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Az AIDS Vi l�gnapja – főha j t�s az � ldozatok e lő t t .  
�s a tekin te tek felemel�s�nek nap ja .  
Hogy egym�s szem�be n�zhess�nk :  

v igy�zzunk egym�sra. 

T�bb mint h�sz �ve nyomaszt� s�llyal nehezedik a vil�gra a XX. sz�zad 
utols� h�sz �v�nek legkritikusabb j�rv�nya: a HIV/AIDS j�rv�ny. A statisztika 
m�r k�zel 45 milli� fertőz�ttről tud. K�vetkezm�nye az AIDS-betegs�g. 
Egyelőre gy�gy�thatatlan. Ahov� nem jut el a gy�gyszer, sz�zezrek, milli�k 
halnak meg. A felnőtt �ldozatok sz�ma 3,5 milli�, a gyermek�ldozatok� 
f�lmilli�. 

Magyarorsz�g m�g az enyh�n fertőz�tt orsz�gok k�z� tartozik. A fertőz�s 
terjed�s�nek a vesz�lye azonban k�l�n�sen a keleti szomsz�dok felől igen 
nagy. Nemtől, kort�l f�ggetlen�l terjed a fertőz�s, szexu�lis �ton �s intrav�n�s 
drogfogyaszt�s eset�n k�z�s tűhaszn�lattal. 

Szerezz ismereteket !  
L�gy fele lős m�sok �s magad i r�nt !  

A Te j�vőd �s a j�vő eg�szs�ge ra j tad is m�l ik ! 

930 K�sz�ntő – dr. R�cz Jenő eg�szs�g�gyi miniszter
 

935 Megnyit� – dr. Jakab Ferencn� c. �llamtitk�r, a Nemzeti AIDS Bizotts�g 
eln�ke  

SZAKMAI PROGRAM 

950 EU k�lf�ldi vend�g előad�sa
 

10 15 Prof. dr. Holl�n Zsuzsa – akad�mikus: A HIV-diagnosztika �s 
megelőz�s Magyarorsz�gon 1986-t�l. A kezdetek. 

10 30 Dr. Csoh�n �gnes – Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont: A HIV/AIDS 
j�rv�ny jellemzői Magyarorsz�gon. 
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10 45 Dr. Makara P�ter – Orsz�gos Eg�szs�gfejleszt�si Int�zet: A primer 
prevenci� �s a civil szervezetek 

11 00 Simonyi Istv�n – Oktat�si Miniszt�rium: Prevenci�ra nevel�s az 
iskol�ban. 

Sz�net 

11 30 Dr. Bujdos� L�szl� – Orsz�gos Tisztifőorvosi Hivatal: Eredm�nyek �s 
tennival�k a HIV-szűr�s ter�let�n 

11 45 Gyebn�r Brigitta – E�M N�peg�szs�g�gyi főoszt�ly: A HIV/AIDS 
szűrőbusz kialak�t�s�nak jelen �ll�sa 

11 55 Prof.dr.Horv�th Attila – Orsz�gos Bőr- �s Nemik�rtani Klinika: STD �s 
HIV Magyarorsz�gon – ma 

12 10 Dr. B�nhegyi D�nes – Főv�rosi Szent L�szl� K�rh�z: A HIV/AIDS 
betegs�g antivir�lis kezel�s�nek hazai gyakorlata 

12 25 Dr. Miskovits Eszter – Orsz�gos V�rell�t� Szolg�lat: V�r�nket �s 
�let�nket... 

12 35 Dr. Honti Judit – V�rosi K�rh�z Szeged, Pszichi�triai �s addiktol�giai 
oszt�ly: A rekre�ci�s drog tudatm�dos�t� hat�s�t�l a fertőz�tt 
fecskendőig  

12 45 Szab� Zsuzsa – Főv�rosi Szent L�szl� K�rh�z: AIDS, t�rsadalom, 
egy�n 

13 00  – 1430 Sajt�t�j�koztat� 
Eb�dsz�net – B�f� 

CIVIL szervezetek programja 

10 00  – 1300 A civil szervezetek refer�tumai
 

1. Anonym AIDS Tan�csad� Szolg�lat (CAF) – Dr. Feleki Attila 
2. Budapesti Orvostanhallgat�k Kort�rsoktat� Alap�tv�nya (CAF) – P�li 

�d�m 
3. D�l-alf�ldi Meleg Bar�ti K�r (CAF) – Szab� Tibor 
4. D�l-magyarorsz�gi Drogfogyaszt�skutat� �s Tov�bbk�pző T�rsas�g 

