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Số:         /BC-VSR TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 10 năm 2013 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỐT RÉT THÁNG 9 NĂM 2013 
 

1. Tình hình sốt rét tháng 9 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 200 ca, trong đó số KST sốt rét 152 ca, 

2 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: 29,58% (200/284) 

- KST SR giảm: 21,65% (152/194) 

- Sốt rét ác tính giảm: 1 ca (2/3). 

- Không có ca tử vong do sốt rét, giảm 1 ca: (0/1) 

- Tổng số  i u thuốc đi u tr  giảm: 2,63% (2.516/2.584) 

- Tỷ  ệ KST SR (+) / am xét nghiệm giảm: 9,52% (0,19%/0,21%) 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 9 

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

năm trước như:  

+ Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 200 ca, trong đó số KST sốt rét 152 ca, 

2 bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét. Riêng tỉnh Lâm Đồng có số 

BNSR tăng 80% (27/15) và số BNSR có KST tăng 100% (24/12). 

+ Sốt rét ác tính giảm 1 ca so với cùng kỳ năm 2012 (2/3). Các tỉnh có số bệnh 

nhân sốt rét ác tính  à: tỉnh Bình Phước 1 ca (1/1), tỉnh Bình Dương (1/0). 

+ Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

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

với tháng 9/2012: BNSR giảm  38,13% (99/160), trừ TX. Bình Long tăng 1 ca (2/1). 

- Tình hình sốt rét của tỉnh Bạc Liêu trong tháng 09/2013 có một số biến động, 

đặc biệt  à xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Trạch. Tại xã Hưng Thành, 

huyện Vĩnh Lợi từ đầu năm đến nay tổng số 09 ca KST SR trong đó: 07 ca P.v, 01 ca 

P.f và 01 ca nhiễm phối hợp; Tại xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông có 08 ca BNSR 

KST P.f. Trước tình hình trên Viện đã chỉ đạo TT YTDP Bạc Liêu kiểm tra thường 

xuyên các hoạt động PCSR tại các xã trên: 

+ Chỉ đạo Trung tâm YTDP tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Y tế xã phối hợp chính 

quy n kiểm tra chặt chẽ việc cấp thuốc tự đi u tr  cho các đối tượng đi  àm thuê ở Bình 

Phước . 
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+ Chỉ đạo triển khai phòng chống véc tơ tập trung ưu tiên trọng điểm thực hiện 

vừa tẩm có chọn  ọc cho 02 xã.  

+ Đi u tra, giám sát véc tơ, chỉ đ nh k p thời các biện pháp can thiệp. 

+ Tổ chức đi u tra, xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét, đi u tr  các đối 

tượng mang ký sinh trùng sốt rét, đặc biệt tập trung các đối tượng đi  àm thuê trở v  

đ a phương. 

+ Báo cáo k p thời, báo cáo nhanh diễn biến tình hình sốt rét giữa các tuyến để 

k p thời xử  ý. 

 - Tổng số  am xét nghiệm 74.675  am và 6.403 que thử, trong đó phát hiện 152 

KST dương tính, chiếm 0,19% KST/ am. Tỷ  ệ KST nhiễm P.falciparum là 32,89% 

(50/152), nhiễm P.vivax  à 57,89% (88/152), còn nhiễm phối hợp  à 9,21% (14/152). 

(Bảng 2) 

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 d ch tễ sốt rét, nhất  à các điểm nóng và có 

biện pháp chặn đứng sự gia tăng này. 

- Các đ a phương SRLH thấp, không còn sốt rét  ưu hành trong khu vực cần 

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 hơn nữa hoạt động PCSR của các trạm y tế xã để phát hiện và 

đi u tr  bệnh nhân sốt rét theo đúng phác đồ đi u tr  của Bộ Y tế ban hành (Quyết đ nh 

số 3232/QĐ-BYT ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

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

 ượng và 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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