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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2011 

PHẦN 1 
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 
- Đề nghị các TT YTDP/TT PCSR tăng cường giám sát DTSR, đặc biệt là các 

vùng có sốt rét lưu hành. 
- Các TT YTDP/TT PCSR các tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 

PCSR năm 2011 như được phê duyệt. 
- Đề nghị các địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ đáp ứng của véctơ sốt rét 

sau chiến dịch phun, tẩm. 
2. Kết quả hoạt động chuyên môn 
2.1. Công tác phòng chống sốt rét: 

Tình hình sốt rét trong tháng 9 (Bảng Phụ lục số liệu đính kèm). 
Nhận xét: Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 399 ca, trong đó tổng số KST 

SR 238 ca, có 4 BNSR ác tính và không có tử vong do sốt rét. 
a. So với cùng kỳ năm 2010 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 21,5 % (399/483). 
- KST SR giảm: 13,45% (238/270). 
- Sốt rét ác tính: tăng 2 ca (4/2). 
- Tử vong do sốt rét: trong tháng 9 không có ca tử vong do SR. 
- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 38,95 % (3.891/6.373). 
- Tỷ lệ KSTSR (+)/lam XN giảm: (0,26%/0,33%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 9 
- Tình hình sốt rét trên khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng trong tháng 9 có chiều 

hướng giảm so với cùng kỳ năm trước:  
- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 21,5 % (399/483) chung cho toàn khu vực. 

Trong đó các tỉnh có số BNSR tăng như: TP. Hồ Chí Minh (13/2), Bà Rịa – Vũng Tàu 
(33/27), Đồng Tháp (13/6), Trà Vinh (10/0). 
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- Số KST SR giảm: 13,45% (238/270) chung cho toàn khu vực. Trong đó các 
tỉnh có số KST SR tăng như: TP Hồ Chí Minh (12/2), Đồng Tháp (4/0), Trà Vinh 
(4/0), Bình Dương (12/6), Bạc Liêu (8/5).  

- Sốt rét ác tính: tăng 2 ca (4/2). Trong đó 2 tỉnh có số BNSR ác tính tăng: Bình 
Dương (1/0), Đồng Tháp (2/0). 

- Trong tháng không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. 
- Tình hình SR tại xã Hiệp Phước của huyện Nhà Bè thuộc TP. Hồ Chí Minh đã 

ổn định (trong tháng chỉ phát hiện thêm 2 ca SR mới) 
- Tình hình SR tại Bình Phước có biến động so với tháng 8/2011: BNSR giảm 

2ca (191/193), số KST giảm (149/155), tuy nhiên số KST tại huyện Bù Đốp lại gia 
tăng (29/12). 
c. Các hoạt động giám sát 

- Giám sát các biện pháp phòng chống sốt rét tại huyện Nhà Bè, Tp. HCM kết 
quả cho thấy:   

+ Về đánh giá chất lượng phun tồn lưu: 2/3 nhà thử nghiệm là hết hiệu lực, 1/3 
nhà thử nghiệm còn hiệu lực diệt. Tường thử nghiệm là tường sơn nước nên độ bám 
của hóa chất không cao và có thể do sự tiếp xúc ma sát thường xuyên làm giảm đi 
lượng hóa chất bám vào bề mặt tường. 

+ Đánh giá chất lượng tẩm màn: Kỹ thuật tẩm màn đều. Màn tẩm sau một tháng 
vẫn còn hiệu lực diệt. 

- Hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra và chỉ đạo việc phun, tẩm hóa chất (đợt 2) của TT 
PCSR Bình Phước. 

- Tổng hợp, đánh giá công tác kiểm tra lam, hoạt động các cụm kính hiển vi của 
địa phương gồm các tỉnh: Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Cà Mau, Bình 
Phước, Sóc Trăng, Long An. Tổng số lam kiểm tra là 2.326, trong đó 100% số lam soi 
đúng. 

- Tổ chức giám sát DTSR tại Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai. 
2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Giám sát công tác truyền thông phòng chống giun sán tại 2 tỉnh: Tây Ninh, 
Lâm Đồng.     

- Tổ chức tẩy giun cho trẻ em lứa tuổi học đường tại TP . Hồ Chí Minh. 
- Tập huấn lớp xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột tại TP . Hồ Chí Minh do 

WHO tài trợ. Kết quả sau khóa học 20 học viên điều đạt yêu cầu. 
- Xây dựng đề cương “Thực trạng nhiễm giun sán ở các cộng đồng dân cư tập 

trung khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và giải pháp hợp tác can thiệp cộng 
đồng”. 
2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Thử nghiệm sinh học tại xã Bình Chánh và thu thập bọ gậy sốt xuất huyết tại 
tỉnh Long An về labo nuôi. 
3. Công tác nghiên cứu khoa học 
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- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2011 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. 

