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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6  

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2011 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6 

 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 

- Viện Sốt rét - KST - CT Trung ương, Viện Sốt rét - KST - CT TP. Hồ Chí Minh 

và các địa phương liên quan họp triển khai kế hoạch phòng chống sốt rét kháng thuốc ở 

Bình Phước năm 2011. 

- Họp về kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi tại TP. HCM 

- Thành lập Ban thường trực hỗ trợ các địa phương xây dựng chuẩn Quốc gia Y tề 

dự phòng. 

- Viện đã lập kế hoạch đề xuất chương trình hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường y tế.  

- Thành lập ban thường trực về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành 

lập Viện. 

- Trung tâm khám bệnh chuyên ngành khai trương và đi vào hoạt động. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét: 

Tình hình sốt rét trong tháng 6 (Bảng Phụ lục số liệu đính kèm). 

Nhận xét: 

Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 432 ca, trong đó tổng số KST SR 271 ca, 5 

bệnh nhân sốt rét ác tính, có 1 ca tử vong do sốt rét. 

a. So với cùng kỳ năm 2010 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét tăng: 11,64% (432/387) 

- KST SR tăng: 41,15% (271/192) 

- Sốt rét ác tính tăng: 2 ca (5/3) 
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- Tử vong do sốt rét: 1 ca (1/1) 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 38,52% ( 3.821/6.216) 

- Tỷ lệ KSTSR (+)/ lam XN tăng: 12,5% (0,27%/0,24%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 6 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét tăng: 11,64% (432/387) chung cho toàn khu vực. 

Những tỉnh sau đây có bệnh nhân sốt rét tăng: Đồng Nai (24/21), Bình Dương (11/9), 

Bình Phước (211/154), An Giang (4/0), Kiên Giang (3/1), Trà Vinh (14/13), Bạc Liêu 

(13/8). 

- KST SR tăng 41,15% (271/192) chung cho toàn khu vực. Trong đó những tỉnh có 

số KST tăng: Đồng Nai (15/8), Bình Dương (9/3), Bình Phước (170/109), Bà Rịa – Vũng 

Tàu (3/2), Long An (1/0), An Giang (3/0), Kiên Giang (3/1),  Vĩnh Long (1/0), Bạc Liêu 

(11/4), Cà Mau (7/1). 

- Sốt rét ác tính tăng 2 ca (5/3) chung cho toàn khu vực. Những tỉnh có số bệnh 

nhân sốt rét ác tính tăng: Lâm Đồng (1/0), Bình Dương (1/0), Tây Ninh (1/0), Trà Vinh 

(1/0) 

- Trong tháng có 1 bệnh nhân tử vong do sốt rét tại tỉnh Trà Vinh. 

c. Các hoạt động giám sát 

- Giám sát dịch tễ sốt rét tại tỉnh Kiên Giang. 

- Giám sát véc tơ sốt rét tại tại xã Tr n Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Thành 

ph n loài Anopheles khá phong phú. Tại thời điểm điều tra phát hiện véc tơ chính và phụ 

truyền bệnh sốt rét ở địa phương, đã bắt được 699 muỗi trưởng, gồm 2 loài là An. 

epiroticus (vector chính truyền bệnh sốt rét vùng ven biển Nam bộ) và An. Nimpe (vector 

phụ). Mật độ An. epiroticus đốt người trong nhà là 138 con/đêm và ngoài nhà là 157 

con/đêm. 

+ Kết quả thử nhạy cảm với hóa chất Alpha-cypermethrin (Fendona), Lambda-

cyhalothrin (Icon) và Permethrin tỷ lệ % muỗi chết sau 24 giờ l n lượt là 97%, 93% và 

82% đối với muỗi An. epiroticus.  

- Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm tại Bình Phước: thu mua các mẫu thuốc sốt 

rét, kháng sinh, lao tại thực địa tỉnh Bình Phước. Kết quả thu mua được trên 60 mẫu thuốc 

các loại. Các mẫu thuốc này được phân tích ngay tại Trung tâm phòng chống sốt rét Bình 

Phước. Kết quả các mẫu 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: Lâm Đồng, Bình Phước, C n Thơ, Bạc Liêu, Tp. HCM, Kiên 

Giang, Long An, Sóc Trăng. Tổng số lam kiểm tra là 2.553, trong đó 100% số lam soi 

đúng. 
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Ý kiến chỉ đạo: 

- Viện đã chỉ đạo các tỉnh về việc ngăn chặn gia tăng SRAT và TVSR trong khu 

vực, chủ yếu ở các địa phương SRLH thấp hoặc không còn SR do chẩn đoán nh m; khảo 

sát các ca tử vong, SRAT, tham mưu chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh công tác phát 

hiện, chẩn đoán, điều trị sốt. 

- Tăng cường giám sát DTSR tại các điểm nóng đặc biệt các tỉnh có tình hình bệnh 

nhân sốt rét gia tăng: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh, An Giang, Kiên 

Giang, Bạc Liêu, ...  

- Các TT YTDP/PCSR tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt kế hoạch PCSR năm 

2011 như được phê duyệt. 

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Thiết kế biểu mẫu truyền thông phòng chống giun sán của Dự Án PCGS trẻ em 

lứa tuổi học đường khu vực Nam Bộ-Lâm Đồng. 

