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PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 

 

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. 

- Tăng cường hơn nữa hoạt động PCSR của các trạm y tế xã để phát hiện và điều 

trị bệnh nhân sốt rét theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành (Quyết định số 

3232/QĐ-BYT ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế).  

- Sở Y tế, TT PCSR/TT YTDP các tỉnh/TP khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc ngừng kinh doanh, sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng 

đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin (thuốc Artesunat 

dạng viên) của các nhà thuốc, cơ sở y tế tư nhân. 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR triển khai kế hoạch PCSR đảm bảo đúng chất lượng 

và tiến độ. 

- Chấn chỉnh hoạt động của các điểm KHV nhằm phát huy hơn nữa vao trò của 

điểm KHV sẵn có phục vụ cho công tác điều trị, kết hợp sử dụng test chẩn đoán nhanh do 

địa phương tự trang bị. Lồng ghép sử dụng KHV các chương trình sức khỏe tại các trạm y 

tế xã. 
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2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 268 ca, trong đó tổng số KST SR 209 ca, 3 

BNSR ác tính, không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. (Bảng Phụ lục số liệu đính kèm). 

a. So với cùng kỳ năm 2012 

- Tổng số Bệnh nhân sốt rét giảm: 39,23% (268/441). 

- KST SR giảm: 44,41% (209/376). 

- Sốt rét ác tính giảm: 2 ca (3/5). 

- Tử vong do sốt rét: không. 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 46,22% (1.281/2.382). 

- Tỷ lệ KSTSR ( )/lam XN giảm: 32,65% (0,33%/0,49%).  

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 12 

Tình hình sốt rét trên khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng trong tháng 12 có chiều hướng 

giảm so với cùng kỳ năm trước:  

- Tổng số Bệnh nhân sốt rét giảm 39,23% (268/441) chung cho toàn khu vực. Tuy 

nhiên có những tỉnh sau có số bệnh nhân sốt rét tăng: Đồng Nai (31/14), Tây Ninh (9/6), 

Bến Tre (3/2), Đồng Tháp (4/2), Trà Vinh (4/3), Cần Thơ (1/0).  

- KST sốt rét giảm: 44,41% (209/376) chung cho toàn khu vực. Trong đó những 

tỉnh có BNSR có KST tăng như: Đồng Nai (17/11), Bình Dương (10/8), Tây Ninh (8/6), 

BR - VT (2/0), Bến Tre (3/2), Đồng Tháp (3/1), Trà Vinh (2/1), Cần Thơ (1/0). 

Sốt rét ác tính: giảm 2 ca (3/5). Trong đó Bến Tre tăng 1 ca (1/0). 

 Trong tháng không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. 

 Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét có giảm 54,86% (130/288) so với tháng 

12/2012, SRAT giảm 1 ca (1/2), không có trường hợp tử vong do sốt rét. Nhìn chung tình 

hình SR ở các huyện có chiều hướng giảm, riêng huyện Chơn Thành số BNSR tăng nhẹ 

(1/0). 

c. Các hoạt động giám sát 

Tiếp tục cập nhật diễn biến tại các điểm nóng sốt rét tại: xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, xã Đông Thới, 

huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, TX Bạc Liêu và xã Tân 

Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.  

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

Tổng kết dự án PCGS sau 3 năm thực hiện 2011 - 2013 và tổ chức hội nghị tổng 

kết công tác PCGS năm 2013. 
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2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

Kết quả thử nghiệm hiệu lực sinh học tại xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, Bình 

Phước cho kết quả hóa chất sử dụng K-othrine 2EW pha với nước có tỷ lệ 1:9 phun trong 

nhà thực địa hẹp, liều 8ml đã pha/nhà (khoảng 50m
3
) có dụng diệt muỗi Aedes aegypti tốt. 

3. Công tác nghiên c u khoa h c 

- Nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2013 và hoàn thành hồ sơ nghiệm thu các đề tài. 

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

- Thử thuốc nano artemisinin trên chuột nhắt trắng thực nghiệm của Trường ĐH Y 

dược Tp. Hồ Chí Minh. 

- Viện hợp tác với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học Oxford 

(OUCRU) thực hiện đề tài “Điều trị thuốc có mục tiêu nhằm tiến đến tiêu diệt sốt rét 

trong khu vực nghi ngờ hoặc đã xác nhận có kháng artemisinin ở Đông Nam Á” thực hiện 

tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thực hiện kỹ thuật công nghệ cao 

(qPCR) để phát hiện ký sinh trùng sốt rét với độ nhậy gấp 1.000 lần so với kính hiển vi 

quang học. 

- Nuôi giữ chủng ký sinh trùng Plasmodium berghei trên chuột nhắt trắng thực 

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

thực nghiệm. 

- Công tác nuôi và giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes và chuột nhắt trắng vẫn được 

duy trì tốt, đảm bảo cung cấp đủ số lượng muỗi Anopheles, Aedes và chuột nhắt trắng cho 

các thử nghiệm hóa chất và các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Thực hiện các công việc liên quan hoạt động của trường Trung cấp Y tế Đặng 

Văn Ngữ khóa 42 và 43.  

5. Công tác khác 

- Thực hiện thử nghiệm sinh hóa các sản phẩm Hockley delta plus EW của Công ty 

TNHH Song Phương. 

- Thực hiện thử nghiệm sinh học sản phẩm Actellicò 50EC của Công ty Syngenta 

Việt Nam. 

- Thực hiện đánh giá hiệu lực tồn lưu trên các sản phẩm mùng, võng, và rèm của 

Công ty Minh Hưng. 

 



4 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Theo dõi tình hình biến động sốt rét tại các xã điểm nóng: xã Đăk Nhau, xã Đăk 

Ơ, xã Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, xã 

Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và các điểm nóng sốt rét khác. 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống giun sán năm 2014. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết năm 2014. 

4. Công tác nghiên c u khoa h c 

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

- Tiếp tục nuôi giữ chủng Anopheles dirus, Aedes aegypti, chuột nhắt trắng. 

- Tiếp tục triển khai hoạt động thử nghiệm hóa chất chế phẩm diệt côn trùng. 

- Tiếp tục thực hiện các đề tài phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của 

Trường Đại học Oxford (OUCRU). 

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Duy trì hoạt động bình thường của 2 lớp Đặng Văn Ngữ niên khóa 2011 - 2013 

và 2012 - 2014. 

6. Công tác khác 

- Thực hiện các khảo nghiệm, phun hóa chất dịch vụ. 

- Thực hiện đánh giá hiệu lực tồn lưu trên các sản phẩm mùng, võng, rèm của công 

ty Minh Hưng. 

 

Nơi nhận: 

- Cục YTDP (để b/c); 
- Ban Quản lý DAQG PCSR (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c); 
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ; 
- Ban Biên tập website Viện; 

- Lưu VT, các khoa, phòng, TT. 
 

VIỆN TRƯỞNG 
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