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N�metorsz�gban a 2000. �vben l�pett hat�lyba a fertőző betegs�gek 
megelőz�s�ről sz�l� t�rv�ny, mely igen sz�lesk�rű, �tfog� szab�lyoz�st 
tartalmaz.  
A bejelent�si fegyelem szigor�t�sa �rdek�ben minden tartom�nyra egys�ges, 
k�telező bejelent�si rendszert dolgoztak ki. A n�met bejelent�si rendszerben 
kevesebb, �sszesen 14 a jelentendő betegs�gek sz�ma. Az etiol�giai 
diagn�zis, laborat�riumi eredm�ny nyom�n 47 k�rk�p, szem�lyes adatok 
n�lk�l nyolc betegs�g jelentendő. 
A jogszab�ly foglalkozik a megelőz�s m�dozataival, k�zt�k a v�dőolt�s 
k�l�nb�ző lehetős�geivel. N�metorsz�gban a v�dőolt�sok nem k�telező 
jellegűek, ebből ad�d�an a lakoss�g �toltotts�g�ra, ill. immunst�tusz�ra 
vonatkoz�an csak r�szleges adatokkal rendelkeznek.  
A fenti helyzetet megv�ltoztatand�, bizonyos rendelkez�sek vonatkoznak az 
első oszt�lyba ker�lő gyermekek �toltotts�g�nak felm�r�s�re �s a hi�nyz� 
olt�sok p�tl�s�nak felaj�nl�s�ra. A jogszab�ly hangs�lyosan foglalkozik a 
v�dőolt�sokkal kapcsolatos felvil�gos�t�s k�rd�s�vel. 
Az előad�sok sor�n elhangzott, hogy a WHO eradik�ci�s program jegy�ben a 
gyermekek poliomyelitis, diphtheria �s tetanus �toltotts�g�t valamennyi 
tartom�nyban 90% felett siker�lt teljes�teni. A pertussis �s a HIB v�dőolt�sok 
ter�let�n azonban igen nagy az elmarad�s, k�l�n�sen rossz az �toltotts�g a 
nyugati sz�vets�gi tartom�nyokban. Hangs�lyosan t�rgyaltak az olt�si 
sz�vődm�nyek, illetve fokozott olt�si reakci�k bejelent�s�ről is. Az �j 
jogszab�ly az olt�si reakci�k n�v szerinti jelent�si k�telezetts�g�t �rja elő.  
Ezen t�rv�ny kapcs�n foglalkoztak az �lelmiszerekkel kapcsolatba ker�lő 
szem�lyzet higi�n�s szeml�let�nek jav�t�s�val, oktat�s�val. Az előad�sb�l 
kider�lt, hogy ez a k�rd�s N�metorsz�gban is k�zponti probl�m�nak sz�m�t. 
Mivel az �lelmiszeriparban �s egy�b feldolgoz� ter�leteken jelentős sz�mban 
k�lf�ldieket (k �naiak, vietnamiak �s t�r�k�k) alkalmaznak, megteremtik a 
lehetős�g�t annak, hogy ezek a dolgoz�k anyanyelv�k�n juthassanak hozz� 
az alapvető higi�n�s ismereteket tartalmaz� t�j�koztat�khoz. Legjelentősebb 
higi�n�s probl�mak�nt a k�zmos�s mellőz�s�t, illetve nem megfelelő m�dj�t 
jel�lt�k meg. 
A fertőző betegs�gek megelőz�s�vel kapcsolatos t�rv�ny �tfog� jelleg�t 
mutatja az is, hogy k�l�n paragrafus foglalkozik az iv�v�zzel. Ebből ad�d�an 
a rendezv�nyen ismertett�k a 2003-ban �letbe l�pő iv�v�z rendeletet –
Verordung �ber die Qualit�t von Wasser f�r den menschlichen Gebrauch –, 
melynek elő� r�sait k�l�nb�ző szempontokb�l mutatt�k be. Az �j rendelet az 
emberi fogyaszt�sra ker�lő v�z minős�g�re vonatkoz� eur�pai uni�s direkt�va 
alapj�n k�sz�lt. �ltal�nos k�vetelm�nyk�nt megfogalmazza, hogy az emberi 



