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T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYEKRŐL 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 

Mikol�gus Munka�rtekezlete 
�s Mikol�giai Laborat�riumi Gyakorlati Tov�bbk�pz�se 
2001. szeptember 18 -20. k�z�tt ker�l megrendez�sre. 

Helye: Fodor J�zsef Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont  
„A” �p�let - Fodor terem (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) 

T�mak�r�k:  

�NTSZ h�l�zat mikol�giai laborat�riumai munk�j�nak �rt�kel�se, 
megvitat�sa  

Informatikai rendszer; Minős�gbiztos�t�s  

Nemzetk�zi konferencia ismertetők, h�rek a nagyvil�gb�l (ECMM, ISHAM)  

Aktualit�sok  

Szakmai f�rum - előad�sok: esetismertet�sek, diagnosztikai 
k�rd�sek, elm�leti ismeretek (mik�zisok, k�rokoz�k, 
antimikotikumok, rezisztencia)  

Mikol�giai laborat�riumi gyakorlati tov�bbk�pz�s 

(OEK Mikol�giai oszt�ly, 2001. szeptember 18 -20.) 

C�lja: 
Az orvosi mikol�giai laborat�riumi diagnosztika ter�let�n tev�kenykedő 
szakemberek k�pz�se, tov�bbk�pz�se, melynek sor�n a r�sztvevok 
megismerkedhetnek az alapveto laborat�riumi m�dszerekkel, diagnosztikai 
elj�r�sokkal, a metodik�k alkalmazhat�s�g�val, a leggyakoribb 
hibaforr�sokkal �s az eredm�nyek �rt�kel�si szempontjaival.  

Programja: 
A 3 napos gyakorlat a Mikol�gus Munka�rtekezlethez kapcsol�dik. A 
tov�bbk�pz�s sor�n lehetős�g ny �lik az alapelj�r�sok elsaj�t�t�s�ra 
(teny�szt�s, mikroszkopiz�l�s, mikroszk�pos vizsg�latok fest�si m�dszerei, 
�lesztő identifik�l�s k�l�nb�ző m�dszerekkel, antimikotikum �rz�kenys�gi 
vizsg�latok) modell gomba szuszpenzi� vizsg�lat�n kereszt�l. A gyakorlaton 
bemutat�sra ker�lnek a leggyakrabban alkalmazott mikoszerol�giai m�dszerek 
is. A tanfolyam v�g�n a r�sztvevők eml�k-oklevelet kapnak. 



A laborat�riumi gyakorlaton a r�szv�tel csak korl�tozott sz�mban lehets�ges, 
max. 15 fő. 

A tanfolyam r�szv�teli d�ja 25 000 Ft, mely tartalmazza a kiadott inform�ci�s 
anyagok �s az eb�dek k�lts�geit is.  

Jelentkez�si hat�ridő: 2001. j�lius 15. 

Jelentkez�s �s tov�bbi inform�ci�:  
Dr. Zala Judit Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Mikol�giai 

oszt�ly  
1097 Budapest Gy�li �t 2-6., E-mail: zala.oek@antsz.hu 
http://www.antsz.hu/oek (tov�bbk�pz�sek) 
(http://www.mtesz.mete.hu/szako/nagyrendezvenyek/mme_2) 

 

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�g�nak XXXII. V�ndorgyűl�se 
2001. szeptember 26 -28. k�z�tt Balatonf�ldv�ron 

ker�l megrendez�sre 
a Fodor J�zsef Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont  

Orsz�gos K�rnyezeteg�szs�g�gyi Int�zet szervez�s�ben. 

A v�ndorgyűl�s felk�rt v�dn�kei: 

Dr. Mikola Istv�n eg�szs�g�gyi miniszter 

Dr. Turi-Kov�cs B�la k�rnyezetv�delmi miniszter 

A v�ndorgyűl�s fő t�m�ja: 

