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Kháng kháng sinh (AMR) là một trong những thách thức về y tế lớn nhất toàn 

cầu. Tình trạng này xảy ra khi các vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh 

trùng thay đổi theo hướng làm vô hiệu hóa hoặc giảm hiệu quả các loại thuốc được 

sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng. Kháng kháng sinh gây ra bởi tình trạng 

sử dụng thuốc chưa hợp lý, như sử dụng kháng sinh cho các nguyên nhân gây ra do 

vi rút như cúm, hoặc dùng thuốc kháng sinh theo đơn thuốc được kê cho người 

khác, tự mua thuốc kháng sinh để sử dụng, hoặc sử dụng thuốc kém chất lượng, 

hoặc kê đơn kháng sinh chưa hợp lý… Bên cạnh đó, công tác phòng, chống nhiễm 

khuẩn chưa hiệu quả cũng có thể dẫn đến sự phát triển và lan rộng của tình trạng 

kháng thuốc. Ước tính đến năm 2050, trên toàn thế giới, số người chết vì kháng 

kháng sinh có thể lên tới 10 triệu người. 

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trong 

khu vực Châu Á. Nghiên cứu tại khoa Vi sinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong năm 

2021 có 5 loại vi khuẩn đa kháng nhiều nhất gồm: A.baumannii; E.coli; S.aureus; 

K.pneumoniae; P.aeruginosa, đây là mối đe dọa hàng đầu với người bệnh. Một số 

bệnh nhiễm khuẩn hô hấp trong cộng đồng có thể kể đến như viêm mũi xoang, 

viêm phổi mắc phải cộng đồng, đợt kịch phát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… Bên 

cạnh đó, còn nhiều yếu tố dẫn đến sự lan rộng của kháng kháng sinh, như tình 

trạng quá tải tại các cơ sở y tế, thiếu thiết bị xét nghiệm vi sinh, thiếu nhân viên 

được đào tạo chính quy về vi sinh và dược lâm sàng. 



Thuốc kháng sinh 

được coi là một giải pháp 

cho con người trong điều trị 

các bệnh do nhiễm vi 

khuẩn. Nhờ có thuốc kháng 

sinh đã giúp kiểm soát 

được nhiều dịch bệnh nguy 

hiểm. Kháng kháng sinh 

xảy ra tự nhiên, nhưng việc 

sử dụng không đúng ở 

người và động vật đang đẩy 

nhanh quá trình kháng 

kháng sinh. Kháng kháng 

sinh đang gia tăng mức độ 

nguy hiểm ở tất cả các nơi 

trên thế giới, ảnh hưởng 

đến khả năng điều trị các 

bệnh nhiễm trùng và làm 

suy yếu nhiều tiến bộ trong 

sức khỏe và thuốc điều trị, 

đòi hỏi phải có nỗ lực tổng 

hợp nhằm giúp nhân loại tránh khỏi nguy cơ quay trở lại thời kỳ chưa có kháng 

sinh. Đó là lý do tại sao Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan quốc tế khác  

tiếp tục chọn với chủ đề của năm 2022 là: “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”. 

Đứng trước dự báo tương lai phải đối mặt với khả năng không có thuốc để 

điều trị hiệu quả bệnh nhiễm trùng, từ năm 2011, WHO đã kêu gọi các quốc gia 



khẩn cấp có kế hoạch để đối phó tình trạng kháng thuốc. Mục tiêu đầu tiên của Kế 

hoạch hành động là “nâng cao nhận thức và hiểu biết về kháng thuốc thông qua 

truyền thông, giáo dục và đào tạo hiệu quả”. Để đạt được mục tiêu này, WHO công 

bố chiến dịch với khẩu hiệu “Kháng sinh: Sử dụng có trách nhiệm” trong Tuần lễ 

thế giới nâng cao nhận thức về kháng sinh.  Hai nguyên tắc quan trọng nhất được 

nhiều chuyên gia y tế khuyên dùng để kháng sinh phát huy tác dụng là dùng đúng 

và đủ.  

Theo đó, mỗi người dân 

chỉ sử dụng kháng sinh khi 

được kê đơn bởi bác sĩ, 

không bao giờ yêu cầu thuốc 

kháng sinh nếu nhân viên y tế 

nói không cần sử dụng; luôn 

luôn làm theo lời khuyên của 

nhân viên y tế khi sử dụng 

thuốc kháng sinh. Đối với các 

nhân viên và cơ sở y tế cần 

bảo đảm bàn tay, dụng cụ và 

môi trường cơ sở y tế sạch sẽ 

để ngăn ngừa nhiễm trùng. 

Chỉ kê đơn và cấp phát kháng 

sinh khi cần thiết; hướng dẫn người bệnh, người dân về việc ngăn ngừa nhiễm 

trùng.  



Đối với các nhà thuốc, 

chỉ bán thuốc kháng sinh 

theo đơn của bác sĩ; cung 

cấp kháng sinh có chất 

lượng; tư vấn cho người 

bệnh, người dân về sử dụng 

kháng sinh đúng cách, nguy 

cơ khi sử dụng kháng sinh 

không đúng. Khi mắc bệnh 

hãy đến cơ sở y tế uy tín để 

được tư vấn và điều trị. 

Tuyệt đối không tự ý mua 

thuốc, nhất là thuốc kháng sinh. 
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