừ bệnh án, dẫn đến có một lượng lớn bệnh án không đánh giá 

được hiệu quả. 

So sánh kết quả đánh giá về tính phù hợp với chỉ định và tính hiệu quả trong 

sử dụng cho thấy, đối với nhóm bệnh án có kết quả kháng sinh đồ, tỷ lệ bệnh án có 

chỉ định phù hợp và đạt hiệu quả sử dụng cao hơn so với nhóm không có kết quả 

kháng sinh đồ (41,38% so với 26,09% và 31,03% so với 17,40%), điều này cho thấy 
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kết quả xét nghiệm vi sinh là một yếu tố quan trọng trong lựa chọn kháng sinh phù 

hợp cho điều trị. 

Đánh giá về chế độ liều cho thấy, trong 39 phác đồ sử dụng liều không đúng 

với khuyến cáo, có 28 phác đồ sử dụng liều cao hơn khuyến cáo và 11 phác đồ sử 

dụng liều thấp hơn khuyến cáo. Sử dụng liều cao hơn liều khuyến cáo dẫn đến tình 

trạng quá liều, có thể gây ra các biến cố bất lợi ở bệnh nhân, có thể gây kháng 

thuốc, và làm tăng chi phí điều trị. Sử dụng liều thấp hơn liều khuyến cáo làm cho 

thuốc không đạt đủ nồng độ trong huyết thanh để có tác dụng, dẫn đến không có 

hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân và làm tăng nguy cơ 

kháng thuốc.  

Trong 17 phác đồ được sử dụng trên 13 bệnh nhân, chỉ có 6 phác đồ sử dụng 

liều đúng theo khuyến cáo cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận, chiếm 35,29%. 

Đồng thời, thông tin bệnh án cũng cho thấy, trong 1 bệnh án cần hiệu chỉnh liều, có 

phác đồ được hiệu chỉnh, có phác đồ không được hiệu chỉnh, chứng tỏ hiệu chỉnh 

liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận chưa thật sự được chú trọng. 

Trong 142 phác đồ có khoảng cách đưa liều không phù hợp khuyến cáo, có 

13 phác đồ có khoảng cách đưa liều dài hơn khuyến cáo. Khoảng cách đưa liều quá 

dài làm cho có những thời điểm nồng độ thuốc trong huyết thanh không đủ để có 

tác dụng, hiệu quả điều trị không đạt được. Trên thực tế, khoảng cách đưa liều phụ 

thuộc nhiều vào thời gian đi tiêm của các y tá, do đó việc xác định thời điểm đưa 

thuốc trong ngày và tính toán liều lượng cho mỗi lần dùng là một điều quan trọng 

để đảm bảo duy trì nồng độ đạt hiệu quả điều trị trong cho bệnh nhân. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Về cơ bản, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra 

Mục tiêu 1: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Việt Đức giai 

đoạn 2009 – 2011 

• Trong khoảng thời gian khảo sát, các nhóm kháng sinh được sử dụng phổ biến 

nhất tại bệnh viện Việt Đức lần lượt là C3G/C4G, penicillin kết hợp chất ức chế 

betalactamase, dẫn chất của 5-nitroimidazol, aminoglycosid và floroquinolon. 

Trong đó nhóm kháng sinh C3G/C4G cho thấy xu hướng sử dụng phổ biến và 

ổn định theo thời gian.  

• Trong nhóm C3G/C4G, tính trên tổng thời gian khảo sát, kháng sinh được sử 

dụng phổ biến nhất là ceftazidim, tuy nhiên việc sử dụng ceftazidim có xu 

hướng sử dụng giảm dần. Trong khi đó, cefipim có xu hướng tăng sử dụng và 

ngày càng ổn định. 

Mục tiêu 2: Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng sinh cephalosporin 

thế hệ 3, 4 tại Bệnh viện Việt Đức  

• Đặc điểm sử dụng C3G/C4G trong nghiên cứu: 

- Thời gian điều trị kháng sinh C3G/C4G trung bình là 7,4 ngày 

- Cefoperazon/sulbactam là kháng sinh được kê đơn nhiều nhất trong số 5 

kháng sinh khảo sát (37,12%) 

- Có từ 1 đến 3 kháng sinh C3G/C4G được sử dụng trên mỗi bệnh án, trong 

đó đa số bệnh án sử dụng 1 kháng sinh (74,15%). 

• Đặc điểm các phác đồ kháng sinh C3G/C4G trong nghiên cứu: 

- Trên mỗi bệnh án có phẫu thuật, có 1 đến 6 phác đồ C3G/C4G được sử 

dụng, trong đó bệnh án có 2 phác đồ chiếm đa số (34,63%); trên mỗi bệnh án không 

có phẫu thuật, có 1 - 3 phác đồ C3G/C4G được sử dụng, trong đó số bệnh án sử 

dụng 1 phác đồ chiếm đa số (7,32%). 

