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HAZAI INFORM�CI� 

INFLUENZA �S INFLUENZASZERŰ MEGBETEGED�SEK  

A 2001. febru�r 26. �s m�rcius 4. k�z�tti időben Budapestről �s nyolc 
megy�ből �sszesen 17 844 influenza megbeteged�st jelentettek, 43,5%-kal 
kevesebbet, mint az előző h�ten (31 602). H�t megy�ben az igen alacsony 
megbeteged�si sz�mra val� tekintettel a 9. napt�ri h�ten megsz�ntett�k a 
jelentőszolg�lat műk�dtet�s�t. N�gr�d megye kiv�tel�vel valamennyi ter�leten 
kevesebb esetet regisztr�ltak az előző hetin�l.  

A betegek 13,9%-�t vett�k t�pp�nzes �llom�nyba, 605 betegn�l (3,4%) alakult 
ki sz�vődm�ny, 31 esetben (0,2%) v�lt sz�ks�gess� a k�rh�zi �pol�s. 
Hal�loz�st nem jelentettek (1. t�bl�zat). 

A legmagasabb megbeteged�si gyakoris�got Borsod-Aba�j-Zempl�n �s Heves 
megy�ben �szlelt�k, egy h�t alatt a lakoss�g 0,7%-a fordult orvoshoz 
influenz�ra jellemző panaszokkal. Ezt k�vette N�gr�d megye �rintetts�ge, 
ahol az előző h�thez viszony�tva gyakorlatilag nem v�ltozott a 
megbeteged�sek sz�ma, 100 lakosra 0,5 megbeteged�s jutott. 

A megbeteged�sek kor szerinti megoszl�sa csaknem azonos volt az előző 
hetivel: a betegek fele (50,6%) gyermek, 21,1%-a fiatal felnőtt volt, �s csak 
3,9%-uk tartozott a 60 �vesek, vagy ann�l idősebbek koroszt�ly�ba.  

Az �sszes sz�vődm�ny t�bb mint fele (58,2%) bronchitisnek, 15%-a 
sinusitisnek, 10,4%-a pneumoni�nak bizonyult.  

 



1. t�bl�zat
Influenza megbeteged�sek adatai a 2001. �v 9. napt�ri het�ben 

A jelenlegi j�rv�ny 7 hete tart. A megbeteged�sek sz�ma febru�r 5-11. k�z�tt 
tetőz�tt, a k�vetkező h�rom h�tben folyamatos cs�kken�s volt megfigyelhető 
(1. �bra).  

Ter�let Betegek T�pp�nzbe 
vettek 

Sz�vőd-
m�nyes 
esetek 

K�rh�zba 
sz�ll�tottak 

  
Halottak 

s z � m a 

Budapest 3400 748 26 2 0 
B�cs-Kiskun 1377 214 71 1 0 
B�k�s 775 114 109 0 0 
Borsod-A.-Z. 5387 497 98 15 0 
Hajd�-Bihar 1311 230 48 0 0 
Heves 2327 330 80 6 0 
Kom�rom-E. 383 60 36 1 0 
N�gr�d 1178 132 53 1 0 
Szabolcs-Sz.-B. 1706 151 84 5 0 

�sszesen 17844 2476 605 31 0 



INVAZ�V MENINGOCOCCUS MEGBETEGED�SEK, 2001. FEBRU�R 

A betegs�gre vonatkoz� surveillance keret�ben febru�r h�napban nyolc 
esetről �rkezett jelent�s. A diagn�zist h�t betegn�l laborat�riumi vizsg�lattal 
is al�t�masztott�k, egy esetben a klinikai k�p alapj�n �ll �tott�k fel a k�rism�t. 
A h�t megerős�tett esetből n�gyben B szerocsoport�, h�romban C 
szerocsoport� N.meningitidis volt a k�rokoz�. 

Febru�rban egy csecsemő, k�t egy�ves �s k�t h�rom�ves kor�, tov�bb� k�t 
10 -19 �ves korcsoportba tartoz� ill. egy 60 �vesn�l idősebb szem�ly 
betegedett meg a fertőz�s k�vetkezt�ben. 

