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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3 
 

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. 

 - Đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày 
Thế giới phòng chống sốt rét 25/4 với chủ đề “ Duy trì các thành quả đạt được. 
Cứu sống nhiều bệnh nhân sốt rét. Tăng cường đầu tư cho phòng chống 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 525 ca, trong đó số KST sốt rét 438 
ca, 4 bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét. (Bảng số liệu đính 
kèm) 

a. So với cùng kỳ năm 2011 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 6,75% (525/563) 

- KST SR tăng: 12,02% (438/391) 

- Sốt rét ác tính tăng: 3 ca (4/1). 
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- Tử vong do sốt rét : (0/0) 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 14,15% (3015/3512) 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: (0,49%/0,50%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 3 

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: 6,75% (525/563) chung cho toàn khu vực. 
Một số tỉnh có bệnh nhân sốt rét tăng là: Lâm Đồng 28,57% (45/35); Bình Phước 
3,63% (314/303); BR-VT 4,35% (24/23); TP. Hồ Chí Minh 120% (11/5); Long An 
100% (2/1); Tiền Giang tăng 3 ca (3/0); An Giang tăng 4 ca (4/0); Bến Tre tăng 
50% (3/2); Đồng Tháp 83,33% (11/6); Trà Vinh 11,11% (10/9). 

- Số KST sốt rét tăng: 12,02% (438/391) chung cho toàn khu vực. Một số 
tỉnh có số KST tăng như: Lâm Đồng 30,30% (43/33); Bình Phước 15,29% 
(294/255); BR-VT 300% (4/1); TP. Hồ Chí Minh 100% (10/5); Long An 100% 
(2/1); Tiền Giang tăng 3 ca (3/0); An Giang tăng 4 ca (4/0); Bến Tre 50% (3/2); 
Đồng Tháp 80% (9/5); Trà Vinh 100% (4/2); Cà Mau 10% (11/10). 

- Sốt rét ác tính tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2011 (4/1). Tỉnh có số bệnh 
nhân sốt rét ác tính tăng là: Bình Dương 2 ca; Bến Tre 1 ca; Đồng Tháp 1 ca. 

- Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét tăng nhẹ so với tháng 3/2011: 
BNSR tăng 3,63 % (314/303), trong đó huyện Bù Gia Mập tăng 18,25% (149/126), 
Bù Đốp tăng 85,71% (26/14), TX Phước Long tăng 18,75% (38/32), TX Đồng 
Xoài tăng 80% (9/5). 

- Tình hình SR tại huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 6 ca (11/5) so 
với tháng 3/2011, do công tác theo dõi và điều trị sốt rét P. vivax chưa xác. Cần tiến 
hành điều tra ca bệnh mới tại xã Hiệp Phước, quản lý ca bệnh sốt rét P.vivax tái 
phát và theo dõi việc uống Primaquin phòng chống tái phát. 

c. Các hoạt động giám sát 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét.  

- Giám sát DTSR Dự án Quỹ toàn cầu tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tây 
Ninh, Bình Phước.    
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2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Điều tra giun sán của DA phòng chống giun sán trẻ em lứa tuổi học đường 
tại Tây Ninh. 

- Phối hợp cùng đoàn công tác Viện Sốt Rét - KST - CT Trung Ương điều tra 
giun sán trẻ em lứa tuổi học đường tại Đồng Nai, Đồng Tháp. 

2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Thực hiện công tác thử nghiệm đánh giá hiệu lực sinh học tại phường Long 
Phú, TX Tân Châu, tỉnh An Giang cho thấy: 

+ Loại hóa chất Permethrin 50EC pha dầu tỷ lệ 1,6 phun trong nhà ở thực địa 
hẹp với liều 5ml dung dịch đã pha trong phòng 50m3 có hiệu lực diệt muỗi tốt đối 
với chủng muỗi Ae. aegypti tại phường Long Phú, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

+ Hóa chất Permethrin 50EC gây phản ứng nhẹ như hắt hơi cho người tiếp 
xúc trực tiếp. 

Ý kiến đề xuất: Kết quả trên chỉ có giá trị diệt đối với chủng muỗi Ae. 
aegypti tại phường Long Phú, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trong thời gian thử 
nghiệm. 

2.4. Công tác ngoại ký sinh 

- Chuẩn bị tiêu bản ngoại ký sinh phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng 
dạy.  

3. Công tác nghiên cứu khoa học 

- 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 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. 
Tiếp tục gây kháng và duy trì chủng nhậy và kháng chloroquine trên động vật thực 
nghiệm. 

- Nuôi giữ chủng An.dirus, Ae.aegypti và chuột nhắt trắng. 
- Thử thuốc invitro và invivo của hoạt chất nano artemisinin kết hợp với 

Trường ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  
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- Triển khai tuyển sinh trường Trung cấy Y tế Đặng Văn Ngữ khóa 2. 

5. Công tác khác 

- Tiến hành thử tồn lưu trên màn và trên vách đối với chế phẩm 
TERMOSANT 10SC của Cty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. Kết quả sau 5 
tháng tẩm mùng và 3 tháng phun tồn lưu trên vách gỗ vẫn đạt trên 90%. 

- Tiến hành thử tồn lưu trên màn chế phẩm ICON MAXX của cty Syngenta. 
Kết quả sau 11 tháng thử nghiệm đạt trên 70%. 

- Tiến hành khảo nghiệm các mẫu chế phẩm diệt côn trùng gia dụng của 
Công ty THAI CORP. 

 
PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

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

- Thực hiện giám sát DTSR tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Dương, Sóc Trăng, 
Bình Phước. 

- Giám sát muỗi kháng hoá chất tại Cà Mau (QTC). 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Điều tra giun sán theo kế hoạch của DA phòng chống giun sán trẻ em lứa 
tuổi học đường khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng tại Lâm Đồng, Sóc Trăng. 

- Phối hợp cùng đoàn công tác Viện Sốt Rét - KST - CT Trung Ương điều tra 
giun sán trẻ em lứa tuổi học đường tại Lâm Đồng. 

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 sốt xuất huyết tại Bình Phước, Tây 
Ninh. 

4. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục 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). 
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- 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 trên chuột nhắt 
trắng thực nghiệm. 

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

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Triển khai tuyển sinh trường Trung cấy Y tế Đặng Văn Ngữ khóa 2. 

- Triển khai lớp Chẩn đoán, điều trị sốt rét của Dự án Quỹ toàn cầu tại 5 tỉnh 
Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bạc Liêu, Cà Mau. 

6. Công tác khác 

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

- Tiếp tục 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. 

- Tiến tục khảo nghiệm các mẫu chế phẩm diệt côn trùng gia dụng của Công 
ty THAI CORP. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Thành Đồng  
 