- Cefotaxim thường được sử dụng làm phác đồ khởi đầu (33,72%) và 

cefoperazon/sulbactam thường được sử dụng làm phác đồ thay thế (36,10%). 
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- Metronidazol được sử dụng làm kháng sinh phối hợp nhiều nhất (44,9 %) 

• Một số đánh giá sử dụng kháng sinh trong mẫu nghiên cứu: 

- Trong 52 bệnh án được đánh giá tính phù hợp của chỉ định, có 35 bệnh án 

(67,31%) có chỉ định phù hợp và phù hợp một phần, 8 bệnh án (15,38%) có chỉ định 

không phù hợp và 9 bệnh án không rõ chỉ định có phù hợp hay không (17,31%). 

- Có 39 phác đồ (8,68%) có liều sử dụng và 142 phác đồ (31,63%) có khoảng 

cách đưa liều không phù hợp khuyến cáo. 

- Có 78 bệnh án (38,05%) đạt hiệu quả, 56 bệnh án (27,32%) không đạt hiệu 

quả và 71 bệnh án (34,63%) không đánh giá được hiệu quả trong điều trị và dự 

phòng. 

- Có 5 ADE được ghi nhận, bao gồm 4 ADE tăng men gan và 1 ADE giảm 

tiểu cầu. 

KI ẾN NGHỊ 

• Sử dụng C3G/C4G cần được cân nhắc thận trọng để đảm bảo tính phù hợp về 

chỉ định và hiệu quả trong điều trị, nên có kết quả xét nghiệm vi sinh trước khi 

sử dụng kháng sinh. 

• Tiếp tục có các nghiên cứu sâu hơn và toàn diện hơn về thực tế sử dụng kháng 

sinh, tạo tiền đề cho việc xây dựng một hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp 

với tình hình bệnh viện. 
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Phụ lục 1: Phiếu tóm tắt bệnh án nội trú 

Mã lưu trữ hồ sơ bệnh án: .............................. 

Khoa:                                .............................. 

PHIẾU TÓM TẮT BỆNH ÁN NỘI TRÚ 

I. THÔNG TIN B ỆNH NHÂN 

1 Họ tên:  ............................................ Tuổi: ......... Cân nặng: ...... kg 

2 Giới tính:       Nam              Nữ 

3 Địa chỉ:………………………………………………………...................... 

4 Ngày vào viện:  .......  /..... / 2012 Ngày ra viện: ...../......./ 2012 

5 Lý do vào viện: ........................................................................................... 

6 Tiến hành phẫu thuật/thủ thuật:        Có              Không 

 Tên phẫu thuật/thủ thuật Ngày tiến hành 

  

7 Chẩn đoán: 

Trước phẫu thuật:  

Bệnh chính: .................................................................................... 

Bệnh mắc kèm: .............................................................................. 

Sau phẫu thuật: 

Bệnh chính: .................................................................................... 

Bệnh mắc kèm: .............................................................................. 

8 Kết quả điều trị 

     Khỏi                       Không thay đổi 

     Đỡ giảm                  Nặng hơn 

  

        Tử vong 

         Chuyển viện 

9 Biến chứng 

        Có 

..................................................................... 

  

      Không 

 



 

II. THÔNG TIN S Ử DỤNG KHÁNG SINH 

TT 

Tên thuốc, 

hàm lượng, 

đường dùng 

Li ều Thời gian Lưu ý 

    

 

 

    

 

 

III. GIÁM SÁT LÂM SÀNG VÀ C ẬN LÂM SÀNG 

1. Các xét nghiệm huyết học 

Ngày / /  / 

 Bình thường BT TĐ BT TĐ BT TĐ 

RBC Nam: 4.2-5.4 Nữ: 

4.0-4.9 * 1012/l 

      

HCT Nam: 0.40-0.47 

Nữ: 0.37-0.42 (l/l) 

      

PLT 150 - 500 * 109/l       

WBC 5 - 10 * 109/l       

NEU %        

LYM %        

MON %        

EOS %        

BAS %        

PT        

aPTT        

 

 

 

 



 

2. Các xét nghiệm sinh hóa 

Ngày / /  

 Bình thường BT TĐ BT TĐ BT TĐ 

Ure 1.7 - 8.3 (mmol/l)       

Creatinin Nam <115 Nữ <97 (µmol/l)       

Calci 2.06 - 2.60 (mmol/l)       

ASAT < 37 (IU/l)       

ALAT < 40 (IU/l)       

Bilirubin TP < 19 (mol/l)       

LDH        

ALP        

3. Các xét nghiệm khác 

Ngày Các xét nghiệm khác 

  

 

  

 

4. Giám sát lâm sàng 

           Không có sốt trên 38.0 độ 

Ngày / / / / / / / / / / 

T0           

 

 

 

 

 



 

IV. BI ẾN CỐ CÓ HẠI LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC ĐƯỢC GHI NHẬN 

TRONG BỆNH ÁN 

Cơ quan Biểu hiện 
Ngày xuất 

hiện 
Xử trí Kết quả 

Da, miễn dịch     

Tim mạch     

Hô hấp     

Tiêu hóa     

Máu     

Gan     

Thần kinh     

Thận/Tiết niệu     

Sinh dục     

Mắt     

Khác     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. XÉT NGHI ỆM VI KHU ẨN VÀ KHÁNG SINH ĐỒ: 

Ngày gửi mẫu: ....................................             Ngày trả: ................................ 

