Ucraina sẽ sử dụng các nhà nghỉ và phòng thể thao làm bệnh viện dã chiến
Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 06:48

Theo lời Phó chánh văn phòng Tổng thống Ucraina - ông Kirill Tymoshenko, nói trong một cuộc
trao đổi với phóng viên hãng "Interfax-Ucraina", chính quyền đã lên phương án huy động các
khu nghỉ dưỡng và phòng tập thể thao làm địa điểm triển khai bệnh viện dã chiến, phục vụ
điều trị bệnh nhân Covid-19 trong trường hợp cần thiết.

Tại Ucraina có nhiều khu nghỉ có thể sử dụng
làm bệnh viện dã chiến (Ảnh minh họa)

Ông Tymoshenko cho biết, trước đây từng có ý tưởng sử dụng Cung thể thao quốc gia tại thủ đô
Kyiv làm bệnh viện dã chiến, nhưng theo tính toán, việc sửa chữa và bố trí trang thiết bị cho
các khu nghỉ và phòng thể thao đòi hỏi kinh phí ít hơn. Vì vậy, chính quyền đã nghiêng về
phương án này.

Phó chánh văn phòng Tổng thống thông báo, chính quyền các tỉnh đã được giao nhiệm vụ tập
trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các bệnh viện phục vụ chống dịch và nếu bệnh viện không
đủ chỗ thì phải triển khai đến các khu nghỉ dưỡng. Trường hợp các khu nghỉ cũng không đủ
chỗ, sẽ tính đến các phòng thể thao và những cơ sở khác.
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Theo lời ông, trong vài tuần tới sẽ triển khai thí điểm một số bệnh viện dã chiến ngoài địa phận
các cơ sở y tế.

Ông Tymoshenko tuyên bố, Chính phủ và Văn phòng Tổng thống hướng tới mục tiêu tăng quỹ
giường phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 từ 50 nghìn lên đến con số 100 nghìn.

Phó chánh văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, Ủy ban hành chính các tỉnh đã nhận nhiệm vụ
và đã tìm được gần đủ số giường cần thiết. Việc cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ điều trị
bệnh nhân đang được triển khai khẩn trương. Theo lời ông, trên thực thế đã có 92 nghìn giường
bệnh trong cả nước dành cho cuộc chiến chống Covid-19.

Quốc Thành. Theo Segodnya.
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