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Số:        /KH-TTYT TP.Cao Lãnh, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống và loại trừ sốt rét thành phố Cao Lãnh năm 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-KSBT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp về việc hoạt động phòng, chống và 

loại trừ sốt rét tỉnh Đồng Tháp năm 2022. 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Trong năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 không có ca nào, tuy nhiên ở một 

số xã phường như: Phường 6, Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Tịnh 

Thới... vẫn có một số người dân đi làm ăn ở vùng sốt rét lưu hành về địa phương 

mang mầm bệnh sốt rét.  

Vì vậy, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp đã được Viện Sốt 

rét – KST – CT Trung ương công nhận loại trừ sốt rét cuối năm 2019. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét năm 2022, Trung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh lập kế hoạch hoạt động, như sau: 

II. MỤC TIÊU: 

1. Cố gắng không để tử vong do SR. 

2. Duy trì tỷ lệ mắc SR ở mức độ thấp  ≤ 0,002/1.000 dân. 

3. Không để dịch SR xảy ra. 

III. CHỈ TIÊU: 

- Tổng số lượt người điều trị: 11 người, trong đó: 

+ Điều trị BNSR: 01 người. 

+ Cấp thuốc tự điều trị: 03 người. 

+ Điều trị khác: 07 người. 

- Tổng số lam phát hiện:         600 lam. 

 Chỉ tiêu lam, thuốc sốt rét cho xã, phường (Phụ lục 1). 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tuyến thành phố: 

1.1. Công tác giám sát dịch tễ: 

- Kết hợp với Trạm Y tế xã, phường điều tra ca bệnh. 



2 
 

- Giám sát về quản lý, sử dụng thuốc, công tác báo cáo mỗi quí 2 lần/15 xã, 

phường.  

1.2. Công tác giám sát côn trùng và phòng, chống véc-tơ: 

Kết hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp điều tra côn 

trùng, bắt muỗi, tẩm màn (nếu có) cho khu vực có bệnh nhân sốt rét tăng cao. 

1.3. Công tác điều trị và quản lý ca bệnh: 

- Bảo đảm đủ thuốc sốt rét cho các Trạm Y tế điều trị. 

- Điều trị theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét của Bộ Trưởng 

Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BYT ngày 26/6/2020. 

- Khoa Dược & Vật tư y tế, khoa Cận lâm sàng & Chẩn đoán hình ảnh nhận 

soi tất cả lam của tuyến xã, phường. 

- Hàng tháng Khoa Dược & Vật tư y tế, khoa Cận lâm sàng & Chẩn đoán 

hình ảnh gửi báo cáo về khoa ký sinh trùng - côn trùng của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Đồng Tháp 100% (lam dương), 100% (lam âm). 

1.4. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe: 

- Lập kế hoạch truyền thông phòng, chống sốt rét (ngày 25/4). 

- Kết hợp với Trạm Y tế nói chuyện chuyên đề về phòng, chống sốt rét cho 

các xã, phường có nguy cơ (nếu có kinh phí). 

1.5. Công tác tập huấn: 

Tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống và loại trừ và điều trị sốt rét cho các 

cán bộ làm công tác sốt rét tuyến xã, phường. 

1.6. Công tác thống kê báo cáo: 

- Báo cáo hàng tuần gồm: 52 báo cáo. 

- Báo cáo tháng gồm: 12 báo cáo từ tháng 01 đến tháng 12. 

- Báo cáo quí I gồm: số liệu báo cáo tháng 1 + 2 + 3. 

- Báo cáo 6 tháng gồm: số liệu báo cáo quí 1 + tháng 4 + 5 + 6. 

- Báo cáo 9 tháng gồm: số liệu báo cáo 6 tháng + tháng 7 + 8 + 9. 

- Báo cáo 12 tháng gồm: số liệu báo cáo 9 tháng + tháng 10+ 11+12. 

2. Tuyến xã, phường: 

- Lập kế hoạch phòng, chống sốt rét năm 2022. 