(CAF) – Dr. Honti Judit 
5. Egy�tt Oktat�si Alap�tv�ny (CAF) – R�b�cki Be �ta  
6. H�tt�r T�rsas�g a Melegek�rt (CAF) – Mocsonaki L�szl� 

Sz�net 
7. H�tt�r T�rsas�g a Melegek�rt (CAF): HIV/AIDS prevenci�s kutat�s a 

vid�ki LMBT K�z�ss�gekben – Dr. Tak�cs Judit – Mocsonaki L�szl� 
8. Hungaromedical Rt. – Life Style – Mucsy L�szl�n� 
9. Lambda Budapest Meleg Bar�ti T�rsas�g (CAF) – L�ner L�szl� 

10. Magyarorsz�gi Prostitu�ltak �rdekv�delmi Egyes�lete (CAF) – F�ldi 



�gnes 
11. PLUSS Alap�tv�ny (CAF) – Dr. Szl�vik J�nos 
12. PLUSS Egyes�let (CAF) – Miskolczi Endre 
13. Szex-Eduk�ci�s Alap�tv�ny (CAF) – Dr. Forrai Judit 

13 00  – 1430 Eb�dsz�net – B�f� 

�ltal�nos programok a l�togat�knak 

10 30  – 1700  Ingyenes anonym HIV/AIDS-szűr�s
 

 Inform�ci�s szolg�lat a korm�nyzati �s a civil „s�trak”-n�l 
 Filmvet�t�s 
 Prevenci�s előad�sok 

17 00  – 1800 Fogad�s – megh�vottaknak
 

18 00  – 1930 G�lakoncert – minden �rdeklődőnek
 

Az AIDS Vil�gnap k�zponti esem�nysor�nak megrendez�s�re 
a Nemzeti N�peg�szs�g�gyi Program keret�ben, 

a Nemzeti AIDS Strat�gia szellem�ben, 
az Orsz�gos Eg�szs�gfejleszt�si Int�zet eszmei t�mogat�s�val, 

a korm�nyzati eg�szs�g�gyi int�zm�nyek k�pviselőinek k�zreműk�d�s�vel, 
a Hungaromedical – Life Style adom�ny�val, 

a Civil AIDS F�rum r�szv�tel�vel, 
a PLUSS, a Magyarorsz�gi HIV-pozit�vokat Seg�tő Egyes�let szervez�s�ben, 
az Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium sz�les k�rű t�mogat�s�val �s v�dn�ks�g�vel 

ker�l sor. 



A HIV-pand�mia korai st�dium�ban sokkal t�bb f�rfi fertőződ�tt, mint nő. 
M�g 1997-ben az �sszes HIV-fertőz�tt 41%-a volt nő, jelenleg a vil�gon a 
fertőz�ttek k�zel 50%-a, a szub-szaharai Afrik�ban pedig majdnem 60%-a 
nő. A nők vesz�lyeztetetts�ge nagyobb a f�rfiak�n�l. A v�rus fertőz�tt 
f�rfiről eg�szs�ges nőre szexu�lis �ton t�rt�nő �tvitel�nek a 
val�sz�nűs�ge k�tszer nagyobb annak a val�sz�nűs�g�n�l, hogy szexu�lis 
�rintkez�s sor�n a HIV-pozit�v nő megfertőzi partner�t.  

A legfontosabb t�nyek 
Oroszorsz�gban, ahol a HIV-fertőz�ttek sz�m�t 860000-re becs�lik, az �j 
HIV-fertőz�ttek k�z�tt emelkedik a nők ar�nya. M�g 2001-ben az �jonnan 
fertőződ�tt HIV-pozit�v szem�lyek egynegyede volt nő, egy �vvel k�sőbb 
ez az ar�ny m�r egyharmadra n�vekedett. 
A j�rv�ny „elnőiesed�se” a legszembe�tlőbb a szub-szaharai Afrik�ban, 
ahol a fertőz�ttek k�zel 60%-a nő, �s a fiatal fertőz�ttek 75%-a 15-24 �v 
k�z�tti le�ny. 
D�l- �s D�lkelet-�zsi�ban a nők ar�nya az �sszes HIV-fertőz�tt k�z�tt 

megk�zel�ti a 30%-ot, enyhe emelked�st mutat a 2001. �v v�gi 
becsl�sekhez viszony�tva. 
A legut�bbi jemeni jelent�s szerint a szexu�lis munk�sok 7%-a HIV-

