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EG�SZS�G�GYI VIL�GNAP 2002 

„Mozogj az eg�szs�g�rt” 

  
 

  

A sz �v- �s �rrendszeri betegs�gek, a cukorbaj �s az elh�z�s egyik fő oka a 
fizikai tev�kenys�g hi�nya. WHO becsl�sek szerint a mozg�shi�ny �vente 
t�bb mint 2 milli� ember hal�l�t okozza. Val�sz�nűleg a r�kos 
megbeteged�sek egyharmad�t meg tudn�k előzni eg�szs�ges �trenddel, 
norm�lis tests�llyal, �s az eg�sz �let sor�n v�gzett fizikai tev�kenys�ggel. A 
nem megfelelő �trend, a fizikai aktivit�s hi�nya �s a doh�nyz�s egy�ttesen, a 
becsl�sek szerint a korai koszor��r-megbeteged�sek 80%-�t okozza. Az 
annyira k�l�nb�ző orsz�gokban, mint K�na, Finnorsz�g �s az Amerikai 
Egyes�lt �llamok, a vizsg�latok szerint, az �letm�d viszonylag m�rs�kelt 
megv�ltoztat�sa is elegendőnek bizonyult a II. t�pus� diabetes esetek 60%-a 
kialakul�s�nak megelőz�s�hez. 

2002-ben az Eg �szs�g Vil�gnapja hangs�lyozza a fizikai tev�kenys�g �s 
az eg�szs�ges �letm�d fontoss�g�t. Az Eg�szs�g Vil�gnapj�nak t�m�ja 
az eg�sz vil�gon a fizikai aktivit�s sz�ks�gess�ge �s kedvező hat�sa 
lesz. 
A fizikai tev�kenys�g/testmozg�s j� gyakorlati eszk�ze sz�mos, k�zvetett �s 
k�zvetlen előny el�r�s�nek az eg�szs�g ter�let�n. K�pes cs�kkenteni az 
erőszakos cselekm�nyeket a fiatalok k�z�tt, előseg�teni a doh�nyz�smentes 
�letm�dot, �s cs�kkenteni az eg�szs�gre vesz�lyes magatart�sform�kat, mint 
a nem biztons�gos szex vagy a tiltott droghaszn�lat. Az idősek k�z�tt 
cs�kkenteni tudja az elhagyatotts�g �s elszigetelts�g �rz�s�t, �s fokozni 
fizikai �s szellemi frissess�g�ket. 

Forr�s: www.who.int 

Szerkesztős�gi megjegyz�s: Az Eg�szs�g�gyi Vil�gnap mott�j�hoz 
szorosan kapcsol�dik az Eg�szs�ges Nemzet�rt N�peg�szs�g�gyi 
Program 16. alprogramja, melyben fő c�lk�nt tűzte ki, hogy a lakoss�g –
k�l�n�sen a gyermekek �s a fiatalok – mind sz�lesebb k�r�ben alakuljon 
ki a mozg�sgazdag �letm�d. A Program 2010-ig az al�bbiak teljes�t�s�re 
t�rekszik: 

25%-kal n�velni azon lakosok ar�ny�t, akik �lettani szempontb�l kellő 
gyakoris�ggal, időtartamban �s intenzit�ssal sportolnak. 
15%-kal n�velni azon lakosok ar �ny�t, akiknek a testedz�se a kellő 

�lettani hat�st ugyan nem �ri el, de testmozg�sban m�gis gazdagabb az 
�letm�djuk, mint jelenleg. 

Minden testnevelő pedag�gus ismerje az �letm�dsportokat, k�l�n�s 

2002-ben a Vil�gnap mott�ja: „Mozogj az eg�szs�g�rt”  
- „Agita mundo”. A metropoliszok, v�rosok, falvak lak�it 
egyar�nt �szt�nzik, hogy saj�t rendezv�nyeik 
megszervez�s�vel csatlakozzanak a Vil�gnap programj�hoz 
az eg�szs�ges �let�rt. 

