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BEK€SZ €NT Ő
Dr. Straub Ilona főorvosnőnek – a lap megteremtőj€nek €s arculat•t
mindv€gig meghat•roz„ főszerkesztőj€nek – t•voz•sa jelentős v•ltoz•s a
Szerkesztőbizotts•g €let€ben, de nagy vesztes€g a lap olvas„i sz •m•ra is.
Elhat•rozott sz •nd €kunk a lap v•ltozatlan szellemben t‚rt €nő tov•bbvitele.
Az Epinfo az Orsz•gos Epidemiol„giai K‚zpont szakmai b•zis•ra
t•maszkodva a j‚vőben is a kor•bban kitűz‚tt c€lokat k…v•nja megval„s…tani:
V•ltozatlanul alapvető t‚rekv€se gyors €s •tfog„ t•j€koztat•s ny ˆjt •sa a hazai
j•rv •ny ‰gyi helyzetről, a fertőző betegs€gek adatair„l, valamint az aktu•lis
nemzetk‚zi inform•ci „k k‚zz €t€tele. Ahogyan eddig is, rendszeresen helyet
kapnak majd oldalain a nozokomi•lis infekci„kkal, v€dőolt•sokkal €s
olt„anyagokkal, a mikrobiol„gia k‰l‚nb ‚ző szakter‰leteivel foglalkoz„, a
gyakorlat sz •m•ra is jelentős€ggel b…r„ t•j€koztat•sok.
Az aktualit•sok k‚z‚tt a hetilap
tov•bbk€pz €si lehetős€gekről.

h…rt

ad

szakmai

rendezv€nyekről,

Az Epinfo v•rhat„an a k‚zelj‚vőben az Orsz•gos Epidemiol„giai K‚zpont
honlapj•n is hozz•f€rhető lesz, ezzel is sz €les…tve a szakmai inform•ci „k
el €r€s€nek lehetős€geit.
T‚rekv€s‰nk, hogy az Epidemiol„giai Inform•ci „s Hetilap a hagyom•nyokat
folytatva tov•bbra is bet‚ltse a m•r kialakult saj•tos szerep€t a hazai szakmai
t•j€koztat•sban.
a Szerkesztők

NEMZETK€ZI INFORM‚CI ƒ
AIDS SURVEILLANCE – GLOB‚LIS ADATOK
HIV/AIDS ADATOK, 2000
Az Eg €szs€g‰gyi Vil•gszervezet €s a UNAIDS szak€rt őinek becsl€se alapj•n
a 2000. €v v€g€re 36,1 milli„ra emelkedett a HIV/AIDS-szel €rintett felnőttek
€s gyermekek sz •ma. A becs‰lt adatok szerint 2000-ben 5,3 milli„ ember,
ezen bel‰l 600 000 tizen‚t €ven aluli gyermek fertőződ‚tt. Jelenleg csaknem
azonos a HIV fertőz‚ttek k‚z‚tt a f€rfiak €s a nők ar •nya, a HIV/AIDS
fertőz€ssel €lő 15 -49 €ves f€rfiak becs‰lt sz •ma 18,2 milli„.
2000-ben mintegy 3 milli„ ember halt meg HIV/AIDS k‚vetkezt€ben, a
pand€mia kezdete „ta ‚sszesen 21,8 milli„ra tehető a hal•lesetek kumulat…v
sz •ma. A hal•loz•sok sz •m•nak emelked€se a nők k‚r€ben is folytat„dott, a
felnőttkori esetek 52%-a k‚z‰l‰k ker‰lt ki.
2000. november 25 -ig hivatalosan 2 312 860 AIDS esetet jelentettek a WHOnak, ami az el őző €v azonos id őszak•hoz k€pest 5% -os n‚veked€snek felelt
meg (1. t•bl •zat).
1. t…bl …zat
Kumulat†v AIDS esetek
2000. november 25.
Kontinens

