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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  4 năm 2014 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỐT RÉT QUÝ I NĂM 2014 

 

1. Tình hình sốt rét 

- Trong quí tổng số bệnh nhân sốt rét 505 ca, trong đó số KST sốt rét 433 ca, 5 

bệnh nhân sốt rét ác tính, không có ca tử vong do sốt rét. (Bảng số liệu đính kèm) 

a. So với cùng kỳ năm 2013 

- Tình hình bệnh sốt rét trong Quý I/2014 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/2013.  

- Bệnh nhân sốt rét quý I/2014 giảm: 62,54% so với quý I/2013 (505/1.348). 

- Ký sinh trùng sốt rét giảm 63,21% (433/1.177), trong đó P.falciparum giảm 

73,18% (177/660). 

- Bệnh nhân sốt rét ác tính quý I/2014 giảm 12 ca (5/17) so với quý I/2013. 

- Không có trường hợp tử vong do sốt rét: giảm 01 ca so với cùng kỳ (0/1). 

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 49,82% (3.026/6.030). 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: 54,39% (0,26/0,57%). 

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 I/2014 giảm: 62,54% so với quý I/2013 

(505/1.348). 

+ Các tỉnh có BNSR tăng: Long An (4/1), Tiền Giang (5/3), Cần Thơ (1/0). 

+ Bệnh nhân SRAT giảm giảm 12 ca (5/17) so với quý I/2013. Các tỉnh có bệnh 

nhân SRAT tăng: Lâm Đồng (2/0), Tây Ninh (1/0).  

- Về ký sinh trùng sốt rét: 

+ Trong quý I/2014 xét nghiệm được 167.510 lam và que thử, giảm 18,23% so 

với quý I/2013 (167.510/204.846). Tổng số KST (+) giảm 63,21% so với quý I/2013 

(433/1.177). Tỷ lệ % KST sốt rét/lam là 0,26%, giảm  so với quý I/2013 là 54,39% 

(0,26%/0,57%), trong đó P.falciparum giảm 73,18% (177/660). Tỷ lệ % 

P.falciparum/KST (+) là 40,88%, giảm so với cùng kỳ năm 2013 (40,88/56,07). 

+ Các tỉnh có KST SR tăng: Long An (2/0), Tiền Giang (5/3),  Cần Thơ (1/0). 

- Về tử vong do sốt rét : Trong quý không có trường hợp tử vong do sốt rét, 

giảm 01 ca so với cùng kỳ 2013.  
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- Việc tổ chức phun tẩm hóa chất sẽ được triển khai ở các địa phương từ đầu 

tháng 4 năm 2014.  

- Không có dịch sốt rét xảy ra trong quý I/2014. 

- Riêng tỉnh Bình Phước tình hình sốt rét giảm so với quý I/2013: BNSR giảm 

66,28 % (294/872), riêng huyện Hớn Quản tăng 14,29% (8/7). Trong đó số lượng mắc 

sốt rét tại 03 xã trọng điểm giảm 41,89% (105/496) so với cùng kỳ và chiếm 35,71% 

toàn tỉnh(105/294), và 20,79% toàn khu vực (105/505). 

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 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. 

 

Nơi nhận: 
- Cục YTDP (để b/c); 

- Ban Quản lý DAQG PCSR; 

- TTYTDP (TTPCSR) NB-LĐ; 

- Ban Biên tập website Viện; 

- Lưu VT, DT, KH. 
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