pozit�v. Tov�bbi vizsg�latokra van sz�ks�g a prostit�ci�, ezen bel�l az 
utcai prostit�ci� helyzet�nek felt�r�s�ra, annak meg�llap�t�s�ra, milyen 
m�rt�kben j�rul hozz� a prostit�ci� a HIV terjed�s�hez, elősz�r a 
prostitu�ltak �s klienseik, ezt k�vetően az �gyfelek feles�gei �s 
gyermekei k�r�ben. 
Az Egyes�lt �llamokban az �vi 40000 �j HIV-fertőz�ttnek k�r�lbel�l fele 
afroamerikai, akik k�z�tt fokozatosan emelkedik a nők ar�nya. A 25 -34 �v 
k�z�tti afroamerikai nők k�r�ben az AIDS egyike a vezető hal�lokoknak. 
T�bbs�g�k nem tartozik a kock�zatos magatart�s� szem�lyek 
csoportj�ba, �ltal�ban intrav�n�s droghaszn�l� ill. biszexu�lis 
partnereiktől fertőződnek.  

N�vekvő sebezhetős�g 
A h�zass�g vagy a hossz�, a nők r�sz�ről monog�m kapcsolat nem v�di 
meg a nőket a HIV-től. A Kambodzs�ban v�gzett legut�bbi vizsg�latok 
szerint a v�rosban �lő f�rfiak 13%-a, a vid�kiek 10%-a tart fenn 
kapcsolatot prostitu�lttal feles�ge vagy �lland� bar�tnője mellett.  
Thaif�ld�n egy 1999-es vizsg�lat szerint a HIV-fertőz�tt nők 

 

A NŐK �S AZ AIDS 



h�romnegyede f�rj �től kapta a fertőz�st. Bizonyos helyzetekben �gy tűnik, 
a h�zass�g a nőkn�l n�veli a HIV-fertőződ�s kock�zat�t. N�h�ny afrikai 
orsz�gban, a 15-19 �v k�z�tti, h�zass�gban �lő fiatal nőkn�l magasabb a 
HIV-fertőz�tts�gi ar�ny, mint a nem h�zas, szexu�lisan akt�v kort�rsaik 
k�z�tt.  

Megelőz�s 
A nők nagyobb biol�giai sebezhetős�ge ellen�re, a legt�bb 

t�rsadalomban a h�tr�nyos jogi �s t�rsadalmi helyzet n�veli elsősorban a 
nők sebezhetős�g�t. A HIV szexu�lis �ton t�rt�nő terjed�s�nek 
megelőz�s�re javasolt �n. „ABC” strat�gia [absztinencia, biztons�goss�g 
(hűs�g vagy a partnerek sz�m�nak cs�kkent�se), �s a condom helyes �s 
�lland� haszn�lata] korl�tozott �rt�kű a l�nyok �s asszonyok sz�m�ra 
t�rsadalmi �s anyagi helyzet�k miatt.  

Sok nőt megfosztanak a tud�st�l �s annak a lehetős�g�től, hogy 
megv�dj�k magukat a fertőz�stől. A 38 orsz�gban v�gzett felm�r�s 
szerint a 14 -25 �v k�z�tti nők rendk�v�l kev�s ismerettel rendelkeznek a 
HIV-ről.  

Kezel�s �s ell�t�s 

A nők immunrendszere k�l�nb�ző m�don reag�lhat a HIV-re. A mindk�t 
nemn�l előfordul�, a HIV-hez t�rsul� betegs�gek mellett a HIV-fertőz�tt 
nőkn�l magasabb a m�hnyakr�k incidenci�ja, mint a nem fertőz�ttek 
k�z�tt. Az antiretrovir�lis kezel�sben r�szes�lő nőkn�l s�lyos 
mell�khat�sok is jelentkezhetnek. 

Sz�mos orsz�gban a nemek k�z�tti megk�l�nb�ztet�s eredm�nyek�nt a 
l�nyok �s az asszonyok az utols�k az eg�szs�g�gyi ell�t�shoz jut�s 
ter�n. Gyakran a f�rjek �s az idősek d�ntik el, hogy a csal�d j�vedelm�t 
eg�szs�g�gyi ell�t�sra, kezel�sre ford�tj�k-e. M�sok d�ntenek arr�l, hogy 
egy nő elmehet-e orvoshoz, ha beteg. Ha a csal�dban f�rfiak �s nők 
egyar�nt fertőz�ttek, �s az anyagi forr�sok szűk�sek, gyakran a f�rfi 
kezel�si ig�nyei kapnak elsőbbs�get. 

