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THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 

Mô hình đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện năm 2021 

10 chủng vi khuẩn gây bệnh hàng đầu 

TT Vi khuẩn 
n=1325 (tỷ lệ dương 

tính 18,6%) 
Tỷ lệ % 

1 K.pneumoniae 370 27.9 

2 E. coli 344 26.0 

3 P. aeruginosa 248 18.7 
4 A. baumannii 120 9.1 

5 S.aureus 93 7.0 
6 E.feacalis 66 5.0 

7 Proteus. spp 32 2.4 

8 S. saprophyticus 21 1.6 
9 S. epidermidis 12 0.9 

10 Vi khuẩn khác 19 1.4  
 

Mức độ kháng kháng sinh của E.coli phân lập trong máu (n=23) 
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Mức độ kháng kháng sinh của E.coli phân lập trong nước tiểu (n=233) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của K. pneumonia phân lập trong máu (n=26) 
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Mức độ kháng kháng sinh của K. pneumonia phân lập từ đường hô hấp 

(n=170) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của P.aeruginosa (n=248) 
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Mức độ kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii (n=120) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus (n=93) 

 



7 Bản tin Thông Tin Thuốc & Dược lâm sàng số 1 - 2022|                Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô 

 

Tình hình sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện năm 2021 
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ĐIỂM TIN COCHRANE REVIEWS 

Sử dụng thuốc chống đông cho bệnh nhân nhập viện do COVID‐19 

Nguồn: https://doi.org/10.1002/14651858.CD013739.pub2 

Biểu hiện chính của bệnh do coronavirus 2019 (COVID‐19) l{ suy hô hấp, cũng 

có thể liên quan đến vi huyết khối lan tỏa v{ c|c biến cố huyết khối tắc mạch, 

chẳng hạn như thuyên tắc phổi, huyết khối tĩnh mạch s}u hoặc huyết khối động 

mạch. Những người mắc COVID‐19 có huyết khối tắc mạch thường có tiên lượng 

xấu hơn. 

Thuốc chống đông dẫn xuất heparin (heparinoids), chất đối kh|ng vitamin K v{ 

thuốc chống đông trực tiếp được sử dụng để phòng ngừa v{ điều trị huyết khối 

tĩnh mạch hoặc động mạch. Bên cạnh đặc tính chống đông m|u, heparinoids còn 

có khả năng chống viêm. Tuy nhiên, lợi ích của thuốc chống đông m|u đối với 

bệnh nh}n COVID-19 vẫn còn đang được tranh luận. 

Mục tiêu 

Đ|nh gi| lợi ích v{ t|c hại của thuốc chống đông m|u so với thuốc so s|nh, giả 

dược hoặc không can thiệp ở những bệnh nh}n nhập viện do COVID ‐ 19. 

Tiêu chí lựa chọn 

C|c nghiên cứu đủ điều kiện l{ c|c thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT), 

gần như RCT, cụm RCT v{ nghiên cứu thuần tập so s|nh thuốc chống đông dự 

phòng với giả dược hoặc không can thiệp trong điều trị cho bệnh nh}n COVID‐19 

nhập viện. Tiêu chí chính l{ tử vong do mọi nguyên nh}n v{ nhu cầu hỗ trợ hô 

hấp bổ sung. Tiêu chí phụ l{ tử vong liên quan đến COVID-19, huyết khối tĩnh 

mạch s}u, thuyên tắc phổi, xuất huyết nặng, c|c t|c dụng phụ kh|c, thời gian nằm 

viện v{ chất lượng cuộc sống. 

Kêt quả chính 

Ph}n tích dựa trên 7 nghiên cứu, 16.185 bệnh nh}n nhập viện do COVID ‐ 19, 

thực hiện tại Brazil (2), Iran (1), Ý (1) v{ Mỹ (1), v{ hai nghiên cứu đa quốc gia. Độ 

tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu l{ 55 đến 68 tuổi v{ thời gian theo dõi 

dao động từ 15 đến 90 ng{y. 

