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2001 . ƒVI JELENT ƒSƒNEK „SSZEFOGL AL •JA
A velesz…letett rendelleness†gek jelentős sz •muk €s az •llapot s…lyoss•ga
miatt komoly n€peg€szs€g†gyi probl€m•t jelentenek. El őfordul•suk a
sz †let€sek k„zel 6% -•ban v•rhat‚, ami €vente k„zel 6000 …jsz†l„ttet,
csecsemőt, valamint fejlőd€si rendelleness€g miatt terhess€g-megszak‡t•sra
ker†lt magzatot €rint.
A velesz†letett rendelleness€gek a kiemelt hal‡lokok k„z€ tartoznak. 2001ben az „sszes hal•loz•sok (132183) k„z†l a nemzetk„zi betegs€gek
oszt•lyoz•sa X. rev‡zi ‚ja szerint 361 esetben (2,7 ezrel€k) velesz†letett
rendelleness€g volt az elsődleges hal•lok. Ez t„bb mint fele a fertőző
betegs€gek €s egy€b €lősdiek okozta hal•loz•snak, amely 611 (4,6 ezrel€k)
szem€lyn€l szerepelt a hal•l okak€nt.
A velesz†letett rendelleness€gek s…lyoss•ga k†l„n„sen a perinatalis €s a
csecsemőhal‡loz‡s eset€n szembetűnő. A KSH adatai szerint 2001-ben 789
csecsemőhalottb‚l 189-en (az „sszes eset 24%-a) haltak meg velesz†letett
rendelleness€g, deformit•s, ill. kromosz‚ma rendelleness€g miatt. Az
eg €szs€g†gyi, gazdas•gi €s pszichol‚giai probl€m•k sokas•ga €s s…lyoss•ga
nemcsak a halottak, hanem az €letben maradottak eset€ben is j‚l ismert.
Az OEK Hum•ngenetikai €s teratol‚giai oszt•ly •n műk„dő Velesz…letett
Rendelleness†gek Orsz‡gos Nyilv‡ntart‡sa minden €vben jelent†st k€sz ‡t
az el őző €vben regisztr•lt velesz…letett ‡rtalmakr‰l, amely a k„zelj„vőben az
OEK internetes honlapj•n is megtekinthető. A 2001. €vi epidemiol‚giai
helyzetről elk€sz ‡tett jelent€s nyomtatott form•ban m•r publik•l•sra ker†lt,
ennek legfontosabb meg•llap‡t•sai az al •bbiak voltak:
Az elm…lt €vekben az ‰NTSZ vezetőivel €s az adatszolg•ltat‚ orvosokkal
l€tes‡tett szem€lyes konzult•ci ‚k r€v€n †vr ől †vre nŠvekszik a fejlőd†si
rendelleness†gek bejelent†si ar ‡nya. Ez abban is t†kr „ződik, hogy 2001ben az 1997. €vi m€lyponthoz (16,8‰) k€pest megdupl•z‚dott, az el őző
†vhez (27,1‰) viszonyŒtva pedig 6 ezrel†kkel nőtt a bejelent†sek
orsz‡gos ar ‡nya (33,2‰) (‡bra). A velesz†letett fejlőd€si rendelleness€gek
bejelent€si fegyelme azonban m€g mindig nem €ri el a k‡v•natos szintet, mivel
a bejelent€sek orsz•gos •tlaga alig t„bb mint fele a v•rt €rt €knek.
A bejelentett velesz…letett fejlőd†si rendelleness†gek ar ‡nya
Magyarorsz‡gon

