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NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHÁNG NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

Kể từ đầu Kể từ đầu TK TK cho tới nay, có 12 loại thuốc cho tới nay, có 12 loại thuốc KSKS mới  mới 
được phê duyệt, nhưng đa phần là các được phê duyệt, nhưng đa phần là các KSKS không  không 
mạnh.mạnh.

Nhiều Cty dược quốc tế rút khỏi nghiên cứu KS: Nhiều Cty dược quốc tế rút khỏi nghiên cứu KS: 
Novartis (Thụy Sĩ), AstraZeneca (Anh), Sanofi Novartis (Thụy Sĩ), AstraZeneca (Anh), Sanofi 
(Pháp), Eli Lilly (Mỹ) và Allergan (Ireland)(Pháp), Eli Lilly (Mỹ) và Allergan (Ireland)

Vi khuẩn biến đổi/ kháng KS nhanh hơn khả năng Vi khuẩn biến đổi/ kháng KS nhanh hơn khả năng 
phát minh ra KS mới.phát minh ra KS mới.  Năm 1943, penicillin được tung Năm 1943, penicillin được tung 
ra thì năm 1945, vi khuẩn kháng penicillin xuất hiệnra thì năm 1945, vi khuẩn kháng penicillin xuất hiện. . 
Imipenem ra đời năm 1985 thì đến năm 1998, kháng Imipenem ra đời năm 1985 thì đến năm 1998, kháng 
imipenem xuất hiện.imipenem xuất hiện.



NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHÁNG NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

CCó vẻ như loài người đang hụt hơi khi mà một chủng vi ó vẻ như loài người đang hụt hơi khi mà một chủng vi 
khuẩn mới sinh ra cứ mỗi 20 phút, các công ty dược khuẩn mới sinh ra cứ mỗi 20 phút, các công ty dược 
phẩm thì cần đến cả thập kỷ để nghiên cứu một loại phẩm thì cần đến cả thập kỷ để nghiên cứu một loại 
kháng sinh.kháng sinh.

Cần duy trì hiệu lực kháng khuẩn của các kháng sinh Cần duy trì hiệu lực kháng khuẩn của các kháng sinh 
đang có.đang có.

Cần chương trình hành động để bảo vệ các KS đang có.Cần chương trình hành động để bảo vệ các KS đang có.

Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ sử dụng Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ sử dụng 
kháng sinh tăng mạnh nhất.kháng sinh tăng mạnh nhất.  Từ năm 2009 đến nay, số Từ năm 2009 đến nay, số 
lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng 
đồng đã tăng gấp 2 lần.đồng đã tăng gấp 2 lần.



TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

BYT chỉ ra, có tới 76% bác sĩ kê toa kháng sinh BYT chỉ ra, có tới 76% bác sĩ kê toa kháng sinh 
không phù hợp. Đây là nguyên nhân khiến 33% không phù hợp. Đây là nguyên nhân khiến 33% 
người bệnh bị kháng thuốc. người bệnh bị kháng thuốc. 

Trong khi các quốc gia phát triển đang còn sử Trong khi các quốc gia phát triển đang còn sử 
dụng kháng sinh thế hệ 1 thì Việt Nam đã sử dụng kháng sinh thế hệ 1 thì Việt Nam đã sử 
dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4.dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4.

Chi phí kháng sinh trong điều trị chiếm tới 17% Chi phí kháng sinh trong điều trị chiếm tới 17% 
trên tổng chi cho phí dịch vụ KCB của người dân. trên tổng chi cho phí dịch vụ KCB của người dân. 
WHO đã liệt Việt Nam vào danh sách nước có tỷ WHO đã liệt Việt Nam vào danh sách nước có tỷ 
lệ kháng kháng sinh cao nhất trên toàn cầu.lệ kháng kháng sinh cao nhất trên toàn cầu.



TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

Nhận thức về kháng kháng sinh của người Nhận thức về kháng kháng sinh của người 
bán thuốc và người dân còn thấp. Kháng bán thuốc và người dân còn thấp. Kháng 
sinh đóng góp 13,4% (ở thành thị) và sinh đóng góp 13,4% (ở thành thị) và 
18,7% (ở nông thôn) trong tổng doanh thu 18,7% (ở nông thôn) trong tổng doanh thu 
của hiệu thuốc. của hiệu thuốc. 

Phần lớn kháng sinh được bán mà không Phần lớn kháng sinh được bán mà không 
có đơn (88% thành thị và 91% nông thôn). có đơn (88% thành thị và 91% nông thôn). 
Người dân mua kháng sinh tại các nhà Người dân mua kháng sinh tại các nhà 
thuốc dễ như mua rau ngoài chợ.thuốc dễ như mua rau ngoài chợ.



TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

Cũng theo khảo sát của Bộ y tế tại 2083 Cũng theo khảo sát của Bộ y tế tại 2083 
nhà thuốc ở thành thị, chỉ có 499 nhà nhà thuốc ở thành thị, chỉ có 499 nhà 
thuốc (chiếm 24%) có bán đơn thuốc kê thuốc (chiếm 24%) có bán đơn thuốc kê 
kháng sinh. kháng sinh. 

Trong khi đó tại nông thôn, qua khảo sát Trong khi đó tại nông thôn, qua khảo sát 
 870 nhà thuốc cũng chỉ có được 257 nhà  870 nhà thuốc cũng chỉ có được 257 nhà 
thuốc (chiếm 29,5%) có bán đơn thuốc kê thuốc (chiếm 29,5%) có bán đơn thuốc kê 
kháng sinh.kháng sinh.



TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

Các bệnh viện ở những quốc gia phát triển đều Các bệnh viện ở những quốc gia phát triển đều 
có hệ thống labo xét nghiệm định danh vi khuẩn, có hệ thống labo xét nghiệm định danh vi khuẩn, 
giúp bác sĩ kê toa chính xác loại kháng sinh cần giúp bác sĩ kê toa chính xác loại kháng sinh cần 
sử dụng trong điều trị cho từng bệnh nhân. sử dụng trong điều trị cho từng bệnh nhân. 

Tại Việt Nam, nhiều bệnh viện tuyến trên và hầu Tại Việt Nam, nhiều bệnh viện tuyến trên và hầu 
hết các bệnh viện tuyến huyện trở xuống đều hết các bệnh viện tuyến huyện trở xuống đều 
không có labo xét nghiệm, bác sĩ sử dụng kháng không có labo xét nghiệm, bác sĩ sử dụng kháng 
sinh trong điều trị cho bệnh nhân dựa trên kinh sinh trong điều trị cho bệnh nhân dựa trên kinh 
nghiệm là chính.nghiệm là chính.



TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

Đại diện Bộ Y tế thừa nhận, mặc dù Việt Nam đã có Đại diện Bộ Y tế thừa nhận, mặc dù Việt Nam đã có 
quy định bắt buộc các nhà thuốc chỉ được bán quy định bắt buộc các nhà thuốc chỉ được bán 
kháng sinh theo toa, bác sĩ chỉ kê toa kháng sinh kháng sinh theo toa, bác sĩ chỉ kê toa kháng sinh 
trong những trường hợp cần thiết, nhưng kháng trong những trường hợp cần thiết, nhưng kháng 
sinh vẫn được bán một cách bừa bãi.sinh vẫn được bán một cách bừa bãi.

  Đây là nguyên nhân do nhận thức về sự nguy hiểm Đây là nguyên nhân do nhận thức về sự nguy hiểm 
của tình trạng kháng thuốc trong cộng đồng còn hạn của tình trạng kháng thuốc trong cộng đồng còn hạn 
chế, công tác quản lý nhà nước về dược phẩm còn chế, công tác quản lý nhà nước về dược phẩm còn 
lỏng lẻo, chế tài xử lý chỉ là phạt hành chính nên lỏng lẻo, chế tài xử lý chỉ là phạt hành chính nên 
chưa đủ sức răn đe đối với những đơn vị sai phạm.chưa đủ sức răn đe đối với những đơn vị sai phạm.



NGUYÊN NHÂN KHÁNG NGUYÊN NHÂN KHÁNG KHÁNG SINHKHÁNG SINH

Sử dụng thuốc không thích hợpSử dụng thuốc không thích hợp

Sử dụng thuốc trong chăn nuôi chưa hợp lýSử dụng thuốc trong chăn nuôi chưa hợp lý

Nhận thức của cộng đồng, cán bộ y tế về kháng thuốc Nhận thức của cộng đồng, cán bộ y tế về kháng thuốc 
còn hạn chếcòn hạn chế

Chưa cập nhật các quy địnhChưa cập nhật các quy định

Hệ thống giám sát về kháng thuốc chưa được thiết lập Hệ thống giám sát về kháng thuốc chưa được thiết lập 

Phòng và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm chưa hiệu Phòng và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm chưa hiệu 
quả quả 

Kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng thuốc hạn chếKiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng thuốc hạn chế

(Nguồn: Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế)(Nguồn: Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế)



LỊCH SỬ KHÁNG SINHLỊCH SỬ KHÁNG SINH

Giữa TK 17, một thầy thuốc hoàng gia Anh đã Giữa TK 17, một thầy thuốc hoàng gia Anh đã 
chữa bệnh bằng cách dùng rêu áp lên vết chữa bệnh bằng cách dùng rêu áp lên vết 
thươngthương
Cuối TK 19 tại Anh, các mẫu bánh mì mốc Cuối TK 19 tại Anh, các mẫu bánh mì mốc 
được dùng để chữa vết thươngđược dùng để chữa vết thương
1928, 1928, Alexander FlemmingAlexander Flemming (BV Saint Mary,  (BV Saint Mary, 
London) phát hiện nấm tiết ra chất có tác dụng London) phát hiện nấm tiết ra chất có tác dụng 
diệt khuẩndiệt khuẩn
-Nấm -Nấm Penicillium notatumPenicillium notatum
-Chất có tác dụng diệt khuẩn : -Chất có tác dụng diệt khuẩn : penicillinpenicillin



LỊCH SỬ KHÁNG SINHLỊCH SỬ KHÁNG SINH

Một số KS khác :Một số KS khác :
 SulfonamidSulfonamid được  được Gerhard DomardGerhard Domard  

(Đức) tìm ra vào năm 1932(Đức) tìm ra vào năm 1932
 StreptomycinStreptomycin được  được Selman WaksmanSelman Waksman  

và và Albert SchatzAlbert Schatz tìm ra vào năm 1934 tìm ra vào năm 1934

Ngày nay con người biết được khoảng Ngày nay con người biết được khoảng 
6000 loại KS, 100 loại được dùng trong y 6000 loại KS, 100 loại được dùng trong y 
khoa.khoa.



ĐẠI CƯƠNG KHÁNG SINHĐẠI CƯƠNG KHÁNG SINH

Thuốc KS là những chất có tác động Thuốc KS là những chất có tác động chống chống 
lại sự sống của VKlại sự sống của VK, ngăn VK nhân lên bằng , ngăn VK nhân lên bằng 
cách tác động ở mức phân tử, hoặc tác động cách tác động ở mức phân tử, hoặc tác động 
vào một hay nhiều giai đoạn chuyển hóa cần vào một hay nhiều giai đoạn chuyển hóa cần 
thiết của đời sống VK hoặc tác động vào sự thiết của đời sống VK hoặc tác động vào sự 
cân bằng lý hóacân bằng lý hóa

AntibioticAntibiotic

Anti : chống lạiAnti : chống lại

Biotic : sự sốngBiotic : sự sống



ĐẠI CƯƠNG KHÁNG SINHĐẠI CƯƠNG KHÁNG SINH

KS đặc hiệuKS đặc hiệu : tác động lên một loại VK  : tác động lên một loại VK 
hay một nhóm VK nhất địnhhay một nhóm VK nhất định

KS phổ rộngKS phổ rộng : có hoạt tính đối với nhiều  : có hoạt tính đối với nhiều 
loại VK khác nhauloại VK khác nhau

KS phổ hẹpKS phổ hẹp : có hoạt tính đối với một hay  : có hoạt tính đối với một hay 
một số ít VKmột số ít VK

Nguồn gốc: Nguồn gốc: Tự nhiên, Tổng hợp, Bán tổng Tự nhiên, Tổng hợp, Bán tổng 
hợphợp



CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA KHÁNG SINHCƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA KHÁNG SINH

  ức chế thành lập váchức chế thành lập vách
  ức chế nhiệm vụ màngức chế nhiệm vụ màng
  ức chế tổng hợp proteinức chế tổng hợp protein

