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Giới thiệu

Từ những năm 1940, chất kháng khuẩn đã được sử 
dụng một cách hệ thống cho việc điều trị nhiểm trùng 
những vết thương cấp tính và lành tính. Tuy nhiên 
việc lạm dụng và sử dụng quá rộng rãi trong y học và 
nông nghiệp đã dẫn đến sự xuất hiện của những chủng 
vi sinh vật với khả năng kháng lại một hay nhiều loại 
kháng thể.

Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác ước tính Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác ước tính 
rằng nếu không có hành động nào, các bệnh liên quan 
đến kháng thuốc kháng khuẩn có thể gây ra 10 triệu ca 
tử vong mỗi năm vào năm 2050, gây thiệt hại đến 66 
nghìn tỷ Bảng Anh (Nhóm điều phối liên ngành về đề 
kháng thuốc kháng khuẩn, 2019).

CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG (WOUND CARE) 
Được thúc đẩy bởi sự gia tăng khả năng đề kháng Được thúc đẩy bởi sự gia tăng khả năng đề kháng 
kháng khuẩn của vi sinh vật, các chất kháng khuẩn tại 
chỗ ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong việc 
chăm sóc vết thương, đặc biệt là đối với vết thương bị 
nhiễm trùng hoặc vết thương hở đang chữa lành do 
chủ ý thứ cấp. Tuy nhiên, điều bắt buộc là thực hành 
lâm sàng phải giảm thiểu khả năng vi sinh vật phát 
triển khả năng kháng lại các liệu pháp này. Với dân số triển khả năng kháng lại các liệu pháp này. Với dân số 
già đi, tỷ lệ biến chứng từ chăm sóc vết thương gia 
tăng, dẫn đến chi phí điều trị vết thương tăng (Guest 
và cộng sự, 2015) và triển vọng phát triển các kháng 
khuẩn mới đang giảm dần (O'Neill, 2014), các phương 
pháp tiếp cận mới để tối ưu hóa và bảo tồn các can 
thiệp kháng khuẩn vào vết thương đang được chỉ ra 
(Cooper và Kirketerp- Møller, 2018). Cách tiếp cận (Cooper và Kirketerp- Møller, 2018). Cách tiếp cận 
này để chống lại sự đề kháng kháng khuẩn được gọi là 
quản lý chất kháng khuẩn – Antimicrobial Steward-
ship (Quản Lý Chất Kháng Khuẩn)

Tài liệu này được lấy từ cuộc họp một ngày của nhóm 
công tác chuyên gia được triệu tập để thảo luận về các 
chiến lược Quản Lý Chất Kháng Khuẩn Quản lý chất 
kháng khuẩn trong chăm sóc vết thương. Tài liệu này 
được phát triển với các mục tiêu để:
       Nâng cao nhận thức về Quản Lý Chất Kháng        Nâng cao nhận thức về Quản Lý Chất Kháng 
Khuẩn Quản lý hất kháng khuẩn trong chăm sóc vết 
thương ở Vương Quốc Anh.
       Thiết lập vai trò của chăm sóc vết thương trong 
bối cảnh rộng lớn hơn của Quản Lý Chất Kháng 
Khuẩn Quản lý chất khánh khuẩn.
       Thúc đẩy cách thực hành Quản Lý Chất Kháng        Thúc đẩy cách thực hành Quản Lý Chất Kháng 
Khuẩn Quản lý chất khánh khuẩn có thể đạt được cho 
tất cả những người tham gia vào việc chăm sóc vết 
thương cho bệnh nhân.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tham gia của Để nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tham gia của 
bệnh nhân, các cách “Thực Hành Tốt” – (Best Practice 
Statement) đều kèm theo “Kỳ Vọng Của Bệnh Nhân” – 
(Patient Expectation). Nó liên quan việc hỗ trợ giao 
tiếp với bệnh nhân và giải thích những gì bệnh nhân 
nên mong đợi từ sự chăm sóc của các nhân viên. Tất cả 
các phương thức giao tiếp với bệnh nhân phải luôn có 
nhu cầu, mối quan tâm, sự sẵn sàng học hỏi, sở thích nhu cầu, mối quan tâm, sự sẵn sàng học hỏi, sở thích 
và giới hạn của từng cá nhân.
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Quản lý chất kháng khuẩn

Chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe của bạn có thể 

giải thích cho bạn và gia 

đình / người chăm sóc 

của bạn tình trạng đề 

kháng chất kháng khuẩn 

là gì và tại sao nó lại 

đáng lo ngại. Họ có thể đáng lo ngại. Họ có thể 

giải thích làm thế nào mà 

chúng ta cùng nhau có 

thể chống lại và / hoặc 

làm chậm sự xuất hiện 

của nó.

Người chăm sóc cho bệnh 

nhân có hoặc có nguy cơ bị 

thương nên biết các nguyên 

nhân gây ra tình trạng 

kháng chất kháng khuẩn. 

Họ cũng nên hiểu tầm quan 

trọng của quản lý kháng 

khuẩn để chống lại và làm khuẩn để chống lại và làm 

chậm sự xuất hiện và lây 

lan của các kháng thể đề 

kháng lại chất kháng 

khuẩn.

Chất kháng khuẩn là một nhóm tác nhân tiêu diệt hoặc ức 

chế sự phát triển và phân chia của vi sinh vật. Chúng bao 

gồm thuốc kháng sinh (hoạt động trên các vị trí cụ thể của tế 

bào), chất khử trùng, chất diệt khuẩn và các tác nhân khác, 

chẳng hạn như thuốc kháng vi-rút, kháng nấm, kháng khuẩn 

và chống ký sinh trùng (hoạt động trên nhiều vị trí của tế 

bào). Đề kháng kháng sinh (Antimicrobial resistance - Đề 

Kháng Kháng Sinh) được mô tả khi vi sinh vật phát triển Kháng Kháng Sinh) được mô tả khi vi sinh vật phát triển 

theo thời gian và không còn bị ảnh hưởng với bất kỳ liệu 

pháp kháng khuẩn nào.

NGUYÊN NHÂN DI TRUYỂN 

Chức năng chính của vi sinh vật là sinh sản và tồn tại. Do 

đó, vi khuẩn liên tục thích nghi với môi trường của chúng để 

đảm bảo sự tồn tại của chúng. Nếu có thứ gì đó ngăn cản 

khả năng phát triển của chúng, chẳng hạn như chất kháng 

khuẩn, thì những thay đổi di truyền có thể xảy ra để cho 

phép vi khuẩn tồn tại (Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm 

Quốc gia, 2011).

Hiểu được cơ sở di truyền của Đề Kháng Kháng Sinh là điều Hiểu được cơ sở di truyền của Đề Kháng Kháng Sinh là điều 

rất quan trọng để phát triển các phương pháp điều trị nhằm 

chống lại và làm chậm sự xuất hiện và lây lan của Đề Kháng 

Kháng Sinh. Các cơ chế di truyền chính của Đề Kháng 

Kháng Sinh là.:

        Kháng đột biến - gây ra bởi sự thay đổi di truyền trong 

sinh vật ảnh hưởng đến hoạt động của thuốc, dẫn đến sự tồn 

tại của tế bào được bảo tồn trong môi trường của chất kháng 

khuẩn.

        Chuyển gen theo chiều ngang (HGT) - gây ra bởi quá 

trình thu nhận vật liệu DNA ngoại lai. Nó là một trong 

những động lực quan trọng nhất của sự tiến hóa của vi 

khuẩn và nó thường xuyên chịu trách nhiệm cho sự phát 

triển của Đề Kháng Kháng Sinh.

Các biến đổi gen có thể dẫn đến các phương thức hoạt động 

Đề Kháng Kháng Sinh sau đây ở vi khuẩn:

    Thay đổi hoặc phá hủy thuốc:    Thay đổi hoặc phá hủy thuốc: vi khuẩn bất hoạt hoặc 

phá hủy chính phân tử kháng khuẩn.

    Cơ chế thải độc: vi khuẩn có cơ chế loại bỏ các chất 

kháng khuẩn đã xâm nhập vào tế bào.

    Hàng rào thẩm thấu: vi khuẩn ngăn chặn sự xâm nhập 

của kháng khuẩn vào tế bào.

Vị trí đích bị thay đổi: vi khuẩn sửa đổi vị trí đích của 

kháng khuẩn để kháng khuẩn không còn có thể phát huy tác 

dụng (Munita và Arias, 2016).

NGUYÊN NHÂN CON NGƯỜI 

Các áp lực xã hội cũng tác động đến sự gia tăng đề kháng 

chất kháng khuẩn.

   Sử dụng chất kháng khuẩn không phù hợp hoặc lạm    Sử dụng chất kháng khuẩn không phù hợp hoặc lạm 

dụng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tình 

trạng đề kháng kháng khuẩn trong y học và nông nghiệp.

    Chẩn đoán nhiễm trùng không đầy đủ với thông tin     Chẩn đoán nhiễm trùng không đầy đủ với thông tin 

không đầy đủ hoặc thiếu chính xác gây ra việc lạm dụng 

kê đơn thuốc kháng sinh  hoặc kê đơn thuốc kháng sinh phổ 

rộng khi một loại kháng sinh cụ thể có thể tốt hơn (McGow, 

2019).

    Những bệnh nhân nguy kịch    Những bệnh nhân nguy kịch trong bệnh viện dễ bị 

nhiễm trùng hơn và do đó, thường phải dùng thuốc kháng 

khuẩn. Các sử dụng rộng rãi thuốc kháng khuẩn và tiếp xúc 

gần gũi giữa các bệnh nhân với nhau tạo ra môi trường màu 

mỡ cho sự lây lan của vi trùng kháng thuốc (ví dụ methicil-

lin-resistant Staphylococcus  aureus [MRSA]).

