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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

AZ EUR�PAI UNI� EPIDEMIOL�GIAI SURVEILLANCE H�L�ZATA  

Besz�mol� a „K�z�ss�gi H�l�zat” bizotts�gi �l�s�ről, Luxemburg, 2001. 
okt�ber 29. 
Az Eur�pai K�z�ss�g Epidemiol�giai H�l�zat�t fel�gyelő bizotts�g 2001. okt�ber 
29-30 -�n tartotta legut�bbi �l�s�t az EFTA/EEA orsz�gok k�pviselőinek, a 
tag�llamok neves int�zeteinek �s az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet megh�vott 
szak�rtőinek jelenl�t�ben. Az �rtekezlet első napj�ra megh�v�st kaptak a 
tagjel�lt orsz�gok is. 

Magyar r�szről az Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium, a „Johan B�la” Orsz�gos 
Epidemiol�giai K�zpont �s az EU Misszi� munkat�rsai vettek r�szt a 
tan�cskoz�son. 

A „K�z�ss�gi H�l�zat” tev�kenys�g�vel kapcsolatos napirendi pont keret�ben 
a tagorsz�gok k�z�tti k�lcs�n�s t�j�koztat�s �s a kommunik�ci�, a 
finansz�roz�si lehetős�gek, �s a fertőző betegs�gek jelent�s�nek alapj�t k�pező 
esetdefin�ci�k megbesz�l�s�re ker�lt sor. 

A vit�ban elhangzott, hogy neh�zs�get jelent a tag�llamok surveillance 
tev�kenys�g�nek �sszehangol�sa, a szem�lyes adatok v�delm�ről sz�l� nemzeti 
elő� r�sok figyelembe v�tel�vel a k�lcs�n�s, rendszeres inform�ci�-�raml�s 
biztos�t�sa. Feladatk�nt jel�lt�k meg a rendelkez�sre �ll � felhaszn�l�i 
programok hat�konyabb műk�dtet�s�t, egy felhaszn�l�bar�t eur�pai Web-oldal 
�ssze�ll �t�s�t, �s a h�l�zat munk�j�nak folyamatos �rt�kel�s�t. A rendszer 
sikeres műk�d�s�nek egyik alapvető felt�tele a folyamatos kommunik�ci�, k�z�s 
egy�ttműk�d�si �s k�pz�si programok kidolgoz�sa. Az egyes orsz�gokban is 
sz�ks�ges az epidemiol�giai kapacit�s �s a mikrobiol�giai szolg�ltat�sok, a 
j�rv�ny�gyi �s a mikrobiol�giai h�l�zat k�z�tti egy�ttműk�d�s fejleszt�se. A 
tag�llamok r�sz�ről a Bizotts�ghoz k�ld�tt j�rv�ny�gyi esem�nyekkel 
kapcsolatos jelent�sek, valamint a tagorsz�gokban tett l�togat�sok tapasztalatai 
is a szakm�k k�z�tti kommunik�ci�s neh�zs�gekre utalnak. 

Javaslat hangzott el a 24 �r�s epidemiol�giai inform�ci�s �gyeleti szolg�lat 
biztos�t�s�ra. A Bizotts�g mindezek megval�s�t�s�ban a tag�llamok 
int�zm�nyh�l�zat�ra �s szak�rtőire k�v�n t�maszkodni, ugyanis nem c�l egy 
nagy k�z�s k�zpont l�trehoz�sa.  

A Bizotts�g a tagorsz�gok �ltal felvetett, r�vidt�v� finansz�roz�si gondok 
megold�s�ra a megl�vő p�nzeszk�z�k hat�konyabb felhaszn�l�s�t javasolja. 

Feladat tov�bb� a tag�llamokban műk�dő j�rv�ny�gyi k�zpontok �ltal haszn�lt 
esetdefin�ci�k �sszehangol�sa a WHO aj�nl�sok �s az EU dokumentumok 
figyelembev�tel�vel. Ki kell dolgozni a jelentendő betegs�gek vonatkoz�s�ban a 
„gyan�s", a „val�sz �nűs�tett" �s a „megerős�tett eset" fogalm�nak krit�riumait. 



Csatlakoz�s a K�z�ss�gi H�l�zathoz 

A Bizotts�g deklar�lta annak fontoss�g�t, hogy a tagjel�lt orsz�gok min�l előbb 
kapcsol�djanak be a h�l�zat munk�j�ba.  

