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Tóm tắt 

Nghiên cứu cắt ngang phân tích các tác nhân gây nhiễm trùng bệnh viện và sự đề kháng 

kháng sinh trên 190 mẫu bệnh phẩm nuôi cấy phân lập dương tính với vi khuẩn và kháng sinh đồ 

tại Bệnh viện Nhân Ái từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020. Kết quả Tỷ lệ NKBV chung là 5.6%. 

Vi khuẩn Gram (+) chiếm ưu thế với 66.3%. Trong đó, Chưa ghi nhận kháng với Vancomycin và 

Linezolide. Vi khuẩn Gram (-) đã ghi nhận kháng cao với tất cả kháng sinh, chỉ còn số ít kháng 

thấp: Colistin 3.1%, Amikacin 17.2%. Tác nhân gây NKBV hàng đầu là tụ cầu vàng chiếm đến 

46.8%, các vi khuẩn còn lại chiếm dưới 10%. Nghiên cứu cũng tìm thấy các yếu tố liên quan đến 

sự đề kháng. Theo đó, bệnh nhân ở khoa Săn sóc đặc biệt, bệnh nhân ở GĐLS 3, 4 có nguy cơ 

nhiễm vi khuẩn Gram (-) cao gấp 4.4 lần so với khoa khác và ở GĐLS 1, 2. Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê P<0.01. Từ kết quả nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị nhằm lựa chọn kháng sinh 

ban đầu phù hợp đồng thời can thiệp giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Từ khoá: Đề kháng kháng sinh, Nhiễm khuẩn bệnh viện, Bệnh viện Nhân Ái. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) gây ra nhiều hậu quả nặng nề như kéo dài thời gian điều 

trị, tăng chi phí cho chăm sóc sức khỏe và làm tăng tỉ lệ tử vong. Theo tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) ước tính tại các nước phát triển, khoảng 5-10% bệnh nhân nhập viện bị mắc thêm 

NKBV. Tỉ lệ NKBV ước tính lên đến 25% tại các nước đang phát triển [1]. Tại Việt Nam, theo 

kết quả điều tra của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh năm 2010 tỷ lệ NKBV hiện mắc là 3-7 %, tùy 

theo tuyến, hạng bệnh viện và khoảng 70% NKBV là do các chủng vi khuẩn kháng thuốc [2]. 

Báo cáo khảo sát trên gần 4.000 bệnh nhân tại 15 BV trên cả nước của Bộ Y tế cho thấy tỉ lệ 

NKBV là 27,3%, trong đó vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh đặc trị dao động trong khoảng 

50%-75%, các chủng vi khuẩn Gram âm chiếm tới 78% [3].  

Tác nhân gây NKBV và sự đề kháng kháng sinh (ĐKKS) thay đổi theo chính sách kiểm 

soát nhiễm khuẩn, sử dụng kháng sinh của từng quốc gia, từng vùng miền và đặc thù của từng 

bệnh viện. Do vậy, các bệnh viện khác nhau sẽ có các tác nhân gây NKBV và sự ĐKKS khác 
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nhau, trong cùng bệnh viện các khoa khác nhau cũng có sự khác biệt, thậm chí trong cùng một 

khoa, cũng sẽ có sự thay đổi theo thời gian [4]. 

Nghiên cứu tác nhân nhiễm khuẩn bệnh viện và sự đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Nhân 

Ái năm 2020, với mục tiêu: 1) Xác định tỷ lệ NKBV và tác nhân gây bệnh thường gặp tại bệnh 

viện; 2) Sự đề kháng với kháng sinh của các loại vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện 

Nhân Ái; 3) Xác định một số yếu tố liên quan đến tác nhân gây NKBV tại bệnh viện. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu Cắt ngang mô tả. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Tại Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Văn, huyện Bù Gia mập, 

tỉnh Bình Phước. Thời gian: từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2020. 