2001-ben „sszesen 3243 fejlőd€si rendelleness€get (33,2‰) jelentettek a
VRONY-ba. Az egyes fejlőd€si rendelleness€g-t‡pusok el őfordul•s•t elemezve
leggyakoribbak a
komplex sz ‡v- €s €rrendszeri rendelleness€gek (271 eset: 2,8‰),
nem azonos‡tott, t„bbsz„r„s fejlőd€si rendelleness€gek (206 eset: 2,1‰),
hypospadiasis (203 eset: 2,1‰),
kamrai s„v€nyhi•ny (172 eset: 1,8‰),
pitvari s„v€nyhi•ny (163 eset: 1,7‰),
le nem sz •llt here (163 eset: 1,7‰),
cs ‡pő velesz†letett dislocati‚ja (148 eset: 1,5‰),
Down-k‚r (144 eset: 1,5‰),
haemangioma (137 eset: 1,4‰),
dongal•b (106 eset: 1,1‰),
vesemedence €s h…gyvezet€k egy€b, elz•r‚d•ssal j•r‚ rendelleness€ge
(85 eset: 0,9‰),
velesz†letett, nem daganatos anyajegy (71 eset: 0,7‰).
Bizonyos fejlőd€si rendelleness€g-csoportok eset€n az incidencia €rt €kek
megk„zel‡tik, vagy esetleg el is €rik a v•rt €rt €ket, (pl. nem azonos‡tott,
t„bbsz„r„s fejlőd€si rendelleness€gek, Down-k‚r, hypospadiasis, ill.
sz ‡vfejlőd€si rendelleness€gek). N€h•ny fejlőd€si rendelleness€g (pl.
velesz†letett hypertrophi•s pylorus stenosis, szemfejlőd€si rendelleness€ge)
eset€n a v•rt gyakoris•gokt‚l val‚ elmarad•s elsősorban a bejelent†s
hi ‡ny ‡ra vezethető vissza.
A terhess†gek kimenetele szerint t„rt €nő oszt•lyoz•s alapj•n elmondhat‚,
hogy 2001-ben az „sszes bejelentett eset 91,4%-•ban a magzat €lve
sz †letett, a magzati hal•loz•sok ar •nya 8,1% volt, az €lvesz†l„ttek 1,2%-•n•l
jelentettek csecsemőhal•loz•st. A magzati hal•loz•sok t…lnyom‚ r€sz €t a
prenatalisan felismert rendelleness€gek k€pezt€k, amelyek az „sszes

rendelleness€g 8,2%-•t alkott•k.
A bejelentett fejlőd€si rendelleness€gek k„z†l
legnagyobb ar •nyban prenatalisan felismer†sre:

az

al •bbiak

ker†ltek

a

koponyahi•ny (95,8%)
kopolty…‡ v sz •rmaz€kok rendelleness€gei (80%)
egy€b kromosz‚ma -rendelleness€gek (70%)
nyitott gerinc (58,1%)
agys€rv (50%)
nyitott hasfal (50%)
v‡zfejűs€g (48,4%)
egy€b, nem azonos‡tott szindr‚m•k (49,1%).
A leggyakoribb kromosz‚ma -rendelleness€get jelentő Down-k‚r prenatalisan
diagnosztiz•lt eseteinek ar •nya (39,3%) elmarad a k‡v•natost‚l, a bejelentett
145 esetből 86 (59,3%) sz †l€ssel v€gz őd„tt. A t„bbsz„r„s fejlőd€si
rendelleness€gek 6,6%-•t diagnosztiz•lt •k magzati korban. A h…gyrendszer
fejlőd€si rendelleness€gei eset€ben a prenatalis diagnosztika hat€konys•ga
kisfok…nak ‡t€lhető, mivel adataink szerint a t„ml ős ves€t 10,5%-ban, a
vesehi•nyt 8,6%-ban ismert€k csak fel a sz †let€s el őtti €letben. A
sz ‡vfejlőd€si rendelleness€gek mind„ssze 1,8%-•t diagnosztiz•lt •k magzati
korban.
A csecsemőhal‡loz‡s leggyakoribb ok •t – a bejelent€sek szerint – a sz ‡v- €s
nagy€r-rendelleness€gek, a v‡zfejűs€g, a vesehi•ny, az egy€b kromosz‚ma rendelleness€gek €s a t„bbsz„r„s fejlőd€si rendelleness€gek k€pezt€k.
A bejelent€sekkel kapcsolatban Šsszefoglalva elmondhat‰, hogy a
regisztr•lt rendelleness€gek ar •nya 2001-ben megk„zel‡tette az eur‚pai
•tlagot. Ez az €rt is fontos, mivel a magyarorsz‡gi regiszter 2003-t‰l teljes
jog• tagja az Eur‚pai Uni‚ t•mogat•s•val fenntartott velesz†letett
rendelleness€gek eur‚pai regiszter€nek, az EUROCAT-nek (European
Surveillance of Congenital Anomalies). A kollabor•ci ‚ elsősorban a
tagorsz•gok adatainak bek†ld €s€ből, k„zponti feldolgoz•s•b‚l, illetve az
eredm€nyek publik•l•s•b‚l •ll. Ezen t…l kutat•si projektek €s a regiszterek
műk„dtet€s€nek belső fejleszt€se tartozik az alaptev€kenys€ghez. Az
Eur‰pai Uni‰hoz val‰ csatlakoz‡s k†sz „b€n alapvető, hogy a hazai adatok
megfeleljenek azoknak az adatminős€gi minimumfelt€teleknek, amelyeket e
rangos nemzetk„zi szervezet k€pvisel.
T‡j†koztat‡st adta:

