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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

EG �SZS�GMONITOROZ �S, EG �SZS�GFELM�R�S I.  

A fejlett orsz�gokban t�bb �vtizedes m�ltra tekintenek vissza az 
eg�szs�gmonitoroz� rendszerek. Az eg�szs�gmonitoroz�s folyamatos �s 
rendszeres adatgyűjt�s, elemz�s, �rtelmez�s �s inform�ci�szolg�ltat�s, amely 
d�ntő jelentős�gű az eg�szs�g�gyi szolg�ltat�sok �rt�kel�s�ben, a 
tervez�sben, valamint az eg�szs�gpolitikai d�nt�sek megalapoz�s�ban. A 
rendszeresen gyűjt�tt adatok alapj�n k�pet nyerhet�nk a lakoss�g 
eg�szs�g�ről, ennek alapj�n meghat�rozhat�k a n�peg�szs�g�gyi priorit�sok, 
�s meg�t�lhetők a priorit�sok nyom�n ind�tott programok. Az 
eg�szs�gmonitoroz�s a lakoss�g eg �szs�g�nek jav�t�s�hoz n�lk�l�zhetetlen 
kutat�sok megind�t�s�t is előmozd�tja. 

Az eg�szs�gmonitoroz�s lehetőv� teszi a n�peg�szs�g�gyi szempontb�l 
legjelentősebb eg �szs�gprobl�m�k felm�r�s�t (eg�szs�gprobl�ma alatt egy 
vagy t�bb, az eg�szs�gre vonatkoz� panaszt, k�ros �llapotot, betegs�get, 
zavart, akad�lyozotts�got, korl�tozotts�got �rtve), illetve azok v�ltoz�s�nak 
nyomon k�vet�s�t, f�ldrajzi elterjed�s�k vizsg�lat�t �s a k�l�nf�le t�rsadalmi 
csoportokban val� megjelen�s�ket. Adatokat szolg�ltat az eg�szs�gprobl�m�k 
kialakul�s�r�l, időbeli lefoly�s�r�l �s a vel�k kapcsolatban �ll� legfontosabb 
fizikai, pszichol�giai �s t�rsadalmi k�rnyezeti t�nyezőkről. A monitoroz�s 
mennyis�gi �s minős�gi adatokat ny�jt a rendelkez�sre �ll� eg�szs�g�gyi 
szolg�ltat�sokr�l, az eg�szs�gprobl�m�k miatt ig�nybevett eg�szs�g�gyi �s 
m�s erőforr�sokr�l, valamint az egy�n, illetve a csal�dok eg�szs�gi 
kiad�sair�l is.  

Eg�szs�gmonitoroz�s az Eur�pai Uni�ban 

Az Eur�pai Uni� (EU) 1997-ben elfogadott �s 2001-ig tart� n�peg�szs�g�gyi 
programj�ban m�r c�lkitűz�sk�nt szerepelt az egys�ges eg�szs�gmonitoroz�s 
kialak�t�sa, mely „lehetőv� teszi a lakoss�g eg�szs�gi �llapot�nak, illetve 
v�ltoz�s�nak �s az azt meghat�roz� t�nyezők felm�r�s�t, seg�tve ezzel a 
n�peg�szs�g�gyi programok tervez�s�t, k�vet�s�t �s eredm�nyess�g�nek 
�rt�kel�s�t, valamint azt is, hogy a tagorsz�gok �sszehasonl�that� 
eg�szs�gadatokat nyerjenek az eg�szs�gpolitik�juk t�mogat�s�hoz” (1). 

A program 2001-től 2006-ig tart� �j szakasz�ban a c�l tov�bbra is egy olyan 
hat�kony eg�szs�gmonitoroz�si rendszer l�trehoz�sa, mely 
„...n�lk�l�zhetetlen az adatok gyűjt�s�hez, feldolgoz�s�hoz �s az Uni� 
szintj�n t�rt�nő elemz�s�hez, az objekt�v, megb�zhat� �s 
�sszehasonl�that� inform�ci�k cser�j�hez, hogy a Bizotts�g �s a 
Tag�llamok hat�konyabban inform�lhass�k a lakoss�got, �s megfelelő 
strat�gi�t �s politik�t alak�thassanak ki az eg �szs�g magasszintű 
v�delm�re” (2). A megval�s�t�shoz azonban sz�ks�ges „...egy alkalmas 
szervezet elők�sz�t�se, kialak�t�sa �s műk�dtet�se, mely koordin�lja �s 



integr�lja a monitoroz�st v�gző szervezeteket…” (3). 

