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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỐT RÉT QUÝ I NĂM 2013
1. Tình hình sốt rét
- Trong quí tổng số bệnh nhân sốt rét 1.348 ca, trong đó số KST sốt rét
1.177 ca, 17 bệnh nhân sốt rét ác tính, có 01 ca tử vong do sốt rét. (Bảng số liệu
đính kèm)
a. So với cùng kỳ năm 2012
- Tình hình bệnh sốt rét trong Quý I/2013 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/2012.
- Bệnh nhân sốt rét quý I/2013 giảm: 21,08% so với quý I/2012
(1.348/1.708).
- Ký sinh trùng sốt rét giảm 18,77% (1.177/1.449), trong đó P.falciparum
giảm 12,7% (660/756).
- Bệnh nhân sốt rét ác tính quý I/2013 giảm 4 ca (17/21) so với quý
I/2012.
- Có 01 ca tử vong do sốt rét : tăng 01ca so với cùng kỳ (1/0).
- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 31,03% (6.029/8.741).
- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: (0,57%/0,62%).
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 1/2012 giảm: 21,08% so với quý I/2012
(1.348/1.708).
+ Các tỉnh có BNSR tăng: Vĩnh Long (6/2), Sóc Trăng (43/35), Bạc Liêu
(28/25).
+ Bệnh nhân SRAT giảm giảm 4 ca (17/21) so với quý I/2012. Các tỉnh
có bệnh nhân SRAT tăng: Vĩnh Long (1/0), Cà Mau (1/0).
- Về ký sinh trùng sốt rét:
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+ Trong Quý I/2013 xét nghiệm được 204.846 lam và que thử, tăng
12,65% so với quý I/2012 (204.846/234.507). Tổng số KST (+) giảm 18,77% so
với quý I/2012 (1.177/1.449). Tỷ lệ % KST sốt rét/lam là 0,57%, giảm so với
quý I/2012 (0,57/0,62), trong đó P.falciparum giảm 12,7% (660/756). Tỷ lệ %
P.falciparum/KST (+) là 56,07%, tăng so với cùng kỳ năm 2012 (56,07/52,17).
+ Các tỉnh có KST SR tăng: Vĩnh Long (6/2), Sóc Trăng (18/5), Bạc Liêu
(25/21).
- Về tử vong do sốt rét : Trong quý có 01 ca tử vong do sốt rét tăng
01 ca so với cùng kỳ 2012.
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Địa chỉ
Thôn 2, xã Bình
Minh, huyện Bù
Đăng - BP

Có Kết quả
XN
XN
X

ft++++

Chết tại

Chẩn đoán
tử vong

BVĐK Bình
Phước

ARDS/SRAT
thể não

Nh n xét ca tử vong:
Bệnh nhân giới tính nữ; Sinh năm 1998 (15 tuổi); Dân tộc Stieng; Địa chỉ:
Thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng - BP. Tổng trạng nhỏ - gầy - yếu, cân
nặng chỉ 20kg, nghi bị nhiễm chất độc da cam: Dị t t bẩm sinh (ngồi xe lăn), có
biểu hiện thiểu năng tâm thần, v n động và thể chất (Ghi nh n từ bệnh án của
BVĐK tỉnh BP); Trước khi mắc bệnh SR 02 tuần có theo cha mẹ đi làm rẫy ở
khu vực Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh Đăk Nông, khi về 03 ngày thì mắc
bệnh, 06 giờ kế tiếp sau mắc nh p viện tại BV huyện Bù Đăng lúc 17h00’, ngày
23/1/2013; được chẩn đoán sớm trước 02 giờ (SRAT thể não, P.ft ++++) điều trị
bằng Artesunat 0,06g (lọ) và lưu bệnh 04giờ, tiên lượng bệnh nặng; Chuyển viện
đến BVĐK tỉnh BP lúc 23h25’ ngày 23/1/2013, C n lâm sàng: XN lam máu P.ft
++++, test chẩn đoán nhanh SR (+); CTM: HC ↓ 2.8 triệu, Hb↓ 5.4g/dl, Hct ↓
19.1%, TC ↓ 45 K/UL; Được chẩn đoán sớm là SRAT thể não vào lưu bệnh tại
khoa chăm sóc đặc biệt, Các xử trí: điều trị đặc hiệu sau 55 phút nh p viện bằng
Artesunat 0.06g (lọ), truyền dịch, truyền máu, đặt nội khí quản, thở máy. Bệnh
diễn tiến nặng và tử vong lúc 0giờ00’ ngày 27/1/2013 với chẩn đoán lúc tử vong
là ARDS/SRAT thể não).
Việc tổ chức phun tẩm hóa chất sẽ được triển khai ở các địa phương
từ đầu tháng 4 năm 2013.
Không có dịch sốt rét xảy ra trong Quý I/2013.
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- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm so với Quý I/2012: BNSR
giảm 17,58 % (872/1.058), riêng huyện Đồng Phú tăng 42,11% (27/19), Bú
Đăng tăng 35,92% (140/103), huyện Bù Gia M p tăng 19,52% (499/477).
Trong đó số lượng mắc SR tại 03 xã trọng điểm tăng 19,52% (496/415) so với
cùng kỳ và chiếm 56,88% (496/872).
2. Ý kiến chỉ đạo
- 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.
Nơi nhận:
- Cục YTDP (để b/c);
- Ban Quản lý DAQG PCSR;
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ;
- Ban Biên t p website Viện;
- Lưu VT, DT, KH.

VIỆN TRƯỞNG

Lê Thành Đồng
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