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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I 

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2013 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I 

 

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 “Đầu tư cho tương lai, đánh bại 

bệnh sốt rét”.  

- Các Trung tâm YTDP/PCSR cần triển khai kế hoạch PCSR đúng tiến độ. 

- Tổng kết công tác phòng chống sốt rét và phòng chống giun sán 2012, triển 

khai kế hoạch năm 2013. 

- Phân phối thuốc, hóa chất, vật tư sốt rét kịp thời cho địa phương ngay từ 

đầu năm. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong Quý tổng số bệnh nhân sốt rét 1.348 ca, trong đó số KST sốt rét 

1.177 ca, 17 bệnh nhân sốt rét ác tính, có 01 ca tử vong do sốt rét. (Bảng số liệu 

đính kèm). 
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a. So với cùng kỳ năm 2012 

- Tình hình bệnh sốt rét trong Quý I/2013 ở khu vực có xu hướng giảm, các 

chỉ số về ký sinh trùng sốt rét, sốt rét ác tính đều giảm so với quý I/2012.  

- Bệnh nhân sốt rét Quý I/2013 giảm: 21,08% so với Quý I/2012 

(1.348/1.708). 

- Ký sinh trùng sốt rét giảm 18,77% (1.177/1.449), trong đó P.falciparum 

giảm 12,7% (660/756). 

- Bệnh nhân sốt rét ác tính Quý I/2013 giảm 4 ca (17/21) so với Quý I/2012. 

- Có 01 ca tử vong do sốt rét : tăng 01ca so với cùng kỳ (1/0). 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 31,03% (6.029/8.741). 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: (0,57%/0,62%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét Quý I: 

- Về bệnh nhân sốt rét và sốt rét ác tính: 

+ Tổng số Bệnh nhân sốt rét Quý 1/2012 giảm: 21,08% so với Quý I/2012 

(1.348/1.708). 

+ Các tỉnh có BNSR tăng: Vĩnh Long (6/2), Sóc Trăng (43/35), Bạc Liêu 

(28/25). 

+ Bệnh nhân SRAT giảm 4 ca (17/21) so với Quý I/2012. Các tỉnh có bệnh 

nhân SRAT tăng: Vĩnh Long (1/0), Cà Mau (1/0). 

- Về ký sinh trùng sốt rét: 

+ Trong Quý I/2013 xét nghiệm được 204.846 lam và que thử, tăng 12,65% 

so với Quý I/2012 (204.846/234.507). Tổng số KST (+) giảm 18,77% so với Quý 

I/2012 (1.177/1.449). Tỷ lệ % KST sốt rét/lam là 0,57%, giảm  so với Quý I/2012 

(0,57/0,62), trong đó P.falciparum giảm 12,7% (660/756). Tỷ lệ % 

P.falciparum/KST (+) là 56,07%, tăng so với cùng kỳ năm 2012 (56,07/52,17). 

+ Các tỉnh có KST SR tăng: Vĩnh Long (6/2), Sóc Trăng (18/5), Bạc Liêu 

(25/21).  

- Về tử vong do sốt rét : Trong quý có 01 ca tử vong do sốt rét tang 01 

ca so với cùng kỳ 2012.  
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TT Họ và Tên 
Tuổi 

Địa chỉ 
Có 

XN 

Kết quả 

XN 
Chết tại 

Chẩn đoán 

tử vong Nam Nữ 

1 

Điểu Thị Páp 

(Sinh năm 

1998) 

 15 

Thôn 2, xã Bình 

Minh, huyện Bù 

Đăng - BP 

X f t + + + + 
BVĐK Bình 

Phước 

ARDS/SRAT 

thể não 

 

Nhận xét ca tử vong: 

Bệnh nhân giới tính nữ; Sinh năm 1998 (15 tuổi); Dân tộc Stieng; Địa chỉ: 

Thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng – BP. Tổng trạng nhỏ-gầy-yếu, cân nặng chỉ 

20kg, nghi bị nhiễm chất độc da cam: Dị tật bẩm sinh (ngồi xe lăn), có biểu hiện 

thiểu năng tâm thần, vận động và thể chất (Ghi nhận từ bệnh án của BVĐK tỉnh 

BP); Trước khi mắc bệnh SR 02 tuần có theo cha mẹ đi làm rẫy ở khu vực Ngã ba 

Đông Dương thuộc tỉnh Đăk Nông, khi về 03 ngày thì mắc bệnh, 06 giờ kế tiếp sau 

mắc nhập viện tại BV huyện Bù Đăng lúc 17h00’, ngày 23/1/2013; được chẩn đoán 

sớm trước 02 giờ (SRAT thể não, P.ft ++++) điều trị bằng Artesunat 0.06g (lọ) và lưu 

bệnh 04giờ, tiện lượng bệnh nặng; Chuyển viện đến BVĐK tỉnh BP lúc 23h25’ ngày 

23/1/2013, Cận lâm sàng: XN lam máu P.ft ++++, test chẩn đoán nhanh SR (+); CTM:  

