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* 51 tỉnh, thành phố, 50 trường học có bệnh nhân mắc cúm A/H1N1/2009.  * Số ca mắc đã lên
đến hơn 3.200 trường hợp.
 
* Khả năng virut cúm A/H1N1/2009 biến thể có thể không xảy ra.
 
* Lại xuất hiện dịch cúm lạ trên thế giới.
     
 

Thông báo của Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho thấy, tính đến 12 giờ ngày 4/9,
Việt Nam đã ghi nhận 3.201 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1/2009, trong đó 2 ca tử
vong, 1.473 trường hợp đã khỏi ra viện, hiện còn 1.726 bệnh nhân 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. Đáng
chú ý, hiện nay dịch đã lây lan ra tới 51 tỉnh, thành phố, trong đó khu vực phía Nam có số
người mắc cao nhất với 1.947 ca...

  

Chỉ còn vài tỉnh phía Bắc chưa có dịch

  

Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện nay chỉ có một số tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai
Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn... là chưa ghi nhận có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1/2009. Ba địa
phương có hơn 100 bệnh nhân cúm A/H1N1/2009 là TP.HCM, Hà Nội và Khánh Hòa, 19 tỉnh
có từ 10-100 bệnh nhân và 26 tỉnh thành có dưới 10 bệnh nhân. Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS.
Trịnh Quân Huấn nhận định, ba địa phương có đông bệnh nhân cúm A/H1N1/2009 chính là
nguồn virut lây bệnh lớn.

  

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người chiều 1/9, đại diện Bộ
GD - ĐT cho biết, cả nước hiện có 50 trường học có học sinh nhiễm cúm A/H1N1/2009, với
khoảng 400 ca mắc, trong đó Hà Nội có 19 trường, TP. Hồ Chí Minh có 18 trường.

  

Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh, hiện nay khu vực bắc bán
cầu đang vào mùa dịch cúm, vì vậy đối với Việt Nam trong những tháng tới, số ca mắc cúm sẽ
lên tới đỉnh điểm của dịch. Do đó, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giám sát
dịch, nhất là đối với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Khánh Hòa là những địa phương có nhiều
người mắc nhất. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cảnh báo, hiện nay nhiều người dân tỏ ra thờ ơ với
dịch cúm A/H1N1/2009 khi cho rằng điều trị cúm A/H1N1/2009 "dễ ợt". Thứ trưởng Bộ Y tế
nhấn mạnh, thời điểm dịch cúm có thể bùng phát đang tới gần khi mùa tựu trường và mùa đông
sắp tới chính là những điều kiện thuận lợi để dịch lan rộng.
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 Phát thuốc cho bệnh nhân cúm A/H1N1/2009 tại Viện Các bệnh TN&NĐ Quốc gia .Ảnh: TM  
        

Cần thiết có vaccin chống cúm trong mùa thu-đông

    

Diễn biến tình hình đối phó với dịch bệnh này trên thế giới, các chuyên gia dự án phòng chống
cúm thuộc Đại học Maryland (Mỹ) cho biết, lo ngại khả năng biến thể của virut cúm
A/H1N1/2009 thành một "siêu virut" nguy hiểm có thể không xảy ra. Mới đây, nhóm nghiên cứu
đã cấy 3 loại virut cúm khác nhau vào những con chồn sương và nhận thấy virut cúm
A/H1N1/2009 không kết hợp với 2 loại virut cúm theo mùa. Ngược lại, nó còn tách ra xa 2 loại
virut này. Tuy nhiên, trong cơ thể động vật được cấy, virut cúm A/H1N1/2009 phát triển nhanh
gấp 2 lần so với 2 virut kia. TS. Anthony Fauci thuộc Viện nghiên cứu về các bệnh dị ứng và
truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) nhận định, kết quả nghiên cứu cho thấy virut cúm
A/H1N1/2009 lấn át hai loại virut cúm theo mùa và cũng dễ lây nhiễm hơn. Thực tế này càng
nhấn mạnh sự cần thiết phải có một loại vaccin chống cúm theo mùa và cúm A/H1N1/2009
trong mùa thu-đông sắp tới.

  

Trong khi đó, các chuyên gia Nhật Bản cũng cho biết, chất epigallocatechin-gallate (EGCG) có
trong trà xanh có tác dụng điều trị nhiều loại virut cúm, kể cả chủng A/H1N1/2009. EGCG có
thể ngăn ngừa virut cúm lây nhiễm trong nhiều giai đoạn cũng như một số chủng cúm kháng
thuốc trị cúm như tamiflu hay relenza.
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Trong một diễn biến khác, thế giới hiện đang lo ngại khi dịch cúm lạ và bệnh lỵ đang bùng phát
tại tỉnh Morobe thuộc đảo quốc Papua New Guinea, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn
2.000 người mắc bệnh chỉ trong vài tuần qua. Cơ quan y tế nước này cho biết, trong số 47
trường hợp tử vong, có tới 95% ca được xác định nhiễm cúm lạ và lỵ. Đại diện Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO) tại Papua New Guinea đánh giá dịch bệnh ở mức độ nghiêm trọng và đã lấy mẫu
bệnh phẩm cúm lạ để xét nghiệm.

  

Hạ Hiền

 3 / 3