A monitoroz�si tev�kenys�g harmoniz�ci�j�val p�rhuzamosan az 
eg�szs�gindik�torok egys�ges�t�se is az EU egyik kiemelt programja 
(Integrated approach to establishing European Community Health Indicators, 
ECHI). A projekt eredm�nyek�ppen 2001-ben elk�sz�lt egy indik�tor lista, 
mely n�gy fő ter�letre vonatkozik: demogr�fiai �s t�rsadalmi-gazdas�gi 
t�nyezők, eg�szs�g�llapot, eg�szs�get meghat�roz� t�nyezők, �s az 
eg�szs�gfejleszt�s rendszere (4). 

Eg�szs�gfelm�r�sek 

Az eg�szs�gmonitoroz�s alapvetően k�tf�le tev�kenys�get foglal mag�ba: a 
regisztr�ci�n, illetve a felm�r�seken alapul� adatgyűjt�seket. Az első 
t�pusba sorolhat� pl. a sz�let�si �s hal�loz�si adatok ny �lv�ntart�sba v�tele, a 
r�kregiszter vagy az egyes fertőző betegs�gek k�telező bejelent�si rendszere. 
A m�sodik t�pusba a rendszeres eg �szs�gfelm�r�sek, illetve az eseti 
vizsg�latok, mint pl. a doh�nyz�si szok�sok felm�r�se vagy egyes r�kkeltő 
t�nyezőkre vonatkoz� epidemiol�giai kutat�sok tartoznak. 

Az eg�szs�gmonitoroz� rendszer egyik legfontosabb eleme, a k�rdő�ves 
eg�szs�gfelm�r�s k�l�n�s jelentős�ggel b�r olyan, az eg�szs�gre �s 
eg�szs�gmagatart�sra vonatkoz� adatok megszerz�s�ben, amelyeket nem 
lehet a regisztr�ci�n alapul� eg�szs�g�gyi-statisztikai nyilv�ntart�sokb�l 
�sszegyűjteni. Ezek �ltal�ban a lakoss�g azon t�bbs�g�től szerezhetők meg, 
akik nem keresnek fel eg�szs�g�gyi int�zm�nyt, vagy mert nincs panaszuk, 
vagy mert nem tudnak/nem akarnak orvoshoz fordulni. Ilyen adat t�bbek 
k�z�tt a funkcionalit�s cs�kken�se, az �letm�d, a t�rsadalmi-gazdas�gi 
helyzet. �gyszint�n csak az eg�szs�gfelm�r�s teszi lehetőv� egy-egy adott 
szem�lyn�l az eg�szs�get meghat�roz� t�nyezők (mint pl. doh�nyz�s) �s az 
eg�szs�gi �llapot (pl. magas v�rnyom�s) egyidejű vizsg�lat�t.  

A rendszeresen v�gzett eg�szs�gfelm�r�s sz�mos fejlett orsz�gban, �gy az 
EU orsz�gaiban, az Egyes�lt �llamokban, Kanad�ban, Ausztr�li�ban vagy 
Jap�nban hossz� ideje bevezetett gyakorlatnak sz�m�t. Az első amerikai 
felm�r�sre m�r 1935-36-ban sor ker�lt, �s az 1956-ban megalkotott, A 
nemzeti eg�szs�gfelm�r�s t�rv�nye (Health Survey Act 1956) alapj�n 1957-től 
kezdődően �vente megism�tlik (5). Az EU �s az EFTA 18 orsz�g�nak 
eg�szs�gfelm�r�seiről k�sz�lt �ttekint�s szerint 16 orsz�gban v�geztek m�r 
egy vagy t�bb eg�szs�gfelm�r�st (6). A m�r eml�tett EU d�nt�sek alapj�n 
megindult harmoniz�ci�s tev�kenys�gek v�rhat�an m�r a k�zelj�vőben k�z�s 
felm�r�s-m�dszertan kialakul�s�hoz vezetnek. 
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A t�j�koztat�st adta: dr. Vitrai J�zsef mb. oszt�lyvezető 
„Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
Az eg�szs�gmonitoroz�s �s nemfertőző betegs�gek 

epidemiol�giai oszt�lya 

Szerkesztős�gi megjegyz�s:  Az eg�szs�gmonitoroz�s �s nemfertőző 
betegs�gek epidemiol�giai oszt�lya 2001. okt�ber�től kezdte meg 
műk�d�s�t a „Johan B�la ” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpontban. Az oszt�ly 
egyik fő c�lkitűz�se egy olyan korszerű eg�szs�gmonitoroz�si rendszer 
kifejleszt�se, mely k�pes az eg�szs�gprobl�m�kr�l – kiemelten a nemfertőző 
betegs�gekről – időben hiteles inform�ci�t szolg�ltatni olyan eg�szs�gpolitikai 
d�nt�sekhez, programokhoz, amelyek a magyar lakoss�g eg �szs�gi 
�llapot�nak jelentős javul�s�hoz vezetnek. 