A csatlakoz�sra v�r� orsz�gok k�z�l 12 orsz�g k�pviselője volt jelen: Bulg�ria, 
Ciprus, Csehorsz�g, �sztorsz�g, Lengyelorsz�g, Lettorsz�g, Litv�nia, 
Magyarorsz�g, M�lta, Szlov�kia, Szlov�nia, T�r�korsz�g.  

A „Johan B�la" Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 2000 j�lius�t�l műk�dik egy�tt 
a r�mai n�peg�szs�g�gyi int�zettel a fertőző betegs�gekkel kapcsolatos eur�pai 
invent�r (IRIDE - Expanded Inventory of Resources on Infectious Disease 
Control) ki�p�t�s�n. Az IRIDE v�gső c�lja a fertőző betegs�gek surveillance 
rendszer�nek az eur�pai n�peg�szs�g�gyi inform�ci�s-rendszerbe (EUPHIN: 
European Public Health Information Network) t�rt�nő integr�l�sa.  

A tan�cskoz�son ker�lt sor elősz�r az IRIDE projekt bemutat�s�ra. Miut�n az a 
t�volabbi c�l, hogy a projekthez a k�sőbbiekben a k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gok 
is csatlakozzanak, k�pviselőiket megh�vt�k a tan�cskoz�sra, hogy bemutass�k
nemzeti surveillance rendszer�ket �s t�j�koztat�st kapjanak arr�l, mik�ppen 
kapcsol�dhatnak majd be a h�l�zat munk�j�ba. 

A csatlakoz�sra v�r� orsz�gok besz�mol�i alapj�n meg�llap�that� volt, hogy az 
epidemiol�giai rendszerek k�z�tti nagym�rt�kű k�l�nbs�gek miatt a csatlakoz�si 
folyamat rendk�v�l �sszetett. A h�l�zat munk�j�ban t�rt�nő r�szv�telnek, a 
k�z�ss�gi programokba val� bekapcsol�d�snak jogi �s szakmai felt�telei 
vannak. Ilyen szakmai felt�tel az esetdefin�ci�k bevezet�se, haszn�lata, az 
adat�tviteli technol�gia megfelelős�ge, stb. 

Ezt k�vetően ismertet�sre ker�lt az IRIDE-hez hasonl�, az eur�pai immuniz�ci�s 
programok erőforr�sait fel�lelő projekt kialak�t�s�ra ir�nyul� program. 

Az „EUVAX” nevet viselő projekt fő c�lja egy olyan adatb�zis l�trehoz�sa, amely 
az immuniz�ci�s programok valamennyi aspektus�t fel�leli. Ez�ltal lehetős�g 
ny�lik a tag�llamokban műk�dő vakcin�ci�s programok �tfog� tudom�nyos �s 
technikai ki�rt�kel�s�re, a hi�nyoss�gok felt�r�s�ra, a fejleszt�si c�lok 
meghat�roz�s�ra. T�volabbi c�l az immuniz�ci�s programon bel�l egys�ges 
esetdefin�ci�k meghat�roz�sa, az �toltotts�gi monitoroz�si program 
m�dszereinek, az olt�si mell�khat�sokkal kapcsolatos elj�r�sok egys�ges�t�se. 

A t�j�koztat�st adta: dr. Czumbel Ida főorvos
 

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

Szerkesztős�gi megjegyz�s: Az eur�pai eg�szs�g�gyi integr�ci� egyik 
alappill�re a j�l műk�dő eur�pai surveillance. Ennek megval�s�t�sa �rdek�ben 
l�pett hat�lyba 1999-ben az Eur�pa Parlament �s az Eur�pa Tan�cs 2119/98/EC 
sz. hat�rozata a fertőző betegs�gek K�z�ss�gi epidemiol�giai surveillance �s 



fel�gyeleti h�l�zat�nak kialak�t�s�r�l.  

A hat�rozat c�lja a k�lcs�n�s t�j�koztat�son alapul�, egys�ges epidemiol�giai 
inform�ci�s rendszer l�trehoz�sa a tag�llamok j�rv�ny�gyi surveillance 
tev�kenys�g��rt felelős int�zm�nyeinek k�zreműk�d�s�vel. 

