Tạm thời chưa tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em
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Tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em là việc nên làm, nhưng tạm thời còn quá sớm. Đó là
tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Victor Lyashko, nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh
truyền hình 24, tối 15/9.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Victor Lyashko

Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã phân tích mức độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở trẻ em, từ đó rút ra
kết luận tỷ lệ trẻ em bị nhiễm Covid-19 chiếm chưa đầy 8% tổng số bệnh nhân trong cả nước
thời gian vừa qua.

Ông nhấn mạnh, từ khi chính thức ghi nhận sự hiện diện của biến thể Delta tại Ucraina, tỷ lệ
bệnh nhân từ 0 đến 19 tuổi không tăng. Tuy nhiên, mức độ lây nhiễm và số ca tử vong ở người
trên 60 tuổi đã tăng đáng kể.
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Bộ trưởng cho rằng, việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em là chưa thật sự cần thiết. Với tình hình
hiện nay, cần tập trung tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương,
cố gắng đạt tỷ lệ ít nhất 50% dân số đủ tuổi thành niên, sau đó mới tính đến việc tiêm chủng
cho trẻ em.

Được biết, đến ngày hôm nay, tại Ucraina có hơn 5 triệu người đã được tiêm đầy đủ hai liều vắc
xin Covid-19.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Bộ trưởng Lyashko cho biết, bốn tỉnh Miền Tây gồm:
Chernivtsy, Ternopil, Volyn và Zakarpatia có thể sẽ phải chuyển sang vùng Đỏ, do mức độ lây
nhiễm Covid-19 tăng cao.

Cũng theo lời ông, mặc dù số lượng các ca lây nhiễm mới được ghi nhận nhiều nhất ở Kyiv và
Kharkiv, nhưng nếu tính theo tỷ lệ trung bình trên 100 nghìn dân thì khu vực Miền Tây Ucraina
đang ở mức nguy hiểm cao hơn. Hệ thống y tế ở các tỉnh Miền Tây cũng bắt đầu phải chịu áp
lực nhất định, do số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng.

Thanh Huyền. Theo RBC.
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