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VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 
 

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. 

- 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. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 351 ca, trong đó số KST sốt rét 270 ca, 5 
bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét. (Bảng 1) 

a. So với cùng kỳ năm 2011 (Bảng 2, 3) 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 12,03% (351/399) 

- KST SR tăng: 3,85% (254/307) 

- Sốt rét ác tính tăng: 5 ca (5/0). 

- Tử vong do sốt rét: 0 (0/0) 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 16,07% (2.611/3.111) 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: 3,4% (0,28%/0,29%). 
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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 như:  

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 12,03% (351/399) chung cho toàn khu vực. Một 
số tỉnh có bệnh nhân sốt rét tăng là: Đồng Nai 55% (31/20); Bình Dương 9,1% (12/11); 
Bình Phước 1% (195/193); An Giang 100% (2/1); Bến Tre 100% (2/1); Hậu Giang tăng 1 
ca (1/0); Bạc Liêu 42,9% (10/7); Cà Mau 7,4% (29/27). 

- Số KST sốt rét tăng: 3,85% (254/307) chung cho toàn khu vực. Một số tỉnh có số 
KST tăng như: Đồng Nai 144,44% (22/9); Bình Dương 20% (12/10); Bình Phước 14,84% 
(178/155); An Giang 100% (2/1); Bến Tre 100% (2/1); Kiên Giang tăng 1 ca (1/0); Hậu 
Giang tăng 1 ca (1/0); Cà Mau 300% (16/4). 

- Sốt rét ác tính tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2011 (5/0). Tỉnh có số bệnh nhân sốt 
rét ác tính tăng là: Bình Phước 1ca (1/0); Bà Rịa - Vũng Tàu 1 ca (1/0); Bến Tre 1 ca 
(1/0); Đồng Tháp 1 ca (1/0); Hậu Giang 1 ca (1/0). 

- Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét tăng so với tháng 8/2011: BNSR tăng nhẹ 
1 % (195/193), trong đó TX Đồng Xoài tăng 83,3% (06/01 BNSR); TX Bình Long tăng 
50% (02/01 BNSR); TX Phước Long tăng 59,5% (37/15 BNSR); Huyện Đồng Phú tăng 
71,4% (14/04 BNSR) và Huyện Bù Đốp tăng 25% (16/12 BNSR). 

- Tình hình SR tại huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh trong tháng đã ổn định.  

- Tổng số lam xét nghiệm là 87.533 lam và 10.661 que thử, trong đó phát hiện 270 
KST dương tính, chiếm 0,28% KST/lam. Tỷ lệ KST nhiễm P.falciparum là 132/270, 
nhiễm P.vivax là 125/270, còn nhiễm phối hợp là 13 trường hợp. Nhìn chung, tỷ lệ nhiễm 
P.falciparum và P.vivax là gần tương đương nhau. (Bảng 2) 

c. Các hoạt động giám sát 

- Thực hiện công tác giám sát véc tơ và các biện pháp phòng chống véc tơ sốt rét 
tại tỉnh Bình Phước. Kết quả điều tra, gồm 5 loài: An. dirus, An. maculatus, An. 
philippinensis, An. vagus, An. sinensis. Trong đó có 1 loài là véc tơ truyền bệnh chính là 
An.dirus và 1 loài véc tơ truyền bệnh phụ là An.maculatus. Kết quả thử tồn lưu tường 
vách (gỗ, gạch) của An. dirus (nuôi tại labo) với hoạt chất Alpha-cypermethrin 30mg/ m2 
sau 2 tháng là 100%. Kết quả thử tồn lưu màn của An. dirus (nuôi tại labo) với hoạt chất 
Alpha-cypermethrin 25mg/ m2 sau 2 tháng là 98%. 

- Giám sát dịch tễ sốt rét tại Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh. 

- Tình hình sốt rét trong khu vực 7 tháng đầu năm 2012 ổn định. Số lượng bệnh 
nhân sốt rét giảm nhưng số lượng ca bệnh SR có KST tăng lên tại một số tỉnh Miền Tây 
Nam Bộ (BR-VT, TP.HCM, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Tháp, 
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Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau). Số lượng bệnh nhân SRAT cũng tăng tại một số 
tỉnh (Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp). Năm 2012 chưa có bệnh nhân tử vong do 
SR. Các ca bệnh SR có KST phát hiện tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ phần lớn là ca bệnh  
ngoại lai, bệnh nhân mắc bệnh tại các tỉnh Miền Đông - Tây Nguyên, là nơi đã phát hiện 
KST sốt rét P.falciparum kháng Artemisinin. 