A c�lkitűz�seknek megfelelően az oszt�ly �vente friss�teni k�v�nja a 2002. 
tavasz�n az OEK �ltal elősz�r kiad�sra ker�lő Magyar Eg �szs�gadatt�rat. 
Ebben megtal�lhat�k lesznek a legfontosabb adatok a lakoss�g eg�szs�gi 
�llapot�r�l, eg�szs�gmagatart�s�r�l, az eg�szs�get befoly�sol� egy�ni �s 
k�rnyezeti t�nyezőkről, a rendelkez�sre �ll� �s a t�nylegesen ig�nybevett 
eg�szs�g�gyi �s az eg�szs�g�gy�n k�v�li ell�t�sokr�l, azok k�lts�geiről �s 
minős�g�ről, valamint az ell�t�s szervezeti �s műk�d�si felt�teleiről.  

A k�l�nb�ző adatforr�sokb�l �sszegyűjt�tt eg�szs�gadatok elemz�se r�v�n 
az oszt�ly �venk�nt �sszefoglal�t k�sz �t a lakoss�g eg�szs�g�ről, amely 
alapj�ul szolg�lhat az orsz�gos tisztifőorvos �ves eg�szs�g�gyi 
helyzetjelent�s�nek. Az �sszefoglal� inform�ci�forr�sk�nt szolg�lhat a 
d�nt�shoz�k, a szakemberek, valamint a lakoss�g megfelelő 
t�j�koztat�s�hoz. 

Az oszt�ly kiemelt feladata az �NTSZ megyei int�zeteinek a t�m�val 
foglalkoz� munkat�rsaival val� kapcsolattart�s.  

Az oszt�ly szakmai ir�ny�t� tev�kenys�gek�nt t�j�koztat�kat �s 
tov�bbk�pz�seket szervez az �NTSZ munkat�rsai sz�m�ra, illetve a j�vőben 
rendszeresen jelentet meg �r�sokat az Epinfo-ban. 



Az oszt�ly munkat�rsait�l elsők�nt egy elm�leti jellegű �sszefoglal�t k�zl�nk 
az eg�szs�gmonitoroz�s fogalmi h�tter�ről, a tov�bbiakban pedig 
folyamatosan r�szletes eredm�nyeket bocs�tunk k�zre a 2000-ben k�sz�lt 
Orsz�gos Lakoss�gi Eg�szs�gfelm�r�sből.  

N�h�ny, a t�m�hoz kapcsol�d� hasznos honlap: 
WHO/Eur�pai Iroda: www.who.dk 
EU n�peg�szs�g�gy: www.europa.eu.int/pol/health/index_en.htm 
amerikai eg�szs�gfelm�r�sek: www.cdc.gov/nchs/nhis.htm 
sk�t eg�szs�gfelm�r�s: www.archive.official-
documents.co.uk/document/scottish/shealth/shcont.htm 
felm�r�sek �ltal�ban: http://qb.soc.surrey.ac.uk/docs/home47.htm 



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

A 2002. febru�r 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 előző hetihez k�pest t�bb enter�lis fertőző megbeteged�s ker�lt a 
nyilv�ntart�sba, a salmonellosis �s campylobacteriosis megbeteged�sek 
sz�ma m�rs�kelten, az enteritis infectiosa esetek� 36%-kal emelkedett. A 
főv�rosban �s Veszpr�m megy�ben a 6. hetinek t�bb mint a k�tszerese volt 
az enteritis infectiosa bejelent�sek sz�ma. 

A h�ten egy jelentősebb k�z�ss�gi j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s.  

Budapesten, egy 95 fős �vod�ban febru�r 12 -13-�n 22 gyermek �s 5 felnőtt, 
h�ny�ssal, az esetek fel�ben hasmen�ssel j�r� megbeteged�se fordult elő. 
K�t gyermek kisz�rad�s vesz�lye miatt k�rh�zba ker�lt. Az �vod�ban 
t�lal�konyha műk�dik, a főzőkonyha �ltal ell�tott t�bbi int�zm�nyben nem 
�szlelt�k enter�lis megbeteged�sek halmoz�d�s�t. 25 gyermek �s 4 dolgoz� 
sz�kletbakteriol�giai vizsg�lata negat�v eredm�nnyel z�rult, a virol�giai 
vizsg�latok megkezdődtek. Az �telmint�kb�l k�rokoz� bakt�rium nem 
teny�szett ki. 