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái có nuôi cấy phân lập vi 

khuẩn dương tính và kết quả kháng sinh đồ từ tháng 01/2018-6/2020. 

Cỡ mẫu, chọn mẫu 

Cỡ mẫu: Tất cả các mẫu nuôi cấy phân lập vi khuẩn dương tính tại bệnh viện trong khoảng thời 

gian từ tháng 01/2018-6/2020. Tổng số mẫu đủ tiêu chuẩn chọn vào là 190 mẫu. 

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ: tất cả mẫu nuôi cấy phân lập dương tính với vi 

khuẩn (ngoài trừ lao và các mẫu nghi ngoại nhiễm) và có kết quả kháng sinh đồ tại bệnh viện 

đồng thời đủ tiêu chuẩn chẩn đoán NKBV trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018-6/2020. 

Biến số/chỉ số/ nội dung/chủ đề nghiên cứu 

Biến số nền: Giới tính, nhóm tuổi, ngày vào viện, khoa điều trị, ngày xét nghiệm, loại bệnh 

phẩm, vị trí nhiễm khuẩn, các bệnh đồng mắc, giai đoạn lâm sàng. 

Các biến về kết quả xét nghiệm: nhuộm gram, ESBL, Kết quả phân lập và kháng sinh đồ. 

Kỹ thuật, công cụ và quy trình thu thập số liệu:  

Thu thập số tại Khoa Xét nghiệm, Hồi cứu HSBA. Bộ công cụ soạn sẵn thiết kế theo thứ tự của 

phiếu trả kết quả, tiến hành điền thông tin vào bộ công cụ đã thiết kế. Kết quả được nhập vào  ile 

Epidata 3.1, làm sạch dữ liệu và tiến hành phân tích trên phần mềm SPSS 20.0. 

Xử lý và phân tích số liệu 

Tính tần số và tỷ lệ (%) dùng thống kê mô tả cho biến định tính. Sử dụng kiểm định chi bình 

phương với mức ý nghĩa 5% để xác định mối liên quan giữa các biến số. Lượng giá mức độ liên 

quan bằng tỷ số chênh OR với khoảng tin cậy CI95%. 

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được Hội đồng khoa học bệnh viện cho phép triển khai. 

KẾT QUẢ 

Số mẫu nuôi cấy dương tính 190, tỷ lệ NKBV là 5.6% (190/3390 lượt điều trị). Cụ thể: 

Các đặc tính của đối tượng nghiên cứu (biến số nền). 
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Bảng 1. Các đặc tính của đối tượng nghiên cứu (n=190) 

Các biến số nền 
Tần 

số(n) 

Tỷ lệ 

% 
Các biến số nền 

Tần 

số(n) 

Tỷ lệ 

% 

Giới 
Nam 168 88.4 

Vị trí  

nhiễm  

khuẩn 

Máu 50 26.3 

Nữ 22 11.6 Da, MM 129 67.9 

Độ tuổi 

TB 37.65  

± 8.86 

<30 36 18.9 Tiết niệu 5 2.6 

30-50 144 75.8 Tiêu hóa 3 1.6 

>50 10 5.3 Khác 3 1.6 

Thời gian 

 nằm viện 

<=2 tuần 51 26.8 Bệnh  

đồng 

mắc 

Có  177 93.2 

>2 tuần-1 tháng 26 13.7 Không 13 6.8 

>1 tháng- năm 96 50.5 HIV 155 87.6 

>1 năm 17 8.9 Thiếu máu 42 23.7 

Khoa 

điều trị 

Nội 1 49 25.8 Lao 30 16.9 

Nội 2 19 10 Tâm thần 19 10.7 

Nội 3 10 5.3 Viên gan, suy thận, 

ĐTĐ...  
<9 

Nội  B (Lao) 8 4.2 

Nội C 99 52.1 GĐ  

lâm sàng 

GĐLS 1,2 41 26.5 

Nội D 5 2.6 GĐLS 3,4 114 73.5 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy, ĐTNC đa phần là giới nam 88.4%, độ tuổi trung bình ĐTNC  là 

