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AZ ORSZ�GOS EPIDEMIOL�GIAI K�ZPONT Z�R�JELENT�SE  
A 2003. �VI TAVASZI INFLUENZAJ�RV�NYR�L 

Magyarorsz�gon 2003. febru�r k�zep�től �prilis k�zep�ig j�rv�nyos m�reteket 
�lt �tt az influenzaszerű megbeteged�sek előfordul�sa. A j�rv�ny k�zepes 
intenzit�s� volt, ezen időszakban 434796 influenzaszerű megbeteged�st 
regisztr�ltak, ami 100 lakosra sz�m�tva 4,3 esetet jelent. 

A j�rv�ny folyam�n v�gzett virol�giai vizsg�latok eredm�nye alapj�n a 
j�rv�ny etiol�gi�ja nem volt egys�ges, az influenza A v�rus H1N1 �s H3N2 
alt�pus�nak vari�nsai, valamint az influenza B v�rus mellett a 
megbeteged�sek jelentős r�sz��rt a RSV illetve a C.pneumoniae lehetett 
a felelős.  

A j�rv�ny kezdete �s lefoly�sa  

A 2002/2003. �vi szezonban az első igazolt influenz�s megbeteged�seket 
janu�r v�g�n Somogy megy�ben, sporadikus esetekben azonos�tott�k az OEK 
L�g�ti v�rus �s molekul�ris virol�giai oszt�ly�n v�gzett PCR-vizsg�latokkal. 

Febru�r k�zep�n (7. h�t) az influenzaszerű megbeteged�sek lok�lis 
halmoz�d�s�t elősz�r Győr-Moson-Sopron megy�ben �szlelt�k, majd a h�nap 
folyam�n tov�bbi 11 megy�ből jeleztek helyi j�rv�nyokat. Az OEK J�rv�ny�gyi 
oszt�ly�ra 18 k�z�ss�gi j�rv�nyt jelentettek, melyek k�z�l 13 oktat�si 
int�zm�nyt, h�rom �vod�t, kettő fekvőbeteg gy�gyint�zetet �rintett. 

Lok�lis j�rv�nyokban elősz�r k�t győri �s egy mosonszolnoki �ltal�nos iskol�t 
�rintő j�rv�nyb�l sz�rmaz� mint�k vizsg�lata alapj�n igazolt�k az influenza 
A, illetve a B v�rus k�roki szerep�t. Ezt k�vetően m�r a B�cs-Kiskun megyei 
Kiskunhalason, a J�sz-Nagykun-Szolnok megyei T�rkev�n �ltal�nos iskolai 
j�rv�nyokban, egy szolnoki fekvőbeteg-ell�t� int�zetben, valamint a Somogy 
megyei Fony�don kialakult lok�lis j�rv�nyban is influenza A v�rus etiol�giai 
szerep�t igazolt�k.  

Az influenza jelentőszolg�latot a megyei tisztifőorvosok az aktu�lis 
j�rv�ny�gyi helyzettől f�ggően, az influenza figyelőszolg�lat adatai alapj�n 
vezett�k be. A 11. h�ttől kezdődően a 13. napt�ri h�ttel bez�r�lag az eg�sz 
orsz�g ter�let�ről jelentettek sz�mszerű adatokat. 

A megbeteged�sek sz�ma a teljesk�rű jelent�si k�telezetts�g bevezet�s�nek 
első het�ben, a 11. h�ten el�rte a maximumot, a regisztr�lt adatok szerint a 
11 -12. h�ten tetőz�tt a j�rv�ny, majd egy h�nap alatt h�tről h�tre meredeken 
cs�kkent a megbeteged�sek sz�ma. Feltehetően a j�rv�ny első k�t-h�rom 
hete kiesett az adatszolg�ltat�sb�l (1. �bra).  

1. �bra 

Influenzaszerű megbeteged�sek sz �ma Magyarorsz�gon  



2003. 02. 24 - 04. 13. 