- Kết hợp với Trung tâm Y tế Thành phố điều tra ca bệnh sốt rét, quản lý 

những người dân qua lại vùng sốt rét để tuyên truyền, dự trù thuốc sốt rét kịp thời. 

- Lồng ghép phát thanh tuyên truyền 1 lần/tháng về phòng, chống sốt rét. 

Riêng quí 1 phát thanh 2 lần/tháng. 

- Cấp thuốc tự điều trị cho những đối tượng ra vào vùng sốt rét. 
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- Đảm bảo việc điều trị SR đúng phác đồ theo hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị bệnh SR của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-

BYT ngày 26/6/2020. 

- Thực hiện tốt việc quản lý ca bệnh, tất cả các bệnh nhân sốt rét, nghi ngờ 

mắc SR phải ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và các yếu tố dịch tễ có liên quan. 

 - Thuốc sốt rét phải được bảo quản tốt, xuất nhập, hạn sử dụng rõ ràng. 

Đồng thời hướng dẫn thuốc sốt rét, cách kéo lam cho các tua trực ở Trạm Y tế biết 

để điều trị khi có ca bệnh. 

- Công tác kéo lam máu tìm ký sinh trùng SR phải được thực hiện thường 

xuyên và đều đặn đúng tiến độ, tránh tình trạng kéo lam tập trung ở một thời điểm 

như ở tuần đầu hoặc tuần cuối của tháng, lam nghi ngờ sốt rét phải gửi ngay. Gửi 

lam về phòng xét nghiệm ngày 23 hàng tháng. 

- Công tác báo cáo: 

+ Báo cáo hàng tuần gồm: 52 báo cáo (báo cáo ngày thứ hai hoặc sáng thứ 

ba hàng tuần qua địa chỉ Email: kksbtntpcl@gmail.com). 

+ Báo cáo tháng gồm: 12 báo cáo từ tháng 01 đến tháng 12 (gửi ngày 3 của 

tháng sau). 

+ Báo cáo quí I gồm: số liệu báo cáo tháng 1 + 2 + 3. 

+ Báo cáo 6 tháng gồm: số liệu báo cáo quí I + tháng 4 + 5 + 6. 

+ Báo cáo 9 tháng gồm: số liệu báo cáo 6 tháng + tháng 7 + 8 + 9. 

+ Báo cáo 12 tháng gồm: số liệu báo cáo 9 tháng + tháng 10 + 11+12. 

V. KINH PHÍ: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cấp. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống và loại trừ sốt rét thành phố Cao Lãnh 

năm 2022. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, yêu cầu các đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TYT 15 xã, phường; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kksbtntpcl@gmail.com
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Phụ lục 1:  

BẢNG PHÂN BỔ THUỐC SỐT RÉT VÀ CHỈ TIÊU LAM  

CHO XÃ, PHƯỜNG NĂM 2022 

 

STT Đơn vị 

Chỉ 

tiêu 

lam 

Lam  

(cái ) 

Kim 

(cây ) 

Arterakin 

250mg 

13/9/2022 

Primaquin  

13.2 mg 

10/9/2021 

Chloroquin 

250mg 

17/02/2021 

1 Phường 1 35 35 35    

2 Phường 2 35 35 35    

3 Phường 3 35 35 35    

4 Phường 4 35 35 35    

5 Phường 6 40 40 40    

6 Phường 11 40 40 40 9   

7 Hoà An 55 55 55    

8 Phường Hòa 

Thuận 
35 35 35    

9 Mỹ Trà  35 35 35    

10 Phường Mỹ 

Phú  
35 35 35    

11 Mỹ Tân  35 35 35    

12 Mỹ Ngãi  35 35 35    

13 Tịnh Thới 50 50 50 9   

14 Tân Thuận Tây 50 50 50 9   

15 Tân Thuận 

Đông 
50 50 50 9   

16 Phòng Khám        

17 KSBT và 

HIV/AIDS  
   18   

 Tổng cộng 600 600 600 54   
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