37.65 ± 8.86 (nhóm từ 30-50 chiếm đến 75.8%). ĐTNC có Thời gia nằm viện từ 1 tháng - 1 năm 

chiếm 50.5%, kế đến là dưới 2 tuần 26.8%. Khoa nội C có tỷ lệ NKBV cao nhất (52.1%), kế đến 

là nội 1(25.8%). Tỷ lệ bệnh nhân có bệnh đồng mắc là 93.2% trong đó, đứng đầu là HIV 87.6%, 

Thiếu máu 23.7%, Lao 16.9% và Tâm Thần 10.7%. Chủ yếu là NK Da và mô mềm chiếm 

67.9%, kế đến là máu 26.3%, còn lại là các vị trí khác. 

Kết quả nhuộm Gram, nuôi cấy phân lập vi khuẩn  

Bảng 2 Kết quả nhuộm Gram và phân lập khuẩn (n=190) 

Chủng VK Tần số(n) Tỷ lệ (%) 

Dương 126 66.3 

Âm 64 33.7 

Tên Vi khuẩn n Tỷ lệ% Tên Vi khuẩn n Tỷ lệ% 

Sta. aureus 89 46.8 Proteus mirabilis 8 4.2 

Streptococci spp 18 9.5 Enterobacter spp 6 3.2 

Pseudomonas aeruginosa 17 8.9 Serratia marcescens 5 2.6 

Escheriachia coli 13 6.8 Citrobacter spp 3 1.6 

Sta. non coagulase 10 5.3 Sallmonella spp 3 1.6 

Staphylococcus epider 9 4.7 Stenotrophomnas maitophilia 3 1.6 

Kết quả từ Bảng 2 cho thấy Vi khuẩn Gram dương chiếm ưu thế (66.3%), Staphylococcus aureus 

là tác nhân gây nhiễm khuẩn hàng đầu với 46.8%, kế đến Streptococci spp. 9.5%, Pseudomonas 

aeruginosa 8.9%, Escheriachia coli 6.8%, còn lại là các vi khuẩn khác. 



4 

 

 

Bảng 3. Phân bố theo đặc tính vi khuẩn thường gặp 

Các đặc tính vi khuẩn Tần số Tỷ lệ (%) 

1 Các vi khuẩn Gram Dương 126 66.3 

 Staphylococcus aureus 89 70.6 

 Streptococci spp 18 14.3 

2 Các vi khuẩn Gram Âm 64 32.7 

 Pseudomonas aeruginosa 17 26.6 (ESBL 9.5) 

 Escheriachia coli 13 20.3 (ESBL 38.1) 

 Proteus mirabilis 8 12.5 

 Enterobacter spp 6 9.4 (ESBL 14.3) 

Kết quả tại Bảng 3 cho thấy, trong số 126 mẫu Gram Dương, Staphylococcus aureus chiếm 

70.6%, số còn lại là Streptococci spp 14.3%, các vi khuẩn khác dưới 10%. Trong số 64 mẫu 

Gram âm, Pseudomonas aeruginosa chiếm 26.6% (khả năng sinh ESBL 9.5%), Escheriachia coli 

20.3% (khả năng sinh ESBL 38.1%) Enterobacter spp 9.4% (khả năng sinh ESBL 14.3%). 