- Các “điểm nóng” sốt rét mới:  

+ Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau 

Vào tháng 2/2012, tại ấp Mỹ Điền, ấp Nhà Thính B có 8 BNSR, trong đó có 7 
KST, đều là P.falciparum và xuất hiện tại chỗ. TT YTDP tỉnh kết hợp với TTYT huyện 
đã triển khai các biện pháp phun và tẩm hóa chất, lấy lam chủ động và điều trị cho những 
BNSR đã phát hiện sốt, điều tra côn trùng phát hiện muỗi và bọ gậy An. epiroticus và An. 
sinesis. Tuy nhiên, không có bệnh nhân ác tính, tử vong. Đến tháng 6, 8/2012 phát hiện 
thêm 2 KST P.falciparum nội địa tại 2 ấp trên. Hiện tại Y tế xã, huyện tiến hành giám sát 
các ca bệnh đã phát hiện, đã điều trị, phát hiện các ca mới có thể có tại địa phương.  

+ Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

Bệnh nhân sốt rét gia tăng vào cuối tháng 1, đầu tháng 2/2012 tại 2 ấp Chợ và ấp 
Đôn Chum phát hiện 2 bệnh nhân sốt rét nhiễm P.falciparum. Đối tượng mắc bệnh là 
người dân địa phương đi làm ăn tại Bù Gia Mập, Bình Phước trở về địa phương đón tết 
âm lịch. TTYT huyện, trạm y tế xã lấy 16 lam của các đối tượng có sốt, đi Bình Phước trở 
về phát hiện 9 bệnh nhân có P.falciparum. Tiếp đó, TT YTDP tỉnh và TTYT huyện đã lấy 
lam 300 người dân tại đó phát hiện 13 BNSR, SRAT: 0, chết do SR: 0, trong đó có 13 
KST, đều là P. falciparum. Bệnh nhân sốt rét có KST đều là ngoại lai. TT đã cấp thuốc 
liều điều trị bằng  CV-Artecan cho tất cả người dân đã lấy lam xét nghiệm sốt rét. Không 
phát hiện bệnh nhân mắc SR tại chỗ. Điều tra côn trùng, phát hiện An. subpictus và An. 
vagus, không tìm thấy vector truyền bệnh chính. Tại điểm nóng SR, y tế địa phương 
không tiến hành các biện pháp phun tẩm phòng chống véc tơ tại chỗ. Đến nay, tình hình 
sốt rét ở đây đã ổn định, không phát hiện ca mắc mới. 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét tại huyện Nhà Bè,  TP 
HCM; xã Bù Gia Mập, Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; Xã Đất Mũi, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, TX Bạc Liêu, nhìn chung tình 
hình ổn định. 

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Tổ chức thực điều tra giun sán 6 tỉnh dọc biên giới Việt Nam và Campuchia. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động phòng chống giun sán của Dự án phòng 
chống các bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn II. 
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2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Thực hiện công tác giám sát véc tơ và các biện pháp phòng chống véc tơ sốt xuất 
huyết tại tỉnh Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Tỉnh Bình Phước:  

- Tính đến ngày 22/7/2012 toàn tỉnh có 2829 ca mắc SXHD, toàn tỉnh có 93 ổ dịch 
trong đó có 81 ổ được xử lý ( 87,1%). Bắt đầu từ tháng 04/2012 số ca SXHD tăng nhanh 
hầu hết 10/10 huyện thị các huyện nóng có số ca mắc cao và tăng nhanh như Bù Gia Mập, 
Hớn Quản, Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Xoài. Kết quả điều tra chỉ có một loài duy nhất là 
Aedes aegypti. Chỉ số muỗi Aedes aegypti các điểm điều tra nằm trong ngưỡng quy định. 
Các chỉ số bọ gậy BI >50 cao vượt ngưỡng.      

- TTYT các huyện thiếu về nhân lực, các cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chương 
trình y tế. Hầu hết các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm theo 
kế hoạch đều chưa được triển khai thực hiện. 

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:     

- Tính đến ngày 19/08/2012 tỉnh BR-VT có 1.175 ca mắc SXHD, trong đó có 49 ca 
nặng , chết 01 ca số ca mắc tập trung TP. Vũng Tàu, phát hiện 139 ổ dịch xử lý 131 ca đạt 
tỷ lệ 94,2% dập dịch chủ động và kiểm soát tình hình dịch bệnh SXHD.   

- TTYT dự phòng tỉnh đã chỉ đạo kịp thời bằng văn bản cho các tuyến về công tác 
phòng chống SXH, tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng trong toàn 
tỉnh. Mô hình nuôi cá diệt lăng quăng chưa được người dân áp dụng rộng rãi.  