*Sử dụng liều cao thuốc chống đông m|u so với liều thấp hơn (4 RCT, 4647 bệnh 

nh}n) 

Sử dụng thuốc chống đông m|u liều cao ít hoặc không có sự kh|c biệt về tỷ lệ 

tử vong do mọi nguyên nh}n (tỷ lệ rủi ro (RR) 1,03, 95% Cl 0,92-1,16, 4489 bệnh 

nh}n; 4 RCT) v{ tăng chảy m|u nhẹ (RR 3,28, 95% Cl 1,75 đến 6,14 , 1196 bệnh 

nh}n; 3 RCT) so với thuốc chống đông m|u liều thấp hơn trong thời gian 30 ng{y 

(mức độ bằng chứng cao). Thuốc chống đông m|u liều cao hơn có thể l{m giảm 

thuyên tắc phổi  (RR 0,46, 95% Cl 0,31 đến 0,70, 4360 bệnh nh}n; 4 RCT), v{ l{m 

Tháng 3/2022 
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Kết luận của tác giả 

Khi so sánh với phác đồ liều 

thấp hơn, thuốc chống đông máu 

liều cao hơn ít hoặc không có sự 

khác biệt về tỷ lệ tử vong do mọi 

nguyên nhân và làm tăng xuất 

huyết nhẹ ở những người nhập 

viện với COVID-19 trong thời gian 

theo dõi lên đến 30 ngày. Thuốc 

chống đông máu liều cao hơn có 

thể làm giảm thuyên tắc phổi, tăng 

nhẹ chảy máu lớn, có thể dẫn đến 

ít hoặc không có sự khác biệt về 

thời gian nhập viện và huyết khối 

tĩnh mạch sâu, đột quỵ, các biến cố 

bất lợi lớn ở chi, nhồi máu cơ tim, 

rung nhĩ , hoặc giảm tiểu cầu. 

So với không điều trị, thuốc 

chống đông máu có thể làm giảm 

tử vong do mọi nguyên nhân 

nhưng bằng chứng đến từ các 

nghiên cứu không ngẫu nhiên rất 

không chắc chắn. Không rõ liệu 

thuốc chống đông có bất kỳ ảnh 

hưởng nào đến các kết cục còn lại 

so với không dùng thuốc chống 

đông hay không (mức độ bằng 

chứng rất thấp hoặc không có dữ 

liệu). 

tăng nhẹ chảy m|u lớn (RR 1,78, 95% Cl 1,13 đến 2,80, 4400 bệnh nh}n; 4 RCT) so 

với liều thấp hơn tại thời điểm theo dõi 30 ng{y (mức độ bằng chứng trung bình). 

Thuốc chống đông m|u liều cao hơn có thể dẫn đến ít hoặc không có sự kh|c biệt 

về huyết khối tĩnh mạch s}u (RR 1,08, 95% Cl 0,57 đến 2,03, 3422 bệnh nh}n; 4 

RCT), đột quỵ (RR 0,91, 95% Cl 0,40 đến 2,03, 4349 bệnh nh}n; 3 RCTs) ), c|c biến 

cố bất lợi lớn ở chi (RR 0,33, 95% Cl 0,01 đến 7,99, 1176 bệnh nh}n; 2 RCT), nhồi 

m|u cơ tim (RR 0,86, 95% Cl 0,48 đến 1,55, 4349 bệnh nh}n; 3 RCT), rung nhĩ (RR 

0,35, 95% Cl 0,07-1,70, 562 bệnh nh}n; 1 

nghiên cứu), hoặc giảm tiểu cầu (RR 

0,94, 95% Cl 0,71-1,24, 2789 bệnh nh}n; 

2 RCT) so với thuốc chống đông liều 

thấp hơn tại thời điểm theo dõi 30 ng{y 

(mức độ bằng chứng thấp). Không rõ 

liệu thuốc chống đông m|u liều cao 

hơn có bất kỳ ảnh hưởng n{o đến nhu 

cầu hỗ trợ hô hấp bổ sung, tỷ lệ tử 

vong liên quan đến COVID-19 v{ chất 

lượng cuộc sống (mức độ bằng chứng 

rất thấp hoặc không có dữ liệu). 

Thuốc chống đông m|u so với không 

điều trị (3 NRS tiền cứu, 11.538 bệnh 

nh}n) 

Thuốc chống đông m|u có thể l{m 

giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nh}n 

nhưng bằng chứng rất không chắc chắn 

do hai kết quả nghiên cứu có nguy cơ 

sai lệch cao v{ nghiêm trọng (RR 0,64, 

95% Cl 0,55 đến 0,74, 8395 bệnh nh}n; 3 

NRS; mức độ bằng chứng rất thấp). 

