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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

TISZTIORVOSOK TOV�BBK�PZ �SE – BERLIN, 2003. M�RCIUS 26 -28. 

Az idei tov�bbk�pz�s fő t�m�i az al�bbiak voltak: fertőz�s-megelőz�s, 
k�rnyezeteg�szs�g�gy, a k�zeg�szs�g�gyi szolg�lat inform�ci�s rendszere, 
eg�szs�g�gyi kommunik�ci�. 

A fő t�m�k k�z�l a fertőz�s-megelőz�ssel kapcsolatos előad�sok az 
al�bbiakban foglalhat�k �ssze: 

A kullancsok �ltal terjesztett betegs�gek vonatkoz�s�ban - hasonl�an m�s 
eur�pai orsz�gokhoz - N�metorsz�gban is a Lyme-k�r �s a 
kullancsencephalitis a legfontosabbak. Kullancsokon v�gzett fertőz�tts�gi 
vizsg�latok �s lakoss�gi szeroprevalencia vizsg�latok eredm�nyei alapj�n 
meg�llap�tott�k, hogy N�metorsz�g bizonyos ter�letein az ehrlichiasis �s a 
babesiosis is end�mi�s. A Robert Koch Int�zet 1994 �ta rendelkezik adatokkal 
a Lyme-k�r előfordul�s�ra vonatkoz�an. A bejelentett esetek sz�ma alapj�n 
folyamatosan n�vekvő előfordul�si gyakoris�g �llap�that� meg. 2001-ben 3 
195 Lyme-k�r esetet regisztr�ltak. Az esetek 86%-�t Brandenburgb�l �s 
Sz�szorsz�gb�l jelentett�k. A kullancsencephalitis 2001. janu�r 1. �ta 
k�telezően bejelentendő. 2001-ben 254 esetet, 2002-ben 240 megbeteged�st 
regisztr�ltak. Erd�szeti dolgoz�k k�r�ben v�gzett szeroprevalencia 
vizsg�latok �s kullancsokon v�gzett fertőz�tts�gi vizsg�latok alapj�n 
meg�llap�tott�k, hogy kullancsencephalitis vonatkoz�s�ban Baden-
W�rtenberg, Bajororsz�g �s D�l-Hessen end�mi�s ter�letek. Az end�mi�s 
ter�leteken �lő, kullancs �ltal vesz�lyeztetett popul�ci� sz�m�ra javasolj�k az 
akt�v immuniz�ci�t. A glob�lis felmeleged�ssel �sszef�gg�sben a kullancsok 
�szaki ir �nyba val� terjed�se figyelhető meg. Az akt�v surveillance 
jelentős�ge mellett a kullancsok fertőz�tts�gi vizsg�lat�nak folytat�s�t 
hangs�lyozt�k, az esetleg megjelenő �j end�mi�s ter�letek mielőbbi 
felder�t�se �rdek�ben. 

A k�rh�zhigi�n�s f�rumon bemutat�sra ker�lt a Robert Koch Int�zet (RKI) 
�ltal kidolgozott k�rh�zhigi�n�s inform�ci�s rendszer. N�metorsz�gban 
�vente kb. 16 milli� embert l�tnak el fekvőbeteg int�zm�nyben. Ezen fel�l 
nagy sz�mban t�rt�nnek ambul�ns beavatkoz�sok is. 

Az inform�ci�s rendszer c�lja a nosocomialis fertőz�sek megelőz�se, illetve 
minim�lisra val� cs�kkent�se. Az inform�ci�s rendszer tartalma: a 
K�rh�zhigi�n�s �s Fertőz�smegelőző Bizotts�g aj�nl�sai, a nosocomialis 
fertőz�sek defin�ci�ja �s a surveillance metodika (CDC), a nemzeti 
nosocomialis surveillance referencia k�zpontja, aj�nl�sok nosocomialis 
j�rv�nyok kivizsg�l�s�ra vonatkoz�an, a RKI �ltal vizsg�lt �s enged�lyezett 
fertőtlen�tőszerek list�ja, az eg �szs�g�gyi ell�t�s sor�n keletkezett vesz�lyes 
hullad�k kezel�se, �s r�szletes inform�ci�k az al�bbi t�m�kban: SARS, 



MRSA, Pseudomonas spp., Creutzfeldt-Jakob betegs�g/vCJB, HIV/AIDS, 
HBV/HCV, norov�rus, tbc, legionellosis. Inform�ci�k tal�lhat�k tov�bb� a 
fertőző betegs�gekről (A -Z), valamint szakter�leti rendezv�nyekről, 
tov�bbk�pz�sekről, nemzetk�zi adatbankokr�l, a szakirodalomr�l, 
egyes�letekről, t�rsas�gokr�l.  

