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PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6 

 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 

- 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. 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR cần triển khai kế hoạch PCSR đúng tiến độ. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 228 ca, trong đó số KST sốt rét 179 ca, 2 

bệnh nhân sốt rét ác tính, có 01 ca tử vong do sốt rét. (Bảng 1) 

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

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 43,14% (228/401) 

- KST SR giảm: 42,26% (179/310) 

- Sốt rét ác tính giảm: 2 ca (2/4). 

- Tử vong do sốt rét tăng: 1 ca (1/0) 

- Tổng số li u thuốc đi u trị giảm: 16,66% (2.001/2.401) 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm nh : (0,22%/0,32%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 6 

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

trước như:  
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- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 43,14% (228/401) chung cho toàn khu vực. Tuy 

nhiên một số tỉnh có bệnh nhân sốt rét tăng là: Lâm Đồng 26,92% (33/26), Ti n Giang 

(1/0). 

- KST SR giảm: 42,26% (179/310) chung cho toàn khu vực. Tuy nhiên một số tỉnh 

có số KST tăng như: Lâm Đồng 28% (32/25); Sóc Trăng 50% (3/2). 

- Sốt rét ác tính giảm 2 ca so với cùng kỳ năm 2012 (2/4). Tỉnh có số bệnh nhân sốt 

rét ác tính tăng là: Trà Vinh 1 ca (1/0). 

- Trong tháng có 01 ca tử vong do sốt rét. Phân tích ca tử vong: Bệnh nhân tên 

Thạch Sanh, 49 tuổi, Nam, dân tộc Khmer, làm ruộng, chưa mắc sốt rét lần nào, đi làm 

thuê tại huyện Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, có qua lại biên giới Campuchia. Ngày 6/6/2013 

bệnh nhân lên cơn sốt lạnh run, người nhà mua thuốc (không rõ tên thuốc) cho uống 2 

ngày bệnh không giảm, đi chích thuốc tư thêm 2 ngày nữa bệnh vẫn không giảm mà nặng 

hơn, nhập viện Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vào 11h00 ngày 

11/6/2013, tình trạng nhập viện bán hôn mê với chẩn đoán viêm não, màng não/SXH 

ngày 5, Bệnh viện đa khoa Châu thành xét nghiệm KSTSR (-), đến 14h00,ngày 12/6/2013 

chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh để tiếp tục đi u trị. Bệnh nhân trong tình 

trạng hôn mê sâu, lấy máu xét nghiệm tìm KST sốt rét thì phát hiện P.f(+), sử dụng 02 lọ 

Artesunat 60mg, đến 3h15 ngày 13/06/2013 bệnh nhân tử vong tại khoa hối sức cấp cứu 

BVĐK tỉnh với chẩn đoán: Sốt rét nặng, thể não, tiểu huyết sắc tố, suy đa cơ quan, phù 

não. Nhận xét: Bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ, kỹ thuật xét nghiệm ở tuyến huyện 

không phát hiện ký sinh trùng sốt rét, bệnh viện đa khoa tỉnh sử dụng thuốc đặc trị chậm 

(> 9 giờ) sau phát hiện. Chỉ sử dụng được 1 li u thuốc đặc trị sốt rét (Artesunat 60mg 2 lọ 

tiêm truy n tĩnh mạch) cách 3 giờ bệnh nhân tử vong. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm so với tháng 6/2012: BNSR giảm 

43,52% (122/216), và chỉ có huyện Bù Đốp tăng 1 ca so với cùng kỳ (17/16). 

- Tổng số lam xét nghiệm là 77.132 lam và 4.376 que thử, trong đó phát hiện 177 

KST dương tính, chiếm 0,22% KST/lam. Tỷ lệ KST nhiễm P.falciparum là 83/177, 

nhiễm P.vivax là 81, còn nhiễm phối hợp là 13 trường hợp. Nhìn chung, tỷ lệ nhiễm 

P.falciparum và P.vivax là tương đương nhau. (Bảng 2) 

c. Các hoạt động giám sát 

- Giám sát véc tơ và các biện pháp phòng chống véc tơ tại tỉnh  

Cà Mau: Thành phần loài Anopheles ít, có hiện diện vector chính truy n bệnh sốt rét , tuy 

nhiên, mật độ đốt người trong và ngoài thấp trong thời điểm đi u tra. Thử nghiệm  

An.epiroticus đã tăng sức chịu đựng với Alphacypermethrin 30mg/m
2
.    

