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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

INFLUENZA 

�JRA EMBERBŐL IZOL�LT �K A H5N1 ALT�PUS� INFLUENZA A V�RUST  

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet febru�r 19 -i t�j�koztat�sa szerint 
Hongkongban egy 9 �ves gyermekből „sz�rnyas” influenza v�rust�rzset [A
(H5N1)] izol�ltak. Az eredm�nyt k�t egym�st�l f�ggetlen laborat�rium is 
megerős�tette. 

Az influenza A(H5N1) v�rust�rzset emberből elősz�r 1997-ben izol�lt�k egy 
18 megbeteged�ssel �s 6 hal�lesettel j�r� hongkongi j�rv�ny sor�n. Kor�bban 
ezt a v�rust csak sz�rnyasokban, csirk�k �s kacs�k k�z�tt �szlelt�k. A H5N1 
alt�pus� influenza A v�rus kacs�kra nem vesz�lyes, azonban a csirk�k k�z�tt 
magas az elhull�ssal j�r� megbeteged�sek sz �ma. 

1997 augusztus�ban Hongkongban, egy k�t�ves gyermek igazolt 
megbeteged�s�t k�vetően sz�lesk�rű j�rv�ny�gyi �s virol�giai vizsg�latokat 
v�geztek �s megerős�tett�k az influenza surveillance-t.  

Meg�llap�tott�k, hogy a kialakult j�rv�nyban a betegek t�bbs�ge csirk�ktől 
fertőződ�tt, ez�rt mint lehets�ges fertőző forr�st, a teljes csirke�llom�nyt 
megsemmis�tett�k. Ezt k�vetően �jabb hum�n megbeteged�seket nem 
jelentettek, azonban tov�bbra is intenz�v surveillance tev�kenys�get folytattak 
mind a hum�n, mind pedig a „sz�rnyas” influenza fel�gyelete �s kontrollja 
�rdek�ben. 

A jelenlegi esetben �rintett kilenc �ves fi� febru�r 9-�n betegedett meg, �s 12 -
�n ker�lt k�rh�zba. A kezel�st k�vetően a gyermek �llapota javult. A fi � –
hasonl� t�netekkel megbetegedett – csal�dtagjai k�z�l apja �s testv�re 
meghalt, anyja meggy�gyult. 

A gyermek anyj�val �s k�t nőv�r�vel K�n�ba, Fujian tartom�nyba utazott. Az 
egyik testv�re (nyolc�ves le�ny) janu�r 28 -�n t�dőgyullad�sban betegedett 
meg Fujianban, �s a helyi k�rh�zban febru�r 4-�n meghalt. Az �desapa janu�r 
31 -�n csatlakozott csal�dj�hoz, �s febru�r 7-�n betegedett meg 
t�dőgyullad�sban. Febru�r 10 -�n visszat�rt Hongkongba, m�snap k�rh�zba 
ker�lt �s febru�r 16 -�n exit�lt. A H5N1 alt�pus� influenza A v�rust az apa 
torokv�lad�k�b�l is kimutatt�k.  

A megbeteged�sek �s a hal�lesetek ok�nak, valamint a fertőzőforr�s 
felder�t�s�re ir�nyul� tov�bbi virol�giai vizsg�latok folyamatban vannak. 

Az eg�szs�g�gyi hat�s�gok az influenza surveillance tev�kenys�get 
megerős�tett�k �s minden s�lyos t�dőgyullad�sban szenvedő betegn�l 
elv�gzik a H5N1 alt�pus� influenza A v�rus kimutat�s�ra ir�nyul� vizsg�latot 
is. Ezid�ig nem tal�ltak t�bb, ezzel a v�rust�rzzsel fertőz�tt szem�lyt.  



Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet szorosan egy�ttműk�dik a pekingi �s 
hongkongi eg�szs�g�gyi hat�s�gokkal az esem�ny kivizsg�l�s�ban. 

H1N2 ALT�PUS� INFLUENZA A T�RZS MEGJELEN�SE  

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet 2002. febru�rj�ban egy �j influenza 
v�rust�rzs izol�l�s�t jelentette be A – Wisconsin/12/2001(H1N2) 
megnevez�ssel. 