A HIV-fertőz�s nemek szerinti glob�lis megoszl�sa szerint (ami k�zel 50 -
50%) az elk�vetkezendő �vekben a fejlődő orsz�gokban antiretrovir�lis 
kezel�sben r�szes�lő milli�k fele v�rhat�an nő lesz. Minden 
t�rsadalomban meg kell teremteni a fertőződ�si vesz�lynek kitett nők HIV-
szűrővizsg�lat�nak felt�teleit, fel kell l�pni a HIV-pozit �v nőkkel szemben 
megnyilv�nul� megk�l�nb�ztet�s �s erőszak ellen. 

A fertőz�ttek gondoz�sa  

Ha egy h�ztart�sban megbetegszik a f�rj/csal�dfő, a feles�g l�tja el �s r� 
h�rul a csal�d eltart�s�nak terhe. A nők megbeteged�se eset�n r�luk �s 
csal�djukr�l a fiatalabb �s idősebb nők gondoskodnak. A főz�sre, 



takar�t�sra, v�s�rl�sra, mos�sra �s a csal�dban �lő kiskor�ak, betegek �s 
idősek gondoz�s�ra ford�tott idő, energia �s erőforr�sok �rt�k�t nevezik 
„gondoz�/ell�t� gazdas�g”-nak. 

A fejlődő orsz�gokban az „AIDS a csal�dban” s�lyosan vesz�lyezteti a 
mezőgazdas�gi munk�b�l �lőket. Ha a nő nem tud r�sztvenni a 
mezőgazdas�gi munk�ban, mert idej�t betegell�t�sra ford�tja, vesz�lybe 
ker�l a csal�d meg�lhet�se, az �lelem előteremt�se. 

Kiemelkedő fontoss�g� az „ell�t� gazdas�g” elismer�se �s t�mogat�sa az 
erre m�dot ny�jt� politik�val �s megfelelő erőforr�sokkal. Az AIDS �ltal 
�rintett h�ztart�sokban a nőkre h�rul� ar�nytalanul nagy terhek 
enyh�thetők.  

Az „ell�t� gazdas�g” probl�m�inak lehets�ges megold�sai: egy�ttműk�dő 
nappali gondoz�st �s �lelmez�st ny �jt� k�zpontok l�trehoz�sa, az �rv�k 
�lelmez�s�nek �s oktat�s�nak t�mogat�sa stb. 

Az UNAIDS �ltal vezetett „Global Coalition on Women and AIDS” arra 
t�rekszik, hogy javuljon a fejlődő orsz�gokban a l�nyok �s az asszonyok 
mindennapi �lete, hogy kev�sb� legyenek kiszolg�ltatottak a HIV-nek �s a 
fertőz�s k�vetkezm�nyeinek. 

A fentiekben felsorolt t�nyek minden bizonnyal meghat�roz� szerepet 
j�tszottak abban, hogy az ENSZ AIDS ellenes nemzetk�zi szervezete, a 
UNAIDS 2004-ben vil�gm�retű kamp�nyt ind�tott 

ASSZONYOK, L�NYOK, a HIV �s az AIDS c�mmel. 

A kamp�ny jelmondata egy k�rd�s: Besz�lgett�l ma m�r velem?  
Egy k�rd�s, amely r�ir�ny �tja a figyelmet a l�nyok �s az asszonyok 

HIV/AIDS-szel kapcsolatos probl�m�inak megismer�s�re, kezel�s�re, 
a fertőz�tt nők kiszolg�ltatotts�g�nak elker�l�s�re. 

Forr�s: www.unaids.org/wac2004/index_en.htm 



2003. december 31 -ig a haz�nkban regisztr�lt 1104 HIV-pozit�v szem�ly k�z�l 
995 esetben volt ismert a fertőz�ttek neme, a bejelentett HIV-pozit�v 
szem�lyek 15%-a nő volt. M�g 1990-ig a HIV-pozit�v nők ar�nya 6%, 1995-ig 
9% volt, a legut�bbi �t �vet tekintve a fertőz�ttek 21,5%-a volt nő. A HIV-
pozit�v nők mintegy fele a verifik�l�s idej�n a 20 -29 �vesek korcsoportj�ba 
tartozott (1. t�bl�zat). 

A 151 regisztr�lt HIV-pozitiv nő csak mintegy k�tharmada (62,2%) magyar 
�llampolg�rs�g�, 57 k�lf�ldi volt.  

