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Cách nhận biết và xử trí cúm H1N1:

  

Triệu chứng: 
-Sốt cao trên 38 độ
- Viêm long đờm hô hấp, đau họng, ho khan hoặc có đờm
- Có thể đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy.
- Viêm phổi nặng, thậm chí suy hô hấp cấp và suy đa tạng.

  

Cách phòng:
- Đeo khẩu trang
- Tăng cường rửa tay, vệ sinh cá nhân, súc miệng - họng bằng các thuốc sát khuẩn
- Tránh tập trung đông người.

      

Trước dịch A/H1N1 lan nhanh, nhiều người không có yếu tố dịch tễ liên quan (từ vùng dịch
về, tiếp xúc với người có bệnh) nhưng do lo lắng nên cứ thấy sốt cao là đi khám. Nếu bác sĩ
không xét nghiệm, cho về là có cảm giác không an tâm.

  

Vậy biểu hiện của cúm A/H1N1 như thế nào?
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  Những "khu vực" mà vi rút H1N1 tác động và biểu hiện điển hình khi phát bệnh Các triệu chứng của cúm H1N1 cũng tương tự như các triệu chứng của cúm thông thường theomùa:    - Đột nhiên sốt cao, - Đau khắp người,  - Đau đầu,  - Mệt mỏi,  - Ho khan, - Chảy nướcmũi - Đau họng.    Một số người mắc loại vi rút này cũng được báo cáo là cảm thấy buồn nôn,bị nôn và tiêu chảy nhưng đó không phải là những triệu chứng đặc trưng.   Ngoài các biểu hiệntrên, một trong những yếu tố quan trọng nghi ngờ mình nhiễm vi rút H1N1 là từ vùng dịch trở vềhay tiếp xúc với người mà sau đó được xác định là mang bệnh cúm A/H1N1.   Ngăn ngừa sựlây truyền từ người sang người   Cúm lây lan từ người sang người thông qua ho hay hắt hơi, sờ,cầm vào đồ vật có chứa vi rút và rồi lại đưa tay lên mũi, miệng hay mắt. Cúm A/H1N1 khônglây qua các thực phẩm làm từ thịt lợn và cũng không lây qua con đường thực phẩm.  Cúm A/H1N1 dễ lây nhất trong 5 ngày đầu phát bệnh mặc dù ở một số người, hầu hết làtrẻ em, thì nguy cơ lây nhiễm lên tới 10 ngày.  Khuyến cáo ngăn ngừa sự lây lan vi rút giữa người với người bao gồm các phương pháp kiểmsoát các bệnh lây truyền:  - Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước. Nếu có điều kiện nên sát trùng tay bằng cồn ytế, đặc biệt là sau khi từ các nơi công cộng về.  - Khả năng lây truyền bệnh cũng sẽ giảm nếu làm vệ sinh các bề mặt vật dụng, đồđạc trong nhà bằng chất clo pha loãng. Bởi trong quá trình ho, hắt hơi, những giọt dịchchứa vi rút sẽ “đậu” lại trên bề mặt của bàn, ghế; điện thoại.  - Giữ khoảng cách cũng là một mẹo phòng cúm nên áp dụng. Tức là nên đứng cách xa vớinhững người mà có thể bị nhiễm cúm và nếu đang làm việc ở nơi đông người thì tốt nhấtnên xin nghỉ ở nhà để tránh lây lan bệnh cho đồng nghiệp.  - Bất kỳ ai có biểu hiện như đột ngột sốt cao, ho, đau cơ thì nên nghỉ làm hoặc tránh tớicác nơi công cộng, tránh tham gia các phương tiện giao thông công cộng và liên lạc ngayvới bác sĩ để nhận được lời khuyên phù hợp.  Ngăn ngừa lây nhiễm từ lợn sang người  Lợn có thể bị nhiễm cả chủng cúm ở gia cầm và chủng cúm ở người và trở thànhvật chủ tạo ra chủng cúm mới.  Sự lây truyền từ lợn sang người được cho là bắt đầu từ những trang trại nuôi lợn, nơi ngườinông dân gần như sống chung với lợn.  Mặc dù chủng cúm A/H1N1 không thể lây trực tiếp từ lợn sang người nhưng các chuyêngia vẫn khuyến cáo nên mang khẩu trang khi tiếp xúc với động vật ốm.  Tiêm vắc xin cho lợn sẽ giúp ngăn ngừa sự lây truyền bệnh tật.  Nhân Hà(dantri.com.vn)
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