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На 6-ти ноември 2013г. Испания докладва за MERS-CoV случай при 61 годишна
жена. Тя е била в Саудитска Арабия от 2-ри октомври до 1-ви ноември 2013г., първо в
Медина, а след това в Мека за Курбан байрам. Няма данни за контакт с животни.
Излита от Джеда за Мадрид на 1-ви ноември 2013 г. Показва клинични признаци на 15ти октомври още в Саудитска Арабия (кашлица, треска) и е приета в спешно отделение
в болница в Мека, където е установена пневмония. Независимо от болестта тя лети за
Мадрид и по време на полета се налага изкуствено кислородно дишане. От летището тя
е приета в изолационно отделение на болница в Мадрид с диагноза пневмония.
Пациентът е в стабилно състояние. На 5-ти ноември PCR тест потвърждава MERS.

На 6-ти ноември испанските власти започват проучване за контактни лица,
включително и всички пътници в самолета. Не са регистрирани други случаи.

До 7-ми ноември 2013 г в света са установени 151 случая на MERS, от които 64
смъртни. Всички случаи са в страни от Близкия Изток или са имали връзка с лица от
този регион. В Саудитска Арабия са докладвани 125 случая, от които 53 смъртни,
Йордания 2 случая и двата смъртни, Обединените Арабски Емирства - 5 случая - 2
смъртни, Катар - 5 случая - два смъртни и Оман 1 случай.

Извън Близкия Изток са докладвани 13 случая - 4 в Обединеното кралство, 2 във
Франция, 3 в Тунис , 2 в Германия, 1 в Италия и 1 в Испания.

Случаят с MERS в Испания показва, че гражданите на ЕС са изложени на риск
от заразяване с тази инфекция по време на пътувания и престой в страни от Близкия
Изток. Такива случаи се очакват да възникват спорадично при посетители след
религиозния празник Курбан байрам. Необходимо е бързо изясняване на подобни
съмнителни случаи и вземане на профилактични мерки.
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