Nový koronavírus 2019-nCoV
Nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Ochorenie sa
prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.
Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV.
Inkubačná doba: 2 - 14 dní
Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v Spojených štátoch uviedlo, že „nemajú žiadny dôkaz o tom,
že by pacienti boli infekční pred príznakom.“
Prenos:
- kontaktom so zvieratami na miestnych trhoviskách s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny
- potvrdený prenos z človeka na človeka z ohniska nákazy
Prenos je možný len prostredníctvom živých organizmov.
Príznaky ochorenia: v začiatkoch sú príznaky podobné chrípke - horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, pneumónia,
v prípade komplikácii môže skončiť úmrtím. Toto ochorenie sa javí podobne ako iné mutácie vírusov a úmrtnosť
pri týchto ochoreniach sa vyskytuje.
Liečba: symptomatická /liečenie príznakov ochorenia/. Špecifický liek na vírus zatiaľ nie je dostupný.
V našich podmienkach môže byť ochorenie importované z krajín, kde sa ochorenie vyskytuje – t.j. najmä
ázijské oblasti. Vzhľadom k protiepidemickým opatreniam je však import ojedinelý a netreba na Slovensku
podliehať panike.
V prípade, že máte zdravotné ťažkosti v podobe horúčky, dýchavičnosti, kašľa a máte podozrenie, že
ste prišli do kontaktu s človekom chorým na nový koronovírus (návšteva krajín s výskytom), kontaktujte
telefonicky Vášho praktického lekára, ktorý kontaktuje príslušné infektologické pracovisko a pracovníkov
odd. epidemiológie mieste príslušného RÚVZ, noste ochranné rúško.
V súčasnosti Laboratórnu diagnostiku zabezpečuje Národné referenčné centrum pre chrípku na
Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave v spolupráci s Virologickým inštitútom na Charité
univerzite medicíny v Berlíne.
Úrad verejného zdravotníctva SR zriaďuje k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum
s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk
ako aj na telefónnom čísle 0917 222 682. Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii vo výskyte
nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt
nového koronavírusu potvrdil.
Upozorňujeme, že aktuálne na Slovensku prebieha chrípková sezóna.
Odporúčania pre osoby, z krajín výskytu tohto ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV:
• dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín,
• vyhýbať sa preplneným miestam a miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat v zasiahnutých
ázijských oblastiach,
• 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav,
• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej
anamnéze.
• nosiť ochranné rúško počas inkubačnej doby
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