1. t�bl �zat 
A HIV-pozit�vok �s az AIDS-ben szenvedők kor �s nemek szerinti megoszl�sa  

2003. 12. 31. 
(Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont) 

 

A NŐK K�R�BEN REGISZTR�LT HIV-POZIT�V ESETEK 
N�H�NY EPIDEMIOL�GIAI JELLEMZŐJE MAGYARORSZ �GON  

�letkor 
a bejelent�s 

idej�n 
HIV-pozit�vok AIDS-betegek 

F�rfi Nő F�rfi Nő 
< 13 35 6 9 2 

13-19 27 22 9 2 
20-29 266 71 53 15 
30-39 288 21 160 11 
40-49 127 22 93 9 
50-59 67 9 54 8 
> 60 32 0 24 0 

Ismeretlen 2 - - - 
�sszesen 844 151 402 47 

% 84,8 15,2 89,5 10,5 



M�g 1985 �s 1989 k�z�tt 12, 1990-94 k�z�tt 15, addig 1995-99 k�z�tt 31 HIV-
fertőz�tt nőt der�tettek fel, teh�t a legutols� időszakban dupl�j�ra emelkedett 
a magyar �llampolg�rs�g� HIV-pozit�v nők sz�ma az 1990-94. �vi 
időszakhoz viszony�tva (2. t�bl�zat). 

2. t�bl �zat 
HIV-fertőz�tt „magyar” nők sz �ma korcsoportok szerint 

1985-2003 

Az esetek sz�m�t tekintve (100000 nőre vonatkoztatva) meg�llap�that�, hogy 
az előfordul�si gyakoris�g 1985-89 �s 1990-94 k�z�tt a 24 -28 �vesek 
csoportj�ban volt a legmagasabb (0,9%ooo illetve 1,6%ooo), 1995 �s 1999 
k�z�tt a 19 -23 �vesek k�z�tt (2,6%ooo). Az ut�bbi n�gy �vben az �rintetts�g a 
29 -33 valamint a 19-23 �vesek k�z�tt azonos volt (8 -8 eset), a k�t 
korcsoportban 100000 nőre �vente �tlagosan k�t felder�tett HIV-fertőz�s 
jutott. 

M�g 1985-1989 k�z�tt a 14 -18 �v k�z�tti koroszt�lyba tartoz� k�t fiatal l�ny 
fertőz�tt v�rk�sz�tm�ny ad�sa r�v�n fertőződ�tt, a 2000 ut�n diagnosztiz�lt 
esetekben a fertőződ�s nagy val�sz�nűs�ggel heteroszexu�lis �rintkez�s 
r�v�n k�vetkezett be. Ez ut�bbi csoportban a legfiatalabb felder�tett fertőz�tt 
14 �ves volt. 

A rendelkez�sre �ll� adatok alapj�n meg�llap�that�, hogy a 29 �v alatti nők 
k�r�ben felder�tett esetek sz�ma a legutols� �t �vben a megelőző �t �vhez 
k�pest gyakorlatilag nem v�ltozott. T�ny, hogy a 14 -18 �ves nők k�z�tt is 
megjelent a heteroszexu�lis �rintkez�s r�v�n akvir�lt HIV-fertőz�s, azonban a 
h�rom esetből nem k�vetkeztethet�nk a v�rus jelentős terjed�s�re.A 19 -23 �s 
a 24 -28, vagyis a huszon�ves nők k�r�ben az ut�bbi �vekben, tendenci�j�t 
tekintve nem der�tettek fel t�bb HIV-pozit�v esetet mint 1995-99 k�z�tt, 
azonban a HIV-fertőz�s fiatalabb �letkorban t�rt�nő jelentkez�se illetve 
detekt�l�sa 1995-től kezdődő, napjainkig tart� jelens�g.  

Az 1985 �ta regisztr�lt HIV-pozit�v nők 90%-a, azaz 88 nő heteroszexu�lis 
kapcsolat r�v�n fertőződ�tt . A nők partnereinek rizik�csoportja 37 esetben 
volt ismert: heteroszexu�lis (24), biszexu�lis (7), transzf�zi�s recipiens (4), 
intrav�n�s droghaszn�l� (2). Kiemel�sre �rdemes az a t�ny is, hogy a 
partnerek k�z�l 35 k�lf�ldi volt, kettő magyar. Ez arra enged k�vetkeztetni, 
hogy a felder�tett HIV-pozit�v nők jelentős h�nyada k�lf�ldi 

�v 14 �vn�l 
fiatalabb 

14-18 19-23 24-28 29-33 33 �v 
felett �sszesen �ves 

1985-1989 - 2 2 3 1 4 12 
1990-1994 - - 2 5 - 8 15 
1995-1999 1 1 11 5 2 11 31 
2000-2003 - 3 8 7 8 10 36 
�sszesen 1 6 23 20 11 33 94 



partnerkapcsolat sor�n fertőződ�tt. 