dr. M†tneki J•lianna oszt‡lyvezető
„Johan B†la” Orsz‡gos Epidemiol‰giai KŠzpont
Hum‡ngenetikai †s teratol‰giai oszt‡ly

T€JƒKOZTAT€S SZAKMAI RENDEZVƒNYEKRŐL
A „Johan B†la ” Orsz‡gos Epidemiol‰giai KŠzpont
Eg †szs†gmonitoroz‡s †s nemfertőző betegs†gek epidemiol‰giai oszt‡lya
†s a KŠzponti Statisztikai Hivatal
2003. november 5-6-‡n rendezi meg
a III. Orsz‡gos Eg †szs†gstatisztikai F‰rumot.
Helye: Eg €szs€g†gyi, Szoci•lis €s Csal•d†gyi Miniszt€rium
Budapest, V., Arany J. u. 6-8.
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NOVEMBER

5.

N ƒPEGƒSZSƒG‚GYI

JELENT ƒS – ElnŠkŠk: Vukovich Gabriella, Groszmann M‡ria

9 30 -10 00 Regisztr•ci ‚
10 00 -10 15 Megnyit‚ – Vukovich Gabriella (ESZCSM)
10 15 -10 30 A hazai eg €szs€gstatisztika int€zm €nyrendszer€nek fejleszt€se – Kincses
Gyula (MEDINFO)
10 30 -10 45

N€peg€szs€g†gyi Jelent€s 1. (koncepci‚, tervek) – Vitrai J‚zsef (OEK)

10 45 -11 00 Az ‰NTSZ helyi n€peg€szs€g†gyi tev€kenys€gei €s az ezekkel
kapcsolatos jelent€sek – Gombk„tő Gy „rgy (‰NTSZ Heves Megyei
Int€zete)
11 55 -11 15 N€peg€szs€g†gyi Jelent€s 2. (szakirodalmi „sszefoglal‚) –
N€peg€szs€g†gyi Jelent€s szak€rt ők
11 15 -11 30 Sz €net

I NDIK €TOR OK – ElnŠkŠk: Kincses Gyula, D‰zsa Csaba
11 30 -11 45 N€peg€szs€g†gyi indik•torok – Zs •mbokin€ Bakacs M•rta (OEK)
11 45 -12 00 K„rnyezet-eg €szs€g†gyi indik•torok – P•ldy Anna (OKK)
12 00 -12 15 Szolg•ltat•sok minős€g€nek indik•torai – Belicza Œva (OEP)
12 15 -12 30 K€rd €sek, hozz•sz ‚l•sok
12 30 -13 30 Eb €dsz†net