A Vil�gnap esem�nyei k�l�nb�ző helysz�neken zajlanak majd 
– az iskol�kt�l a munkahelyekig, a stadionokt�l a v�rosi 
k�rnyezetig. Az AGITA SAO PAULO sikeres modellje a minta, 
amely r�v�n sz�mos szervezet m�r sok fiatalt �s id őset 
sikerrel mozg�s�tott, hogy „mozogjanak az eg�szs�g�k�rt”. 



tekintettel az �ll�k�pess�gi sport�gakra, valamint j�l alkalmazza a gerinc 
eg�szs�g�hez sz�ks�ges tart�sjav�t� torn�t.  

Minden iskolai �vfolyamon (1 -12) minden gyermek sz�m�ra legyen 
k�telező elő� r�s mindennapos eg�szs�gfejlesztő testmozg�s.  

N�velni kell azon fogyat�kos polg�rok sz�m�t, akik rendszeresen 
v�geznek testedz�st. 
Minden testnevelő pedag�gus ismerje a fogyat�kosok sportj�nak speci�lis 
ism�rveit, legyen k�pes szakszerűen foglalkozni az integr�ltan tanul� 
fogyat�kos di�kokkal. A sport�gi szakedzők tanulm�nyaik sor�n saj�t�ts�k 
el a speci�lis �s adapt�lt sport�gakkal kapcsolatos szakismereteket 
(kerekes sz�kes sportok). 
Megfelelő sz�m� �s minős�gű sportc�l� ingatlan, s azok el�rhető �ron 

t�rt�nő ig�nybev�tel�nek biztos�t�sa. 



HAZAI INFORM�CI� 

T�J�KOZTAT�S A "MAGYAR EG�SZS�GADATT�R MEGJELEN�S�RŐL 

A „Magyar Eg�szs�gadatt�r” egy sz�m�t�g�pes adatbemutat� program, 
amelynek seg�ts�g�vel Magyarorsz�g megy�inek �s r�gi�inak legfontosabb 
eg�szs�gindik�torait lehet megjelen�teni. Az Eg�szs�gadatt�rban tal�lhat� 
indik�torok a KSH, a GY �GYINFOK 1985-től 1999-ig gyűjt�tt adataira �s a 
2000. �vi Orsz�gos Lakoss�gi Eg �szs�gfelm�r�s (OLEF2000) eredm�nyeire 
�p�lnek. Az indik�torok k�z�tt megtal�lhat�ak az �ltal�nos eg�szs�g, a 
megbeteged�sek, a haland�s�g, az �letm�d, a demogr�fiai helyzet, a 
t�rsadalmi-gazdas�gi helyzet, a k�rnyezet, az ell�t�rendszer kapacit�sa, az 
eg�szs�g�gyi szolg�ltat�sok ig�nybev�tele �s az eg�szs�g�gyi kiad�sok 
legfontosabb mutat�i. Az indik�torok k�l�nb�ző t�pus� �br�kon, t�rk�peken �s 
t�bl�zatokban jelen�thetők meg, illetve az �br�k �s az adatok m�s 
alkalmaz�sokba, mint pl. Word, Excel programba export�lhat�k.  

A program kifejleszt�s�nek c�lja az volt, hogy a szakemberek sz�m�ra 
megk�nny�tse az eg�szs�gadatokb�l elő� ll �that� inform�ci� hasznos�t�s�t. A 
k�l�nb�ző forr�sb�l sz�rmaz� mutat�k k�pz�se ugyanis �ltal�ban rendk�v�l 
idő- �s munkaig�nyes, az időbeli trendek elemz�se, a megy�k, r�gi�k 
�sszehasonl�t�sa neh�zkes. Az eredeti adathordoz�kb�l – amelyek t�bbnyire 
pap�r alap� �vk�nyvek – k�r�lm�nyes a prezent�ci�k k�sz�t�se.  