Esetek sz …ma

Afrika
Amerika
‚zsia
Eurˆpa
ƒce …nia

881
1 030
142
229
28

905
391
342
350
872

€sszesen

2 312 860

A fejlett ipari orsz•gokban cs ‚kkent, ugyanakkor a fejlődő orsz•gokban nőtt
az AIDS bejelent€sek sz •ma, a 111 399 ˆjonnan regisztr•lt eset k‚z‰l 81 000
tizen‚t szubszaharai orsz•gb „l sz •rmazott. (Az adatok €rt €kel€s€n€l
figyelembe kell venni, hogy az AIDS esetek bejelent€si ar •ny •ban
orsz•gonk€nt igen jelentős az elt€r€s.)
Region€lis trendek

A sz •m…t•sok szerint a pand€mia kezdete „ta ez volt az első olyan €v, amikor
ˆgy tűnt, hogy Afrika Szahara alatti ter‡letein stabiliz•l„dott az ˆj HIVfertőz€sek sz •ma: az 1999. €vi 4 milli„ esettel szemben 2000-ben 3,8 milli„
fordult el ő. Annak ellen€re, hogy a vil•g n€pess€g€nek csak egytized r€sze €l
a szubszaharai r€gi „ban, m€gis ez a legjelentősebben €rintett ter‰let. A
szak€rt ők val„sz …nűs…tik, hogy 2000-ben az ˆj HIV-fertőz€sek 72%-a, valamint

az AIDS hal•lo z•sok 80%-a e r€gi „b„l sz •rmazott (2. t•bl •zat).
‚zsi…ban ‰s ƒce …ni …ban az €v v€g€n 6,4 milli„ra becs‰lt €k a HIV-fertőz‚ttek
sz •m•t. A legt‚bb fertőz€s tov•bbra is n€h•ny d€l- €s d€lkelet-•zsiai
orsz•gban koncentr•l„dik. B•r a felnőttek k‚z‚tti prevalencia a t€rs €g sz •mos
orsz•g•ban tov•bbra is alacsony, a kock•zatos magatart•si szok•sok
terjed€s€re utal„ adatok azt val„sz …nűs…tik, hogy a lakoss•g egyre nagyobb
csoportja vesz€lyeztetett. A szexturizmus, a k•b…t„szer-€lvezet, a nemi
betegs€gek terjed€se, a nagy popul•ci „-mozg•sok el őseg…tik a j•rv •ny
kisz€lesed€s€t.
Latin-Amerik…ban ‰s a Karib-t‰rs ‰gben elsősorban a homoszexu•lis f€rfiak
€s az injekci„s k•b…t„szer€lvezők k‚z‚tt terjed a HIV, vannak azonban olyan
orsz•gok is, ahol a heteroszexu•lis terjed€si m„d el őt€rbe ker‰l€s€t €szlelik.
N€h•ny orsz•gban az antiretrovir•lis ter•pia hat•s•ra jelentősen cs ‚kkent az
AIDS mortalit•s.
A
2000.
€vben
Kelet-Eurˆp…ban
€s
KŠz‰p-‚zsi…ban
emelkedett
legintenz…vebben az ˆjonnan felder…tett HIV-pozit…v szem€lyek sz •ma.
Becsl€sek szerint mintegy 250 000 szem€ly fertőződ‚tt, melynek
k‚vetkezt€ben 60%-kal nőtt a r€gi „ban €lő HIV/AIDS-ben szenvedők sz •ma. A
legt‚bb ˆj fertőz€st tov•bbra is az injekci„s k•b…t„szer€lvezők k‚z‚tt
€szlelt€k.
Az ‰szak-afrikai ‰s a kŠzel-keleti orsz…gokra vonatkoz„an korl•tozott
epidemiol„giai inform•ci „ •ll rendelkez€sre, az ˆj adatok a HIV terjed€s€nek
er ős‚d€s€t val„sz …nűs…tik.
‹szak-Amerika, Nyugat-Eurˆpa €s ƒce …nia iparilag fejlett orsz•gaiban
tov•bbra is t‚bb ezer ember v•lik €vente fertőz‚tt €. A HIV-pozit…v szem€lyek
antiretrovir•lis kezel€s€nek hozz•f€rhetős€ge sz •mos esetben k€sleltette a
HIV-betegs€g progresszi„j•t, …gy az ˆjonnan diagnosztiz•lt AIDS esetek
sz •ma cs ‚kkent, azonban az ut „bbi n€h•ny €vben sem v•ltozott az AIDS
hal•lesetek €s az ˆj HIV-fertőz€sek gyakoris•ga, €s nem cs ‚kkent a HIV
vertik•lis terjed€s€nek jelentős€ge sem.
Epidemiolˆgiai saj…toss…gok
K€ts €gtelen, hogy az AIDS bejelent€s a HIV-j•rv •ny nyomon k‚vet€s€nek €s
az epidemiol„giai jellemzők meg•llap…t•s•nak fontos eszk‚ze, azonban j„l
ismertek a korl•tai is. A bejelentett AIDS esetek rizik„csoportok szerinti
megoszl•sa a HIV terjed€s€nek 5-10 €vvel kor•bbi jellemzőit t‰kr ‚zi.