Kết quả kháng sinh đồ 

Bảng 4. Tỷ lệ kháng kháng sing của các vi khẩn Gram Dương (n=122) 

Kháng sinh n Tỷ lệ (%) Kháng sinh n Tỷ lệ (%) 

C1.Penicilin(Pn) 101 82.79 C2.Oxacilin (Ox) 45 36.89 

C7.Azithromycin(Az) 84 68.85 C6.Cefoxitin (Cn) 40 32.79 

C3.Erythromycin (Er) 79 64.75 C13.Rifampicin(Rf) 40 32.79 

C4.Clindamycin(cL) 64 52.46 C8.Doxycycline(Dx) 27 22.13 

C15.Cotrimoxazol 61 50.00 C14.Tecoplanin(Tn) 07 5.74 

C9.Gentamycin (Ge) 56 45.90 C10.Amikacin(Ak) 03 2.46 

C11.Levofloxacin (Lv) 50 40.98 C5.Vancomycin (Va) 00 0.00 

C16.Ciprofloxacin(Ci) 47 38.52 C12.Linezolide (Li) 00 0.00 

Kết quả Bảng 4 cho thấy: Vancomycin và Linezolide là 2 thuốc chưa ghi nhận kháng, Amikacin, 

Tecoplanin tỷ lệ kháng thấp lần lượt 2.5%, 5.7%. Các kháng sinh cón lại có tỷ lệ kháng từ trung 

bình đến rất cao. 

Bảng 5. Tỷ lệ kháng kháng sing của các vi khẩn Gram Âm (n=64) 

Kháng sinh n Tỷ lệ (%) Kháng sinh n Tỷ lệ (%) 

C24.Ampicillin(Am) 60 93.75 C20.Ceftriaxone(Cx) 43 67.19 

C21. Tetracyline(Te) 55 85.94 C18.Ceftazidime(Cz) 37 57.81 

C26.Cefuroxime (Cu) 50 78.13 C19.Cefepime(Cm) 33 51.56 

C15. Cotrimoxazol 49 76.56 C9.Gentamycin (Ge) 31 48.44 

C17.Augmentin(Ac) 48 75.00 C16.Ciprofloxacin(Ci) 28 43.75 

C8.Doxycycline(Dx) 45 70.31 C22.Imipenem(Im) 13 20.31 
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Kháng sinh n Tỷ lệ (%) Kháng sinh n Tỷ lệ (%) 

C27.Cefotaxime(Ct) 45 70.31 C10.Amikacin(Ak) 11 17.19 

C6.Cefoxitin (Cn) 43 67.19 C23.Colistin(Co) 2 3.13 

Kết quả Bảng 5. Tất cả các kháng sinh đều đã ghi nhận có sự đề kháng bởi vi khuẩn Gram âm. 

Trong đó, Ampicillin 93.8%, Tetracyline 85.9%.... Chỉ còn số ít kháng thấp: Colistin 3.13%, 

Amikacin 17.19%. Imipenem 20.31%. 

Bảng 6. Tỷ lệ kháng kháng sing của các vi khẩn sinh ESBL (n=21) 

Kháng sinh n Tỷ lệ (%) Kháng sinh n Tỷ lệ (%) 

C18.Ceftazidime(Cz) 21 100 C17.Augmentin(Ac) 18 85.71 

C19.Cefepime(Cm) 21 100 C6.Cefoxitin (Cn) 16 76.19 

C24.Ampicillin(Am) 21 100 C16.Ciprofloxacin(Ci) 14 66.67 

C26.Cefuroxime (Cu) 21 100 C9.Gentamycin (Ge) 13 61.90 

C27.Cefotaxime(Ct) 21 100 C8.Doxycycline(Dx) 11 52.38 

C20.Ceftriaxone(Cx) 20 95.24 C22.Imipenem(Im) 4 19.05 

C21. Tetracyline(Te) 20 95.24 C10.Amikacin(Ak) 3 14.29 

C15. Cotrimoxazol 18 85.71 C23.Colistin(Co) 1 4.76 

Kết quả Bảng 6 cho thấy: Imipenem, Amikacin và Colistin có tỷ lệ kháng thấp, lần lượt là 19.05, 

14.29 và 4.76%, các kháng sinh còn lại kháng rất cao từ 50-100%.  