Bệnh phẩm:  

    Dịch vết mổ 

    Máu 

    Dịch não tủy 

 

    Đờm, dịch hút rửa phế quản 

    Dịch mật 

    Nước tiểu 

 

    Dịch ổ bụng 

    Dịch dẫn lưu 

    Khác: ................. 

Yêu cầu xét nghiệm Kết quả 

Trực tiếp  �   

Nuôi cấy � Vi khuẩn ái khí  

� Vi khuẩn kỵ khí  

KSĐ �   

Chủng vi khuẩn làm kháng sinh đồ: ……………………………………………… 

Kháng sinh S I R Kháng sinh S I R 

P Penicilin    ETP Ertapenem    

AM Ampicilin    IPM Imipenem    

AMC Amo/a. clavulanic    MEM Meropenem    

SAM Ampi/sulbactam    CM Clindamycin    

TCC Ticarcilin/a. clav    C Chloramphenicol    

TZP Piperacilin/tazobactam    E Erythromycin    

ATM Aztreonam    TE Tetracyclin    

VA Vancomycin    MNO Minocyclin    

Ox1 Oxacilin/phế cầu    NOR Nofloxacin    

FOX Cefoxitin    CIP Ciprofloxacin    

CF Cefalothin    LVX Levofloxacin    

CXM Cefuroxim    GM Gentamicin    

CAZ Ceftazdim    TM Tobramycin    

CTX Cefotaxim    AN Amikacin    

CRO Ceftriaxon    NET Netilmicin    

CFP Cefoperazon    SXT Co-trimoxazol    

SCF Cefoperazon/sulbactam    CS Colistin    

FEP Cefepim    MTR Metronidazol    



 

Phụ lục 2: Bảng tiêu chí về chỉ định [24] 

TT 
Hệ cơ 

quan 
Chỉ định Phù hợp hoàn toàn 

1 Xương Viêm tủy xương 

 

Cefepim/ceftazidim + 

vancomycin (MRSA) 

Cefepim/ceftazidim + 

nafcillin/oxacillin (MSSA) 

2 Thần 

kinh 

trung 

ương 

Áp xe não Nguyên phát C3G + metronidazol 

Sau phẫu thuật thần kinh 

hoặc sau chấn thương đầu 

C3G + vancomycin (MRSA) 

C3G + nafcillin/oxacillin (MSSA) 

Viêm màng 

não do vi 

khuẩn gram 

âm 

Nguyên phát C3G + vancomycin 

Sau phẫu thuật thần kinh 

hoặc sau chấn thương đầu Cefepim/ceftazidim + 

vancomycin Nhiễm trùng do đặt shunt 

não thất - ổ bụng 

3 Niệu đạo 

- sinh 

dục 

Nhiễm khuẩn túi ối, nhiễm khuẩn do phá 

thai, nhiễm khuẩn cơ tử cung, tĩnh mạch 

chậu sau sinh 

Ceftriaxon + clindamycin 

Viêm tinh hoàn, tiền liệt tuyến Ceftriaxon + doxycillin 

4 Tim Viêm nội tâm mạc trên van gốc Ceftriaxon +/- gentamycin 

Viêm nội tâm mạc trên van giả 

Viêm ngoại tâm mạc có mủ 
Cefepim + vancomycin 

5 Khớp Viêm đơn khớp/đa khớp cấp tính, nghi ngờ 

do tiến triển của nhiễm khuẩn lây lan qua 

đường tình dục 

Ceftriaxon/cefotaxim 

Nhiễm trùng khớp giả Ceftazidim 

6 Thận Điều trị nội trú viêm bể thận cấp  Ceftriaxon 

Nhiễm trùng đường niệu, nhiễm trùng 

catheter phức tạp do tắc nghẽn, trào ngược, 

tắc catheter thông niệu đạo - bàng quang 

Ceftazidim/cefepim 

7 Gan, mật Xơ gan và xuất huyết giãn tĩnh mạch Ceftriaxon 



 

  Áp xe gan do Klebsiella Ceftriaxon + metronidazol 

Nhiễm trùng đường mật (viêm ống mật, 

viêm túi mật) 

C3G + metronidazol 

8 Phổi 
Viêm phổi ở trẻ em mắc tại bệnh viện, hệ 

miễn dịch bình thường, từ 2-18 tuổi 

Ceftriaxon + azithromycin 

thêm vancomycin nếu 

MRSA 

Điều trị nội trú viêm phổi mắc tại cộng đồng 

cho bệnh nhân trên 18 tuổi (bệnh nhân 

không nằm điều trị tại khoa điều trị tích cực) 

Điều trị theo kinh nghiệm 

Ceftriaxon/cefotaxim + 

azithromycin 

Điều trị viêm phổi mắc tại bệnh viện cho 

bệnh nhân trên 18 tuổi (thường liên quan 

đến thở máy) 