A 2000. €vben a Szahar•t„l d€lre es ő afrikai orsz•gokban regisztr•lt betegek
t‚bb mint 90%-a feltehetően heteroszexu•lis kapcsolat r€v€n fertőződ‚tt. A
t‚bbi r€gi „ban a heteroszexu•lis terjed€si m„d jelentős€ge kisebb, de
Šzsi•ban, Latin-Amerik•ban €s ‹szak-Afrik•ban is jelentős a heteroszexu•lis
ˆton aquir•lt HIV/AIDS-fertőz€sek sz •ma. A fejlett ipari orsz•gokban az AIDS
esetek csaknem egyenlően oszlanak meg heteroszexu•lisok, a homo/biszexu•lisok €s az intrav€n•s k•b…t„szer-€lvezők rizik„csoportj•ba tartoz„k
k‚z‚tt. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen orsz•gokban is nő a
heteroszexu•lis kontaktus r€v€n fertőződ‚tt szem€lyek sz •ma (3. t•bl •zat).
Eur„p•ban 1994 „ta folyamatosan cs ‚kkent az intrav€n•s k•b…t„szer-€lvezők
k‚z‚tt diagnosztiz•lt AIDS megbeteged€sek sz •ma. Ez a trend m€g nem
mutatja
a
kelet-eur„pai
orsz•gokban
(Feh€roroszorsz•g,
Moldova,
Oroszorsz•g €s Ukrajna) jelenleg zajl„ j•rv •ny jelentős€g€t. N€h•ny keleteur„pai orsz•gban a jelentett AIDS esetek t‚bb mint 80%-a az intrav€n•s
k•b…t„szer-€lvezők k‚z‚tt fordult el ő.
A bejelentett AIDS betegek k‚z‚tt a f€rfiak €s a nők ar •nya Afrika Szahara