Az �j t�rzs az A(H1N1) New Caledonia �s az A(H3N2) Moscow t�rzs genetikai 
kombin�ci�ja , amely a 2001/2002 influenza szezonra jellemző k�t alt�pus 
egyidejű cirkul�ci�j�nak eredm�nyek�nt j�tt l�tre. Az �j influenza A v�rust 
Angli�b�l, Izraelből �s Egyiptomb�l sz�rmaz� hum�n izol�tumokb�l 
azonos�tott�k elősz�r.  

Ezt megelőzően az 1988/1989-es influenza szezonban K�n�ban is el őfordult 
hasonl� esem�ny, amely sor�n A(H1N2) izol�tumokat azonos�tottak k�l�nb�ző 
alt�pusok egyidejű cirkul�ci�j�nak eredm�nyek�nt. A 
reasszort�ns/�jrarendeződ�tt v�rusok tov�bbi terjed�s�t a hum�n 
popul�ci�ban az �ta sem �szlelt�k.  

A nemzetk�zi influenza surveillance nyomon k�veti a H1N2 alt�pus� influenza 
A t�rzs felbukkan�s�t �s cirkul�ci�j�t. 2002. augusztus 30-ig Eur�pa, Afrika, 
�zsia 20 orsz�g�ban �s az Amerikai Egyes�lt �llamokban siker�lt az �j 
influenza A alt�pust kimutatni. Az izol�tumok t�bb mint 75%-a 15 �v alatti 
gyermekektől sz�rmazott, amely arra enged k�vetkeztetni, hogy a fertőz�sre a 
fiatal popul�ci� a legfog�konyabb. 

Mivel az �j v�rus H komponense nagyon hasonl� a H1N1 t�rzsh�z, az N 
komponense pedig a H3N2 t�rzsh�z, ez�rt v�rhat�an a jelenlegi vakcin�k 
megfelelő v�delmet ny�jtanak az �j t�rzzsel szemben is. 

Az �j alt�pus laborat�riumi kimutat�sa neuraminid�z-specifikus polimer�z 
l�ncreakci�val t�rt�nik. 

http://www.who.int/emc/diseases/flu/country.html; 
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/flu/factsheetH1N2.htm; 
http://www.phls.org.uk/publications/index.htm 



NEMZETK�ZI H�REK R�VIDEN 

HAEMORRHAGIAS L�Z SZINDR�MA KONG�BAN – EBOLA GYAN�  

A Kong�i K�zt�rsas�g Eg�szs�g�gyi Miniszt�riuma 2003. febru�r 18 -�n 73 
haemorrhagias l�zas megbeteged�st �s ezen bel�l 59 hal�leset jelentett az 
Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezetnek. A hat�s�gok v�lem�nye szerint a jelenlegi 
j�rv�nyt Ebola v�russal fertőz�tt �llatok h�s�nak fogyaszt�sa okozta.  

A helyi lakosok elutas�tj �k a szakemberekkel val� egy�ttműk�d�st, amely 
l�nyegesen megnehez�ti a megbeteged�sek igazol�s�hoz sz�ks�ges mint�k 
begyűjt�s�t. A j�rv�ny terjed�s�nek megakad�lyoz�s�ra a kong�i 
eg�szs�g�gyi hat�s�g nemzetk�zi szakemberekkel kieg�sz �tett, Nemzeti 
Koordin�ci�s Bizotts�got hozott l�tre Brazzaville-ben. 

