
II. Nhận xét tình hình SR của khu vực trong 9 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm trước: 
- Bệnh nhân sốt rét tăng 6.21 % (4806/4525). 
- KST SR tăng 25.86 % (3402/2703), trong đó P.falciparum  giảm 1.05 % (1791/1810). 
- SRAT tăng 11.11 % ( 40/36)  
- Tử vong do SR bằng cùng kỳ năm trước (5/5).  
Danh sách bệnh nhân tử vong do sốt rét 9 tháng đầu năm 2011 

TT Họ và Tên 
Tuổi 

Địa chỉ Có XN Kết quả 
XN Chết tại Chuẩn đoán tử 

vong Nam Nữ 

1 Nguyễn Văn Thôi Kinh 45 
Ấp Ông Thanh, Xã Cây 
Trường, Huyện Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 
X Ft++++ Nhà SRAT 

2 Nguyễn Văn Tiển Kinh 42 
Ấp Tầm Vu, Xã Tân Mỹ, 

Huyện Trà Ôn,  
tỉnh VĩnhLong 

X Ft BV Bệnh 
Nhiệt Đới SRAT 

3 Điểu Út Stiêng 7 
Ấp Suối Minh, xã Bình 

Sơn, Huyện Bù Gia Mập, 
Tỉnh Bình Phước 

X Ft++++ BVĐK tỉnh 
Bình Phước SRAT 

4 Huỳnh Tấn Đời Kinh 34 
Ấp Thuận Mỹ, xã Mỹ An 
Hưng B, Huyện Lấp Vò, 

Tỉnh Đồng Tháp. 
X Vivax BV Chợ Rẫy SRAT 

5 Lâm Minh Viễn Khme 14 
Ấp Mỹ Hoà, Xã Thuận 

Hoà, Huyện Cầu Ngang, 
Tỉnh Trà Vinh 

X Ft++++ 
BV Bệnh 
Nhiệt Đới SRAT 

 
- Các tỉnh có BNSR tăng nhiều như: Bình Phước (2622/2183), TP.HCM (128/56), Bình Dương (146/97), Long An (27/7), BR- 

VT (232/218), Kiên Giang (21/11), Vĩnh Long (13/7) nên còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn về nguy cơ.  
- Tình hình phun tẩm hóa chất đã được triển khai ở tất cả các tỉnh. Đã thực hiện được 85.11% so với kế hoạch cả năm.  
Tuy nhiên một số tỉnh chưa đạt tỉ lệ còn thấp như: Lâm Đồng (51.18%), Đồng Nai (60.62%) Hậu Giang (29.1),  Bình 
Phước(71.96%), An Giang (71.35%). 



III. Công tác giám sát DTSR trong 9 tháng  năm 2011: 
Công tác chỉ đạo đã triển khai:  

- Đôn đốc nhắc nhở các cơ sở khám, điều trị BNSR thực hiện chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời BNSR. 
- Chỉ đạo địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm KHV, hiệu quả hoạt động, đề xuất. 
- Chỉ đạo các hoạt động TTGDSK/PCSR; chỉ đạo và thực hiện mít tinh cổ động ngày Sốt rét thế giới.. 

        Thực hiện: 
• Tổ chức nhiều đợt giám sát DTSR.  
• Điều tra, khảo sát nguyên nhân sốt rét gia tăng, tại Huyện Nhà Bè của TP. Hồ Chí Minh. 
• Tổ chức giám sát hoạt động của điểm KHV, củng cố hoạt động chẩn đoán XN, bảo quản và sử dụng KHV của các điểm kính.  
• Tổ chức giám sát vectơ & phòng chống vectơ tại các tỉnh theo kế hoạch và đột xuất. 
• Tiếp nhận và cung cấp thuốc, Hóa Chất, vật tư sốt rét, mẫu báo cáo sốt rét theo kế hoạch 2011. 
• Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học đã thông qua.  
• Tổ chức các lớp đào tạo của DA quốc gia, DA Quỹ toàn cầu PCSR. 
• Lãnh đạo cùng đoàn cán bộ Viện kết hợp với địa phương đã trực tiếp xuống làm việc tại những điểm nóng tại xã Hiệp Phước 

của huyện Nhà Bè thuộc TP. Hồ Chí Minh, xã Đak Ơ, xã Bù Gia Mập của huyện Bù Gia Mập, xã Đak Nhau của huyện Bù 
Đăng thuộc tỉnh Bình Phước để chỉ đạo công tác PCSR tại địa phương. Tiến hành đồng thời các biện pháp phun, tẩm hóa chất, 
phát hiện KST sốt rét và điều trị các đối tượng có KST SR, đối tượng SRLS. Hiện đã khống chế được tình hình sốt rét gia tăng 
tại các điểm nóng trên. 

Dự kiến công tác 3 tháng cuối năm: 
- Tập trung giám sát DTSR và chỉ đạo các điểm nóng SR. 
- Tăng cường giám sát chất lượng chẩn đoán, điều trị SR cho các tuyến, chú trọng ở tuyến huyện và xã. 
- Tăng cường quản lý, cấp thuốc tự điều trị cho các đối tượng nguy cơ cao như đi rừng, ngủ rẫy, dân giao lưu. 
- Tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác bảo vệ dân nguy cơ bằng hóa chất đúng như kế hoạch của năm 2011.  
- Tiếp tục giám sát theo dõi chặt chẽ biến động của vector và đánh giá hiệu quả của công tác phun tẩm tại các vùng. 
- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí của DA quốc gia PCSR tại các địa phương. 
- Hoàn tất các đề tài nghiên cứu khoa học đã thông qua. 

      
Nơi nhận:                                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG 
 - Cục Y tế dự phòng; 
- Viện SR – KST – CT TW; 
- Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn (để b/c) 



- TTYTDP/TTPCSR (20); 
- Ban Biên tập website Viện; 

 - Lưu: VT, DT(2), KH.                  Lê Thành Đồng                                                                                               
 