  ức chế tổng hợpức chế tổng hợp acid nucleic acid nucleic

* * chất ức chếchất ức chế  ββ-lactamase-lactamase



VÁCH VI KHUẨN GRAM +VÁCH VI KHUẨN GRAM +



VÁCH VI KHUẨN GRAM -VÁCH VI KHUẨN GRAM -



Ức chế thành lập vách tế bàoỨc chế thành lập vách tế bào

KS thuộc nhóm này :KS thuộc nhóm này :

BacitracinBacitracin

CephalosporinCephalosporin

CycloserineCycloserine

PenicillinPenicillin

RostocetinRostocetin

VancomycinVancomycin



Ức chế nhiệm vụ của màng tế bàoỨc chế nhiệm vụ của màng tế bào

KS thuộc nhóm này :KS thuộc nhóm này :

Amphotericin BAmphotericin B

ColistinColistin

ImidazoleImidazole

NystatinNystatin

PolymycinsPolymycins



Ức chế sự tổng hợp proteinỨc chế sự tổng hợp protein

KS thuộc nhóm nàyKS thuộc nhóm này

ChloramphenicolChloramphenicol

ErythromycinsErythromycins

LincomycinsLincomycins

TetracyclinesTetracyclines

AminoglycosidesAminoglycosides



Ức chế tổng hợp acid nucleicỨc chế tổng hợp acid nucleic

KS thuộc nhóm nàyKS thuộc nhóm này

ActinomycinActinomycin

MitomycinMitomycin

Nalidixic acidNalidixic acid

NovobiocinNovobiocin

PyrimethaminPyrimethamin

RifampinRifampin

Sulfonamides, TrimethoprimSulfonamides, Trimethoprim



KS được xếp loại dựa trên tính đặc KS được xếp loại dựa trên tính đặc 
hiệu dược lýhiệu dược lý

SulfonamidesSulfonamides
Beta-lactamines (penicillin, cephalosporin I-IV, Beta-lactamines (penicillin, cephalosporin I-IV, 
penem, monobactam,  ức chế beta-penem, monobactam,  ức chế beta-
lactamase…)lactamase…)
Aminoglycosides (gentamycin, amikacin, Aminoglycosides (gentamycin, amikacin, 
streptomycin…)streptomycin…)
Tetracyclines (oxacillin, tetracylin, doxycylin…)Tetracyclines (oxacillin, tetracylin, doxycylin…)
ChloramphenicolChloramphenicol
Macrolides (erythromycin, clarithromycin, Macrolides (erythromycin, clarithromycin, 
spiramycin…)spiramycin…)



KS được xếp loại dựa trên tính đặc hiệu KS được xếp loại dựa trên tính đặc hiệu 
dược lýdược lý

RifamycinRifamycin
Polypeptides (polymycin, vancomycin, Polypeptides (polymycin, vancomycin, 
bacitracin, colistin…)bacitracin, colistin…)
Quinolones I-IV (acid nalidixic, Quinolones I-IV (acid nalidixic, 
ciprofloxacin, levofloxacin, trovafloxacin…)ciprofloxacin, levofloxacin, trovafloxacin…)
Imidazol (metronidazol, tinidazol…)Imidazol (metronidazol, tinidazol…)
KS chống nấmKS chống nấm
KS chống ung thưKS chống ung thư



KÌM KHUẨN DIỆT KHUẨN

Macrolid
Cloramphenicol
Tetracyclin
Lincosamid
Sulfamid

β – Lactam
Quinolon
Aminosid



Phân loại Thuốc

Nhóm G

Penicillin G
Penicillin V
Procain PNC
Benzathin PNC

Nhóm A Ampicillin
Amoxicillin

Nhóm M

Meticillin
Oxacillin
Cloxacillin
Flucloxacillin

Nhóm C Ticarcillin

Nhóm U
Arzocillin
Mezlocillin
Piperacillin

Phân nhóm Penicillin: Dựa vào phổ kháng khuẩn



 Phân loại: dựa vào phổ kháng khuẩn

Phân loại

Cephalosporin thế hệ I
Cephalexin
Cephadroxyl
Cephalothin

Cephalosporin thế hệ thứ II

Cefuroxim
Cefamandol
Cefotetan
Cefaclor

Cephalosporin thế hệ thứ III

Cefotaxim
Ceftriaxon
Ceftazidim
Cefoperazon
Cefixim

Cephalosporin thế hệ thứ IV Cefepim
Cepiprom

Phân nhóm Cephalosporin



 Tác dụng: diệt khuẩn

 Phân loại: có 2 loại

◙ Aminosid thiên nhiên         ◙ Aminosid bán tổng hợp

 - Streptomycin                          - Amikacin

 - Gentamycin                            - Dibekacin

 - Kanamycin                             - Neltimycin

 - Tobramycin                             - Framycetin

 - Neomycin                               - Spectinomycin       

 - Paromomycin

2626

Aminoglycosides



 Tác dụng: diệt khuẩn. Phân loại: có 4 phân nhóm

◙ Thế hệ I (đường tiểu):       ◙ Thế hệ II 
(fluoroquinolon):

 đào thải nhanh                           phổ rộng
 hiệu quả thấp
 không đạt Ckháng khuẩn/máu
 - Acid nalidixic                             - Pefloxacin
 - Acid pipemidic                           - Ofloxacin
 - Acid oxolinic                              - Norfloxacin
 - Flumequin                                 - Ciprofloxacin 

◙ Thế hệ III:                              ◙ Thế hệ IV:
 - Levofloxacin                             - Trovafloxacin
 - Sparfloxacin
 - Gatifloxacin
 - Moxifloxacin

Quinolones:



Nhóm kháng sinh carbapenemNhóm kháng sinh carbapenem



Các lưu ý trên lâm sàngCác lưu ý trên lâm sàng KS nhóm carbapenem KS nhóm carbapenem

1. Imipenem có nguy cơ gây co giật cao nhất trong số các 1. Imipenem có nguy cơ gây co giật cao nhất trong số các 
carbapenem.carbapenem.

2. Imipenem bị phá hủy ở thận thành dạng chuyển hóa có độc tính 2. Imipenem bị phá hủy ở thận thành dạng chuyển hóa có độc tính 
bởi enzyme DHP-1. Vì vậy, cilastatin (một chất ức chế DHP-1) được bởi enzyme DHP-1. Vì vậy, cilastatin (một chất ức chế DHP-1) được 
dùng để đảm bảo duy trì nồng độ imipenem trong cơ thể và ngăn dùng để đảm bảo duy trì nồng độ imipenem trong cơ thể và ngăn 
ngừa gây độc tính cho thận.ngừa gây độc tính cho thận.