http://www.who.int/wer;  
http://www.who.int/csr/don/2003-02-18/en/ 

MEGJELENT A HFA (EUROPEAN HEALTH FOR ALL) ADATB�ZIS �J VERZI �JA 

El�rhető a HFA adatb�zis 2003. janu�rban friss�tett v�ltozata, amely gyors �s 
egyszerű hozz�f�r�st biztos�t csaknem 50, a WHO Eur�pai R�gi�j�ba tartoz� 
orsz�gb�l sz�rmaz�, k�zel 600 eg�szs�gindik�torhoz tartoz� adatokhoz. Az 
indik�torok k�z�tt megtal�lhat�k alapvető demogr�fiai, t�rsadalmi-gazdas�gi, 
�letm�d- �s k�rnyezeti mutat�k �pp�gy, mint a morbidit�sra, a 
korl�tozotts�gra, az eg�szs�g�gyi ell�t�rendszerre vagy az eg�szs�ggel 
�sszef�ggő kiad�sokra vonatkoz� indik�torok. Az adatb�zis seg�ts�g�vel 
nemcsak egy-egy mutat� időbeli v�ltoz�sai k�vethetők nyomon egy adott 
orsz�gban, hanem lehetős�g van az adatok nemzetk�zi �sszehasonl�t�s�ra is, 
t�bl�zatok vagy k�l�nb�ző �br�k form�j�ban. 

http://www.who.dk/hfadb 

MEGJELENT A 2002. �VI EUR�PAI EG �SZS�G�GYI JELENT�S 

Az egyes eur�pai orsz�gok lakoss�g�nak eg �szs�g�gyi �llapot�t, tov�bb� az 
orsz�gokon bel�li popul�ci�s csoportok eg �szs�g�gyi �llapot�t 
�sszehasonl�tva, igen nagy k�l�nbs�gek tapasztalhat�k. A 2002. �vi jelent�s 
igazolja, hogy az eg �szs�g minden fő meghat�roz�ja szorosan �sszef�gg a 
szoci�lis �s a gazdas�gi t�nyezőkkel. 
A jelent�s angol, francia, n�met �s orosz nyelven olvashat�. 

http://www.who.dk/eprise/main/who/progs/ehr/home 



HAZAI J�RV�NY�GYI ESEM�NY 

MUMPSZ MEGBETEGED�SEK HALMOZ�D�SA CSONGR�D MEGY�BEN  

Mak�n, (Csongr�d megye) egy �t �vfolyamos k�z�piskol�ban (tanul�k sz�ma 
850 fő) janu�r 28 -t�l febru�r 12 -ig kilenc, egym�ssal �sszef�ggő, mumpsz 
v�rus �ltal okozott megbeteged�s fordult elő (parotitis epidemica 7 eset, 
orchitis 2 eset). A betegek 15 -20 �v k�z�tti fiatalok, akik oszt�lyt�rsi, illetve 
szoros bar�ti kapcsolatban �llnak egym�ssal. Az első beteg orchitis 
diagn�zissal ker�lt k�rh�zi felv�telre, akin�l a v�russzerol�giai vizsg�latok 
aktu�lis mumpszv�rus fertőz�st igazoltak. Nyolc betegn�l a klinikai t�netek �s 
az epidemiol�giai anamn�zis alapj�n val�sz �nűs�thető a mumpsz diagn�zisa, a 
v�russzerol�giai vizsg�latok folyamatban vannak. 

Az elsődleges inform�ci�k szerint a kilenc beteg k�z�l egy r�szes�lt mumpsz 
elleni v�dőolt�sban. A hazai olt�si gyakorlatot figyelembe v�ve az 
int�zm�nyben az első �vfolyamra j�r� tanul�k d�ntő t�bbs�ge m�r mumpsz 
elleni olt�sban �s �jraolt�sban kellett, hogy r�szes�lj �n, a 2-3. �vfolyamra 
j�r�k pedig �ltal�nos iskolai kamp�nyolt�sok keret�ben kaphattak mumpsz 
ellen v�dőolt�st, a 4-5. �vfolyamra j�r�, �ltal�ban 19 -20 �vesek egy�ltal�n 
nem r�szes�ltek v�dőolt�sban.  

Ezen k�r�lm�nyeket figyelembe v�ve – az OEK J�rv�ny�gyi oszt�ly�val 
t�rt�nt előzetes konzult�ci� ut�n – megbeteged�si vesz�ly elh�r�t�sa c�lj�b�l 
a fenti k�z�ss�gben halad�ktalanul megkezdt�k mindazon tanul�k mumpsz 
elleni akt�v immuniz�l�s�t,  

a) akik �letkorukn�l fogva nem r�szes�ltek k�telező mumpsz elleni 
v�dőolt�sban, 

b) akik 19 �vesn�l fiatalabbak �s olt�si dokument�ci�val nem 
rendelkeznek, 

c) akik kamp�nyolt�sok keret�ben r�szes�ltek primovakcin�ci�ban. 