     Vệ sinh kém, điều kiện vệ sinh và thiếu khả năng tiếp 

cận nước sạch (Nhóm điều phối liên ngành về kháng thuốc 

kháng khuẩn, 2019)

QUẢN LÝ CHẤT KHÁNG KHUẨN

Giải pháp để giảm thiểu và ngăn ngừa Đề Kháng Kháng Giải pháp để giảm thiểu và ngăn ngừa Đề Kháng Kháng 

Sinh là một cách tiếp cận đa phương thức được gọi là Quản 

Lý Chất Kháng Khuẩn (Quản Lý Chất Kháng Khuẩn). Điều 

này bao gồm ngăn ngừa nhiễm trùng và thúc đẩy việc sử 

dụng đúng cách các chất kháng khuẩn để duy trì hiệu quả 

trong tương lai của chúng (NICE, 2014; NICE và PHE, 

2019), đồng thời cải thiện sự an toàn và chất lượng chăm 

sóc bệnh nhân.sóc bệnh nhân.

Để làm được như vậy, đòi hỏi một sự thay đổi có hệ thống 

trong hành vi thông qua việc nâng cao nhận thức và giáo 

dục của cộng đồng. Trong khi các nỗ lực đã làm giảm đáng 

kể việc sử dụng kháng khuẩn phổ hẹp, việc sử dụng kháng 

khuẩn phổ rộng (ví dụ: ampicillin) không giảm với tỷ lệ 

tương tự (PHE, 2019), xác định nhu cầu giáo dục thường 

xuyên để được hỗ trợ.

Trong chăm sóc vết thương, việc xác định sớm nhiễm Trong chăm sóc vết thương, việc xác định sớm nhiễm 

trùng và nguy cơ nhiễm trùng là một điều không thể 

thiếu.
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3. Kê đơn điều trị kháng sinh phù hợp khi có chỉ định 
điều trị, hạn chế tối đa việc sử dụng chất kháng khuẩn 
không cần thiết, phác đồ điều trị phổ rộng quá mức và 
sử dụng chất kháng khuẩn cho các vết thương không 
nhiễm trùng.
4. Kê đơn với thời lượng thích hợp, với liều lượng tối 4. Kê đơn với thời lượng thích hợp, với liều lượng tối 
ưu, được dùng theo đường thích hợp nhất cho tình 
trạng được chỉ định và tình trạng bệnh nhân (‘Năm 
quyền’ - xem trang 14 để biết thêm thông tin)
5. Sử dụng một chất có tác dụng phụ thấp nhất.

Hình 1: Minh họa cách tiếp cận đa phương thức đối 
với các thực hành Quản Lý Chất Kháng Khuẩn.

Hình 1: Minh họa cách tiếp cận đa phương thức đối với các cách thực hành Quản lý Chất Kháng Khuẩn



Quản Lý Chất Kháng Khuẩn trong điều 
trị vết thương – là trách nhiệm của ai?

Quản Lý Chất Kháng Khuẩn trong điều trị vết thương 
– là trách nhiệm của ai?

Mọi người, bao gồm cả 

bạn và gia đình của bạn, 

có trách nhiệm giảm 

thiểu tác động của việc 

đề kháng chất kháng 

khuẩn..

Mọi người phải được tiếp 

cận thông tin, đào tạo và 

giáo dục thích hợp có thể 

triển khai vào thực hành 

lâm sàng để xác định sớm 

nhiễm trùng và nguy cơ lây 

nhiễm hiệu quả.

Các chính sách và thủ tục ở cấp địa phương, quốc gia và 

quốc tế, cùng ra quyết định với các tổ chức chăm sóc sức 

khỏe, để   đảm bảo rằng các cá nhân hiểu biết quyền của họ 

về Quản Lý Chất Kháng Khuẩn và các rủi ro của Đề Kháng 

Kháng Sinh là rất quan trọng trong việc kê đơn kháng khuẩn 

phù hợp và hạn chế tác động của Đề Kháng Kháng Sinh 

trong xử trí vết thương (Ousey và Blackburn, 2020).

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚCTRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

VÀ QUỐC TẾ

Các cơ quan quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang Các cơ quan quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang 

làm việc cùng nhau để nâng cao nhận thức về các bệnh 

nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc, đồng thời giáo dục 

và đào tạo các bác sĩ lâm sàng (WHO, 2015). NICE đã sản 

xuất các công cụ và tài liệu hướng dẫn về Quản Lý Chất 

Kháng Khuẩn (NICE, 2015) và kê đơn thuốc kháng sinh cho 

nhiễm trùng loét chân (NICE, 2019a), thường xuyên được 

xem xét và cập nhật.xem xét và cập nhật.

TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG

Mọi người nên được khuyến khích và hỗ trợ để xác định và 

hiểu khi nào thì điều trị kháng khuẩn là cần thiết và không 

cần thiết. Người dân nên biết và tuân theo các hướng dẫn và 

chiến dịch y tế công cộng (ví dụ như tiêm phòng cúm cho 

những người đủ điều kiện, hướng dẫn về các dấu hiệu và 

triệu chứng của COVID-19).

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÁC SĨ LÂM SÀNG

Thực hành Quản Lý Chất Kháng Khuẩn là trách nhiệm của Thực hành Quản Lý Chất Kháng Khuẩn là trách nhiệm của 

mọi thành viên trong nhóm đa ngành, bao gồm y tá, bác sĩ 

chuyên khoa bác sĩ chuyên khoa, nhân viên hỗ trợ, nhân viên 

y tế và dược sĩ.

Trách nhiệm của bác sĩ lâm sàng là giáo dục bệnh nhân để 

họ nhận thức được hậu quả của việc trì hoãn điều trị.

Việc giáo dục bệnh nhân bao gồm:

     Kỳ vọng điều trị     Kỳ vọng điều trị

     Kỳ vọng quản lý dài lâu (liệu vết thương có bao giờ 

lành?)

     Biểu hiện nguy cấp cần được điều trị khẩn

     Chiến lược ngăn ngừa nhiểm trùng

     Chiến lược giảm thiều nguy cơ lây nhiễm.

Nỗi sợ hãi và lo lắng liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, 

gần đây như COVID-19, đã hạn chế một số bệnh nhân tiếp 

cận với các dịch vụ điều trị vết thương cho các tình trạng đe 

dọa đến tính mạng, ngay cả khi các bác sĩ lâm sàng giải 

thích rằng mức độ nghiêm trọng của tình trạng nhiễm trùng 

chân tay của họ đặt họ ở mức rủi ro đáng kể (Adderley, 

2020).

Bệnh nhân vẫn đến khám tại các dịch vụ y tế muộn, dẫn đến Bệnh nhân vẫn đến khám tại các dịch vụ y tế muộn, dẫn đến 

tình trạng nhiễm trùng của họ tiến triển hơn và cần được 

điều trị chuyên sâu hơn. Ngoài ra, các hoạt động Quản Lý 

Chất Kháng Khuẩn đã trở nên ít được ưu tiên hơn, với việc 

nhân viên được bố trí lại để đáp ứng khối lượng công việc 

liên quan đến COVID-19. Các nhóm bệnh nhân khó tiếp 

cận có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc cắt giảm các 

dịch vụ ngoại trú và trở nên dễ bị tổn thương hơn, ví dụ: dịch vụ ngoại trú và trở nên dễ bị tổn thương hơn, ví dụ: 

những người vô gia cư, những người sử dụng ma túy qua 

đường tĩnh mạch và những người sống một mình, hoặc có 

thể không tự tin khi sử dụng y học từ xa.

Trách nhiệm của bệnh nhân

Những bệnh nhân có khả năng và sẵn sàng tự chăm sóc và 

giảm nguy cơ nhiễm trùng có-thể-được-điều-chỉnh của họ 

nên được hỗ trợ bởi các bác sĩ lâm sàng. Khi dịch vụ chăm 

sóc thay đổi theo hướng gia tăng việc sử dụng y học từ xa 

trong tương lai gần, bệnh nhân và (những) người chăm sóc / 

gia đình của họ có vai trò lớn hơn trong việc chăm sóc vết 

thương và hỗ trợ các thực hành Quản Lý Chất Kháng 

Khuẩn.Khuẩn.
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Phòng ngừa nhiễm khuẩn

Chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe của bạn sẽ 

đánh giá nguy cơ nhiễm 

trùng vết thương của 

bạn. Nếu bạn được đánh 

giá là có nguy cơ lây 

nhiễm cao, bạn nên được 

Các chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe chăm sóc cho 

những người có vết thương 

nên hiểu các hướng dẫn 

được cập nhật từ địa 

phương / quốc gia / quốc tế 

và tuân theo các nền tảng 

cơ bản của các phương cơ bản của các phương 

pháp tiếp cận để giảm nguy 

cơ nhiễm trùng.

Nền tảng của việc ngăn ngừa nhiễm trùng trong chăm sóc 

vết thương nên phản ánh cách tiếp cận từ những vấn đề cơ 

bản (Hình 2). Các thành phần của phương pháp trở-về 

-cơ-bản bao gồm:

    Vệ sinh tay / khử khuẩn

    Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (Thiết Bị Bảo Vệ Cá 

Nhân)

    Quản lý chất thải tốt    Quản lý chất thải tốt

    Tài liệu đầy đủ

    Quản lý môi trường của bệnh nhân.

