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NEMZETK€ZI INFORM•CI ‚
KR ƒMI -KONG‚I L•Z KOSZOV‚BAN
A WHO Eur„pai Irod…ja a Koszov„ban el őfordul„ kr ‡mi -kong„i vˆrz ˆses
l…zzal kapcsolatban a k‰vetkező t…jˆkoztat…st tette k‰zz ˆ:
2001. j‚nius 11-ig a WHO pristinai irod•ja 30 gyan‚s esetet €s 4 hal•lesetet jelentett a
2001. m•jus 16. €s j‚nius 10. k†z†tti időszakban Koszov„ d€l-nyugati ter‡let€ről
(Djakovica/Gjakove, Orahovac/Rahovec, Malisevo/Malisheve).
1954 „ta €vente jelentenek Koszov„b„l mind sz „rv •nyosan, mind halmozottan
el őfordul„ eseteket, a gyan‚s esetek sz •ma 2 €s 23 k†z†tt mozgott az 1993
€s 2000 k†z†tti id őszakban, egy j•rv •nnyal 1995-ben, amelynek sor•n 122
eset fordult el ő (65 igazolt, 19 hal•los).
A betegs€g laborat„riumi igazol•sa €rdek€ben mint•kat k‡ldtek a WHO
Arbovƒrus €s Haemorrhagi•s L•z Referencia €s Kutat„ Egy‡ttműk†d€si
K†zpontj•ba,
Ljubljan•ba,
(Szlov€nia).
A
betegs€g
etiol„gi •j•t
laborat„riumilag, kr ƒmi -kong„i v€rz €ses l•zk €nt igazolt•k (CCHF). A WHO
Egy‡ttműk†d€si K†zpont Ljubljan•ban, j‚nius 9-€n jelentette az Eg €szs€g‡gyi
Vil•gszervezetnek, hogy a j‚nius 8-•n €rkezett mint•k pozitƒv eredm€nyt adtak
a PCR €s anti-CCHF vƒrus IgM vizsg•lattal.
Az Eg €szs€g‡gyi Vil•gszervezetet felk€rt €k, hogy ny ‚jtson tov•bbi segƒts €get
a koszov„i eg €szs€g‡gyi hat„s•goknak a j•rv •ny kivizsg•l•s•ban €s a
kontrollint€zked€sek v€grehajt•s•ban.
J‚nius 11 -€n Tiran•ban, k€t k„rh •zban •polt betegtől sz •rmaz„ v€rmint•t
vizsg•ltak a WHO ath€ni Egy‡ttműk†d€si K†zpontj•ban, €s mindk€t minta
CCHF pozitƒv volt. Ezen kƒv‡l j‚nius 12 -ig nem jelentettek t†bb gyan‚s esetet
a szomsz€dos •llamokb„l, sem a r€gi „ban.
A j•rv •ny sor•n a megelőz€st €s a kontroll tev€kenys€get a WHO pristinai
irod•ja •ltal szervezett j•rv •nykezelő bizotts•g koordin•lja a surveillance
er ősƒt€s€vel €s az eg €szs€g‡gyi dolgoz„k sz •m•ra az •tfog„ „vint€zked€sek
bevezet€s€vel, foganatosƒt•s•val. Ezen kƒv‡l a N€peg€szs€g‡gyi Int€zet
eg €szs€gnevel€si tev€kenys€get kezdem€nyezett, az egyes k†z†ss €gek
ismereteinek fokoz•s•ra a fertőz€s tudatos elker‡l€s€nek m„djair„l,
lehetős€geiről. A WHO v€dőfelszerel€st €s antivir•lis gy „gyszereket
(Ribavirin) biztosƒt.
A m€di •val a WHO t•j€koztat•si tisztviselője tartja a kapcsolatot.
Aj …nlott intˆzkedˆsek
Az end€mi •s ter‡leteken €lők alkalmazzanak egy€ni v€dekez€st. Ehhez