Cefepim + 

ciprofloxacin/tobramycin 

Nhiễm trùng phổi với Actinomycosis Ceftriaxon 

Viêm phổi hít dịch ± áp xe phổi Ceftriaxon + metronidazol 

Tràn mủ màng phổi cấp tính không do 

S.aureus  
Ceftriaxon/cefotaxim 

Tràn mủ màng phổi thể bán cấp/mãn tính Ceftriaxon + clindamycin 

Viêm phổi ở bệnh nhân HIV, tế bào lympho 

T CD4 bình thường 
Ceftriaxon  

9 Phúc 

mạc 

Viêm phúc mạc nguyên phát, nhiễm 

actinomycosis ổ bụng 
Ceftriaxone/cefotaxim 

Viêm phúc mạc thứ phát do vỡ ruột thừa, 

áp-xe quanh ruột thừa 
Cefepim + metronidazol 

Viêm phúc mạc liên quan đến lọc phúc mạc 

mạn tính 
Ceftazidim + vancomycin 

10 Xoang Viêm xoang cấp tính ở bệnh nhân điều trị 

nội trú có đặt nội khí quản 

Cefepim/ceftazidim + 

vancomycin 

11 Da Tổn thương bóng nước xuất huyết Ceftazidime + doxycycline  

11 Hội 

chứng 

Viêm nội tâm mạc do nhiễm khuẩn 

Bartonella 

Ceftriaxone + gentamycin 

+/- doxycillin 



 

sốt toàn 

thân 
Bệnh Lyme 

Viêm tim Ceftriaxone/cefotaxim 

Tê liệt dây thần kinh mặt Ceftriaxone  

Viêm màng não, viêm não Ceftriaxone/cefotaxim 

Viêm khớp Ceftriaxone 

Bệnh xoắn khuẩn Ceftriaxone/cefotaxim 

Nhiễm 

trùng máu  

ở trẻ em Ceftriaxone + ampicillin 

ở người lớn không bị giảm BC 

trung tính, không hạ huyết áp 

nhưng nguy hiểm tới tính 

mạng, nghi ngờ do mật 

Ceftriaxone + metronidazol 

ở người lớn không bị giảm BC 

trung tính, không hạ huyết áp 

nhưng nguy hiểm tới tính 

mạng, nghi ngờ do nhiễm 

trùng ổ bụng 

Cefepim 

Có sốt, giảm BC, đe dọa tính 

mạng 
Ceftazidim 

12  Sốc nhiễm khuẩn: sau cắt lách Ceftriaxone 

Hội chứng sốc ngộ độc do liên cầu Ceftriaxone + clindamycin 

13 Mạch 

Huyết khối xoang hang 

Ceftriaxone + vancomycin 

hoặc 

ceftriaxone + 

daptomycin/linezolid 

 

 



 

Phụ lục 3: Tiêu chí đánh giá tính phù hợp của chỉ định C3G/ C4G [24] 

1. Bệnh án có kết quả kháng sinh đồ: 

• Đánh giá phù hợp chỉ định theo thang gồm ba mức: 

- Phù hợp: Lựa chọn kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ hoặc kháng 

sinh sử dụng phù hợp với kết quả kháng sinh đồ 

- Không phù hợp: Lựa chọn kháng sinh không theo kết quả kháng sinh đồ 

hoặc kháng sinh sử dụng không phù hợp với kết quả kháng sinh đồ 

- Không rõ: Kết quả nuôi cấy không thấy có vi khuẩn hoặc không làm 

kháng sinh đồ với C3G/ C4G sử dụng.  

2. Bệnh án có chẩn đoán nhiễm khuẩn nhưng không có kết quả kháng sinh đồ 

• Đánh giá phù hợp chỉ định theo thang gồm ba mức: 

- Hoàn toàn phù hợp: Phù hợp chỉ định theo phụ lục 2. 

- Phù hợp một phần: Chỉ định phù hợp với kháng sinh khác thuộc nhóm 

C3G/C4G. 

- Không phù hợp: Không có chỉ định cho kháng sinh C3G/C4G. 

 



 

Phụ lục 4: Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng C3G/C4G [30] 

1. Đánh giá trên các bệnh án có kết quả KSĐ hoặc có chẩn đoán nhiễm khuẩn 

nhưng không có kết quả KSĐ: 

• Đạt hiệu quả điều trị, nếu: 

- Cải thiện triệu chứng lâm sàng được ghi nhận trong bệnh án, hoặc 

- Giảm ít nhất 10C trong vòng 3 ngày sau khi điều trị liều đầu tiên, hoặc 

- WBC, BC trung tính trở về mức bình thường sau thời gian điều trị 

• Không đạt hiệu quả điều trị nếu: 

- Bị thay thế bằng kháng sinh khác khi không có cải thiện về triệu chứng 

lâm sàng hoặc chỉ số xét nghiệm 

•  Các trường hợp còn lại phân loại vào nhóm không rõ 

2. Đánh giá hiệu quả dự phòng nhiễm khuẩn vết mổ trên các bệnh án không có dấu 

hiệu nhiễm khuẩn dựa trên thang đánh giá sau: 