A B szerocsoport� k�rokoz� Borsod-Aba�j-Zempl�n, J�sz-Nagykun-Szolnok, 
Fej�r �s Vas megy�ben, a C szerocsoportba tartoz� N.meningitidis Borsod-
Aba�j-Zempl�n, Pest �s Somogy megy�ben okozott megbeteged�st 
febru�rban. A laborat�riumi vizsg�lattal al� nem t�masztott eset is Somogy 
megy�ben fordult elő. A bejelentett nyolc eset k�z�l h�rom hal�los kimenetelű 
volt: k�t egy�ves gyermek C szerocsoport�, egy h�rom�ves pedig B 
szerocsoport� Meningococcus fertőz�s k�vetkezt�ben halt meg. 
  



T�J�KOZTAT�S MEGB�Z�SR�L 
Dr. Mikola Istv�n eg �szs�g�gyi miniszter 2001. febru�r 21. napj�val Dr. 
Melles M�rta főigazgat�-helyettes főorvost b�zta meg a Johan B�la Orsz�gos 
Epidemiol�giai K�zpont szakmai vezetői feladatainak ell�t�s�val.  
  



HELYESB�T�S 

Az Epinfo 8. �vf. 8. sz�m 73. oldal�n ”A nyilv�ntartott HIV-fertőz�tt szem�lyek 
nemenk�nti megoszl�sa a verifik�l�s �ve szerint” c. t�bl�zatban a 2000. �vi 
�sszes�tett adat hib�s volt (44), helyesen 46 . 
  



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga, a MOTESZ tagja 
2001. m�rcius 20 -�n, kedden 10 �rai kezdettel a 

Fodor J�zsef Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont "Fodor J�zsef" 
előad�term�ben (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) tartja 

Fodor J�zsef �s Fenyvessy B�la 
eml�k�l�s�t.  

A T�rsas�g eln�ke az �l�s keret�ben adja �t a 2001. �vi Fodor J�zsef �s 
Fenyvessy B�la eml�k�rmeket a kit�ntetetteknek.  

Az eml�k�l�sre �s a koszor�z�si �nneps�gre tisztelettel megh�vja a 
Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga vezetős�ge, a 

Fodor J�zsef Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont, az  
Orsz�gos Tisztifőorvosi Hivatal �s a 

Johan B�la Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont.  

Program: 

10 oo -10 40 Fodor J�zsef hal�l�nak 100. �vfordul�ja tisztelet�re �j 
mellszobr�nak avat� �nneps�ge  

Himnusz 
B�nffy Gy �rgy sz�nműv�sz Fodor-id�zeteket olvas fel 
K�sz�nt�s, megeml�kez�sek 

Prof. Dr. Morava Endre a MHT eln�ke (Semmelweis Egyetem) 
Dr. Pint�r Al�n orsz�gos tisztifőorvos (OTH) 
Prof. Dr. Ungv�ry Gy �rgy főigazgat� főorvos (OKK-OKI) 

Vivaldi: N�gy �vszak (Kontra Henriett fuvola, Vir�gh M�ria orgona) 
A szobor k�sz �t�s�nek t�rt�nete (Dr. Vir�gh Zolt�n, OKK-OKI)  
Gluck: Boldog lelkek t�nca – r�szlet (Kontra Henriett fuvola, Vir�gh 
M�ria orgona) 
Fodor J�zsef mellszobr�nak leleplez�se  (Dr. Kub�szova Tamara, 
Dr. Nagy Imre, Dr. Brunner P�ter) 
Koszor�z�s (Dr. Melles M�rta, Dr. Pint�r Al�n, Dr. Rodler Imre,  
Dr. Tompa Anna, Dr. Galg�czy G�bor, Prof. Dr. K�teles Gy�rgy) 

10 45 - MHT Eml�k�l�s
 

Prof. Dr. Morava Endre, a Magyar Higi�nikusok T�rsas�g�nak eln�ke: Eln�ki 
megnyit�. Az eml�k�rmek �tad�sa. 

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga rendk�v�li Fenyvessy B�la eml�k�rmet 
adom�nyoz Dr. Balogh Gy�rgynek (�NTSZ Főv�rosi Int�zete) t�bb �vtizedes, 



kiemelkedő epidemiol�gusi munk�ss�g��rt. 