A K�RNYEZET-EG�SZS�G�GY KIH�V�SAI AZ EZREDFORDUL�N 

A kongresszus helye: Hotel Rivi�ra, Balatonf�ldv�r, Somogyi B. �t 5.  
A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga Vezetős�ge �s a Szervezők tisztelettel �s 
szeretettel megh�vj�k �nt �s munkat�rsait a rendezv�nyre. 
A v�lasztott t�mak�r�k magukban foglalj�k a k�rnyezet-eg�szs�g�gy legfőbb 
kutat�si �s cselekv�si ter�leteit, az �j �vezred leg�jabb k�rnyezet-
eg�szs�g�gyi �s j�rv�ny�gyi kih�v�sait. A tov�bbk�pző előad�sok is ezeket a 
t�mak�r�ket �lelik fel, fő c�lkitűz�sk�nt az �j m�dszerek ker�lnek 
ismertet�sre. A tov�bbk�pző tanfolyamok akkredit�ltak, 12 kreditpont 
megszerz�s�t biztos�tja a r�szv�tel �s a sikeres vizsga. 
A jelentkez�s hat�rideje: 2001. j�lius 27. 
Az �sszefoglal�k bek�ld�si hat�rideje: 2001. j�lius 27. 
R�szv�teli d�j:  
Teljes idejű r�szv�tel: MHT tagoknak 21000 Ft  

nem tagoknak 31000 Ft  



t�nyleges nyugd�jas MHT tagoknak 
�s 35 �v alattiaknak 10000 Ft  

A r�szv�teli d�j mag�ban foglalja a sz�ll �s, teljes ell�t�s, a fogad�sok, 
valamint a megjelenő kiadv�ny k�lts�geit. 
Elhelyez�s: apartmanokban, k�z�s f�rdőszob�val. 1 �gyas szoba eset�n 
6000 Ft fel�rat kell fizetni. 
R�szleges idejű r�szv�tel eset�n a napijegy 8000 Ft , mely a v�lasztott 
napon a tudom�nyos programon val� r�szv�telre jogos�t.  
A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga minden tagj�nak, tov�bb� az �NTSZ 
főv�rosi/megyei int�zetei, az orsz�gos int�zetek, az orvostudom�nyi 
egyetemek k�zeg�szs�gtani/n�peg�szs�gtani int�zetei vezetőinek 
jelentkez�si lapokat is tartalmaz� megh�v�t k�ld. 
A r�szv�teli d�jat az al�bbi sz �ml�ra k�rj�k �tutalni:  

"MHT Balatonf�ldv�r" �s n�v megjel�l�s�vel, 2001. augusztus 15 -ig: 
Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga  
"Eg�szs�gtudom�ny Alap�tv�ny" 

Budapest 1097 Gy�li �t 2-6., 
Sz�mlasz�m: 11709002-20089656 

Csekken t�rt�nő befizet�sre nincs m�d. K�rj�k azokat az int�zm�nyeket, 
amelyek nagyobb �sszeget egyben utalnak �t a sz�ml�ra, k�l�n lev�lben 
azonos�ts�k az utal�st (sorolj�k fel a r�sztvevők nev�t, t�ntess�k fel az 
�tutal�s d�tum�t �s az �tutal� banksz�mlasz�m�t), a banksz�mlakivonaton ui. 
a bank ezt nem tudja felt�ntetni! 

�tmutat� az �sszefoglal� elk�sz �t�s�hez:  

1. Az �sszefoglal� teljes sz �veg�nek terjedelme, bele�rtve a c�met, a szerzők 
nev�t, valamint az int�zm�ny nev�t a v�ros (sz�khely) megjel�l�s�vel max. 
300 sz� lehet. 

2. K�rj�k, hogy a sz�veget Word 6.0/95 vagy Word 98-ban Times New Roman 
betűt�pussal, 12 -es betűm�retben g�pelje. 

3. Az �sszefoglal� r�vid�t�seket, grafikonokat, t�bl�zatokat ne tartalmazzon. 

4. K�rj�k, jel�lje meg a bek�ld�tt �sszefoglal� t�mak�r�t, valamint azt is, 
hogy előad�st vagy posztert k�v�n-e bemutatni. Felh�vjuk sz �ves figyelm�t, 
hogy a v�gső d�nt�st a Szervező Tudom�nyos Bizotts�g hozza meg. 

5. K�rj�k, hogy az �sszefoglal� Bejelentő Lapon adja meg az első szerző 
nev�t, c�m�t, telefon- �s faxsz�m�t vagy e-mail c�m�t, ahov� a 
visszaigazol�st k�ldj�k.  

6. Az �sszefoglal�t e-mail-en vagy floppy lemezen, tov�bb� 1 nyomtatott 
p�ld�nyban k�rj�k a k�vetkező c�mre elk�ldeni: 



6. Dr. P�ldy Anna 

6. Fodor J�zsef Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont 

6. Orsz�gos K�rnyezet-eg�szs�g�gyi Int�zete 

6. 1097 Budapest Gy�li �t 2-6.  

