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Hình ảnh bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), một trong tám bác sĩ cảnh báo về một loại virus 

mới ở Vũ Hán, được vẽ ở Praha, CH Séc, ngày 13/03/2020. REUTERS/David W Cerny 

Thu Hằng 

Theo một số tài liệu chính phủ mà trang South China Morning Post đọc được hôm 

13/03/2020, virus corona mới đã lây sang người tại Trung Quốc sớm hơn rất nhiều so với 

những thông tin được Bắc Kinh chính thức phê chuẩn. Nếu đúng như vậy, Bắc Kinh đã để 

mất ít nhất gần ba tháng quý giá để ngăn chặn dịch. 

Người bị nhiễm đầu tiên là một người đàn 55 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 

17/11/2019, ông được chẩn đoán với những triệu chứng do loại virus mà sau này được gọi là 

Covid-19 gây ra và trở thành « bệnh nhân số 1 » của dịch Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới. 

Tuy nhiên, các báo cáo của chính phủ Trung Quốc không nêu rõ liệu bệnh nhân này đến từ Vũ 

Hán, thành phố được coi là tâm dịch, hay từ một thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc. 

Hàng chục ca nhiễm mỗi ngày 

Trang France 24, trích bài viết của South China Morning Post, cho biết kể từ ngày 17/11/2019, 

chính quyền ghi nhận từ một đến năm ca nhiễm mới mỗi ngày trên toàn tỉnh Hồ Bắc. Tất cả đều 

cần được điều trị các triệu chứng suy hô hấp cấp. Sau đó, từ ngày 15/12/2019, số ca tăng lên 

thành vài chục ca mỗi ngày. 

Vẫn theo tài liệu chính thức trên, từ ngày 20 đến 27/12/2019, số ca nhiễm đã tăng lên gấp ba, với 

tổng số 180 bệnh nhân. Đến ngày 01/01/2020, tỉnh Hồ Bắc đã có đến 381 người bị nhiễm virus 

corona mới. Những tài liệu trên cho thấy Trung Quốc không chú ý đến nguy cơ khởi phát dịch 

mới cho đến giữa tháng 01/2020. Sau này, tất cả những ca trên mới được xác định là do virus 

corona mới. 

Chỉ đến giữa tháng 02/2020, Bắc Kinh mới thông báo cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã phát hiện 

ca nhiễm virus corona mới vào ngày 08/12/2019, ba tuần sau khi phát hiện « bệnh nhân số 1 

» và có 40 người bị nhiễm ở Vũ Hán và các vùng lân cận tính đến ngày 20/01. 

Mất thời gian vàng bạc 

Bắc Kinh bị chỉ trích gay gắt vì thiếu minh bạch thông tin về tình trạng dịch và để mất ba tuần 

quý giá có thể giúp ngăn đà lây lan của virus corona. Tuy nhiên, với thông tin mới này, có lẽ 



dịch Covid-19 đã không lây lan trên diện rộng đến như vậy, nếu chính quyền địa phương ý thức 

được mức độ nguy hiểm của loại virus mới. 

Jean-Séphane Dhersin, trợ lý giám đốc khoa học của Viện Khoa học Toán học Quốc gia Pháp, 

giải thích với trang France 24 : « Số người bị nhiễm virus càng lớn, thì càng chắc chắn là dịch 

sẽ bùng nổ ». Trong khi thế giới có gần 150.000 người bị nhiễm virus corona và có khoảng 

5.500 người chết, tính đến ngày 14/03. 

Bỏ qua những lời cảnh báo ngay từ giữa tháng 12/2019 của một số bác sĩ Trung Quốc về loại 

virus mới, thậm chí bắt giam và cảnh cáo họ, chính quyền tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán chỉ 

coi đó là một kiểu viêm phổi đặc biệt hoặc một mầm bệnh mới. Chỉ đến ngày 21/01/2020, Bắc 

Kinh mới chính thức thừa nhận virus corona chủng mới có khả năng truyền từ người sang người. 

Vì thiếu minh bạch nên việc tìm kiếm « bệnh nhân số 0 » như « mò kim đáy biển », theo South 

China Morning Post. Việc tìm ra được « bệnh nhân số 0 » giúp giới chuyên gia hiểu được virus 

corona mới được truyền từ động vật sang người như thế nào. Nhà dịch tễ học người Mỹ 

Jonathan Meyer, khi trả lời The Guardian, cho rằng « rất có nhiều nhiều khả năng sẽ không bao 

giờ tìm ra được bệnh nhân số 0 ». 

 