A program technikai alapj�t az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet (EVSZ) Eur�pai 
Region�lis Irod�j�nak Eg�szs�g-informatikai egys�ge �ltal k�sz�tett, az 
Eg�szs�get Mindenkinek (Health for All; HFA) indik�torait bemutat� program 
k�pezi. A magyar adatt�r fejleszt�se – az EVSZ t�mogat�s�val – a 
GY�GYINFOK-ban kezdőd�tt, majd 1998-t�l az Eg�szs�gfejleszt�si 
Kutat�int�zetben, illetve 2001-től a „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai 
K�zpontban folytat�dott. Az Eg �szs�gadatt�r első pr�baverzi�ja a 2001. 
ősz�n rendezett Eg�szs�gstatisztikai F�rumon ker�lt bemutat�sra, �s 
tesztel�se – melyet �nk�nt jelentkező szakemberek v�geztek – 2002. elej�n 
fejeződ�tt be. 

Az Eg �szs�gadatt�r �jabb kiad�s�t előrel�that�lag 2002. ősz�n fogj�k 
bemutatni. Ez a v�ltozat a hi�nyz� adatok p�tl�s�n t�l m�r 2000-es �s 
rem�lhetőleg 2001-es adatokat is tartalmazni fog. A tov�bbfejleszt�s 
eredm�nyek�ppen a program kieg�sz�l az indik�torok defin�ci�ival, elk�sz�l 
hozz� a felhaszn�l�i k�zik�nyv is. A felhaszn�l�k visszajelz�sei �s ig�nyei 
alapj�n az adatt�r rendszeres indik�torlista rev�zi�n megy kereszt�l. Ezen t�l 
a fejleszt�si tervek k�z�tt szerepel m�g egy �jfajta, az Internetes hozz�f�r�st 
is biztos�t�, adatbemutat� program elk�sz�t�se.  

Az Eg �szs�gadatt�r szakmai fejleszt�s�t 2002-től a Debreceni Egyetem 
Orvos- �s Eg�szs�gtudom�nyi Centrum N�peg�szs�g�gyi Iskol�ja, m�g a 



program terjeszt�s�t a „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont (OEK), 
Eg�szs�gmonitoroz�si �s nemfertőző betegs�gek epidemiol�giai oszt�lya 
ir�ny�tja. Az Eg�szs�gadatt�r fejleszt�s�t �s terjeszt�s�t az EVSZ tov�bbra is 
t�mogatja. 

Az Eg�szs�gadatt�r az OEK honlapj�r�l (http://www.antsz.hu/oek) let�lthető, 
illetve – egyedi ig�ny eset�n – az OEK postai �ton megk�ldi a telep�tő lemezt. 

Az OEK a haszn�lat megk�nny�t�se �rdek�ben az �v folyam�n t�bb 
alkalommal is tanfolyamokat rendez egy�ttműk�dve a N�peg�szs�g�gyi 
Iskol�val, a pontos d�tumok az Epinfo-ban jelennek meg. 

A t�j�koztat�st adta: dr. Vitrai J�zsef mb. oszt�lyvezető, Orsz�gh S�ndor informatikus 
OEK Eg�szs�gmonitoroz�s �s nemfertőző betegs�gek epidemiol�giai 

oszt�lya 



T�J�KOZTAT�S A KULLANCSENCEPHALITIS ELLENI OLT�ANYAGGAL 
KAPCSOLATOS V�LTOZ�SR�L 

A kor�bban ENCEPUR n�ven ismert kullancsencephalitis elleni olt�anyag –
melyet 12 �vesn�l idősebb szem�lyek olt�s�ra javasoltak – �jabban 
kidolgozott form�ja 12 �vesn�l fiatalabbak r�sz�re is rendelkez�sre �ll. 

A m�dos�t�s ut�n az ENCEPUR elnevez�sű kullancsencephalitis elleni 
vakcina k�t form�ban �ll rendelkez�sre, melyek k�z�l az ENCEPUR JUNIOR
k�sz�tm�ny 1x0,25 ml -es kiszerel�sben, előret�lt�tt fecskendőben �ll 
rendelkez�sre az 1-12 �ves kor� gyermekek r�sz�re a kullancsencephalitis 
elleni akt�v v�detts�g biztos�t�s�ra.  