fogyaszt�sra ker�lő v�z nem tartalmazhat sem k�rokoz�t, sem b�rmilyen, az 
ember eg�szs�g�t k�rosan befoly�sol� anyagot; legyen tiszta, �ze �lvezhető. 
Ennek �rdek�ben a v�znyer�sn�l, az elők�sz�t�sn�l �s a v�zszolg�ltat�sn�l 
egyar�nt valamennyi ismert higi�n�s-műszaki elő� r�st be kell tartani. E 
k�vetelm�nyen bel�l is fokozott figyelmet ig�nyel a k�rokoz�kkal 
szennyezett v�z kezel�se, valamint a v�zelők�sz �t�s folyamata, ha a 
nyersv�z felsz�ni v�zből sz�rmazik. Az iv�v�z minős�g�nek jellemz�s�re 
r�szben az eddigiekben is haszn�latos, r�szben �j param�terek rendszeres �s 
alkalmank�nti vizsg�lat�t �rja elő a rendelet. A v�zminta 100 ml -�ben sem 
fordulhatnak elő E.coli, coliform bakt�riumok �s Enterococcusok. A 
k�zeg�szs�g�gyi hat�s�g a biztons�g �rdek�ben tov�bbi mikrobiol�giai 
vizsg�latokat �rhat elő. Hat�r�rt�ket meghalad� szennyezetts�g eset�n a 
sz�ks�ges teendőket is tartalmazza a jogszab�ly. A k�zeg�szs�g�gyi hat�s�g 
int�zked�s�t aszerint hozza meg, hogy akut eg�szs�gk�rosod�ssal, j�rv�nyos 
megbeteged�ssel kell-e sz�molni, van-e lehetős�g a v�zell�t� rendszer kl�rral, 
vagy kl�r-dioxiddal val� fertőtlen�t�s�re, a hat�r�rt�ket meghalad� 
szennyezetts�g 30 napon bel�l megsz�ntethető-e, vagy t�bb időt vesz 
ig�nybe.  
Az �j rendelet szerint k�l�n�sen fontos a v�znyerő hely k�rnyezet�nek 
�llapota. S�r�l�keny, szennyeződ�sre hajlamos v�zb�zison �zemelő v�zművek 
eset�n az esetlegesen fell�pő v�zszennyez�s elh�r�t�s�ra int�zked�si tervet 
kell k�sz�teni, �s azt a k�zeg�szs�g�gyi hat�s�ggal j�v� kell hagyatni. A 
v�zminős�g-ellenőrző vizsg�latok akkredit�lt laborat�riumban, k�lső-belső 
minős�gbiztos�t�s mellett v�gzendők. Az előad�sokat k�vető vit�ban a h�zi, 
egyedi v�zell�t� rendszerek �ltal szolg�ltatott iv�v�z minős�ge, az akkredit�lt 
laborat�riumok hi�nya �s n�h�ny, eddig rendszeresen nem vizsg�lt mikr�ba 
kimutat�s�val kapcsolatos probl�ma kapott nagyobb hangs�lyt.  
T�bb előad�s foglalkozott a zoon�zisok k�rd�s�vel. Kiemelt jelentős�ge van 
a salmonellosisoknak, amelynek előfordul�sa N�metorsz�gban is a 
magyarorsz�gihoz hasonl� tendenci�t mutat. Uralkod� a S.Enteritidis  60-
70%-os, majd ezt k�veti a S.Typhimurium 20%-os gyakoris�ggal. Fő 
terjesztők a sz�rnyasok, a toj�s �s az ezek felhaszn�l�s�val k�sz�lt �telek. 
Legvesz�lyeztetettebbek a „YOPI csoportba” tartoz� szem�lyek (Y=jung, O=old, 
P=pregnant, I=Immunokompronized). A terjed�s szempontj�b�l a legfőbb 
k�rokoz� t�nyezőnek a kontamin�lt �lelmiszert tartj�k, az �llatr�l emberre 
terjed�sben is fontos ok a k�zmos�s elmulaszt�sa. 
Előad�s hangzott el a Mycobacterium bovis, avium �s paratuberculosis 
előfordul�s�r�l. Rendk�v�l kedvező az �llatok �s az emberek Mycobacterium 
bovis okozta megbeteged�si ar�nya. Fő terjesztőnek a tejet nevezik meg, 
amely kezeletlen form�ban �s paszt�riz�l�st k�vető ut�lagos kontamin�ci� 
r�v�n jelent vesz�lyt.  
A jogszab�ly megalkot�sakor �s a tov�bbk�pz�s sor�n is kiemelt figyelmet 
szenteltek a nozokomi�lis infekci�knak. Ismertett�k azokat a m�dszereket, 