alatti ter‰let€n k‚zel azonos. N€h•ny •zsiai, €szak-afrikai €s k‚zel-keleti
orsz•gban, ahol ugyancsak gyakori a heteroszexu•lis terjed€s, az AIDS
betegek 40%-a nő. A t‚bbi ter‰leten az ˆj AIDS betegek k‚z‚tt tov•bbra is
l€nyegesen t‚bb a f€rfi, mint a nő.
N€h•ny orsz•g kiv€tel€vel az AIDS betegek d‚nt ő t‚bbs€ge a 15 -49 €vesek
korcsoportj•b„l ker‰lt ki. Rom•ni •ban a csecsemők €s gyermekek k‚r€ben
tov•bbra is magas az ˆj gyermekkori AIDS esetek sz •ma. A j•rv •ny
epicentrum•ban,
a
szubszaharai
Afrik•ban
az
AIDS
korspecifikus
morbidit•s•nak maximum•t k€t korcsoportban €szlelik: a 0-4 €vesek k‚z‚tt,
akik fők€nt perinat•lisan fertőződnek €s a 25 -39 €vesek k‚z‚tt, akik k‚r€ben
heteroszexu•lis kapcsolat r€v€n terjed a betegs€g.
Œsszegezve meg•llap…that„, hogy vil•gszerte folytat„dik a HIV/AIDS terjed€se. Kedvező
jelens€g, hogy a pand€mia •ltal legjobban sˆjtott ter‰leten, a szubszaharai orsz•gokban
cs‚kkent az ˆj fertőz€sek sz•ma, azonban az AIDS okozta morbidit•s €s mortalit•s m€g
2000-ben is emelkedett. Sok afrikai orsz•gban napjainkban egyszerre jelentkezik a
HIV/AIDS j•rv•ny minden sˆlyos demogr•fiai €s gazdas•gi k‚vetkezm€nye. KeletEur„p•ban folytat„dott az injekci„s k•b…t„szer-€lvezőket €rintő j•rv•nyhoz tartoz„ ˆj
fertőz€sek sz•m•nak emelked€se. Az antiretrovir•lis kezel€snek k‚sz‚nhetően nő azon
HIV-fertőz‚ttek sz•ma, akik a kor•bbiakn•l hosszabb ideig €lnek t‰netmentesen.
Forr€s: Global AIDS surveillance Part I-II. Wkly Epidemiol Rec 2000; 75: 379-383, 386-392

T‚J‹KOZTAT‚S SZAKMAI RENDEZV‹NYEKRŐL
A N‰peg‰szs‰g‡gyi Tudom…nyos T…rsas…g X. Nagygyűl‰se
2001. …prilis 26 -28. k‚z‚tt Gyul…n ker‰l megrendez€sre
az ‚NTSZ B‰k‰s Megyei Int‰zete szervez€s€ben.
A Nagygyűl‰s fő t‰m…i:
A n€peg€szs€g‰gy t‚rt €nete Magyarorsz•gon
Magyarorsz•g
k€rd €sek

EU

csatlakoz•s•val

‚sszef‰gg ő

n€peg€szs€g‰gyi

N€peg€szs€g‰gyi szakemberk€pz €s
Eg €szs€gfejleszt€si programok
K€miai biztons•g
Biztos…t•spolitika €s a n€peg€szs€g‰gy kapcsolata
A jelentkez‰s hat…rideje:

2001. febru…r 15.

Jelentkez‰si lap ‰s tov…bbi inform…ci ˆ k‰rhető: Tel.: 06 -66 -454-143, Fax:
06 -66 -322-622, E-mail: antsz04@elender.hu

A „Johan B‰la ” Orsz…gos Epidemiolˆgiai KŠzpont
Kˆrh …zi j…rv …ny ‡gyi oszt…ly …nak munka‰rtekezlete
2001. janu…r 30. (kedd) 10 ˆra
Helye: OKK „Fodor” terem Budapest, IX., Nagyv•rad t€r 2.
Program:
2001. €vi munkatervek megbesz€l€se
K„rh •zi j•rv •nyok kivizsg•l•sa
K„rh •zi j•rv •nyok jelent€se
K€rd€sek, hozz•sz„l•sok

T‚J‹KOZTAT‚S SZEM‹LYI V‚LTOZ‚SR ƒL
A Johan B€la Orsz•gos Epidemiol„giai K‚zpont Bakteriol„giai oszt•ly •ra
oszt•lyvezető főorvosk€nt, egyben a Bakteriol„giai, mikol„giai, parazitol„giai,
tipiz•l•si főoszt•ly vezetőjek€nt 2001. janu•r 1-től
Dr. F‡zi Miklˆs
ker‰lt kinevez€sre.

HELYESB•T‹S
Az Epinfo 7. €vf. 4. k‰l‚nsz•m•nak (a Johan B€la Orsz•gos Epidemiol„giai
K‚zpont M„dszertani Levele a meningococcus invaz…v betegs€gr ől) 14.
oldal•n (2. sz. mell€klet) k€t helyen el …r•s t‚rt €nt:
Hirtelen kezdődő l•z (>38,5 o C rectalisan, vagy >38,5 o C axillarisan)
Helyesen:
Hirtelen kezdődő l…z (>38,5 o C rectalisan, vagy >38,0 o C axillarisan).