A hepatitis infectiosa j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, a bejelentett 
esetek sz�ma csak harmada volt az 1996-2000. �veket jellemző 
k�z�p�rt�knek. 

A l�g�ti fertőző megbeteged�sek sz�ma nem v�ltozott l�nyegesen az el őző 
hetihez k�pest. A scarlatina  �s a v�dőolt�ssal megelőzhető, cseppfertőz�ssel 
terjedő betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete igen kedvezően alakult. A varicella
epidemiol�giai helyzete is jobb volt, mint az előző �v azonos időszak�ban. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz�ma alig v�ltozott a 6. hetihez 
viszony�tva. Az �v eleje �ta nyilv�ntart�sba vett meningitis purulenta, 
meningitis serosa, valamint encephalitis infectiosa esetek sz�ma kevesebb 
volt az előző �v azonos időszak�ban regisztr�ltn�l.  

  
  



  
  

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 (+)

 7/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.02.11 – 2002.02.17.) 

  a 7. h�ten (week) az 1 - 7. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2002.02.11-

2002.02.17. 
2001.02.12-
2001.02.18. 

Medi�n 
1996-2000 2002. 2001. 

Medi�n 
1996-
2000 

Typhus abdominalis - - - 1 - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 74 66 102 561 566 1294 
Dysenteria 2 5 21 29 32 121 
Dyspepsia coli 2 1 2 8 20 21 
Egy�b E.coli enteritis - 1 • 4 12 • 
Campylobacteriosis 104 83 • 683 742 • 
Yersiniosis  1 1 • 20 29 • 
Enteritis infectiosa 1014 567 • 4551 3704 • 
Hepatitis infectiosa 14 23 39 102 111 279 
AIDS - - 1 4 4 5 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - 2 • 2 2 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - - - - 
Scarlatina 88 108 152 492 773 925 
Morbilli  - - - - 1 2 
Rubeola 3 7 3 15 23 21 
Parotitis epidemica 7 3 6 26 39 48 
Varicella 1076 1162 • 6603 7952 • 
Mononucleosis inf. 32 30 24 183 187 128 
Legionellosis - 6 • 2 19 • 
Meningitis purulenta 4 9 • 46 55 • 
Meningitis serosa 3 1 2 11 20 17 
Encephalitis infectiosa 2 - 1 8 16 9 
Creutzfeldt-J.-betegs�g  1 • • 3 • • 
Lyme-k�r 4 4 • 26 34 • 
Listeriosis - - • - 1 • 
Brucellosis - - - - - - 
Leptospirosis - 3 - 2 18 7 
Tularemia - - 2 25 8 21 
Tetanus - - - - - 1 
V�rusos haemorrh. l�z - - • - 1 • 
Malaria* 1 - - 2 1 1 
Toxoplasmosis 6 - 8 42 43 69 

(+) 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: 2002.02.19



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 (+)v

7/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.02.11 – 2002.02.17.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-
k�r 

Budapest 11 - 20 173 4 28 164 4 - - 
Baranya 7 1 10 32 - - 40 - - - 
B�cs-Kiskun 5 - 6 31 - 2 62 5 - - 
B�k�s 1 - 3 32 - 3 27 - 1 - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 1 - 3 23 2 4 20 3 - 1 
Csongr�d 7 - 8 46 - 4 46 - - - 
Fej�r 2 - 2 26 - 1 19 5 1 - 
Győr-Moson-Sopron 1 - 6 27 2 4 66 - - 1 
Hajd�-Bihar 1 1 4 47 - 7 79 1 - - 
Heves 1 - 2 36 1 - 24 2 1 - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 3 - 4 67 - 4 46 3 - - 
Kom�rom-Esztergom 4 - 2 17 - 1 71 - - - 
N�gr�d 6 - 4 44 - 1 35 2 - - 
Pest 6 - 2 73 2 8 106 3 - - 
Somogy 1 - - 10 - - 29 - - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 5 - 11 22 2 1 72 1 1 - 
Tolna 2 - 3 10 - - 50 - - - 
Vas 3 - 4 21 - 12 74 1 - - 
Veszpr�m 3 - 8 264 - 6 36 - - - 
Zala 4 - 2 13 1 2 10 2 - 2 
�sszesen (total) 74 2 104 1014 14 88 1076 32 4 4 
Előző h�t (previous week) 65 11 95 745 19 83 1111 29 3 2 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2002.02.19



 

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 �s az Internetre. 
Internet c�m: www.antsz.hu/oek  

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. 
  

Orsz�gos Tisztifőorvos  
Dr. Lun Katalin 
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