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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỐT RÉT THÁNG 10 NĂM 2013 
 

1. Tình hình sốt rét tháng 10 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 192 ca, trong đó số KST sốt rét 142 ca, 

không có bệnh nhân sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét. (Bảng 1) 

a. So với cùng kỳ năm 2012 (Bảng 2, 3) 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 28,89% (192/270) 

- KST SR giảm: 32,38% (142/210) 

- Sốt rét ác tính giảm: 2 ca (0/2). 

- Không có ca tử vong do sốt rét: bằng với cùng kỳ (0/0) 

- Tổng số  i u thuốc đi u tr  giảm: 31,47% (1.664/2.428) 

- Tỷ  ệ KST SR (+) / am xét nghiệm giảm: 9,52% (0,19%/0,24%) 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 10 

- Tình hình sốt rét trên khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có giảm so với cùng kỳ 

năm trước như:  

+ Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 192 ca, giảm 28,89% (192/270) so với 

cùng kỳ. Tuy nhiên có một số tỉnh có số BNSR tăng so với cùng kỳ như: tỉnh Lâm 

Đồng (40/30); TP. HCM (12/5); Sóc Trăng (5/4). 

+ Tổng số bệnh nhân sốt rét có KST 142 ca, giảm 32,38% (142/210) so với 

cùng kỳ. Một số tỉnh có số BNSR có KST tăng như: Lâm Đồng (36/30); Tây Ninh 

(5/4); TP. HCM (12/5); Trà Vinh (1/0); Hậu Giang (1/0); Sóc Trăng (1/0) 

+ Sốt rét ác tính giảm 2 ca so với cùng kỳ năm 2012 (0/2). Các tỉnh có số bệnh 

nhân sốt rét ác tính giảm  à: tỉnh Đồng Nai (0/1) Bình Phước 1 ca (0/1). 

+ Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm hầu như trên tất cả các huyện so 

với tháng 10/2012: BNSR giảm 51,39% (70/144), trừ TX. Đồng Xoài tăng 2 ca (2/0). 

- Tổng số  am xét nghiệm 69.024 lam và 4.679 que thử, trong đó phát hiện 142 

KST dương tính, chiếm 0,19% KST/ am. Tỷ  ệ KST nhiễm P.falciparum là 38,03% 

(54/142), nhiễm P.vivax là 57,04% (81/142), còn nhiễm phối hợp  à 4,93% (7/142). 

(Bảng 2). 
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2. Ý kiến chỉ đạo 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng có số bệnh nhân 

sốt rét gia tăng cần tăng cường giám sát d ch tễ sốt rét, nhất  à các điểm nóng và có 

biện pháp chặn đứng sự gia tăng này. 

- Các đ a phương SRLH thấp, không còn sốt rét  ưu hành trong khu vực cần 

theo dõi chỉ đạo và giải quyết triệt để các ca bệnh sốt rét tại đ a phương, chú trọng các 

đối tượng giao  ưu vào vùng sốt rét. 

- Tăng cường hơn nữa hoạt động PCSR của các trạm y tế xã để phát hiện và 

đi u tr  bệnh nhân sốt rét theo đúng phác đồ đi u tr  của Bộ Y tế ban hành (Quyết đ nh 

số 3232/QĐ-BYT ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế).  

- Sở Y tế, TT PCSR/TT YTDP các tỉnh/TP khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc ngừng kinh doanh, sử dụng và thu hồi các thuốc uống 

dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin (thuốc 

Artesunat dạng viên) của các nhà thuốc, cơ sở y tế tư nhân. 

- Các Trung tâm YTDP/PCSR triển khai kế hoạch PCSR đảm bảo đúng chất 

 ượng và tiến độ. 

 

Nơi nhận: 

- Cục YTDP (để b/c); 

- Ban Quản  ý DAQG PCSR; 
- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ; 
- Ban Biên tập website Viện; 
- Lưu VT, các khoa, phòng, TT. 
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