
1 

BỘ Y TẾ 

VIỆN SỐT RÉT - KST - CT 

TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-VSR TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng  8 năm 2013 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2013 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7 

 

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. 

- Tăng cường hoạt động PCSR của các trạm y tế xã để phát hiện và điều trị bệnh 

nhân sốt rét, theo dõi bệnh nhân điều trị theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành. 

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

đúng tiến độ. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 245 ca, trong đó số KST sốt rét 176 ca, 2 

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

a. So với cùng kỳ năm 2012 

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 28,57% (245/343) 

- KST SR giảm: 30,71% (176/254) 

- Sốt rét ác tính giảm: 2 ca (2/4) 

- Tử vong do sốt rét: (0/0) 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 35,8% (1.885/2.936) 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: 16% (0,21%/0,25%). 
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b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 7 

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

trước như:  

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 28,57% (245/343), số KST sốt rét giảm: 30,71% 

(176/254) chung cho toàn khu vực. Riêng có tỉnh Lâm Đồng có số BNSR tăng 36,67% 

(41/30) và số BNSR có KST tăng 40% (35/25). 

- Sốt rét ác tính giảm ca so với cùng kỳ năm 2012 (2/4). Tuy nhiên tỉnh Đồng Nai 

có số bệnh nhân sốt rét ác tính tăng 1 ca (1/0). 

- Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm so với tháng 7/2012: BNSR giảm  

31,06% (111/161), tuy nhiên có huyện Bù Đốp tăng 71,43% (12/7), Thị xã Phước Long 

tăng 7,69% (14/13). 

- Tổng số lam xét nghiệm 78.166 lam và 4.432 que thử, trong đó phát hiện 176 

KST dương tính, chiếm 0,21% KST/lam. Tỷ lệ KST nhiễm P.falciparum là 76/176, 

nhiễm P.vivax là 90/176, còn nhiễm phối hợp là 10 trường hợp. (Bảng 2) 

c. Các hoạt động phòng chống sốt rét 

- Cập nhật thường xuyên diễn biến tại các điểm nóng sốt rét tại xã Bù Gia Mập, 

Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.  

- Triển khai giám sát véc tơ và các biện pháp phòng chống véc tơ, giám sát dịch tễ 

sốt rét tại các tỉnh có tình hình sốt rét không ổn định. 

- Tham gia công tác kháng thuốc cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Bình Phước. 

2.2. Công tác phòng chống giun sán  

- Triển khai Dự án giun sán trẻ em lứa tuổi học đường khu vực Nam Bộ - Lâm 

Đồng tại tỉnh Tây Ninh. 

 2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Điều tra véc tơ SXH và giám sát hoạt động phòng chống SXH tại TPHCM, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang.  

- Thử hiệu lực sinh học tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

2.4. Công tác ngoại ký sinh 

- Làm tiêu bản ngoại ký sinh phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.  

- Điều tra bọ xít hút máu tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM. 

- Điều tra ngoại ký sinh tại tỉnh An Giang: thu thập được 4.000 cá thể NKS thuộc 

bộ bọ chét Siphonaptera, họ ve Ixodidae, họ mò Trombiculidae, liên họ mạt Gamasoidea, 

thu được trên nhiều vật chủ khác nhau như vật nuôi (bò, chuột, gà, chó, mèo...). 

3. Công tác nghiên c u kho  h c 
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- Thực hiện các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013. 

- Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ tại Viện. 

- Thực hiện đề cương  Đánh giá hiệu lực của hóa chất Termosont 10SC phun tồn 

lưu và t m màn trong phòng chống mu i sốt rét tại khu vực Nam bộ - Lâm Đồng giai 

đoạn II”. 

- Duy trì nuôi và bảo quản ký sinh trùng sốt rét P. falciparum tại Labo. 

- Nuôi giữ chủng An.dirus, Ae.aegypti và chuột nhắt trắng. 

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

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

Văn Ngữ  khóa 41 và 42.  

- Triển khai các lớp tập huấn QTC về xét nghiệm sốt rét bằng kính hiển vi và sử 

dụng test chần đoán nhanh bệnh sốt rét tại 5 tỉnh của dự án Quỹ toàn cầu. 

-Triển khai lớp Bổ túc xét nghiệm KSTSR tại Kiên Giang. 

- Triển khai lớp Côn trùng sốt rét sơ cấp tại Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM.  

PHẦN 2 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

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

- Triển khai giám sát dịch tễ sốt rét tại các tỉnh thuộc chương trình quốc gia PCSR. 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Tiếp tục triển khai Dự án giun sán trẻ em lứa tuổi học đường khu vực Nam Bộ - 

Lâm Đồng. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Giám sát véc tơ và các hoạt động phòng chống SXH tại TPHCM và tỉnh Bình 

Phước. 

- Thử hiêu lực sinh học tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Tiếp tục triển khai các đề tài NCKH năm 2013. 

- Tiếp tục nuôi cấy KST dài ngày tại Labo và thử thuốc sốt rét invitro và invivo. 

- Thử 01 dạng bào chế  thuốc sốt rét nano artemisinin invivo của Trường Đại học 

Y dược Tp. Hồ Chí Minh trên chuột nhắt trắng nhiễm KST sốt rét. 
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- Thực hiện đề tài  Đánh giá hiệu lực của hóa chất Termosont 10SC phun tồn lưu 

và t m màn trong phòng chống mu i sốt rét tại khu vực Nam bộ - Lâm Đồng giai đoạn 

II”. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Ôn thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh khóa 41 trường TCYT 

Đặng Văn Ngữ. 

- Hoàn thành hồ sơ liên quan công tác thi tốt nghiệp, báo cáo kết quả thi tốt nghiệp 

của trường TCYT Đặng Văn Ngữ. 

- Xét tuyển khóa 43 (xét nghiệm đa khoa) trường TCYT Đặng Văn Ngữ. 

- Triển khai lớp Bổ túc xét nghiệm KST SR tại TP.HCM thuộc chương trình QG 

PCSR. 

 

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  
 