• Đạt hiệu quả dự phòng: 

- Không sốt, không tăng bạch cầu sau phẫu thuật  

- Giảm liều /thay đổi từ dạng tiêm sang uống 

• Không đạt hiệu quả dự phòng: 

- Sốt, tăng bạch cầu  

- Tăng liều/có phối hợp với kháng sinh khác  

 



 

Phụ lục 5: Chế độ liều thông thường của các kháng sinh khảo sát [24] 

 

 
Liều 24 giờ Số lần đưa 

thuốc/24 giờ 

Đường dùng 

Cefotaxim 2 - 12 g 2 - 6 lần Tiêm TM 

Ceftriaxon 

1g, trừ trường 

hợp viêm 

màng não: 4g 

1 lần (hoặc 2 lần 

trong trường hợp 

viêm màng não) 

Tiêm TM 

Ceftazidim 2 - 6g 2 - 3 lần Tiêm bắp hoặc tiêm TM 

Cefoperazon/sulbactam 2 - 4g 2 lần Tiêm TM 

Cefepim 2 - 4 g 2 lần Tiêm TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 6: Chế độ liều hiệu chỉnh ở các bệnh nhân suy giảm chức năng thận dựa 

trên độ thanh thải creatinin tính theo công thức GRF [18] 

 

 ClCr (ml/phút) Chế độ liều 

Cefotaxim 

30 - 50 1 - 2g mỗi 12 giờ 

5 - 20 

1 mỗi 24 giờ (hoặc mỗi 12 giờ cho 

nhiễm khuẩn nặng), 2g mỗi 12 giờ 

cho trường hợp viêm màng não. 

< 5 hoặc lọc máu 

1g mỗi 24 giờ (hoặc mỗi 12 giờ cho 

những nhiễm khuẩn nặng), 2g mỗi 

12 giờ cho trường hợp viêm màng 

não. 

Ceftazidim 

31 - 50 

Liều ban đầu ít nhất là 1g, sau đó 1g 

mỗi 12 giờ (hoặc mỗi 8 giờ với các 

nhiễm khuẩn nặng) 

16 - 30 
Liều ban đầu ít nhất là 1g, sau đó1g 

mỗi 12 giờ hoặc 24 giờ 

6 - 15 
Liều ban đầu ít nhất là 1g, sau đó 

0,5 - 1 g mỗi 24 giờ. 

Chạy thận nhân tạo 
Liều ban đầu ít nhất là 1g, sau đó 1g 

mỗi 24 - 28 giờ. 

Cefepim 

30 - 50 
Liều ban đầu là 1,0g, sau đó 0,5 g 

mỗi 24 giờ đến 2g mỗi 12 giờ 

11 - 29 
Liều ban đầu là 1g, sau đó 0,5 - 2g 

mỗi 24 giờ 

≤ 10 
Liều ban đầu 1g, sau đó 0,25 - 1g 

mỗi 24 giờ 

Lọc máu 
Liều ban đầu 1g sau đó 0,5g mỗi 24 

giờ 



 

DANH MỤC THUỐC KHÁNG SINH SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC 

(Phân loại theo ATC) 

Nhóm kháng sinh Mã ATC Tên hoạt chất Đường dùng 

Nhóm Betalactam, các penicilin 

Penicilin phổ rộng J01CA01 Ampicilin P 

J01CA04 Amoxicilin O 

Penicilin kháng beta-

lactamase 

J01CF04 Oxacilin P 

Penicilin kết hợp chất 

ức chế beta-lactamase 

J01CR01 Amoxicilin/ acid clavulanic P 

J01CR02 Amoxicilin/ acid clavulanic O 

J01CR02 Amoxicilin/ acid clavulanic P 

J01CR03 Ticarcilin/ kali clavulanat P 

J01CR04 Ampicilin/ sulbactam O 

J01CR05 Piperacilin/ tazobactam P 

Các kháng sinh betalactam khác 

C2G 

J01DC02 Cefuroxim O 

J01DC02 Cefuroxim P 

J01DC03 Cefamandole P 

C3G 

J01DD01 Cefotaxim P 

J01DD02 Ceftazidim P 

J01DD04 Ceftriaxon P 

J01DD10 Cefetamet O 

J01DD62 Cefoperazon/sulbactam P 

C4G J01DE01 Cefepim P 

Carbapenem 

J01DH02 Meropenem P 

J01DH03 Ertapenem P 

J01DH04 Doripenem P 



 

J01DH51 Imipenem/ cilastatin P 

Kết hợp Sulfonamid và Trimethoprim 

 J01EE01 Sulfamethoxazol/ trimethoprim O 

Macrolid, Lincosamid 

Macrolid 
J01FA09 Clarithromycin O 

J01FA10 Azithromycin O 

Lincosamid 
J01FF01 Clindamycin O 

J01FF01 Clindamycin P 

Aminoglycosid 

 

