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Hiện nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Ucraina, một số công ty
dược phẩm đã lợi dụng cơ hội, bán những loại thuốc được họ quảng bá là "thuốc đặc trị virus
corona". Trên thực tế, công dụng của các loại thuốc này chưa được chứng minh.

Ảnh minh họa

Cẩn thận khi lựa chọn thuốc trị Covid-19

Cách đây không lâu, Ủy ban chống độc quyền Ucraina (АМКУ) đã phạt hiệu thuốc "Aptekar" ở
thành phố Dnipro 30 nghìn grivna, vì hành động sản xuất và phát tán một loại "thuốc chống
virus corona" chưa được kiểm chứng. Loại thuốc này bắt đầu được quảng cáo trên mạng từ hồi
tháng 3.
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Hồi tháng 7 năm nay, АМКУ cũng đã phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn "Yuri-Pharm" 500
nghìn grivna, vì doanh nghiệp dược phẩm này quảng cáo thuốc "Dekasan" (Декасан) là thuốc
đặc trị Covid-19.

Bộ Y tế Ucraina cảnh báo: Trên thế giới hiện nay chưa có thuốc đặc trị Covid-19. Tất cả
các loại quảng cáo thuốc có tác dụng chống virus corona đều là lừa đảo!

Những loại thuốc được các bác sỹ chỉ định để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 hiện nay chỉ
là thuốc hoặc chữa triệu chứng, hoặc khắc phục hậu quả do virus gây ra. Đây là việc cần thiết
để cứu chữa người bị nhiễm dịch, trong khi chưa có thuốc đặc trị và vắc-xin. Các loại thuốc
này đều được Bộ Y tế Ucraina phê duyệt và chỉ các bác sỹ mới được ấn định phác đồ điều trị
cho bệnh nhân.

Một số nước trên thế giới đang triển khai thử nghiệm nhiều loại thuốc và vắc-xin khác nhau,
nhưng đến nay chưa có loại thuốc nào được công nhận chính thức. Ucraina cũng đang thử
nghiệm 4 loại thuốc chữa triệu chứng do Covid-19 gây ra, trong đó có những loại là thuốc được
sản xuất từ trước và đã được sử dụng rộng rãi chống cúm mùa và các chứng bệnh đường hô
hấp trong nhiều năm qua.

Khi nào sẽ có vắc-xin chống Covid-19?

Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ở thời điểm ngày 22/9/2020, trên thế giới có
38 loại vắc-xin ngừa Covid-19 đang được thử nghiệm lâm sàng. Tất cả các nhà sản xuất đều
muốn về đích trước trong cuộc đua tốc độ này.

Nga và Trung Quốc là hai nước đầu tiên tuyên bố đã sản xuất được vắc-xin ngừa Covid-19. Nga
còn thông báo sẽ bắt đầu triển khai tiêm chủng đại trà từ tháng 10 tới. Tuy nhiên, các loại thuốc
này của cả Nga và Trung Quốc đều không có tên trong danh mục vắc-xin đã trải qua giai đoạn
thử nghiệm lâm sàng thứ ba (thử nghiệm rộng rãi trên người) của WHO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố đến cuối tháng 10 vắc-xin chống Covid-19 của Mỹ
sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt.
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Tạm thời, WHO tỏ ra hoài nghi về các thông tin nói trên. WHO tuyên bố không hy vọng vắc-xin
chống Covid-19 sẽ được lưu hành rộng rãi trước mùa hè năm 2021.

Ucraina sẽ triển khai tiêm chủng thế nào?

Ucraina không triển khai sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19, nhưng đã đăng ký tham gia chương
trình của Quỹ Covax - tổ chức quốc tế điều hành việc phân phối thuốc trên toàn thế giới, với
mục đích đảm bảo minh bạch và công bằng giữa các quốc gia. Theo chương trình này, Ucraina
được cam kết sẽ được nhận lượng vắc-xin ngừa Covid-19 đủ cho 20% dân số (khoảng 8 triệu
người). Bộ Y tế cho rằng Ucraina sẽ nhận được số thuốc này từ giữa năm 2021 trở đi.

Theo lời Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov, trong một cuộc trao đổi với Bộ trưởng Y tế
Đức Jens Span, hôm 10/9, đại diện phía EU đã một lần nữa khẳng định sẽ hỗ trợ để Ucraina
sớm nhận được số vắc-xin đã được hứa theo chương trình của Quỹ Covax.

Ông Stepanov cũng tuyên bố, việc tiêm chủng ngừa Covid-19 sẽ được tiến hành trước hết cho
những người thuộc các nhóm dân số dễ bị lây nhiễm, y bác sỹ và giáo viên.

Bộ Y tế Ucraina nhắc nhở:

Triệu chứng phổ biến của Covid-19 là sốt, ho khan, mệt mỏi, mất mùi vị.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, hãy khẩn trương liên hệ với bác sỹ để được tư vấn và chữa
trị đúng cách, tránh để xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Quốc Thành. Theo Segodnya.
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