N�metorsz�gban t�bb mint 200 k�rh�z csatlakozott az orsz�gos nosocomialis 
surveillance-hoz. Az �sszes�tett adatok, fertőz�si ar�nyok �s percentilisek 
f�l�vente ker�lnek k�zl�sre. 

Nagy �rdeklőd�s k�s�rte a vari�ns Creutzfeldt-Jakob betegs�gről sz �l� 
előad�st, amely elemezte a v�r �s v�rk�sz�tm�nyek kock�zat�t a betegs�g 
terjed�s�ben. A nyirokrendszer �rintetts�ge miatt m�rlegelni kell a v�r 
szerep�t a fertőz�s terjed�s�ben. Juhokon v�gzett k�s�rletek igazolt�k, hogy 
bizonyos k�r�lm�nyek k�z�tt a TSE v�rrel terjed. Az ember eset�ben a k�rd�s 
nyitott marad, sok a bizonytalans�g, ennek megfelelően az elővigy�zatoss�g 
indokolt. Tekintettel arra, hogy szűr�si lehetős�g jelenleg nem �ll 
rendelkez�sre, N�metorsz�gban a don�ci�b�l kiz�rj�k azt a szem�lyt, aki 
1980-1996 k�z�tt t�bb mint 6 h�napot t�lt�tt Nagy-Britanni�ban. 

N�metorsz�gban 2002-ben jelent meg az eg�szs�g�gyi fogyaszt�v�delem
�s az �lelmiszerbiztons�g �tszervez�s�ről sz�l� t�rv�ny. Az �tszervez�s 
c�ljai az al�bbiakban foglalhat�k �ssze: az eg�szs�g�gyi fogyaszt�v�delem 
sz�vets�gi szintű egys�ges�t�se, az EU-int�zm�nyekkel val� egy�ttműk�d�s 
�s kommunik�ci� jav�t�sa, a d�nt�si folyamatok szigor�t�sa, a teljes�tm�ny-
ir�ny�tott szeml�let fejleszt�se. 

A t�rv�ny felhatalmaz�sa alapj�n k�t �j sz�vets�gi hat�s�got alak�tottak ki: a 
kock�zatelemz�ssel �s a kock�zatokkal kapcsolatos kommunik�ci�
feladataival megb�zott, berlini sz�khelyű Sz�vets�gi Kock�zatelemz�si 
Int�zetet [Bundesinstitut f�r Risikobewertung (BfR)] �s a kock�zatkezel�s
legmagasabb szintű feladataival megb�zott, braunschweigi sz�khelyű 
Sz�vets�gi Fogyaszt�v�delmi �s �lelmiszerbiztons�gi Hivatalt [Bundesamt f�r 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)]. Az �tszervez�sben 
�rintett a braunschweigi Sz�vets�gi Mező- �s Erdőgazdas�gi Biol�giai Int�zet 
(Biologische Bundesanstalt f�r Land- und Forstwirtschaft) �s a riemsi �llati 
V�rusbetegs�gek Sz�vets�gi Kutat�� llom�sa (Bundesforschungsanstalt f�r 
Viruskrankheiten der Tiere), valamint a 2002. okt�ber�ben megsz�ntetett 
berlini Sz�vets�gi Eg�szs�g�gyi Fogyaszt�v�delmi �s �llateg�szs�g�gyi 
Int�zet. Ezek feladatai (pl. a n�v�nyv�dőszerek enged�lyez�se, az EU 
hat�anyag igazol�sok, a n�v�nyv�dőszer marad�kok �lelmiszerekből �s 
takarm�nyokb�l t�rt�nő kimutat�sa, �llatgy�gyszerek enged�lyez�se �s a 
szermarad�k-ellenőrz�s, az �llatj�rv�ny�gy �s a zoon�zis fel�gyelet stb.) az 
�jonnan alakult hat�s�gok ir�ny�t�sa al� ker�ltek. Igen fontos lenne az �j 
int�zked�sek szeml�leti h�tter�nek meg�rt�se (�s ha lehets�ges, 
szellemis�g�k megfontol�sa). A BVL kialak�t�sa nem egyik vagy m�sik 