Sự đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thường gặp. 
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Biểu 1. Tỷ lệ kháng kháng sing của các vi khẩn Gram Dương thường gặp 

Kết quả Biểu 1. cho thấy: Vi khuẩn Gram dương còn nhạy với Linezolide và Vancomycin, kháng 

ít với Amikacin và Tecoplanin (0-5.%), còn lại có tỷ lệ kháng từ 10-93%. 
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Biều 2. Tỷ lệ kháng kháng sing của các vi khẩn Gram Âm thường gặp 

Biểu 2 cho thấy, vi khuẩn Gram âm kháng hầu hết các kháng sinh ở mức độ cao, chỉ có Colistin, 

Amikacin và Imepenem là có tỷ lệ kháng tương đối thấp, giao động từ 0-32%. 

Các mối liên quan giữa các đặc tính của mẫu và đặc tính của vi khuẩn 

Bảng 7. Mối liên quan giữa các đặc tính mẫu với các đặc tính vi khuẩn 

Đặc tính 
Vi khuẩn 

P 
OR 

(CI 95%) Gram (+) Gram (-) 

Khoa điều trị 
Nội C 51 48 

0.000 
4.4 

2.261-8.607 Khoa khác 75 16 

Bệnh phẩm  
Máu 26 24 

0.006 
2.6  

1.211- 2.740 Dịch, mủ 95 34 

Giai đoạn lâm sàng 
GĐLS 1, 2 35 06 

0.001 
4.39 

1.714-11.282 GĐLS 3, 4 65 49 

Bảng 8 Mối liên quan giữa đặc tính mẫu với các vi khuẩn Gram Âm 

Bệnh phẩm  
ESBL (n=58) 

P 
OR 

(CI 95%) (-) (+) 

Máu 12 12 
0.009 

4.7 

1.237-6.492 Dịch mủ 28 6 

Kết quả từ Bảng 7 và 8 cho thấy có một số mối liên quan. Theo đó, bệnh nhân ở khoa nội C, 

GĐLS 3, 4 và bệnh phẩm là máu có nguy cơ mắc vi khuẩn Gram âm cao gấp từ 2,6-4.4 lần so 

với các đối tượng còn lại. Đồng thời, vi khuẩn Gram âm trong máu có nguy cơ sinh ESBL cao 
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gấp 4.7 lần bệnh phẩm khác. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P<0.01, CI95% không chứa 

giá trị 1. 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu: Độ tuổi của ĐTNC chủ yếu nằm trong độ tuổi lao động chính 30-

50 (75.8 %), thời gian nằm viện kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình cũng như những 

đóng góp cho xã hội. 93.2% ĐTNC mắc kèm ít nhất 1 bệnh khác; trong đó HIV chiếm 87.6% kế 

đến là thiếu máu 23.7%, Lao 16.9%, tâm thần 10.7% đây là những bệnh đặc thù của bệnh viện 

(Bn HIV đa số ở GĐLS 3,4 chiếm 73.5%) và thiếu máu thường là hậu quả của chúng. Vì vậy, tỷ 

lệ NKBV cao trên nền những bệnh này là điều dễ hiểu. 

Tỷ lệ NKBV chung là 5.6% (190/3.390) cao hơn tại Ấn Độ (3.76%) [5], thấp hơn tỷ lệ chung tại 

55 vệnh viện của 14 nước (8.7%) trong điều tra của WHO [6], Iran (9.4%) [7]. Tuy nhiên đây là 

tỷ lệ có thể thấp hơn thực tế vì một số viêm phổi bệnh viện có ghi nhận trên lâm sàng nhưng chưa 

ghi nhận về mặt vi sinh, điều này có thể do kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm và kỹ thuật nuôi cấy tại 

bệnh viện chưa thực sự tốt. 