- Tham gia thực hiện đề tài 03MA “Đánh giá hiệu lực artesunat uống tại BV 
huyện Phước Long và xã Bù Gia Mập” (đề tài phối hợp giữa OUCRU, Viện và BV 
Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM). Đề tài này đến nay đã thu nhận được 25 bệnh nhân vào 
nghiên cứu. 

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

- Thử thuốc sốt rét artemisinin lần hai invitro và invivo, kết quả khả quan. 
- Sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng với chủ đề:  

4. Công tác đào tạo, tập huấn  
- Tập huấn lớp côn trùng sốt rét bổ túc tại Viện 
- Chuẩn bị khai giảng lớp Kỹ thuật viên trung cấp y tế trường Đặng Văn Ngữ 

niên học 2011 - 2013. 
- Tham gia giảng dạy lớp Điều dưỡng và Bác sĩ chuyên tu của ĐH Y Phạm 

Ngọc Thạch, lớp Cử nhân Y tế công cộng và Chuyên Khoa I của ĐH Y Dược TP. 
HCM. 
5. Công tác khác 

- Tiếp tục chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện. 
- Tiếp tục thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta. 
- Thực hiện thử nghiệm sinh học đánh giá hiệu lực diệt muỗi Aedes  aegypti 

(chủng thực địa, TP.HCM) của chế phẩm LUCKY-DELTA 3EW bằng kỹ thuật phun 
ULV tại thực địa hẹp của Công ty TNHH Một thành viên Lucky (LUCKY CO.,LTD). 

- Thử nghiệm sinh học đánh giá hiệu lực diệt muỗi Aedes  aegypti (chủng thực 
địa, TP.HCM và Long An) của chế phẩm Vectron 10 EW bằng kỹ thuật phun ULV tại 
thực địa hẹp của Công ty TNHH SANYO Việt Nam. 

- Thử nghiệm sinh học đánh giá hiệu lực diệt muỗi Aedes aegypti (chủng thực 
địa, TP.HCM ) bằng kỹ thuật phun ULV tại thực địa hẹp và đánh giá hiệu lực tồn lưu 
trên mùng của hoạt chất alpha-cypermethrin của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt 
Nam. 

- 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. 
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PHẦN 2 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 

1. Công tác phòng chống sốt rét 
- Giám sát dịch tễ sốt rét tại tại Bình Dương, BR-VT. 
- Giám sát dịch tễ sốt rét tại Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Tây Ninh và Lâm 

Đồng (Dự án QTC). 
-  Giám sát véc tơ kháng hóa chất tại tỉnh Cà Mau (Dự án QTC). 
- Giám sát véc tơ sốt rét tại Bình Phước. 
- Tiếp tục theo dõi sát tình hình sốt rét ở các điểm nóng tại Bình Phước, Tp. 

HCM. 
- Hoàn thành xử lý số liệu “Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm ” tại các tỉnh 

thành Kon Tum, Đắk Lak, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Công tác phòng chống giun sán 
- Giám sát công tác truyền thông phòng chống giun sán tại 2 tỉnh: Tây Ninh, 

Lâm Đồng. 
3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  
- Giám sát vector sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Phước. 
- Điều tra véc tơ SXH và giám sát xử lý ổ dịch  sốt xuất huyết tại  TP .HCM  
- Thử nhạy cảm  muỗi sốt xuất huyết. 
4. Công tác nghiên cứu khoa học 
- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2011. 
- Tham gia thực hiện đề tài 03MA “Đánh giá hiệu lực artesunat uống tại BV 

huyện Phước Long và xã Bù Gia Mập” (đề tài phối hợp giữa OUCRU, Viện và BV 
Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM). 

- 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 Anopheles dirus,  Aedes aegypty và chuột nhắt trắng. 
- Tiếp tục triển khai hoạt động thử nghiệm hóa chất chế phẩm diệt côn trùng gia 

dụng. 
5. Công tác đào tạo, tập huấn  
- Khai giảng lớp Kỹ thuật viên trung cấp y tế trường Đặng Văn Ngữ niên học 

2011 – 2013 và bắt đầu năm học mới. 
- Triển khai tập huấn lớp bổ túc côn trùng sốt rét, dịch tễ sốt rét, xét nghiệm 

KST sốt rét tại Viện. 
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- Triển khai 5 lớp dịch tễ sốt rét cho các học viên tuyến huyện tại 5 tỉnh dự án 
QCT. 

- Tham gia dạy lớp Cử nhân xét nghiệm của ĐH Y Dược TP. HCM. 
6. Công tác khác 
- Tiếp tục chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 35 thành lập Viện. 
- Tiếp tục thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta. 
- Tiếp tục triển khai hoạt động thử nghiệm hóa chất chế phẩm diệt côn trùng gia 

dụng. 
 
 

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. 
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