amelyekkel az infekci�k előfordul�si gyakoris�g�t meg�llap�tj �k. A CDC �ltal 
alkalmazott esetdefin�ci�t haszn�lj�k. Az int�zm�nyek (k�zt�k az 
eg�szs�g�gyi ell�t�st ny�jt� egy�b int�zm�nyek, kr�nikus betegeket �pol� 
int�zm�nyek is) jelent�si k�telezetts�ggel tartoznak. A surveillance tev�kenys�g az 
intenz�v oszt�lyokra, a műt�ti jellegű oszt�lyokra, a neonatol�giai �s az 
onkol�giai ell�t�st ny�jt� oszt�lyokra, illetve r�szlegekre terjed ki. 
Amennyiben a surveillance adatai halmozott előfordul�st mutatnak, az 
int�zm�ny k�teles az alapdokument�ci�kat az illet�kes eg�szs�g�gyi hat�s�g 
rendelkez�s�re bocs�tani. A k�rh�zhigi�n�s tev�kenys�g �s a nozokomi�lis 
infekci�k megelőz�s�nek ir�ny�t�sa a Robert Koch Int�zetben műk�dő, a 
Miniszt�rium �ltal l�trehozott bizotts�g feladata. A bizotts�g a belső szervezet 
műk�d�s�re, az �p�t�szeti funkcion�lis kapcsolatokra �s m�s, betegell�t�si 
int�zked�sekre is kiterjedő aj�nl�sokat k�sz�t az eg�szs�g�gyi int�zm�nyek 
sz�m�ra.  

Az �lelmiszerek vonatkoz�s�ban a fogyaszt�k korrekt t�j�koztat�s�t 
hangs�lyozt�k, melynek legmegfelelőbb eszk�ze a csomagol�son az 
informat�v feliratoz�s. Elv�rhat�, hogy a fogyaszt� legyen tiszt�ban az 
�lelmiszer �sszet�tel�vel, hat�saival: egyr�szt, mert az �lelmiszer rendszeres 
fogyaszt�sa kr�nikus megbeteged�sek kialakul�s�hoz vezethet, m�sr�szt, 
mert az arra �rz�keny emberekre egyszeri fogyaszt�s eset�n is vesz�lyes 
lehet. 
A tov�bbk�pz�sen foglalkoztak a szerves �nvegy�letek n�vekvő 
k�zeg�szs�g�gyi jelentős�g�vel, mivel e vegy�letcsoport felhaszn�l�sa a 
mindennapi gyakorlatban egyre elterjedtebb. A tributil-, trifenil- �s triciklohexil-
�nt biocidk�nt n�v�nyv�dő- �s faanyagv�dő szerekben, tov�bb� text�li�kban, 
k�l�nf�le bőrruh�zati term�kekben, ragaszt� k�sz�tm�nyekben tart�s�t�k�nt, 
dezinficiensk�nt, műanyagokn�l stabiliz�tork�nt alkalmazz�k. Mennyis�g�k 
n�veked�s�t mutatt�k ki a k�rnyezetben, tengeri halakban, kagyl�kban. 
K�zeg�szs�g�gyi jelentős�g�ket az adja, hogy immuntoxikus vegy�letek, nem 
genotoxikus karcinog�nek befoly�solj�k az endokrin rendszer műk�d�s�t, t�bb 
szervben daganatot, leggyakrabban hypophysis tumort okoznak. Ismertett�k 
az emberek szempontj�b�l lehets�ges expoz�ci�s utakat, valamint e 
vegy�letek alkalmaz�s�nak visszaszor�t�s�ra javasolhat� elj�r�sokat, 
lehetős�geket. Elsők�nt az �lelmiszerekben sz�ks�ges a szennyező szerves 
�nvegy�letek koncentr�ci�j�t hat�r�rt�k bevezet�s�vel a lehető 
legalacsonyabb szinten tartani, tov�bb� az expoz�ci� m�rt�k�nek 
megismer�s�hez kellően �rz�keny biomonitoring elj�r�st kell kifejleszteni �s 
alkalmaz�s�t sz�les k�rben elterjeszteni. 
A programnak a rizik�-kommunik�ci�val foglalkoz� r�sz�ben hangs�lyozt�k, 
hogy bizonyos fontos k�rd�sekkel kapcsolatban – term�szettudom�nyok, 
technika, toxikol�gia, jog, �kon�mia, k�rnyezet-eg�szs�g�gy ter�leteit �rintve 
– milyen fontos a lakoss�got �s szakembereket egyar�nt megfelelően 
t�j�koztatni. A rizik�-kommunik�ci� alapja, hogy tiszt�zzuk: milyen t�m�ban, 