VỆ SINH TAY/  KHỬ KHUẨN

Vệ sinh tay loại bỏ vi khuẩn, vi rút và nấm để giúp ngăn Vệ sinh tay loại bỏ vi khuẩn, vi rút và nấm để giúp ngăn 

ngừa tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp và thậm chí có 

thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da và mắt. Các vi sinh vật 

có thể hiện diện và chuyển sang các đồ vật khác, như tay vịn 

hoặc mặt bàn, sau đó được chuyển sang tay người khác.

Bệnh
nhân và
chăm sóc 
vết thương

Phương pháp trở về cơ bản

Hình 2: Phương pháp trở-về -cơ-bản là nền tảng của 
việc chăm sóc vết thương cho bệnh nhân. 

Các vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi, miệng và 

con người thường chạm vào mặt mà không nhận ra. Vì vậy, 

rửa tay và duy trì bàn tay sạch đang trở thành một phần không 

thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người, 

cũng như trong môi trường chăm sóc sức khỏe. Phương pháp 

tiếp cận ‘5 Thời điểm để vệ sinh bàn tay' (Sax và cộng sự, 

2007) xác định những thời điểm quan trọng khi bất kỳ người 

nào thực hiện chăm sóc sức khỏe (ví dụ: chuyên gia chăm sóc nào thực hiện chăm sóc sức khỏe (ví dụ: chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe, gia đình hoặc người chăm sóc) nên thực hiện vệ 

sinh tay.:

     Trước khi tiếp xúc với bệnh nhân

     Trước quy trình vệ sinh / vô trùng 

     Sau khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể

     Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân

     Sau khi tiếp xúc với môi trường xung quanh của bệnh 

Xà phòng và nước loại bỏ bụi bẩn khi bàn tay dính bẩn hoặc 

có khả năng bị nhiễm chất dịch cơ thể (ví dụ như nôn mửa 

hoặc tiêu chảy), bất kể bạn đã đeo găng tay hay chưa 

(NICE, 2014; 2017). Chất tẩy rửa tay chứa cồn tiêu diệt hầu 

hết các vi sinh vật và giảm gánh nặng sinh học. Gel cồn rất 

hiệu quả trong việc loại bỏ một số vi sinh vật như coronavi-

rus, nhưng không loại bỏ được Clostridium difficile (Gold 

và Avva, 2020).và Avva, 2020).

Việc duy trì kiểm soát nhiễm trùng có thể khó khăn hơn ở 

một số nhà bệnh nhân, vì vậy có thể cần đánh giá các 

phương tiện vệ sinh tay tại nhà của họ và ghi lại kết quả để 

các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác sẵn sàng (Nazarko, 

2016).

SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE)

Lựa chọn Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân phải dựa trên đánh giá 

về nguy cơ lây truyền vi sinh vật cho bệnh nhân và nguy cơ 

nhiễm bẩn quần áo và da của nhân viên y tế bởi máu, dịch 

cơ thể, chất bài tiết hoặc chất bài tiết của bệnh nhân (NICE, 

2017).

Lựa chọn Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân phải dựa trên đánh giá Lựa chọn Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân phải dựa trên đánh giá 

về nguy cơ lây truyền vi sinh vật cho bệnh nhân và nguy cơ 

nhiễm bẩn từ quần áo và da của nhân viên y tế qua máu, 

dịch cơ thể, dịch tiết hoặc chất bài tiết của bệnh nhân 

(NICE, 2017).

Cởi bỏ Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân đúng cách

Găng tay, tạp dề bằng nhựa, áo choàng và khẩu trang dùng Găng tay, tạp dề bằng nhựa, áo choàng và khẩu trang dùng 

một lần là những đồ dùng một lần và nên được vứt bỏ đúng 

cách. Nếu bệnh nhân hoặc gia đình hoặc người chăm sóc 

của họ đang thực hiện chăm sóc, họ nên được tư vấn về 

cách xử lý, lưu trữ và tiêu hủy đúng cách đối với chất thải y 

tế (NICE, 2017).

Giữa mỗi bước xả vải để loại bỏ Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân, Giữa mỗi bước xả vải để loại bỏ Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân, 

hãy sử dụng cồn tẩy rửa tay và sau khi tất cả các vật dụng 

được đổ sợi, hãy rửa tay bằng xà phòng và nước. Các vật 

dụng cần được loại bỏ theo thứ tự sau: găng tay, áo choàng 

và khẩu trang.

1. Cởi Găng Tay

Kẹp găng tay ngang với cổ tay và kéo ra khỏi da mà không Kẹp găng tay ngang với cổ tay và kéo ra khỏi da mà không 

chạm vào cẳng tay. Bóc chiếc găng tay xuống khỏi bàn tay 

để nó quay từ trong ra ngoài và thả tay ra.
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Phòng ngừa nhiễm khuẩn

Giữ chiếc găng tay bạn vừa tháo trên tay. Bóc chiếc găng tay 

thứ hai bằng cách cho ngón tay vào trong chiếc găng tay ở 

đầu cổ tay của bạn. Xoay chiếc găng tay thứ hai từ trong ra 

ngoài trong khi kéo nó ra khỏi cơ thể, để chiếc găng tay thứ 

nhất vào trong chiếc găng tay thứ hai. Bỏ ngay vào thùng 

kín; rửa tay sạch bằng nước rửa tay hoặc xà phòng pha cồn.

Lầm tưởng:Lầm tưởng: Bạn có thể rửa tay bằng xà phòng và nước 

hoặc sử dụng gel cồn khi đeo găng tay.

Sự thật: Găng tay được dán nhãn là sử dụng một lần và 

chỉ nên sử dụng một lần rồi vứt bỏ một cách thích hợp 

(NICE, 2017).

2. Cởi bỏ áo choàng 

Cởi dây sau cổ và thắt lưng (không chạm vào mặt trước của Cởi dây sau cổ và thắt lưng (không chạm vào mặt trước của 

áo choàng); bỏ ngay vào thùng kín; rửa tay sạch bằng dung 

dịch rửa tay có cồn hoặc xà phòng và nước.

3. Cởi bỏ khẩu trang 

Khẩu trang chỉ có hiệu quả khi được sử dụng kết hợp với vệ Khẩu trang chỉ có hiệu quả khi được sử dụng kết hợp với vệ 

sinh tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc chất xoa 

tay có cồn (WHO, 2020). Hộp 2 giải thích cách áp dụng và 

gỡ bỏ khẩu trang đúng cách

QUẢN LÝ RÁC THẢI TỐT

Cần có biện pháp quản lý chất thải thích hợp để xử lý chất 

thải có chứa chất kháng khuẩn. 

Hộp 2. Đeo và tháo khẩu trang (WHO, 2020)

Ngoài ra, bang gạc hoặc vật liệu có thể bị nhiễm vi khuẩn, 

thực hành Đề Kháng Kháng Sinh nên được theo quy trình 

của địa phương. Chất thải lây nhiễm được định nghĩa là bất 

cứ thứ gì bị ô nhiễm với mô hoặc chất dịch cơ thể của con 

người (ví dụ như máu, nước bọt, mủ, phân, nước tiểu và 

chất nôn). Không phải tất cả các tác nhân đều có thể được 

loại bỏ khỏi hệ thống nước thải bằng các công nghệ hiện tại, 

điều này có thể làm trầm trọng thêm Đề Kháng Kháng Sinh điều này có thể làm trầm trọng thêm Đề Kháng Kháng Sinh 

(Anjali và Shanthakumar, 2019). Thuốc kháng sinh không 

sử dụng nên được trả lại cho hiệu thuốc địa phương.

TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ

Tài liệu đầy đủ và toàn diện phải được thực hiện cho tất cả 

bệnh nhân bị hoặc có nguy cơ có vết thương. Tài liệu cho 

tất cả bệnh nhân nên bao gồm:

      Đánh giá vết thương, tình trạng da, chi và bệnh nhân, 

bao gồm cả nguy cơ nhiễm trùng.

      Tối ưu hóa, quản lý và chuyển tuyến các bệnh đi kèm 

(ví dụ: tiểu đường).

      Đủ nước và dinh dưỡng.

      Chăm sóc da phù hợp.

      Điều trị vết thương nếu có.

      Thường xuyên xem xét quá trình điều trị và tiến trình       Thường xuyên xem xét quá trình điều trị và tiến trình 

của bệnh nhân để xác định tình trạng thiếu tiến triển và / 

hoặc xấu đi nhanh chóng (Wounds UK, 2018).

Nhiễm trùng và nguy cơ nhiễm trùng nên được ghi lại để Nhiễm trùng và nguy cơ nhiễm trùng nên được ghi lại để 

xác định các mô hình và mối liên quan, có thể giúp giảm tỷ 

lệ mắc bệnh. Bảng 1 bao gồm các yếu tố cá nhân, vết 

thương và môi trường liên quan đến việc tăng nguy cơ 

nhiễm trùng vết thương.

Giao tiếp và cộng tác trong nhóm đa ngành - cả trực tiếp và Giao tiếp và cộng tác trong nhóm đa ngành - cả trực tiếp và 

thông qua hồ sơ của bệnh nhân - là rất quan trọng. ‘ Trao 

đổi nhóm' đã được sử dụng thành công trong lĩnh vực cấp 

tính để cải thiện quy trình và độ an toàn, đồng thời có thể 

được sử dụng trong các cài đặt khác. Điều này bao gồm các 

cuộc họp ngắn (2-3 phút) với mục đích giao tiếp trong 

nhóm và trao quyền cho tất cả các thành viên được lắng 

nghe tiếng nói của họ. Bất cứ nơi nào có thể khi bối cảnh nghe tiếng nói của họ. Bất cứ nơi nào có thể khi bối cảnh 

chăm sóc sức khỏe phát triển, phải có sự liên lạc rõ ràng 

giữa các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và xã hội.
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Trước khi đeo khẩu trang, hãy rửa tay sạch bằng nước rửa tay hoặc xà 

phòng có chứa cồn.