E GƒSZSƒGA DATT €R – ElnŠkŠk: Melles M‡rta, Surj‡n Gy Šrgy
13 30 -13 40 Internetes eg €szs€gadatt•r 1. (koncepci‚) – Vitrai J‚zsef (OEK)
13 40 -13 55 Internetes eg €szs€gadatt•r 2. (IT megval‚s‡t•s) – Surj•n Gy „rgy
(MEDINFO)
13 55 -14 10 V•ltoz•sok a fertőző betegs€gek bejelent€s€nek inform•ci ‚s
rendszer€ben – Csoh•n ‰gnes (OEK)
14 10 -14 25 V•ltoz•sok a nozokomi•lis fertőz€sek bejelent€s€nek inform•ci ‚s
rendszer€ben – B„r„cz Karolina (OEK)

14 25 -14 40 K€rd €sek, hozz•sz ‚l•sok
14 40 -14 55 Sz †net

A DATMIN ŐSƒG,

HITELESS ƒG – ElnŠkŠk: G‡rdos ƒva, Bord‡s Istv‡n

14 55 -15 10 A minős€g, mint az adat-hasznosul•s kulcsa – Surj•n Gy „rgy (MEDINFO)
15 10 -15 25 Fekvőbeteg adatok ellenőrz €si m‚dszerei – Lipp S•ndor (GY•GYINFOK)
15 25 -15 40 Adatellenőrz €s, adatminős€g, hiteless€g – G•rdos Œva (KSH)
15 40 -15 50

A hal•loki statisztika fejleszt€s€nek folyamata, k†l„n„s tekintettel az
adatminős€gre – M€sz •ros ‰rp •d (KSH)

15 50 -16 00 A hal•loki k‚dol•s probl€m•i, el őzetes eredm€nyek – Sz †cs M•ria
(‰NTSZ Tolna Megyei Int€zete)
16 00 -16 10 A hal•loki diagn‚zis fel•ll ‡t•s•nak oktat•sa Magyarorsz•gon – S•ndor
J•nos (PE)
16 10 -16 20 Javaslatok a halottvizsg•lati bizony‡tv •ny m‚dos‡t•s•hoz – Szerencse
P€ter (‰NTSZ Tolna Megyei Int€zete)
16 20 -16 35 K•rd •sek, hozz‚sz ƒl‚sok
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K UTAT €SOK,

6.

EG ƒSZSƒGFELM ƒRƒSEK 1. – ElnŠkŠk: Vok‰ Zolt‡n, Vitrai J‰zsef

10 00 -10 10 Megnyit‚
10 15 -10 30 Az eg €szs€gmonitoroz•s hazai rendszer€nek fejleszt€se – Vok‚ Zolt•n
10 30 -10 50

A Magyar Eg €szs€g†gyi Sz •ml •k – Goschin€ Mann‚ M•ria (KSH)

10 50 -11 10 Szervezett lakoss•gi sz űrővizsg•latok eg €szs€g-gazdas•gtani elemz€se –
Boncz Imre (OEP)
11 10 -11 25 Sz €net
11 25 -11 45 A Vil•g Eg €szs€gfelm€r€s 2003. magyar eredm€nyeiből – Boros Julianna
(OEK)
11 45 -12 05 A felnőtt lakoss•g drogepidemiol‚giai vizsg•lata – Elekes Zsuzsanna,
Paksi Borb•la (Budapesti K„zgazdas•gtudom•nyi €s ‰llamigazgat•si
Egyetem)
12 05 -13 05 Eb •d, sajtƒt‚j•koztatƒ

K UTAT €SOK,

EG ƒSZSƒGFELM ƒRƒSEK 2. – ElnŠkŠk: Aszmann Anna, Morava

Endre
13 05 -13 25 Hungarostudy 2002: orsz•gos reprezentat‡v eg €szs€gfelm€r€s – Kov•cs
M‚nika (SE)
13 25 -13 45 A szubjekt‡v eg €szs€g vizsg•lata SF -36 k€rd ő‡ vvel – F†zesi Zsuzsa,
Tisty•n L•szl‚ (FACT Int€zet)
13 45 -14 05 Iskol•s gyermekek eg €szs€gmagatart•sa (HBSC) – Aszmann Anna
(OGYEI)

