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Phần 1 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 

 

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

điều trị bệnh nhân sốt rét theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành (Quyết 

định 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 

lượng và tiến độ. 

- Chấn chỉnh hoạt động của các điểm KHV nhằm phát huy hơn nữa vao trò của 

điểm KHV sẵn có phục vụ cho công tác điều trị, kết hợp sử dụng test chẩn đoán 

nhanh do địa phương tự trang bị. Lồng ghép sử dụng KHV các chương trình sức khỏe 

tại các trạm y tế xã. 

2. Kết quả hoạt động chuyên môn 

2.1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Trong tháng tổng số bệnh nhân sốt rét 237 ca, trong đó số KST sốt rét 184 ca, 

có 04 bệnh nhân sốt rét ác tính, không có tử vong do sốt rét. (Bảng 1) 

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

- Tổng số bệnh nhân sốt rét giảm: 32,86% (237/353) 
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- KST SR giảm: 39,27% (184/303) 

- Sốt rét ác tính: bằng so với cùng kỳ (4/4). 

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

- Tổng số liều thuốc điều trị giảm: 24,24% (1.600/2112) 

- Tỷ lệ KST SR (+) /lam xét nghiệm giảm: 27,78% (0,26%/0,36%) 

b. Phân tích tình hình sốt rét tháng 11 

- 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 237 ca, giảm 32,86% (237/353) so với 

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

Đồng (46/28); Tây Ninh (3/1); Bà Rịa – Vũng Tàu (30/15); TP. HCM (14/9). 

+ Tổng số bệnh nhân sốt rét có KST 184 ca, giảm 39,27% (184/303) so với 

cùng kỳ. Một số tỉnh có số BNSR có KST tăng như: Lâm Đồng (45/25); Tây Ninh 

(3/1); Bà Rịa – Vũng Tàu (4/1); TP. HCM (14/8); Sóc Trăng (1/0). 

+ Sốt rét ác tính không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2012 (4/4), trong 

đó tỉnh Bình Phước tăng 1 ca (1/0); Bến Tre giảm 1 ca (0/1). Các tỉnh có bệnh nhân 

sốt rét ác tính không biến động là: tỉnh Lâm Đồng (1/1); Bình Dương (2/2). 

+ Trong tháng không có tử vong do sốt rét. 

- Tổng số lam xét nghiệm 66.441 lam và 5.090 que thử, trong đó phát hiện 184 

KST dương tính, chiếm 0,26% KST/lam. Tỷ lệ KST nhiễm P.falciparum là 51,63% 

(95/184), nhiễm P.vivax là 44,02% (81/184), còn nhiễm phối hợp là 4,34% (8/184). 

(Bảng 2) 

c. Các hoạt động phòng chống sốt rét 

- Giám sát đột xuất hoạt động của các điểm kính tại tỉnh Cà Mau, Bến Tre. 

- 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 và xã Vĩnh Trạch, xã Hưng Thành, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.  

2.2. 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 tại Lâm Đồng và Sóc Trăng. 

2.3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết 

- Điều tra véc tơ và xử lý ổ dịch SXH tại quận Bình Tân, TP. HCM (29/10-

02/11/2013). 

- Điều tra véc tơ SXH và giám sát xử lý ổ dịch tại tỉnh Bình Phước (12-

16/11/2013). 
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- Thử nhạy cảm muỗi Aedes với giấy tẩm hóa chất Deltamethrin nồng độ 

0,05% với giấy tẩm hóa chất Permethrin nồng độ 0,75%; với Malathion nồng độ 

0,05%. 

- Định loại muỗi lên từ bọ gậy thực địa và làm tiêu bản. 

2.4. Công tác ngoại ký sinh 

- Tiếp tục làm tiêu bản ngoại ký sinh phục vụ cho công tác nghiên cứu và 

giảng dạy.  

3. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Thực hiện các đề tài NCKH cấp cơ sở. 

- Thực hiện sinh hoạt khoa học định kỳ tại Viện. 

- Phối hợp với OUCRU (Trung tâm Bệnh Nhiệt đới) thực hiện đề tài “Điều trị 

thuốc có mục tiêu tiến tới loại trừ sốt rét tại vùng có nguy cơ kháng thuốc 

artemisinin”. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM thực hiện đề tài “Đánh 

giá hiệu lực của chế phẩm dịch chiết từ nhân hạt Neem đối với muỗi Aedes aegypti và 

tính an toàn đối với người sử dụng”.  

- Nuôi và bảo quản ký sinh trùng sốt rét P. falciparum, P. berghei tại Labo.  

- Hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu về kỹ thuật IFA tại Labo về đề tài cấp Viện: 

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của P. falciparum tại cộng đồng lưu hành sốt rét nặng 

tỉnh Bình Phước.  

4. Công tác đào tạo, tập huấn  

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

Đặng Văn Ngữ khóa 42 và 43.  

- Triển khai đào tạo 2 lớp tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét 

theo phác đồ mới ban hành tại Quyết định số 3232/QĐ-BYT ngày 30/8/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và lớp Phát hiện và phòng chống dịch sốt rét cho cán bộ tuyến tỉnh và 

huyện của dự án Quỹ toàn cầu tại tỉnh Lâm Đồng và Bạc Liêu. 
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Phần 2: 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 

1. Công tác phòng chống sốt rét 

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình sốt rét ở các điểm nóng tại xã Đak Ơ, Đak 

Nhau, Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước; xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi và xã Vĩnh 

Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu; xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM; 

xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

2. Công tác phòng chống giun sán 

- Tổng kết Dự án giun sán trẻ em lứa tuổi học đường khu vực NB - LĐ. 

3. Công tác phòng chống sốt xuất huyết  

- Thử hiệu lực sinh học tại tỉnh Tây Ninh 

- Xử lý số liệu, viết báo cáo đề tài SXH. 

- Thử nhạy cảm, làm tiêu bản muỗi và bọ gậy Aedes. 

4. Công tác nghiên c u kho  h c 

- Tiếp tục triển khai các đề tài NCKH năm 2013 và các đề tài phối hợp với 

OUCRU và Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM. 

- Nuôi và bảo quản ký sinh trùng sốt rét P. falciparum, P. berghei tại Labo.  

- Viết báo cáo tiến độ đề tài “Đánh giá tình trạng nhiễm nấm da và các yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân đến khámvà điều trị tại Viện Sốt rét - KST - CT TP.HCM” 

5. Công tác đào tạo, tập huấn  

- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan hoạt động của trường Trung cấp Y 

tế Đặng Văn Ngữ  khóa 42 và 43. Triển khai học kỳ 1 năm học 2 cho Khóa 42  và học 

kỳ 1 khóa 43. 

 

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. 
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