J01GB03 Gentamycin P 

J01GB06 Amikacin P 

J01GB07 Netilmicin sulfat P 

Quinolon 

Fluoroquinolon 

J01MA02 Ciprofloxacin P 

J01MA03 Pefloxacin O 

J01MA03 Pefloxacin P 

J01MA06 Norfloxacin O 

J01MA12 Levofloxacin O 

J01MA12 Levofloxacin P 

Các kháng sinh khác 

Glycopeptid J01XA01 Vancomycin P 

Polymyxin J01XB01 Colistin P 

Dẫn chất 5 nitro-imidazol 
J01XD01 Metronidazol P 

P01AB01 Metronidazol O 

Dẫn xuất triazol J02AC01 Fluconazol O 

Kháng sinh khác J01XX01 Fosfomycin P 

O (oral): đường uống. P (parenteral): đường ngoài tiêu hóa 

 



 

DANH SÁCH BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức giai 

đoạn 2009 – 2011 

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền Lương 

Nơi thực hiện: Phòng lưu trữ bệnh án, bệnh viện Việt Đức. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/ 2012 đến tháng 5/ 2012. 

 

STT Họ tên bệnh nhân Mã bệnh án Ngày vào Ngày ra 

1 Nguyễn Thị Đ. 3497/ 3646 14/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

2 Quách Hoài N. 03989/ 4168 20/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

3 Nguyễn Chiến T. 3749/ 4054 17/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

4 Nguyễn Văn T. 3002/ 3248 09/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

5 Lã Tuấn H. 2353/ 2608 03/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

6 Nguyễn Siêu S. 3630/ 3954 16/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

7 Đào Đức T. 3582/ 3747 14/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

8 Cấn Thị V. 3068/ 3371 10/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

9 Nguyễn Thị G. 3359/ 3556 13/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

10 Nguyễn Quốc T. 2587/ 2945 06/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

11 Bùi Thúy L. 3575/ 3771 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

12 Trần Duy X. 3875/ 00336 18/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

13 Nguyễn Văn T. 3573/ 3759 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

14 Lê Tiến M. 3576/ 3800 15/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

15 Phạm Văn C. 3669/ 3786 16/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

16 Lê Thị M. 3370/ 3501 13/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

17 Nguyễn Văn Đ. 3269/ 3527 13/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

18 Nguyễn Minh N. 4249/ 4399 21/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

19 Trần Văn T. 2861/ 03189 08/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

20 Nguyễn Thị S. 3177/ 3381 11/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

21 Trịnh Thu H. 3938/ 4142 20/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

22 Hoàng Văn C. 2578/ 2902 06/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

23 Vũ Thị B. 2691/ 2894 06/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

24 Nguyễn Văn C. 3355/ 3610 13/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

25 Hoàng Văn C. 3720/ 3921 16/ 2/ 12 24/ 2/ 12 



 

26 Đổng Hữu P. 1877/ 1994 27/ 1/ 12 21/ 2/ 12 

27 Nguyễn Văn D. 39373/ 39326 09/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

28 Tạ Văn K. 2372/ 2506 01/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

29 Đỗ Thị T. 3629/ 3870 16/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

30 Nguyễn Thị C. 2816/ 3193 08/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

31 Nguyễn Hữu T. 3379/ 3622 14/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

32 Nguyễn Phương N. 1856/ 1483 17/ 1/ 12 22/ 2/ 12 

33 Lê Thị B. 2586/ 02887 06/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

34 Nguyễn Xuân H. 2306/ 2547 03/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

35 Trần Văn S. 1699/ 1763 23/ 1/ 12 22/ 2/ 12 

36 Đặng Văn H. 3137/ 3289 09/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

37 Nguyễn Văn S. 3019/ 3204 09/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

38 Nông Văn L. 3745/ 4012 17/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

39 Nguyễn Thành Đ. 2770/ 3011 07/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

40 Nguyễn Văn T. 2675/ 2843 02/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

41 Đào Công D. 3811/ 4000 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

42 Đặng Văn M. 3574/ 3770 15/2 / 12 23/ 2/ 12 

43 Vũ Đình H. 3809/ 3981 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

44 Vũ Văn L. 3074/ 3310 10/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

45 Hà Thị Minh T. 02418/ 2636 03/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

46 Trần Thị M. 4133/ 1417 14/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

47 Nguyễn Văn Đ. 2528/ 4018 05/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

48 Phạm Văn P. 4126/ 00308 13/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

49 Nguyễn Thị L. 3081/ 3319 10/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

50 Bùi Thị T. 3668/ 3789 16/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

51 Đào Văn T. 03447/ 3685 14/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

52 Hoàng Vân A. 3308/ 00261 13/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

53 Nguyễn Thị T. 3327/ 3544 13/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

54 Phạm Tùng T. 02778/ 2981 07/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

55 Nguyễn Quốc C. 02982/ 3090 08/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

56 Phạm Thị P. 02334/ 2284 01/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

57 Nguyễn Thị B. 02775/ 3003 07/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

58 Phạm Thị L. 3502/ 3630 14/ 2/ 12 20/ 2/ 12 



 

