
Vi rút H5N1 gây ra nhiều ổ dịch cúm gia cầm tại Việt Nam từ năm 2003. Mới gần đây, một loại vi rút cúm gia cầm mới – 
cúm A (H7N9) đã xuất hiện tại Trung Quốc và hiện đang là một mối nguy cơ tiềm năng đối với Việt Nam. Cho đến tháng 
4/2014, vi rút H7N9 vẫn chưa thấy xuất hiện tại Việt Nam, cả trên người và gia cầm. Mặc dù cả H7N9 và H5N1 đều là vi rút 
gây cúm, nhưng giữa hai loại vi rút này có sự khác biệt lớn, dẫn đến sự khác nhau trong việc phát hiện bệnh cũng như các 
biện pháp phòng ngừa.

• Sự khác biệt giữa H5N1 và H7N9

H5N1 H7N9
Những nguy cơ mà vi rút có thể gây 

ra dich bệnh trên gia cầm? Cao Thấp

Thuật ngữ để phân biệt hai loại vi 
rút này là gì?

Cúm gia cầm độc lực cao 
(HPAI)

Cúm gia cầm độc lực thấp
(LPAI)

Có thế quan sát được các biểu hiện 
nhiễm bệnh ở gia ầm không?

iệc nhiễm bệnh có thể thấy rõ ràng
Gia cầm bị ốm hoặc chết 

IViệc nhiễm bệnh không gây ra các biểu hiện ốm 
ở gia cầm

Những loại gia cầm nào thường bị 
mắc bệnh?

Gia cầm (gà và vịt), chim yến, và các loại chim 
hoang dã khác.

Chủ yếu là gà và đôi khi có cả chim cút

Địa điểm phát hiện bệnh sớm 
thường thấy là ở đâu?

Trang trại gia cầm và
 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Chợ có bán gia cầm sống 
(bán buôn và bán lẻ)

Vi rút này đã có mặtxuất hiện ở 
Việt Nam chưa ? Từ năm 2003 Chưa

Nơi tốt nhất để tìm kiếm 
vi rút là ở đâu? Các trang trại và chợ gia cầm sống 

Ở gà hoặc khu vực
 chợ gia cầm sống 

Có vắc-xin tiêm phòng không? Có vắc xin cho gia cầm Chưa có vắc xain phòng H7N9 cho gia cầm 

Ăn gia cầm có an toàn không?
• Có, nếu thịt gia cầm và trứng được nấu kỹ (không có các phần thịt màu hồng hoặc đỏ, lòng đỏ phải chín kỹ) 
• Tất cả các vi rút cúm đều bị vô hiệu dưới ở nhiệt độ nấu ăn thông thường 
• không ăn gia cầm bệnh, chết đột ngột hoặc gia cầm không rõ nguồn gốc 

Có ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người không? Cả hai loại vi rút đều có thể gây bệnh nghiêm trọng cho người và có thể gây chết người

• Thông tin về H7N9: http://www.fao.org/news/story/en/item/173704/icode/
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