Tỷ lệ NKBV tại Khoa Nội C 52.1% cao hơn rất nhiều so với tại ICU một số BV khác tại châu âu 

20.6% [8]; Ấn Độ (20-25%) [5]. Sự khác biệt này có thể lý giải do đối tượng bệnh nhân AIDS 

suy giảm miễn dịch nên rất dễ nhiễm trùng cơ hội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra môi trường không 

khí quý I/2020 (¾ phòng cấp cứu khoa Nội C đạt loại kém) cũng làm gia tăng NKBV, Đây cũng 

là cảnh báo hết sức đáng ngại về công tác KSNK tại bệnh viện. 

Vi khuẩn Gram dương chiếm ưu thế 66.3%, Gram âm 33.7%. Tỷ lệ này hầu như đảo ngược so 

với các nghiên cứu tại những bệnh viện khác. Theo Báo cáo sử dụng kháng sinh và kháng kháng 

sinh tại 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008-2009 của Bộ Y tế cho biết, VK Gram (-) chiếm tới 

78.5% [3]; tỷ lệ này tại bệnh viện đa khoa Ninh Thuận là 60.9% [9]; tại khoa hồi sức tích cực và 

chống độc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương năm 2010 là 63.5% [10]; Về vị trí nhiễm khuẩn: 

Nhiễm khuẩn Da, mô mềm (NKDMM) 67.9%, kế đến nhiễm khuẩn huyết (NKH) 26.3%, một 

phần nhỏ là NK tiết niệu 5%. Kết quả này tương đối khác biệt so với nghiên cứu tại Bệnh viện 

đại học ở Martin: nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) 27.3%, NKH (22.7%) và nhiễm trùng phẫu 

thuật (22.7%) [11]; Tại Vĩnh Phúc năm 2019, Nhiễm khuẩn hô hấp (NKHH) 52.15%, NK vết mổ 

(21.47%), NKDMM 12.27%, NKH 5.52% và NKTN 4.91% [12]. Có sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ 

gây bệnh giữa vi khuẩn Gram âm/Gram dương của nghiên cứu này với các nghiên cứu khác có 

thể lý giải do mô hình bệnh tật và phạm vi chuyên môn khác biệt, Bệnh viện Nhân Ái điều trị nội 

nhiễm (không có ngoại khoa) bệnh nhân đa số là HIV/AIDS bệnh lý da rất nhiều vì vậy 

NKDMM chiếm ưu thế ưu thế sau đó đến NKH ở những BN suy giảm miễn dịch nặng là phù 

hợp. NKHH cũng được các y văn ghi nhận nhiều trên BN HIV/AIDS (lao, viêm phổi, PCP...) 
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Tuy nhiên, Lao không nằm trong mục tiêu thống kê, viêm phổi khác phụ thuộc vào khả năng lấy 

bệnh phẩm và nuôi cấy như đã trình bày ở trên, không có sự mâu thuẩn nào giữa các kết quả 

nghiên cứu. 

Tụ cầu vàng là vi khuẩn thường gặp nhất 46.8% (và 70.6% Gram dương), kế đến Streptococci 

spp. 9.5%, Pseudomonas aeruginosa và Ecoli lần lượt là 8.9 và 6.8% (đây cũng là 2 vi khuẩn 

hàng đầu trong nhóm Gram âm với 26.6 và 20.3%). Kết quả này khá tương đồng với báo cáo của 

Bộ Y tế năm 2008-2009 Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa là nguyên nhân gây 

bệnh hàng đầu trong 2 nhóm Gram dương và Gram âm [3]. Vi khuẩn Gram âm có thể sinh ESBL 

là 32.8%. Trong đó, Ecoli là vi khuẩn sinh ESBL nhiều nhất 38.1% kế đến là Enterobacter spp 

14.3%, Klebsiella chỉ ghi nhận 1 trường hợp chiếm 4.7%. Tỷ lệ E.Coli và Klebsiella sinh ESBL 

trong nghiên cứu này thấp hơn đáng kể so với báo cáo của Bộ Y tế (2008-2009) tỷ lệ này lần lượt 

là từ 40-55% và 48.5-72.7% [3]. Đây là tiến hiệu tốt, tuy nhiên do số lượng mẫu của nghiên cứu 

này nhỏ nên để đánh giá chính xác cần phải chờ những nghiên cứu có cỡ mẫu lớn hơn. 

