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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

EGY KOR�BBAN EMBERBŐL M�G NEM IZOL�LT CORONAV�RUS A S�LYOS, AKUT 
L�GZ ŐSZERVI T�NETEGY�TTES K�ROKOZ�JA  

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet �prilis 16 -�n bejelentette, hogy a kb. egy 
h�nappal ezelőtt felismert j�rv�nyt – melyben s�lyos, akut l�gzőszervi 
t�netekkel jellemezhető megbeteged�sek halmoz�dtak – egy, a 
coronav�rusok csal�dj�ba tartoz�, kor�bban emberből m�g nem izol�lt 
v�rus okozza. A kutat�sban r�sztvevő kilenc nemzet 11 laborat�riuma �ltal 
k�z�sen el�rt eredm�nyt arra alapozt�k, hogy a gyan�s�tott k�rokoz� Koch 
n�gy posztul�tum�nak megfelelt: 

a v�rust minden betegből siker�lt kimutatni, 
a betegekből izol�lt k�rokoz�t siker�lt tov�bbteny�szteni, majd  
�jabb fog�kony szervezetbe (k �s�rleti �llat) juttatva ugyanazokat a 

t�neteket előid�zni, �s ezt k�vetően  
a k�s�rleti �llatb�l siker�lt �jra izol�lni a v�rust. 

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet �s a kutat�sban r�sztvevő laborat�riumok a 
s�lyos, akut l�gzőszervi t�netegy�ttest okoz� v�rus azonos�t�s�val �s 
jellemz�s�vel dr. Carlo Urbani, a WHO szak�rtőj�nek eml�ke előtt 
tisztelegnek. Ő volt az, aki a betegs�gről az első figyelmeztet�st k�ldte 
Hanoib�l, �s aki 2003. m�rcius 29-�n Bangkokban e betegs�g k�vetkezt�ben 
halt meg. 

J�rv�ny�gyi esem�nyek 
A s�lyos, akut l�gzőszervi t�netegy�ttest első �zben 2003. febru�r 28 -�n 
Vietnamban diagnosztiz�lt�k, amikor dr. Carlo Urbani, a WHO Hanoiban 
dolgoz� epidemiol�gusa egy olyan beteget vizsg�lt meg, aki s�lyos 
pneum�ni�ban szenvedett, �s az etiol�gi�t nem siker�lt meg�llap�tani. 
M�rcius 10 -�n m�r a Hanoi Francia K�rh�z 22 dolgoz�ja betegedett meg 
hasonl� akut l�g�ti t�netekkel, �s m�rcius 11 -�n hasonl� j�rv�nyt jelentettek 
Hongkongb�l, k�rh�zi dolgoz�k k�r�ből.  

A WHO, k�t epidemiol�gussal megerős�tett pekingi irod�ja febru�r 10. �ta
műk�d�tt egy�tt a korm�nyzat k�pviselőivel egy olyan, at �pusos l�gzőszervi 
betegs�g �ltal okozott j�rv�ny tanuls�gainak a levon�s�n, amely 2002. 
november 16 . �s 2003. febru�r 7. k�z�tt K�na Guangdong tartom�ny�ban 
eg�szs�g�gyi dolgoz�kat, csal�dtagjaikat �s kontaktjaikat �rintett, �sszesen 
305 megbeteged�st �s 5 hal�lesetet okozva. A surveillance-ot azt k�vetően 
erős�tett�k meg, hogy egy 33 �ves f�rfi, aki csal�dj�val K�na Fujian 
tartom�ny�ba utazott, febru�r 17 -�n Hongkongban, nyolc�ves l�nya pedig 
Fujianban meghalt. A k�vetkező napon a hongkongi eg�szs�g�gyi hat�s�g 
k�z�lte, a f�rfit�l �s k�rh�zban �polt fi �t�l sz�rmaz� mint�kb�l A(H5N1) 



sz�rnyas influenzav�rust izol�ltak. 

M�rcius 12 -�n a WHO Hanoiban, Hongkongban �s Pekingben �llom�soz� 
szak�rtői az �zsiai helyzetet �rt�kelve glob�lis k�sz�lts�gre sz�l�tottak fel
�s felh�vt�k a figyelmet az ismeretlen etiol�g�j�, s�lyos, at �pusos 
pneum�ni�ra, amely elsősorban az eg�szs�g�gyi dolgoz�kat vesz�lyezteti. 