sz�vets�gi t�rca szuverenit�s�nak megerős�t�s�t szolg�lja, hanem �ppen 
ellenkezőleg: az �llateg�szs�g�gy �s a n�v�nyv�delem emberi eg�szs�g�gyi 
kock�zatokkal szorosan �sszef�ggő ter�let�n �n�ll �, f�ggetlen k�zjogi 
jogos�tv�nyokkal (�s �n�ll � k�lts�gvet�ssel) ell�tott jogk�pes k�zint�zm�ny, 
amely az �lelmiszerbiztons�ggal k�zvetve vagy k�zvetlen�l �sszef�ggő 
eg�szs�g�gyi kock�zatokat hordoz� �gyekben az �ltal�nos k�zigazgat�si 
elő� r�sok elők�sz �tője, fel�gyelője tov�bb� koordin�tor a sz�vets�gi �llamok 
fel�gyeleti programjainak �s terveinek elők�sz �t�s�ben �s kivitelez�s�ben. Ez 
a hat�s�g t�lti be a legfelsőbb n�met f�rum szerep�t a vonatkoz� EU-
kapcsolatok �s -k�telezetts�gek �gy�ben is.  

K�t olyan előad�s is volt az �l�s napirendj�n, amelyik a belsőt�ri
levegőminős�ggel foglalkozott. Dr. Moriske előad�s�t a 2002. november�ben 
megjelent „pen�sz vez�rfonal” (Schimmelpilz-Leitfaden”) ismertet�s�nek 
szentelte. A belsőt�ri pen�szesed�s n�peg�szs�g�gyi jelentős�ge nemcsak 
az energiatakar�koss�ggal �sszef�ggő el�gtelen szellőz�s miatt, hanem az 
elm�lt �vi �rvizek kapcs�n sok ter�leten tapasztalhat� �p�letnedvesed�sek 
miatt is nőtt N�metorsz�gban. A gyakorlat sz�mos olyan probl�m�val �ll 
szemben, melyek megold�sa egys�ges szeml�letet k�v�n meg �ssz-sz�vets�gi 
szinten. 

A Sz�vets�gi K�rnyezetv�delmi Hivatal (UBA) kutat�i sz�mos tiszt�zatlan 
k�rd�s (pl. a belsőt�ri pen�szkontamin�ci� felm�r�s�nek egys�ges 
metodik�ja) ellen�re olyan �tmutat�st �ll �tottak �ssze, amely jelentősen 
hozz�j�rulhat a lak�- �s k�z�p�letekben fell�pő pen�szesed�s felm�r�s�nek, 
eg�szs�g�gyi �rt�kel�s�nek �s szan�l�s�nak egys�ges elvek alapj�n t�rt�nő 
kezel�s�hez. A k�rd�ssel foglalkoz� hazai szakemberek figyelm�be aj�nlhat�, 
hogy a vez�rfonal az Interneten pdf form�tumban let�lthető: 
(www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/index.htm).  

A szerves ill�kony vegy�letek alkotj�k a m�sik olyan anyagcsoportot, amely 
a belsőt�ri l�gt�rben gyakran előfordulva eg �szs�gkock�zatot jelent.  

A visszaszor�t�sukat c�lz� programban is nagy szerepe van az UBA 
szakembereinek. A program a n�lunk is j�l ismert „K�k angyal” log�hoz 
kapcsol�d� v�djegy lak�k�rnyezetben alkalmazott anyagokkal (pl. b�torok, 
padl�anyagok, fest�kek �s lakkok, ragaszt�k) kapcsolatban t�rt�nő 
haszn�lat�nak bevezet�s�t �s kiterjeszt�s�t mozgalmazza. A log� haszn�lata 
az „Eg�szs�g �s K�rnyezet” akci�program keret�ben foly� pr�bakamr�s 
m�r�si programhoz is kapcsol�dik, amely lehetőv� teszi az eg�szs�g�gyi 
hat�r�rt�kek megalapoz�s�t, az emisszi�s adatok k�zl�s�t, �s kis kibocs�t�s� 
alternat�v term�kek megv�laszt�s�t. A program csatlakozik az Eur�pai Uni� 
„ecolabel” programj�hoz, sőt annak egyik motorja. A K�k angyal �s az Eco-
label programr�l bővebb inform�ci� tal�lhat� a www.blauer-engel.de  �s a 
www.europa.eu.int/ecolabel honlapokon.  