Không rõ liệu thuốc chống đông m|u 

có ảnh hưởng đến nhu cầu hỗ trợ hô 

hấp bổ sung hay không, tỷ lệ tử vong 

liên quan đến COVID-19, huyết khối 

tĩnh mạch s}u, thuyên tắc phổi, chảy 

m|u lớn, đột quỵ, nhồi m|u cơ tim v{ 

chất lượng cuộc sống (mức độ bằng 

chứng rất thấp hoặc không có dữ liệu) .  

ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC HÀNG THÁNG Tháng 3/2022 
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CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ THÔNG TIN THUỐC MỚI 

Cập nhật hướng dẫn IDSA 2022 về điều trị nhiễm trùng do các vi khuẩn đa 

kháng: ESBL-E, CRE VÀ DTR-P.aeruginosa 

Ng{y 07/03/2022, Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) cập nhật c|c 

khuyến c|o về việc điều trị nhiễm khuẩn do Enterobacterales sinh β-lactamase phổ 

rộng (ESBL-E), Enterobacterales kh|ng carbapenem (CRE) v{ Pseudomonas 

aeruginosa kh|ng thuốc khó trị (DTR- P. aeruginosa). Dưới đ}y l{ c|c nội dung cơ 

bản của hướng dẫn (c|c khuyến c|o về lựa chọn kh|ng sinh dựa trên giả định l{ vi 

khuẩn còn nhạy với kh|ng sinh được khuyến c|o). 

Bảng 1. Enterobacterales sinh ESBL (ESBL-E) 

Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

1. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho viêm bàng 

quang không biến 

chứng do ESBL-E? 

Nitrofurantoin, 

trimethoprim-

sulfamethoxazol 

Amoxicillin-clavulanat, 

Aminoglycosid liều duy 

nhất, Fosfomycin uống 

(chỉ với E.coli) 

2. Kh|ng sinh ưu tiên 

lựa chọn cho Viêm bể 

thận v{ Nhiễm trùng 

tiết niệu phức tạp do 

ESBL-E? 

Ertapenem, meropenem, 

imipenem-cilastatin, 

ciprofloxacin, 

levofloxacin, 

trimethoprim-

sulfamethoxazol 

Aminoglycosid 

Fosfomycin uống (với 

viêm tiền liệt tuyến do 

E.coli sinh ESBL) 

3. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho nhiễm trùng 

ngoài đường tiết niệu 

do ESBL-E? 

Carbapenem (khi tình 

trạng l}m s{ng ổn định có 

thể xuống thang 

fluoroquinolon uống hoặc 

trimethoprim-

sulfamethoxazol uống 

nếu còn nhạy cảm). 
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4. Vai trò của 

piperacillin-

tazobactam trong điều 

trị nhiễm trùng do E-

ESBL? 

Nếu piperacillin-tazobactam được bắt đầu như một 

liệu ph|p theo kinh nghiệm đối với bệnh viêm b{ng 

quang do một t|c nh}n vi sinh sau đó được x|c định 

l{ ESBL-E v{ cải thiện l}m s{ng, thì không cần thay 

đổi hoặc mở rộng liệu ph|p kh|ng sinh. Khuyến c|o 

không sử dụng piperacillin-tazobactam để điều trị 

nhiễm trùng ngo{i đường tiết niệu do ESBL-E, ngay 

cả khi còn nhạy cảm trên kh|ng sinh đồ. 

5. Vai trò của cefepim 

trong điều trị c|c bệnh 

nhiễm trùng do ESBL-E? 

Khuyến c|o không sử dụng cefepim để điều trị nhiễm 

trùng ngo{i đường tiết niệu do ESBL-E, ngay cả khi 

đ~ chứng minh được tính nhạy cảm với cefepim. 

Nên tr|nh dùng cefepim cho điều trị Viêm bể thận v{ 

nhiễm trùng tiết niệu phức tạp do ESBL-E. Nếu 

cefepim được bắt đầu như một liệu ph|p theo kinh 

nghiệm đối với viêm b{ng quang do một t|c nh}n vi 

sinh sau đó được x|c định l{ ESBL-E v{ cải thiện l}m 

s{ng, thì không cần thay đổi hoặc mở rộng liệu ph|p 

kh|ng sinh. 