Szerzők: Dr. Csoh�n �gnes oszt�lyvezető főorvos, 
Sz �k�cs Andrea k�zeg�szs�g�gyi-j�rv �ny �gyi fel�gyelő 
OEK, J�rv �ny �gyi oszt�ly  

Az elemz�s az AIDS Bizotts�g felk�r�s�re, 2004. j�nius 1-j�n k�sz �lt. 

Szerkesztős�gi megjegyz�s: Az elemz�s t�j�koztat� jellegű, a teljess�g ig�nye n�lk�l 
k�sz�lt, a levonhat� k�vetkeztet�sekkel csak �vatosan szabad b�nni. Arra a k�rd�sre, 
hogy t�nylegesen mennyi �vente az �jonnan fertőződ�tt nők sz�ma, illetve egy-egy 
korcsoportban mennyi a t�nyleges (r�gi+�j) esetek sz�ma, csak a rendszeresen v�gzett 
szeroepidemiol�giai �s egy�b felm�r�sek adhatnak v�laszt. A nők fertőz�tts�g�nek 
egyik fontos indik�tora a terhes nők HIV-sentinel szűrővizsg�lata r�v�n sz�m�tott 
prevalencia �rt�k, illetve annak v�ltoz�sa. 1993-2003. k�z�tt hat alkalommal v�gezt�k 
n�gy megye (Borsod-Aba�j-Zempl�n, Csongr�d, Hajd�-Bihar, Kom�rom-Esztergom) �s 
a főv�ros ter�let�n a terhes nők k�r�ben az �vente mintegy 4000 terhes nőre kiterjedő, 
orsz�gosan is reprezentat�v minta vizsg�lat�t. HIV-pozit�v gravid�ra nem der�lt f�ny. 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

A Magyar Infekci�kontroll Egyes�let �s az  
�NTSZ Főv�rosi Int�zet�nek 

region�lis rendezv�nye. 

Időpont: 2004. december 8. 10 00  �ra
 

A rendezv�ny helye: �NTSZ Főv�rosi Int�zete – Nagyterem 
Budapest, XIII., V�ci �t 174. 

PROGRAM 

1. Felk�sz�l�s az influenza szezonra. 
Előad�: dr. Bauer Erzs�bet (�NTSZ Főv�rosi Int�zete, K�rh�zhigi�n�s 

oszt�ly)  

2. A Streptococcus pneumoniae előfordul�sa �s antibiotikum 
rezisztenci�ja Magyarorsz�gon. 
Előad�: dr. Gacs M�ria, Libisch Bal�zs (OEK Bakteriol�giai oszt�ly) 

3. A pneumococcus fertőz�sek epidemiol�gi�ja �s infekci�kontrollja. 
Előad�: dr. Szil�gyi Emese (OEK K�rh�zi j�rv�ny�gyi oszt�ly) 

4. Az invaz�v pneumococcus fertőz�sek klinikuma �s ter�pi�s 
lehetős�gei. 
Előad�: dr. Prinz Gyula (Főv�rosi Szent L�szl� K�rh�z)  

5. A pneumococcus fertőz�sek elleni specifikus v�delem biztos�t�sa. 
Előad�: dr. Jelenik Zsuzsanna (OEK Nemzetk�zi olt�k�zpont) 



AZ EFRIR FERTŐZŐBETEGE ALRENDSZER�NEK �LES �ZEMI INDUL �SA  

A Magyarorsz�gon bejelentendő fertőző betegs�gek egyedi eseteinek 
elektronikus nyilv�ntart�sa �s napi tov�bb �t�sa első form�j�ban 2000-ben 
val�sult meg az �NTSZ-ben. Ekkor �n. „vastag kliens” technik�val, egyedi 
g�pekre telep�tett programmal, adatb�zissal, modemes, telefonvonalon t�rt�nő 
adatk�ld�ssel j�tt l�tre a helyi (v �rosi/ker�leti, megyei) �s az orsz�gos 
fertőzőbeteg nyilv�ntart�s.  