Egy előad�s a k�rnyezeti zaj- �s rezg�sv�delemmel foglalkozott, k�l�n�s 



tekintettel a fiatalok gyakori, maradand� hall�sk�rosod�s�hoz vezető 
zajexpoz�ci� forr�sokra �s az ezek hat�sait elemző felm�r�sek eredm�nyeire. 
A szabadidő elt�lt�s�nek zajos form�ib�l [>85 db(A) zajterhel�s, ill. >65 db(A) 
extra-aur�lis rezg�sterhel�s] eredően a n�met fiatalok 10 -20%-�t fenyegeti 
�tmeneti vagy tart�s hall�sk�rosod�s. A megengedettn�l nagyobb forgalmi 
zajterhel�s a lakoss�g 16%-�t �rinti. 

Rainer Ziegenhagen előad�sa az �sv�nyv�z �s a vezet�kes iv�v�z
�lelmez�seg�szs�g�gyi �sszehasonl�t�s�val foglalkozott. Az emberek 
t�bbs�ge egyre ink�bb az „eg�szs�gesebbnek” v�lt �sv�nyv�z fogyaszt�s�t 
r�szes�ti előnyben a vezet�kes iv�v�zzel szemben. N�metorsz�gban az 
�sv�nyv�z-fogyaszt�s az 1970. �vi 12,5 liter/főről 2002-re 109,4 liter/főre nőtt. 
Nem utols�sorban a gazdas�gi haszonban �rdekeltek �ltal ir �ny�tott 
propaganda hat�s�ra a k�zv�lem�nyben elterjedt n�zettel szemben az előad� 
n�pt�pl�lkoz�si felm�r�sekből sz�rmaz� adatokkal al�t�masztott v�lem�ny�t 
hangoztatta. Eszerint az �sv�nyv�z fogyaszt�sa v�ltozatos �s 
kiegyens�lyozott t�pl�lkoz�s mellett nem ny�jt semmif�le előnyt a vezet�kes 
iv�v�zzel szemben, mivel �ltal�ban az ut�bbiban is elegendő mennyis�gben 
megtal�lhat�k azok az �sv�nyi- �s nyomelemek, amelyeknek az �sv�nyv�z-
fogyaszt�s hat�sait tulajdon�tj�k. Csak sz �lsős�ges esetekben – egyoldal�, pl. 
tejterm�k-szeg�ny t�pl�lkoz�s eset�n - j�rulhat hozz� a sz �ks�ges 
�sv�nyianyag bevitel biztos�t�s�hoz a megfelelő �sszet�telű (pl. k�lciumban 
gazdag) �sv�nyv�z fogyaszt�sa. A 2000. �vi n�pt�pl�lkoz�si felm�r�s adatai 
szerint (Ern�hrungsbericht 2000. Ed.: Deutsche Gesellschaft f�r Ern�hrung, 
2000.) menopausa idej�n jelenthet m�g előnyt a fokozott k�lcium- j�d- �s 
vasbevitel. A 15 -19 �ves korcsoportban kis mennyis�gben előny�s 
magn�ziumbevitel-n�vel�s �rhető el m�g �sv�nyv�z fogyaszt�ssal. 

Az előad�s r�szletesen ismertette a k�l�nb�ző, fogyaszt�sra sz �nt 
v�zf�les�gekre vonatkoz� n�met elő� r�sokat, amelyek igen sokban 
hasonl�tanak a hazai szab�lyrendszerrel. 

