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Vec
Žiadost' o zabezpečenie informovanosti zdravotníckych pracovníkov o novom type
koronavírusu - MERS-Co V

Svetová zdravotnícka organizácia v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou
vo výskyte nového typu koronavírusu vyzýva všetky členské štáty, aby bezodkladne hlásili
výskyt nových prípadov infekcie novým typom koronavírusu a pokračovali v surveillance
SARl.

Dňa 16. 5. 2013 veto vá zdravotnícka organizácia vydala odporúčanie aby sa nový
typ koronavírusu nazýval jednotne MERS-Co V (Middle East respiratory syndrome
coronavirus). Odporúčanie vychádza z rozhodnutia Pracovnej skupiny pre koronavírusy, ktorá
pôsobí v rámci Medzinárodného výboru pre taxonómiu vírusov. Štandardizovaný názov bol
uverejnený v časopise "Journal ofVirology" dňa 15.5.2013.

V tejto súvislosti si Vás dovol ujem požiadať o zabezpečenie informovanosti
zdravotníckych pracovníkov v územne príslušných zdravotníckych zariadeniach, aby
v prípade podozrenia na výskyt MER -CoV bezodkladne hlásili tieto prípady a naďalej
pokračovali v hlásení prípadov ARI.

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať osobám, ktoré sa nedávno vrátili
z postihnutých oblastí Arabského polostrova (predovšetkým Jordánsko, Katar, Saudská
Arábia a Spojené arabské emiráty) a ochoreli na SARl. a potvrdenie diagnózy je potrebné
odobrať vzorky biologického materiálu a to predovšetkým z dolných dýchacích ciest
pacientov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky má možnost' vykonať
laboratórnu diagnostiku pravdepodobného prípadu ochorenia na MERS-CoV.
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MERS-Co V sa prvýkrát zaznamenal na Arabskom polostrove v roku 2012. Od
septembra 2012 do 15. 5. 2013 bolo celosvetovo zaznamenaných 40 laboratórne potvrdených
prípadov ochorenia, z toho 20 chorých ochoreniu podľahlo.

S pozdravom

~
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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