 

A megbeteged�sek ter�leti megoszl�sa  

A megbeteged�sek ter�leti megoszl�sa igen egyenetlen volt (2. �bra). A 100 
lakosra sz�m�tott megbeteged�si ar�ny Fej�r (7,6), Hajd�-Bihar (7,1), J�sz-
Nagykun-Szolnok (7,2) �s N�gr�d (6,9) megy�ben volt a legmagasabb, a 
legalacsonyabb pedig Budapesten (2,0), Somogy (2,9) �s Tolna megy�-ben 
(2,9).  

2. �bra 

Influenzaszerű megbeteged�sek sz �ma 100 lakosra  
a 2003. �v 9-15. napt�ri het�ben Magyarorsz�gon 

 

A megbeteged�sek �letkor szerinti megoszl�sa  

Az influenzaszerű t�netekkel megbetegedettek k�z�l 428639 szem�ly �letkor 
szerinti megoszl�s�r�l kaptunk adatokat. A betegek 1,6%-a csecsemő volt, 
36,8%-a az 1-14 �ves, 23,1%-a a 15 -24 �ves, 14,8%-a a 25 -34 �ves, 16,7 %-a 



a 35 -59 �vesek korcsoportj�ba tartozott. A betegek 7,0%-a volt hatvan �ven 
fel�li. A korspecifikus morbidit�s az 1-14 �vesek �s a 15 -24 �vesek 
korcsoportj�ban volt a legmagasabb (1. t�bl�zat). 
A betegek 10,0%-�n�l �szleltek sz�vődm�ny t (43444 fő), az esetek 0,3%-�t 
(1223 fő) �polt�k k�rh�zban, �s 22,7%-uk ker�lt t�pp�nzes �llom�nyba (2. 
t�bl�zat).  

Ezen ar�nyok k�z�l a sz�vődm�nyes esetek� elt�rt a kor�bbi j�rv�nyokban 
�szlelttől. A sz�vődm�nyes esetek ar�nya 1959 �ta egyetlen egy hazai 
j�rv�nyban sem �rte el a 10%-ot, 2,9-7,7% k�z�tt v�ltozott. A magas 
sz�vődm�nyar�ny r�szben arra utal, hogy a betegek k�sőn fordultak 
orvoshoz, r�szben pedig arra, hogy az influenzav�rusokkal egyidejűleg egy�b, 
l�g�ti t�neteket kiv�lt� bakt�riumok is cirkul�ltak. 

1. 
t�bl �zat 

A bejelentett influenzaszerű megbeteged�sek kor szerinti jellemzői 

2. 
t�bl �zat 

T�pp �nzes �llom�ny, sz�vődm�nyek, k�rh�zi �pol�s 

A sz�vődm�nyek k�z�tt a bronchitis volt a leggyakoribb, ez tette ki az �sszes 
sz�vődm�ny fel�t (48,4%). A m�sodik leggyakoribb sz�vődm�ny a 
pharyngitis+tonsillitis (14,5%) �s a sinusitis (13,8%) volt k�zel azonos 
ar�nyban. Viszonylag alacsony volt a pneum�ni�val sz�vőd�tt influenzaszerű 
megbeteged�sek ar�nya (8,0%). A ritk�bb sz �vődm�nyek k�z�l a 15 carditis 
�s az 1 encephalitis megbeteged�s �rdemel eml�t�st.  

Az orsz�gos �tlagn�l l�nyegesen magasabb ar�nyban jelentettek 
sz�vődm�nyes eseteket Tolna (30,1%), B�k�s (25,3%) �s Zala (20,8%) 

Korcsoport 
(�vek) 

Bejelentett esetek Korspecifikus 
morbidit�s (%) sz�ma % 

0 6 767 1,6 7,1 
1-14 158 169 36,8 10,1 

15-24 98 916 23,1 6,9 
25-34 63 507 14,8 4,1 
35-59 71 437 16,7 2,1 
60- 29 843 7,0 1,4 

�sszesen 428 639 100,0 4,2 

Betegek 
sz�ma 

A betegekre vonatkoz� 
j�rv�ny�gyi adat sz�m % 

434 796 sz�vődm�nyes eset 43 444 10,0 
434 796 k�rh�zban �poltak 1 223 0,3 
434 796 t�pp�nzes �llom�ny 98 499 22,7 



megy�ből. A sz�vődm�nyes esetek ar�nya Budapesten (2,1%) �s J�sz-
Nagykun-Szolnok megy�ben volt a legalacsonyabb (2,1%).  