Che miệng và mũi bằng khẩu trang và đảm bảo không có khoảng trống 

giữa mặt bạn và khẩu trang.

Tránh chạm vào khẩu trang trong khi đeo; nếu bạn làm vậy, hãy làm sạch 

tay của bạn bằng chất tẩy rửa tay có cồn hoặc xà phòng và nước.

Cởi khẩu trang ra từ phía sau tai (không chạm vào mặt trước của khẩu Cởi khẩu trang ra từ phía sau tai (không chạm vào mặt trước của khẩu 

trang).

Thay khẩu trang bằng một cái mới ngay khi nó bị ẩm hoặc khi kết thúc 

quá trình chăm sóc.

Không sử dụng lại khẩu trang sử dụng một lần.

Không nên đeo khẩu trang quanh cổ
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QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BỆNH NHÂN

Môi trường của bệnh nhân, trong bệnh viện hoặc trong cộng Môi trường của bệnh nhân, trong bệnh viện hoặc trong cộng 

đồng, cần được giám sát để đảm bảo tuân thủ các phương 

pháp phòng ngừa lây nhiễm. Đảm bảo rằng môi trường của 

bệnh nhân trong sạch trong cộng đồng là một thách thức. 

Pseudomonas aeruginosa sống trong môi trường và có thể 

lây lan cho những người trong cơ sở chăm sóc sức khỏe khi 

họ tiếp xúc với nước, tay, thiết bị hoặc bề mặt bị ô nhiễm. 

Các vi sinh vật có thể tồn tại trên bề mặt trong nhiều ngày Các vi sinh vật có thể tồn tại trên bề mặt trong nhiều ngày 

(ví dụ: MRSA), hoặc

trong nhiều tháng (ví dụ vi khuẩn gram dương và gram âm) 

trên bề mặt khô (Kramer và cộng sự, 2006)

Bảng 2 là danh sách kiểm tra tóm tắt về các cân nhắc để 

phòng ngừa nhiễm trùng và thực hành Quản Lý Chất Kháng 

Khuẩn xem xét bản thân bệnh nhân và vết thương, môi 

trường, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và người chăm 

sóc, và quy trình chăm sóc.
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Chuyên gia chăm sóc sức 

khỏe của bạn nên tư vấn 

cho bạn về các dấu hiệu 

cần chú ý trong trường hợp 

vết thương của bạn bị 

nhiễm trùng (ví dụ như ấm, 

sưng, đau mới hoặc ngày 

càng tăng, mùi hôi ngày càng tăng, mùi hôi ngày 

càng tăng từ vết thương) và 

khi bạn cần tìm kiếm sự 

chăm sóc lâm sàng khẩn 

cấp (ví dụ như hôn mê, 

Những người chăm sóc 

bệnh nhân hoặc có nguy 

cơ bị vết thương cần có 

khả năng nhận biết các 

dấu hiệu và triệu chứng 

nhiễm trùng vết thương. 

Sự xuất hiện của nhiễm 

trùng vết thương / da cần trùng vết thương / da cần 

được theo dõi, báo cáo và 

THỰC 
HÀNH TỐT

Nhiễm trùng vết thương là một thách thức lâm sàng có 

thể trì hoãn việc chữa lành. Quá trình lây nhiễm mô tả 

mối quan hệ giữa việc gia tăng độc lực của vi sinh vật 

và đáp ứng lâm sàng được đưa ra bên trong bệnh 

nhân. Quy trình tiếp tục khuyến khích sự cảnh giác để 

việc xác định sớm được kích 
Sự ô nhiễm

Ô nhiễm vết thương là sự hiện diện của các vi sinh vật Ô nhiễm vết thương là sự hiện diện của các vi sinh vật 

không sinh sôi trong vết thương ở mức độ không gây ra 

phản ứng của vật chủ. Tất cả các vết thương hở đều bị 

nhiễm các nguồn vi sinh vật nội sinh và ngoại sinh do tiếp 

xúc với môi trường và hệ thực vật da tự nhiên của bệnh 

nhân (Sibbald và cộng sự, 2003). Trừ khi hệ thống phòng 

thủ của vật chủ bị tổn hại, hệ thống miễn dịch của vật chủ 

sẽ phản ứng nhanh chóng để tiêu diệt vi khuẩn. Cảnh giác sẽ phản ứng nhanh chóng để tiêu diệt vi khuẩn. Cảnh giác 

là cần thiết, nhưng kháng khuẩn không được chỉ định ở 

giai đoạn này.

Tăng động lực và/ hoặc số lượng sinh vật

Sự tụ lại và tang sinh vi khuẩn

Đề cập đến sự hiện diện của các vi sinh vật trong vết Đề cập đến sự hiện diện của các vi sinh vật trong vết 

thương đã trải qua một số quá trình tăng sinh, nhưng 

không có phản ứng của vật chủ. Sự phát triển của vi sinh 

vật xảy ra, nhưng ở mức độ không nghiêm trọng và việc 

chữa lành vết thương không bị trì hoãn hoặc cản trở 

(IWII, 2016).

Nhiễm trùng vết thường tại chỗ

Nhiễm trùng vết thương là do sự nhân lên của các vi sinh Nhiễm trùng vết thương là do sự nhân lên của các vi sinh 

vật trong vết thương của một bệnh nhân mẫn cảm với tốc 

độ mà khả năng phòng thủ của vật chủ không thể vượt qua 

được vi sinh vật trong vết thương. Thông thường, sự can 

thiệp là cần thiết để hỗ trợ phòng thủ của vật chủ trong 

việc tiêu diệt các vi sinh vật xâm nhập. Các vi sinh vật có 

thể xâm nhập vào vết thương theo một số cách:

Tiếp xúc trực tiếp - chuyển từ thiết bị phẫu thuật hoặc tayTiếp xúc trực tiếp - chuyển từ thiết bị phẫu thuật hoặc tay

Phát tán trong không khí - không khí xung quanh bị nhiễm 

vi sinh vật bám vào vết thương

Tự ô nhiễm - sự di chuyển vật lý của hệ thực vật nội sinh 

của chính bệnh nhân, có trên da, niêm mạc hoặc đường 

tiêu hóa.

GIAI ĐOẠN CỦA NHIỄM TRÙNG LIÊN TỤC

KỲ VỌNG CỦA
BỆNH NHÂN
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Màng sinh học/ Giả mạc

Cần được cảnh giác Cần được can thiệp

Không có chất kháng khuẩn được chỉ định Thuốc kháng khuẩn tại chỗ Thuốc kháng khuẩn toàn thân và tại chỗ

Nhiễm trùng toàn thânNhiễm trùng lây lanNhiễm trùng cục bộThuộc địa hóaSự nhiễm trùng

Bảng 3:  Nhiễm trùng liên tục (IWII, 2016)
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màng sinh học/ giả mạc

Hiện nay người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng màng sinh Hiện nay người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng màng sinh 

học/ giả mạc có mặt trong 70-100% các vết thương mãn 

tính (Malone và cộng sự, 2017). Tuy nhiên, việc xác định 

và quản lý màng sinh học/ giả mạc vẫn là một nhiệm vụ 

phức tạp. Màng sinh học/ giả mạc là một cộng đồng tổng 

hợp của các vi khuẩn phát triển chậm có khả năng chống 

lại sự phòng thủ của vật chủ và điều trị bằng thuốc kháng 

khuẩn (Schultz và cộng sự, 2017). Sự trao đổi chất bị thay khuẩn (Schultz và cộng sự, 2017). Sự trao đổi chất bị thay 

đổi của chúng, chất nền bảo vệ giống như chiếc ô và môi 

trường vi sinh oxy thấp bị thay đổi làm tăng khả năng chịu 

đựng của chúng đối với các chất kháng khuẩn (WUWHS, 

2020b). màng sinh học/ giả mạc thường có tính chất đa vi 

khuẩn, liên quan đến các cụm tế bào vi khuẩn khác nhau 

phát triển với tốc độ khác nhau, đây là một thách thức để 

điều trị. màng sinh học/ giả mạc không thể nhìn thấy bằng điều trị. màng sinh học/ giả mạc không thể nhìn thấy bằng 

mắt thường và có thể khó xác định trừ khi sinh thiết được 

lấy và quan sát bằng kính hiển vi, do đó, có các chỉ số lâm 

sàng tinh vi về màng sinh học/ giả mạc được dựa vào để 

chẩn đoán (Hộp 3)

Lây lan và nhiễm trùng toàn than       

Nhiễm trùng lan rộng mô tả sự xâm nhập của các mô xung 

quanh bởi các vi sinh vật đã lây lan từ vết thương đến mô 

sâu, cơ, cân mạc, các cơ quan hoặc khoang cơ thể. Vi sinh 

vật lây lan qua hệ thống mạch máu hoặc bạch huyết và có 

thể lây lan ra toàn bộ cơ thể.

Nếu có nhiễm trùng toàn thân hoặc lan rộng, 

điều trị kháng khuẩn phải được bắt đầu ngay lập tức trong 

khi chờ kết quả nuôi cấy. Phải lấy mẫu / gạc vết thương 

để xác định vi khuẩn hiện diện và hướng dẫn sử dụng 

kháng khuẩn thích hợp (Lipsky và cộng sự, 2016). Liệu 

pháp nên được xem xét và sửa đổi dựa trên đáp ứng lâm 

sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh / tính nhạy cảm.