K�t nappal k�sőbb, m�rcius 14 -�n a WHO Kanad�b�l kapott jelent�st, 
amelyben t�j�koztatt�k az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezetet, hogy a nemzeti 
eg�szs�g�gyi hat�s�g „riasztotta” az eg�szs�g�gyi dolgoz�kat, a 
betegsz�ll �t�kat �s a k�zeg�szs�g�gyi int�zm�nyeket, mivel Toront�ban, 
egyetlen csal�dban n�gy at �pusos pneum�ni�ban szenvedő csal�dtagot 
der�tettek fel, k�z�l�k ketten meghaltak. 

M�rcius 15 -�n k�t �rakor a szingap�ri eg �szs�g�gyi hat�s�g s�rgőss�ggel 
jelentette egy 32 �ves orvos megbeteged�s�t, aki Szingap�rban s�lyos 
l�gzőszervi t�netegy�ttesben szenvedő k�rh�zi dolgoz�kat kezelt, k�zt�k egy, 
a Hanoi Francia K�rh�zb�l �rkezett dolgoz�t. Ez az orvos az Amerikai 
Egyes�lt �llamokba utazott egy konferenci�ra, ezt k�vetően pedig New 
Yorkban felsz�llt egy Szingap�rba indul� rep�lőg�pre. Indul�s előtt telefonon 
t�j�koztatta egyik szingap�ri koll�g�j�t, hogy olyan t�netek jelentkeztek n�la, 
mint az �ltala Szingap�rban kezelt betegeken. A koll�ga �rtes�tette az 
eg�szs�g�gyi hat�s�got. A WHO azonos�totta a l�git�rsas�got �s a j�ratot, az 
orvost �s csal�dj�t lesz�ll �tott�k a g�pről, amikor az megszak�totta �tj �t 
Frankfurtban. N�metorsz�gban az orvost azonnal elk�l�n�tett�k, �s k�t 
csal�dtagj�t is k�rh�zi ell�t�sban r�szes�tett�k, amikor n�h�ny nappal k�sőbb 
azok is megbetegedtek. 

Ezen esem�nyeket k�vetően m�rcius 15 -�n reggel hozt�k az Eg�szs�g�gyi 
Vil�gszervezetben azt a d�nt�st, hogy fokozz�k a m�rcius 12 -�n kiadott 
glob�lis k�sz�lts�g szintj�t. A d�nt�st �t t�nyezőre alapozt�k:  

Az �j betegs�g k�rokoz�ja, �gy m�g a betegs�g glob�lis hat�sa sem ismert. 
A j�rv�ny nagy kock�zatot jelent az eg�szs�g�gyi dolgoz�kra �s a betegek 
csal�dtagjaira ill. a beteggel szoros kontaktusba ker�lt szem�lyekre. 
A betegek kezel�s�re haszn�lt k�l�nb�ző antibiotikumok �s antivir�lis 

k�sz�tm�nyek hat�stalannak bizonyultak. 
B�r a betegek sz�ma kezdetben kev�s volt, de jelentős ar�nyban alakult ki 
gyorsan s�lyos l�gzőszervi el �gtelens�g, amely intenz�v kezel�st ig�nyelt, 
�s n�h�ny hal�leset is t�rt�nt kor�bban eg�szs�ges szem�lyek k�z�tt. 
A betegs�get kihurcolt�k a kor�bbi epicentrumb�l, �s Eur�p�ban valamint 
�szak-Amerik�ban is terjedni kezdett. 

Ebben az időszakban m�g nem volt elvetve az a lehetős�g, hogy a 
megbeteged�seket egy virulens influenzat�rzs okozza, �m a terjed�s m�dja 
nem volt jellemző az influenz�ra. Abban is lehetett rem�nykedni, hogy az �j 
k�rokoz� – mint annyi kor�bbi – elvesz�ti az emberről emberre t�rt�nő 



terjed�s k�pess�g�t, vagy t�bb passz�zson �t attenu�l�dva gyeng�l a 
k�rokoz� virulenci�ja. �m a betegs�gről val� ismeretek hi�nya miatt s�rgős 
int�zked�seket kellett tenni annak �rdek�ben, hogy megf�kezz�k a j�rv�nyt �s 
megakad�lyozz�k annak nemzetk�zi terjed�s�t, ezzel is cs �kkentve az 
es�ly�t annak, hogy az �j betegs�g end�mi�ss� v�ljon. Ez�rt a WHO m�rcius 
15 -�n kiadta azt a kor�bban ritk�n alkalmazott aj�nl�s�t, amelyben glob�lisan 
figyelmeztetik a nemzetk�zi utaz�kat, az eg�szs�g�gyi dolgoz�kat �s az 
eg�szs�g�gyi hat�s�gokat a betegs�g előfordul�s�ra. 