14 05 -14 25 Eg €szs€gfelm€r€sek €s €letm‚dvizsg•latok a WHO CINCI Program
keret€ben – Morava Endre, Antmann Katalin (SE)
14 25 -14 40 K•rd •sek, hozz‚sz ƒl‚sok
14 40 -14 50 Z‚rszƒ

T OV € BBKƒPZ ƒS
14 50 -15 50

OLEF2003 megfigyelő k€pz €s 1. – Boros Julianna

15 50 -16 05 Sz €net
16 05 -17 05 OLEF2003 megfigyelő k€pz €s 2. – Boros Julianna

***
A „Johan B†la ” Orsz‡gos Epidemiol‰giai KŠzpont
2003. november 13 -‡n (cs…tŠrt Šk) 10.30 ‰rakor
„INFLUENZA szakmai napot” tart.
Helye: OKK Fodor terem Budapest, IX., Nagyv•rad t€r 2.
Megnyit‰: prof. dr. Berencsi Gy „rgy
PROGRAM
Dr. Vass ‰d•m: Az influenza elleni v†dekez†s strat†giai elemei
Dr. Csoh•n ‰gnes, dr. Moln•r Zsuzsanna: Az influenza surveillance
Dr. Jankovics Istv•n, dr. Gacs M•ria, Gyarmati P€ter: „L†g•ti K‰roki
Monitor” – a 2002/2003. †vi influenza szezonban szerzett tapasztalatok
Sz €net
Dr. Prinz Gyula: Az influenza klinikai vonatkoz‡sai
Dr. Melles M•rta: Felk†sz …l†s a pand†mi ‡ra
T‡j†koztat‡s a 2003/2004. †vi influenza szezon aktu‡lis feladatair‰l
K†rd †sek, hozz‡sz ‰l‡sok

T€RSAS€GI K„ZLEMƒNY
A Magyar Higi†nikusok T‡rsas‡ga k„zlem€nye a szem€lyi j„vedelemad‚b‚l
2002. €vben befolyt t•mogat•si „sszeg felhaszn•l•s•r‚l.
A Magyar Higi€nikusok T•rsas•ga (Budapest, IX., Gy •li …t 2-6., ad ‚sz •m:
19000204143) ez …ton teszi k„zz €, hogy a szem€lyi j„vedelemad‚ 1% -•b‚l
befolyt
„sszeget
a
2003-ban
megtartott
T•rsas•gi
V•ndorgyűl€s
kiadv•nyainak megjelentet€s€re ford‡totta.

A HAZAI J€RV €NY ‚GYI HELYZET €LTAL€NOS JELLEMZƒSE
A
2003.
okt‰ber
13 -26.
k„z„tti
id őszakban
bejelentett
fertőző
megbeteged€sek alapj•n az orsz•g j•rv •ny †gyi helyzete az al •bbiakban
foglalhat‚ „ssze:
Az enter‡lis bakteri‡lis fertőző megbeteged†sek k„z†l a k€t h€t alatt 12
dysenteria gyan…t jelentettek.
A salmonellosis €s campylobacteriosis j•rv •ny †gyi helyzete kedvezőnek
minős‡thető, az €v eleje ‚ta regisztr•lt esetek sz •ma kevesebb volt, mint a
2002. €v azonos id őszak•ban.
A vŒrushepatitisek el őfordul•sa nem t€rt el l€nyegesen az el őző €v azonos
id őszak•ban regisztr•ltt‚l. Az •zd on kialakult ter†leti HAV-j•rv •ny tov•bb
folytat‚dott, ‡gy a legt„bb megbeteged€st Borsod-Aba…j-Zempl€n megy€ben
diagnosztiz•lt •k.
A l†g•ti fertőző betegs†gek k„z†l a scarlatina €s varicella j•rv •ny †gyi
helyzete kedvező volt. A k€t h€t alatt k€t olt•si koron aluli gyermekn€l
diagnosztiz•ltak pertussis gyan…t. Az €v eleje ‚ta regisztr•lt bejelent€sek
sz •ma 15 -re emelkedett, ami k„zel k€tszerese volt az el őző €v 1-43. het€ben
nyilv•ntartottnak. A morbilli, a rubeola €s a mumpsz j•rv •ny †gyi helyzete
nem t€rt el l€nyegesen az el őző €vitől.
14 legionellosist jelentettek a 42. h€ten, ezzel a janu•r 1. ‚ta nyilv•ntart•sba
vett esetek sz •ma 96 -ra emelkedett, ami t„bb mint k€tszerese az el őző €v
azonos id őszak•ban regisztr•ltnak. Az esetek k„z†l†k kilenc, m•rcius –
augusztus k„z„tt kezdőd„tt megbeteged€st ut ‚lagosan jelentettek be. A
megbeteged€sek k€tharmada Gy őr-Moson-Sopron megy€ben fordult el ő.
Az idegrendszeri fertőző megbeteged†sek el őfordul•sa nem haladta meg
jelentősen az el őző €v azonos id őszak•ban regisztr•ltat, a meningococcus
betegs€g €s a kullancsencephalitis j•rv •ny †gyi helyzete kedvezően alakult.
A 42. h€ten n€gy listeriosisr‚l €rkezett jelent€s, ezzel h€tre emelkedett az €v
eleje ‚ta bejelentett esetek sz •ma. A n€gy megbeteged€s okt‚berben, h•rom
ter†leten fordult el ő, a betegek k„z†l egy …jsz†l„tt, egy fiatal felnőtt, €s kettő
50 €vesn€l id ősebb szem€ly volt.