Nguy hiểm: suy thoái cấp tính hoặc nhiễm trùng huyết  Nguy hiểm: suy thoái cấp tính hoặc nhiễm trùng huyết                        

Nhiễm trùng huyết là một tình trạng hiếm gặp, nhưng có 

khả năng gây tử vong. Nhận biết và điều trị nhiễm trùng 

sớm, trước khi nhiễm trùng huyết phát triển, là rất quan 

trọng. Nếu bệnh nhân trông có vẻ ốm yếu, đã kích hoạt 

Điểm Cảnh Báo Sớm (mạch, huyết áp, nhịp hô hấp, nồng 

độ oxy, nhiệt độ và mức độ ý thức) hoặc có dấu hiệu 

nhiễm trùng - thì bệnh nhân nên được tầm soát nhiễm nhiễm trùng - thì bệnh nhân nên được tầm soát nhiễm 

trùng huyết (Đại học Hoàng gia Bác sĩ, 2017).

Bệnh nhân và người chăm sóc và / hoặc gia đình của họ 

cần được biết về các triệu chứng của nhiễm trùng huyết để 

họ có thể tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp (Hộp 4). 

Hành động khẩn cấp bao gồm hồi sức cấp độ cao, tức thì 

bằng truyền dịch, oxy và liệu pháp kháng khuẩn toàn thân 

(IWII, 2016).

CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán bằng phương pháp tiêu chuẩn vàng là bắt buộc Chẩn đoán bằng phương pháp tiêu chuẩn vàng là bắt buộc 

trước khi

Hộp 3: Chỉ số lâm sàng của 
màng sinh học/ giả mạc 
(IWII,2016)
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Không đáp ứng với điều trị 
kháng khuẩn/kháng khuẩn
Sự tái phát của việc chữa lành 
chậm trễ vào ngừng điều trị 
kháng khuẩn/ kháng khuẩn
Tăng tiết dịch/ độ ẩm
Viêm mãn tính mức độ thấp
Ban đỏ cấp độ thấpBan đỏ cấp độ thấp
Tạo hạt kém/ tăng hạt bở
Vết thương phá vỡ và mở 
rộng
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dùng kháng khuẩn; tuy nhiên, các phương pháp tiếp cận chẩn 

đoán nhiễm trùng phụ thuộc vào chuyên môn lâm sàng và các 

phương pháp sẵn có . Chúng có thể bao gồm: đánh giá tại chổ 

về các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của từng giai đoạn 

của quá trình nhiễm trùng, băng vết thương trên bề mặt (ví dụ: 

kỹ thuật Levine), sử dụng thiết bị kỹ thuật số chăm sóc hoặc 

sinh thiết vết thương.

Có một cuộc tranh luận đang diễn ra về tính chính xác của các Có một cuộc tranh luận đang diễn ra về tính chính xác của các 

phương pháp hiện có. Bằng chứng gần đây cho thấy rằng các 

thiết bị chẩn đoán kỹ thuật số tại điểm chăm sóc có thể mang 

lại kết quả chính xác hơn (Serena và cộng sự, 2019), nhưng 

những thiết bị này yêu cầu chuyên môn lâm sàng và không 

phải lúc nào cũng có sẵn tại địa phương.

Chẩn đoán nhiễm trùng vết thương nên kết hợp đánh giá Chẩn đoán nhiễm trùng vết thương nên kết hợp đánh giá 

chuyên môn của bác sĩ lâm sàng và biểu hiện lâm sàng của vết 

thương và bệnh nhân.

Vai trò cùa băng gạc và lấy mẫu

Gạc vết thương là một thủ thuật đơn giản, thuận tiện, phổ biến Gạc vết thương là một thủ thuật đơn giản, thuận tiện, phổ biến 

rộng rãi và không xâm lấn, nhưng nó không phải là một công 

cụ có thể được sử dụng để chẩn đoán riêng lẻ. Việc gạc vết 

thương hướng dẫn việc lựa chọn kháng khuẩn chống lại các 

sinh vật gây ra các dấu hiệu lâm sàng của nhiễm trùng - nó 

không xác định xem có nhiễm trùng hay không.

Việc gạc định kỳ trong trường hợp không có các dấu hiệu lâm Việc gạc định kỳ trong trường hợp không có các dấu hiệu lâm 

sàng về nhiễm trùng không hữu ích và cũng không hiệu quả về 

chi phí. Do đó, việc cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên tiến hành 

gạc vết thương hay không là điều tối quan trọng. Hộp 5 bao 

gồm các câu hỏi cần cân nhắc khi quyết định có lấy băng gạc 

vết thương hay không.

Nếu được chỉ định dùng băng gạc, kỹ thuật Levine nên 

được sử dụng thay cho kỹ thuật ‘Z’ (Angel và cộng sự, 

2011). Kỹ thuật Levine bao gồm xoay miếng gạc trong khi 

ấn nhẹ lên một vùng vết thương dài 1cm2; kỹ thuật Z liên 

quan đến việc xoay miếng gạc giữa các ngón tay theo kiểu 

ngoằn ngoèo trên vết thương mà không chạm vào mép của 

nó.

Sau khi mẫu đã được thu thập, nó phải được dán nhãn với Sau khi mẫu đã được thu thập, nó phải được dán nhãn với 

các chi tiết nhận dạng bệnh nhân, ngày giờ của mẫu và vị 

trí vết thương và gửi càng nhanh càng tốt đến phòng thí 

nghiệm theo quy trình địa phương.

Giải thích kết quả

Hầu hết các phòng thí nghiệm sẽ cung cấp thông tin về vi Hầu hết các phòng thí nghiệm sẽ cung cấp thông tin về vi 

khuẩn được nuôi cấy từ miếng gạc vết thương, số lượng 

sinh vật được nuôi cấy (định lượng hoặc bán định lượng) 

và tính nhạy cảm với kháng khuẩn của sinh vật được nuôi 

cấy để hướng dẫn điều trị.

Một miếng gạc sẽ luôn xác định được sự hiện diện của các Một miếng gạc sẽ luôn xác định được sự hiện diện của các 

vi sinh vật (Cooper, 2010). Sự hiện diện của một sinh vật 

trong vết thương bị nhiễm trùng không nhất thiết có nghĩa 

là nó đã gây ra nhiễm trùng và trong thực tế, không thể 

phân biệt giữa sinh vật gây bệnh và không gây bệnh.

Sự lây nhiễm vi khuẩn với nhiều loài tạo ra tác dụng cộng Sự lây nhiễm vi khuẩn với nhiều loài tạo ra tác dụng cộng 

hưởng, dẫn đến tăng sản xuất các yếu tố độc lực và làm 

chậm quá trình chữa bệnh hơn, gợi ý về màng sinh học/ 

giả mạc. Các sinh vật gây bệnh phổ biến nhất liên quan 

đến nhiễm trùng vết thương bao gồm Staphylococcus 

aureus / MRSA, Streptococcus pyogenes, Enterococci và 

Pseudomonas aeruginosa.

Hộp 4. Các triệu chứng của nhiễm trùng huyết
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Tìm kiếm trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn (hoặc 
người lớn khác) phát triển bất kỳ dấu hiệu nào 
sau đây:
Nói ngọng hoặc nhầm lẫn
Rùng mình cực độ hoặc đau cơ
Không đi tiểu (trong một ngày)
Khó thở nghiêm trọng
Cảm giác như bạn sắp chếtCảm giác như bạn sắp chết
Da lốm đốm hoặc đổi màu
Tham khảo trang web Sepsis Trust  để biết thêm chi 
tiết: www.sepsistrust.org

Hộp 5. Câu hỏi cân nhắc khi sử dụng băng gạc
vết thương (Everett và cộng sự, 2018)

Liệu pháp hiện tại có phù hợp dựa trên kết quả cuối 
cùng không?
Liệu pháp đã có thời gian để phát huy tác dụng (2–3 
ngày)?
Có suy giảm chất lượng không? Nếu vậy, sự xuống 
cấp này có sâu không (tức là có cần lấy mẫu mô ở 
cấp độ theatre) không?
Có dấu hiệu lây lan hoặc nhiễm trùng toàn thân Có dấu hiệu lây lan hoặc nhiễm trùng toàn thân 
không?
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Chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
của bạn nên giải thích nếu bạn bị 
nhiễm trùng vết thương và cách 
tuân thủ điều trị đúng cách (đặc 
biệt nếu bạn được kê đơn thuốc 
kháng khuẩn). Trong quá trình 
tham vấn, bạn nên xem xét (các) 
loại thuốc và hoặc (các) băng 
quần áo của mình để kiểm tra 
xem chúng có hoạt động bình 
thường hay không và vẫn được 
yêu cầu. Nếu bạn được kê đơn 
thuốc kháng khuẩn, bạn nên kết 
thúc liệu trình.

Kỳ vọng bệnh nhân

Tất cả nhân viên chăm sóc 
những người có vết thương phải 
biết cách xử trí nhiễm trùng vết 
mổ theo phác đồ tại chỗ. Cần 
thường xuyên xem xét lại việc 
điều trị kháng khuẩn. Cần 
thường xuyên đánh giá lại toàn 
diện bệnh nhân và vết thương 
để xác định xem có cần thay đổi 
chiến lược xử trí hay không..

