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Informace ohledně závažného respiračního onemocnění MERS-CoV
V souvislosti s výskytem závažného respiračního onemocnění MERS-CoV na Blízkém východě a v současné
době epidemickým výskytem onemocnění v Jižní Koreji, Vás informuji o nezbytnosti odebrání cestovní
anamnézy u pacientů s akutním respiračním onemocněním, jelikož nelze zcela vyloučit, že pacient, který byl
v kontaktu s tímto onemocněním přicestuje i do ČR. Rizikový je pacient, který pobýval v předchozích 14 dnech
v zemi, kde je výskyt tohoto onemocnění a přišel do blízkého kontaktu s nemocným člověkem, u něhož byla
nákaza potvrzena, nebo byl ošetřován v nemocnici a sdílel pokoj či čekárnu s osobou, u níž byla nákaza
potvrzena, nebo byl ve styku se zvířaty (velbloudy). Jedná se o vysoce nakažlivou vzdušnou nákazu, která se šíří
vzdušnou cestou, kapénkami či aerosolem při blízkém nechráněném kontaktu, např. při vyšetření či ošetření ve
zdravotnickém zařízení. Proto jsou nezbytná preventivní opatření: obličejová maska FFP3, popřípadě ústenka,
ochranné brýle nebo ochranný štít, ochranný plášť, ochranné rukavice, mytí rukou, alkoholová virucidní
dezinfekce rukou, dezinfekce povrchů virucidními dezinfekčními přípravky, dostatečné větrání místnosti.
Podrobné aktuální informace lze najít na stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí:
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-rapid-riskassessment-5-June-2015.pdf
Pokud bude ve Vašem zdravotnickém zařízení diagnostikováno podezření na tuto nákazu, žádám o neprodlené
hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví a dále postupovat podle přiloženého algoritmu, kdy je třeba všechna
podle něj oprávněná podezření na infekci MERS-CoV izolovat pouze na Klinice infekčních, tropických a
parazitárních nemocí Nemocnice na Bulovce v Praze nikoliv v jiném zdravotnickém zařízení.
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