6. Vai trò của c|c 

cephamycin trong điều 

trị c|c bệnh nhiễm trùng 

do ESBL-E? 

Khuyến c|o không sử dụng c|c cephamycin để điều 

trị nhiễm trùng do ESBL-E cho đến khi có thêm c|c 

dữ liệu l}m s{ng về hiệu quả của cefoxitin hoặc 

cefotetan v{ x|c định được chế độ liều tối ưu. 

 

Bảng 2. Enterobacterales kháng carbapenem(CRE) 

Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

1. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho viêm bàng 

quang không biến 

chứng do CRE? 

ciprofloxacin, 

levofloxacin, 

trimethoprim-

sulfamethoxazol 

nitrofurantoin, 

Ceftazidime-avibactam, 
meropenem-
vaborbactam, imipenem-
cilastatin- desbactam v{ 
cefiderocol 
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Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

Aminoglycosid liều duy 

nhất 

Meropenem truyền tiêu 

chuẩn (khi kh|ng 

ertapenem – MIC ≥ 

2mcg/mL nhưng còn 

nhạy cảm với meropenem 

MIC ≤ 1mcg/mL, xét 

nghiệm carbapenemase 

không có hoặc }m tính). 

2. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho Viêm bể thận v{ 

Nhiễm trùng tiết niệu 

phức tạp do CRE? 

ciprofloxacin, 

levofloxacin, 

trimethoprim-

sulfamethoxazol 

Meropenem truyền kéo 

d{i (khi kh|ng ertapenem 

– MIC ≥ 2mcg/mL nhưng 

còn nhạy cảm với 

meropenem MIC ≤ 

1mcg/mL, xét nghiệm 

carbapenemase không có 

hoặc }m tính). 

Ceftazidime-avibactam, 

meropenem-

vaborbactam, imipenem-

cilastatin- desbactam v{ 

cefiderocol (do CRE 

kh|ng cả ertapenem v{ 

meropenem). 

3. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho nhiễm trùng 

ngoài đường tiết niệu 

do CRE kh|ng ertapenem 

nhưng còn nhạy cảm 

meropenem, khi xét 

nghiệm carbapenemase 

Meropenem truyền kéo 

d{i (khi kh|ng ertapenem 

– MIC ≥ 2 mcg/mL nhưng 

còn nhạy cảm với 

meropenem MIC ≤ 1 

mcg/mL, xét nghiệm 

carbapenemase không có 

 Ceftazidime-avibactam 
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Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

không có hoặc âm tính? hoặc }m tính). 

4. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho nhiễm trùng 

ngoài đường tiết niệu 

do CRE kháng cả 

ertapenem và 

meropenem, khi xét 

nghiệm carbapenemase 

không có hoặc âm tính? 

Ceftazidime-avibactam, 

meropenem-

vaborbactam, imipenem-

cilastatin- desbactam 

Ceftazidime-avibactam 

kết hợp aztreonam hoặc 

cefiderocol đơn trị 

Tigecylcin, eravacyclin 

(không bao gồm nhiễm 

trùng huyết) 

5. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho nhiễm trùng 

ngoài đường tiết niệu 

do CRE khi xét nghiệm 

carbapenemase dương 

tính? 

Ceftazidime-avibactam, 

meropenem-

vaborbactam, imipenem-

cilastatin- desbactam cho 

KPC 

Ceftazidime-avibactam 

kết hợp aztreonam hoặc 

cefiderocol đơn trị cho 

NMD, metallo-β-

lactamase 

Ceftazidime-avibactam 

cho OXA-48 

Tigecyclin, eravacyclin 

6. Khả năng xuất hiện đề 

kháng của c|c chủng CRE 

với c|c β-lactam mới khi 

sử dụng để điều trị CRE? 

Sự xuất hiện đề kh|ng l{ vấn đề với tất cả c|c β-

lactam mới trong điều trị CRE, tuy nhiên, tần suất 

kh|ng cao nhất với ceftazidime-avibactam. 

7. Vai trò của nhóm 

tetracyclin trong điều trị 

nhiễm trung do CRE? 