6. Telefon/fax: 476-1215 

6. E-mail: paldy@mail.joboki.hu 

7. Az �sszefoglal�k visszaigazol�s�ra legk�sőbb augusztus 30 -ig ker�l sor. 

8. Az elfogadott �sszefoglal�kat kongresszusi kiadv�nyunkban jelentetj�k 
meg. 

A v�ndorgyűl�s fő t�m�i 
A term�szetes �s �p�tett k�rnyezet eg �szs�gi hat�sai 
A k�zleked�si eredetű l�gszennyezők �s hat�saik 
A j�rv�ny�gy k�rnyezeti vonatkoz�sai 
K�miai biztons�g 
Munkahelyi k�rnyezet 
Ioniz�l� �s nem ioniz�l� sug�rz�s 
Eg�szs�ges �letkezdet 
Iskolai k�rnyezet 
T�rsadalmi/szoci�lis k�rnyezet hat�sai – ter�leti egyenlőtlens�gek  

Pontszerző tov�bbk�pz�s k�t t�m�ban: 
A genetika �vsz�zada �s k�zeg�szs�g�gyi vet�letei 
Prof. Dr. Fekete Gy �rgy (Semmelweis Egyetem): A genetikai betegs�gek 
diagnosztikai lehetős�gei  
Prof. Dr. Kosztol�nyi Gy �rgy (P�csi Tudom�ny Egyetem): A genetikai betegs�gek 
ter�pi�ja �s prevenci�ja  
Prof. Dr. Ember Istv�n (P �csi Tudom�ny Egyetem): Tumorgenetika  
Prof. Dr. Cs �sz�r Albert (Semmelweis Egyetem): A sz �v �s kering�si betegs�gek 
genetikai rizik�faktorai  

Dr. Min�rovics J�nos (Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont): A fertőző 
betegs�gek genetikai vonatkoz�sai 

Dr. Schoket Bernadette (Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont): Genetikai 
polimorfizmus �s �rz�kenys�g a k�rnyezeti hat�sokkal szemben  
Dr. Pint�r Al �n (Orsz�gos Tisztifőorvosi Hivatal): Genotoxikol�giai vizsg�l� 
m�dszerek 
A lakoss�g eg�szs�gi �llapot�ra hat� jelentős k�rnyezeti t�nyezők 
vizsg�lat�nak m�dszertana 
Dr. P�ldy Anna (Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont): Levegőszennyezetts�g 
kock�zat�nak modellez�se �s �rt�kel�se  



Vask�vi B�l�n� dr. (Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont): Nem munkahelyi jellegű 
belső terek doh�nyf�st szennyezetts�g�nek ellenőrz�se a nikotin koncentr�ci� 
m�r�s�vel 
Dr. Kisfalvi �rp�d (�NTSZ Főv�rosi Int�zete): Dioxinok analitik�ja  

T�r�kn� Dr. Kozma Andrea (Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont): Cryptosporidium
kimutat�sa vizekből 

Kőv�g�n� Six �va (Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont): Munkahelyi �s 
k�rnyezeti azbesztexpoz�ci� vizsg�lata 
Erdei Eszter (Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont): Biol�giai monitoroz�s 
lehetős�gei k�rnyezeti �rtalmak hat�sainak nyomon k�vet�s�re  

ELŐZETES PROGRAM 

Szeptember 26. (szerda) 

12.00 Eb�d 
13.00 Megnyit� 
13.00 – 19.00 Tov�bbk�pző kurzusok (12-12 kreditpontos tov�bbk�pz�s)  

- A genetika �vsz�zada �s k�zeg�szs�g�gyi vet�letei 
- A lakoss�g eg�szs�gi �llapot�ra hat� jelentős k�rnyezeti 
t�nyezők vizsg�lat�nak m�dszertana 

19.00 – 19.30 Tov�bbk�pz�s – tesztvizsga 
20.00 Vacsora 

Szeptember 27. (cs�t�rt�k)  

8.00 – 10.00 „A” szekci� 

Term�szetes �s �p�tett k�rnyezet 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 
K�zleked�s eredetű l�gszennyezők hat�sai 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

8.00 – 10.00 „B” szekci� 

A j�rv�ny�gy k�rnyezeti vonatkoz�sai I.  
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

