Bộ Y tế Ucraina ra khuyến cáo về những trường hợp nhiễm Covid-19 cần nhập viện điều trị
Thứ hai, 04 Tháng 10 2021 14:55

Dịch Covid-19 có thể diễn biến rất khác nhau, ở thể nhẹ, trung bình hoặc nặng. Theo quy định
của Bộ Y tế Ucraina, các trường hợp cần điều trị tại bệnh viện là bệnh nhân ở thể trung bình và
thể nặng. Quyết định nhập viện cần được thông qua bởi bác sỹ, trên cơ sở khám xét nghiệm và
triệu chứng điển hình. Cơ quan báo chí Bộ Y tế Ucraina thông báo trên mạng Facebook vào
buổi chiều hôm nay.

Bộ Y tế nhắc nhở mọi người rằng điều đặc biệt quan trọng là người bệnh cần tư vấn với bác sỹ
gia đình, vì bác sỹ gia đình là người có đủ thẩm quyền xác định bệnh nhân có cần nhập viện
hay không.

Theo khuyến cáo của Bộ, người nhiễm Covid-19 có những triệu chứng sau đây có thể cần điều
trị nội trú tại bệnh viện:
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- Đau trong lồng ngực.

- Thở dốc, thở ngắt quãng khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, cho thấy có dấu hiệu suy hô hấp.

- Ô xy hòa tan trong máu dưới 92%.

- Có hiện tượng rối loạn nhận thức.

- Những triệu chứng khác đe dọa tính mạng, cho thấy người bệnh đang ở trạng thái nguy kịch.

Như tin đã đưa, trong tuần vừa qua dịch Covid-19 đã tăng mạnh, lên 10-12 nghìn ca mỗi ngày.
Từ đầu dịch đến nay, tại Ucraina đã ghi nhận tổng cộng 2.460.010 ca nhiễm Covid-19, trong đó
2.264.523 người đã khỏi bệnh và 56.889 bệnh nhân tử vong.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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