Az idevonatkoz� hat�rozat az al�bbi betegs�gek/betegs�gcsoportok, illetve 
szakter�letek vonatkoz�s�ban rendelkezett a surveillance 
kialak�t�s�r�l/fejleszt�s�ről:  

V�dőolt�ssal megelőzhető fertőző betegs�gek,  

Szexu�lisan terjedő betegs�gek, 

HIV/AIDS,  

V�rushepatitisek,  

�tel, �lelmiszer �ltal terjesztett betegs�gek,  

Az iv�v�zzel �s m�s k�rnyezeti �rtalommal �sszef�ggő betegs�gek. 
M�s betegs�gek 

egy�b, nem konvencion�lis k�rokoz�k �ltal okozott betegs�gek (fertőző 
spongiform encephalopati�k),  

cseppfertőz�ssel terjedő betegs�gek (legionellosis, meningococcus betegs�g, 
pneumococcus fertőz�sek, tuberkul�zis), 

zoon�zisok (brucellosis, echonicoccosis, rabies), 

vesz�lyes, import�lt fertőző betegs�gek (cholera, mal�ria, pestis, v�rusos 
haemorrhagi�s l�zak). 

Speci�lis ter�letek 

o nosocomialis fertőz�sek, 

o mikroorganizmusok gy�gyszer-rezisztenci�ja,  

o b�rmely, jelenleg m�g nem azonos�tott, s�lyos k�vetkezm�nyekkel j�r� 
fertőző betegs�g.  

Az Eur�pai Parlament �s az Eur�pa Tan�cs hat�rozatban int�zkedett arr�l is, 
hogy a gyors j�rv�ny�gyi int�zked�sek megt�tele �rdek�ben a K�z�ss�gen bel�l 
hozzanak l�tre a fertőző betegs�gekre vonatkoz� korai figyelmeztető �s 
s�rgőss�gi reag�l�si rendszert. A szolg�lat c�lja a gyors riaszt�s, a megb�zhat� 
�s pontos inform�ci�-szolg�ltat�s az EU Bizotts�g �s az eg�szs�g�gyi 
hat�s�gok sz�m�ra a sz�ks�ges int�zked�sek megt�tel�hez, amennyiben az 
egyes orsz�gok hat�rait �tl�pő, EU koordin�ci�t ig�nylő j�rv�ny�gyi esem�nyt 
�szlelnek. 

Az EU harmoniz�ci� az eg�szs�g�gyben is t�bb sz�lon fut� folyamat. B�r az 
egy�ttműk�d�s sz �mos fertőző betegs�g vonatkoz�s�ban eddig is l�tezett, az 
elm�lt h�rom �vben �j harmoniz�ci�s t�rekv�sek jegy�ben egy�ttműk�d�s 



alakult ki a k�z�p-kelet-eur�pai, valamint az EU orsz�gok k�z�tt a fertőző 
betegs�gek fel�gyelet�vel �s kontrollj�val kapcsolatos tev�kenys�g ter�let�n.  

A harmoniz�ci�s folyamat egyik jelentős �llom�sa volt a luxemburgi �rtekezlet.  



HAZAI INFORM�CI� 

ANTHRAX -VIZSG�LATOK MAGYARORSZ�GON, 2001. OKT�BER 16 - DECEMBER 31.  

Az Amerikai Egyes�lt �llamok ellen 2001. szeptember 11 -�n int�zett 
terrort�mad�sokat k�vetően, okt�ber első het�ben Florid�b�l, k�t anthrax 
megbeteged�sről �rkezett jelent�s vezető h�r lett a nemzetk�zi sajt�ban is. Ezen 
esetek j�rv�ny�gyi vizsg�lata sor�n bizony�t�kokat tal�ltak arra, hogy a betegek 
anthrax sp�r�kkal szennyezett k�ldem�nyek r�v�n fertőződhettek. 

A h�r haz�nkban is nagy riadalmat keltett, �s az első „feh�r por”-t tartalmaz�, 
anthrax-gyan�s k�ldem�nyek felbukkan�s�val, majd sz�muk rohamos 
szaporod�s�val egy �j k�zeg�szs�g�gyi/j�rv�ny�gyi feladat v�lt megoldand�v�. 
Az első anthrax-gyan�s k�rnyezeti mint�k – fők�nt lev�lk�ldem�nyek, de 
csomagok, stb. is – 2001. okt�ber 16 -�n �rkeztek a „Johan B�la” Orsz�gos 
Epidemiol�giai K�zpont Bakteriol�giai oszt�ly�ra. Okt�ber 31-ig 682 vizsg�lati 
anyagot k�ldtek a laborat�riumba (�tlag 40 minta/nap, maximum 94 minta/nap). 
Novemberben 235 minta (�tlag 8 minta/nap, 1-62 minta naponta), decemberben 
40 gyan�s k�ldem�ny (�tlag 1-2 minta/nap, napi 1-6 minta) �rkezett vizsg�latra 
(�bra). 
  

