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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2011 

PHẦN 1 
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 

 
1. Công tác chỉ đạo, quản lý 

- Đề nghị TTPCSR tỉnh Bình Phước, TTYTDP Thành phố Hồ Chí Minh tăng 
cường giám sát DTSR đặc biệt là các vùng có sốt rét lưu hành. 

- Đề nghị các TTYTDP, TTPCSR các tỉnh trong khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng 
rà soát chất lượng xét nghiệm của các điểm kính hiển vi để tập huấn lại nếu cần thiết 
nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

- Các địa phương SRLH thấp, không còn SRLH theo dõi chỉ đạo và giải quyết 
kịp thời các ca bệnh sốt rét tại địa phương, chú trọng các đối tượng giao lưu vào vùng 
sốt rét về địa phương. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 
2.1. Công tác phòng chống sốt rét: 

Tình hình sốt rét trong tháng 8 (Bảng Phụ lục số liệu đính kèm). 
Nhận xét: 

Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 399 ca, trong đó tổng số KST SR 260 ca, 
không có BNSR ác tính và tử vong do sốt rét. 
a. So với cùng kỳ năm 2010 

- Tổng số Bệnh nhân sốt rét giảm: 5,51% (399/421). 
- KST SR tăng: 34,02% (260/194). 
- Sốt rét ác tính: giảm 6 ca (0/6). 
- Tử vong: trong tháng không có ca tử vong do SR. 
- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 44,46 % (3111/4494). 
- Tỷ lệ KSTSR (+) / lam XN tăng: (0,29/0,25%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 8 
Tình hình sốt rét trên khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng trong tháng 8 có chiều 

hướng giảm so với cùng kỳ năm trước:  
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- Tổng số Bệnh nhân sốt rét giảm: 5,51% (399/421) chung cho toàn khu vực. 
Trong đó các tỉnh có số BNSR tăng như: Bình Dương tăng 1 ca (11/11), Bình Phước 
tăng 13 ca (193/180), TP. Hồ Chí Minh tăng 24 ca (29/5), Đồng Tháp tăng 2 ca (5/3), 
Trà Vinh tăng 1 ca (9/8). 

- Số KST SR tăng: 34,02% (260/194) chung cho toàn khu vực. Trong đó các tỉnh 
có số KST SR tăng nhiều như: Bình Dương tăng 5 ca (10/5), Bình Phước tăng 51 ca 
(155/104), Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 5 ca (6/1), TP. Hồ Chí Minh tăng 26 ca (29/3), 
Đồng Tháp tăng 1 ca (3/2), Trà Vinh tăng 1 ca (3/2). 

- Trong tháng không có bệnh nhân SRAT và tử vong do Sốt rét. 
- Tại Bình Phước tình hình sốt rét có biến động mạnh so với tháng 7/2010: BNSR 

tăng cao 31 ca (180/149) trong đó có các huyện Bù Gia Mập, Thị xã Phước Long, Bù 
Đăng, Hớn Quản tăng nhiều. 

- Tại TP. Hồ Chí Minh:  
o So sánh với tháng 7 năm 2011: Số BNSR có KST giảm 36,96% (29/46) 

o So sánh cùng kỳ năm 2010: trong tháng phát hiện thêm 29 ca tăng 26 ca 

so với cùng kỳ, trong đó 27 ca mắc KST vivax và 2 KST falci.  

o Phân bố KST như sau: Tại Nhà Bè: 22 ca, Củ Chi: 1 ca, Hóc Môn: 1 ca, 

Bình Chánh: 1ca, Cần Giờ: 1ca, Quận 3: 1 ca, Quận 6: 1 ca, Quận 8: 1 

ca. Trong đó 24 ca mắc KST nội địa.  

o Công tác phòng chống SR bằng hóa chất: tiến hành phun tẩm hoá chất 

tại 4 ấp của xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. 

 Phun tồn lưu đạt 91,25% (3303 hộ / 3014 hộ). 

 Tẩm màn đạt 78,7% (11.391dân /14.477 dân), dùng 90,547 lít 
Fendona 10SC. 

c. Các hoạt động giám sát 
- Giám sát véc tơ sốt rét tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã bắt 

được 29 muỗi trưởng thành, gồm 12 loài là An. argyropus, An. barbirostris, An. 
campestris, An. crawfordi, An. jamesi, An. kochi, An. letifer, An. maculatus, An. 
nivipes, An. peditaeniatus, An. sinensis và An. vagus. Điều tra bọ gậy bắt được 23 con 
gồm 2 loài An. sinensis, An. vagus. Trong đó có An. maculatus là vector phụ truyền 
bệnh sốt rét vùng đồi núi miền Đông Nam bộ, đốt người ngoài nhà.  

Thử nhạy cảm: Do số lượng bắt được ít vì thời điểm điều tra có mưa, gió nhiều 
nên không thể tiến hành thử nhạy cảm với hóa chất diệt côn trùng. 

- Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm tại TP HCM: thu mua các mẫu thuốc sốt 
rét, kháng sinh, lao tại thực địa được trên 80 mẫu thuốc các loại. Các mẫu thuốc này 
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được phân tích ngay tại Viện. Thuốc đều đạt chất lượng, không phát hiện thấy thuốc 
giả. 

- Tổng hợp, đánh giá công tác kiểm tra lam, hoạt động các cụm kính hiển vi của 
địa phương gồm các tỉnh: Tp . Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, 
Bình Phước, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu, Đồng Nai. Tổng số lam kiểm tra là 4579, 
trong đó 100% số lam soi đúng. 

- Giám sát DTSR tại các khu vực lân cận với điểm bùng phát SR tại Hiệp 
Phước, Nhà Bè, TP HCM 

- Tổ chức giám sát DTSR tại Bến Tre. 
2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Tập huấn truyền thông phòng chống giun sán tại Lâm Đồng, Sóc Trăng và TP. 
Hồ Chí Minh. 

- Hoàn thành đĩa CD truyền thông phòng chống giun sán. 
2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 
- Đánh giá hoạt động giám sát và phòng chống côn trùng truyền bệnh 

SD/SXHD tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nhìn chung, chỉ có một loài là Aedes 
aegypti phân bố ở gần khu dân cư. 

+ Mật độ muỗi tại Tổ 10&13 ấp Đồng Tiến xã Tân Đông huyện Tân Châu cao 
chỉ số DI >1 vượt ngưỡng quy định.  

+ Chỉ số BI của 3 điểm điều tra trên nằm trong giới hạn cho phép. 
+ Do điều kiện sinh hoạt tại địa phương chưa có nước nhà máy, chủ yếu dựa 

vào nguồn nước giếng bơm lên và nước mưa dự trữ. Người dân sử dụng nhiều chum, 
vại và các các vật dụng khác để chứa nước phần lớn không có nắp đậy. Tại các điểm 
trên  số hộ thả cá trong các bể chứa là rất ít. Môi trường xung quanh khu vực người 
dân sinh sống chưa thật sự đảm bảo vệ sinh. Đây là một  trong những yếu tố để muỗi 
sinh sản và phát triển. 

+ Công tác xử lý ổ dịch của TTYT huyện Tân Châu đến thời điểm đoàn giám 
sát. Trung tâm Y tế huyện phát hiện 32 ổ dich, trong đó 04 điểm do địa chỉ của ca mắc 
SD/SXHD không rõ ràng nên không xác định được địa điểm để tiến hành xử lý. Đã 
thực hiện xử lý 28 ổ dịch theo thường quy của Bộ Y tế ban hành. TTYT huyện đã thực 
hiện chiến dịch diệt lăng quăng và công tác truyền thông sức khỏe cộng đồng các xã 
trong toàn huyện vào các tháng 6 & tháng 7. 

Ý kiến chỉ đạo: 
- Tiếp tục giám sát hằng ngày các ca mắc mới SD/SXHD để khoanh vùng dập 

dịch ngay từ khi khu trú. Có kế hoạch xử lý muỗi và lăng quăng các điểm đã điều tra  
trên. 
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- Trung tâm y tế tăng cường giám sát và đôn đốc người dân nâng cao ý thức 
thường xuyên súc rửa dụng cụ chứa nước, đậy nắp  và thả cá vào các dụng cụ chứa 
nước, khơi thông cống rãnh và làm sạch môi trường  hạn chế vật chứa nước phế thải. 

- Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe để người dân hiểu biết và hưởng 
ứng  với chương trình phòng chống Sốt xuất huyết đạt hiệu quả.    
3. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2011 thuộc các lĩnh 
vực sốt rét, sốt xuất huyết, ngoại ký sinh, ký sinh trùng, giun sán, sinh học phân tử, 
miễn dịch và các đề tài về công tác quản lý. 

- Chấm dứt đề tài đánh giá hiệu lực artesunat uống tại xã Dak Nhau, huyện Bù 
Đăng, Bình Phước. Đã đưa vào nghiên cứu 50 bệnh nhân, theo dõi được đến 28 ngày 
33 bệnh nhân. Đã gửi toàn bộ số lam máu ngày N3 (sau 72 h) và các giấy thấm ra Hà 
Nội để kiểm tra. 

- Làm việc với TS. Maciej (đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford, Anh quốc) 
về nghiên cứu lịch sử sốt rét tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam VN: hồi cứu các số 
liệu nhằm tìm ra các yếu tố chính góp phần làm giảm tình hình bệnh SR tại khu vực 
Nam Bộ-Lâm Đồng trong giai đoạn 1991-2010.  