Thực hành tốt

Bác sĩ lâm sàng phải thực hiện và ghi lại 
đánh giá tổng thể về bệnh nhân, vết thương 
và môi trường chăm sóc vết thương, để 
hướng dẫn điều trị kháng khuẩn (Wounds 
UK, 2018). Nếu nghi ngờ nguyên nhân do vi 
khuẩn gây ra sự lây lan hoặc nhiễm trùng 
toàn thân, thì nên bắt đầu các cuộc điều tra vi 
sinh vật thích hợp để xác định loại vi sinh vật. 
Việc sử dụng kháng khuẩn phải tuân thủ các 
chính sách Quản Lý Chất Kháng Khuẩn của 
địa phương (Sandy-Hodgetts et al, 2020).

NĂM ĐÚNG
'Năm đúng' của quản lý thuốc là một thành 
phần quan trọng trong an toàn thuốc, đặc biệt 
là thuốc kháng khuẩn (Hộp 6). Ở đây, 'Năm 
đúng' đã được điều chỉnh để kê đơn thích hợp 
các loại thuốc kháng khuẩn tại chỗ trong 
chăm sóc vết thương:

1. Đúng Chẩn đoán và kế hoạch chăm sóc.
2. Đúng cách kháng khuẩn và đúng hệ thống 

phân phối.
3. Đúng thời điểm bắt đầu điều trị kháng 

khuẩn.
4. Đúng liều kháng khuẩn.
5. Đúng tiến triển điều trị kháng khuẩn.

1. Chẩn đoán và Kế hoạch chăm sóc 
đúng                                                  
Đánh giá toàn diện về cá nhân và vết 
thương của họ giúp phát hiện sớm và điều 
trị kịp thời và đúng cách tình trạng nhiễm 
trùng. Sau khi chẩn đoán, kế hoạch chăm 
sóc nên bao gồm các nguyên tắc sau để 
quản lý hiệu quả nhiễm trùng vết thương 
(IWII, 2016):
■ Tối ưu hóa phản ứng của từng vật chủ có 

xem xét các yếu tố của bệnh nhân làm 
tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bảng 1, trang 
9, trình bày các yếu tố có liên quan đến 
việc tăng nguy cơ nhiễm trùng.

■ Giảm tải lượng vi sinh vật trong vết 
thương (ví dụ như chuẩn bị giường băng, 
chăm sóc vùng da xung quanh, lựa chọn 
thuốc kháng khuẩn và băng bó).

■ Khuyến khích các biện pháp phòng 
chống lây nhiễm môi trường.

■ Đánh giá lại thường xuyên.

Đảm bảo đơn thuốc được dành riêng cho 
bệnh nhân sau khi đánh giá kỹ lưỡng vết 
thương

và bệnh nhân (bao gồm bất kỳ trường hợp dị 
ứng nào). Bệnh nhân nên hiểu lý do tại sao 
điều trị được chỉ định (nghĩa là giải thích lý 
do đằng sau các quyết định điều trị, tập 
trung vào việc ra quyết định chung) để họ 
tham gia vào việc điều trị của mình. Bất kỳ 
phản ứng bất lợi nào cần được theo dõi, ghi 
lại và báo cáo.

2. Đúng cách kháng khuẩn và đúng
hệ thống phân phối 
Việc lựa chọn thuốc hoặc băng cần được 
thực hiện theo dữ liệu về dược lý, vi sinh, 
kinh nghiệm lâm sàng, nền kinh tế, tình 
trạng sẵn có tại địa phương và quy trình 
Quản Lý Chất Kháng Khuẩn tại địa phương. 
Tóm tắt hướng dẫn kê đơn thuốc kháng 
khuẩn - quản lý các bệnh nhiễm trùng thông 
thường của NICE và PHE (2019) nên được 
tuân theo để chọn chất kháng khuẩn, liều 
lượng và thời gian điều trị nhiễm trùng loét 
chân, viêm mô tế bào và viêm quầng, và 
nhiễm trùng bàn chân do tiểu đường. Hộp 7 
giải thích các loại chất kháng khuẩn khác 
nhau.

Thuốc kháng khuẩn
Việc lạm dụng kháng khuẩn trong chăm sóc 
vết thương xảy ra do sự không chắc chắn 
trong chẩn đoán liên quan đến sự hiện diện 
của nhiễm trùng do vi khuẩn, thiếu kiến 
thức về nhiễm trùng chi dưới (ví dụ: viêm 
mô tế bào chi dưới hai bên, còn được gọi là 
chân đỏ, thường có thể bị nhầm với nhiễm 
trùng), bác sĩ lâm sàng sợ đạt được kết quả 
không thuận lợi của bệnh nhân và nhu cầu 
của bệnh nhân (Roberts và cộng sự, 2017).

Thuốc kháng khuẩn đề cập đến một nhóm tác 
nhân nhằm mục đích giảm khả năng nhiễm 
trùng và nhiễm trùng huyết.
■ Thuốc kháng khuẩn thường có nguồn gốc từ 

vi khuẩn sống trong đất. Khi vi khuẩn tạo ra 
hầu hết các loại thuốc kháng khuẩn, chúng 
đã phát triển các cơ chế đề kháng và những 
cơ chế này sẽ tự di chuyển từ môi trường 
này sang phòng khám khác. Thuốc kháng 
khuẩn có thể tiêu diệt vi khuẩn (diệt khuẩn) 
hoặc ngăn chặn sự nhân lên của chúng (kìm 
khuẩn).

■ Thuốc sát trùng được bôi ngoài da nhưng 
không được hấp thu đáng kể. Chúng làm 
giảm khả năng nhiễm trùng.

Hộp 7. Thuốc chống vi trùng, thuốc kháng 
khuẩn và chất khủ trùng (Nankervis, 2016)

1. Đúng bệnh nhân
2. Đúng thuốc
3. Đúng thời điểm
4. Đúng liều
5. Đúng tiến triển

Hộp 6. ‘NĂM ĐÚNG’ của 
việc quản lý thuốc
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kháng khuẩn toàn thân nên được dành riêng để 
điều trị các bệnh nhiễm trùng nặng do vi khuẩn 
ở những bệnh nhân có nguy cơ cao khi các lựa 
chọn điều trị khác không hiệu quả hoặc không 
có sẵn. kháng khuẩn được chọn phải được tập 
trung đặc biệt vào vi sinh vật và được sử dụng 
trong thời gian ngắn nhấtcó thể (Lipsky và 
cộng sự, 2016). Ngoài ra, chuyển từ điều trị 
bằng đường tĩnh mạch sang đường uống ngay 
khi bệnh nhân ổn định về mặt lâm sàng có thể 
giảm thời gian nằm viện, do đó giảm nguy cơ 
biến chứng khi nhập viện và giảm chi phí liên 
quan (Cyriac và cộng sự, 2014; Eckmann và 
cộng sự, 2014).

Thuốc kháng khuẩn tại chỗ duy nhất được 
khuyến nghị cho nhiễm trùng vết thương là 
mupirocin, axit fusidic và metronidazole, và 
những loại thuốc này nên được sử dụng trong 
một số trường hợp hạn chế theo chính sách 
địa phương (NICE, 2019a). Hộp 8 hướng dẫn 
thực hành cho bệnh nhân điều trị bằng kháng 
khuẩn.

Thuốc Sát Trùng 
Trong chăm sóc vết thương, vi khuẩn 
kháng thuốc kháng khuẩn là một vấn đề 
nghiêm trọng, cần phải xem xét các lựa 
chọn thay thế cho thuốc kháng khuẩn, 
chẳng hạn như thuốc sát trùng tại chỗ. 
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy

thuốc sát trùng có thể là tác nhân hữu ích 
trong nỗ lực giảm Đề Kháng Kháng Sinh 
nhưng lại được sử dụng quá mức, đặc biệt 
là trong các lĩnh vực chăm sóc vết thương 
và quản lý vết mổ (Roberts và cộng sự, 
2017)

Thuốc sát trùng là những chất không 
chọn lọc được bôi tại chỗ để ngăn chặn 
sự phát triển hoặc tiêu diệt vi sinh vật. 
Chúng tương đối không độc và không 
được hấp thụ đáng kể qua da, vì vậy việc 
phát triển khả năng kháng thuốc sát trùng 
là không phổ biến. Thuốc sát trùng tại 
chỗ có sẵn trong băng gạc, thuốc mỡ, bột 
và dung dịch tẩy rửa (ví dụ: bạc, mật ong, 
iốt, octenidine dihydrochloride, 
polyhexamethylene biguanide [PHMB])

Băng y tế có phương thức hoạt 
động thể chất
Các phương pháp điều trị nhiễm trùng 
vết thương không liên quan đến việc sử 
dụng thuốc kháng khuẩn, thuốc chống vi 
trùng hoặc chất khử trùng là điều cần 
thiết để thúc đẩy thực hành Quản Lý 
Chất Kháng Khuẩn (WUWHS, 2020b).

Sữa rửa mặt có chứa chất hoạt động bề 
mặt sẽ làm lỏng và loại bỏ các mảnh vụn 
trên bề mặt và tải lượng vi sinh vật có liên 
quan. Chất hoạt động bề mặt làm giảm sức 
căng bề mặt giữ các mảnh vụn (dịch tiết 
khô, màng nhầy lỏng lẻo và tái tạo) vào 
vết thương.