 
A mint�k laborat�riumba sz�ll �t�sa  

1. A bejelent�st az Orsz�gos Katasztr�fav�delmi Főigazgat�s�g k�zponti 
�gyeleti sz�m�n fogadt�k.  

2. A katasztr�fav�delem szakemberei a vizsg�land� anyagokat v�dőruh�ban, 



vesz�lyes anyagok sz�ll �t�s�ra alkalmas ed�nyzetben az �NTSZ főv�rosi, vagy 
illet�kes megyei int�zet�be sz�ll �tott�k, ahonnan az OEK Bakteriol�giai 
főoszt�ly�ra juttatt�k azokat. 

3. Kiv�teles elj�r�ssal az ORFK K�zt�rsas�gi Őrezrede, a Nemzetbiztons�gi 
Hivatal, tov�bb� a ker�leti/megyei rendőrkapit�nys�gok is sz �ll �tottak 
vizsg�lati mint�kat a laborat�riumba. 

4. N�h�ny esetben az �llampolg�r maga vitte be a laborat�riumba a gyan�s 
k�ldem�nyt. 

5. K�t alkalommal az OEK munkat�rsai a helysz�nen vettek k�rnyezeti 
(lenyomati, levegő) �s klinikai (orr-, torokv�lad�k) mint�t.  

6. A vizsg�lati anyagokat nyilv�ntart�sba vett�k.  

A vizsg�latok BSL-3 laborat�riumban folytak, a szem�lyzet v�dőruh�ban, P3 
biztons�gi fokozat� l�gz�sv�dőben dolgozott. 

Okt�ber 16. �s december 31. k�z�tt �sszesen 957 gyan�s k�ldem�ny 
�rkezett a „Johan B�la ” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Bakteriol�giai 
laborat�rium�ba, 721 mint�t vizsg�ltak meg Bacillus anthracis sp�ra �s/vagy 
bakt�rium jelenl�te szempontj�b�l. 236 anyag vizsg�lata nem volt indokolt 
(rekl�manyag, „szeretet lev�l”).  

A „feh�r por” tartalm� k�ldem�nyek sz�ma 232 volt. B�r a vizsg�latokat csak 
anthrax ir�ny�ba v�gezt�k, az egyszerű �rz�kszervi, morfol�giai vizsg�latok 
alapj�n a k�vetkező anyagok fordultak el ő leggyakrabban: talkum (3MgSiO3), 
liszt, tejpor, kem�ny�tő, mos�por, s�rol�por, kvarchomok, krist�lyos �s őr�lt 
gipsz (CaSO4), zsemlemorzsa, r�zg�lic (CuSO4), nedvsz�v� anyagok, 
n�v�nyv�dő szerek, liofilezett por�tott �lelmiszerek, kukoricasz�r betakar�t�sakor 
keletkező finom por. 

Mikrobiol�giai vizsg�latok 

A./ Mikroszk�pos vizsg�lat 

A porminta vizsg�lata telepn�ző mikroszk�pban, valamint s�t�tl�t�teres 
mikroszk�pban t�rt�nt. A kontroll Bacillus thuringiensis  sp�raprepar�tum 
volt. A k�z�lt eredm�ny: Gyan�s k�plet tal�lhat�/nem tal�lhat�. A vizsg�lat 
elv�gz�se a minta be�rkez�sekor, indokolt esetben azonnal megt�rt�nt; 
időtartama n�h�ny perc volt. Az eredm�nyt a laborat�rium �r�sban, de csak a 
teny�szt�s eredm�ny�vel egy�tt k�z�lte. 

B./ Teny�szt�s 

Az alkalmazott t�ptalajok: v�res agar, Nutrient agar, Holman-t�ptalaj; a 
kontroll teny�szet Bacillus anthracis volt. A gyan�s telepek vizsg�lata 
s�t�tl�t�t�rben (mozg�s, alak), a biok�miai vizsg�latok, az identifik�l�s API 
50 CHB rendszerrel t�rt�nt. A k�z�lt eredm�ny: Bacillus anthracis sp�ra �s 
bakt�rium volt/nem volt kimutathat�. A vizsg�lat negat�v eredm�ny eset�n 24 



�r�t vett ig�nybe, pozit�v esetben 48 -72 �ra lett volna sz�ks�ges az 
eredm�ny meg�llap�t�s�hoz. 

