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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5  

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2011 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 

 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý 

- Thực hiện việc hỗ trợ chuẩn y tế dự phòng cho các tỉnh mà Viện phụ trách. 

- Xây dựng dự thảo quy định tiêu chuẩn phòng xét nghiệm do Bộ Y tế tổ chức. 

- Tham dự Hội thảo xây dựng khung giám sát phòng chống sốt xuất huyết. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét: 

Tình hình sốt rét trong tháng 5 (Bảng Phụ lục số liệu đính kèm). 

Nhận xét: 

Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 443 ca, trong đó tổng số KST SR 317 ca, 1 

BNSR ác tính, không có tử vong do sốt rét. 

a. So với cùng kỳ năm 2010 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét tăng: 7,5% (443/412) 

- KST SR tăng: 39,65% (317/227) 

- Sốt rét ác tính giảm: 1 ca (1/2) 

- Tử vong do sốt rét giảm: (0/1) 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 16,3% ( 4.226/5191) 

- Tỷ lệ KSTSR (+)/ lam XN tăng: 20,69% (0,35%/0,29%). 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 5 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét tăng: 7,5% (443/412 ) chung cho toàn khu vực. Những 

tỉnh sau đây có bệnh nhân sốt rét tăng: Đồng Nai (30/25), Bình Dương (13/11), Bình 

Phước (241/182), Tây Ninh (11/7), Thành Phố Hồ Chí Minh (7/5), Long An (5/4), Tiền 

Giang (2/0), An Giang (1/0), Bạc Liêu (13/9), Cà Mau (33/29). 
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- KST SR tăng 39,65% (317/225) chung cho toàn khu vực. Trong đó những tỉnh có 

số KST tăng: Đồng Nai (23/12), Bình Dương (12/3), Bình Phước (205/116), Tây Ninh 

(9/7), Thành Phố Hồ Chí Minh (7/3) Long An (5/2), Tiền Giang (2/0), An Giang (1/0), 

Bến Tre (3/2), Vĩnh Long (1/0), Cà Mau (8/5). 

- Sốt rét ác tính giảm 01 ca (1/2). Có một tỉnh có số bệnh nhân sốt rét ác tính tăng: 

Bình Dương (1/0). 

- Trong tháng không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. 

c. Các hoạt động giám sát 

- Giám sát véc tơ sốt rét tại . 

Thành phần loài Anopheles khá phong phú. Tại thời điểm điều tra phát hiện véc tơ chính 

và phụ truyền bệnh sốt rét ở địa phương gồm 3 loài An. dirus, An. maculatus, An. vagus.  

- Đánh giá chất lượng phun tồn lưu trên tường vách: Kỹ thuật phun không đều, độ 

bao phủ biện pháp phòng chống vector đạt 86% (yêu cầu chương trình trên 90%). 

- Giám sát chất lượng thuốc lây nhiễm tại KonTum: thu mua các mẫu thuốc sốt rét, 

kháng sinh, lao tại thực địa tỉnh Kon Tum. 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 Kon Tum 

bằng bộ Mini Lab. Kết quả các mẫu thuốc đều đạt chất lượng, không phát hiện thấy thuốc 

giả. 

- Giám sát dịch tễ sốt rét tại Cà Mau, Bạc Liêu. 

Ý kiến chỉ đạo: 

- Đào tạo lại kỹ thuật phun hóa chất cho nhân công đi phun. 

- 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, Cà Mau, ...  

- 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  

- Triển khai thực hiện dự án giun sán tại các địa phương: Lâm Đồng, TP. Hồ Chí 

Minh, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Phước.  

- Tập huấn và giám sát tẩy giun cho trẻ em lứa tuổi học đường tại 4 tỉnh: TP. Hồ 

Chí Minh, Tây Ninh, Lâm Đồng, Sóc  Trăng. 
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Kết quả điều tra giun sán cho trẻ em lứa tuổi học đường tại TP. Hồ Chí Minh 

Nhận xét: Tỷ lệ nhiễm giun trẻ em lứa tuổi học đường tại TP. Hồ Chí Minh thấp 

(0,44%).  

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  HCM. Nhìn chung, chỉ có một loài là 

Aedes aegypti phân bố ở khu dân cư.  

+ Chỉ số mật độ muỗi Ae.aegypti (DI) và chỉ số (BI) Breteau tại 6 điểm điều tra tại 

2 tỉnh An Giang Và TP. HCM có mật độ muỗi trong nhà cao.  