EGƒSZSƒG‚GYI, SZOCI€LIS ƒS
CSAL€D‚GYI MINISZTƒRIUM
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH,
SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbeteged†sek Magyarorsz‡gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)
42/2003.sz.heti jelent€s (weekly report)

(2003.10.13 – 2003.10.19.)

a 42. h†ten (week)
Betegs†g
Disease
Typhus abdominalis
Paratyphus
Salmonellosis
Dysenteria
Dyspepsia coli
Egy†b E.coli enteritis
Campylobacteriosis
Yersiniosis
Enteritis infectiosa
Hepatitis infectiosa
AIDS
Poliomyelitis
Acut flaccid paralysis
Diphtheria
Pertussis
Scarlatina
Morbilli
Rubeola
Parotitis epidemica
Varicella
Mononucleosis inf.
Legionellosis
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Encephalitis infectiosa
Creutzfeldt-J.betegs†g
Lyme-k‰r
Listeriosis
Brucellosis
Leptospirosis
Tularemia
Tetanus
VŒrusos haemorrh. l‡z
Malaria*
Toxoplasmosis

az 1 – 42. h†ten (week)

2003.10.13- 2002.10.14- Medi‡n
19972003.10.19. 2002.10.20. 2001

2003.

2002.

Medi‡n
19972001

150
10
1
2
149
1
988
31
2
1
48
4
292
36
14
4
1
2
1

199
43
2
2
166
912
21
46
4
415
32
1
6
1
2
-

226
16
2
•
•
•
•
30
•
72
1
7
•
38
•
•
4
1
•

5755
110
74
59
4541
67
33985
724
22
14
14
1286
3
68
162
29210
1174
96
204
114
112
9

1
6291
312
58
49
4948
70
33021
778
22
19
8
2033
1
59
144
28018
1150
36
173
102
98
11

1
11178
532
104
•
•
•
•
1533
22
•
1
3870
24
107
211
•
1036
•
•
135
99
•

24
4
1
1
2

19
1
4

•
•
3
2
•
3

1069
7
1
28
35
5
3
7
127

1042
4
31
71
5
3
13
176

•
•
1
54
75
11
•
15
209

(+) 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: 2003.10.21

EGƒSZSƒG‚GYI, SZOCI€LIS ƒS
CSAL€D‚GYI MINISZTƒRIUM
Eng.sz.: 87104/1975

MINISTRY OF HEALTH,
SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
OF THE HUNGARIAN REPUBLIC
Bejelentett fertőző megbeteged†sek Magyarorsz‡gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)
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Ter…let
Territory

Salmonellosis

(2003.10.13 – 2003.10.19.)

