Số ca tử vong cao chưa từng thấy, Nga chế thuốc trị Covid-19
Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 13:43

Số ca tử vong Covid-19 ở Nga đạt mức kỷ lục ngày 9-11, hai ngày sau khi nước này kết
thúc “tuần lễ không làm việc”.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko ngày
10/11 cho biết làn sóng dịch COVID-19 ở Nga đang có biểu hiện lây lan nhanh hơn trước và
giai đoạn biến chứng của bệnh cũng diễn ra nhanh hơn so với sự lây lan của biến thể ở Vũ Hán
(Trung Quốc) giai đoạn đầu dịch.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại
bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 17/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Y tế Hạ viện Nga (Duma Quốc gia), ông Murashko cho biết:
“Làn sóng mới nhất đang lây lan nhanh hơn đáng kể trong cộng đồng. Giai đoạn biến chứng
cũng diễn biến nhanh hơn nhiều so với sự lây lan của biến thể ở Vũ Hán, vì vậy hệ thống chăm
sóc y tế đã có những điều chỉnh nhất định”.
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Theo ông Murashko, gần 70% trong số 300.000 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19
được trang bị máy thở ôxy.

Báo cáo của Cơ quan phòng chống Covid-19 của Nga ngày 10-11 cho biết có 1.211 ca tử vong
Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong hằng ngày cao nhất ở Nga kể từ khi dịch bùng
phát. Số ca mắc Covid-19 ở Nga ngày 9-11 là 39.160 ca.

Nước này ghi nhận trung bình khoảng 40.000 ca mắc và hơn 1.100 ca tử vong mỗi ngày kể từ
cuối tháng 10.

Nga đang phát triển thuốc chứa kháng thể điều trị Covid-19.
Ảnh: Sputnik

Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho nhiều người Nga nghỉ làm trong
khoảng thời gian từ ngày 30-10 đến 7-11. Ông ủy quyền cho các chính quyền khu vực gia hạn
số ngày không làm việc nếu cần thiết nhưng chỉ có 5 khu vực làm như vậy.
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Tuy nhiên, số ca mắc và tử vong do Covid-19 hằng ngày của Nga vẫn ở mức cao trong suốt
"tuần lễ không làm việc". Các quan chức Điện Kremlin ngày 8-11 cho rằng còn quá sớm để nói
liệu biện pháp này có mang lại hiệu quả hay không.

Sự gia tăng số ca mắc và tử vong ở Nga diễn ra trong bối cảnh tỉ lệ tiêm chủng thấp, người dân
thực hiện các biện pháp phòng ngừa một cách lỏng lẻo và chính phủ miễn cưỡng trong việc
tăng cường các hạn chế.

Chưa đến 40% trong số gần 146 triệu người dân Nga đã được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ cho
đến nay.

Theo đài Sputnik, Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Nga
đang phát triển thuốc có chứa kháng thể để điều trị Covid-19. Giám đốc trung tâm Alexander
Gintsburg cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào tháng 1 năm sau và hy vọng hoàn
thành thử nghiệm lâm sàng trong vòng 3-4 tháng.

Tính đến ngày 10-11, Nga có tổng cộng 8.911.713 ca mắc Covid-19, 250.454 ca tử vong
và 7.654.161 trường hợp phục hồi.

Theo Người Lao Động.
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