59 Cao Văn N. 2903/ 00231 08/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

60 Lê Trúc L. 03274/ 3506 13/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

61 Phạm Quý T. 3209/ 3323 12/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

62 Đồng Thị V. 2561/ 2810 05/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

63 Chu Hồng Q. 3173/ 3398 11/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

64 Mai Ngọc H. 2870/ 3180 08/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

65 Nguyễn Ngọc T. 2788/ 3057 07/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

66 Trần Xuân N. 3205/ 3475 12/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

67 Phạm Công H. 3580/ 3761 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

68 Cao Thị Kim T. 3127/ 3390 10/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

69 Phạm Kim T. 1873/ 1979 25/ 1/ 12 22/ 2/ 12 

70 Nguyễn Duy M. 2779/ 2990 07/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

71 Nguyễn Thị P. 3504/ 3672 14/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

72 Nguyễn Thị D. 2782/ 3044 07/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

73 Vũ Đức Q. 2471/ 2749 04/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

74 Lê Thị H. 1784/ 00116 25/ 1/ 12 23/ 2/ 12 

75 Nguyễn Văn T. 3617/ 3553 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

76 Chu Minh T. 3553/ 3784 15/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

77 Hoàng Xuân L. 03849/ 4086 18/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

78 Trần Minh T. 2704/ 3032 07/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

79 Phạm Văn H. K35/ 3676 14/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

80 Trần Thị T. 3503/ 3596 13/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

81 Phạm Thị L. 4251/ 4421 22/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

82 Vũ Văn K. 3762/ 4031 17/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

83 Nguyễn Thái S. 3595/ 3779 15/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

84 Vũ Đức T. 3821/ 4004 17/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

85 Lê Văn N. 3372/ 3554 13/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

86 Nguyễn Thị N. 3872/ 4105 18/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

87 Trấn Chung H. 3909 4133 19/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

88 Trần Đình T. 3740/ 4063 17/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

89 Lê Văn H. 03592/ 3844 15/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

90 Vũ Đình K. 3747/ 4075 18/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

91 Trần Thị T. 2883/ 4108 19/ 2/ 12 22/ 2/ 12 



 

92 Vũ Việt N. 4184/ 4302 21/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

93 Phạm Khắc Q. 3543/ 3579 16/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

94 Phạm Hồng T. 3714/ 3861 16/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

95 Tạ Thị Thanh N. 3889/ 4118 19/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

96 Đỗ Phú L. 4185/ 43112 21/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

97 Nguyễn Việt D. 3689/ 00287 16/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

98 Trần Hồng A. 3719/ 3938 16/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

99 Nguyễn Công D. 3033/ 3249 12/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

100 Nguyễn Hồng Đ. 3625/ 3808 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

101 Nguyễn Thị T. 3715/ 3862 16/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

102 Lý Trung Đ. 4239/ 4457 22/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

103 Nguyễn Minh Đ. 4060/ 4005 20/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

104 Phạm Văn C. 3484/ 3733 14/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

105 Giang Đức H. 3937/ 4153 20/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

106 Lê Thị L. 02722/ 3007 07/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

107 Đỗ Thị Thanh V. 3716/ 3879 15/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

108 Nguyễn Trọng T. 4057/ 4184 20/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

109 Nguyễn Thị T. 3817/ 3973 17/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

110 Bùi Thị L. 02774/ 2985 07/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

111 Nguyễn Thị D. 3048/ 3244 09/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

112 Trần Thị V. 3799/ 4020 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

113 Phạm Văn R. 3955/ 4179 20/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

114 Bùi Danh G. 4174/ 4287 21/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

115 Lê Hồng P. 2820/ 3174 08/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

116 Nguyễn Anh T. 3622/ 3809 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

117 Trần Thị H. 3487/ 3691 14/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

118 Lê Thị T. 3564/ 00284 15/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

119 Dương Thị L. 3369/ 3530 13/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

120 Nguyễn Thị B. 03390/ 03522 14/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

121 Bùi Thị S. 3927/ 00320 19/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

122 Nguyễn Thị Thanh H. 3561/ 00266 15/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

123 Nguyễn Danh S. 3076/ 3328 10/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

124 Nguyễn Đặng Q. 3602/ 3767 15/ 2/ 12 21/ 2/ 12 



 

125 Lưu Quang T. 3725/ 3956 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

126 Hà Văn Đ. 3673/ 3359 16/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

127 Nguyễn Văn Q. 3651/ 3962 16/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

128 Nguyễn Thị L. 3939/ 4143 19/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

129 Hoàng Văn T. 3436/ 3722 14/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

130 Nguyễn Thị Thu H. 3214/ 3486 12/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

131 Nguyễn An Q. 2697/ 2890 06/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

132 Lê Văn K. 02209/ 2479 01/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

133 Nguyễn Văn G. 04002/ 5850 15/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

134 Nguyễn Văn T. 3601/ 3773 14/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

135 Nguyễn Thị T. 4054/ 4194 20/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

136 Đàm Vĩnh T. 3699/ 3969 16/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