Bacillus anthracis egyetlen vizsg�lt mint�ban sem volt kimutathat�. 

Az t�j�koztat�st adta: Dr. Szentmih�lyi Anna főtan�csos 
„Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
Bakteriol�giai oszt�ly 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
Nosocomialis fertőz�sek epidemiol�giai oszt�lya 

2002. febru�r 20 -�n (szerda) 10 �rakor 
munka�rtekezletet tart. 

Helye: OKK – „Fodor” terem (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) 

1. A 2001. �vi munka �rt�kel�se  

Előad�: dr. B�r�cz Karolina (OEK) 

2. A 2002. �vi feladatok megbesz�l�se  

Előad�: dr. B�r�cz Karolina 

3. Fog�szati eszk�z�k kezel�se  

Előad�: dr. Milassin M�rta (OEK) 

4. A fog�szatok higi�n�s vizsg�lat�nak tapasztalatai a főv�rosban 

Előad�: dr. F�tos Erika (�NTSZ Főv�rosi Int�zete) 

5. Az eg�szs�g�gyi int�zm�nyek enged�lyez�s�nek dilemm�i 

Előad�: ifj. P�lya Endre (MEDIPLAN) 



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

A 2002. febru�r 4-10. 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 fertőző betegs�gek csoportj�ban a dysenteria bejelent�sek 
sz�ma emelkedett az előző hetihez k�pest, a bejelent�sek k�tharmada Baranya 
�s Kom�rom-Esztergom megy�ből sz�rmazott. A gyakoribb betegs�gek 
előfordul�sa nem v�ltozott l�nyegesen az 5. hetihez k�pest, de a 
campylobacteriosis �s enteritis infectiosa heti esetsz�ma 18, illetve 44%-kal 
haladta meg az előző �v azonos het�ben regisztr�ltat. A campylobacteriosisok 
harmad�t a főv�rosb�l valamint Győr-Moson-Sopron megy�ből, az enteritis 
infectiosa esetek harmad�t Budapestről, Pest �s Veszpr�m megy�ből jelentett�k.  

A h�ten k�t k�z�ss�gi gastroenteritis j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s:  

A Pest megyei Vasadon, egy 80 fős di �kotthon 6-17 �ves lak�i k�z�l, 
robban�sszerűen, febru�r 5-�n 20 gyermek betegedett meg h�nyinger, hasi 
g�rcs, 6-8 esetben h�ny�s, hasmen�s �s hőemelked�s t�neteivel. A j�rv�ny egy 
kiv�tel�vel minden lak�szob�t �rintett. A betegek sz�kletbakteriol�giai vizsg�lata 
sor�n k�rokoz�t nem mutattak ki. A di�kotthon saj�t főzőkonyh�val rendelkezik, 
az �telmint�k bakteriol�giai vizsg�lata negat�v eredm�nnyel z�rult. A virol�giai 
vizsg�latok megkezdődtek. 

Szabolcs-Szatm�r-Bereg megy�ben, egy 18 fős csecsemőoszt�lyon, febru�r 7-
től kezdődően 12 csecsemő betegedett meg. A t�netek k�z�tt a hasmen�s 
domin�lt, n�melyekn�l 37,5 - 38�C k�z�tti hőemelked�st �szleltek. A 
megbeteged�sek enyhe lefoly�s�ak voltak, 2-3 napig tartottak. A betegek 
sz�klet�ből k�rokoz� bakt�riumot nem mutattak ki, a rota- �s adenov�rus 
vizsg�latok negat�v eredm�nnyel z�rultak. Nyolc csecsemő k�z�l n�gy, valamint 
egy �pol�nő sz�kletmint�j�ban caliciv�rus jelenl�t�t igazolt�k. A r�szlegben 
felv�teli z�rlatot rendeltek el, a t�netmentes csecsemőket elk�l�n�tett�k, a 
panaszmenteseket otthonukba bocs�tott�k. Febru�r 14 -�n az int�zm�ny egy 
m�sik csecsemőr�szleg�ben is hasmen�ssel j�r� megbeteged�sek kezdődtek. 