Az ENCEPUR ADULTS olt�anyag 1x0,5 ml -es kiszerel�sben előret�lt �tt 
fecskendőben �ll rendelkez�sre a 12 �vesn�l idősebbek r�sz�re a 
kullancsencephalitis elleni akt�v v�detts�g biztos�t�s�hoz.  

Az alapimmuniz�l�s mindk�t esetben 3 olt�sb�l �ll. Az első olt�st k�vető 1-3 
h�nap m�lva kell beadni a 2. olt�st �s az ezt k�vető 9-12 h�nap m�lva a 
harmadikat („A” s�ma). Amennyiben gyors v�detts�g kialak�t�sa sz�ks�ges, 
akkor a 2. olt�st az elsőt k�vető 7. napon, a harmadikat pedig az olt�s 
megkezd�s�t k�vető 21. napon lehet beadni („B” s�ma). A v�detts�g 
legkor�bban a m�sodik olt�st k�vető 14 nap m�lva alakul ki. A hosszantart� 
v�detts�g biztos�t�sa �rdek�ben 3 �venk�nt eml�keztető olt�s sz�ks�ges. 

Immunszuppressz�v kezel�s alatt, tov�bb� velesz�letett, vagy szerzett 
immundeficiencia eset�n az olt�s hat�soss�ga korl�tozott, vagy k�rd�ses. 

Olt�si s�m�k 

„A” s�ma = �ltal�nos; „B” s�ma = gyors�tott 

A t�j�koztat�st adta: dr. Lontai Imre főoszt�lyvezető 
OEK Immunbiol�giai k�sz�tm�nyek minős�gellenőrző főoszt�lya 

Olt�sok „A” s�ma „B” s�ma 

1. 0. nap  0. nap 
2. 1-3 h�nap m�lva 7 nap m�lva 
3. 9-12 h�nappal a 2. olt�s ut�n 21 nap m�lva 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

VIII. Orsz�gos V�dőolt�si Konferencia 
Hov� tart a vakcinol�gia 2002-ben? 

Budapest, Pesti Vigad� 2002. �prilis 19 -20. 
Budapest, V., Vigad� t�r 2.  

�prilis 19. p�ntek 
900 -1200 Regisztr�ci� 

13 00 Megnyit� – prof. dr. Budai J�zsef 

13 35 -14 00 Dr. Vass �d�m: Fertőző betegs�gek eradik�ci �ja: m�lt, jelen �s j�vő 

14 00 -14 20 Dr. Melles M�rta: V�ltoz�sok a magyarorsz�gi olt�si rendben 

14 20 -14 40 Dr. Lontai Imre: A v�dőolt�si sz �vődm�nyek bejelent�se �s annak 
szerepe az olt�anyagok minős�t�s�ben 

14 40 -16 00 K�rd�sek, hozz�sz�l�sok 

16 00 -16 30  Sz�net 

16 30 -16 40 Prof. dr. Budai J�zsef:  Biol�giai fegyverek elleni vakcin�k 

16 40 -16 55 Prof. dr. T�m�r L�szl�: A k�rokoz�k pathogenit�s�nak jelentős�ge az 
immunit�s kialak�t�s�ban (antivir�lis, antibakteri�lis, antitoxikus 
immunit�s)  

16 55 -17 05 Dr. M�szner Zs�fia: A pneumococcus �s az influenza elleni olt�sok 
szerepe az acut otitis media megelőz�s�ben 

17 15 -17 30 Chiron Behring GmbH & Co – k�lf�ldi vend�g el őad�val: 
Kullancsencephalitis 

17 30 -17 45 Baxter Hungary Kft.: A vakcinafejleszt�s �jabb lehetős�gei 

�prilis 20. szombat 
900 -10 15 V�dőnői szekci� 

Csord�s �gnes: Szervez�si, műk�d�si v�ltoz�sok a h�ziorvos-v�dőnő 
kapcsolat�ban 
Mih�lyi L�szl�n�, Csatos Marianna, dr. Kir�ly Istv�nn � (jelentett el őad�sok): 
V�dőolt�si tapasztalatok 
Kerekasztal, vita 
R�sztvevők: dr. Moln�r Zsuzsanna, Csord�s �gnes, Bogn�rn� V�rfalvi 

Marianna, 
dr. S�lyom �va, dr. Sebő Zsuzsa 

10 15 -11 00  Sz�net 

11 00 -11 20 Plen�ris �l�s 

100 �v a magyarorsz�gi j�rv�nyok t�rt�net�ben – besz�lget�s a konferencia 
d�szvend�g�vel, a 100 �ves dr. Mih�lffy Ferenccel. 



