Bác sĩ Vũ Hán tiết lộ: 300 ca tử vong mỗi ngày tại Bệnh viện Hỏa Thần
Sơn và 1/3 tử vong đột ngột.
Thời Sự
Bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán sau khi đi vào hoạt động hoàn toàn do quân đội
kiểm soát, thông tin bên trong bệnh viện thậm chí được liệt kê vào hàng “Bí mật quân
sự”.
Tuy nhiên vài ngày trước, một bác sĩ làm trong bệnh viện này đã tiết lộ lên trang web
ẩn danh 4chan tại Mỹ, người này chỉ ra rằng ước chừng mỗi ngày trong bệnh viện có
khoảng 200-400 người chết, tỉ lệ tử vong 99%. Ngoài ra, 30% người nhiễm bệnh chết
đột ngột mà không hề có bất cứ triệu chứng nào, số trường hợp được chẩn đoán
chính thức chỉ khoảng 5-10%.

Công trường xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Vào ngày 2/2/2020, nó đã được tiếp
nhận quản lí bởi quân đội (Ảnh: Getty Images)
Vào tối ngày 7 tháng 2, một tài khoản tự xưng là nhân viên của bệnh viện Hỏa Thần
Sơn tại Vũ Hán đã đăng một bài viết cung cấp tình hình bên trong bệnh viện trên
trang web 4chan (Một diễn đàn nổi tiếng ở Mỹ, người dùng thường đăng bài ẩn
danh).

Nhân viên của bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán đã đăng một bài viết tiết lộ tình
hình bên trong bệnh viện trên trang web 4chan

Người dùng này đã đăng tải nhiều ảnh bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn, về cơ bản
phù hợp với nội thất của bệnh viện đã được công bố trước đó. Ngoài ra, theo quy
định của diễn đàn 4chan, người dùng cũng đã tải lên một bức ảnh với ghi chú viết tay
“4chan 2020-2-8” và cửa sắt của bệnh viện Hỏa Thần Sơn để chứng minh tính x.ác
thực của ảnh.

Người này còn chụp lại một mẩu giấy ghi 4 chan 2020-8-2” để chứng minh tính chân
thực
Tài khoản này nói rằng anh ta vẫn chưa hiểu rõ cách dùng 4chan và rất khó để truy
cập thường xuyên. Điều đó chứng minh anh ấy đã m.ạo hiểm để vào được diễn đàn ẩn
danh này. Tuy hạn chế thời gian và phải sử dụng điện thoại dưới gầm bàn để tránh bị
nghi ngờ nhưng anh sẽ cố gắng cung cấp thêm nhiều hình ảnh hơn.
Theo những gì đăng tải, tình hình trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn nghiêm trọng hơn
rất nhiều so với những gì người ngoài nhìn vào. Nhiều người bị nhiễm virus Corona
nhưng lại không nằm trong số các trường hợp được x.ác nhận chính thức mắc bệnh,
vì vậy số người chết không được đưa vào dữ liệu chính thức.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán ngày 8 tháng 2 đã phát hành trang web
chính thức công bố số giường bệnh được chỉ định của thành phố
Người này nói rằng tổng cộng có hơn 200 bệnh nhân nhiễm bệnh bị quân lính đưa đi
lên xe tải mỗi ngày và không bao giờ quay trở lại. Ước tính mỗi ngày có khoảng
200-400 người chết và chỗ trống ấy chẳng mấy sẽ lại lấp kín bằng những bệnh nhân
mới đến.
Tài khoản này còn nhấn mạnh rằng đừng tin vào dữ liệu công bố của Chính quyền
Trung Quốc. 99% bệnh nhân nhiễm virus nằm tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn một đi
không trở lại, 30% trường hợp bệnh nhân đột ngột phát sốt rồi tử vong, những người
thuộc nhóm này không hề có triệu chứng gì trước khi chết. Chỉ 5-10% số ca tử vong ở
đây mới được chẩn đoán chính thức là nhiễm virus Corona. Tất cả những số liệu này
đều bị Chính quyền Trung Quốc che giấu.
Đồng thời, người dùng còn tiết lộ rằng các quân nhân và đảng viên của ĐCSTQ bị
nhiễm virus có tỷ lệ chữa khỏi cao hơn nhiều so với những người khác và họ được
điều trị chuyên biệt bởi các bác sĩ trong quân đội.

Đồ dùng và khung cảnh bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Ảnh: Getty Images)

Công trường xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Vào ngày 2/2/2020, nó đã được tiếp
nhận quản lí bởi quân đội (Ảnh: Getty Images)
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