kinek, miről, milyen m�don, milyen c�llal akarunk t�j�koztat�st adni. A 
t�j�koztat�s alkalm�val fontos, hogy a probl�m�kat j�l megvil�g�tsuk. Igen 
fontos, hogy a helytelen reakci�kat, reag�l�sokat j�l tudjuk kezelni. Elősz�r 
engedj�k, hogy a lakoss�gi f�rumon az indulatok lecsillapodjanak, �s csak 
ezut�n pr�b�ljuk a felvil�gos�t�st a t�nyekre szor�tkozva megtenni. T�bb 
p�ld�t hoztak fel a helytelen, illetve a helyes rizik�-kommunik�ci�ra. 
N�metorsz�gban p�ld�ul s�lyos probl�mak�nt kezelik a lak�sokban, 
�vod�kban dekor�ci�k�nt haszn�lt sz �nes, illatos l�mpaolajok k�rd�s�t. Az 
elm�lt 10 �v sor�n 250 esetben kaptak bejelent�st arr�l, hogy gyermekek 
t�ved�sből ittak az olajb�l. Ennek k�vetkezt�ben 19 esetben at �pusos 
t�dőgyullad�s l�pett fel, 3 megbeteged�s hal�llal v�gződ�tt. B�r a sajt�ban, 
k�l�nb�ző f�rumokon a vesz�lyre mind a lakoss�g, mind a szakemberek 
figyelm�t felh�vt�k, az idei �vben v�gzett felm�r�s alapj�n a gyermekorvosok 
k�r�ben m�g mindig 70%, a megelőz�sben dolgoz�k k�r�ben 50% volt a 
vesz�lyt nem ismerők ar�nya. 
A tov�bbk�pz�s j�l szervezett �s igen j� hangulat� volt. Az előad�sok k�z�tti 
sz�net a pihen�s, felt�lt őd�s mellett a koll�g�k k�z�tti kommunik�ci�t is 
seg�tette. Az előad�sok �ltal�ban f�l�r�sak voltak, melyek ut�n minden előad� 
15 percben biztos�tott lehetős�get a hallgat�k r�sz�re a k�rd�sek feltev�s�re. Ezen 
t�lmenően az orsz�g k�l�nb�ző ter�leteiről �rkezett szakemberek k�z�tt rendk�v�l 
hasznos p�rbesz�d alakult ki, mely lehetős�get adott az elm�let �s a gyakorlat 
�sszevet�s�re, ill. az elt�rő gyakorlatok eredm�nyeinek �sszehasonl�t�s�ra. 

A t�j�koztat�st adta: Dr.John Anna főoszt�lyvezető-helyettes, Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium 
Eg�szs�gpolitikai főoszt�ly, Dr.Feh�r �gnes oszt�lyvezető főorvos, OKK-O�TI, 
Dr.F�ldessy Zsuzsanna oszt�lyvezető főorvos, �NTSZ Kom�rom-Esztergom Megyei 
Int�zete, Dr.Tak�cs Anik� oszt�lyvezető főorvos, �NTSZ B�cs-Kiskun Megyei Int�zete, 
Dr.Vermes �va K�zeg�szs�g�gyi oszt�lyvezető, �NTSZ Baranya Megyei Int�zete  

Szerkesztős�gi megjegyz�s. A hazai szakemberek szerint a tov�bbk�pz�s 
rendk�v�l hasznos volt. �rdekes, �j tapasztalatokkal gazdagodtak, ugyanakkor 
meg�llap�tott�k, hogy a magyar epidemiol�giai �s k�zeg�szs�g�gyi tev�kenys�g 
nem marad el a n�met szakemberek�től, sőt bizonyos ter�leteken eredm�nyeink 
p�ldamutat�ak  



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL

 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont  
Bakteriol�giai Konferenci�t rendez. 