Các sản phẩm cung cấp một cách tiếp cận 
thay thế để kiểm soát lượng vi khuẩn 
ngày càng tăng ở các vết thương mãn tính, 
chẳng hạn như băng với phương thức tác 
động vật lý có hiệu quả trong việc kiểm 
soát tạp chất sinh học ở vết thương vì 
không có nguy cơ vi khuẩn phát triển 
kháng thuốc (Frykberg và Banks, 2015; 
Ousey và Chadwick, 2019)

Băng được phủ trong một dẫn xuất axit 
béo liên kết không thể đảo ngược với vi 
khuẩn và cô lập hoạt động của chúng. Vì 
không có nguy cơ vi khuẩn phát triển 
kháng thuốc, những loại băng này có thể 
được sử dụng dự phòng, nhưng tốt nhất là 
sử dụng trên các vết thương tiết dịch 
không sạch, nhiễm khuẩn hoặc nhiễm 
trùng (Ousey và Chadwick, 2019).

■ Nếu bạn đang dùng thuốc kháng khuẩn theo 
quy định và xuất hiện các triệu chứng như sốt, 
phát ban, đau bụng, thờ ơ hoặc lú lẫn, bạn nên 
liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

■ Bạn sẽ cần phải đọc thông tin về bệnh nhân và 
làm theo hướng dẫn, chẳng hạn như khi nào dùng 
thuốc, có nên uống cùng với thức ăn hay không, 
phải làm gì nếu bạn bỏ lỡ một liều, các tác dụng 
phụ có thể xảy ra, khi nào cần tìm sự trợ giúp.

■ Nếu bạn không có ý định uống hết liều lượng 
quy định, hãy tìm lời khuyên từ chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe.

Lầm Tưởng: Nếu bạn cảm thấy tốt hơn, bạn 
không cần dùng phần còn lại của thuốc kháng 
khuẩn.  

Sự Thật: Bạn nên hoàn thành liệu trình kháng 
khuẩn được kê đơn theo thông tin bệnh nhân.

Hộp 8. Hướng dẫn thực hành cho bệnh nhân
điều trị kháng khuẩn

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP
ĐIỀU TRỊ
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3. Đúng thời điểm bắt đầu điều trị 
kháng khuẩn
Sự hiện diện của các dấu hiệu và triệu chứng 
lâm sàng của nhiễm trùng và các chỉ số của 
màng sinh học/ giả mạc (Bảng 3 và Hộp 3) và 
phác đồ tại chỗ xác định thời điểm bắt đầu 
điều trị kháng khuẩn. Thuốc kháng khuẩn 
không nên được sử dụng thường xuyên như 
một biện pháp phòng ngừa nếu vết thương 
không bị nhiễm trùng về mặt lâm sàng. Tuy 
nhiên, có một số trường hợp điều trị kháng 
khuẩn được chỉ định nếu nghi ngờ nhiễm 
trùng:

Nhiễm trùng chân nghi ngờ do tiểu 
đường:                                             Không 
có dữ liệu thuyết phục nào ủng hộ khái niệm 
rằng việc kê đơn liệu pháp kháng khuẩn cho 
các vết loét không nhiễm trùng trên lâm sàng 
giúp tăng tốc độ chữa lành hoặc giảm nguy cơ 
phát triển nhiễm trùng rõ ràng trên lâm sàng 
(Abbas và cộng sự, 2015). NICE (2019b) 
khuyến cáo nên bắt đầu điều trị kháng khuẩn 
cho những người bị nghi ngờ nhiễm trùng bàn 
chân do tiểu đường càng sớm càng tốt. Lấy 
mẫu từ phần nền của vết thương đã bị dập nát 
để kiểm tra vi sinh trước hoặc càng gần thời 
điểm bắt đầu điều trị kháng khuẩn càng tốt 
(NICE, 2019c). Nếu không lấy được tăm 
bông ở đáy vết thương, hãy lấy gạc sâu vì nó 
có thể cung cấp thông tin hữu ích về việc lựa 
chọn điều trị kháng khuẩn.

Lầm tưởng: Những người bị bệnh tiểu 
đường luôn nên sử dụng dung dịch kháng 
khuẩn để rửa chân.
Sự thật: Người bị tiểu đường có nguy cơ bị 
loét chân nên kiểm tra cả bàn chân và bên 
trong giày của họ hàng ngày; rửa chân 
hàng ngày (lau khô cẩn thận, đặc biệt là 
giữa các ngón chân); sử dụng chất làm 
mềm để bôi trơn da khô; cắt móng chân 
thẳng ngang; và, tránh sử dụng các tác 
nhân hóa học hoặc bột trét hoặc bất kỳ kỹ 
thuật nào khác để loại bỏ mô sẹo hoặc cùi 
bắp (Bus và cộng sự, 2019).

Nhiễm trùng vết mổ: Liệu pháp kháng khuẩn 
dự phòng thường được dùng một liều duy 
nhất khi khởi mê, nhưng không nên tiếp tục 
sau phẫu thuật (WHO, 2018). NICE (2019c) 
khuyến cáo rằng khi nghi ngờ nhiễm trùng 
vết mổ do sự hiện diện của viêm mô tế bào, 
do nhiễm trùng mới hoặc nhiễm trùng

do điều trị thất bại, bệnh nhân nên được sử 
dụng thuốc kháng khuẩn bao gồm các vi 
sinh vật có khả năng gây bệnh và xem xét 
kết quả của các thử nghiệm vi sinh, Thực 
hành Tốt nhất Chăm sóc vết thương sau phẫu 
thuật - giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ 
cung cấp hướng dẫn về các chiến lược thúc 
đẩy Quản Lý Chất Kháng Khuẩn (Wounds 
UK, 2020).

4. Đúng liều kháng khuẩn
Các sản phẩm chăm sóc vết thương và 
băng gạc có thể có lượng thành phần hoạt 
tính khác nhau và có các cơ chế giải 
phóng khác nhau khiến chúng trở nên sẵn 
có nhiều hơn hoặc ít hơn, chẳng hạn như 
iốt povidine và iốt cadexomer. Đối với 
kháng khuẩn đường uống, có các hướng 
dẫn NICE và PHE (2019) để hướng dẫn 
kê đơn các bệnh nhiễm trùng thông 
thường, bao gồm nhiễm trùng chân do 
tiểu đường, loét chân, viêm mô tế bào và 
viêm quầng. Các giao thức và lộ trình địa 
phương cần được đưa ra để tư vấn dựa 
trên tính sẵn có của sản phẩm.

5. Đúng tiến triển điều trị kháng 
khuẩn
Nếu thuốc kháng khuẩn được kê đơn, nên 
hoàn thành liệu trình để tránh tái phát nhiễm 
trùng và giảm nguy cơvi khuẩn trở nên 
kháng thuốc kháng khuẩn. Nếu bệnh nhân 
không có ý định kết thúc liệu trình, họ nên 
liên hệ với người kê đơn. Nếu không có đáp 
ứng hoặc cải thiện sau thời gian điều trị 
kháng khuẩn được chỉ định, việc quản lý cần 
được xem xét lại theo quy trình địa phương. 
Thử thách ‘hai tuần’ hướng dẫn thời gian 
điều trị kháng khuẩn thích hợp và đánh giá 
lại (Hộp 9)

Vết thương không tiến triển và vẫn mãn tính 
có thể là dấu hiệu của sự hiện diện của màng 
sinh học/ giả mạc. Việc kháng khuẩn thất bại 
và tái phát chậm lành bệnh khi ngừng điều trị 
kháng khuẩn là những dấu hiệu lâm sàng 
được xác định rõ về sự hiện diện của màng 
sinh học/ giả mạc (Hộp 3; IWII, 2016). Nếu 
có các chỉ số lâm sàng của màng sinh học/ 
giả mạc, điều này có thể cho thấy cần phải có 
một

Thời gian điều trị kháng 
khuẩn thích hợp là một lĩnh 
vực đang tranh luận, với thời 
gian dài hơn có liên quan 
đếnlàm tăng nguy cơ gây ra 
sự đề kháng của vi sinh vật. 
Việc sử dụng chất kháng 
khuẩn có hiệu quả cao được 
yêu cầu trong thời gian điều 
trị ngắn hơn để tiêu diệt vi 
khuẩn, do đó giảm thiểu nguy 
cơ gây ra sự đề kháng của vi 
khuẩn.

Băng gạc kháng khuẩn được 
khuyến nghị sử dụng trong 
thời gian tối thiểu là 2 tuần. 
Sau 2 tuần, hãy đánh giá lại 
và:

(1)ngừng nếu các dấu hiệu 
và triệu chứng của nhiễm 
trùng đã được giải quyết
(2)tiếp tục kháng khuẩn nếu 
vết thương tiến triển nhưng 
vẫn còn các dấu hiệu và 
triệu chứng
(3)xem xét một loại thuốc 
kháng khuẩn thay thế nếu 
không cải thiện và chuyển 
đến  bác  s ĩ  chuyên  khoa 
chăm sóc vết thương.

