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1. Cúm A/H5N1 là gì?

Hỏi và đáp

Cúm A (H5N1) là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt
nguy hiểm do vi rút cúm chủng H5N1 gây ra. Cúm
A(H5N1) có khả năng lây nhiễm cao ở các loài chim
và gia cầm. H5N1 thỉnh thoảng vẫn lây nhiễm cho con
người từ động vật tuy nhiên bệnh vẫn rất khó lây
nhiễm từ người sang người. H5N1 là chủng cúm có
độc lực cao, có khả năng gây ra các biến chứng và
nguy cơ tử vong cao ở người.
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2. Cúm A/H5N1 lây sang người như thế nào?

Hỏi và đáp

Hầu hết tất cả các trường hợp nhiễm H5N1 ở người đều
có liên quan đến việc tiếp xúc gần với gia cầm sống hoặc
chết bị nhiễm bệnh, hoặc môi trường bị nhiễm mầm
bệnh. 
Không có bằng chứng về việc bệnh có thể lây lan sang
người thông qua thực phẩm được chế biến đúng cách và
nấu chín kỹ cũng như việc lây truyền từ người sang
người. 
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3. Tại sao có nhiều lo ngại về bệnh cúm
A/H5N1?

Hỏi và đáp

Nhiễm H5N1 ở người có thể gây bệnh nặng
với tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, nếu vi-rút H5N1
biến đổi và trở nên dễ dàng lây truyền từ
người sang người trong khi vẫn giữ được độc
lực thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng
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4. Các triệu chứng cúm A/H5N1 ở
người là gì?

Hỏi và đáp

Các triệu chứng của nhiễm H5N1 có thể bao
gồm: Sốt (thường sốt cao, > 38°C), khó chịu, ho,
đau họng, đau cơ. Các triệu chứng khác như:
đau bụng, đau ngực, tiêu chảy. 
Đặc biệt, bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng và dẫn
tới tử vong. 
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5. Sử dụng các sản phẩm từ gia cầm và
các loài chim khác có an toàn không?

Hỏi và đáp

Sử dụng các sản phẩm từ gia cầm và các loài
chim khác chỉ an toàn khi được chế biến và nấu
chín đúng cách. Vì vi-rút “nhạy cảm” với nhiệt
độ. Nhiệt độ thường khi nấu ăn sẽ tiêu diệt được
vi-rút. 