Az Eur�pai Uni� egy PHARE-programja seg�ts�g�vel 2001-ben informatikai 
h�l�zat�p�tő �s programfejlesztő munka kezdőd�tt, �gy ennek eredm�nyek�nt 
2003 okt�ber�re k�rvonalaz�dott egy olyan hardver �s szoftver rendszer, mely 
az �NTSZ epidemiol�giai fel�gyeleti rendszer�t �s inform�ci�s rendszer�t 
(EFRIR) informatikailag t�mogatja. Az EFRIR egy k�zponti adatb�zissal, 
valamint a v�rosi, megyei �s orsz�gos szinten műk�dő felhaszn�l�knak ehhez 
az adatb�zishoz „v�kony kliens” technol�gi�val, internet-b�ng�sző program 
r�v�n t�rt�nő kapcsol�d�s�val biztos�tja a sz�ks�ges adat�raml�st. A 
rendszer elviekben alkalmas arra is, hogy k�lső felhaszn�l� (pl. alapell�t�s 
orvosa, k�rh�zhigi�nikus stb.) �ltal k�ld�tt adatokat fogadjon. 

2003 okt�ber�ben elsők�nt az EFRIR influenza alrendszere kezdte meg 
műk�d�s�t.  

A programfejleszt�s 2004 v�g�re jutott arra a szintre, hogy november 5-7-�n 
megt�rt�nt a bejelentendő fertőző megbeteged�sekről 2004. janu�r 1-től 
gyűjt�tt adatoknak az el őző, 2000 �ta műk�dtetett rendszerből az EFRIR 
adatb�zis�ba t�rt�nő migr�l�sa, �s 2004. november 8-t�l �zembe helyezt�k 
a fertőzőbeteg jelentő �s enter�lis surveillance alrendszert. A r�gi, 2000-
2003. �vi fertőzőbeteg adatok migr�l�sa 2005. janu�r 1-j�re t�rt�nik meg. 

A fertőzőbeteg jelentő alrendszer egyr�szt az egyedi fertőzőbeteg jelent�st 
szolg�lja ki a v�rosi – megyei – orsz�gos szint k�z�tt, m�sr�szt �j elemk�nt, –
a k�sőbbiekben beindul� laborat�riumi informatikai rendszerrel l�trehozand� 
kapcsolat r�v�n – a fertőző betegek vizsg�lata sor�n keletkezett laborat�riumi 
adatokat az EFRIR adatb�zisba �tt�ve megt�rt�nik a betegek klinikai �s 
laborat�riumi adatainak elektronikus �ton t�rt�nő kapcsol�sa. Az alrendszer 
ennek alapj�n k�pes az enter�lis surveillance eddig k�zzel �sszes�tett havi 
jelent�seinek elk�sz �t�s�re is. Ebben az alrendszerben val�sul meg tov�bb� a 
fertőző betegs�gek j�rv�nyos form�ban t�rt�nő előfordul�s�nak regisztr�ci�ja. 

November 15 -19. k�z�tt megt�rt�nt a programr�sszel kapcsolatos konzult�ci� 
is a v�rosi �s megyei int�zetekben a j�rv�ny�gyi szakter�leten dolgoz�kkal. 
November 16 -�n ezen alrendszer seg�ts�g�vel elk�sz�lt az első heti 
jelent�s, mely a 46. h�tre vonatkozik. 



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

A 2004. november 8-14. k�z�tti időszakban – az EFRIR r�szek�nt november 
8-�n műk�d�s�t megkezdő fertőzőbeteg jelentő alrendszer seg�ts�g�vel 
�sszegyűjt�tt – a bejelentett fertőző megbeteged�sekre vonatkoz� adatok 
alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis fertőző betegs�gek k�z�l a salmonellosisok sz�ma 
m�rs�kelten, az enteritis infectiosa bejelent�sek sz�ma a harmad�val 
emelkedett az előző hetihez k�pest. A salmonellosis j�rv�ny�gyi helyzete nem 
v�ltozott, a campylobacteriosis� kiss� kedvezőtlenebb volt, mint az 1998-
2002. �vek azonos het�ben. �t�d�vel t�bb enteritis infectiosa eset ker�lt a 
nyilv�ntart�sba, mint az eml�tett id őszakot jellemző k�z�p�rt�k.  

