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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỐT RÉT THÁNG 8 NĂM 2013 
 

1. Tình hình sốt rét tháng 8 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 242 ca, trong đó số KST sốt rét 158 ca, 

3 bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét. (Bảng 1) 

a. So với cùng kỳ năm 2012 (Bảng 2, 3) 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 31,05% (242/351) 

- KST SR giảm: 41,85% (157/270) 

- Sốt rét ác tính giảm: 2 ca (3/5). 

- Tử vong do sốt rét: không tăng, không giảm (0/0) 

- Tổng số  i u thuốc đi u tr  giảm: 28,88% (1.857/2.611) 

- Tỷ  ệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: 59,26% (0,16%/0,27%) 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 8 

Tình hình sốt rét trên khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có giảm so với cùng kỳ 

năm trước:  

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 31,05% (242/351), số KST sốt rét giảm: 

41,85% (157/270) chung cho toàn khu vực. Riêng có tỉnh Lâm Đồng có số BNSR tăng 

58,33% (38/24) và số BNSR có KST tăng 73,68% (33/19). 

- Sốt rét ác tính giảm 2 ca so với cùng kỳ năm 2012 (3/5). Tuy nhiên 2 tỉnh có 

số bệnh nhân sốt rét ác tính tăng  à: Bình Phước 1 ca (2/1), Tây Ninh (1/0). 

- Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm trên tất cả các huyện so với 

tháng 8/2012: BNSR giảm 51,79% (94/195). 

- Tổng số  am xét nghiệm 10.555  am và 1.988 que thử, trong đó phát hiện 91 

KST dương tính, chiếm 0,73% KST/ am. Tỷ  ệ KST nhiễm P.falciparum là 41,76% 

(38/91), nhiễm P.vivax  à 53,85% (49/91), còn nhiễm phối hợp  à 4,39% (4/91). (Bảng 

2) 

c. Các hoạt động phòng chống sốt rét 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét tại xã Bù Gia Mập, 

Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.  

- Tham gia công tác kháng thuốc cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Bình 

Phước. 
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- Giám sát véc tơ sốt rét tại C n Giờ, TP.  CM có thành ph n  oài Anopheles ít 

phong phú, có hiện hiện diện véc tơ chính truy n bệnh sốt rét. Tỷ  ệ bao phủ tẩm màn 

đạt 84%. 

- Tổ chức  ội ngh  sơ kết công tác phòng chống và  oại trừ sốt rét, phòng chống 

giun sán 6 tháng đ u năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013, khu vực Nam 

Bộ - Lâm Đồng. Tại  ội ngh , Viện đã chỉ đạo các đ a phương thời gian tới c n phải 

tập trung giám sát, quản  ý hoạt động PCSR cho các vùng trọng điểm, chú trọng nhóm 

nguy cơ cao, ngăn chặn sự  an truy n của KST sốt rét kháng thuốc; tăng cường kiểm 

tra, giám sát chỉ đạo các đ a phương có sốt rét  ưu hành thấp hoặc không còn sốt rét 

 ưu hành chấn chỉnh, củng cố công tác phát hiện, chẩn đoán sớm và đi u tr  k p thời 

bệnh nhân sốt rét; củng cố, giám sát theo dõi chặt chẽ biến động của véc tơ và đánh giá 

hiệu quả công tác phun tẩm, và tăng cường hoạt động của điểm kính hiển vi, duy trì 

thực hiện các yếu tố b n vững, bảo vệ thành quả PCSR, không để sốt rét quay trở  ại, 

từng bước triển khai chiến  ược phòng chống và  oại trừ sốt rét theo quy đ nh của 

chương trình quốc gia;  ập kế hoạch năm 2014 sát với nhu c u thực tế từng đ a 

phương. 

- Viện cũng đã tổ chức hội thảo “Di biến động dân và phòng chống sốt rét cho 

dân di biến động” tại Bình Phước sau khi được sự cho phép của Bộ Y tế và sự tài trợ 

của Tổ chức Y tế thế giới (W O), với mục đích chia sẻ thông tin v  tình hình di biến 

động dân, v  mắc sốt rét và phòng chống sốt rét cho dân di biến động; Xây dựng và đ  

xuất các biện pháp phòng chống sốt rét cho dân di biến động; Đ  xuất các hoạt động 

v  phòng chống sốt rét ưu tiên trong năm 2013 - 2014. 

2. Ý kiến chỉ đạo 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có số bệnh nhân 

sốt rét gia tăng c n tăng cường giám sát d ch tễ sốt rét, nhất  à các điểm nóng và có 

biện pháp chặn đứng sự gia tăng này. 

- Các đ a phương SRL  thấp, không còn sốt rét  ưu hành trong khu vực c n 

theo dõi chỉ đạo và giải quyết triệt để các ca bệnh sốt rét tại đ a phương, chú trọng các 

đối tượng giao  ưu vào vùng sốt rét. 

- Tăng cường hoạt động PCSR của các trạm y tế xã để phát hiện và đi u tr  

bệnh nhân sốt rét, theo dõi bệnh nhân đi u tr  theo đúng phác đồ đi u tr  của Bộ Y tế 

ban hành. 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR triển khai kế hoạch PCSR đảm bảo chất  ượng và 

đúng tiến độ. 

 

Nơi nhận: 

- Cục YTDP (để b/c); 
- Ban Quản  ý DAQG PCSR; 
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ; 
- Ban Biên tập Website Viện; 
- Lưu VT, các khoa, phòng, TT. 
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