Tigecyclin v{ eravacyclin l{ lựa chọn thay thế khi 

nhóm β-lactam bị đề kh|ng hoặc không dung nạp. 

Không khuyến c|o sử dụng đơn trị c|c dẫn xuất 

tetracyclin cho điều trị nhiễm trùng tiết niệu  hoặc 
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Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

nhiễm khuẩn huyết do CRE. 

8. Vai trò của c|c 

polymyxin trong điều trị 

nhiễm trung do CRE? 

Polymyxin B v{ colistin nên tr|nh sử dụng trong điều 

trị nhiễm trùng do CRE. Colistin có thể xem xét l{ 

liệu ph|p thay thế trong điều trị viêm b{ng quang 

không biến chứng do CRE. 

9. Vai trò của phối hợp 

kháng sinh trong điều trị 

nhiễm trùng do CRE? 

Phối hợp kh|ng sinh (ví dụ như kết hợp 1 β-lactam 

với 1 aminoglycosid, fluoroquinolon hoặc polymyxin) 

không khuyến c|o sử dụng thường quy trong điều trị 

nhiễm trùng do CRE 

 

Bảng 3. Trực khuẩn mủ xanh kháng thuốc khó điều trị 

(DTR-P. aeruginosa ) 

Trực khuẩn mủ xanh kh|ng thuốc (MDR P. Aeruginosa) l{ chủng không 

nhạy với ít nhất 1 kh|ng sinh trong ít nhất 3 nhóm kh|ng sinh ( penecillin, 

cephalosporin, fluoroquinolon, aminoglycosid, carbapenem) 

Trực khuẩn mủ xanh kh|ng thuốc khó điều trị (DTR-P. aeruginosa ) l{ 

chủng không nhạy cảm với tất cả c|c kh|ng sinh: piperacillin-tazobactam, 

ceftazidim, cefepim, aztreonam, meropenem, imipenem-cilastatin, ciprofloxacin, 

levofloxacin. 

Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

1. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn trong điều trị nhiễm 

trùng  do MDR P. 

aeruginosa? 

C|c β-lactam không phải 

carbapenem (piperacillin-

tazobactam, ceftazidim, 

cefepim, aztreonam) 

Carbapenem 

Nếu kh|ng 

carbapenem: c|c β-

lactam cũ liều cao,  c|c 

β-lactam mới 

(ceftolozan-

tazobactam, 

ceftazidim-avibactam, 

imipenem-cilastatin-
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Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

relebactam) (nếu còn 

nhạy cảm) 

2. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho Viêm bàng 

quang không phức tạp 

do DTR-P. aeruginosa? 

ceftolozan-tazobactam, 

ceftazidim-avibactam, 

imipenem-cilastatin-

relebactam, cefiderocol, 

liều duy nhất 

aminoglycosid 

Colistin 

3. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho Viêm bể thận v{ 

Nhiễm trùng tiết niệu 

phức tạp do DTR-P. 

aeruginosa? 

ceftolozan-tazobactam, 

ceftazidim-avibactam, 

imipenem-cilastatin-

relebactam, cefiderocol 

Aminoglycosid chế độ 

liều 1 lần/ng{y 

 

4. Kh|ng sinh ưu tiên lựa 

chọn cho nhiễm trùng 

ngoài đường tiết niệu do 

DTR-P. aeruginosa? 

ceftolozan-tazobactam, 

ceftazidim-avibactam, 

imipenem-cilastatin-

relebactam 

cefiderocol 

5. Khả năng xuất hiện đề 

kháng của c|c chủng 

DTR-P. aeruginosa với 

c|c β-lactam mới khi sử 

dụng để điều trị DTR-P. 

aeruginosa? 

Sự xuất hiện đề kh|ng l{ vấn đề với tất cả c|c β-

lactam mới trong điều trị CRE, tuy nhiên, tần suất 

kh|ng cao nhất với ceftolozan-tazobactam v{  

ceftazidim-avibactam. 

6. Vai trò của phối hợp 

kháng sinh trong điều trị 

nhiễm trùng do DTR-P. 

aeruginosa? 

Phối hợp kh|ng sinh không khuyến c|o thường 

quy trong điều trị nhiễm trùng do DTR-P. 

