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Báo cáo dịch của Bộ Y tế ngày 22/10 cho biết, Việt Nam lại vừa ghi nhận thêm 3 ca tử vong do
nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số ca tử vong lên 27 trường hợp.

      

  

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ, 60 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn
Động, tỉnh Bắc Giang. Trước khi nhập viện 6 ngày bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi ở nhà tự
điều trị nhưng không đỡ. Ngày 30/9 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện huyện Sơn Động và
được chẩn đoán viêm phổi/đái tháo đường và tăng huyết áp. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh
phẩm làm xét nghiệm vào ngày 7/10 đến ngày 12/10, Viện Vệ sinh dịch tễ TW trả lời kết quả
xét nghiệm dương tính với virut cúm A/H1N1.

          

Người dân vẫn phải chủ động phòng chống cúm trong mùa đông. Ảnh: TM  
        

Hai trường hợp tử vong tiếp theo đều là các bé gái. Một bé được 20 tháng tuổi, ở 42 Nguyễn Du,
phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 18/10 Viện Vệ sinh dịch tễ
TW trả lời dương tính với cúm A/H1N1. Trước khi khởi phát bệnh 7 ngày, bệnh nhân có tiếp xúc
gần với anh ruột (9 tuổi) bị sốt cao, viêm long đường hô hấp trên đã khỏi bệnh.
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Bé gái thứ hai được 27 tháng tuổi, ở ấp An Nhơn 1, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh
Bến Tre, tiền sử mắc bệnh Down. Bệnh nhân tử vong lúc 7h ngày 16/10 với chẩn đoán: Viêm
phổi nặng - Suy hô hấp do cúm A/H1N1/Hội chứng Down. Ngày 5/10 Viện Pasteur TP.HCM
thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

  

Hiện cả nước đã ghi nhận 10.349 người mắc cúm A/H1N1 tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó 13
địa phương ghi nhận có trường hợp tử vong và 5 tỉnh, thành phố có số người mắc trên 300 ca.
Tuy nhiên hiện đã có 29/59 tỉnh, thành đã qua 15 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc
mới cúm A/H1N1. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 9.941, các trường hợp còn lại hiện đang được
cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe
ổn định.

  

Tại cuộc họp thường kỳ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người diễn ra vào
chiều 21/10, TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết: Bộ Y
tế đã xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vaccin cúm A/H1N1 cho
những đối tượng ưu tiên là phụ nữ có thai, người mắc bệnh mãn tính và cán bộ y tế trực tiếp
tham gia khám chữa bệnh, xét nghiệm, chống dịch với 3 phương án.

  

Phương án thứ nhất sẽ triển khai tại 10 tỉnh, thành phố tập trung đông dân, là đầu mối giao
thông quan trọng và có dịch lan rộng, dự kiến sẽ có 909.820 người có nguy cơ cao được tiêm
vaccin cúm A/H1N1. Phương án thứ 2 là mở rộng triển khai tiêm vaccin tại 20 tỉnh, thành phố,
với 1.523.762 người được tiêm vaccin. Phương án cuối cùng là tổ chức tiêm vaccin ở cả 63 tỉnh,
thành phố với 3.260.971 người trong diện ưu tiên được tiêm vaccin cúm A/H1N1.

  

Theo nhận định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, mặc dù tỉ lệ tử
vong do cúm A/H1N1 ở nước ta không cao song dịch vẫn có thể gây tử vong ở những đối tượng
nguy cơ cao. Do đó những người có xuất hiện các triệu chứng cúm (sốt, ho, khó thở) cần đến
ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị đúng.

  

Mai Phương
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