Ebben a felh�v�sban aj�nl�st tettek egy olyan nemzetk�zi surveillance 
azonnali beind�t�s�ra is , mely a megadott esetdefin�ci� alapj�n adatokat 
szolg�ltat az �j betegs�g terjed�s�re vonatkoz�an, s ennek alapj�n helyi �s 
glob�lis int�zked�sek hozhat�k a terjed�s lelass�t�s�ra/meg�ll �t�s�ra. 
Emellett a felh�v�s nem tartalmazott olyan aj�nl�st, mely az utaz�si szok�sok 
megv�ltoztat�s�t kezdem�nyezn�. 

M�rcius 27-re vil�goss� v�lt, hogy az �j betegs�g nemzetk�zi terjed�se 
m�rcius 15 -�t k�vetően is folytat�dott: k�t kor�bbi j�rv�nyg�cb�l, Vietnamb�l 
�s Hongkongb�l sz�rmaz� betegek rep�lőg�pen utazva megfertőzt�k a 
szorosan mellett�k �lő utasokat, �s azokn�l is kialakult a betegs�g. Ezen a 
napon ez�rt �j d�nt�s sz�letett: a j�rv�ny �ltal s�jtott ter�letekről indul�, a 
betegs�g t�neteit mutat� utasoknak aj�nlj�k utaz�suk elhalaszt�s�t �s 
eg�szs�g�gyi ell�t�s ig�nybev�tel�t.  

M�rcius 29 -�n Hongkongban, egy 30 -40 emeletes h�zakkal be�p�tett, sűrűn 
lakott negyedben egy h�z lak�i k�z�tt 213 �j megbeteged�st diagnosztiz�ltak. 
A esetek egym�shoz időben �s t�rben igen k�zel fordultak elő, �gy feltehető 
volt, hogy a megbeteged�sek forr�sa azonos. Megkezdt�k azon k�rnyezeti 
t�nyezők vizsg�lat�t, amelyek előseg�thett�k a k�rokoz� szoros kontaktust�l 
elt�rő terjed�s�t. Ugyanebben az időben kilenc, Hongkongba l�togat� 
�zletember Szingap�rba, Tajvanra ill. Pekingbe visszat�rve behurcolta a 
betegs�get.  

�prilis 2-�n a WHO kiadta fenn�ll�sa t�rt�net�nek első olyan aj�nl�s�t, 
melyben azt javasolja a nemzetk�zi utasoknak, hogy ha lehets�ges, 
halassz�k el utaz�saikat Hongkongba ill. Guangdongba, mivel egyik 
ter�leten sem tiszt�z�dott m�g a betegs�g terjed�s�nek m�dja. 

�prilis 5-�n �rkezett a h�r, hogy egy utas Hongkongb�l Vlagyivosztokba 
haj�n utazva, behurcolta a betegs�get Oroszorsz�gba. Ezzel a nemzetk�zi 
terjed�s �jabb lehetős�g�re der�lt f�ny. 

A WHO folyamatosan elemzi a kialakult helyzetet, �s aj�nl�sait ennek 
megfelelően alak�tja. 

A tanuls�gok �s a j�vő 
M�rcius 17 -�n a WHO szervez�s�ben egy laborat�riumi h�l�zat kezdte meg 
műk�d�s�t, melynek keret�ben kilenc orsz�g 11 laborat�riuma kutatja a 



