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BỘ Y TẾ 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG   

Số: 65/TB-DP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 

Về trường hợp tử vong do Cúm A(H5N1) tại Bình Phước 

 

Cục Y tế dự phòng thông báo trường hợp mắc và tử vong do cúm 

A(H5N1) như sau:  

Bệnh nhân nam, 52 tuổi, cư trú tại thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước. Ngày 11/01/2014, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó 

thở và được đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bù Đăng với chẩn 

đoán là viêm phổi nghi do vi rút. Đến ngày 17/01/2014 bệnh nhân được chuyển 

vào Khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa Bình Phước điều trị, tại đây bệnh nhân 

cũng được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do vi rút. Tuy nhiên, tổn thương phổi 

tăng nặng rất nhanh, bệnh nhân khó thở liên tục nên đến ngày 18/01/2014 gia 

đình xin chuyển bệnh nhân lên điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí 

Minh. Bệnh nhân tử vong vào ngày 18/01/2014. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 

đã gửi Trung tâm Cúm quốc gia - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh làm xét 

nghiệm và có kết quả dương tính với cúm A(H5N1).  

Điều tra dịch tễ cho thấy gia đình bệnh nhân có giết mổ, ăn thịt vịt, gia 

đình bệnh nhân và khu vực xung quanh có hiện tượng gà ốm, chết không rõ 

nguyên nhân. Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng đã phối hợp với ngành thú y 

của tỉnh triển khai xử lý ổ dịch và theo dõi sức khỏe người tiếp xúc. Đến nay 

chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới. 

Đây là ca nhiễm cúm A(H5N1) đầu tiên trong năm 2014 sau 9 tháng 

không ghi nhận ca bệnh trên người. Để chủ động phòng chống dịch Cúm 

A(H5N1), Cục Y tế dự phòng đã chỉ đạo triển khai các hoạt động sau:  

- Chỉ đạo Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Bình Phước điều tra dịch tễ 

và tăng cường triển khai các biện pháp giám sát và phòng, chống cúm 

A(H5N1) trên địa bàn tỉnh. 

- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã  thành lập đoàn đi kiểm tra giám sát,  

điều tra ca bệnh, ca tiếp xúc, kiểm tra các điểm chăn nuôi gia cầm tại địa 

phương ca bệnh. Phối hợp với Sở Y tế, TTYTDP Bình Phước, Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh huyện Bù Đăng, Cơ quan Thú y vùng 6, Chi 

cục thú y tỉnh Bình Phước và UBND huyện Bù Đăng tổ chức phòng 

chống dịch cúm A(H5N1). 

- Đề nghị Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường 

hoạt động giám sát phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch cúm trên gia cầm, 

đồng thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cúm 

gia cầm sang người. 
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- Chỉ đạo y tế dự phòng các tuyến giám sát chặt chẽ tình hình cúm 

A(H5N1) trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch. 

- Ngành Y tế đã phối hợp với ngành Thú y tại tỉnh Bình Phước tổ chức xử 

lý triệt để ổ dịch, tiêu hủy gia cầm bị bệnh và theo dõi chặt chẽ sức khỏe 

người tiếp xúc. 

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông giáo dục 

sức khỏe triển khai các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu, không 

lo lắng, hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh cho cá nhân và cộng đồng cũng như không để ảnh hưởng tới việc 

cung ứng, tiêu thụ gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. 

Để chủ động phòng chống dịch cúm A(H5N1) lây từ gia cầm sang người, 

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt một số biện 

pháp sau:  

1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn 

gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.  

2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không 

rõ nguồn gốc.  

3. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng 

mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên 

địa bàn. 

4. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia 

cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. 

 

Nơi nhận: 

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo); 
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- Các Phó Cục trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Vụ TT-TĐKT; Cục QLKCB (để phối hợp); 

- Các Viện VSDT/Pasteur (để phối hợp); 

- Trung tâm TT-GD-SK Trung ương;  

- Báo Sức khỏe - Đời sống; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 
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- Lưu: VT, DT. 
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