Aeruginosa nếu còn nhạy cảm in vitro với 1 kh|ng 

sinh first-line (như ceftolozan-tazobactam, 

ceftazidim-avibactam, imipenem-cilastatin-

relebactam) 
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Câu hỏi Khuyến cáo (first-line) Điều trị thay thế 

7. Vai trò của kháng sinh 

đường khí dung trong 

điều trị nhiễm trùng 

đường hô hấp do DTR-P. 

aeruginosa? 

Không khuyến c|o phối hợp thêm kh|ng sinh 

đường khí dung trong điều trị nhiễm trùng đường 

hô hấp do DTR-P. Aeruginosa. 

 

Bảng 4. Liều kháng sinh khuyến cáo  

trong điều trị nhiễm trùng do các vi khuẩn kháng thuốc 

Kháng sinh Liều dùng cho người lớn 
(có chức năng gan - thận bình thường) 

Vi khuẩn đích 

Amikacin  
  

Viêm b{ng quang: 15 mg/kg IV liều duy 
nhất 

ESBL-E, AmpC-
E, CRE, DTR-
P.aeruginosa Nhiễm khuẩn kh|c: liều đầu 20 mg/kg IV; 

liều tiếp theo v{ khoảng thời gian dùng 
thuốc dựa trên c|c thông số dược động 
học  

Ampicillin-
sulbactam 

9g IV mỗi 8 giờ truyền trong 4 giờ HOẶC 
27g IV truyền liên tục trong 24 giờ 
Với nhiễm khuẩn nhẹ do CRAB nhạy cảm 
ampicillin-sulbaclam, có thể dùng liều 3g 
IV mỗi 4 giờ, đặc biệt khi lo ngại tình 
trạng không dung nạp hoặc độc tính khi 
dùng liều cao hơn. 

CRAB 

Cefepim Viêm b{ng quang: 1g IV mỗi 8 giờ 
C|c nhiễm khuẩn kh|c: 2g IV mỗi 8 giờ 
truyền trong 3 giờ 

AmpC-E 

Cefiderocol  2 g IV mỗi 8 giờ, truyền trong 3 giờ  CRE, DTR-
P.aeruginosa, 
CRAB, 
S.maltophilia 

Ceftazidim-
avibactam  

2,5 g IV mỗi 8 giờ, truyền trong 3 giờ  CRE, DTR-
P.aeruginosa 

Ceftazidim-
avibactam và 
aztreonam 

Ceftazidim-avibactam: 2,5g IV mỗi 8 giờ, 
truyền trong 3 giờ  
+ Aztreonam: 2g IV mỗi 8 giờ, truyền 
trong 3 giờ , truyền cùng thời điểm với 
ceftazidim-avibactam 

CRE sinh men 
metallo-β-
lactamase, 
S.maltophilia 
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Kháng sinh Liều dùng cho người lớn 
(có chức năng gan - thận bình thường) 

Vi khuẩn đích 

Ceftolozan-
tazobactam  
  

Viêm b{ng quang: 1,5 g IV mỗi 8 giờ, 
truyền trong 1 giờ  

DTR-
P.aeruginosa 

Nhiễm khuẩn kh|c: 3 g IV mỗi 8 giờ, 
truyền trong 3 giờ  

Ciprofloxacin  ESBL-E hoặc AmpC: 400 mg IV mỗi 8 giờ 
hoặc 500-750 mg PO mỗi 12 giờ  

ESBL-E, AmpC-
E 

Viêm phổi, DTR-P.aeruginosa: 400 mg IV 
mỗi 8 - 12 giờ hoặc 750 mg PO mỗi 12 giờ 

Colistin  Tham khảo chi tiết tại Hướng dẫn đồng 
thuận quốc tế về việc sử dụng c|c 
polymyxin  

Viêm b{ng 
quang do: CRE, 
DTR-
P.aeruginosa, 
CRAB 

Eravacyclin 1 mg/kg IV mỗi 12 giờ  CRE, CRAB 
Ertapenem  1 g IV mỗi 24 giờ, truyền trong 30 phút  ESBL-E, AmpC-

E 
Fosfomycin  Viêm b{ng quang: 3 g PO một liều duy 

nhất 
Viêm b{ng 
quang do E.coli 
sinh ESBL 

Gentamicin  
  

Viêm b{ng quang: 5 mg/kg  IV một liều 
duy nhất  

ESBL-E, AmpC-
E, CRE, DTR-
P.aeruginosa Nhiễm khuẩn kh|c: liều đầu 7 mg/kg IV 

; liều tiếp theo v{ khoảng thời gian dùng 
thuốc dựa trên đ|nh gi| c|c thông số 
dược động học. 