A j�rv�ny folyam�n h�t ter�letről 23 influenzaszerű megbeteged�s �ltal 
okozott hal�loz�st jelentettek. Az esetek klinikai vagy k�rbonctani diagn�zis 
alapj�n ker�ltek bejelent�sre, virol�giai megerős�t�s egyetlen esetben sem 
t�rt�nt. 

A meghaltak k�z�tt egy h�rom�ves gyermek is volt, h�rom fő a 35 -59 �ves 
felnőttek korcsoportj�ba tartozott, 19 -en pedig hatvan �ven fel�liek voltak. A 
meghalt idős szem�lyek 60%-a nem r�szes�lt influenza elleni v�dőolt�sban. 

Laborat�riumi vizsg�latok 

A j�rv�nyt megelőző időszakban, a 2002. �vi 49. �s a 2003. �vi 9. h�t k�z�tt a 
l�g�ti k�roki monitorban r�sztvevő orvosok, valamint az egy�b eg�szs�g�gyi 
szolg�ltat�k, int�zm�nyek az influenza-gyan�s betegektől 330 mint�t k�ldtek 
az OEK laborat�riumaiba, amely vizsg�latok alapj�n 16 esetben influenza A, 
15 esetben pedig az influenza B k�roki szerep�t igazolt�k.  

A pozit�v mint�k k�z�tt az igazolt influenza esetek ar�nya a 9. h�ten volt a 
legmagasabb.  

Az influenza jelentőszolg�lat elrendel�s�t k�vetően, a 10. h�ttől a j�rv�ny 
v�g�ig 225 minta ker�lt bek�ld�sre, amelyekből csak kettő igazolt influenza A 
�s 10 influenza B megbeteged�st. A bakteri�lis, főleg a C.pneumoniae
fertőz�sek sz�ma sokkal magasabbnak bizonyult. 

A 2003 tavasz�n előfordult influenzaszerű megbeteged�seket figyelő szolg�lat 
adatai azt sugallj�k, hogy a kor�bbi tan�csokkal ellent�tben hasznos lehet az 
influenzaszerű megbeteged�sek s�lyosbod� klinikai k�p�nek �szlel�sekor 
macrolid vagy fluoroquinolon t�pus� antibiotikum alkalmaz�sa, mert ezek a 
fent eml�tett bakteri�lis t�rsfertőz�sek legt�bbj�t eredm�nyesen 
visszaszor�thatj�k, �s a beteg gy�gyul�s�t előseg�thetik. 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga XXXIV. V�ndorgyűl�se  
2003. szeptember 30 - okt�ber 2. k�z�tt ker�l megrendez�sre. 

V�ndorgyűl�s helysz�ne: 8600 Si�fok, Hotel Aranypart  
Besz�des J�zsef s�t�ny 82. 

Rendezője: Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga  

A rendezv�ny fő t�m�ja: 

SURVEILLANCE A N�PEG�SZS�G�GYBEN 

AZ UNI �S CSATLAKOZ�S K�ZEG�SZS�G�GYI PRIORIT�SAI  

A T�rsas�g a V�ndorgyűl�sen, szeptember 30 -�n 18.00 �rakor tartja �ves 
rendes k�zgyűl�s�t, mely egyben tiszt�j�t� k�zgyűl�s is lesz. A k�zgyűl�s 
hat�rozatk�ptelens�g eset�n 18.15-kor ism�telten �sszeh�v�sra ker�l.  

A V�ndorgyűl�sen ker�l �tad�sra a Szendei �d�m-eml�k�rem. 

