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Cúm A(H1N1) tăng lên từng ngày  

Ed.- Tình hình dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện 2 trường hợp tại Hà Nội
có nguy cơ kháng thuốc tamiflu. 

  

Trong số 11 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 ngày 8/7, có 7 ca tại miền Nam, 3 ca tại
miền Bắc và 1 ca tại miền Trung.

      

Như vậy, tính đến 17h ngày 8/7, Việt Nam đã ghi nhận 259 trường hợp dương tính, không có tử
vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 186.

  

Số người về nước từ vùng dịch vẫn ở mức cao. Công tác giám sát của Việt Nam vẫn tiếp tục
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các cửa khẩu đường bộ. Mỗi ngày có tới 20-50 ca bị nghi
ngờ và cách ly chờ xử lý.

  

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lượng bệnh nhân tăng nhanh và xuất hiện 2
trường hợp tại Hà Nội có nguy cơ kháng thuốc tamiflu.
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Do đó, bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thuộc mạng lưới phòng chống cúm A/H1N1 trong cả nước
chuẩn bị thêm các khu cách ly, điều trị bệnh nhân, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất, thuốc,
trang thiết bị y tế, nhân lực để đối phó với dịch cúm.

  

Hiện tại, xét nghiệm phát hiện cúm A/H1N1 vẫn qua 2 nấc: Ở bệnh viện điều trị và Viện vệ sinh
dịch tễ, Viện Pastuer TP.HCM. Bộ Y tế đánh giá khả năng “cầm cự” trước đại dịch của Việt
Nam khá tốt vì sau 40 ngày, dịch vẫn chưa lây lan trong cộng đồng.

  

Theo Vietnamnet

 2 / 2