betegs�g k�rokoz�j�t. A laborat�riumok naponta telekonferenci�kon 
t�j�koztatt�k egym�st a leg�jabb eredm�nyekről, �s egy v�dett, k�lső 
szem�lyek sz�m�ra nem nyilv�nos Internetes honlapot is műk�dtettek, melyen 
megosztott�k egym�ssal r�szeredm�nyeiket. Coronav�rus partikul�kat siker�lt 
ugyanabban az időben egy szem�lytől sz�rmaz� k�nnyből �s sz�kletből is 
izol�lni, az azonban m�g nem tiszt�zott, hogy ezek a v�rus alegys�gei, vagy 
fertőzők�pes virionok. �prilis 14 -�n �rkezett a h�r, hogy kanadai, USA-beli, 
holland �s n�met laborat�riumok egy�ttműk�d�sek�nt siker�l a v�rus 
nukleinsav�nak b�zissorrendj�t is meg�llap�tani. A k�vetkező napon 
bejelentett�k, hogy a Hamburgban a Bernard Nocht Tr�pusi Betegs�gek 
Int�zet�ben olyan, azonnali felhaszn�l�sra alkalmas diagnosztikus PCR-
tesztet fejlesztettek ki, amellyel a fertőz�st m�r korai st�diumban ki lehet 
mutatni, �s erre alapozva hat�konyabb j�rv�ny�gyi int�zked�seket lehet tenni. 

Hasonl� egy�ttműk�dő csoport alakult az epidemiol�giai adatok 
gyűjt�s�re , elemz�s�re is, melynek eredm�nyek�nt meg�llap�that�k a 
k�rokoz� terjed�s�nek lehets�ges m�djai. Kulcsk�rd�s annak felt�r�sa, hogy 
az inkub�ci�s peri�dus ill. a fertőz�s sor�n mely időpontok/időtartamok azok, 
amikor a fertőz�tt szem�ly fertőzők�pes, �s milyen t�nyezők j�tszanak 
szerepet a k�rokoz� �tvitel�ben, tov�bb� az, hogy vajon a fertőz�st 
t�netmentesen �tv�szelők k�pesek-e a betegs�get terjeszteni. Ezen k�rd�sek 
eld�nt�s�t k�vetően lehet tudom�nyos alapokat teremteni a j�rv�ny�gyi 
int�zked�sek idej�nek �s m�dj�nak megtervez�s�hez. 

A harmadik egy�ttműk�dő csoportot azok a klinikusok k�pezik, akik azon 
munk�lkodnak, hogy protokollokat dolgozzanak ki a betegs�g 
diagnosztiz�l�s�ra, megfogalmazz�k a betegs�g lefoly�s�nak 
szab�lyszerűs�geit, a prognosztikus indik�torokat, az eddig �sszegyűjt�tt 
tapasztalatok alapj�n hat�kony ter�pi�s elj�r�sokra tegyenek javaslatot, �s 
�ssze�ll �ts�k a k�rh�zb�l t�rt�nő elbocs�t�s felt�teleit.  

Am�g azonban sem specifikus diagnosztikus teszttel, sem ennek seg�ts�g�vel 
lefolytatott klinikai �s epidemiol�giai kutat�sok eredm�nyeivel nem 
rendelkezik a vil�g, addig a betegs�g term�szet�nek megfelelő, hat�kony �s 
gyors int�zked�seket nem lehet hozni terjed�s�nek megg�tl�s�ra, �s addig 
csak a k�z�pkorban megtanult �s az �ta m�r j�l bev�lt j�rv�ny�gyi m�dszerek 
maradnak. Ezeket, teh�t a betegek elk�l�n�t�s�t �s a kontakt szem�lyek 
megfigyel�s�t (a legs�lyosabb j�rv�ny�gyi helyzetű ter�leteken „karant�nba 
z�r�s�t”) alkalmazt�k a nemzetk�zi j�rv�ny megf�kez�s�re is.  

A k�zelj�vőben fog eldőlni, hogy ez az �j betegs�g glob�lisan end�mi�ss� 
v�lik a hum�n popul�ci�ban, vagy visszavonul a term�szetben elfoglalt 
kor�bbi �lőhely�re, �s esetleg m�s helyen, m�s időben bukkan fel �jra.  

Forr�s: www.who.int/csr/sars  
www.cdc.gov 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYRŐL 

2003. m�jus 20 -21. k�z�tt ker�l megrendez�sre  
az Eg�szs�gmonitoroz�si H�l�zat jubileumi tal�lkoz�ja . 

A rendezv�ny az Epidemiol�gus munka�rtekezlethez kapcsol�d� 
előkonferencia. 

Az �rtekezlet helye: M�V Rt. Vasutas �d�lő 
Balatonbogl�r, Kod�ly Z. u. 9-15. 