A h�ten hat �j k�z�ss�gi – k�zt�k k�t k�rh�zi, egy t�meges iskolai �s k�t 
csoportos �vodai – gastroenteritis j�rv�ny r�l �rkezett jelent�s.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l m�sf�l-k�tszeres�re emelkedett a 
scarlatina, illetve a varicella esetek sz�ma az előző hetihez k�pest. 
Pertussist, morbillit �s rubeol�t nem jelentettek. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz�ma emelkedett az előző 
hetihez k�pest, a gennyes meningitisek �s az encephalitis infectiosa
esetek sz�ma magasabb volt, mint a kor�bbi �vek hasonl� időszak�ban. 
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A t�rgyh�ten r�gz�tett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Cases of notified communicable diseases recorded current week in Hungary (+)

 46/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.11.08 – 2004.11.14.) 

  a 46. h�ten (week) az 1 – 46. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.11.08-

2004.11.14. 
2003.11.10-
2003.11.16. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 146 90 152 4409 6130 7664 
Dysenteria 8 2 5 143 119 359 
Dyspepsia coli - 2 1 49 79 111 
Egy�b E.coli enteritis - 1 2 45 68 83 
Campylobacteriosis 134 148 123 5347 4972 5564 
Yersiniosis  1 3 2 52 72 83 
Enteritis infectiosa 793 877 657 31459 36569 31568 
Hepatitis infectiosa 10 30 21 742 827 902 
AIDS - - - 13 23 22 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis 1 - - 14 15 10 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - 1 - 36 17 1 
Scarlatina 92 65 121 2490 1495 4283 
Morbilli  - - - 2 3 8 
Rubeola - 3 3 53 73 113 
Parotitis epidemica 2 5 3 169 175 239 
Varicella 754 482 779 41474 30899 32977 
Mononucleosis inf. 34 31 30 1274 1284 1165 
Legionellosis 2 3 - 69 107 33 
Meningitis purulenta 8 6 4 215 228 223 
Meningitis serosa 4 5 3 101 123 146 
Encephalitis infectiosa 7 1 1 147 117 105 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
8 

10 • 

Lyme-k�r 21 8 10 1085 1114 982 
Listeriosis 1 - - 8 7 4 
Brucellosis - - - - 1 3 
Leptospirosis 1 1 1 31 30 65 
Tularemia 2 2 3 21 37 79 
Tetanus - - - 1 5 9 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 5 3 6 
Malaria* - - - 5 8 14 
Toxoplasmosis 3 5 4 98 140 217 

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

 (*) import�lt esetek (imported cases)
 (•) nincs adat (no data available)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.11.16
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A t�rgyh�ten r�gz�tett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Cases of notified communicable diseases recorded current week in Hungary (+)

46/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.11.08 – 2004.11.14.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 18 - 16 45 2 30 88 3 - 5 
Baranya 11 - 8 15 - 4 20 1 - - 
B�cs-Kiskun 6 - 6 26 1 1 34 1 - - 
B�k�s 2 - 3 48 - 3 71 - - 1 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 4 - 2 14 4 6 77 2 3 - 
Csongr�d 4 2 9 66 - - 22 - - - 
Fej�r 3 - 4 47 - 1 36 1 - - 
Győr-Moson-Sopron 15 - 18 28 - 6 20 1 - 2 
Hajd�-Bihar 9 1 5 10 - 1 48 2 - - 
Heves 2 4 3 67 - - 20 3 - 4 
J�sz-Nagykun-Szolnok 6 - 2 126 - 1 66 - 1 - 
Kom�rom-Esztergom 2 - 2 31 - 1 21 2 - - 
N�gr�d 1 - 3 31 - - 6 - 1 - 
Pest 12 - 13 34 2 12 59 1 - 1 
Somogy 4 - 4 35 - - 39 2 - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 14 1 4 8 1 3 18 1 1 1 
Tolna 6 - 11 45 - - 12 4 - 1 
Vas 17 - 7 20 - 10 57 7 2 2 
Veszpr�m 6 - 8 85 - 2 13 2 - 2 
Zala 4 - 6 12 - 11 27 1 - 1 
�sszesen (total) 146 8 134 793 10 92 754 34 8 21 
Előző h�t (previous week) 135 2 135 577 15 50 510 15 7 12 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.11.16



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  
E-mail: epiujsag@oek.antsz.hu  

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 hivatkozni kell az al �bbi m�don: 
Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont. A k�zlem�ny c�me. Epinfo a megjelen�s �ve; a 
kiadv�ny sz �ma:oldalsz�m. (Pl.: Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont. 10 �ves az 
Epinfo. Epinfo 2003;1:1-2.)  

Orsz�gos tisztifőorvos:  
dr. Bujdos� L�szl� 
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