Dysenteria

Campylobacteriosis

Enteritis
infectiosa

Hepatitis
infectiosa

Scarlatina

Varicella

Mononucl.
infectiosa

Meningitis
purulenta

Lyme-k‰r

15
6
10
13
3
3
8
6
4
7
8
3
5
11
6
10
1
12
3
16

7
1
1
1
-

25
1
7
3
4
9
3
19
6
3
4
4
1
10
1
17
8
10
9
5

87
10
39
113
13
60
57
46
10
56
58
64
33
57
26
8
50
27
144
30

2
2
20
2
1
2
1
1

12
3
1
2
5
2
4
1
1
8
1
6
2
-

41
8
19
7
29
14
20
17
19
8
12
19
30
24
9
11
3
1
1

6
5
2
2
2
2
2
1
2
1
6
1
1
2
1

1
1
1
1

10
1
4
1
1
2
2
2
1

„sszesen (total)

150

10

149

988

31

48

292

36

4

24

Előző h†t (previous week)

172

5

146

889

25

46

196

38

4

25

Budapest
Baranya
B‡cs-Kiskun
B†k†s
Borsod-Aba•j-Zempl†n
Csongr‡d
Fej†r
Győr-Moson-Sopron
Hajd•-Bihar
Heves
J‡sz-Nagykun-Szolnok
Kom‡rom-Esztergom
N‰gr‡d
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatm‡r-Bereg
Tolna
Vas
Veszpr†m
Zala

(+) előzetes, r€szben tiszt‡tott adatok (preliminary, partly corrected figures)
A statisztika k€sz‡t€s ideje: 2003.10.21