A tov�bbi megbeteged�sek, a k�rnyezetben l�vő fog�kony szem�lyek 
felder�t�se  a j�rv�ny kivizsg�l�sa  folyamatban van. 

A t�j�koztat�st adta: dr. Tomb�cz Zsuzsanna oszt�lyvezető főorvos 
�NTSZ Csongr�d Megyei Int�zete, Epidemiol�giai oszt�ly 

Szerkesztős�gi megjegyz�s: A mumpsz akut, generaliz�lt fertőző betegs�g, amelyn�l 
�ltal�ban a f�ltőmirigy-duzzanat a vezető klinikai t�net. A klinikai k�p spektruma sz�les: 
az inapparens fertőz�stől az enyhe felsől�g�ti betegs�gen �t t�bb szervrendszer 
�rintetts�g�ig terjed (meningoencephalitis, orchitis stb). 

A mumpsz kontagiozit�si indexe viszonylag magas, z�rt k�z�ss�gben (pl. laktanya, 
egyetem, iskola, koll�gium) mintegy 60 %-os, m�g a h�tk�znapi �rintkez�s eset�n csak 
kb. 35 %. A pubert�skoron t�l a betegs�g s�lyosabb lefoly�s� �s gyakoribb az egy�b 



szervi manifeszt�ci�, vagy a sz�vődm�ny.  

Magyarorsz�gon az 1991. m�rcius�t�l bevezetett folyamatos olt�si rend szerint v�gzett 
mumpsz elleni v�dőolt�sban az 1990. janu�r 1. ut�n sz�letett kisgyermekek r�szes�ltek. 
1993-1996. k�z�tt kamp�nyolt�sok keret�ben n�gy �s f�l koroszt�ly immuniz�l�sa 
t�rt�nt meg (1985. j�nius 1. �s 1989. december 31. k�z�tt sz�letettek), 1996 �v v�g�n a 
11 �ven aluli gyermekek olt�si immunit�ssal rendelkeztek. 

Az 1999-es �vtől a morbilli monovalans olt�anyag helyett �jraolt�sra trivalens MMR 
olt�anyag ker�lt bevezet�sre, �gy az 1999/2000. tan�vben a VI. oszt�lyosok (1987. 
j�nius 1-1988. m�jus 31-ig, illetve 1988. j�nius 1. �s augusztus 31. k�z�tt sz�letettek) 
m�r mumpsz elleni revakcin�ci�ban is r�szes�ltek. 

A parotitis epidemica 1973 �ta jelentendő fertőző betegs�g. 1973-1990. k�z�tt az �vi 
megbeteged�s sz�m 21 335 �s 50 102 k�z�tt v�ltozott. Az 1991-ben bevezetett 
folyamatos olt�sok nem befoly�solt�k azonnal �rezhetően a mumpsz j�rv�ny�gyi 
helyzet�t, mivel �vente csak egy-egy koroszt�ly r�szes�lt v�dőolt�sban. A kieg�sz�tő 
kapm�nyolt�soknak k�sz�nhetően azonban m�r 1994-ben mintegy �vi 2000-re, majd az 
ezt k�vető �vben 500-ra cs�kkent a bejelentett parotitis epidemica megbeteged�sek 
sz�ma. Az 1996-2001. k�z�tt �vente 180-240 eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. A 
v�dőolt�sban nem r�szes�tett szem�lyek k�z�tt azok lehetnek a fog�konyak, akik (kis)
gyermekkorukban nem estek �t a fertőz�sen, illetve az ut�bbi �vekben, amikor a 
v�ruscirkul�ci� m�r erőteljesen cs�kkent, nem volt alkalmuk a fertőz�s term�szetes 
�tv�szel�s�re. 