2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Tiến hành thử nhạy cảm muỗi Aedes của các đợt điều tra sốt xuất huyết. Muỗi 

aedes aegypti được nuôi t  bọ gậy lấy t  các đợt công tác tại Tp HCM, Bình Phước, Tây 

Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

B ng 1: T     mu i chết s u 2  gi  

Hóa chất TP. HCM   nh Ph  c Tây Ninh    R a - V ng T u 

Permethrin 0,75% 88% 78% 77% 54% 

Deltamethrin 0,05% 95% 72% 85% 75% 

Kết  uận: Muỗi Aedes aegypti có thể kháng với hóa chất Permethrin 0,75%, và 

tăng sức chịu đựng với hóa chất Deltamethrin 0,05%. 

   ngh : C n tiến hành thử nghiệm thêm nhiều l n để khẳng định chính xác hơn. 

2.4. Công tác phòng chống ngoại ký sinh 

- Phối hợp với Viện SR-CT-KST TW điều tra thành ph n ngoại ký sinh, tổng hợp 

tất cả các thông tin về ngoại ký sinh của khu vực, thu thập và bảo quản mẫu vật. 

3. Công tác nghiên c u  hoa h c 

- Tiếp tục 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. 

- Tiếp tục thực hiện đề tài đánh giá hiệu lực Artesunat uống 7 ngày tại xã Đăk 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.  
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- Báo cáo đề tài 02MA “Đánh giá hiệu lực của 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) tại Bangkok, Thái Lan. 

- 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 tại labo. Đã gây nhiễm thành công 

chủng P. berghei trên chuột nhắt trắng thực nghiệm. L n đ u tiên Viện duy trì P. berghei 

trên động vật thực nghiệm nhằm giúp cho việc thử thuốc invivo động vật. 

- Sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng với các chủ đề: Quy trình giám sát vec tơ 

sốt xuất huyết, Bệnh động vật ký sinh - Sốt rét khỉ, Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên 

Internet. 

4. Công tác đ o tạo, tập huấn  

- Triển khai hoạt động đào tạo Qũy toàn c u:  Mở 05 lớp xét nghiệm KST SR và 

test chẩn đoán nhanh sốt rét tại 05 tỉnh của dự án. 

- Tập huấn lớp Côn trùng sơ cấp tại Viện (CTQG PCSR). Tổng số có 27 học viên 

đến t  16 tỉnh. Các tỉnh không tham dự lớp gồm Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh 

Long. Kết quả sau khi tham dự lớp: Trước khi tham dự lớp chỉ có 7,4% học viên đạt điểm 

8,5. Sau khi tham dự lớp: học viên đều đạt trên 8 điểm. 

- Xúc tiến công việc liên quan trường trung cấp y tế Đặng Văn Ngữ: 

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động. 

+ Hoàn thành phân công nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách các bộ môn. 

+ Xây dựng trang thiết bị cho phòng giáo vụ. 

+ Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển sinh. 

5. Công tác khác 

- Tiến hành thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta. 

- Họp Hội đồng khoa học thống nhất danh mục, số lượng thuốc, hóa chất và 

vật tư của dự án phòng chống sốt rét năm 2011.  

6. Hoạt động của Dự án Quỹ to n cầu PCSR 

- Tổ chức các đoàn giám sát dịch tễ sốt rét và các lớp tập huấn xét nghiệm KST SR 

và test chẩn đoán nhanh sốt rét tại 5 tỉnh trong DAQTC. 
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PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Giám sát dịch tễ sốt rét tại tại Bình Phước và Bến Tre. 

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

- Thực hiện các đợt công tác “Giám sát chất lượng thuốc sốt rét, HIV/AIDS, lao và 

kháng sinh” tại Đắk Lắk và Tp. Hồ Chí Minh. 

- Giám sát vector sốt rét tại huyện C n Giờ, Tp. Hồ Chí Minh và huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang. 

2. Công tác phòng chống giun sán  

- Biên soạn và in ấn tài liệu truyền thông phòng chống giun sán. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Tham dự hội nghị sơ kết công tác phòng chống sốt xuất huyết 6 tháng đ u năm 

2011 tại Hà Nội. 

4. Công tác nghiên c u  hoa h c 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2011. 

- Triển khai nghiên cứu đánh giá hiệu lực Artesunat uống tại xã Đăk Nhau, huyện 

Bù Đăng, Bình Phước.  

-Triển khai đề tài 03MA đánh giá hiệu lực Artesunat uống tại BV huyện Phước 

Long và xã Bù Gia Mập (phối hợp với BV Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM). 

- Triển khai đề tài: “Nghiên cứu trường hợp khỉ nhiễm ký sinh trùng sốt rét tại 

huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước và những vấn đề liên quan”. 

- Pha thuốc chuẩn artemisinin chuẩn bị cho việc thử thuốc invitro và invivo. 

- Tiếp tục nuôi cấy ký sinh trùng invitro. 

- Tiếp tục duy trì KST P. berghei trên chuột nhắt trắng thực nghiệm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến miễn dịch học. 

5. Công tác đ o tạo, tập huấn  

- Mở lớp xét nghiệm Ký sinh trùng, Dịch tễ, Điều trị sốt rét tại Viện (CTQG 

PCSR). 

- Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển sinh trường trung cấp Đặng Văn Ngữ. 

6. Công tác khác 

- Tiếp tục tiến hành thử tồn lưu trên màn cho công ty Syngenta. 
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- Tiếp tục công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 35 thành lập Viện. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Cục YTDP (để b/c); 
- Ban Quản lý DAQG PCSR; 
- TT YTDP/PCSR khu vực NB-LĐ; 
- Ban Biên tập website Viện; 
- Lưu VT, các khoa, phòng, TT. 
 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Th nh Đồng  
 