Az �rtekezleten val� r�szv�teli k�lts�g szem�lyenk�nt 9000 Ft/nap, a teljes 
k�lts�g 17000 Ft (2 napi sz �ll �s �s �tkez�s k�lts�ge, tov�bb � a r�szv�teli d�j). 
A r�sztvevők elhelyez�se k�tszintes Balaton-parti sz �lloda k�t�gyas, f�rdőszob�s 
szob�iban t�rt�nik.  

Lehetős�g van egy�gyas elhelyez�sre is, ebben az esetben a napi k�lts�g 1000 
Ft -tal emelkedik . 

Az �rtekezletre val� jelentkez�s hat�rideje: 2003. m�jus 1.  
A jelentkez�seket a „Johan B�la ” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
Főigazgat�s�g�nak kell c�mezni (postai c�m: 1966 Budapest, Pf. 64. Fax: 476-
1223). A jelentkez�ssel egyidejűleg a sz�mlaig�nyt k�rj�k jelezni.  
A befizet�s hat�rideje: 2003. m�jus 12. 
Az �rtekezlet k�lts�geit A magyar epidemiol�gia fejleszt�s��rt Alap�tv�ny 
sz�mlasz�m�ra (10103104-49438100-01000000) kell befizetni, illetve �tutalni. A 
befizet�sekn�l, illetve az �tutal�sokn�l fel kell t�ntetni a rendezv�ny nev�t 
(epidemiol�gus �rtekezlet), illetve a r�sztvevő/befizető nev�t.  
Amennyiben a befizet�s nem �tutal�ssal t�rt�nik, a jelentkez�ssel egyidejűleg az 
OEK Főigazgat�s�g�t�l csekk ig �nyelhető. 
A rendezv�nnyel kapcsolatos tov�bbi inform�ci�kat az OEK Főigazgat�s�g�n dr. 
Pohl �d�nn� ad (476-1153). 

PROGRAM 

2003. m�jus 20. 14 00 -15 00
 

Dr. Koncz G�bor: Az �NTSZ Somogy Megyei Int�zete �dv�zli az 
Eg�szs�gmonitoroz�si H�l�zat jubileumi tal�lkoz�j�t 

Dr. Melles M�rta: Az Eg�szs�gmonitoroz�si H�l�zat jelentős�ge  
Zs�mbokin� Bakacs M�rta: Az elm�lt �v munk�j�nak �rt�kel�se  
Dr. Vitrai J�zsef: Az Eg�szs�gmonitoroz�si H�l�zat tov�bbfejleszt�se  
15 00 -15 30 Region�lis munkacsoportok – helyzetgyakorlat 

15 45 -18 30 Munkacsoportok javaslatainak prezent�l�sa  

2003. m�jus 21. 



10 00 -12 00 Munkacsoportok javaslatainak megvitat�sa  

14 00 -18 00 Epidemiol�gus munka�rtekezlet megnyit�sa  



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

A 2003. �prilis 7-13. k�z�tti időszakban bejelentett fertőző megbeteged�sek 
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 salmonellosis �s a dysenteria
j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult. A campylobacteriosis esetek sz�ma 
m�rs�kelten emelkedett az előző hetihez k�pest, a legt�bb bejelent�s Hajd�-
Bihar megy�ből �s Budapestről �rkezett. Alig v�ltozott az enteritis infectiosa
előfordul�sa a 14. hetihez viszony�tva, az esetek negyed�t Pest �s Veszpr�m 
megy�ben diagnosztiz�lt�k.  

A h�ten h�rom k�z�ss�gi ill. ter�leti j�rv�nyt jelentettek. Egy, B�cs -Kiskun 
megy�ben, febru�rban �szlelt ter�leti salmonellosis j�rv�ny sor�n 
h�s�zemben elő� ll �tott diszn�sajt �ltal terjesztett S.Infantis okozta a 
megbeteged�seket. A k�sői inform�ci�k miatt csup�n nyolc megbeteged�sre
der�lt f�ny.  

J�sz-Nagykun-Szolnok megy�ben, egy idősek otthon�ban m�rcius 19. �s 
�prilis 3. k�z�tt 51, hőemelked�ssel j�r� gastroenteritis megbeteged�s 
fordult el ő. A betegek bakteriol�giai, tov�bb� adeno-, rota- �s caliciv�rus 
vizsg�lata nem j�rt eredm�nnyel, az epidemiol�giai adatok alapj�n az �tel 
fertőz�st terjesztő szerep�t kiz�rt�k.  