Fodor J�zsef eml�kelőad�sok: 

1. Dr. Ember Istv�n int�zetvezető egyetemi tan�r (P�csi Tudom�nyegyetem 
�OK Hum�n K�zeg�szs�gtani Int�zet): �j behat�rol�, molekul�ris 
epidemiol�giai biomarkerek alkalmaz�sa a prevenci�ban. 

2. Dr. Nagymajt�nyi L�szl� int�zetvezető egyetemi tan�r (Szegedi 
Tudom�nyegyetem �OK Szent-Gy�rgyi Albert Orvos- �s 
Gy�gyszer�sztudom�nyi Centrum, N�peg�szs�gtani Int�zet): Xenobiotikum 
kombin�ci�k neurotoxikus hat�sai. 

Sz�net 

Fenyvessy B�la eml�kelőad�sok: 

1. Dr. Melles M�rta mb. főigazgat� főorvos (Johan B�la Orsz�gos 
Epidemiol�giai K�zpont): A soksz�nű j�rv�ny�gy. 

2. Dr. Kajcsos Ter�z h. megyei tisztifőorvos (�NTSZ Vas Megyei Int�zete): A 
Vas megyei HIV-pozit�v esetek. 

  



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

A 2001. febru�r 26 - m�rcius 4. 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 bakteri�lis fertőző megbeteged�sek sz�ma nem v�ltozott 
l�nyegesen az előző hetihez viszony�tva. A salmonellosis �s a dysenteria
j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb, a yersiniosis� kedvezőtlenebb volt, mint az 
előző �v azonos időszak�ban. 

Az enter�lis bakteri�lis megbeteged�sek k�z�tt az �v eleje �ta 
campylobacteriosis dominancia tapasztalhat�, az �sszes megbeteged�s 
k�zel fel�t a Campylobacter okozta megbeteged�sek teszik ki. 

A regisztr�lt enteritis infectiosa megbeteged�sek sz�ma az előző hetihez 
viszony�tva kism�rt�kben cs�kkent, a legt�bb bejelent�s Pest, Csongr�d �s 
Veszpr�m megy�ből �rkezett. 

Fertőd�n (Győr-Moson-Sopron megye) febru�r 27 -�n k�ső este ill. 28 -�n, 
robban�sszerű kezdettel 49 szem�ly betegedett meg enyhe lefoly�s�, 
l�zmentes enteritisben. A betegek egy b�ziskonyha �ltal ell�tott nyolc 
t�lal�konyha �sszesen 305 fogyaszt�ja k�z�l ker�ltek ki. Csak egy 
k�z�ss�gben volt 50%-ot meghalad� az �rintetts�g (innen jelentett�k az 
esem�nyt), a t�bbi betegről akt�v felder�t�ssel szereztek tudom�st. A betegek 
sz�klet�nek bakteriol�giai vizsg�lata negat�v eredm�nnyel z�rult. Minden 
beteg fogyasztott a febru�r 27 -�n eb�dre t�lalt, �s a fertőz�s terjeszt�s�vel 
gyan�s�that� men�ből (h�sleves daragalusk�val, z�lds�ges pulykaragu, rizs, 
f�nk). Az eb�d �telmint�inak bakteriol�giai vizsg�lata nem mutatott ki 
k�rokoz� bakt�riumot. Virol�giai vizsg�latra nem ker�lt sor. 

A v�rushepatitisek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, a heti esetsz�m 
csak k�tharmada volt az 1995-99. �veket jellemző medi�nnak. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek csoportj�ban a scarlatina
bejelent�sek sz�ma m�rs�kelten emelkedett, a varicella előfordul�sa 
l�nyegesen nem v�ltozott az előző hetihez k�pest. A varicella epidemiol�giai 
helyzete nem t�rt el az előző �vitől, a scarlatina j�rv�ny�gyi helyzete 
kedvezőbb volt, mint 2000 azonos időszak�ban. Morbillit nem jelentettek, a 
rubeola �s mumpsz bejelent�sek sz�ma sem haladta meg a medi�n �rt�k�t.  

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l a 8. hetihez k�pest megemel-
kedett a purulens meningitisek sz�ma, de nem volt magasabb az előző �v 
azonos het�ben regisztr�ltn�l. A tizenegy gennyes agyh�rtyagyullad�s t�z 
ter�leten fordult elő. 





 



 

Az Epidemiol�giai Inform�ci�s Hetilap (Epinfo) 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. 

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: 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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