+ Đề nghị: 

- Cần chú trọng hơn trong việc hoàn thành biên bản xử lý ổ dịch ghi lại đầy đủ các 
thông tin trong quá trình xử lý theo yêu cầu của biểu mẫu. Duy trì điểm giám sát véc tơ 
thường xuyên, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời 

- Giám sát hằng ngày các ca mắc mới SXHD để khoanh vùng dập dịch ngay từ khi 
khu trú. Có kế hoạch phòng chống chủ động tăng cường giám sát và đôn đốc người dân 
nâng cao ý thức cộng đồng. Kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể của địa phương triệt để 
trong việc phòng chống véc tơ truyền bệnh SXHD.   

- Tiếp tục duy trì và triển khai điểm giám sát véc tơ thường xuyên. Thực hiện đúng 
hướng dẫn và quy định về công tác giám sát và xử lý ổ dịch của Bộ Y tế ban hành ( Quyết 
định 1449/QĐ-BYT ngày 17/05/2011) điều tra côn trùng trước và sau khi xử lý để thấy rõ 
hơn hiệu quả của hoạt động xử lý dịch. 

- Đẩy mạnh hoạt động phòng chống chủ động, duy trì hiệu quả của các đợt đập 
dịch.  
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- Kết hợp điều tra côn trùng để phát hiện các địa phương đã thực hiện chiến dịch 
diệt lăng quăng nhưng chỉ số côn trùng vẫn cao từ đó thực hiện phun hóa chất chủ động 
ngay. 

3. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài cơ sở 2012 theo kế hoạch. 

- 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. 

- Từng bước triển khai trung tâm nghiên cứu thực địa. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh khóa 2012 -2014: tiếp nhận hồ sơ, đăng ký xét 
tuyển, ... 

- Tập huấn lớp côn trùng sơ cấp tại Viện. Các học viên là cán bộ tuyến tỉnh và 
tuyến huyện phụ trách công tác phòng chống côn trùng tại 20 tỉnh thành khu vực Nam Bộ 
- Lâm Đồng.  

5. Công tác khác 

- Tiến hành thử tồn lưu trên màn và trên vách đối với chế phẩm Termosant 10SC 
của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam.  

- Tiếp tục thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta. 

- Khảo nghiệm hóa chất Deltamethrin 2,5 EW cho công ty TNHH TM và DV Song 
Phương. 

- Khảo nghiệm mẫu ARS RAT KILLER trên chuột. 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 

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 Tiền Giang, Bến Tre, Long An. 

- Giám sát véc tơ và các biện pháp phòng chống véc tơ tại tỉnh Lâm Đồng (Dự án 
QTC). 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Tập huấn lớp xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột do tổ chức Y tế Thế Giới 
(WHO) hỗ trợ. 
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- Thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá hiệu lực Albendazol trong điều trị giun sán 
tại Bến Tre. 

- Làm truyện tranh và xây dựng bộ phim truyền thông phòng chống giun sán.  

- Phối hợp các tỉnh triển khai Dự án tổ chức tuần lễ vệ sinh môi trường .  

- Giám sát truyền thông phòng chống giun sán các tỉnh Dự Án . 

- Tổ chức thực điều tra giun sán 6 tỉnh dọc biên giới Việt Nam và Campuchia. 

 3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Điều tra bọ gậy nguồn trong phòng chống SXH tại TP.HCM.  

- Giám sát các hoạt động phòng chống SXH tại An Giang và Tây Ninh. 

4. Công tác ngoại ký sinh 

- Điều tra thành phần các loài ngoại ký sinh tại tỉnh Lâm Đồng. 

5. Công tác nghiên cứu khoa học 

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

- Tiến hành thực hiện đề tài “Thực trạng nhiễm và kiến thức thái độ, thực hành 
phòng chống giun, sán ở một số cộng đồng dân cư khu vực biên giới Việt Nam - 
Campuchia năm 2012” 

- Thực hiện đề cương “Đánh giá hiệu lực của hóa chất Termosant 10SC phun tồn 
lưu và tẩm màn trong phòng chống muỗi sốt rét tại khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng”. 

- 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 (cất đông). 

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

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Triển khai công tác tuyển sinh của trường Trung cấp y tế Đặng Văn Ngữ khóa 
2012 -2014. 

- Tập huấn lớp phòng chống sốt xuất huyết tại Viện. 

 
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. 
 

VIỆN TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

 