A Sz�vets�gi K�rnyezetv�delmi Hivatal t�mogat�s�val 2000-ben egy 
nagyszab�s� f�rdőv�z-epidemiol�giai felm�r�sre ker�lt sor, amelyről Regine 
Szewzyk tartott �rdekfesz�tő előad�st. A felm�r�s c�lja az igencsak elavult �s 
tudom�nyosan nem megalapozott eur�pai f�rdőv�z ir�nyelv (76/160/EEC) 
fel�lvizsg�lat�ra ir �nyul� t�rekv�sek al�t�maszt�sa volt. Az angolok �ltal a 
`90 -es �vek első fel�ben tengerv�zi f�rdőhelyeken alkalmazott metodik�val, a 
T�bingeni Egyetem szervez�s�ben �t �desv�zi f�rdőhelyen randomiz�lt 
kohorsz vizsg�latot v�geztek. Ennek eredm�nyek�ppen korrel�ci�t �llap�tottak 
meg a f�rdőv�z fek�lis szennyezetts�g�nek m�rősz�mak�nt haszn�lt E.coli 
koncentr�ci� �s a f�rd�ssel kapcsolatos fertőz�sből eredő akut hasmen�ses 
megbeteged�sek kock�zata k�z�tt. A felm�r�s eredm�ny�t m�r alkalmazt�k 
az �j EU-ir�nyelv hat�r�rt�k-javaslat�nak kialak�t�s�ban. A felm�r�sről 
r�szletes ismertet�s tal�lhat� a www.badegewasserstudie.de honlapon. 



A Sz�vets�gi K�rnyezetv�delmi Hivatal Bad Elster-i kutat�int�zet�nek 
előad�ja, Tamara Grummt a fertőtlen�t�si mell�kterm�kek, k�z�l�k is a 
legismertebb genotoxikus �gensek hat�smechanizmus�val �s 
kock�ztabecsl�s�vel foglalkozott. R�mutatott az ezen a t�ren m�g meglevő 
ismerethi�nyokra �s az �j ismeretek f�ny�ben egyes elő� r�sok 
�t�rt�kel�s�nek a sz�ks�gess�g�re. Egyik p�ldak�nt a brom�tot eml�tette, 
amelynek genotoxikus hat�sa �s karcinogenit�sa ugyan r�gcs�l�kon v�gzett 
k�s�rletek alapj�n j�l ismert, azonban az �jabb kutat�sok arra der�tettek f�nyt, 
hogy ezek a hat�sok indirekt mechanizmuson alapulnak �s az eddigi 
v�lem�nyekkel ellent�tben k�sz�bd�zis meg�llap�t�sa sz�ks�ges �s 
lehets�ges. Ellenp�ldak�nt az �n. MX [3 -kl�r-(4-dikl�rmetil)-5-hidroxi-(5H)-
furanon] eml�thető, amely az ismert legerősebb genotoxikus anyagok egyike 
�s kl�rozott iv�vizekből gyakran kimutathat� – igaz, csak nanogramm/literes 
koncentr�ci�-tartom�nyban. Egy�bk�nt a v�zmint�k k�tharmad�ban jelen l�vő 
anyagot 1,4-35 ng/L k�zti koncentr�ci�kban mutatt�k ki, am�g reproduk�lhat� 
genotoxikus hat�st patk�nyk�s�rletekben csak 30 ng/L koncentr�ci� felett 
�szleltek. Ugyanakkor az irodalmi adatok �s saj�t k�s�rleteik alapj�n az MX 
biol�giai relevanci�ja a karcinogenezisben csek�ly m�rt�kűnek tűnik. A 
kock�zatbecsl�st az �llatk�s�rletes munka mellett popul�ci�s tanulm�nyokkal 
is al� szeretn�k t�masztani. A biol�giai hat�s val�s expoz�ci�s k�r�lm�nyek 
k�zti felm�r�se �rdek�ben a fertőtlen�t�si mell�kterm�kek hat�s�t a 
k�zelj�vőben kl�rozott v�zben f�rdőzők k�r�ben a mikronucleus teszt 
alkalmaz�s�val fogj�k tanulm�nyozni. 

R�szletesen bemutatt�k a N�met Orvosi Dokument�ci�s �s Inform�ci�s 
Int�zetet (Deutsches Institut f�r Medizinische Dokumentation und Information 
– DIMDI, honlapja: www.dimdi.de/). A DIMDI adatszolg�ltat�sa egyes�ti a 
nemzetk�zi vezető orvosi, farmakol�giai �s toxikol�giai adatbankokat, 
speci�lis eur�pai �s n�met adatbankokkal kieg�sz �tve. 