3. Meropenem là carbapenem duy nhất được chấp thuận cho viêm 3. Meropenem là carbapenem duy nhất được chấp thuận cho viêm 
màng não, và có thể được dùng như một liệu pháp thay thế.màng não, và có thể được dùng như một liệu pháp thay thế.

4. Theo dõi chức năng thận là vấn đề quan trọng, bởi vì carbapenem 4. Theo dõi chức năng thận là vấn đề quan trọng, bởi vì carbapenem 
cần được hiệu chỉnh liều cho phù hợp.cần được hiệu chỉnh liều cho phù hợp.

5. Một nghiên cứu năm 20145. Một nghiên cứu năm 2014:: Imipenem và meropenem được thử đối  Imipenem và meropenem được thử đối 
chiếu với các penicillin (chủ yếu là amoxicillin) và phản ứng chéo chiếu với các penicillin (chủ yếu là amoxicillin) và phản ứng chéo 
được tìm thấy ở tỉ lệ 1%, thấp hơn đáng kể so với các báo cáo trước được tìm thấy ở tỉ lệ 1%, thấp hơn đáng kể so với các báo cáo trước 
đây.đây.



KHÁNG SINH MỚIKHÁNG SINH MỚI

Siêu kháng sinh Teixobactin (Mỹ 2015) có thể chữa Siêu kháng sinh Teixobactin (Mỹ 2015) có thể chữa 
hầu hết các loại bệnh từ tụ cầu vàng cho đến vi hầu hết các loại bệnh từ tụ cầu vàng cho đến vi 
khuẩn lao. Dự kiến sử dụng 2019khuẩn lao. Dự kiến sử dụng 2019



Cơ chế đề khángCơ chế đề kháng

VK sản xuất enzym phá hủy hoạt tính của VK sản xuất enzym phá hủy hoạt tính của 
thuốcthuốc
VK làm thay đổi khả năng thẩm thấu của VK làm thay đổi khả năng thẩm thấu của 
màng tế bào đối với thuốcmàng tế bào đối với thuốc
Điểm gắn của thuốc có cấu trúc bị thay đổiĐiểm gắn của thuốc có cấu trúc bị thay đổi
VK thay đổi đường biến dưỡng làm mất VK thay đổi đường biến dưỡng làm mất 
tác dụng của thuốctác dụng của thuốc
VK có enzym đã bị thay đổiVK có enzym đã bị thay đổi



Các loại đề khángCác loại đề kháng

  Đề kháng tự nhiênĐề kháng tự nhiên
  Đề kháng thu nhậnĐề kháng thu nhận
  Đề kháng lâm sàngĐề kháng lâm sàng
  Đề kháng chéoĐề kháng chéo
  Đề kháng đa kháng sinhĐề kháng đa kháng sinh



Các cơ chế đề kháng thu nhậnCác cơ chế đề kháng thu nhận

1.1. Giảm nồng độ kháng sinhGiảm nồng độ kháng sinh

2.2. Bất hoạt kháng sinhBất hoạt kháng sinh

3.3. Loại trừ đích tác độngLoại trừ đích tác động



Giảm nồng độ ks trong tế bào vi khuẩnGiảm nồng độ ks trong tế bào vi khuẩn

  Giảm thấm kháng sinhGiảm thấm kháng sinh

  Tăng thải kháng sinhTăng thải kháng sinh



Bất hoạt kháng sinhBất hoạt kháng sinh
  Sản xuất enzym hủy kháng sinhSản xuất enzym hủy kháng sinh



Loại trừ đích tác độngLoại trừ đích tác động

  Thay đổi ái lực với ksThay đổi ái lực với ks
  Thay đổi đíchThay đổi đích



Tính di truyền đề khángTính di truyền đề kháng

  Đề kháng do plasmid: GIAO PHỐIĐề kháng do plasmid: GIAO PHỐI

  Đề kháng do nhiễm sắc thể: ĐỘT Đề kháng do nhiễm sắc thể: ĐỘT 
BIẾNBIẾN



Tính di truyền đề khángTính di truyền đề kháng

  Đề kháng do chuyển vịĐề kháng do chuyển vị



  Chuyển vịChuyển vị



Một số vi khuẩn kháng Một số vi khuẩn kháng 
thuốc ở Việt Namthuốc ở Việt Nam

Theo báo cáo của 15 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Theo báo cáo của 15 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 
và một số bệnh viện đa khoa trực thuộc các tỉnh, và một số bệnh viện đa khoa trực thuộc các tỉnh, 
thành như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hải thành như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Hải 
Phòng… về sử dụng kháng sinh và kháng kháng Phòng… về sử dụng kháng sinh và kháng kháng 
sinh cho thấy:sinh cho thấy:

Có từ 30% đến 70% vi khẩn gram âm đã kháng với Có từ 30% đến 70% vi khẩn gram âm đã kháng với 
kháng sinh cephalosporins thế hệ 3, thế hệ 4; gần kháng sinh cephalosporins thế hệ 3, thế hệ 4; gần 
40% đến 60% kháng với kháng sinh aminoglycosid 40% đến 60% kháng với kháng sinh aminoglycosid 
và fluoroquinovà fluoroquinolon.lon. Gần 40% chủng vi khuẩn  Gần 40% chủng vi khuẩn 
Acinetobacter giảm nhạy cảm với kháng sinh Acinetobacter giảm nhạy cảm với kháng sinh 
imipenem.imipenem.



Một số vi khuẩn kháng Một số vi khuẩn kháng 
thuốc ở Việt Namthuốc ở Việt Nam

Trong khi đó, một số kháng sinh mới đưa vào thị Trong khi đó, một số kháng sinh mới đưa vào thị 
trường Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây trường Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây 
như: imipenem, cilastatin, carbapenem… cũng như: imipenem, cilastatin, carbapenem… cũng 
đã giảm nhạy cảm đối với các trực khẩn gram đã giảm nhạy cảm đối với các trực khẩn gram 
âm không sinh men. Tỷ lệ đề kháng với kháng âm không sinh men. Tỷ lệ đề kháng với kháng 
sinh imipenem, cilastatin của vi khuẩn sinh imipenem, cilastatin của vi khuẩn 
Pseudomonas spp tăng dần qua các năm, từ Pseudomonas spp tăng dần qua các năm, từ 
12,5% vào năm 2003 lên đến 18,4% vào năm 12,5% vào năm 2003 lên đến 18,4% vào năm 
2006.2006.



Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus

Cầu khuẩn gram dương, coagulase (+)Cầu khuẩn gram dương, coagulase (+)
Yếu tố độc lực : enzym, ngoại độc tốYếu tố độc lực : enzym, ngoại độc tố
Gây mụn mủ, áp-xe, viêm nội tâm mạc…Gây mụn mủ, áp-xe, viêm nội tâm mạc…



TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VNTÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VN

OxacilinOxacilin VancomycinVancomycin GentamicinGentamicin CiprofloxacinCiprofloxacin

S. aureusS. aureus 38,1%38,1% 1,2%1,2% 48,7%48,7% 32,9%32,9%

(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)



Enterococcus sppEnterococcus spp

Cầu khuẩn gram dương, kỵ khí tùy nghiCầu khuẩn gram dương, kỵ khí tùy nghi
Bệnh cảnh : viêm nội tâm mạc, nhiễm Bệnh cảnh : viêm nội tâm mạc, nhiễm 
khuẩn niệu, vết mổ, mô mềmkhuẩn niệu, vết mổ, mô mềm
Đề kháng tự nhiên: oxacillin, clindamycin, Đề kháng tự nhiên: oxacillin, clindamycin, 
aminoglycosideaminoglycoside



TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VNTÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VN

AmpicilinAmpicilin VancomycinVancomycin ErythroErythro CiprofloxacinCiprofloxacin

EnterococciEnterococci 28,6%28,6% 5,3%5,3% 70%70% 30%30%

(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)



Escherichia coliEscherichia coli

Trực khuẩn Gram âm đường ruộtTrực khuẩn Gram âm đường ruột
Nhiễm khuẩn da, mô mềm, niệu, vết mổNhiễm khuẩn da, mô mềm, niệu, vết mổ
Viêm màng não ở trẻ sơ sinhViêm màng não ở trẻ sơ sinh
Nhiễm khuẩn huyếtNhiễm khuẩn huyết



Klebsiella sppKlebsiella spp

Chiếm 8% các nhiễm khuẩn bệnh viện  Chiếm 8% các nhiễm khuẩn bệnh viện  
viêm phổi, nhiễm khuẩn niệu, nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn niệu, nhiễm 
khuẩn vết mkhuẩn vết mổổ



TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VNTÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VN

GentamycinGentamycin AmikacinAmikacin CeftazidimCeftazidim CiprofloxacinCiprofloxacin

E. coliE. coli 54,4%54,4% 13,4%13,4% 21,9%21,9% 50,4%50,4%

KlebsiellaKlebsiella 65,9%65,9% 46,7%46,7% 50,2%50,2% 25,9%25,9%

(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)



Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa

Trực khuẩn Gram âm không lên men đườngTrực khuẩn Gram âm không lên men đường

Sống được trong nước cất, nơi nóng, ẩmSống được trong nước cất, nơi nóng, ẩm

Môi trường bệnh viện: máy thở, bình oxy, Môi trường bệnh viện: máy thở, bình oxy, 
dung dịch sát khuẩn.dung dịch sát khuẩn.
Vi khuẩn Vi khuẩn đa khángđa kháng: beta-lactam, imipenem,: beta-lactam, imipenem,
aminoglycoside, quinoloneaminoglycoside, quinolone



Acinetobacter sppAcinetobacter spp

Trực-cầu khuẩn Gram âm, không di độngTrực-cầu khuẩn Gram âm, không di động
Phân bố: môi trường nghèo dinh dưỡngPhân bố: môi trường nghèo dinh dưỡng
Gây nhiễm khuẩn nung mủ ở mọi cơ quanGây nhiễm khuẩn nung mủ ở mọi cơ quan
Acinetobacter baumaniiAcinetobacter baumanii  đa kháng : đa kháng : 
-l-lactam, aminoglycoside, quinoloneactam, aminoglycoside, quinolone



TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VNTÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC Ở VN

GentamycinGentamycin AmikacinAmikacin CeftazidimCeftazidim CiprofloxacinCiprofloxacin

P.aeruginosaP.aeruginosa 65%65% 50,4%50,4% 55,4%55,4% 45%45%

AcinetobacterAcinetobacter 74%74% 51,6%51,6% 74,4%74,4% 66,4%66,4%

(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)(Nguồn: Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Đại học Y Dược Tp HCM)



Sự đề kháng chéo Sự đề kháng chéo 

VK kháng với 2 hay nhiều loại thuốc có cùng VK kháng với 2 hay nhiều loại thuốc có cùng 
cơ chế tác độngcơ chế tác động

Thường gặp ở những thuốc có thành phần hóa Thường gặp ở những thuốc có thành phần hóa 
học gần giống nhauhọc gần giống nhau

Polymycin B – ColistinPolymycin B – Colistin

Erythromycin – OleandomycinErythromycin – Oleandomycin

Neomycin – KanamycinNeomycin – Kanamycin

Có thể thấy ở những thuốc không có liên hệ Có thể thấy ở những thuốc không có liên hệ 
hóa học: Erythromycin - Lincomycinhóa học: Erythromycin - Lincomycin



Sử dụng KS trong điều trịSử dụng KS trong điều trị

CDC Hoa Kỳ: Bước 1: cố gắng không dùng KS, CDC Hoa Kỳ: Bước 1: cố gắng không dùng KS, 
Bước 2: cố gắng không kết hợp nhiều KSBước 2: cố gắng không kết hợp nhiều KS

Lựa chọn KS dựa vào :Lựa chọn KS dựa vào :
Chẩn đoán Chẩn đoán 

Lâm sàng Lâm sàng 
Cận lâm sàngCận lâm sàng
Khả năng ước đoán (kinh nghiệm)Khả năng ước đoán (kinh nghiệm)

Kháng sinh đồKháng sinh đồ
Thử nghiệm tác động diệt khuẩn trong huyết Thử nghiệm tác động diệt khuẩn trong huyết 

tươngtương



Nguyên tắc dùng kháng sinhNguyên tắc dùng kháng sinh

Chỉ dùng kháng sinh cho nhiễm khuẩn. Chỉ dùng kháng sinh cho nhiễm khuẩn. 
Không dùng cho nhiễm virusKhông dùng cho nhiễm virus

Chỉ định theo phổ tác dụng. Chỉ định theo phổ tác dụng. 