Imipenem-
cilastatin  
  

Viêm b{ng quang (truyền tiêu chuẩn): 500 
mg IV mỗi 6 giờ, truyền trong 30 phút  

ESBL-E, AmpC-
E, CRE, CRAB 

Nhiễm ESBL-E hoặc AmpC-E (truyền tiêu 
chuẩn): 500 mg IV mỗi 6 giờ, truyền trong 
30 phút  
Nhiễm khuẩn kh|c do CRE hoặc CRAB 
(truyền kéo d{i): 500 mg IV mỗi 6 giờ, 
truyền trong 3 giờ  

Imipenem-
cilastatin-
relebactam  

1,25 g IV mỗi 6 giờ, truyền trong 30 phút  CRE, DTR-
P.aeruginosa 

Levofloxacin  750 mg IV/PO mỗi 24 giờ  ESBL-E, AmpC-
E, S.maltophilia 

Meropenem  
  

Viêm b{ng quang (truyền tiêu chuẩn): 1 g 
IV mỗi 8 giờ, truyền trong 30 phút 

ESBL-E, AmpC-
E, CRE, CRAB 
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Kháng sinh Liều dùng cho người lớn 
(có chức năng gan - thận bình thường) 

Vi khuẩn đích 

Nhiễm ESBL-E hoặc AmpC-E (truyền tiêu 
chuẩn): 1 - 2g IV mỗi 8 giờ, truyền trong 
30 phút  
Nhiễm khuẩn kh|c do CRE (truyền kéo 
d{i): 2 g IV mỗi 8 giờ, truyền trong 3 giờ  

Meropenem-
vaborbactam  

4 g IV mỗi 8 giờ, truyền trong 3 giờ  CRE 

Minocyclin 200 mg IV/PO mỗi 12 giờ CRAB, 
S.maltophilia 

Nitrofurantoin  Viêm b{ng quang: 
macrocrystal/monohydrat (Macrobid®) 
100 mg PO mỗi 12 giờ 
Viêm b{ng quang: Hỗn dịch uống: 50 mg 
mỗi 6 giờ  

Viêm b{ng 
quang do 
ESBL-E, AmpC-
E 

Plazomicin  
  

Viêm b{ng quang: 15 mg/kg IV một liều 
duy nhất 

ESBL-E, AmpC-
E, CRE, DTR-
P.aeruginosa 
  

Nhiễm khuẩn kh|c: Liều đầu 15 
mg/kg  IV; liều tiếp theo v{ khoảng thời 
gian dùng thuốc dựa trên đ|nh gi| c|c 
thông số dược động học. 

Polymyxin B  Tham khảo chi tiết tại Hướng dẫn đồng 
thuận quốc tế về việc sử dụng c|c 
polymyxin 

DTR-
P.aeruginosa, 
CRAB 

Tigecyclin Liều đầu 200 mg IV, sau đó 100 mg IV mỗi 
12 giờ  

CRE, CRAB, 
S.maltophilia 

Tobramycin Viêm b{ng quang: 5 mg/kg  IV một liều 
duy nhất 

ESBL-E, AmpC-
E, CRE, DTR-
P.aeruginosa Nhiễm khuẩn kh|c: liều đầu 7 

mg/kg  IV; liều tiếp theo v{ khoảng thời 
gian dùng thuốc dựa trên đ|nh gi| c|c 
thông số dược động học. 

Trimethoprim-
sulfamethoxazol 
  

Viêm b{ng quang: 160 mg (th{nh phần 
trimethoprim) IV/PO mỗi 12 giờ  

ESBL-E, AmpC-
E, S.maltophilia 

Nhiễm khuẩn kh|c: 8–12 mg/kg/ng{y 
(th{nh phần trimethoprim) IV/PO chia 8–
12 giờ một lần; liều tối đa 960 mg/ng{y 
(th{nh phần trimethoprim) 

Viết tắt: IV: đường tĩnh mạch; PO: đường uống.  
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