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Близкоизточен респираторен синдром
причиняван от нов коронавирус (MERS CoV)
(актуално към 22 август 2013 г)
Middle East respiratory syndrome- coronavirus (MERS CoV) – Multistate,
ECDC Communicable Disease Threats Report, Week 34,18-24 08.2013
24 September 2012 Latest update
До 16 август 2013 г в света са засегнати от близкоизточен респираторен синдром
(MERS CoV) 94 човека, от които 47 умират. Всички случаи са в страни от Близкия изток
или са при хора имащи директна връзка с първите случаи в Близкия изток.
До 22 август 2013 г в Саудитска Арабия лабораторно са потвърдени 80 случая,
от които 41 умират. Останалите 13 случая се разпределят по страни както следва:
Йордания - 2, Катар -1. Тринадесет случаи са от страни извън Близкия изток:
Обединеното кралство - 4, Италия - 3, Франция - 3, Германия - 2 и Тунис - 2. Във
Франция, Тунис и Обединеното кралство е доказано предаване на вируса при близък
контакт с други хора, които не са посещавали Близкия изток. Такова предаване
(вътреболнична инфекция в Саудитска арабия) е установено и при служители в
болници грижещи се за пациенти. Доказани са 8 заразени хора без да показват
клинични признаци, като 6 от тях са служители в болници.
На 9 юли 2013 г е създаден Спешен комитет са съвети към Генералния директор
на СЗО относно епидемичната ситуация причинена от вируса MERS-CoV. Направен е
извод, че анализът на досегашната информация не дава основание да се обявява спешна
готовност за справяне с голяма епидемия/пандемия.
Министърът на здравеопазването на Саудитска арабия е актуализирал
законовата уредба относно пътуването до тази страни за религиозните празници Умбах
и Хадж (Umrah и Hajj pilgrimage). Забранява се по време на тези празници влизането в
страната на възрастни, хронично болни, раково болни и хора с имунна недостатъчност,
бременни жени и малки деца.
На 25 юли 2013 г СЗО е публикувала материали за профилактика на MERS-CoV
за пилигримите, имащи намерение да участват в посочените празници. Изготвен е
въпросник за извършване на детайлно епидемиологично проучване на всеки случай със
съмнение за близкоизточен респираторен синдром.

На 21 август 2013 г СЗО публикува доклад от мисия на експерти, проведена от 4
до 9 юни 2013 г в Саудитска арабия относно епидемичната ситуация в страната.
Европейският център за профилактика и контрол на болестите в Стокхолм счита,
че в Близкия изток се развива епидемичен процес с много слаба интензивност.
Съществува риск за хората пътуващи в този регион. Много внимателно трябва да се
проучват всички случаи, особено при хора връщащи се от религиозните празници
Умбах и Хадж.
Експерти от Центъра считат, че е малко вероятно в ЕС да се развие вторичен
епидемичен процес без връзка с Близкия изток.
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