T�J�KOZTAT�S KINEVEZ�SEKRŐL 

Az eg�szs�g�gyi, szoci�lis �s csal�d�gyi miniszter az Orsz�gos 
Tisztifőorvosi Hivatal megb�zott vezetői k�z�l 2003. febru�r 1-i hat�llyal:  

Prof. dr. Ungv�ry Gy �rgy�t orsz�gos tisztifőorvosnak, 
Dr. Groszmann M�ri�t helyettes orsz�gos tisztifőorvosnak, 

Dr. Nagy Imr�t helyettes orsz�gos tisztifőorvosnak  

nevezte ki. 

A miniszter asszony dr. Bujdos� L�szl�t, az �NTSZ Veszpr�m Megyei 
Int�zet�nek tisztifőorvos�t – tisztifőorvosi teendőinek ell�t�sa mellett –
felk�rte 2003. febru�r 1-j�től az  �NTSZ miniszteri biztosi feladatainak 
ell�t�s�ra.  



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

Az Eg�szs�gmonitoroz�si H�l�zat szakmai napja. 

Ideje: 2003. febru�r 27. (cs�t�rt�k) 10 �ra  

Helye: „Fodor J�zsef” Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont 
(Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) 4. emeleti előad�terem. 

A MAGYAR EG�SZS�GADATT�R FELHASZN�L�S�NAK �S  
FEJLESZT�S�NEK LEHET ŐS�GEI AZ �NTSZ INT�ZETEK  

EG �SZS�GMONITOROZ �SI TEV�KENYS �G�BEN  

Program 

Dr. Vitrai J�zsef (OEK): A Magyar Eg�szs�gadatt�r fejleszt�s�nek ir �nyai 
Orsz�gh S�ndor (OEK): A Magyar Eg�szs�gadatt�r technikai fejleszt�s�nek 
lehetős�gei 

Vitaf�rum 

Az Eg �szs�gmonitoroz�si H�l�zat Magyar Eg�szs�gadatt�r tartalmi �s formai 
bőv�t�s�re tett javaslatok a k�vetkezők szerint: 

�ltal�nos eg�szs�gi �llapot, �letm�d 
Haland�s�g 
Megbeteged�sek 
Demogr�fia, t�rsadalmi gazdas�gi helyzet 
K�rnyezet 
Eg�szs�g�gyi ell�t�rendszer kapacit�sa, eg �szs�g�gyi ell�t�s 
ig�nybev�tele, eg�szs�g�gyi kiad�sok 

Z�rsz� 



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

A 2003. febru�r 10-16. k�z�tti időszakban bejelentett fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az előző hetihez k�pest l�nyegesen kevesebb enter�lis bakteri�lis fertőző 
megbeteged�sről �rkezett bejelent�s, a salmonellosisok sz�ma mind�ssze 
egyharmada volt a 6. h�ten regisztr�ltnak. A salmonellosis j�rv�ny�gyi 
helyzete kedvezőbb volt, mint a kor�bbi �vek azonos időszak�ban. 

M�rs�kelten kevesebb enteritis infectiosa eset ker�lt a nyilv�ntart�sba, mint 
az előző h�ten �s a 2002. �v 6. het�ben. A legt�bb esetet a főv�rosban, J�sz-
Nagykun-Szolnok �s Pest megy�ben regisztr�lt �k.  

A h�ten kilenc �j gastroenteritis j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s, k�z�l�k hat 
esem�ny fekvőbeteg gy�gyint�zetben, kettő idősek, egy pedig gyermekek 
k�z�ss�g�ben fordult elő. 

A v�rushepatitisek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult: a bejelent�sek 
sz�ma megegyezett az előző hetivel, amely csak 60 %-a volt az 1997-2001. 
�vek azonos het�t jellemző k�z�p�rt�knek. Az esetek k�zel fel�t Borsod-
Aba�j-Zempl�n megy�ben �szlelt�k.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina bejelent�sek sz�ma nem 
v�ltozott, a varicella esetek� k�zel k�tharmad�val emelkedett az előző 
hetihez viszony�tva. A b�r�nyhimlő megbeteged�sek sz�ma m�rs�kelten 
meghaladta az előző �v azonos het�ben regisztr�ltat is. Pertussist, morbillit 
�s rubeol�t nem jelentettek, �t mumpsz eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz �ma cs�kkent az előző hetihez 
viszony�tva. A nyilv�ntart�sba ker�lt h�t gennyes meningitis k�z�l kettőt 
feltehetően N.meningitidis okozott. 