hozz•tartozik azoknak a ter‡leteknek az elker‡l€se, ahol nagy sz •mban fordul
el ő a kullancs; a ruh•zat €s a bőr rendszeres •tvizsg•l•sa, rovarriaszt„k
haszn•lata. Az end€mi •s ter‡leteken haszon•llatokkal vagy egy€b •llatokkal
foglalkoz„ szem€lyek r€sz €re is aj •nlott rovarriaszt„ szerek alkalmaz•sa a
bőr†n vagy a ruh•zaton €s kesztyű vagy v€dőruha visel€se, a fertőz†tt
sz †vettel vagy v€rrel t†rt €nő bőrkontaktus elker‡l€se €rdek€ben.
Az end€mi •s ter‡leteken az eg €szs€g‡gyi dolgoz„k ismerj€k a betegs€get €s
a helyes infekci„kontrollt, hogy magukat €s betegeiket meg tudj•k „vni a
nosocomialis fertőz€s kock•zat•t„l. Azokat az eg €szs€g‡gyi dolgoz„kat, akik
kapcsolatba ker‡ltek CCHF gyan‚s vagy igazolt betegtől sz •rmaz„ sz †vettel
vagy v€rrel, a felt€telezett expozƒci „t„l sz •mƒtott legal•bb 14 napig k†vess€k
napi hőm€rs €klet- €s t‡netfigyel€ssel.
Az €rz €keny esetdefinƒci „n €s a gyan‚s esetek napi bejelent€sen alapul„
fokozott surveillance-t minden tag•llam alkalmazza a r€gi „ end€mi •s
ter‡letein. A laborat„riumi vizsg•latra vett mint•kat, a biol„gialag vesz€lyes
anyagokra vonatkoz„ „vint€zked€sek alkalmaz•s•val kezelj€k. A j•rv •ny
sor•n minden gyan‚s esetet ki kell vizsg•lni €s jelenteni kell. A j•rv •ny ‡gyi
vizsg•lattal tiszt•zand„ az anamn€zis, a fertőződ€s helye, ideje, a beteg
foglalkoz•sa.
A WHO esetdefin‡ci „ja az akut vˆrz ˆses l…z tŠnetcsoportr„l
A l•z akut megjelen€se €s fenn•ll •sa, 3 hetet meg nem halad„ ideig, s‚lyosan
beteg szem€lyben, €s az al •bbiak k†z‡l b•rmelyik k€t t‡net jelentkez€se:
haemorrhagi•s vagy purpur•s ki ‡t€s,
orrv€rz €s,
haematemesis,
haemoptysis,
v€r a sz €kletben,
egy€b haemorrhagi•s t‡net €s fel
manifeszt•ci „ra hajlamosƒt„ gazdat€nyező.

nem

ismert

haemorrhagi•s

A j•rv •nyok sor•n a legt†bb fertőz†tt szem€ly nem mutat haemorrhagi•s
t‡neteket, €s a gyan‚s vagy igazolt megbeteged€snek megfelelő, specifikus
esetdefinƒci „t kell alkalmazni.
A Eg €szs€g‡gyi Vil•gszervezet azt aj •nlja, hogy ne vezessenek be utaz•si €s
kereskedelmi korl•toz•sokat a koszov„i j•rv •ny miatt.
Szerkesztős•gi megjegyz•s.

