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1. Tình hình sốt rét
- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 318 ca, trong đó số KST sốt rét
265 ca, 3 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: 39,43% (318/525)
- KST SR giảm: 39,05% (265/438)
- Sốt rét ác tính giảm: 1 ca (3/4).
- 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: 31% (2.080/3.015 )
- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: (0,36%/0,49%).
b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 3
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: 39,43% (318/525) chung cho toàn khu
vực. Một số tỉnh có bệnh nhân sốt rét tăng là: Bến Tre 66,67% (5/3), Vĩnh Long
200% (3/1), Bạc Liêu 25% (10/8).
- Số KST sốt rét giảm: 39,05% (265/438) chung cho toàn khu vực. Một số
tỉnh có số KST tăng như: Bến Tre 66,67% (5/3), Vĩnh Long 200% (3/1), Sóc
Trăng (3/1), Bạc Liêu 14,29% (8/7), Cà Mau 45,45% (16/11).
- Sốt rét ác tính giảm 1 ca so với cùng kỳ năm 2012 (3/4). Tuy nhiên có 1
tỉnh có số bệnh nhân sốt rét ác tính tăng là: Đồng Nai (1/0), Vĩnh Long (1/0).
- Trong tháng không có tử vong do sốt rét và bằng so với cùng kỳ năm
2012 (0/0).
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- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét có giảm so với tháng
3/2012: BNSR giảm 41,4 % (184/257), tuy nhiên huyện Đồng Phú tăng 03
ca (10/7).
- 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.
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.
- Tăng cường hơn nữa hoạt động PCSR của các trạm y tế xã để phát
hiện và điều trị bênh nhân SR, theo dõi bệnh nhân điều trị theo đúng chỉ
định của Bộ Y tế.
- 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 tập website Viện;
- Lưu VT, DT, KH.
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