
 

ДО УВАГИ ТУРИСТІВ та ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТІВ! 

Респіраторний синдром Близького Сходу 

 

Відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я України: 

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у світі продовжується реєстрація 
випадків захворювань на близькосхідний респіраторний синдром, викликаних коронавірусом 
(МЕRS-СоV).  

Станом на 25 червня 2013 року з початку вересня 2012 року ВООЗ повідомило про 77 
лабораторно підтверджених випадків захворювання, з яких 40 завершилися летально. За 
інформацією ВООЗ, найбільша кількість хворих та лабораторно підтверджених випадків 
захворювання зареєстрована у країнах Близького Сходу (Йорданське Хашимітське Королівство, 
Держава Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Королівство Саудівська Аравія). Завезені 
випадки з країн Близького Сходу були виявлені у Федеративній Республіці Німеччина, Італійській 
Республіці, Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, Туніській та 
Французькій республіках. 

У більшості хворих клінічний перебіг захворювання супроводжувався тяжким респіраторним 
синдромом. Інформація про природний резервуар та шляхи передачі МЕRS-СоV досі 
залишається обмеженою. 

Випадки інфікування були виявлені серед людей, що доглядали хворих та серед подорожуючих, 
які повернулися з країн Близького Сходу. В Італійській Республіці, Сполученому Королівстві 
Великої Британії і Північної Ірландії, Туніській та Французькій республіках мала місце обмежена 
місцева передача інфекції серед людей, що не здійснювали поїздки до країн Близького Сходу, але 
мали тісні контакти з хворими людьми. 

Незважаючи на те, що захворювання на близькосхідний респіраторний синдром, не отримали 
широкого розповсюдження серед населення уражених країн, ВООЗ оцінює ситуацію як таку, що 
має серйозний вплив на здоров'я людини та міжнародне значення, але не є перешкодою для 
здійснення міжнародних подорожей та торгівлі. 

На жаль, прикордонні санітарно-карантинні бар'єри не виключають можливість заносу збудників 
будь-яких інфекційних захворювань, в тому числі близькосхідного респіраторного синдрому на 
територію України, що обумовлено клініко-епідеміологічними особливостями 
захворювань (наявність атипових або субклінічних форм), можливістю перебування людини в 
інкубаційному періоді під час перетинання кордону тощо». 

При виникненні перших симптомів респіраторного захворювання, як під час перебування 
у зазначених вище країнах, так і після повернення до України, необхідно обов'язково 
звертатись за медичною допомогою. 

 