A kr €mi -kong•i v‚rz ‚ses lƒz az

€zeltlƒb„

vektorral terjedő v€rusos megbeteged‚s, amely a lƒz, bƒgyadtsƒg, gyenges‚g,
ingerl‚kenys‚g, fejfƒjƒs, s„lyos v‚gtag- ‚s ƒgy ‚ki fƒjdalmak ‚s feltűnő
‚tv ƒgytalansƒg hirtelen fell‚pő t‡neteivel jelenik meg. A CCHF-t okoz• v€rus
Nairo-v€rus. Az argazid ‚s ixodid kullancsok ƒltal terjesztett Nairov€rus
nemzets‚g 32 tagja kˆz‡l csak hƒrom okoz humƒn megbeteged‚st: a Dugbe
‚s Nairobi juh v€rusok, valamint a CCHF, amely kˆzˆtt ‡k a legfontosabb
humƒn patog‚n.
Az emberek a kullancscs€p‚st ől, vagy a friss fertőzˆtt v‚rrel ‚s a
haszonƒllatok (juh, szarvasmarha, strucc) sz ˆveteivel val• ‚rintkez‚st ől
fertőződnek meg, az ƒllatok csak j•indulat„ fertőz‚sen esnek ƒt. A
nosocomialis fertőz‚s a s‚r‡lt bőrfel‡letnek fertőzˆtt v‚rrel tˆrt ‚nő
kontaminƒci •ja r‚v‚n jˆn l‚tre.
A CCHF mortalitƒsi ar ƒnya 30% kˆr‡l van, a halƒl a betegs‚g mƒsodik
het‚ben kˆvetkezik be. A meggy•gyul• betegek eset‚ben a javulƒs ƒltalƒban
a betegs‚g kitˆr‚s‚t kˆvető kilencedik-tizedik napon kezdődik.
A kr €mi -kong•i v‚rz ‚ses lƒzat Afrikƒban, Kelet-Eur•pƒban ‚s ‰zsiƒban
figyelt‚k meg. Igazolt esetek ‚s a szeroprevalencia a Kr €m nyugati sztyepp‚i
r‚gi •jƒban, a Kercs-f‚lszigeten, Kazahsztƒnban ‚s Šzbegisztƒnban,
Oroszorszƒg Rosztov-Don ‚s Asztrahƒn r‚gi •jƒban, valamint Albƒni ƒban,
Bosznia-Hercegovinƒban, Bulgƒri ƒban, Gˆrˆgorszƒgban, Magyarorszƒgon,
Jugoszlƒvi ƒban, Irakban, az Arab-f‚lszigeten, Pakisztƒnban, Nyugat-K€nƒban,
a tr •pusi Afrikƒban ‚s D‚l-Afrikƒban fordulnak el ő.
Feltehetően gyakori a t‡netmentes vagy enyhe, jellegtelen megbeteged‚ssel
jƒr• fertőz‚s.
A fertőző megbeteged‚sek ‚s jƒrv ƒnyok megelőz‚se ‚rdek‚ben sz ‡ks ‚ges
jƒrv ƒny ‡gyi int‚zked‚sekről sz •l• 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapjƒn a
v€rusos haemorrhagiƒs lƒz, €gy a CCHF be - ‚s kijelentendő, a megbeteged‚st
vagy gyan„jƒt az €rƒsbeli bejelent‚sen t„lmenően telefonon/faxon jelezni kell
az Orszƒgos Epidemiol•giai Kˆzpont Jƒrv ƒny ‡gyi osztƒly ƒnak, valamint a
ter‡letileg illet‚kes megyei ‰NTSZ-nek. A beteget az erre kijelˆlt
eg ‚szs‚g‡gyi int‚zm ‚nybe (F ővƒrosi Szent Lƒszl• K•rh ƒz) kell utalni. Az
ƒpolƒs sorƒn be kell tartani a haemorrhagiƒs lƒzas betegek kezel‚s‚vel
kapcsolatos aj ƒnl ƒsokat a nosocomialis fertőz‚s elker‡l‚s‚re (Epinfo 2. ‚vf.
38. sz.)

T•J‹KOZTAT•S SZAKMAI RENDEZV‹NYRŐL
A MAGYAR ZOON‚ZIS T•RSAS•G
2001. okt„ber 10 -11 -12 -ˆn Tihanyban rendezi
a SZENT-IV •NYI – BINDER NAPOKAT
a Veszpr€m Megyei ‰llateg€szs€g‡gyi €s Šlelmiszer Ellenőrz ő ‰llom•s €s az
‰NTSZ Veszpr€m Megyei Int€zete szervez€s€ben.
A rendezvˆny fő tˆm…ja:
„A SALMONELL‚ZISOK HUM•N- ‹S •LLATEG‹SZS‹G•GYI VONATKOZ•SAI”

Az el őad …sok helysz‡ne : Park Hotel €s Strand Hotel
Tihany, F‡rd őtelepi u. 1.
A konferenci…ra jelentkezˆs ˆs a befizetˆs hat…rideje: 2001. j‘nius 30.
Rˆszvˆteli d‡j: 12 000 Ft/fő, amely mag•ban foglalja az okt„ber 11 -i esti
fogad•st, a fakultatƒv programokon val„ r€szv€telt, valamint a Magyar
Zoon„zis T•rsas•g 2001. €vi kiadv•ny •nak k†lts€geit.
Sz …ll …slehetősˆgek:
Park Hotel
2 •gyas szoba

1 fő r€sz €re:
2 fő r€sz €re:

Apartman (2 szob•s)