Dùng đủ liều, đủ thời gianDùng đủ liều, đủ thời gian

Chọn thuốc theo dược động họcChọn thuốc theo dược động học

Cần phối hợp với biện pháp điều trị khácCần phối hợp với biện pháp điều trị khác



Phối hợp KS trong điều trịPhối hợp KS trong điều trị

Chỉ định :Chỉ định :
Nhiễm trùng nặng, suy giảm MDNhiễm trùng nặng, suy giảm MD
Giảm chủng đột biến kháng thuốc / nhiễm Giảm chủng đột biến kháng thuốc / nhiễm 

trùng mãntrùng mãn
Nhiễm trùng do nhiều loại VK phối hợpNhiễm trùng do nhiều loại VK phối hợp
Cần có tác dụng hiệp đồng diệt khuẩnCần có tác dụng hiệp đồng diệt khuẩn
Giảm liều Giảm liều  giảm độc tính của thuốc giảm độc tính của thuốc



Phối hợp KS trong điều trịPhối hợp KS trong điều trị

Bất lợi :Bất lợi :
Tăng nguy cơ quá mẫn với thuốcTăng nguy cơ quá mẫn với thuốc
Tăng chi phí điều trịTăng chi phí điều trị
Xảy ra tình trạng đối khángXảy ra tình trạng đối kháng



Phối hợp KS trong điều trịPhối hợp KS trong điều trị

Hiệu quả của phối hợp thuốc :Hiệu quả của phối hợp thuốc :
Hiệp đồngHiệp đồng : 1 + 1 > 2 : 1 + 1 > 2
Hợp cộng : 1 + 1 = 2Hợp cộng : 1 + 1 = 2
Không thay đổi : 1 + 1 = 1Không thay đổi : 1 + 1 = 1
Đối kháng : 1 + 1 < 1Đối kháng : 1 + 1 < 1



Một số phối hợp thuốc Một số phối hợp thuốc 
có tác dụng hiệp đồngcó tác dụng hiệp đồng

ßß-lactamin + aminoglycoside-lactamin + aminoglycoside

Glycopeptid + aminoglycosideGlycopeptid + aminoglycoside

Sulfamide + trimethoprimSulfamide + trimethoprim

ßß-lactamin + fluoroquinolon-lactamin + fluoroquinolon

Rifampicin + vancomycinRifampicin + vancomycin



Một số phối hợp đối kháng Một số phối hợp đối kháng 
cần tránhcần tránh

Aminoglycoside + chloramphenicolAminoglycoside + chloramphenicol

Aminoglycoside + tetracyclinAminoglycoside + tetracyclin

Quinolon + chloramphenicolQuinolon + chloramphenicol

Penicillin G / ampicillin + tetracyclinPenicillin G / ampicillin + tetracyclin

Penicillin G / ampicillin + macrolidePenicillin G / ampicillin + macrolide



((Nguồn: Đề kháng kháng sinh - hành động ngay bây giờ hoặc Nguồn: Đề kháng kháng sinh - hành động ngay bây giờ hoặc 
không bao giờ. không bao giờ. Báo Dân Trí, 10/01/2018)Báo Dân Trí, 10/01/2018)

Viễn cảnh quay trở lại thời kì chưa có kháng Viễn cảnh quay trở lại thời kì chưa có kháng 
sinh khi các vết thương nhỏ như đứt tay, trầy sinh khi các vết thương nhỏ như đứt tay, trầy 
xước, hay các nhiễm trùng thông thường xước, hay các nhiễm trùng thông thường 
cũng có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng con cũng có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng con 
người, đang đặt ra thách thức lớn cho ngành người, đang đặt ra thách thức lớn cho ngành 
y tế: hành động ngay bây giờ hay không bao y tế: hành động ngay bây giờ hay không bao 
giờ còn kịp nữa!giờ còn kịp nữa!

BÁO CHÍ, Ý KIẾN LÃNH ĐẠO Y TẾ VỀ KHÁNG THUỐCBÁO CHÍ, Ý KIẾN LÃNH ĐẠO Y TẾ VỀ KHÁNG THUỐC



PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ 
ký cam kết của Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng ký cam kết của Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng 
cục của Bộ Y tế trong kế hoạch phòng chống kháng thuốc của cục của Bộ Y tế trong kế hoạch phòng chống kháng thuốc của 

Việt Nam giai đoạn từ 2013-2020Việt Nam giai đoạn từ 2013-2020

““Kháng thuốc đã được Tổ chức Y tế Thế giới báo Kháng thuốc đã được Tổ chức Y tế Thế giới báo 
động là vấn đề toàn cầu, gây tỷ lệ tử vong cao trên động là vấn đề toàn cầu, gây tỷ lệ tử vong cao trên 
thế giới. thế giới. CCó 3 thành phần đối tượng cần vận động, ó 3 thành phần đối tượng cần vận động, 
đó là các thầy thuốc, cán bộ y tế; bệnh nhân; người đó là các thầy thuốc, cán bộ y tế; bệnh nhân; người 
bán thuốc. Trong đó, thầy thuốc và cán bộ y tế phải bán thuốc. Trong đó, thầy thuốc và cán bộ y tế phải 
chỉ định, kê đơn dùng thuốc kháng sinh hợp lý, chỉ chỉ định, kê đơn dùng thuốc kháng sinh hợp lý, chỉ 
kê đơn khi cần thiết. Đối với bệnh nhân, cần phải kê đơn khi cần thiết. Đối với bệnh nhân, cần phải 
tuyên truyền rộng rãi đến người dân để họ hiểu rằng tuyên truyền rộng rãi đến người dân để họ hiểu rằng 
phải sử dụng thuốc kê toa, dùng kháng sinh hợp lý, phải sử dụng thuốc kê toa, dùng kháng sinh hợp lý, 
đúng chỉ định.đúng chỉ định.””



GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Tổng hội Y học GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Tổng hội Y học 
Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng lạm Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng lạm 

dụng kháng sinh tại Việt Nam.dụng kháng sinh tại Việt Nam.

