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* 221/295 bệnh nhân mắc cúm A (H1N1) đã được ra viện, không có ca tử vong.  * 2 ca nghi
kháng thuốc tamiflu có kết quả âm tính.
 

TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, trong
ngày 12/7 đã khẳng định thêm 10 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), (miền Nam: 7 ca,
miền Bắc: 3 ca). Như vậy, đến nay nước ta đã ghi nhận 295 trường hợp mắc cúm A (H1N1),
chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện đã có 221 bệnh nhân đã được ra viện, số còn lại vẫn
đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến
chứng nặng. Bộ Y tế vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác với cúm A (H1N1), nhất là
thời điểm sắp tới, học sinh, sinh viên tập trung học từ các địa phương trong cả nước dễ làm virut
lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học.

      

Về 2 trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) nghi kháng thuốc Tamiflu sau 7 ngày điều trị xét nghiệm
vẫn dương tính cúm A (H1N1), TS. Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm
và nhiệt đới quốc gia cho biết, xét nghiệm cuối cùng do Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ thực hiện đã
cho kết quả âm tính với cúm A (H1N1), hai bệnh nhân này đã được xuất viện. TS. Kính cho biết
thêm, có thể do các bệnh nhân này chậm đáp ứng với thuốc tamiflu trong quá trình điều trị.
Đến thời điểm này VN chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) nào kháng thuốc tamiflu,
đây vẫn là loại thuốc điều trị cúm A (H1N1) hiệu quả.

          

 Phát khẩu trang và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch cúm A (H1N1) được triển khai thường xuyên tại các sân bay.   Ảnh: TM  
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Trên thế giới hiện vẫn chưa có thông báo mới nào của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kể từ hôm
6/7. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trên thế giới, dịch cúm A (H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp
trong đó nhiều quốc gia đã ghi nhận thêm các trường hợp tử vong mới.

  

Bộ Y tế Trung Quốc ngày 11/7 cho biết, đến nay tổng số người nhiễm cúm tại Trung Quốc lên
1.302 trường hợp. Tuy nhiên, theo các quan chức y tế, 1.085 bệnh nhân trong số này đã được
chữa khỏi hoàn toàn và được xuất viện.

  

Cũng trong ngày 11/7, Bộ Y tế Argentina xác nhận thêm 6 người bị chết do cúm A (H1N1),
nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 94 trường hợp. Hiện Argentina là nước bị ảnh
hưởng nặng nhất bởi dịch cúm A (H1N1) ở khu vực Nam Mỹ và là nước có số người chết vì cúm
A (H1N1) cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ (221 người) và Mexico (121 người). Theo Bộ trưởng Y tế
Argentina, số ca nhiễm cúm A (H1N1) tại nước này đã lên tới gần 3.000 người. Trước những
diễn biến phức tạp trên, Chính phủ Argentina đã đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa
sự lây lan của virut cúm A (H1N1), trong đó cho phép tăng gấp đôi kỳ nghỉ đông của học sinh
lên một tháng, phụ nữ có thai và những người có hệ miễn dịch kém được phép nghỉ việc 15
ngày, hạn chế tổ chức các cuộc tụ tập đông người...

  

Cùng ngày, Bộ Y tế Chile cũng xác nhận thêm 9 trường hợp tử vong do cúm A (H1N1), nâng
tổng số người chết do virut cúm này lên 25. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) ở
quốc gia Nam Mỹ này được xác nhận là hơn 9.500 trường hợp.

  

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 11/7 phát đi thông báo,
đến nay, tổng số trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) tại các nước thành viên Liên minh châu Âu
(EU) và các nước thuộc Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã lên tới 13.780 trường hợp,
trong đó Tây Ban Nha (1.034 trường hợp), Anh (9.718), Pháp (434) và Đức (691).

  

Theo báo cáo của WHO, cho đến nay thế giới đã phát hiện khoảng 100.000 trường hợp nhiễm
virut cúm A (H1N1) tại 135 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó ít nhất 429 người đã tử vong.
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