Időpont: 2001. �prilis 19. 10.30 �ra  
Helye: OKK – Fodor terem (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) 

Előad�sok 

�l�seln�k: Dr. Melles M�rta mb. főigazgat� főorvos  
1. F�zi Mikl�s, V�gh Zsolt (OEK): A 2000. �vi jelent�sek �rt�kel�se.  
2. V�gh Zsolt (OEK): A bakteriol�giai monitoring rendszer ki �p�t�s�nek 

tapasztalatai �s első eredm�nyei.  
3. Gacs M�ria, Horv�thn� Gr�czer Edit, F�zi Mikl�s (OEK): A 2000. �vi 

k�rvizsg�latok �rt�kel�se.  
4. Szentmih�lyi Anna (OEK), Faludi G�bor (MH Eg�szs�gv�delmi Int�zet): 

Neisseria meningitidis hordoz�s vizsg�lata oltatlan �s oltott sorkaton�k k�z�tt.  
5. Rozgonyi Ferenc, Ostorh�zi Eszter, Mar�di Csaba, Ghid�n �goston (Semmelweis 

Egyetem): A staphylococcusok beta-lakt�m rezisztencia mechanizmusai.  
6. F�zi Mikl�s (OEK): �jabb rezisztencia mechanizmusok a Gram-negat�v 

bakt�riumokn�l.  
7. Szikra Lenke (�NTSZ Fej�r Megyei Int�zete): Helicobacter pylori antibiotikum 

�rz�kenys�gi vizsg�latok Fej�r megy�ben.  
Sz�net 

�l�seln�k: Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc - Semmelweis Egyetem 
8. Budai Ir�n, Kert�sz Andrea (OEK) : Chlamydia pneumoniae ELISA 

alkalmaz�sa gyermekkori at �pusos pneumoni�k diagnosztik�j�ban.  
9. Bogn�r Csaba (OEK) , Luk�cs Judit, Sz �ntai Eszter (ELTE), K�d�r Mih�ly 

(OKK-OKI) : Legionellosis: �jabb �rdekess�gek.  
10. Ferenczy Csaba, Sz�ll M�ria (�NTSZ Hajd�-Bihar Megyei Int�zete): 

Zoonozisok retrospekt�v vizsg�lat�nak tapasztalatai.  
11. Sz�ntai Eszter (ELTE) , Bogn�r Csaba (OEK), Luk�cs Judit (ELTE): 

Leptospirosis szeroepidemiol�giai vizsg�latok eredm�nyei.  
12. Dob�k Andr�s (Csepeli K�rh�z), Retteghy Tibor (Orsz�gos Traumatol�giai 

Int�zet): Nosocomialis infekci� import�lt esete az Orsz�gos Traumatol�giai 
Int�zetben.  

Sz�net 
�l�seln�k: Dr. F�zi Mikl�s - Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
13. Herpay M�ria (OEK) : A Shiga toxin-termelő Escherichia coli (STEC) 

bakt�riumok okozta fertőz�sek diagnosztik�ja, jelentős�ge haz�nkban.  
14. Lajos Zolt�n, Jungn� Ker�nyi �gnes (�NTSZ Főv�rosi Int�zete): Otitis ritka 

sz�vődm�nye csecsemőn�l.  
15. Csuk�sn� Bagoly Edit, Sztroj Taiszia, Sulikn� P�vel Erzs�bet, Sz�ll M�ria 



(�NTSZ Hajd�-Bihar Megyei Int�zete): Hajd�-Bihar-megyei eg �szs�g�gyi 
int�zm�nyekben el őfordult halmozott MRSA fertőz�sekből izol�lt t�rzsek 
vizsg�lata.  

16. Barna Zsuzsanna, Gacs M�ria (OEK) : Csecsemőkori botulizmus.  
17. Zala Judit (OEK) , G�llfy Zsuzsanna (Semmelweis Egyetem Transzplant�ci�s 

Klinika), Kiss Katalin, Nagy Tam�s (OEK): Antimikotikum �rz�kenys�g 
alakul�sa m�j- �s vese transzplant�lt betegekn�l.  

  