- Tiếp tục duy trì nuôi ký sinh trùng sốt rét P. falciparum tại Labo. 
- Nuôi gữi chủng ký sinh trùng Plasmodium berghei trên chuột nhắt trắng thực 

nghiệm. 
- Thử thuốc invitro và invivo. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  
- Xúc tiến công việc liên quan trường Đặng Văn Ngữ: 

+ Hoàn thành công tác xét tuyển, gửi báo cáo Trường Đặng Văn Ngữ cơ sở 
1 và ra thông báo trúng tuyển. 

+ Công tác chuẩn bị cho năm học mới trường Đặng Văn Ngữ. 
5. Công tác khác 

- Tiếp tục chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 35 thành lập Viện. 
- Tiếp tục thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta. 
- Thực hiện thử nghiệm sinh học để đánh giá hiệu lực diệt muỗi Aedes  aegypti 

(chủng thực địa, TP.HCM) của chế phẩm LUCKY-DELTA 3EW bằng kỹ thuật phun 
ULV tại thực địa hẹp theo yêu cầu của Công ty TNHH Một Thành Viên Lucky 
(LUCKY CO.,LTD). 

- Thực hiện thử nghiệm thử nghiệm sinh học để đánh giá hiệu lực diệt muỗi 
Aedes  aegypti (chủng thực địa, TP.HCM và Long An) của chế phẩm Vectron 10 EW 
bằng kỹ thuật phun ULV tại thực địa hẹp theo yêu cầu của Công ty TNHH SANYO 
Việt Nam. 
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- Công tác nuôi và giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes và chuột nhắt trắng vẫn được 
duy trì tốt, đảm bảo cung cấp đủ số lượng muỗi Anopheles, Aedes và chuột nhắt trắng 
cho các thử nghiệm hóa chất và các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. 

 
 

PHẦN 2 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Giám sát dịch tễ sốt rét tại tại Bình Phước, Đồng Nai.  
- Tiếp tục theo dõi sát tình hình sốt rét ở các điểm nóng tại Bình Phước, Tp. 

HCM. 
- Thực hiện thử nghiệm sinh học tại Huyện Nhà Bè  
- Xử lý số liệu “Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm ” tại các tỉnh thành Kon 

Tum, Đắk Lak, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Công tác phòng chống giun sán 

- Triển khai công tác truyền thông phòng chống giun sán tại 4 tỉnh: Tây Ninh, 
Lâm Đồng, Sóc Trăng và TP. Hồ Chí Minh. 

- Giám sát công tác truyền thông phòng chống giun sán tại 4 tỉnh: Tây Ninh, 
Lâm Đồng, Sóc Trăng và TP. Hồ Chí Minh. 

- Tẩy giun cho trẻ em lứa tuổi học đường tại TP. Hồ Chí Minh. 
- Tập huấn lớp xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột tại TP. Hồ Chí Minh do 

WHO tài trợ. 
3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Giám sát vector sốt xuất huyết tại tỉnh Tây Ninh. 

4. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2011. 
- Phân tích số liệu và làm báo cáo đề tài đánh giá hiệu lực artesunat uống tại xã 

Dak Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước.  
- Tham gia thực hiện đề tài 03MA “Đánh giá hiệu lực artesunat uống tại BV 

huyện Phước Long và xã Bù Gia Mập” (đề tài phối hợp giữa OUCRU, Viện và BV 
Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM). 

- Tiếp tục nuôi cấy KST dài ngày tại Labo và thử thuốc sốt rét invitro và invivo. 
- Tiếp tục duy trì KST P. berghei trên chuột nhắt trắng thực nghiệm. 
- Tiếp tục nuôi giữ chủng Anopheles dirus,  Aedes aegyptt và chuột nhắt trắng. 
- Tiếp tục triển khai hoạt động thử nghiệm hóa chất chế phẩm diệt côn trùng gia 

dụng. 
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5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Công việc liên quan đến tuyển sinh trường trung cấp Đặng Văn Ngữ. 
+ Các thủ tục liên quan nhập học 
+ Các công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 

- Triển khai tập huấn lớp bổ túc côn trùng sốt rét và chiêu sinh lớp dịch tễ sốt 
rét tại Viện. 

- Công tác chuẩn bị lớp dịch tễ sốt rét của QCT 
- Tham gia dạy lớp Điều dưỡng và Bác sĩ chuyên tu của ĐH Y Phạm Ngọc 

Thạch. 
6. Công tác khác 

- Giảng về Côn trùng gây hại trong nhà cho Cty Én Việt 
- Tiếp tục thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta 
- Thử hiệu lực phun ULV cho công ty TNHH Một Thành Viên Lucky 
 
 

Nơi nhận: 
- Cục YTDP (để b/c); 
- Ban Quản lý DAQG PCSR; 
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để b/c); 
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ; 
- Ban Biên tập website Viện; 
- Lưu VT, các khoa, phòng, TT. 
 

VIỆN TRƯỞNG 
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