Sự đề kháng kháng sinh 

Đới với vi khuẩn Gram dương: Vancomycin và Linezolide là 2 thuốc chưa ghi nhận kháng, 

Amikacin, Tecoplanin có tỷ lệ kháng thấp lần lượt là 2.5%, 5.7%.  Penicilin có tỷ lệ kháng lên 

đến 82.8%. Nhóm Macrolid, Cotrimoxazol kháng trên 50%, các thuốc còn lại có tỷ lệ kháng từ 

22-45%. Các vi khuẩn Gram dương chưa kháng với Vancomycin và Linezolide và kháng rất thấp 

với Amikacin, Tecoplanin đây là sự khác biệt vì hầu hết các nghiên cứu tại các bệnh viện khác 

đều đã ghi nhận kháng với các kháng sinh này [10].   

Vi khuẩn Gram âm: kháng tất cả các kháng sinh, Ampicillin 93.8%, Tetracyline 85.9%.... Chỉ 

còn số ít kháng thấp: Colistin 3.1%, Amikacin 17.2%. Imipenem cũng có tỷ lệ kháng lên đến 

20.3%. Riêng VK sinh ESBL Kháng 100% nhóm Ce alosporin, các nhóm khác cũng có tỷ lệ 

kháng rất cao. Một số ít KS còn tương đối nhạy: Imipenem 19%, Amikacin 14.3%, Colistin 

4.8%. Theo báo cáo của Bộ Y tế, vi khuẩn Gram âm đặc biệt là loại sinh ESBL đã kháng hầu hết 

các kháng sinh [3]. Trong nghiên cứu này chúng tôi ghi nhận một số kháng sinh có tỷ lệ kháng 

còn thấp Imipenem, Amikacin, Colistin. 

Sự đề kháng của các vi khuẩn thường gặp 

Các vi khuẩn Gram dương: Sta. aureus, Sta. non coagolase, Sta.epider, Streptococi spp, Kháng 

hầu hết với các Penicilin, Macrolid 60.9-69.3%; kháng thấp với Amikacin, Tecoplanin và chưa 

kháng Vancomycin và Linezolide. Vi khuẩn Gram âm: Pseudomonas ssp., Escheriachia coli, 

Enterobacter spp., Proteus mirabilisa đã kháng hầu hết các kháng sinh ở mức trung bình đến rất 

cao, chỉ còn Colistin, Imipenem và Amikacin có tỷ lệ kháng tương đối thấp. Kết quả này khá 

tương đồng với các nghiên cứu khác đối với các loại kháng sinh thông thường [9,12, 13], nhưng 
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đối với Tecoplanin, Vancomycin, Linezolide, Colistin, Imipenem trong nghiên cứu này có tỷ lệ 

kháng thấp hơn [10,13-14]. Sự khác biệt có lẽ đến từ tần suất và thời gian sử sụng các loại kháng 

sinh này ở các nghiên cứu khác là lớn hơn rất nhiều so với này. Một phát hiện khá thú vị, 

Amikacin có thời gian sử dụng rất lâu tại bệnh viện nhưng tỷ lệ kháng còn rất thấp ở cả 2 chủng 

Gram dương và Gram âm, đây có thể là do kháng sinh này được ưu tiên trong điều trị Lao. Điều 

này, gợi ý sử dụng Amikacin trong một số trường hợp có các nhiễm trùng phối hợp với Lao. 

