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Tính đến chiều 16/7, Bộ Y tế thông báo, Việt Nam đã ghi nhận 338 trường hợp dương tính với
cúm A/H1N1/2009. Đặc biệt, trong ngày 16/7, đã phát hiện một trường hợp là học sinh tham dự
kỳ thi Cao đẳng tại TP. HCM bị nhiễm cúm A/H1N1/2009, trường hợp này đã được xác định là
có tiếp xúc với người bệnh từ nước ngoài về. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh
viện, các thí sinh ngồi chung phòng thi và 2 giám thị trông thi có tiếp xúc với ca bệnh này được
theo dõi, giám sát theo quy định.

      

Hiện nay 279 người nhiễm cúm A/H1N1/2009 đã được điều trị khỏi và ra viện, các trường hợp
còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không
có biến chứng nặng, không có ca tử vong.

  

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, TS. Nguyễn
Huy Nga, Cục trưởng Cục YTDP&MT cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục khẳng
định việc lây lan cúm A/H1N1/2009 là không thể ngăn chặn được trên phạm vi toàn cầu,
khuyến cáo các nước mua vaccin phòng cúm A/H1N1/2009 để cung cấp cho người dân, trước
hết ưu tiên cho đội ngũ cán bộ y tế để đảm bảo duy trì hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người
dân.

        

Chuẩn bị khẩu trang phòng cúm tại điểm thi Trường đại học Dược.       Ảnh: PV  
      Hiện tại các cửa khẩu quốc tế, số hành khách nhập cảnh từ các nước đang có dịch tiếp tục
tăng, đặc biệt từ Australia, Mỹ, trong đó có nhiều trường hợp dương tính với cúm A/H1N1/2009.
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Tích lũy từ ngày 25/4 đến nay đã giám sát được 1.272.869 hành khách nhập cảnh, trong đó có
533.669 hành khách đến từ vùng có dịch, đã phát hiện 926 trường hợp nghi ngờ. Các trường
hợp này đã được cách ly và quản lý tại các bệnh viện.  

Theo nhận định của Bộ Y tế, trong thời gian gần đây, một số trường hợp nhiễm cúm
A/H1N1/2009 là hành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, số người từ vùng dịch về
Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt trong thời gian tới học sinh, sinh viên tựu trường, nguy cơ
dịch cúm A/H1N1/2009 lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học và cộng đồng là rất
cao. Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A/H1N1/2009 yêu cầu các trường học có kế
hoạch đóng cửa các trường học và bố trí giảng dạy bổ sung đảm bảo nội dung chương trình học
tập trong trường hợp xuất hiện bệnh nhân cúm A/H1N1/2009 trong các trường học.

  

Trong khi đó, số trường hợp mắc cúm A/H1N1/2009 trên thế giới tiếp tục tăng nhanh và lan rộng
trong cộng đồng, ngoài tầm kiểm soát của ngành y tế các nước. Theo thông báo của Trung tâm
dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), đến ngày 15/7, toàn thế giới đã ghi nhận
125.993 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1/2009 tại 135 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó
có 667 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán
cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, Newzeland, Chi Lê, đặc biệt tại Argentina - ước
đoán có khoảng 100.000 ca bệnh, 70 người tử vong, Chính quyền Thành phố Buenos Aires đã
phải đóng cửa các nhà hát, câu lạc bộ, các trường học để phòng lây nhiễm dịch bệnh.

  

Theo ước tính của bộ y tế một số nước, hiện nay tại Mỹ virut cúm A/H1N1/2009 đã chiếm
khoảng 99% virut cúm lưu hành tại cộng đồng, tại Đài Loan con số này là khoảng 10%.

  

Ngoài ra, tại các nước Đan Mạch, Nhật Bản và Hồng Kông, đã xuất hiện hiện tượng kháng
thuốc tamiflu theo nghiên cứu của các phòng xét nghiệm. Tuy nhiên, các virut này vẫn còn nhạy
cảm với thuốc zanamivir. Một số nước như Mỹ, Thái Lan đã thay đổi chiến lược sử dụng thuốc
kháng virut, từ việc áp dụng cho tất cả các trường hợp mắc bệnh sang lựa chọn các đối tượng
ưu tiên để giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Tại Anh, hiện nay việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào triệu
chứng lâm sàng, việc xét nghiệm chỉ áp dụng đối với một nhóm nhỏ để xác định thông tin về
virut; không áp dụng điều tra các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân cúm A/H1N1/2009; chỉ áp
dụng thuốc kháng virut cho những người có chẩn đoán cúm A/H1N1/2009.

  

Hạ Hiền
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