10.00 – 10.30 K�v�sz�net 

10.30 – 12.30 „A” szekci� 

A kl �mav�ltoz�s eg�szs�g�gyi vonatkoz�sai 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

10.30 – 12.30 “B” szekci� 



A j�rv�ny�gy k�rnyezeti vonatkoz�sai II. 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

12.30 – 14.00 Eb�d 

14.00 – 15.30 „A” szekci� 

Munkahelyi k�rnyezet �s k�miai biztons�g 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

14.00 – 15.30 „B” szekci� 

A j�rv�ny�gy k�rnyezeti vonatkoz�sai III. 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

15.30 – 16.00 K�v�sz�net 

16.00 – 18.30 „A” szekci� 

Ioniz�l� �s nem ioniz�l� sug�rz�s 

Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

16.00 – 18.30 „B” szekci� 

A j�rv�ny�gy k�rnyezeti vonatkoz�sai IV. 

Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

20.00 Fogad�s 

Szeptember 28. (p�ntek) 

8.30 – 10.30 Eg�szs�ges �letkezdet 
Iskolai k�rnyezet 
T�rsadalmi/szoci�lis k�rnyezet hat�sai – ter�leti egyenlőtlens�gek 
Felk�rt �s bejelentett előad�sok 

10.30 – 12.30 Poszter szekci� 

12.30 – 14.00 Eb�d 
14.30 – 16.00 Plen�ris �l�s 

Dr. Mikola Istv�n előad�sa  
Eg�szs�gtudom�ny n�v�d�jak �tad�sa  
Szendei �d�m eml�k�rem �tad�sa 
Szendei �d�m eml�kelőad�s 

  



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

A 2001. j�nius 11 -17. 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 betegs�gek k�z�l az el őző hetihez k�pest 
m�sf�lszer t�bb salmonellosis �s m�rs�kelten t�bb campylobacteriosis
ker�lt a nyilv�ntart�sba. E k�t betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőtlenebb, 
a dysenteri��  kedvezőbb volt, mint a 2000. �v azonos het�ben. 

Az enteritis infectiosa bejelent�sek sz�ma az előző hetihez k�pest cs�kkent, 
de meghaladta az előző �v 24. het�ben regisztr�ltat. A h�ten k�t k�z�ss�gi 
j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s:  

Nagykőr�s�n (Pest megye), egy idősek otthon�ban, ahol 39 dolgoz� 75 id ős 
szem�lyt gondoz, j�nius 11 -18. k�z�tt 35 gondozott �s h�rom dolgoz� 
betegedett meg enyhe lefoly�s� enteritisben. A vezető t�net a n�h�ny 
alkalommal jelentkező hasmen�s, ill. h�g sz �klet�r�t�s volt, l�z nem 
jelentkezett. T�z betegn�l a sz�kletbakteriol�giai vizsg�lat negat�vnak 
bizonyult. Az otthont ell�t� főzőkonyha �ltal �tkeztetett tov�bbi n�gy 
k�z�ss�gben nem fordultak elő enter�lis megbeteged�sek, a k�rokoz� 
feltehetően kontakt �ton terjedt. A virol�giai vizsg�latok megkezdődtek. 

A Pest megyei Piliscsab�n, egy 80 fős idősek otthon�ban j�nius 12 -18. k�z�tt 
16 gondozottn�l jelentkezett hasmen�s, ritk�bban h�ny�s. A betegek gyorsan 
gy�gyultak, k�rh�zi �pol�st nem ig�nyeltek. A diagnosztikus 
sz�kletbakteriol�giai vizsg�lat a jelent�s �r�s�ig n�gy esetben z�rult negat�v 
eredm�nnyel, a virol�giai vizsg�latok folyamatban vannak. Az otthon 
t�lal�konyh�j�ra �telt sz�ll �t� főzőkonyha �ltal �tkeztetett t�bbi k�z�ss�gből 
nem jeleztek megbeteged�seket.  