A r�szv�tel felt�teleiről Cser Istv�nn� szervező ad felvil�gos�t�st (Orsz�gos 
K�zeg�szs�g�gyi K�zpont Orsz�gos K�rnyezeteg�szs�g�gyi Int�zete 1097 
Budapest, Gy�li �t 2-6., tel/fax: (1) 476-1174; e-mail: cser.oki@antsz.hu).  



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

A 2003. augusztus 11 -17. k�z�tti időszakban bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis fertőző betegs�gek k�z�l a salmonellosis �s 
campylobacteriosis j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, mind a heti, 
mind az �v eleje �ta nyilv�ntart�sba vett esetek sz�ma alatta maradt a 2002. 
�v azonos időszak�ban regisztr�ltnak. Igen kedvező volt a dysenteria
epidemiol�giai helyzete, az 1-33. h�ten jelentett esetsz�m csup�n 40%-a volt 
az előző �v hasonl� időszak�ban nyilv�ntartottnak. Kevesebb enteritis 
infectiosa megbeteged�st jelentettek, mint az előző �v azonos het�ben. A 
legt�bb esetet Csongr�d �s Veszpr�m megy�ben diagnosztiz�lt�k.  

A v�rushepatitisek sz�ma csaknem dupl�ja volt az előző hetinek, azonban a 
betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete nem minős�thető kedvezőtlennek. A 
megbeteged�seket k�t ter�leten, Borsod-Aba�j-Zempl�n �s Pest megy�ben 
diagnosztiz�lt�k.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek a ny �ri �vszaknak megfelelően alacsony 
sz�mban fordultak elő. A varicella megbeteged�sek hetenk�nti sz�ma a 24. 
h�t �ta folyamatosan cs�kken, alacsony volt a scarlatina incidenci�ja is. 
Morbillit nem jelentettek, h�rom rubeola �s n�gy mumpsz megbeteged�st 
regisztr�ltak. 

Kevesebb idegrendszeri fertőző megbeteged�s ker�lt a nyilv�ntart�sba, 
mint az előző �v azonos het�ben. Az elm�lt h�ten egy kullancsencephalitis 
esetet jelentettek Pest megy�ből.   

A Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma (68) csaknem h�romszorosa az előző �v 
azonos het�ben regisztr�ltnak. A legt�bb megbeteged�st a főv�rosban �s 
N�gr�d megy�ben diagnosztiz�lt�k.  

A 2003. augusztus 18 -24. k�z�tti időszakban, n�gy munkanapon bejelentett 
fertőző megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az 
al�bbiakban foglalhat� �ssze: 

A leggyakoribb enter�lis fertőző betegs�gek k�z�l az �v eleje �ta 
nyilv�ntart�sba vett megbeteged�sek sz�ma alapj�n a salmonellosis �s a 
dysenteria j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb volt, mint az előző �vek azonos 
időszak�ban. A campylobacteriosis �s az enteritis infectiosa előfordul�sa 
k�zel k�tharmad�val volt gyakoribb, mint az előző �v 34. het�ben, de nem t�rt 
el l�nyegesen a 2002. �v 1-34. het�ben �szlelttől. A h�ten nem �rkezett 
jelent�s k�z�ss�gi vagy ter�leti gastroenteritis j�rv�nyr�l.  

A hepatitis infectiosa esetek sz�ma nem v�ltozott jelentősen az előző 
hetekhez viszony�tva, a 15 megbeteged�s k�z�l 11 k�t ter�leten (Borsod-



Aba�j-Zempl�n �s Heves megy�ben) fordult elő. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a ny�ri időszaknak megfelelően a 
scarlatina esetek az id�n ezid�ig regisztr�lt legalacsonyabb sz�mban 
fordultak elő a h�ten, a varicella megbeteged�sek sz �ma is az idei eddig 
�szlelt m�lypont k�r�l alakult. Pertussist �s morbillit nem jelentettek, �s csak 
h�rom rubeola �s hat mumpsz eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l a meningitisek sz�ma nem 
v�ltozott l�nyegesen az el őző hetekhez viszony�tva, �s csup�n egy 
encephalitis infectiosa megbeteged�sről �rkezett jelent�s. Az �v eleje �ta 
bejelentett esetek sz�m�t tekintve mindh�rom szindr�ma gyakrabban fordult 
elő, mint az előző �v azonos időszak�ban. 

