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* WHO tuyên bố không thể ngăn chặn nổi sự lây lan của virut cúm A (H1N1) trong giai đoạn
hiện nay.

  

* Tại Việt Nam đã có 123/226 bệnh nhân mắc cúm A (H1N1) được ra viện, không có tử vong.

      

  

Tính đến 14 giờ ngày 6/7, số bệnh nhân dương tính với cúm A (H1N1) ở Việt Nam đã tăng lên
226 ca, bao gồm 196 ca ở miền Nam, 21 ca ở khu vực phía Bắc và miền Trung là 9 ca. Đáng
chú ý cho tới thời điểm này, đã có 123 bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) được điều trị khỏi và ra
viện, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng
sức khỏe ổn định và không có tử vong.

  

Trên thế giới, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 4/7 đã có 89.921
trường hợp dương tính với cúm A (H1N1) tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 382
trường hợp tử vong.

  

Trước sự gia tăng nhanh chóng về số ca bệnh cúm A (H1N1) trên toàn thế giới, ngày 2/7, tại hội
nghị quốc tế diễn ra ở Cancun, Mexico với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và chuyên gia y
tế đến từ 50 quốc gia trên thế giới, người đứng đầu WHO, bà Margaret Chan tuyên bố, sự lây
lan của virut cúm A (H1N1) giai đoạn hiện nay là không thể ngăn chặn nổi. Phát biểu trong hội
nghị này, vị Tổng giám đốc WHO khẳng định: "Với hơn 100 quốc gia trên thế giới thông báo
có dịch, đại dịch nguy hiểm này sẽ còn tiếp tục lan sang các nước khác". Tuy nhiên, bà Chan
cũng cho biết, hầu hết các ca cúm A (H1N1) là nhẹ và khỏi hoàn toàn sau một tuần, nhiều
người đã tự phục hồi mà không cần uống thuốc trừ các trường hợp ngoại lệ là những phụ nữ có
thai và những người vốn có thể trạng yếu, họ dễ gặp biến chứng do virut nên cần được theo dõi
kỹ nếu mắc bệnh, vì đây là những đối tượng có nguy cơ biến chứng cao.
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 Tiêu độc khử trùng tại sân bay quốc tế Nội Bài.Ảnh: TM  
        

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi những cảnh báo đầu tiên được phát đi về H1N1, con virut này
đã xâm nhập vào hơn 100 quốc gia, ảnh hưởng đến 70 nghìn người và giết chết gần 400 người
trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng ở Mexico, số người tử vong do nhiễm cúm lên tới 116 người.
Tại Anh, các chuyên gia dự kiến, vào cuối mùa hè này, số ca mắc cúm mới mỗi ngày có thể lên
đến hơn 100.000 trường hợp nếu không có những biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh.

  

Bà Chan cho rằng, một trong những nhiệm vụ cũng như thách thức lớn nhất của chúng ta là
giúp người dân nhận thức rõ khi nào có thể yên tâm và khi nào phải tìm đến sự trợ giúp y tế
khẩn cấp. WHO mong muốn sau hội nghị này, các quốc gia trên thế giới sẽ có những bước tiến
mới trong tiến trình thiết lập một "hàng rào phòng thủ vững chắc" chống lại mối hiểm hoạ đang
đe dọa cộng đồng quốc tế.

  

Tại Việt Nam, trước tình hình dịch cúm A (H1N1) diễn biến phức tạp và tiếp tục ghi nhận những
ca mắc mới trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân và các hành khách nhập
cảnh đến từ vùng dịch cần tự chủ động cách ly, hạn chế tối đa các tiếp xúc với người xung
quanh, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân. Khi có các biểu hiện của bệnh như sốt, ho,
đau họng thì đi khám ngay và gọi điện báo cho những người thân mà mình mới tiếp xúc để họ
chủ động thực hiện các biện pháp phòng và khám để phát hiện bệnh. Đồng thời, mọi người dân
nên hạn chế các chuyến đi và đến từ vùng đang có dịch lây lan trong cộng đồng nếu không
quá cần thiết.
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Về vấn đề vaccin phòng chống cúm A (H1N1), TS. Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản
lý Dược Việt Nam, cho biết, hiện nay các Công ty vaccin sinh phẩm số 1, số 2 và Viện vaccin và
sinh phẩm y tế Nha Trang đều đã nhận được chủng virut cúm A (H1N1) từ Viện kiểm định và
tiêu chuẩn hóa sinh phẩm của Anh. Cả 3 đơn vị này đang bắt tay vào nghiên cứu để sớm có
thể sản xuất vaccin cúm A (H1N1)". GS.TS. Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Công ty Vaccin sinh
phẩm số 1 cũng cho hay, Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu để sản xuất vaccin sau khi
nhận được chủng virut cúm A (H1N1). Nếu mọi chuyện thuận lợi thì khoảng 2 năm nữa, Việt
Nam có thể sản xuất được vaccin cúm A (H1N1). Trên thế giới hiện cũng có khoảng 30 nhà sản
xuất cũng đang trong quá trình "chạy đua" để cho ra sản phẩm vaccin phòng cúm A (H1N1).

  

Thu Hiền
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