A v�rushepatitisek sz �ma nem v�ltozott l�nyegesen az előző hetihez 
viszony�tva, a j�rv�ny�gyi helyzet nem t�rt el az el őző �vitől.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l harmad�val t�bb varicella bejelent�s 
�rkezett mint az 5. h�ten, a főv�ros �s Pest megye mellett Hajd�-Bihar megye 
volt a legink�bb �rintett. A mononucleosis infectiosa kiv�tel�vel az e csoportba 
tartoz� betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, a v�dőolt�ssal 
megelőzhető betegs�gek k�z�l csak n�h�ny sz�rv�nyos esetet regisztr�ltak. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz�ma cs�kkent az el őző hetihez 
k�pest, a meningitis serosa kiv�tel�vel a nyilv�ntart�sba vett esetek sz�ma j�val 



alatta maradt az előző �vben regisztr�ltnak. 

  
  



  
  

EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM MINISTRY OF HEALTH
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

 6/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.02.04 – 2002.02.10.) 

  a 6. h�ten (week) az 1 - 6. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2002.02.04-

2002.02.10. 
2001.02.05-
2001.02.11. 

Medi�n 
1996-2000 2002. 2001. 

Medi�n 
1996-
2000 

Typhus abdominalis - - - 1 - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 65 56 153 487 500 1153 
Dysenteria 11 7 18 27 27 100 
Dyspepsia coli 1 5 3 6 19 17 
Egy�b E.coli enteritis - 1 • 4 11 • 
Campylobacteriosis 95 80 • 579 659 • 
Yersiniosis  3 5 • 19 28 • 
Enteritis infectiosa 745 517 • 3537 3137 • 
Hepatitis infectiosa 19 17 45 88 88 231 
AIDS 2 - 1 4 4 4 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis 1 - • 2 - • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - - - - 
Scarlatina 83 112 136 404 665 784 
Morbilli  - - - - 1 2 
Rubeola 3 2 5 12 16 19 
Parotitis epidemica 1 5 8 19 36 43 
Varicella 1111 1249 • 5527 6790 • 
Mononucleosis inf. 29 22 20 151 157 103 
Legionellosis - - • 2 13 • 
Meningitis purulenta 3 9 • 42 46 • 
Meningitis serosa 3 1 2 8 19 13 
Encephalitis infectiosa - 2 1 6 16 8 
Creutzfeldt-J.-betegs�g  - • • 2 • • 
Lyme-k�r 2 8 • 22 30 • 
Listeriosis - - • - 1 • 
Brucellosis - - - - - - 
Leptospirosis - 1 1 2 15 7 
Tularemia 1 - 4 25 8 18 
Tetanus - - 1 - - 1 
V�rusos haemorrh. l�z - 1 • - 1 • 
Malaria* - 1 - 1 1 - 
Toxoplasmosis 7 3 8 36 43 58 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures)
 (*) import�lt esetek (imported cases)

 ( ) 2001. j�nius 1-től jelentendő (notifiable since 01.06.2001)
 (•) nincs adat (no data available)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2002.02.12



EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM MINISTRY OF HEALTH
Eng.sz.: 87104/1975

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

6/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.02.04 – 2002.02.10.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 13 - 19 82 7 27 187 8 - - 
Baranya 11 3 8 21 1 3 58 1 - - 
B�cs-Kiskun 3 1 4 34 1 - 84 1 - - 
B�k�s - - 8 24 - 2 33 - - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 3 1 2 37 2 6 21 2 2 - 
Csongr�d 2 - 4 25 - 1 15 1 - - 
Fej�r 3 - 1 48 - 1 12 2 - - 
Győr-Moson-Sopron - - 10 31 1 10 64 1 - - 
Hajd�-Bihar 5 - 2 13 - 3 97 - - - 
Heves 2 - 2 51 1 1 30 2 - - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 2 1 4 57 - 1 84 3 - - 
Kom�rom-Esztergom 5 4 6 12 - 5 89 1 - - 
N�gr�d 1 - - 43 - 1 41 - - 1 
Pest 3 - 9 86 3 7 118 4 1 - 
Somogy - - - 19 - - 9 - - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 4 1 6 23 2 1 28 - - - 
Tolna 1 - 4 23 1 - 25 - - - 
Vas 3 - 2 11 - 3 61 - - - 
Veszpr�m 1 - 4 93 - 4 43 3 - - 
Zala 3 - - 12 - 7 12 - - - 
�sszesen (total) 65 11 95 745 19 83 1111 29 3 2 
Előző h�t (previous week) 68 2 101 720 18 90 832 26 7 5 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2002.02.12
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Internet c�m: www.antsz.hu/oek  

A kiadv�nnyal kapcsolatos �szrev�telekkel, k�zl�si sz�nd�kkal sz �veskedj�k az 
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