1 fő r€sz €re:

6500 Ft/fő/€j
4000 Ft/fő/€j
10000 Ft/fő/€j

2 fő r€sz €re:

5500 Ft/fő/€j

3 fő r€sz €re:

4000 Ft/fő/€j

4 fő r€sz €re:

4000 Ft/fő/€j

Strand Hotel
2 •gyas szoba

1 fő r€sz €re:
2 fő r€sz €re:

2 szob•s egys€g

‹tkezˆs:

A

2 fő r€sz €re:

4000 Ft/fő/€j
2750 Ft/fő/€j
3250 Ft/fő/€j

3 fő r€sz €re:

2700 Ft/fő/€j

4 fő r€sz €re:

2400 Ft/fő/€j

reggeli:

a sz •ll •sd ƒj tartalmazza

eb €d:

2200 Ft/fő

vacsora:

2200 Ft/fő

jelentkez€st

visszajelző

lap

1

p€ld •ny •t

a

Veszpr€m

Megyei

‰llateg€szs€g‡gyi €s Šlelmiszer Ellenőrz ő ‰llom•s cƒm€re (8201 Veszpr€m,
D„zsa Gy. u. 33., Pf. 126), vagy a 88/422-468 fax-sz •mra kell eljuttatni.
A konferenci•val kapcsolatos tov•bbi inform•ci „: Dr. Korzenszky Em őd MZT
titk•ra (tel.: 74/529-080), Dr. ‚csai Lajos MZT aleln†ke (tel.: 76/484-133).

A HAZAI J•RV •NY •GYI HELYZET •LTAL•NOS JELLEMZ‹SE
A 2001. j‘nius 4-10. k‰z‰tt bejelentett heveny fertőző megbeteged€sek
alapj•n az orsz•g j•rv •ny ‡gyi helyzete az al •bbiakban foglalhat„ †ssze:
Kevesebb enter…lis ‘ton terjedő megbeteged€st regisztr•ltak, mint az el őző
h€ten: a campylobacteriosis bejelent€sek sz •ma 37%-kal, a salmonellosisok€
m€rs €keltebben cs †kkent. Az enteritis infectiosa diagn„zissal jelentett
megbeteged€sek sz •ma 17 %-kal, 326 esettel volt kevesebb az el őző hetin€l.
A salmonellosis j•rv •ny ‡gyi helyzete a sz •mszerű adatok alapj•n a kor•bbi
€vekhez viszonyƒtva kedvezőbbnek minősƒthető, azonban a t•rgyh€ten Tolna
megyˆben t‰meges megbetegedˆssel j…r„ ˆtelfertőzˆs t†rt €nt.
J‚nius 9-11. k†z†tt Szeksz•rdon, a Megyei ‹nkorm•nyzat K„rh •z•nak
főzőkonyh•j•r„l €tkezők k†z‡l 96 fő betegedett meg h•ny •ssal, napi t†bbsz†ri
sz €klet‡rƒt€ssel, •ltal•ban 38oC-os l•zzal j•r„ t‡netekkel. A betegek k†z‡l 59
gyermek a megyei k„rh •z „vod•j•nak €s b†lcsőd€j€nek gondozottja, 16 fő a
k„rh •zban •polt betegek, 8 fő a gyermekint€zm €nyek alkalmazottjai, 13 fő
pedig a k„rh •zi dolgoz„k k†z‡l ker‡lt ki. Nyolc „vod•s gyermek eset€ben
k„rh •zi •pol•s v•lt sz ‡ks €gess€. A j•rv •ny ‡gyi vizsg•latok alapj•n a fertőz€s
terjeszt€s€vel a j‚nius 8-•n eb €dre fogyasztott, csokol•d€sod„val le †nt †tt
rizsfelf‚jtat gyan‚sƒtott•k, melyből 240 adag ker‡lt kiszolg•l•sra. A
diagnosztikus bakteriol„giai vizsg•latok sor•n j‚nius 14 -ig 57 szem€ly
sz €klet€ből S.Enteritidis-t teny€sztettek ki. S.Enteritidis pozitƒvnak bizonyult
a főzőkonyh•r„l €s a t•lal„konyh•r„l vett csokol•d€ †ntet mint•ja is, a t†bbi
€telmint•b„l k„rokoz„ nem volt kimutathat„.
A t•rgyh€ten n€gy jelentősebb esetsz•mmal
aetiol„gi •j‚ k†z†ss €gi j•rv •ny fordult el ő.