137 Nguyễn Hải S. 3862/ 4112 18/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

138 Vũ Văn V. 3302/ 0274 13/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

139 Vũ Thị A. 3311/ 0277 13/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

140 Lê Quang C. 3192/ 03473 12/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

141 Nguyễn Trọng T. 3479/ 00223 14/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

142 Trần Văn H. 2056/ 2183 30/ 1/ 12 21/ 2/ 12 

143 Đỗ Văn H. 3750/ 4048 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

144 Lưu Quang T. 3701/ 3894 16/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

145 Nguyễn Văn V. 3264/ 3507 13/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

146 Trương Tất H. 3902/ 3998 19/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

147 Phan Thanh L. 3425/ 3686 14/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

148 Trần Minh V. 4072/ 4238 17/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

149 Nguyễn Quốc H. 3752/ 4070 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

150 Cù Văn T. 3168/ 3404 11/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

151 Trần Văn D. 3961/ 4228 20/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

152 Nguyễn Thị B. 3719/ 3882 14/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

153 Nguyễn Thành Đ. 3929/ 00301 19/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

154 Nguyễn Hoài S. 3283/ 3578 13/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

155 Phạm Tiến H. 3477/ 00242 14/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

156 Dư Đức T. 3922/ 00312 19/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

157 Nguyễn Đức K. 3926/ 00181 19/ 2/ 12 24/ 2/ 12 



 

158 Trần Văn P. 2617/ 2964 06/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

159 Đỗ Thanh T. 03859/ 4084 18/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

160 Hoàng Văn T. 3654/ 3903 16/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

161 Lê Xuân Đ. 3509/ 3632 10/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

162 Lê Thanh B. 3703/ 3946 16/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

163 Nguyễn Văn T. 3036/ 3253 09/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

164 Nguyễn Văn T. 3409/ 3743 15/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

165 Phan Quốc H. 03531/ 3737 14/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

166 Hoàng Anh T. 02580/ 3305 10/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

167 Lê Thị N. 3025/ 3275 09/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

168 Khuất Văn Đ. 3866/ 4096 18/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

169 Phạm Văn L. 3164/ 3421 11/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

170 Lưu Khánh H. 05122/ 04111 19/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

171 Đinh Xuân Q. 2590/ 2909 06/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

172 Ngô Đức H. 3671/ 3526 16/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

173 Đặng Thị S. 3804/ 4051 17/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

174 Nguyễn Thị L. 3600/ 3763 15/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

175 Lê Văn P. 3925/00319 19/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

176 Nguyễn Văn H. 3429/ 3702 14/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

177 Phạm Ngọc A. 3627/ 3925 16/ 2/ 12 29/ 2/ 12 

178 Nguyễn Thành Đ. 4181/ 4300 21/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

179 Hồ Thị N. 3787/4056 17/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

180 Trần Ánh Pha L. 02700/ 2912 16/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

181 Tạ N. 2417/ 2648 03/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

182 Nguyễn Đình T. 2711/ 2863 04/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

183 Đặng Văn T. 3278/ 3519 13/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

184 Nguyễn Văn T. 2780/ 3015 07/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

185 Nguyễn Văn H. 3401/ 3721 14/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

186 Nguyễn Đức N. 3596/ 3777 15/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

187 Phạm Văn T. 3605/ 3824 15/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

188 Nguyễn Ngọc D. 3711/ 3883 16/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

189 Lại Thị L. 2699/ 2851 06/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

190 Trần Ngọc V. 2416/ 2684 03/ 2/ 12 23/ 2/ 12 



 

191 Nguyễn Đức C. 3581/ 3799 14/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

192 Tân Văn K. 3704/ 3931 16/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

193 Cao Văn T. 3670/ 3709 16/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

194 Phạm Kim T. 3182/ 3449 12/ 2/ 12 21/ 2/ 12 

195 Nguyễn Thị T.  3314/ 00271 13/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

196 Nguyễn Hà T. 3364/ 3529 13/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

197 Đào Thị P. 03516/ 3843 15/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

198 Đoàn Thị L. 3017/ 00248 09/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

199 Vàng A C. 3073/ 3332 10/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

200 Nguyễn Thị H. 4050/ 4261 20/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

201 Phạm Thị C. 3609/ 3831 15/ 2/ 12 22/ 2/ 12 

202 Nguyễn Văn D. 3016/ 3822 18/ 2/ 12 23/ 2/ 12 

203 Hoàng Khánh S. 3367/ 3589 13/ 2/ 12 20/ 2/ 12 

204 Lê Thị V. 2687/ 3876 19/ 2/ 12 24/ 2/ 12 

205 Trần Tiến Q. 2453/ 3799 18/ 2/ 12 22/ 2 / 12. 

 

Xác nhận của GV hướng dẫn Xác nhận của phòng KHTH  

 BV Việt Đức 
 

 

 

 

 

 

 