T�j�koztat�st adta: dr. K�d�r Mih�ly főoszt�lyvezető főorvos 
„Fodor J�zsef” Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont  
Orsz�gos K�rnyezeteg�szs�g�gyi Int�zete, V�zhigi�n�s főoszt�ly 
dr. Szil�gyi Emese epidemiol�gus 
OEK K�rh�zi j�rv�ny�gyi oszt�ly 



A HAZAI J�RV�NY�GYI HELYZET �LTAL�NOS JELLEMZ�SE 

A 2003. j�nius 23 -29. k�z�tti időszakban bejelentett fertőző megbeteged�sek 
alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban foglalhat� �ssze: 

A leggyakoribb enter�lis bakteri�lis fertőző megbeteged�sek sz�ma 
emelkedett az előző hetihez viszony�tva: az előző hetin�l �t�d�vel t�bb 
salmonellosis ill. campylobacteriosis ker�lt bejelent�sre. A salmonellosis �s 
a dysenteria j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, a campylobacteriosis 
incidenci�ja nem t�rt el az előző �v azonos időszak�� t�l.  

Kism�rt�kben cs�kkent az enteritis infectiosa esetek sz�ma az előző hetihez 
viszony�tva, a t�netegy�ttes előfordul�sa nem t�rt el a 2002. �v azonos 
időszak�ban regisztr�ltt�l. A legt�bb megbeteged�st J�sz -Nagykun-Szolnok 
�s Veszpr�m megy�ből jelentett�k. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek csoportj�ban a scarlatina megbeteged�sek 
sz�ma nem v�ltozott, a varicella esetek� negyed�vel cs �kkent az előző 
hetihez k�pest. A skarl�t epidemiol�giai helyzete kedvező volt, a 
b�r�nyhimlő� nem k�l�nb�z�tt az előző �vitől. Pertussis, morbilli �s rubeola
nem ker�lt a nyilv�ntart�sba, �s csup�n h�rom mumpsz esetről �rkezett 
jelent�s. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz�ma jelentősen emelkedett az 
előző hetihez viszony�tva, a gennyes �s serosus meningitisek sz�ma t�bb 
volt, mint a 2002. �v 26. het�ben. A meningitis purulenta megbeteged�sek 
k�z�l m�g csup�n egy eset�ben v�lt ismertt� a k�rokoz� (S.pneumoniae). A 
meningitis serosa esetek k�z�l egyet, tov�bb� mindk�t encephalitis infectiosa 
megbeteged�st a kullancsencephalitis v�rus okozta (Somogy, Vas, 
Veszpr�m megye 1-1 eset). 

Az előző hetin�l harmad�val t�bb Lyme-k�r eset ker�lt a nyilv�ntart�sba, a 
heti esetsz�m m�sf�lszerese volt az előző �v azonos het�ben regisztr�ltnak. 
A 90 megbeteged�s k�z�l 16 m�rcius-m�jus k�z�tt kezdőd�tt. Az esetek k�zel 
fele a főv�rosban �s Zala megy�ben fordult elő. 

  
  



  
  

EG�SZS�G�GYI, SZOCI�LIS �S MINISTRY OF HEALTH,
CSAL�D�GYI MINISZT�RIUM SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

 26/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.06.23 – 2003.06.29.) 

  a 26. h�ten (week) az 1 – 26. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2003.06.23-

2003.06.29. 
2002.06.24-
2002.06.30. 

Medi�n 
1997-
2001 

2003. 2002. 
Medi�n 
1997-
2001 

Typhus abdominalis - - - - 1 - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 228 198 463 2489 2816 5568 
Dysenteria 1 9 11 55 122 240 
Dyspepsia coli 1 1 3 36 34 60 
Egy�b E.coli enteritis 1 1 • 38 35 • 
Campylobacteriosis 152 165 • 2427 2768 • 
Yersiniosis  - 1 • 55 55 • 
Enteritis infectiosa 809 813 • 21154 20852 • 
Hepatitis infectiosa 13 13 19 410 391 860 
AIDS 1 1 2 12 13 14 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - • 10 14 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 8 4 1 
Scarlatina 24 25 67 998 1738 3213 
Morbilli  - - - 3 1 6 
Rubeola - - 2 39 47 73 
Parotitis epidemica 3 3 4 114 83 166 
Varicella 570 568 • 26737 25329 • 
Mononucleosis inf. 40 29 20 742 737 652 
Legionellosis 1 - • 54 21 • 
Meningitis purulenta 7 2 • 139 119 • 
Meningitis serosa 10 1 2 57 52 57 
Encephalitis 
infectiosa 