Az előző heti �ttel szemben a h�ten h�sz hepatitis infectiosa megbeteged�s 
ker�lt a nyilv�ntart�sba, k�z�l�k 11 eset Pest megy�ben fordult elő. Az 
�NTSZ Pest Megyei Int�zet�nek jelent�se szerint m�jus 30 -�n P�tyon (Pest 
megye) ter�leti j�rv�ny kezdőd�tt, melyben j�nius 12 -ig n�gy esetet 
regisztr�ltak. Valamennyi megbeteged�st a hepatitis A v�rusa okozta, ezt a 
v�russzerol�giai vizsg�latok is megerős�tett�k. A betegek h�rom, nagy 
l�tsz�m� csal�db�l ker�ltek ki, zs�foltan, rossz higi�n�s k�r�lm�nyek k�z�tt 
�lnek. A csal�d �ltal iv�v�zk�nt is haszn�lt �sott k�t vize bakteri�lisan 
szennyezett, emberi fogyaszt�sra alkalmatlan. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina, a varicella, �s a
mononucleosis infectiosa megbeteged�sek sz�ma emelkedett az előző 



hetihez k�pest. A varicella bejelent�sek sz�ma Baranya, Pest, Szabolcs-
Szatm�r-Bereg �s Vas megy�ben az előző hetihez viszony�tva t�bb mint a 
dupl�j�ra nőtt, a nyilv�ntart�sba vett esetsz�m k�zel k�tszerese volt az előző 
�v 24. het�ben regisztr�ltnak.  

A h�ten egy k�th�napos gyermek pertussis megbeteged�s�nek gyan�ja 
ker�lt a nyilv�ntart�sba. A szerol�giai vizsg�latok a gyan�t nem igazolt�k, a 
pertussis szindr�m�t m�s, nem bejelentendő betegs�get előid�ző k�rokoz� 
okozta, �gy az eset revok�l�sa folyamatban van. A t�bbi, v�dőolt�ssal 
megelőzhető, cseppfertőz�ssel terjedő betegs�get tekintve csak egy rubeola
(Csongr�d megye), valamint h�rom sz�rv�nyos mumpsz megbeteged�sről 
�rkezett jelent�s.  

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek epidemiol�giai helyzete kedvezően 
alakult, a bejelent�sek sz�ma nem haladta meg az 1995-99. �veket jellemző 
k�z�p�rt�ket. 

Az egy�b zoon�zisok k�z�l a Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma 
h�romnegyed�vel nőtt az előző hetihez k�pest, a betegs�g j�rv�ny�gyi 
helyzete kedvezőtlenebb volt, mint az előző �v azonos időszak�ban. A h�ten 
egy nephrosis miatt szteroiddal kezelt �tven�ves f�rfi listeriosis 
megbeteged�s�ről �rkezett jelent�s, a k�rokoz� a beteg hemokult�r�j�b�l 
teny�szett ki. 

  



  

  

  

  

  

 



  

  

 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures) 
  
  
A statisztika k�sz�t�s ideje: 2001.06.20 

EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon 
(+) MINISTRY OF HEALTH

Eng.sz.: 87104/1975 Notified cases of communicable diseases in Hungary 
(+) 

OF THE HUNGARIAN 
REPUBLIC 

24/2001.sz.heti jelent�s (weekly report) (2001. 06.11 – 2001.06.17.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Parotitis 
epidemica 

Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Budapest 35 - 24 100 2 20 - 201 2 1 
Baranya 9 1 12 20 1 13 - 60 7 - 
B�cs-Kiskun 18 - 7 46 1 3 - 83 - - 
B�k�s 8 1 5 34 1 5 - 65 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 2 - 1 25 - 2 - 48 2 - 
Csongr�d 25 - 13 56 - 2 - 56 - - 
Fej�r 7 - 5 28 - 3 1 60 - - 
Győr-Moson-Sopron - - 3 19 - 6 - 76 6 - 
Hajd�-Bihar 7 - 9 24 - 6 - 31 - - 
Heves 2 - 3 29 1 1 - 16 3 - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 4 - 4 37 - 1 - 24 4 - 
Kom�rom-Esztergom 6 - 5 5 - - - 56 2 1 
N�gr�d 2 - 3 31 - 2 - 15 - - 
Pest 18 - 12 58 11 8 1 139 2 - 
Somogy 8 - 1 28 1 1 1 65 - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 11 - 5 11 1 3 - 58 1 - 
Tolna 17 - 4 47 - - - 22 4 - 
Vas 8 - 5 25 - 2 - 57 1 - 
Veszpr�m 28 - 7 105 1 2 - 78 1 - 
Zala 8 - 2 39 - 2 - 31 1 - 
�sszesen (total) 223 2 130 767 20 82 3 1241 36 2 
Előző h�t (previous week) 142 3 117 946 5 72 3 924 17 3 
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