Bộ trưởng Y tế: Thời khắc khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước!
Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020 16:13

Trong một thông điệp gửi nhân dân Ucraina ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Ilia Emets tuyên
bố, virus corona (Covid-19) sẽ không bỏ qua Ucraina và các ca nhiễm bệnh sẽ tiếp tục tăng
trong thời gian tới. Cơ quan báo chí Bộ Y tế dẫn lời ông đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ilia Emets

"Dịch coronavirus đã bắt đầu lây lan tại Ucraina. Hàng ngày chúng tôi đều nhận được kết quả
xét nghiệm với những ca dương tính mới, và đáng tiếc rằng tạm thời số lượng các trường hợp
nhiễm dịch sẽ tiếp tục tăng", - ông nói.

Bộ trưởng Ilia Emets khuyến cáo, đỉnh điểm của bệnh dịch vẫn còn đang ở phía trước. Ông
nhấn mạnh, mặc dù số liệu các ca dương tính tại Ucraina hiện thấp hơn ở các nước khác, nhưng
không nên hy vọng dịch Covid-19 sẽ "bỏ qua" Ucraina.
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"Thời khắc khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Virus sẽ tiếp tục phát tán", - ông tuyên bố.

Ông nhắc nhở rằng, hệ thống y tế nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu đã không chịu được áp
lực của dịch Covid-19, trong khi hệ thống y tế của Ucraina còn yếu kém hơn. Vì vậy, ông cảnh
báo: "Chúng ta sẽ khó khăn hơn khi phải chống đỡ đòn đánh mạnh của virus corona trong một
kịch bản xấu nhất".

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng người dân Ucraina có khả năng không để cho kịch bản đó diễn
ra, nếu mọi người tuân thủ chế độ cách ly phòng dịch.

Ông nhấn mạnh, chỉ khoảng 20% tổng số các ca nhiễm dịch là bệnh nhân nặng và gần 3%
cần áp dụng các liệu pháp điều trị tích cực. Mặc dù vậy, ông kêu gọi người dân không chủ quan
và thông báo sớm cho bác sỹ nếu bản thân hoặc người nhà có triệu chứng bất thường về sức
khỏe.

Thanh Huyền. Theo Liga.
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