““Việt Nam chúng ta quá lạm dụng kháng sinh Việt Nam chúng ta quá lạm dụng kháng sinh 
nên lúc nào kháng sinh cũng luôn đi trước một nên lúc nào kháng sinh cũng luôn đi trước một 
bước. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ gây ra bước. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ gây ra 
tình trạng kháng thuốc ngày càng tăng, kéo dài tình trạng kháng thuốc ngày càng tăng, kéo dài 
thời gian điều trị cho bệnh nhân, chi phí điều trị thời gian điều trị cho bệnh nhân, chi phí điều trị 
tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, 
cộng đồng mà còn đối mặt với khả năng không cộng đồng mà còn đối mặt với khả năng không 
có thuốc để điều trị hiệu quả các bệnh truyền có thuốc để điều trị hiệu quả các bệnh truyền 
nhiễm”nhiễm”



Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ phòng, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ phòng, 
chống kháng thuốc” từ ngày 12 - 18/11/2018.chống kháng thuốc” từ ngày 12 - 18/11/2018.

Kháng thuốc - “kẻ giết người lớn nhất” - Cảnh Kháng thuốc - “kẻ giết người lớn nhất” - Cảnh 
báo một "kịch bản tận thế" trong 2 thập kỷ tớibáo một "kịch bản tận thế" trong 2 thập kỷ tới

Kháng kháng sinh - mối đe dọa hơn cả ung thư Kháng kháng sinh - mối đe dọa hơn cả ung thư 
vào năm 2050vào năm 2050

Thông điệp: "Không hành động hôm nay, ngày Thông điệp: "Không hành động hôm nay, ngày 
mai không có thuốc chữa“mai không có thuốc chữa“



CÁC HOẠT ĐỘNGCÁC HOẠT ĐỘNG
PHÒNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC VIỆT NAMPHÒNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC VIỆT NAM
Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống kháng thuốc Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống kháng thuốc ((QĐ QĐ sốsố  
879/QĐ-BYT ngày13/3/2014)879/QĐ-BYT ngày13/3/2014)

9 Tiểu ban giám sát kháng thuốc (QĐ số 2888/QĐ-BYT ngày 9 Tiểu ban giám sát kháng thuốc (QĐ số 2888/QĐ-BYT ngày 
05/8/2014) bao gồm:05/8/2014) bao gồm:

1.Kháng thuốc trong bệnh viện 1.Kháng thuốc trong bệnh viện (Cục QLKCB)(Cục QLKCB)

2.Kháng thuốc trong cộng đồng 2.Kháng thuốc trong cộng đồng (Cục YTDP)(Cục YTDP)

3.Lao kháng thuốc 3.Lao kháng thuốc (Cục QLKCB, BV bệnh Phổi TƯ)(Cục QLKCB, BV bệnh Phổi TƯ)

4.HIV kháng thuốc 4.HIV kháng thuốc (Cục Phòng, chống HIV/AIDS)(Cục Phòng, chống HIV/AIDS)

5.Kiểm soát nhiễm khuẩn 5.Kiểm soát nhiễm khuẩn (Cục QLKCB)(Cục QLKCB)

6.Đào tạo và nghiên cứu –truyền thông 6.Đào tạo và nghiên cứu –truyền thông (Cục KHCN&ĐT, Vụ TTTĐ&KT)(Cục KHCN&ĐT, Vụ TTTĐ&KT)

7.Thanh tra, kiểm tra mua, bán thuốc theo đơn 7.Thanh tra, kiểm tra mua, bán thuốc theo đơn (Cục QLD, Thanh tra (Cục QLD, Thanh tra 
BYT)BYT)

8.Hậu cần và hợp tác quốc tế 8.Hậu cần và hợp tác quốc tế (Vụ KHTC, Vụ HTQT) (Vụ KHTC, Vụ HTQT) 

9.Kháng thuốc trong nông nghiệp 9.Kháng thuốc trong nông nghiệp (Bộ NN&PTNT: Cục Thú Y BYT: Cục (Bộ NN&PTNT: Cục Thú Y BYT: Cục 
ATTP, Cục QLMT Y tế)ATTP, Cục QLMT Y tế)



TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG KHÁNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG KHÁNG 
THUỐC TẠI VIỆT NAMTHUỐC TẠI VIỆT NAM
MMục tiêu chungục tiêu chung
Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, Nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, 
khám chữa bệnhkhám chữa bệnh

Tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn trong Tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn trong 
nông nghiệp, thủysảnnông nghiệp, thủysản

Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩnTăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 

Bảo đảm cung ứng đầy đủ các thuốcBảo đảm cung ứng đầy đủ các thuốc

Tăng cường, hoàn thiện hệ thống giám sát quốc gia về Tăng cường, hoàn thiện hệ thống giám sát quốc gia về 
kháng thuốckháng thuốc

Nâng cao nhận thức của cộng đồng và CBYTNâng cao nhận thức của cộng đồng và CBYT

(Nguồn: Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế)(Nguồn: Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế)



NỘI DUNG HOẠT ĐỘNGNỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, CBYTNâng cao nhận thức của cộng đồng, CBYT

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 

Bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượngBảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng

SDKS hợp lý, an toàn trong nông nghiệp, SDKS hợp lý, an toàn trong nông nghiệp, 
chăn nuôichăn nuôi

Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩnTăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn

Nâng cao năng lực hệ thống giám sát quốc Nâng cao năng lực hệ thống giám sát quốc 
gia về kháng thuốcgia về kháng thuốc

(Nguồn: Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế)



Từ ngày 16 đến 22/11/2015 lần đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Từ ngày 16 đến 22/11/2015 lần đầu tiên tại Việt Nam, Bộ 
Y tế phát động tuần lễ phòng chống kháng thuốc với Y tế phát động tuần lễ phòng chống kháng thuốc với 

khẩu hiệu khẩu hiệu “không hành động hôm nay, ngày mai không “không hành động hôm nay, ngày mai không 
còn thuốc chữa.”còn thuốc chữa.”

Mục tiêu hướng tới kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội Mục tiêu hướng tới kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội 
đối với việc phòng chống kháng thuốc.đối với việc phòng chống kháng thuốc.

Nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế thực Nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế thực 
hiện các biện pháp phòng chống kháng thuốc trong cộng hiện các biện pháp phòng chống kháng thuốc trong cộng 
đồng. đồng. 

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân chỉ mua và sử dụng Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân chỉ mua và sử dụng 
thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám bệnh, kê đơn và thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám bệnh, kê đơn và 
tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ; sử dụng kháng sinh tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ; sử dụng kháng sinh 
trong trồng trọt, chăn nuôi theo đúng hướng dẫn; cán bộ trong trồng trọt, chăn nuôi theo đúng hướng dẫn; cán bộ 
y tế tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn, sử dụng y tế tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn, sử dụng 
kháng sinh trong điều trị hợp lý, an toàn cho người bệnh.kháng sinh trong điều trị hợp lý, an toàn cho người bệnh.