+ Tại khu vực điều tra, người dân có hiểu biết về phòng chống muỗi sốt xuất huyết.  

+ Nguồn nước sử dụng trong ăn uống là nước giếng bơm lên và nước mưa dự trữ. 

Các dụng cụ chứa nước nhiều và không có nắp đậy.  

+ Môi trường xung quanh khu vực người dân sinh sống không đảm bảo vệ sinh, 

nhiều vũng nước đọng, vệ sinh mội trường chưa tốt. Tạ tập trung 

phòng diệt muỗi. Đây là những yếu tố để muỗi sinh sản và phát triển. 

- Việc thực hiện xử lý các ổ dịch của TT YTDP nh An 

Giang theo đúng quy trình. 

Ý kiến chỉ đạo: 

-  phòng 

chống sốt xuất huyết. 

3. Công tác nghiên  

- 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. 

- Xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu mới “Nghiên cứu trường hợp khỉ nhiễm ký 

sinh trùng sốt rét tại huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước và những vấn đề liên quan” 

STT Huyện 

Tổng số 

mẫu xét 

nghiệm 

Số dương tính  

Số mẫu 

dương tính 

 

Tỷ lệ nhiễm Giun 

Đũa 

Giun 

Tóc 

Giun 

Móc 

Giun 

Kim 

Phối 

hợp 

1 Củ Chi 425 04 00 01 00 00 05 1,17% 

2 Quận 8 414 00 00 00 00 00 00 0% 

3 Cần Giờ 519 01 00 00 00 00 01 0,19% 

Tổng cộng 1358 05 00 01 00 00 06 0,44% 
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- Tiếp tục thực hiện đề tài đánh giá hiệu lực Artesunat uống 7 ngày tại xã Đăk 

Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đã hoàn tất theo dõi được 28 ngày 27 bệnh 

nhân.  

- Tiếp tục duy trì nuôi ký sinh trùng sốt rét tại Labo, ký sinh trùng phát triển tốt.  

- Tiếp tục nuôi giữ chủng muỗi và cung cấp cho các thử nghiệm hóa chất. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Triển khai hoạt động đào tạo Qũy toàn cầu:  Chuẩn bị mở 05 lớp xét nghiệm KST 

SR và test chẩn đoán nhanh SR tại 05 tỉnh DA. 

- Chuẩn bị mở lớp Côn trùng tại Viện (CTQG PCSR). 

- Tham gia giảng dạy thực tập lớp sinh viên Y2 ĐH Y Phạm Ngọc Thạch. 

- Dạy chứng chỉ hỗ trợ KST-Vi nấm cho lớp CK I YTCC ĐH Y Phạm Ngọc 

Thạch. 

5. Công tác khác 

- Tiến hành ông ty Syngenta. 

- Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 35 thành lập Viện:  Gửi thông báo tới các đơn vị cá nhân 

đề nghị tham gia gửi bài báo cáo khoa học, chuẩn bị cho lễ  kỷ niệm 35 năm thành lập 

Viện. 

6. Hoạt động của Dự án Quỹ toàn cầu PCSR 

- Ban quản lý Dự án Qũy toàn cầu Viện dự Hội nghị tổng kết năm 2010 tại các tỉnh 

dự án.  

- Triển khai thực hiện các hoạt động giám sát dịch tễ, giám sát hoạt động tại 5 tỉnh 

dự án. 

 

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Giám sát dịch tễ sốt rét tại tại Kiên Giang, Bình Phước, Tây Ninh và Lâm Đồng. 

- 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 lây nhiễm” tại 3 tỉnh 

thành: Đắk Lắk, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh. 

- Giám sát vector sốt rét tại Cà Mau. 

2. Công tác phòng chống giun sán  
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- 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. 

- Tập huấn truyền thông phòng chống giun sán của Dự Án PCGS trẻ em lứa tuổi 

học đường tại 4 tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng, Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Aedes . 

4. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề tài nghiêm 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). 

- Tiếp tục nuôi cấy ký sinh trùng invitro. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Triển khai lớp tập huấn xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi và test 

chẩn đoán nhanh sốt rét của dự án Qũy toàn cầu PCSR tại 5 tỉnh của dự án. 

- Mở lớp Côn trùng sốt rét tại Viện (CTQG PCSR). 

- Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng. 

 

 

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  
 