Kock�zati csoportok v�dőolt�sai 
11 20 -11 35 Dr. M�szner Zs�fia : Varicella elleni olt�sok 

11 35 -11 50 Dr. Jelenik Zsuzsanna : Gyors�tott olt�si rend helye a specifikus 
v�delemben 

11 50 -12 05 Mur�nyin� Brojn�s Judit: A hepatitis A v�rus elleni v�detts�g 
v�ltoz�sa a magyar lakoss�g k�r�ben 

12 05 -12 15 Balajthy Marianna: Olt�si reakci�k utaz�k k�r�ben, k�rdő�ves felm�r�s 
alapj�n 

12 15 -12 45 K�rd�sek, hozz�sz�l�sok 

12 45 -1400  Eb�dsz�net 

14 00 -14 15 Dr. Mezey Ilona: Kanyar�- �s rubeola ellenanyagok alakul�sa a 
magyar n�pess�gben, az 1999. �vi szeroepidemiol�giai felm�r�s 
tapasztalatai 

14 15 -14 30 Dr. Pataki Piroska: Egy morbilli j�rv�ny tapasztalatai 

14 30 -14 45 Dr. Megyeri P�l: A bőrpr�ba jelentős�ge a toj�sallergia vizsg�lat�n�l 

14 45 -15 00 Dr. Kulcs�r Andrea: Az MMR olt�s �s a toj�sallergia 

15 00 -15 15 Dr. Hell Gizella : A Klinikai V�dőolt�si Szaktan�csad�s 3 �ves 
tapasztalata B�cs-Kiskun megy�ben 

15 15 -15 30 Dr. Czumbel Ida: A morbilli felsz�mol�sa Rom�ni�ban 

15 30 -16 00  Sz�net 

16 00 -16 15 Dr. Kert�sz Adrienne: A Főv�rosi Szent L�szl� K�rh�z dolgoz�inak 
v�dőolt�si rendje 

16 15 -16 30 Dr. Jelenik Zsuzsanna: V�ltoz�sok a typhus abdominalis elleni 
specifikus profilaxisban 

16 30 -16 45 Dr. Zelcs�nyi Judit : Hogyan olt a homeopata h�zi gyermekorvos 

17 00 Teszt�r�s, a konferencia z�r�sa  



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

A 2002. m�rcius 25–31. 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 t�bb 
campylobacteriosist regisztr�ltak, az esetek sz�ma Pest �s Szabolcs-
Szatm�r-Bereg megy�ben emelkedett jelentősebb m�rt�kben a 12. hetihez 
k�pest. M�rs�kelten t�bb dysenteria ker�lt a nyilv�ntart�sba, a 
salmonellosis bejelent�sek sz �ma alig v�ltozott az előző hetihez k�pest. E 
h�rom betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult. 

A 12. hetin�l k�zel 20%-kal kevesebb enteritis infectiosa esetről �rkezett 
jelent�s, az esetsz�m alig t�rt el az előző �v azonos het�ben regisztr�ltt�l. A 
megbeteged�sek 20%-�t – mint febru�r-m�rciusban folyamatosan – Veszpr�m 
megy�ből jelentett�k.  

Nem v�ltozott l�nyegesen a vir�lis hepatitisek sz�ma az előző hetihez 
k�pest, az esetek fele Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben, ezek t�lnyom� 
t�bbs�ge az �NTSZ Encs V�rosi Int�zethez tartoz� ter�leten fordult elő.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a varicella megbeteged�sek sz�ma 
negyed�vel, a scarlatina esetek� kism�rt�kben cs�kkent az előző hetihez 
k�pest. E betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőnek minős�thető. A 
v�dőolt�ssal megelőzhető, cseppfertőz�ssel terjedő betegs�gek k�z�l 
morbillit nem jelentettek, �s csak k�t-k�t rubeola ill. mumpsz ker�lt a 
nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek csoportj�ban az előző heti egy-egy 
megbeteged�s helyett hat gennyes �s �t serosus meningitis ker�lt a 
nyilv�ntart�sba. A megbeteged�sek �t-�t ter�leten fordultak elő. 

