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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I 

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2014 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I 

 

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. 

 - Đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế 

giới phòng chống sốt rét 25/4 với chủ đề “Đầu tư cho tương lai, đánh bại bệnh sốt rét”.  

- Các Trung tâm YTDP/PCSR cần triển khai kế hoạch PCSR đúng tiến độ. 

- Tổ chức thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng cho CBVC cuối năm, tiến hành 

các thủ tục trình Bộ Y tế khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc. 

- Tổ chức Hội nghị CBVC cuối năm, họp mặt đầu năm và lễ kỷ niệm Ngày Thầy 

thuốc Việt Nam của đơn vị, phát động phong trào thi đua năm 2014. 

- Tham dự và thực hiện Hội nghị tổng kết công tác phòng chống sốt rét và phòng 

chống giun sán 2013, triển khai kế hoạch năm 2014. 

- Phân phối thuốc, hóa chất, vật tư sốt rét kịp thời cho địa phương ngay từ đầu 

năm. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong quí tổng số bệnh nhân sốt rét 505 ca, trong đó số KST sốt rét 433 ca, 5 

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

a. So với cùng kỳ năm 2013 
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- Tình hình bệnh sốt rét trong Quý I/2014 ở khu vực có xu hướng giảm, các chỉ số 

về ký sinh trùng sốt rét, sốt rét ác tính đều giảm so với quý I/2013.  

- Bệnh nhân sốt rét quý I/2014 giảm: 62,54% so với quý I/2013 (505/1.348). 

- Ký sinh trùng sốt rét giảm 63,21% (433/1.177), trong đó P.falciparum giảm 

73,18% (177/660). 

- Bệnh nhân sốt rét ác tính quý I/2014 giảm 12 ca (5/17) so với quý I/2013. 

- Không có trường hợp tử vong do sốt rét: giảm 01 ca so với cùng kỳ (0/1). 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 49,82% (3.026/6.030). 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: 54,39% (0,26/0,57%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét quý I 

- Về bệnh nhân sốt rét và sốt rét ác tính: 

+ Tổng số bệnh nhân sốt rét quý I/2014 giảm: 62,54% so với quý I/2013 

(505/1.348). 

+ Các tỉnh có BNSR tăng: Long An (4/1), Tiền Giang (5/3), Cần Thơ (1/0). 

+ Bệnh nhân SRAT giảm giảm 12 ca (5/17) so với quý I/2013. Các tỉnh có bệnh 

nhân SRAT tăng: Lâm Đồng (2/0), Tây Ninh (1/0).  

- Về ký sinh trùng sốt rét: 

+ Trong quý I/2014 xét nghiệm được 167.510 lam và que thử, giảm 18,23% so với 

quý I/2013 (167.510/204.846). Tổng số KST (+) giảm 63,21% so với quý I/2013 

(433/1.177). Tỷ lệ % KST sốt rét/lam là 0,26%, giảm  so với quý I/2013 là 54,39% 

(0,26%/0,57%), trong đó P.falciparum giảm 73,18% (177/660). Tỷ lệ % 

P.falciparum/KST (+) là 40,88%, giảm so với cùng kỳ năm 2013 (40,88/56,07). 

+ Các tỉnh có KST SR tăng: Long An (2/0), Tiền Giang (5/3),  Cần Thơ (1/0). 

- Về tử vong do sốt rét : Trong quý không có trường hợp tử vong do sốt rét, giảm 

01 ca so với cùng kỳ 2013.  

- Việc tổ chức phun tẩm hóa chất sẽ được triển khai ở các địa phương từ đầu tháng 

4 năm 2014.  

- Không có dịch sốt rét xảy ra trong quý I/2014. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm so với quý I/2013: BNSR giảm 

66,28 % (294/872), riêng huyện Hớn Quản tăng 14,29% (8/7). Trong đó số lượng mắc sốt 

rét tại 03 xã trọng điểm giảm 41,89% (105/496) so với cùng kỳ và chiếm 35,71% toàn 

tỉnh(105/294), và 20,79% toàn khu vực (105/505). 

c. Các hoạt động giám sát 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét.  
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- Tổng hợp, đánh giá công tác kiểm tra lam, hoạt động các cụm kính hiển vi 

của địa phương gồm các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp . Hồ 

Chí Minh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau,  Bạc Liêu. Tổng số lam kiểm tra là 

7.043, trong đó 100% số lam soi đúng.  

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác phòng chống giun sán năm 2014.  

- 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. 

2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

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

2014.    

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 khoa h c 

- Hoàn chỉnh báo cáo và nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2013 thuộc các 

lĩnh vực sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh, ký sinh trùng, giun sán, sinh học 

phân tử, miễn dịch và các đề tài về công tác quản lý. 

- 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.  

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

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Tổ chức thi kết thúc học kỳ I cho các học sinh trường Đặng Văn Ngữ và 

xây dựng kế hoạch giảng dạy học kỳ II. 

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

Đặng Văn Ngữ. 

5. Công tác khác 
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- Sắp xếp, chuẩn bị thực hiện chuẩn Labo theo an toàn sinh học cấp II. 

- Thực hiện dịch vụ thử nghiệm sinh học của các chế phẩm diệt côn trùng 

cho các công ty yêu cầu. 

 

 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

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

- Thực hiện giám sát DTSR tại các tỉnh trong khu vực theo kế hoạch 

- Giám sát vector sốt rét tại tỉnh trong khu vực theo kế hoạch. 

- Thực hiện tuyên truyền nhân ngày thế giới phòng chống sốt rét với chủ đề 

“Đầu tư cho tương lai, đánh bại bệnh sốt rét” 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Triển khai công tác phòng chống giun sán năm 2014. 

- Chuẩn bị xây dựng thư viện mẫu ký sinh trùng. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Tiếp tục các hoạt động giám sát, điều tra xử lý ổ dịch nhỏ theo kế hoạch. 

- Công tác giám sát véc tơ SXH/SXHD & xử lý ổ dịch tại các điểm trong khu 

vực. 

- Làm tiêu bản muỗi, NKS. 

4. Công tác nghiên c u khoa h c 

- Triển khai các đề tài nghiêm cứu cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2014. 

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

Đặng Văn Ngữ. 

6. Hoạt động của Dự án Quỹ toàn cầu PCSR 

- Triển khai các hoạt động của Dự án: Giám sát dịch tễ sốt rét năm 2014. 

7. Công tác khác 

- Sắp xếp, chuẩn bị thực hiện chuẩn Labo theo an toàn sinh học cấp II. 

- Thực hiện dịch vụ thử nghiệm sinh học của các chế phẩm diệt côn trùng 

cho các công ty yêu cầu. 

 

 

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  
 