KẾT LUẬN 

Độ tuổi của ĐTNC chủ yếu nằm trong nhóm từ 30-50 tuổi (75.8 %); Thời gian NK sau nhập viện 

từ trên 1 tháng - 1 năm chiếm 50.5%. 93.2% có bệnh đồng mắc, trong đó HIV chiếm 87.6%, kế 

đến là Thiếu máu 23.7%, Lao 16.9%, Tâm thần 10.7%.  

Tỷ lệ NKBV chung là 5.6%, cao nhất là Nội C và Nội 1 lần lượt là 52.1 và 25.8%; NKDMM 

chiếm ưu thế 67.9%, kế đến NKH 26.3%; tụ cầu vàng là tác nhân chính 46.8%, kế đến 

Streptococci spp. 9.5%, Pseudomonas aeruginosa 8.9%, Ecoli 6.8%; Vi khuẩn Gram âm sinh 

ESBL là 32.8% trong đó, đứng đầu là Ecoli 38.1%, Enterobacter spp 14.3%. 

Vi khuẩn Gram dương: Chưa ghi nhận kháng với Vancomycin và Linezolide. Kháng ở mức thấp 

đối với Amikacin và Tecoplanin. Các kháng sinh còn lại đều kháng ở mức từ trung bình đến rất 

cao. Đối với nhóm vi khuẩn Gram âm đặc biệt là loại sinh ESBL đã ghi nhận kháng hầu hết các 

kháng sinh, thậm chí kháng hoàn toàn đối với một số kháng sinh, chỉ còn số ít kháng sinh có tỷ lệ 

kháng thấp: Imipenem, Amikacin, Colistin. 

Bệnh nhân ở khoa nội C, BN giai đoạn lâm sàng 3, 4 và bệnh phẩm là máu có nguy cơ mắc vi 

khuẩn Gram âm cao gấp từ 2,6-4.4 lần so với các đối tượng còn lại. Đồng thời, vi khuẩn Gram 

âm trong máu có nguy cơ sinh ESBL cao gấp 4.7 lần bệnh phẩm khác. Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với P<0.01, CI95% không chứa giá trị 1. 

Từ kết quả nghiên tác giả khuyến nghị: Thường xuyên giám sát vệ sinh tay trong chăm sóc, thực 

hiện thủ thuật và nuôi cấy môi trường không khí tại các khoa; xây dựng chiến lược sử dụng 

kháng sinh, sổ tay khuyến cáo sử dụng kháng sinh dựa trên bằng chứng tại bệnh viện. nhằm nâng 

cao hiệu quả điều trị, giảm tỉ lệ kháng thuốc đối với một số kháng sinh chủ lực hiện có tại bệnh 

viện. 
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Hospital infections and antibiotic resistance at Nhan Ai Hospital in 2020 
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Summary 

A cross-sectional study analyzing nosocomial pathogens and antibiotic resistance on 190 

bacterial culture positive isolates and antibiograms at Nhan Ai Hospital from January 2018 to 

January 2018. 6/2020. Results The overall infection rate was 5.6%. Gram (+) bacteria 

predominated with 66.3%. In which, resistance to Vancomycin and Linezolide has not been 

recorded. Gram (-) bacteria have recorded high resistance to all antibiotics, only a few have low 

resistance: Colistin 3.1%, Amikacin 17.2%. The leading cause of nosocomial infections is 

staphylococcus aureus, accounting for 46.8%, the remaining bacteria account for less than 10%. 

The study also found factors associated with resistance. Accordingly, patients in the Intensive 

Care Unit, patients in Stages 3 and 4 have a risk of Gram (-) infection 4.4 times higher than 

other wards and in Stages 1, 2. The difference is significant. statistic P<0.01. From the research 
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results, recommendations are made to select appropriate initial antibiotics and intervene to 

reduce the rate of hospital-acquired infections. 

Keywords: Antibiotic resistance, Nosocomial infections, Nhan Ai Hospital. 