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét tại huyện Nhà B , TP 

HCM; xã Bù Gia Mập, Đăk  , huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;  ã Đất M i, huyện 

Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, T  Bạc Liêu, nhìn chung tình 

hình ổn định, trường hợp BNSR tăng ở Bạc Liêu đã được xử lý tốt, ổn định. 
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2.2. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Đi u tra và giám sát xử lý ổ dịch S H tại tỉnh V ng Tàu phát hiện 10 ổ dịch  và 

xử lý 10 ổ dịch (đạt tỷ lệ 100%). Tất cả các ổ dịch đ u được xử lý bằng biện pháp diệt 

lăng quăng và phun hóa chất. Tổng số muỗi thu thập được chỉ có 20 con Aedes aegyti. 

Đi u tra bọ gậy nguồn thu được 152 con Aedes aegypti, 24 Aedes albopictus  

 - Đi u tra và giám sát S H tại tỉnh Bình Phước phát hiện 03 ổ dịch, và xử lý 03 ổ 

dịch (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả thu được chỉ có một loài Aedes aegypti với mật độ không 

cao. Tuy nhiên các chỉ số bọ gậy cao, đặc biệt chỉ số BI > 50, mặc dù đã thực hiện chiến 

dịch diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường vòng 1. Tổng số muỗi thu được từ định loại bọ 

gậy là 241 Aedes aegypti, 164 Aedes albopictus. Chỉ số BI cao, kết hợp môi trường thuận 

lợi cho bọ gậy truy n bệnh sốt xuất huyết phát triển. Bên cạnh đó dân sinh sống chủ yếu 

là đồng bào dân tộc, đây hiện diện yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh sốt xuất huyết. 

2.3 Công tác phòng chống giun sán 

- Giám sát công tác truy n thông phòng chống giun sán của Dự án phòng chống 

giun sán trẻ em lứa tuổi học đường khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng. 

3. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Triển khai thực hiện các đ  tài cơ sở năm 2013. 

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

- Nuôi giữ chủng ký sinh trùng P.berghei trên chuột nhắt trắng thực nghiệm.  

- Nuôi giữ chủng An.dirus, Ae.aegypti và chuột nhắt trắng. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Thực hiện các công việc liên quan hoạt động của trường Trung cấy Y tế Đặng 

Văn Ngữ niên khóa Khóa 41 và Khóa 42, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh khóa 2013 - 

2015: tiếp nhận hồ sơ, đăng ký xét tuyển ... 
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PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình sốt rét ở các điểm nóng. 

- Thực hiện giám sát dịch tễ sốt rét tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. 

- Thử nghiệm sinh học tại Bến Tre. 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Giám sát công tác truy n thông phòng chống giun sán của Dự án phòng chống 

giun sán trẻ em lứa tuổi học đường khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Đi u tra bọ gậy trong phòng chống S H tại Sóc Trăng.  

- Giám sát các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại TP. HCM, An Giang và 

Tây Ninh. 

- Thử nhạy cảm muỗi Aedes aegypti. 

4. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Triển khai các đ  tài nghiên cứu cấp cơ sở. 

- Tiếp tục triển khai đ  tài  Đánh giá hiệu lực của hóa chất Termosont 10SC phun 

tồn lưu và tẩm màn trong phòng chống muỗi sốt rét tại khu vực Nam bộ - Lâm Đồng giai 

đoạn II” tại Bến Tre. 

- Tiếp tục nuôi cấy KST dài ngày tại Labo và thử thuốc sốt rét invitro và invivo. 

- Tiếp tục nuôi giữ chủng An.dirus, Ae.aegypti và chuột nhắt trắng. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Thực hiện các công việc liên quan hoạt động của trường Trung cấy Y tế Đặng 

Văn Ngữ, triển khai công tác tuyển sinh  khóa  2013 - 2015. 

 

 

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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