M�sf�lszer t�bb Lyme-k�r megbeteged�st jelentettek, mint a 2002. �v 34. 
het�ben, a legt�bb megbeteged�st Hajd�-Bihar, Pest, Veszpr�m �s Zala 
megy�ben valamint Budapesten diagnosztiz�lt �k.  

  
  



  
  

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 (+)

 33/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.08.11 – 2003.08.17.) 

  a 33. h�ten (week) az 1 – 33. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2003.08.11-

2003.08.17. 
2002.08.12-
2002.08.18. 

Medi�n 
1997-
2001 

2003. 2002. 
Medi�n 
1997-
2001 

Typhus abdominalis - - - - 1 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 224 190 359 4098 4373 8219 
Dysenteria 2 10 15 72 174 321 
Dyspepsia coli 2 1 1 53 46 84 
Egy�b E.coli enteritis 3 - • 49 36 • 
Campylobacteriosis 135 118 • 3341 3680 • 
Yersiniosis  - - • 59 63 • 
Enteritis infectiosa 744 600 • 26124 26214 • 
Hepatitis infectiosa 18 19 25 515 551 1054 
AIDS 1 2 - 16 19 16 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - • 12 18 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - 1 - 11 6 1 
Scarlatina 5 16 14 1077 1848 3403 
Morbilli  - - - 3 1 22 
Rubeola 3 - 2 49 51 93 
Parotitis epidemica 4 3 4 135 99 181 
Varicella 74 60 • 28135 26736 • 
Mononucleosis inf. 20 21 18 904 905 806 
Legionellosis 4 1 • 68 28 • 
Meningitis purulenta 4 2 • 173 147 • 
Meningitis serosa 3 5 4 84 79 80 
Encephalitis infectiosa 3 - 3 92 83 77 
Creutzfeldt-J.-betegs�g - 1 • 5 11 • 
Lyme-k�r 68 26 • 781 728 • 
Listeriosis - - • 2 4 • 
Brucellosis - - - 1 - 1 
Leptospirosis - - - 20 23 34 
Tularemia 3 1 - 26 61 38 
Tetanus - 1 - 1 1 8 
V�rusos haemorrh. l�z - 1 • 2 3 • 
Malaria* 1 - 1 6 7 11 
Toxoplasmosis 1 2 4 103 139 177 

(+) 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: 2003.08.19



  

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 (+)

33/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.08.11 – 2003.08.17.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 33 - 23 33 - 2 14 7 - 25 
Baranya 9 1 6 6 - - 1 1 - - 
B�cs-Kiskun 23 - 6 36 - - 2 1 - 1 
B�k�s 15 1 9 50 - - 1 - 1 - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 13 - 2 25 14 - 5 2 - 3 
Csongr�d 4 - 3 85 - - 5 - - - 
Fej�r 5 - 3 31 - - 2 2 - 1 
Győr-Moson-Sopron 9 - 12 22 - - 12 1 - 6 
Hajd�-Bihar 37 - 17 17 - - 1 2 - - 
Heves 8 - 2 48 - - 1 1 - 2 
J�sz-Nagykun-Szolnok 13 - - 43 - - 5 - 1 - 
Kom�rom-Esztergom 9 - 7 35 - - 3 - - - 
N�gr�d 1 - 5 44 - - 5 - - 14 
Pest 6 - 10 59 4 1 5 - - 8 
Somogy 4 - 3 32 - - 1 1 - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 10 - 1 24 - - 1 1 1 - 
Tolna 7 - 4 11 - - 1 - 1 - 
Vas 6 - 7 15 - - - 1 - - 
Veszpr�m 4 - 7 94 - 2 5 - - 3 
Zala 8 - 8 34 - - 4 - - 4 
�sszesen (total) 224 2 135 744 18 5 74 20 4 68 
Előző h�t (previous week) 250 3 130 761 10 14 90 25 7 55 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.08.19



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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