  
  



  
  

EG�SZS�G�GYI, SZOCI�LIS �S MINISTRY OF HEALTH,
CSAL�D�GYI MINISZT�RIUM SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

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

 7/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.02.10 – 2003.02.16.) 

  a 7. h�ten (week) az 1 – 7. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2003.02.10-

2003.02.16. 
2002.02.11-
2002.02.17. 

Medi�n 
1997-
2001 

2003. 2002. 
Medi�n 
1997-
2001 

Typhus abdominalis - - - - 1 - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 48 74 87 648 561 980 
Dysenteria 4 2 15 20 29 74 
Dyspepsia coli 2 2 1 13 8 20 
Egy�b E.coli enteritis 4 - • 13 4 • 
Campylobacteriosis 103 104 • 792 683 • 
Yersiniosis  2 1 • 25 20 • 
Enteritis infectiosa 843 1014 • 5881 4551 • 
Hepatitis infectiosa 23 14 39 115 102 279 
AIDS 1 - 1 3 4 4 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - • 4 2 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - - - - 
Scarlatina 54 88 152 294 492 923 
Morbilli  - - - 2 - 2 
Rubeola - 3 3 8 15 21 
Parotitis epidemica 5 7 5 33 26 40 
Varicella 1208 1076 • 7015 6603 • 
Mononucleosis inf. 34 32 25 186 183 160 
Legionellosis - - • 10 2 • 
Meningitis purulenta 7 4 • 55 46 • 
Meningitis serosa - 3 1 9 11 18 
Encephalitis infectiosa 2 2 1 13 8 13 
Creutzfeldt-J.-betegs�g - 1 • - 3 • 
Lyme-k�r - 4 • 24 26 • 
Listeriosis - - • - - • 
Brucellosis - - - - - - 
Leptospirosis - - 1 3 2 9 
Tularemia 4 - 2 10 25 20 
Tetanus - - - - - 1 
V�rusos haemorrh. l�z 1 - • 1 - • 
Malaria* 1 1 - 3 2 1 
Toxoplasmosis 4 6 5 39 42 69 

(+) 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: 2003.02.19



EG�SZS�G�GYI, SZOCI�LIS �S MINISTRY OF HEALTH,
CSAL�D�GYI MINISZT�RIUM SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

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

7/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.02.10 – 2003.02.16.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 8 1 23 106 3 18 218 8 1 - 
Baranya 2 - 6 16 - 3 109 - - - 
B�cs-Kiskun 3 - 5 36 1 - 25 5 - - 
B�k�s 2 - 2 47 - 1 43 1 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 2 - 2 19 10 1 65 - 1 - 
Csongr�d 2 - 3 41 - 1 31 1 - - 
Fej�r - - 4 54 1 - 57 3 - - 
Győr-Moson-Sopron 3 - 10 40 1 10 99 1 - - 
Hajd�-Bihar 5 1 8 24 - 1 96 1 - - 
Heves 1 1 - 42 1 - 33 2 - - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 2 - 3 78 - 2 94 1 1 - 
Kom�rom-Esztergom 2 - 2 14 - - 41 - - - 
N�gr�d - - 2 36 - 3 12 - - - 
Pest 6 - 13 85 3 3 114 1 - - 
Somogy 1 - 1 42 1 2 22 - - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 2 1 6 15 1 2 31 7 1 - 
Tolna 3 - 3 43 - - 24 - 2 - 
Vas 2 - 6 15 - 6 14 1 1 - 
Veszpr�m 1 - 3 58 1 1 42 2 - - 
Zala 1 - 1 32 - - 38 - - - 
�sszesen (total) 48 4 103 843 23 54 1208 34 7 - 
Előző h�t (previous week) 145 2 113 896 23 51 749 26 9 6 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.02.19



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: 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;1:1-3.)  

Orsz�gos tisztifőorvos:  
Prof. dr. Ungv�ry Gy�rgy 
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