Hộp 9. Thử Thách (Ayello,  
2012; IWII, 2016)
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Bảng 4. Ví dụ về các chỉ số tại chỗ về sự cải thiện / xấu đi của các vết thương mãn tính và có thể cho 
thấy nhiễm trùng (dựa theo Wounds UK, 2018)

Tham số Thay đổi có thể chỉ ra:
Cải thiện Suy giảm

Vết Thương ■ Tăng số lượng mô hạt
■ Giảm lượng mô bong tróc / hoại tử
■ Giảm diện tích / thể tích vết thương

*

■ Tăng số lượng mô bong tróc / hoại tử
■ Giảm lượng mô hạt
■ Mô hạt bở
■ Tăng diện tích / thể tích vết thương

Dịch Tiết ■ Mức độ thường giảm khi vết thương 
lành lại

■ Được thay đổi thành quang đãng nếu 
trước đó có mây

■ Tăng cấp độ
■ Thay đổi từ trong sáng sang đổi màu
■ Thay đổi về tính nhất quán, ví dụ: 

mỏng hơn đến dày hơn
Da dừa ■ Giảm, nếu có, của:

- Maceration/excoriation
- Ban đỏ
- Sưng tấy

■ Sự phát triển hoặc tăng mức độ của:
- Maceration/excoriation
- Ban đỏ
- Sưng tấy

Mùi ■ Ít đáng chú ý hơn hoặc được giải quyết 
nếu trước đây là một vấn đề

■ Phát triển, thay đổi hoặc nặng hơn 
mùi khó chịu

Cơn đau vết 
thương †

■ Giảm mức độ hoặc tần suất ■ Phát triển, thay đổi bản chất và / hoặc 
tăng mức độ đau†

NB Những thay đổi về diện tích / thể tích vết thương có thể không nhận thấy từ lần thay băng này sang lần 
thay băng tiếp theo và vết thương có thể tăng kích thước khi các mô hoại tử và lớp bong tróc được loại bỏ. 
Chụp ảnh và đo vết thương giúp xác định xem vết thương có đang cải thiện hay không.
†Bệnh nhân bị loét chân do tiểu đường và bệnh thần kinh có thể không thấy đau; bệnh nhân bị đau 
đột ngột nên được chuyển gấp.

phương pháp quản lý khác, bao gồm:
■ Xử lý sự cố phá vỡ thể chất và tiếp xúc 

với các vi sinh vật khiến chúng dễ bị tổn 
thương do tác dụng của thuốc sát trùng tại 
chỗ và kháng khuẩn toàn thân.

■ Làm sạch để loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào 
còn sót lại và can thiệp kháng khuẩn chống 
lại vi khuẩn tiếp xúc và màng sinh học/ giả 
mạc còn sót lại.

■ Sử dụng chất kháng khuẩn có tác dụng đã 
được chứng minh chống lại các màng sinh 
học/ giả mạc trưởng thành trong thực hành 
lâm sàng hoặc băng bó theo phương thức tác 
động vật lý.

Đánh giá lại cũng nên được kích hoạt nếu 
tình trạng vết thương (Bảng 4; Vết thương 
Vương quốc Anh, 2018) hoặc bệnh nhân 
xấu đi (ví dụ: họ phát triển một tình trạng 
y tế cấp tính hoặc bệnh đi kèm hiện có trở 
nên tồi tệ hơn)

Hình 4 là một con đường hướng dẫn sử 
dụng điều trị kháng khuẩn cho bệnh nhân 
có vết thương có hoặc không có nguy cơ 
nhiễm trùng.
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Đánh giá bệnh nhân và các bệnh đi kèm, (các) vết thương, da và môi trường để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng 
đến nhiễm trùng. Việc đánh giá lại và xem xét toàn diện sẽ hướng dẫn nếu cần phải thay đổi kế hoạch quản lý

Hình 4: Lộ trình hướng dẫn xử trí bệnh nhân có vết thương có hoặc không có nguy cơ nhiễm trùng xem xét các nguyên tắc 
quản lý kháng khuẩn. IV = tiêm tĩnh mạch

Có vết thương
Có nguy cơ lây nhiễm

Vết thương có tiến triển

  Không  cần điều trị kháng 
khuẩn

 Thực hiện theo các chiến 
lược để giảm nguy cơ 
nhiễm trùng và phát triển 
vết thương (trang 10)

Vết thương không lành (có thể là dấu 
hiệu của màng sinh học/ giả mạc)

 Cắt lọc và làm sạch

 Cân nhắc việc mặc quần áo với một phương thức hoạt 
động thể chất

 Thực hiện theo các chiến lược để giảm nguy cơ nhiễm trùng 
và phát triển vết thương (trang 10)

 Đánh giá lại định kỳ theo quy trình địa phương và tuân theo 
các nguyên tắc thử thách trong hai tuần

Deteriorating wound

 Cắt lọc và làm sạch

 Sử dụng chất bôi ngoài da chống vi khuẩn hoặc một loại 
băng có phương thức hoạt động vật lý theo quy trình tại 
chỗ

 Xem xét khả năng lây lan hoặc nhiễm trùng toàn thân và 
liệu kháng khuẩn toàn thân có cần thiết hay không và liệu 
miếng gạc vết thương có phù hợp hay không

 Đánh giá lại định kỳ theo quy trình địa phương và tuân 
theo các nguyên tắc thử thách trong hai tuần.

Vết thương có tiến triển, không 
lành hay xấu đi không?

Không có vết thương 
hiện tại 

Các yếu tố nguy cơ 
nhiễm trùng  hiện tại

 Thực hiện theo các chiến 
lược để giảm nguy cơ 
nhiễm trùng và phát triển 
vết thương (trang 10)

Có vết thương

Không có nguy cơ 
lây nhiểm 

 Không  cần điều trị 
kháng khuẩn

 Thực hiện theo các chiến 
lược để giảm nguy cơ 
nhiễm trùng và phát triển 
vết thương (trang 10)

Nhiễm trùng vết thương 
toàn than hoặc lan rộng

 IV hoặc uống kháng sinh

 Giới thiệu đến một 
chuyên gia lâm sàng thích 
hợp

 Gạc vết thương

 Chất kháng khuẩn tại chỗ
 Thực hiện theo các chiến 

lược để giảm nguy cơ 
nhiễm trùng và phát triển 
vết thương (trang 10)

Nhiểm trùng vết thương tại 
chỗ

 Chất kháng khuẩn tại 
chỗ

 Thực hiện quản lý 
nhiễm trùng

 Thực hiện theo các chiến 
lược để giảm nguy cơ 
nhiễm trùng và phát triển 
vết thương (trang 10)

 Đánh giá lại định kỳ theo 
giao thức cục bộvà tuân 
theo các nguyên tắc thử 
thách trong hai tuần

Các yếu tố liên quan đến tăng nguy cơ 
nhiễm trùng vết mổ bao gồm bệnh tiểu 
đường, thủ thuật cấp cứu, hút thuốc, béo phì 
nặng, chức năng miễn dịch bị thay đổi, suy 
dinh dưỡng, nhiệt độ cơ thể thấp và thời 
gian hoạt động kéo dài (xem Bảng 1, trang 9 
để biết thêm chi tiết [IWII, 2016])

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP
ĐIỀU TRỊ kháng khuẩn

18 CÁCH  THỨC HÀNH TỐT : CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THUỐC kháng khuẩn CHO VIỆC ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG



LỜI NHẮN NHỦ 

Lời nhắn nhủ 

Lời nhắn nhủ 

■ Quản Lý Chất Kháng Khuẩn bao gồm tất cả các thành viên của nhóm đa ngành. Việc trang bị 
cho các chuyên gia chăm sóc không vết thương và bệnh nhân các công cụ hỗ trợ thực hành Quản 
Lý Chất Kháng Khuẩn có thể thiết lập tính nhất quán giữa các cơ sở chăm sóc.

■ Việc chống lại Đề Kháng Kháng Sinh đòi hỏi một cách tiếp cận đa phương thức được dẫn dắt 
bởi giáo dục và hiểu biết tốt hơn về quá trình lây nhiễm. Việc nhận biết sớm tình trạng viêm 
nhiễm sẽ giúp điều trị nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đào tạo và giáo dục để nâng cao sự tự 
tin của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để hiểu và xác định các dấu hiệu nhiễm trùng là 
điều cần phải làm.

■ Nếu nghi ngờ nguyên nhân do vi khuẩn gây ra nhiễm trùng, nên sử dụng các cuộc điều tra vi sinh vật 
thích hợp để xác định nguyên nhân. Các thiết bị chẩn đoán tại điểm chăm sóc, chẳng hạn như 
MolecuLight (MolecuLight Inc), có thể cung cấp một cách chính xác hơn để xác định cơ chế bệnh 
sinh trước khi có các dấu hiệu lâm sàng và triệu chứng của nhiễm trùng (Serena và cộng sự, 2019). 
Các thiết bị như vậy hiện không được cung cấp rộng rãi trên toàn Vương quốc Anh.

■ Cần có một môi trường thúc đẩy thay đổi hành vi với trọng tâm là phương pháp tiếp cận cơ bản 
về phòng chống lây nhiễm. Các con đường đơn giản kết hợp phương pháp tiếp cận từ cơ bản 
với chăm sóc vết thương nâng cao, chẳng hạn như Hình 4, có thể giúp hướng dẫn cách chăm 
sóc phù hợp với các chiến lược Quản Lý Chất Kháng Khuẩn.

■ Để kiểm soát nhiễm trùng, băng gạc không chứa thành phần hoạt tính / dược phẩm và thay vào đó 
có chế độ hoạt động vật lý để giảm tải vi khuẩn là một lựa chọn lý tưởng để thúc đẩy thực hành 
Quản Lý Chất Kháng Khuẩn (Ousey và Chadwick, 2019).

■ Khi có thể, các kết quả do bệnh nhân báo cáo phải được theo dõi, báo cáo và công bố để 
xác định các phương pháp Quản Lý Chất Kháng Khuẩn thành công.

■ Giáo dục chung, hỗ trợ từ ngành công nghiệp, cũng như ra quyết định chung về các chính sách 
và thủ tục Đề Kháng Kháng Sinh là cơ bản để đảm bảo giảm tác động của Đề Kháng Kháng 
Sinh và hiểu được phương pháp quản lý vết thương phù hợp và bền vững nhất (Ousey và 
Blackburn, 2020).
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