HC ↓ 2.8 triệu, Hb↓ 5.4g/dl, Hct ↓ 19.1%, TC ↓ 45 K/UL; Được chẩn đoán sớm là 

SRAT thể não vào lưu bệnh tại khoa chăm sóc đặc biệt, Các xử trí: điều trị đặc hiệu 

sau 55 phút nhập viện bằng Artesunat 0,06g (lọ), truyền dịch, truyền máu, đặt nội 

khí quản, thở máy. Bệnh diễn tiến nặng và tử vong lúc 0giờ00’ ngày 27/1/2013  với 

chẩn đoán lúc tử vong là ARDS/SRAT thể não). 

Việc tổ chức phun tẩm hóa chất sẽ được triển khai ở các địa phương từ đầu 

tháng 4 năm 2013.  

Không có dịch sốt rét xảy ra trong quý I/2013. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm so với quý I/2012: BNSR 

giảm 17,58 % (872/1.058), riêng huyện Đồng Phú tăng 42,11% (27/19), Bú Đăng  

tăng 35,92% (140/103), huyện Bù Gia Mập tăng 19,52% (499/477).  Trong đó số 

lượng mắc SR tại 03 xã trọng điểm tăng 19,52% (496/415) so với cùng kỳ và 

chiếm 56,88% (496/872). 

c. Các hoạt động giám sát 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét.  
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- Tổng hợp, đánh giá công tác kiểm tra lam, hoạt động các cụm kính hiển vi 

của địa phương gồm các tỉnh: lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp . Hồ 

Chí Minh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau,  Bạc Liêu, Hậu Giang. Tổng số lam kiểm tra là 

3.851, trong đó 99,95% số lam soi đúng. Có 2 lam soi sai tại tỉnh Hậu Giang. 

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai công tác phòng chống giun sán năm 2013.  

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

2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2013.    

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 c u khoa học 

- Hoàn chỉnh báo cáo và nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở năm 2012 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 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. 

-  Đánh giá hiệu lực của hóa chất Termosant 10SC phun tồn lưu và tẩm màn 

trong phòng chống mu i sốt rét tại khu vực Nam bộ - Lâm Đồng giai đoạn II. 

- Nuôi giữ chủng An.dirus,  Aedes aegypty và chuột nhắt trắng. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Tổ chức thi kết thúc học kỳ I cho các học sinh trường Đặng Văn Ngữ và 

xây dựng kế hoạch giảng dạy học kỳ II. 

- Thực hiện các công việc liên quan hoạt động của trường Trung cấy Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

 



5 

 

5. Công tác khác 

- Tổ chức Hội nghị ký sinh trùng Y học toàn quốc lần thứ 40 tại TP. Đà Lạt. 

- Thử nghiệm tồn lưu trên màn và vách cho Công ty Thuốc sát trùng Việt 

Nam (chế phẩm Termosant 10SC). 

 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

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

- Thực hiện giám sát DTSR tại các tỉnh trong khu vực theo kế hoạch 

- Giám sát vector sốt rét tại tỉnh trong khu vực theo kế hoạch. 

- Thực hiện tuyên truyền nhân ngày thế giới phòng chống sốt rét với chủ đề 

“Đầu tư cho tương lai, đánh bại bệnh sốt rét” 

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 các tỉnh trong dự án. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Tiếp tục các hoạt động giám sát, điều tra xử lý ổ dịch nhỏ theo kế hoạch. 

4. Công tác nghiên c u khoa học 

- Triển khai các đề tài nghiêm cứu cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2013. 

- 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,  Aedes aegypty 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. 
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5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Thực hiện các công việc liên quan hoạt động của trường Trung cấy Y tế 

Đặng Văn Ngữ. 

6. Hoạt động của Dự án Quỹ toàn cầu PCSR 

- Triển khai các hoạt động của Dự án: Giám sát dịch tễ sốt rét, Giám sát hoạt 

động của BQLDA, lớp Chẩn đoán, điều trị sốt rét, lớp xét nghiệm sốt rét bằng 

KHV và test chẩn đoán nhanh sốt rét.  

- Tiếp tục thử nghiệm tồn lưu trên màn và vách cho Công ty Thuốc sát trùng 

Việt Nam (chế phẩm TERMOSANT 10SC). 

 

 

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  
 