„SSZEFOGLAL• AEROBIOL•GIAI JELENTƒS
Az ‰NTSZ Aerobiol‚giai H•l‚zata a 2003. €vi polleninform•ci ‚s jelent€seket a
hossz…, €s szokatlanul kem€ny t€l ut •n, m•rcius 17 -től szolg•ltatta.
Az idei pollenszezon az el őző €vekhez viszony‡tva k€sőbb indult, de azt•n
robban•sszerűen vir•gzott egyszerre t„bb allerg€n pollent termelő fafaj is. A
korai vir•gz •s… f•k mellett sz •mos, m•s €vekben k€sőbb megjelenő faj,
nemzets€g vir•gporszemeit is kor•bban detekt•lt •k ez €vben, mint p€ld •ul a
juhar, t„lgyek, fenyőf€l€k €s az er ősen allerg€n ny ‡r€t is. A tavaszi, s a ny •ri
szezon •tfed€se ez €vben is bek„vetkezett. Ez allergol‚giai szempontb‚l
l€nyeges jelens€g, mivel ilyenkor egyszerre sok pollent‡pus jelenik meg a
l€gk „rben, ami az allergi•s t†netek fokoz‚d•s•hoz vezetett ak •r m•r
j…niusban is. A parlagfű pollen okozta ‚ri •si allerg€n terhel€s tov•bbra is a
legfontosabb jellemzője a hazai pollenszezonoknak. Id €n alacsonyabb
mennyis€geket regisztr•ltak orsz•gszerte, feltehetően a tavalyi es ős, hideg
ősz miatt, melynek k„sz „nhetően viszonylag kev€s parlagfűmag tudott be €rni.
De ez a „viszonylag alacsonyabb” terhel€s is annyira magas m€g mindig, hogy
sz •mos beteg eset€ben t†neteik folyamatos kiv•lt •s•ra alkalmas. Az őszi
gyomok pollin•ci ‚ja a v•ltoz€kony, de az €rt meleg id őj•r•s miatt lassan
csengett le, s az er ősen fertőz„tt k„rzetek k„zel€ben m€g okt‚berben is
el őfordult k„zepes, illetve alacsony m€rt €kű gyompollen terhel€s.
A hossz… t€l ut •n lassan €bredt a term€szet, majd mintegy egyszerre
igyekezett p‚tolni lemarad•s•t. A mogyor‚ (Corylus) €s az €ger (Alnus)
vir•gz •sa mellett a ciprusf€l€k (Cupressaceae/Taxaceae) is bőven ontott•k
vir•gporukat az id €n. A korai f•k mellett sz •mos k€sőbben megjelenő faj,
nemzets€g vir•gporszemeit is kor•bban detekt•lt •k, mint p€ld •ul a juhar
(Acer), t„lgyek (Quercus), fenyőf€l€k (Pinus) €s az er ősen allerg€n ny ‡r
(Betula). Kor•n, m•r a 15. h€ten kezdte pollenj€t sz ‚rni a ny ‡r (Betula), majd
„t h€ten •t elny…l‚ vir•gz •si szakasz•t regisztr•lt •k. Jelentős volt a kőris
(Fraxinus) terhel€s is, s a ny •r (Populus) vir•gporszemeinek koncentr•ci ‚ja is
gyakran meghaladta a magas kateg‚ri •t. Hasonl‚an a 2002. €vhez, id €n is
m•r •prilis v€g€n elkezdőd„tt a p•zsitf†vek (Poaceae) pollensz‚r•sa. Az
egy€b ny •ri gyomn„v€nyek ez €vben …jra m•r a 18. h€ten megjelentek az
orsz•g l€gter€ben. A ny •rv €gi gyomok k„z†l id €n az †r„m (Artemisia)
vir•gporszem€t tal•lt •k meg el ősz „r a szeksz•rdi €s b€k€scsabai csapd•kban
kor•bban, m•r a 25. h€ten. A parlagfű (Ambrosia) vir•gporsz‚r•sa is el őbb
indult, m•r a 26. h€ten jelentkezett, s azonnal h€t v•ros csapd•j•ban ker†lt
regisztr•l•sra vir•gporszeme. A v•ltoz€kony j…liusi id ő miatt lassabban
foglalta el „egyeduralkod‚” poz‡ci ‚j•t a hazai pollennapt•rban, de azt•n
hossz… id őszakban domin•ns allerg€nk €nt uralta a l€gk „rt. A parlagfű pollen
koncentr•ci ‚ maximum•t a 34 -35. h€ten €rte el, s a Debrecenben regisztr•lt
997 parlagfű pollenszem/m 3 -es napi maxim•lis koncentr•ci ‚t egyetlen m•sik

•llom•s €rt €ke sem m…lta fel†l. A szeptemberi v•ltoz€kony, csapad€kos id ő
•tmenetileg lecs„kkentette a gyompollen okozta expoz‡ci ‚t, de a vir•gz •si
szezon orsz•gszerte hossz… volt. Kiemelkedően megnőtt a libatopf€l€k
(Chenopodiaceae) pollent„meg€nek jelenl€te id €n. Ez is arra utal, hogy
tov•bb n„vekszik a gyomos ter†letek nagys•ga haz•nkban.
Tart‚san, igen nagy mennyis€gben jelentek meg az Alternaria €s
Cladosporium gombaelemei a ny •ri €s az őszi csapad€kosabb, p•r•s
id őszakokban.
A

polleninform•ci ‚s

http://www.antsz.hu/oki/pollen

Jelent†st adta:

szolg•ltat•s a szezon alatt folyamatos
weboldalon, valamint a Teletexten.

volt

dr. P‡ldy Anna igazgat‰helyettes főorvos, oszt‡lyvezető,
dr. Erdei Eszter biol‰gus, tudom‡nyos munkat‡rs,
Hardy TŒmea tudom‡nyos munkat‡rs,
Mig‡lyn† J‰zsa Edit tudom‡nyos munkat‡rs,
dr. Farkas Ildik‰ főorvos, főtan‡csos
„Fodor J‰zsef” Orsz‡gos KŠzeg†szs†g…gyi KŠzpont
Orsz‡gos KŠrnyezeteg†szs†g…gyi Int†zete Biol‰giai monitoroz‡si oszt‡ly
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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 cŒm: 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 KŠzpont
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 Šrgy
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