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PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 2 

 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có số bệnh 

nhân sốt rét gia tăng cần tăng cường giám sát dịch tễ sốt rét, nhất là các điểm nóng 

và có biện pháp chặn đứng sự gia tăng này. 

- Các địa phương SRLH thấp, không còn sốt rét lưu hành trong khu vực cần 

theo dõi chỉ đạo và giải quyết triệt để các ca bệnh sốt rét tại địa phương, chú trọng 

các đối tượng giao lưu vào vùng sốt rét.  

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 403 ca, trong đó số KST sốt rét 354 

ca, 4 bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét. (Bảng số liệu đính 

kèm) 

a. So với cùng kỳ năm 2012 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 21,9% (403/516) 

- KST SR giảm: 20,09% (354/443) 

- Sốt rét ác tính giảm: 3 ca (4/7). 

- Tử vong do sốt rét giảm: không có ca tử vong do sốt rét, bằng cùng kỳ năm 

2012. 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 36,14% (1.829/2.864) 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: (0,58/0,56%). 
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b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 2 

Tình  hình sốt rét trên khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có giảm so với cùng kỳ 

năm trước như:  

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 21,9% (403/516) chung cho toàn khu vực. 

Một số tỉnh có bệnh nhân sốt rét tăng là: Lâm Đồng 18,52% (32/27), Sóc Trăng 

66,67% (20/12), Bạc Liêu 11,11% (10/9). 

- Số KST sốt rét giảm: 20,09% (354/443) chung cho toàn khu vực. Một số 

tỉnh có số KST tăng như: Lâm Đồng 16% (29/25), Bà Rịa – Vũng Tàu (8/0), An 

Giang 100% (2/1),  Trà Vinh 100% (2/1), Sóc Trăng 600% (7/1), Bạc Liêu 42,86% 

(10/7). 

- Sốt rét ác tính giảm 3 ca so với cùng kỳ năm 2012 (4/7). Tuy nhiên có 1 

tỉnh có số bệnh nhân sốt rét ác tính tăng là: An Giang 1 ca (1/0). 

- Trong tháng không có tử vong do sốt rét và bằng so với cùng kỳ năm 2012 

(0/0).  

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét có giảm so với tháng 2/2012: 

BNSR giảm 17,89 % (257/313), tuy nhiên huyện Bù Gia Mập tăng 11 ca 

(159/148), TX Đồng Xoài 1 ca (2/1). 

- Tình hình SR tại các điểm nóng trong khu vực đã ổn định, tuy nhiên tại 2 

xã điểm nóng tại Huyện Bù Gia Mập vẫn còn phức tạp.  

c. Các hoạt động giám sát 

- Tổ chức điều tra, can thiệp điểm nóng sốt rét tại xã Đak   và Bù Gia Mập 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình phước 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét.  

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Hoàn thành và Tổng hợp xử lý số liệu báo cáo đề tài giun sán dọc biên giới 

Việt Nam- Campuchia. 

- Tiếp tục hoàn thành và Tổng hợp xử lý số liệu báo cáo Dự Án phòng chống 

giun sán trẻ em lứa tuổi học đường khu vực Nam Bộ- Lâm Đồng. 

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác phòng chống giun sán năm 2013.         
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2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

 - Chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 

2013.         

2.4. Công tác ngoại ký sinh 

- Chuẩn bị tiêu bản ngoại ký sinh phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng 

dạy.  

3. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Tiếp tục duy trì nuôi ký sinh trùng sốt rét P. falciparum tại Labo. 

- Nuôi giữ chủng ký sinh trùng P.berghei trên chuột nhắt trắng thực nghiệm. 

Tiếp tục gây kháng và duy trì chủng nhậy và kháng chloroquine trên động vật thực 

nghiệm. 

- Nuôi giữ chủng An.dirus,  Aedes aegypty và chuột nhắt trắng. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các đề tài NCKH cấp cơ sở. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ II. 

5. Công tác khác 

- Thử nghiệm tồn lưu trên màn cho Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam (chế 

phẩm TERMOSANT 10SC). 

 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình sốt rét ở các điểm nóng trong khu vực. 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Triển khai công tác phòng chống giun sán năm 2013. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Thực hiện công việc thường quy 
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4. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Tiếp tục nuôi cấy KST dài ngày tại Labo và thử thuốc sốt rét invitro và 

invivo. 

- Tiếp tục duy trì chủng P.berghei nhậy và kháng chloroquine trên chuột nhắt 

trắng thực nghiệm. 

- Tiếp tục nuôi giữ chủng An.dirus,  Aedes aegypty và chuột nhắt trắng. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ II. 

6. Công tác khác 

- Tiếp tục thử nghiệm sinh học tại Bến Tre theo đề tài nghiên cứu hoá chất 

Termosant 10SC. 

 

 

Nơi nhận: 

- Cục YTDP (để b/c); 
- Ban Quản lý DAQG PCSR; 
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ; 
- Ban Biên tập website Viện; 
- Lưu VT, các khoa, phòng, TT. 
 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thành Đồng  
 