4 6 2 52 51 46 

Creutzfeldt-J.-
betegs�g 

- - • 4 7 • 

Lyme-k�r 90 59 • 347 334 • 
Listeriosis - - • 2 2 • 
Brucellosis - - - 1 - 1 
Leptospirosis - 1 - 11 11 28 
Tularemia - - 1 16 48 32 
Tetanus - - - 1 - 6 
V�rusos haemorrh. l�z - - • 2 1 • 
Malaria* - - - 3 2 8 
Toxoplasmosis 4 6 5 92 111 155 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures)

 (*) import�lt esetek (imported cases)
 (•) nincs adat (no data available)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.07.02



EG�SZS�G�GYI, SZOCI�LIS �S MINISTRY OF HEALTH,
CSAL�D�GYI MINISZT�RIUM SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

26/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.06.23 – 2003.06.29.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 53 1 42 55 3 12 160 8 - 26 
Baranya 16 - 7 14 - - 21 2 - 6 
B�cs-Kiskun 18 - 3 45 - - 23 4 1 1 
B�k�s 9 - 4 60 - - 23 1 1 1 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 11 - 3 29 5 1 26 1 1 2 
Csongr�d 3 - 5 65 - - 14 2 - - 
Fej�r 19 - 6 55 - 2 13 2 - - 
Győr-Moson-Sopron 14 - 8 20 - - 43 - - 6 
Hajd�-Bihar 5 - 11 26 1 1 12 1 - 1 
Heves 4 - 3 35 1 - 12 3 - 5 
J�sz-Nagykun-Szolnok 8 - 3 84 1 1 21 2 - 2 
Kom�rom-Esztergom 1 - 3 13 - - 13 1 - 1 
N�gr�d 3 - 3 29 - - 29 - 2 1 
Pest 12 - 12 74 - 5 33 2 - 7 
Somogy 6 - 2 27 - - 16 2 - 2 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 12 - 6 10 - - 19 1 - - 
Tolna 4 - 6 32 - 1 7 1 - 4 
Vas 16 - 11 23 - 1 20 3 - 3 
Veszpr�m 8 - 5 92 - - 43 1 - 9 
Zala 6 - 9 21 2 - 22 3 2 13 
�sszesen (total) 228 1 152 809 13 24 570 40 7 90 
Előző h�t (previous week) 190 2 124 866 19 24 749 29 2 65 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.07.02



A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont (OEK) kiadv�nya. 
A kiadv�nyban szereplő k�zlem�nyek szakmai egyeztet�st k�vetően jelennek meg, 
ennek megfelelően az orsz�gos jellegű �ssze�ll �t�sok, illetve a szerkesztős�gi 
megjegyz�sben foglaltak az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont �s az orsz�gos 
tisztifőorvos szakmai v�lem�ny�t �s javasolt gyakorlat�t tartalmazz�k.  
A kiadv�nyt a „Johan B�la” Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi Int�zet �s a Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai K�z�s Alapn�l elnyert 
p�ly�zat �ltal biztos�tott egy�ttműk�d�s r�v�n fejlesztett�k ki. 

Az Epinfo minden h�ten p�nteken ker�l post�z�sra �s az Internetre. 
Internet c�m: www.antsz.hu/oek 

A kiadv�nnyal kapcsolatos �szrev�telekkel, k�zl �si sz �nd�kkal sz �veskedj�k az 
Epinfo főszerkesztőj�hez fordulni:  

„Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
1966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 476-1153, 476-1194 

Telefax: 476-1223 
E-mail: epiujsag.oek@antsz.hu  

A heti kiadv�nyban szereplő anyagok szabadon m�solhat�k �s felhaszn�lhat�k, 
azonban a kiadv�ny forr�sk �nt val� haszn�lat�n�l hivatkozni kell az al �bbi m�don: 
Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont. A k�zlem�ny c�me. Epinfo a megjelen�s �ve; a 
kiadv�ny sz �ma:oldalsz�m. (Pl.: Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont. 10 �ves az 
Epinfo. Epinfo 2003;1:1-3.)  

Orsz�gos tisztifőorvos:  
Prof. dr. Ungv�ry Gy�rgy 
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