j•r„,

egyelőre

ismeretlen

M…trah…z…n (Heves megy€ben) egy budapesti XVI. ker‡leti •ltal•nos iskola
103 fős kir•ndul„csoportj•b„l j‚nius 5-€n 30 főn€l jelentkezett h•nyingerrel,
fők€nt h•ny •ssal, hasi g†rccsel jellemezhető megbeteged€s. K€t gyermeket
€s egy felnőttet k„rh •zba sz •ll ƒtottak.
J‚nius 7-€n Baranya megy€ben Pog…ny k†zs €g „vod•j•ban a gyermekek €s a
dolgoz„k k†z†tt 32 h•nyingerrel, h•ny •ssal, a felnőttek k†z†tt hőemelked€ssel j•r„ megbeteged€st €szleltek.
A főv…rosban j‚nius 4-7. k†z†tt egy nyugdƒjas pedag„gusotthon 121 lak„ja
k†z‡l 27, egy XII. ker‡leti 97 fős „voda gondozottjai k†z‡l 18 betegedett meg
enyhe gastroenteritises t‡netekkel.

A t•rgyhetet megelőző id őszakban lezajlott esem€nyek k†z‡l az ‰NTSZ
Baranya Megyei Int€zete •ltal jelentett Calici v‡rus •ltal okozott j•rv •ny
€rdemes kiemel€sre. Pˆcs v•ros egyik „vod•j•ban (vesz€lyeztetettek sz •ma:
141 gyermek, 51 felnőtt) m•jus 23 -24 -€n 35 gyermek, 5 dolgoz„, valamint k€t
gyermek hozz•tartoz„ja betegedett meg enyhe gastroenter•lis t‡netekkel. A
betegek sz €klet€ből pathogen bakt€rium nem teny€szett ki, az int€zet
virol„giai laborat„rium•ban aktu•lis Calici vƒrus-fertőz€st igazoltak. A
j•rv •ny ‡gyi vizsg•latok a k†z†sen fogyasztott €telek fertőz€st terjesztő
szerep€t kiz•rt •k, a k„rokoz„ kontakt ‚ton terjedt.
A v‡rushepatitisek j•rv •ny ‡gyi helyzete kedvező volt, l€nyegesen kevesebb
megbeteged€sr ől €rkezett jelent€s, mint az el őző h€ten €s a kor•bbi €vek
azonos id őszak•ban.
A jellemző szezonalit•snak megfelelően megkezdőd†tt a cseppfertőzˆssel
terjedő megbetegedˆsek sz •m•nak cs †kken€se, amely k‡l†n†sen a varicella
eset€ben volt kifejezett.
Az idegrendszeri fertőző betegsˆgek incidenci•j•ban az el őző h€thez
viszonyƒtva nem t†rt €nt v•ltoz•s, j•rv •ny ‡gyi helyzet‡k kedvezően alakult.
A szezonnak megfelelően a 22. h€ten megkezdőd†tt a Lyme-k„r bejelent€sek
sz •m•nak megszaporod•sa, ezen a h€ten 34 esetet jelentettek.

Az Epidemiol‚giai Informƒci ‚s Hetilap (Epinfo) a
Johan B•la Orszƒgos Epidemiol‚giai K„zpont (OEK) kiadvƒnya.
A kiadv•nyban szereplő k†zlem€nyek szakmai egyeztet€st k†vetően jelennek
meg, ennek megfelelően az orsz•gos jellegű †ssze•ll ƒt•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 kiadvƒnyt a Johan B•la Orszƒgos K„zeg•szs•g…gyi Int•zet •s a Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai Kˆzˆs
Alapnƒl elnyert pƒly ƒzat ƒltal biztos€tott egy‡ttműkˆd‚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 ƒveskedj€k
az Epinfo főszerkesztőjˆhez fordulni:
Johan Bˆla Orsz…gos Epidemiol„giai K‰zpont
1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: 215-8027, 476-1383, 476-1224
Telefax: 476-1223
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felhaszn•lhat„k, azonban a kiadv•ny forr•sk €nt val„ haszn•lat•n•l arra
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