Ngày 24/6/2015, Bộ Y tế tổ chức Lễ ký kết Văn bản thỏa thuận về Ngày 24/6/2015, Bộ Y tế tổ chức Lễ ký kết Văn bản thỏa thuận về 
phòng chốngKháng thuốc tại Việt Nam giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp phòng chốngKháng thuốc tại Việt Nam giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, 
Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác Phát triển: OUCRU, JICA, FAO, Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác Phát triển: OUCRU, JICA, FAO, 

CDC.US.CDC.US.



Quang cảnh buổi lễ ký cam kết tại Bộ Y tế Quang cảnh buổi lễ ký cam kết tại Bộ Y tế 
ngày 20/11/2015ngày 20/11/2015

http://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/11/a5_7786-e1448050844869.jpg


Lãnh đạo Bộ Y tế cam kết mạnh mẽ phòng chống kháng Lãnh đạo Bộ Y tế cam kết mạnh mẽ phòng chống kháng 
thuốc tại Việt Nam ngày 20/11/2015thuốc tại Việt Nam ngày 20/11/2015

http://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/11/a3_7800-e1448050554406.jpg


PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế 
ký và bỏ phiếu cam kết phòng chống kháng thuốc ký và bỏ phiếu cam kết phòng chống kháng thuốc 

http://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/11/a4_7791.jpg


Danh sách cụ thể các siêu vi khuẩn (tác nhân gây Danh sách cụ thể các siêu vi khuẩn (tác nhân gây 
bệnh) chia theo 3 cấp độ ưu tiên của WHO đối với bệnh) chia theo 3 cấp độ ưu tiên của WHO đối với 

nghiên cứu và phát triển thuốc kháng sinh mớinghiên cứu và phát triển thuốc kháng sinh mới
Acinetobacter Baumanni

Cầu khuển gram âm này có thể được coi là "kẻ thù số một của công chúng", có 
khả năng kháng loại kháng sinh cực mạnh carbapenem. Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho hay, Acinetobacter baumannii có thể gây ra 
bệnh viêm phổi, nhiễm trùng máu nghiêm trọng và các bệnh khác. Vi khuẩn gây 
bệnh chủ yếu ở bệnh nhân nằm viện



Pseudomonas AeruginosaPseudomonas Aeruginosa

Trực khuẩn mủ xanh này có thể sống trong nhiều vật chủ, bao gồm cả thực vật và 
động vật. Loại khuẩn này hiện đã chống lại một số thuốc kháng sinh mạnh như 
carbapenems và cephalosporin thế hệ thứ ba.



  Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae 

Các chủng enterobacteriaceae (VK đường ruột gram âm) kháng được 
carbapenem (CRE) xuất hiện nhiều trong các môi trường y tế và có thể gây tử 
vong cho 50% trường hợp nhiễm khuẩn (E. Coli, Samonella, Shigella...).



  Enterococcus Faecium Enterococcus Faecium 

Vi khuẩn gram dương này có tính kháng nội tại với một số loại kháng sinh, như 
penicillin và cephalosporin, nhưng nổi tiếng nhất là khả năng kháng vancomycin. 
Hiện nay người ta đã phải sử dụng một số liệu pháp phối hợp để đánh bại các 
enterococci kháng vancomycin (VRE).



  Staphylococcus Aureus Staphylococcus Aureus 

Tụ cầu vàng là cầu khuẩn gram dương, hiện có thể chống lại tất cả trừ một số ít 
thuốc kháng sinh cực mạnh. Nó đã được phát hiện nhiều trong cộng đồng, bên 
ngoài các môi trường y tế.



  Helicobacter Pylori Helicobacter Pylori 

Xoắn khuẩn gram âm này sống trên niêm mạc dạ dày và thường không gây ra 
triệu chứng gì. Nhưng một khi chúng "hung hăng" lên thì có thể khiến cho người bị 
nhiễm khuẩn phải chịu các triệu chứng như loét dạ dày, thường phải điều trị bằng 
kháng sinh, ví dụ như khả năng kháng kháng sinh clarithromycin.



  Campylobacter spp Campylobacter spp 

Vi khuẩn Campylobacter gây nhiễm khuẩn đường ruột xuất hiện một cách tự 
nhiên trong cơ thể của nhiều gia súc và do đó chúng thường lây nhiễm sang 
người thông qua thịt sống hoặc thịt nấu chưa chín.



  Salmonellae Salmonellae 

Con người lây nhiễm vi khuẩn Salmonellae chủ yếu là do ăn phải thực phẩm chưa 
nấu chín kĩ. Ngoài ra, tiếp xúc với động vật nhiễm khuẩn cũng có nguy cơ lây 
bệnh. Về cơ bản, các triệu chứng nhiễm khuẩn salmonellosis giống như ngộ độc 
thực phẩm, bao gồm: Sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn nao hay nôn mửa



Neisseria GonorrhoeaeNeisseria Gonorrhoeae

Gần đây, vi khuẩn gram âm này đã bắt đầu thể hiện sức đề kháng với 
cephalosporin thế hệ thứ ba và được chính thức coi là "kháng đa thuốc".



Streptococcus PneumoniaeStreptococcus Pneumoniae

Phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae) là VK gram dương phổ biến của hệ vi 
khuẩn chí vùng hầu họng. Phế cầu khuẩn có thể gây viêm mũi-họng .
(nasopharyngitis), viêm tai giữa, viêm xoang. Viêm phổi thùy (thường xảy ra ở 
người 30-50 tuổi), viêm tiểu thùy phổi (thường xảy ra ở trẻ em, người lớn > 50 
tuổi), viêm phế quản-phổi, nhiễm khuẩn huyết dẫn tới viêm màng não, viêm nội 
tâm mạc, viêm ngoại tâm mạc, hoặc gây apxe ở nhiều tổ chức khác trong cơ thể.



Haemophilus InfluenzaeHaemophilus Influenzae

H.influenzae là trực khuẩn gram âm ký sinh bình thường ở đường hô hấp, thường 
phân lập được ở niêm mạc mũi họng người lành với tỷ lệ khoảng 25%. Nó có thể 
gây nên các nhiễm khuẩn khác nhau như: Nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm 
màng não mủ ở trẻ em.



XIN CẢM ƠN !XIN CẢM ƠN !
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