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

A 2001. �prilis 2-8. k�z�tti 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 bakteri�lis megbeteged�sek sz �ma nem v�ltozott l�nyegesen, de a 
csoporton bel�l a salmonellosisok előfordul�sa m�rs�kelten emelkedett, a 
campylobacteriosisok � ugyanilyen ar �nyban cs�kkent az el őző hetihez 
viszony�tva. A salmonellosis j�rv�ny �gyi helyzete kedvezőtlenebb, a dysenteria �s a 
campylobacteriosis epidemiol�giai helyzete kedvezőbb volt, mint az el őző �v azonos 
het�ben. 
Kevesebb enteritis infectiosa ker�lt a nyilv�ntart�sba, mint a 13. h�ten. A legt�bb 
bejelent�s, az �sszes eset 40%-a n�gy ter�letről (Budapest, J�sz -Nagykun-Szolnok, 
Pest �s Veszpr�m megye) �rkezett. A vizsg�lt id őszakban h�rom enteritis j�rv�ny 
�rdemel eml�t�st: 
Kalocs�n (B �cs-Kiskun megye), az �rtelmi fogyat�kosok otthon�ban, ahol 52 s�r�lt 
szem�lyt gondoz 25 dolgoz�, �prilis 1-8. k�z�tt �sszesen 21 gondozottn�l �s a 
szem�lyzet �t tagj�n�l �szleltek enter�lis t�neteket, z�m�ben hasmen�st. A betegek 
sz�klet�ből k�rokoz� bakt�riumot nem siker�lt kimutatni, a diagnosztikus 
vizsg�latok rota- �s n�h�ny adenov�rus szerot�pus tekintet�ben is negat�v 
eredm�nnyel z�rultak. A j�rv�ny feltehetően kontakt �ton terjedt. 
A Veszpr�m megyei Nemesgul�cson, a 43 fős �vod�ban �prilis 5-i kezdettel 42 
gyermek �s h�rom dolgoz�, valamint m�sf�l-k�t nap m�lva a gyermekek 
csal�dj�ban 16 szem�ly betegedett meg fők�nt h�nyinger, h�ny�s t�neteivel. Az 
esetek negyed�ben hasmen�s is jelentkezett. A betegek sz �klet�nek �s az 
�telmint�k bakteriol�giai vizsg�lata negat�v eredm�nnyel j�rt, a diagnosztikus 
virol�giai vizsg�latok megkezdődtek. 
Budapesten, egy III. ker�leti 370 fős �ltal�nos iskol�ban �prilis 6-10. k�z�tt 
�sszesen 87 szem�ly, 81 gyermek �s 6 dolgoz� betegedett meg h�nyinger, h�ny�s, 
fejf�j�s, hasi g�rcs, hasmen�s t�neteivel. A megbeteged�sek enyhe lefoly�s�ak 
voltak, k�rh�zi �pol�sra nem ker�lt sor. A betegek sz �kletmint�inak bakteriol�giai 
vizsg�lata megkezdőd�tt, a jelent�s �r�s�ig diagnosztikus virol�giai vizsg�latot nem 
kezdem�nyeztek. A j�rv�ny�gyi vizsg�lat adatai szerint minden beteg fogyasztott az 
iskola befejező konyh�j�n �prilis 6-�n 420 adagban k�sz �lt eb�dből (p �rizsi szelet, 
petrezselymes burgonya, c�klasal�ta, iv�l�). Az �telmint�k bakteriol�giai vizsg�lata 
folyamatban van.  
H�rom AIDS bejelent�s �rkezett (Budapest, Fej�r �s Pest megye), ezzel az 1-14. 
h�ten nyilv�ntart�sba ker�lt esetek sz�ma �tre emelkedett, ami csak fele az 1995-
99. �vek azonos id őszak�t jellemző medi�nnak. 
A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek csoportj�ban m�rs�kelten emelkedett a 
scarlatina  �s mononucleosis infectiosa bejelent�sek, de k�zel negyed�vel 
cs�kkent a varicella esetek sz �ma a 13. hetihez viszony�tva. A scarlatina 
j�rv�ny�gyi helyzete j�val kedvezőbb volt, mint a kor�bbi �vekben. Budapesten k�t 
legionellosis ker�lt a nyilv�ntart�sba, �gy �v eleje �ta m�r 31 esetet regisztr�ltak. 
Egy rubeola (Pest megye) �s h�rom mumpsz megbeteged�sről �rkezett jelent�s.  
Az idegrendszeri fertőző betegs�geket tekintve az el őző hetihez k�pest nem 



v�ltozott l�nyegesen az esetek sz �ma, a meningitis serosa j�rv�ny�gyi helyzete 
kedvezőbb, a meningitis purulenta �s encephalitis infectiosa k�rk�pek el őfordul�sa 
hasonl� volt az el őző �v azonos het�hez. 
Az egy�b zoon�zisok csoportj�ban a szezon kezdet�nek megfelelően a 12. h�t �ta 
kiss� emelkedik a Lyme-k�r bejelent�sek sz �ma, de a h�ten alig haladta meg az 
előző �v azonos het�ben regisztr�lt esetsz�m fel�t.  
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