  
  



  
  

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 (+)

 13/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.03.25 – 2002.03.31.) 

  a 13. h�ten (week) az 1 - 13. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2002.03.25-

2002.03.31. 
2001.03.26-
2001.04.01. 

Medi�n 
1996-2000 2002. 2001. 

Medi�n 
1996-
2000 

Typhus abdominalis - - - 1 - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 74 98 195 958 981 2362 
Dysenteria 7 5 13 62 61 220 
Dyspepsia coli 1 1 1 17 27 35 
Egy�b E.coli enteritis 1 3 • 9 24 • 
Campylobacteriosis 91 122 • 1151 1246 • 
Yersiniosis  - 6 • 31 46 • 
Enteritis infectiosa 840 820 • 10262 7582 • 
Hepatitis infectiosa 21 13 37 204 209 507 
AIDS - - 1 8 4 10 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - • 5 4 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - - - - 
Scarlatina 77 94 163 1005 1350 1816 
Morbilli  - - - 1 5 5 
Rubeola 2 2 3 25 35 45 
Parotitis epidemica 2 8 8 49 67 96 
Varicella 1099 1583 • 13914 14995 • 
Mononucleosis inf. 29 25 24 371 367 281 
Legionellosis 1 1 • 6 29 • 
Meningitis purulenta 6 6 • 66 89 • 
Meningitis serosa 5 1 2 21 29 32 
Encephalitis infectiosa - - 1 16 22 13 
Creutzfeldt-J.-betegs�g  - • • 6 • • 
Lyme-k�r 2 7 • 45 55 • 
Listeriosis - - • 1 2 • 
Brucellosis - - - - - - 
Leptospirosis - 3 1 4 29 15 
Tularemia 2 - 2 33 10 35 
Tetanus - - - - - 2 
V�rusos haemorrh. l�z - - • - 2 • 
Malaria* - - - 2 3 1 
Toxoplasmosis 5 13 2 71 73 100 

(+) 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: 2002.04.02



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

13/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.03.25 – 2002.03.31.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-
k�r 

Budapest 22 - 24 72 1 23 190 5 - - 
Baranya 3 2 - 8 1 - 75 2 1 - 
B�cs-Kiskun 4 - 2 68 - 1 72 4 1 - 
B�k�s 2 1 6 41 - 3 48 3 2 - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 1 1 1 22 10 2 32 2 - - 
Csongr�d 4 - 9 38 - 11 34 1 - - 
Fej�r 1 - 4 27 - 1 31 1 - - 
Győr-Moson-Sopron 5 - 6 22 1 8 75 2 - - 
Hajd�-Bihar - - - 6 1 2 83 1 - - 
Heves 7 - - 67 - - 16 - - 2 
J�sz-Nagykun-Szolnok 4 - 2 47 - 1 32 - - - 
Kom�rom-Esztergom 1 - 2 34 1 1 24 1 - - 
N�gr�d 2 1 2 35 - 3 23 - 1 - 
Pest 10 - 15 35 4 13 159 3 1 - 
Somogy 1 - 1 17 - 2 57 - - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 3 1 11 9 - - 43 2 - - 
Tolna - 1 1 65 - - 11 2 - - 
Vas - - - 10 - 2 48 - - - 
Veszpr�m 2 - 2 184 2 2 30 - - - 
Zala 2 - 3 33 - 2 16 - - - 
�sszesen (total) 74 7 91 840 21 77 1099 29 6 2 
Előző h�t (previous week) 71 2 75 1061 19 81 1459 34 1 2 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2002.04.02



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: 476-1153, 476-1194 

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 

 
ISSN 1419-757X 

  