HAZAI INFORM‚CI ƒ
MENINGOCOCCUS MEGBETEGED‹SEK, 2000 DECEMBER
2000 december€ben 13 meningococcus megbeteged€st jelentettek az
Orsz•gos Epidemiol„giai K‚zpont J•rv •ny ‰gyi oszt•ly •ra. Œt megbeteged€st
B szerocsoportˆ, hat esetet C szerocsoportˆ N.meningitidis okozott, egy
esetben a beteg vizsg•lati anyag•ban ACYW135 sav„val reag•l„ antig€n volt
kimutathat„. Egy esetben a beteg el őzetes antibiotikum kezel€se miatt a
k„rokoz„t nem siker‰lt kimutatni.
A 13 megbeteged€s kilenc ter‰leten fordult el ő. Œt beteg h•rom €vesn€l
fiatalabb volt, kettő a 3-5 €ves, egy a 6-14 €ves, egy pedig a 15 -19 €ves
korcsoportba tartozott. N€gy beteg 25 €vesn€l id ősebb volt. Egy 15 €ves fi ˆ a
C szerocsoportˆ N.meningitidis fertőz€s k‚vetkezt€ben meghalt.

A HAZAI J‚RV ‚NY ‘GYI HELYZET ‚LTAL‚NOS JELLEMZ‹SE
A 2001. janu…r 1-7. kŠzŠtti id őszakban 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 az 1995-99. €vek első het€t jellemző
k‚z€p€rt €kn €l j„val kevesebb salmonellosis €s dysenteria megbeteged€s
ker‰lt a nyilv•ntart•sba. T‚bb campylobacteriosis esetet regisztr•ltak, mint
2000 azonos het€ben €s nőtt az enteritis infectiosa diagn„zissal bejelentett
betegek sz •ma is. A legt‚bb fertőző enteritist, az ‚sszes eset 40%-•t a
főv•rosb„l, Csongr•d, Pest €s Veszpr€m megy€ből jelentett€k.
A v†rushepatitisek j•rv •ny ‰gyi helyzete kedvezően alakult, a bejelent€sek
sz •ma csak egyharmada volt a megfelelő medi•nnak.
A l‰g’ti fertőző betegs‰gek k‚z‰l 15%-kal kevesebb scarlatina €s
m•sf €lszer t‚bb varicella esetet regisztr•ltak, mint az el őző €v azonos
id őszak•ban. A legt‚bb b•r•nyhimlő megbeteged€st Borsod-Abaˆj-Zempl€n,
Hajdˆ-Bihar, Heves, Pest €s Veszpr€m megy€ben €szlelt€k. A v‰dőolt…ssal
megelőzhető, cseppfertőz‰ssel terjedő betegs‰gek j•rv •ny ‰gyi helyzete
megnyugtat„ volt.
Az idegrendszeri fertőző betegs‰gek csoportj•ban a tavalyi €v
meningococcus j•rv •ny •ltal €rintett első het€ben regisztr•lt 25 meningitis
purulenta esettel szemben az id €n hat megbeteged€s ker‰lt a
nyilv•ntart•sba. A n€gy ismert aetiol„gi •jˆ gennyes agyh•rtyagyullad•s k‚z‰l
h•rmat a N.meningitidis (k €t esetben B, egy alkalommal a C szerocsoportˆ),
egy megbeteged€st a S.pneumoniae okozott.

Az Epidemiol€giai Inform•ci €s Hetilap (Epinfo) a
Johan B‚la Orsz•gos Epidemiol€giai Kƒzpont (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 Kƒzeg‚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 egyƒttműk•d…s r…v…n fejlesztett…k ki.
Az Epinfo minden h€ten p€nteken ker‰l post•z•sra.

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 Epidemiolˆgiai KŠzpont
1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: 215-8027, 476-1383, 476-1224
Telefax: 476-1223

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 arra
hivatkozni kell.
mb. Orsz…gos Tisztifőorvos
Dr. Pint‰r Al …n
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