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* Bệnh nhân thứ 10 và 11  tử vong do cúm A/H1N1 đều mắc bệnh mạn tính, ca tử vong thứ 12
là một thai phụ.

  

*  Không có chuyện giấu dịch ở các trường học Hà Nội.

  

*  Bệnh nhân đến viện càng muộn, nguy cơ tử vong càng cao.

      

Sáng ngày 25/9, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xác nhận đã có thêm trường hợp tử vong do cúm
A/H1N1. Đây là ca tử vong do cúm A/H1N1 thứ 11 trên toàn quốc. Bệnh nhân nam 30 tuổi nhập
BV Nhân dân Gia Định tối ngày 21/9 với những triệu chứng ho, sốt, đau họng... nghi nhiễm
cúm, các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, đồng thời cho dùng thuốc tamiflu trước khi
có kết quả xét nghiệm chính thức. Sau khi nhập viện được vài giờ,  tình hình bệnh trạng xấu đi,
bệnh nhân bị suy hô hấp nặng. Mặc dù được tích cực điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong vào
chiều 23/9. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân đã dương tính với virut cúm A/H1N1. Khai thác bệnh
sử cho thấy, bệnh nhân này có tiền sử bị bại liệt hai chân và thể trạng béo phì. 2 ngày trước
nhập viện, bệnh nhân đã khởi bệnh và tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ nên người
nhà cho nhập viện.

    

  Phát thuốc cho bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Viện Các bệnh TN&NĐ QG.  Ảnh: Trần Minh   
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Chiều 25/9, TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho
biết vừa nhận được báo cáo của Sở Y tế Đăk Lăk về trường hợp tử vong của bệnh nhân Dương
Thị Hằng 22 tuổi, mang thai tuần thứ 36, có liên quan tới cúm A/H1N1.  

Trước đó, ngày 24/9, Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho biết, Sở Y tế Bến Tre vừa
có công điện báo cáo về trường hợp tử vong mới nhất do cúm A/H1N1 tại địa phương này.
Bệnh nhân là Trần Thị V., 59 tuổi, địa chỉ: ấp 2, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đái tháo đường týp 2 khoảng 12 năm.

  

Tính đến 15h00 ngày 25/9, Việt Nam đã ghi nhận 7.839 trường hợp dương tính, 12 ca tử vong,
5.211 bệnh nhân đã khỏi và ra viện.

  

Theo PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW: kết quả giám sát cúm
tại 15 điểm thuộc chương trình giám sát cúm quốc gia cho thấy, khoảng 37% người có các hội
chứng liên quan đến đường hô hấp là bệnh nhân cúm. Trong khi đó, theo kết quả giám sát trọng
điểm cúm, con số này vài tháng trước đây chỉ khoảng 20%. Trong tổng số ca cúm thì có đến
90% là cúm A/H1N1. Tại một số tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh (điểm giám sát tại BV
Nhi đồng 1), Khánh Hoà (điểm giám sát tại BV đa khoa tỉnh), Hà Nội (điểm giám sát quận
Thanh Xuân), 100% số ca cúm là cúm A/H1N1. Điều đó cho thấy virut cúm A/H1N1 đã lan rất
rộng và trở thành virut cúm chính trong cộng đồng hiện nay.

        

Trước thông tin cho rằng đã có một số trường học ở Hà Nội giấu dịch, ông Lã Quý Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) khẳng định sẽ kiểm tra lại, nếu trường nào đã có học sinh nhiễm cúm mà không thông báo để phụ huynh, học sinh phòng ngừa, sẽ bị xử lý. Bộ GD-ĐT cũng đã tính đến phương án sẽ yêu cầu các trường cập nhật, công khai thông tin về học sinh nhiễm cúm của trường mình lên trang thông tin điện tử của Bộ, để học sinh và phụ huynh học sinh khỏi hoang mang. Ông Đôn cũng cho biết, đã có 100 ổ dịch tại các trường học, từ cấp mầm non đến CĐ, ĐH được báo cáo tới Bộ GD - ĐT, với ước tính khoảng 150 học sinh được xét nghiệm và có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

  
      

Theo TS. Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia: Tại
Hà Nội, đến thời điểm này tuy chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do cúm A/H1N1, nhưng đã
có nhiều ca diễn biến bệnh nặng. Hiện ở Viện đang có 89 bệnh nhân cúm A/H1N1 đang điều trị
nội trú, trong đó có 1 ca rất nặng phải thở máy. Ông Kính đề nghị, cần phải đẩy mạnh khuyến
cáo những người có tiền sử bệnh mạn tính hoặc đang có một bệnh nào đó, nếu có biểu hiện
bệnh cúm phải đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, hạn chế tối đa số ca tử vong do
điều trị muộn.

  

Còn ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay tại Hà Nội đã có 39
trường học khối tiểu học, THCS, THPT và 13 trường ĐH, CĐ ghi nhận bệnh nhân nhiễm cúm
A/H1N1. Các nhà trường có học sinh nhiễm cúm phối hợp với y tế cơ sở đã triển khai các biện
pháp phòng chống dịch tại trường, cách ly điều trị bệnh nhân theo đúng quy trình đã được
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hướng dẫn.

  

  

Mai Phương - Tuân Nguyễn
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