A v�rushepatitisek sz�ma megegyezett az előző hetivel, az esetek 40%-�t 
Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ből jelentett�k.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina  �s a varicella esetek sz�ma 
sem t�rt el l�nyegesen a kor�bbi hetekben regisztr�ltt�l, mindk�t betegs�gből 
15%-kal kevesebb eset fordult elő, mint a 2002. �v azonos het�ben. A h�ten 
egy n�met �llampolg�rs�g� k�t�ves gyermek morbilli-gyan�s 
megbeteged�s�t jelentett�k. A v�russzerol�giai �s a j�rv�ny�gyi vizsg�latok 
folyamatban vannak. A h�ten regisztr�lt �t rubeola ill. a h�t mumpsz
megbeteged�s sz�rv�nyosan fordult elő, e betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete 
tov�bbra is kedvező.  

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l h�rom gennyes meningitis
ker�lt a nyilv�ntart�sba, az egyik megbeteged�st S.pneumoniae okozta, a 
t�bbi esetben az etiol�gia egyelőre ismeretlen. 

A Lyme-k�r j�rv�ny�gyi helyzete igen kedvezően alakult, a bejelentett 
eseteknek mind a heti, mind az �v eleje �ta nyilv�ntart�sba vett sz�ma alatta 
maradt az előző �v azonos időszak�ban regisztr�ltnak. 

A s�lyos, akut l�g�ti t�netegy�ttessel kapcsolatosan �prilis 11 -18. k�z�tt 
az OEK J�rv�ny�gyi oszt�ly�ra nem �rkezett bejelent�s gyan�s vagy 
lehets�ges esetről.  
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  a 15. h�ten (week) az 1 – 15. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2003.04.07-

2003.04.13. 
2002.04.08-
2002.04.14. 

Medi�n 
1997-
2001 

2003. 2002. 
Medi�n 
1997-
2001 

Typhus abdominalis - - - - 1 - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 71 109 204 1137 1117 2065 
Dysenteria 1 1 8 37 69 139 
Dyspepsia coli 3 1 3 25 19 35 
Egy�b E.coli enteritis 3 1 • 27 11 • 
Campylobacteriosis 70 99 • 1294 1323 • 
Yersiniosis  2 - • 44 33 • 
Enteritis infectiosa 740 1051 • 12766 11947 • 
Hepatitis infectiosa 19 26 26 252 248 573 
AIDS - - - 6 8 9 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - • 7 5 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - 1 - 3 1 - 
Scarlatina 49 57 147 650 1116 1967 
Morbilli  1 - - 3 1 5 
Rubeola 5 3 4 25 29 50 
Parotitis epidemica 7 4 8 78 55 91 
Varicella 1175 1365 • 16396 16132 • 
Mononucleosis inf. 38 38 21 430 430 362 
Legionellosis 1 2 • 33 9 • 
Meningitis purulenta 3 4 • 89 76 • 
Meningitis serosa 1 4 1 22 25 35 
Encephalitis infectiosa 2 4 - 20 21 18 
Creutzfeldt-J.-betegs�g 1 - • 3 6 • 
Lyme-k�r 3 9 • 44 60 • 
Listeriosis - - • 2 1 • 
Brucellosis - - - 1 - 1 
Leptospirosis 1 1 1 5 5 19 
Tularemia 1 - 1 13 33 23 
Tetanus - - - - - 2 
V�rusos haemorrh. l�z - - • 2 - • 
Malaria* - - - 3 2 3 
Toxoplasmosis 4 2 5 64 74 109 

(+) 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: 2003.04.15
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Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 30 - 12 72 2 19 212 8 1 - 
Baranya 2 - 5 10 - 1 87 2 - - 
B�cs-Kiskun 8 - 1 25 1 2 35 3 - - 
B�k�s 1 - 1 53 - - 21 - - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 1 - - 14 8 3 69 - 1 - 
Csongr�d 5 - 4 56 - - 44 - - - 
Fej�r 3 - 3 45 - - 38 1 - - 
Győr-Moson-Sopron 2 - 3 21 1 3 66 3 - 1 
Hajd�-Bihar 3 - 14 18 - 4 57 2 - - 
Heves 1 - 1 21 1 1 33 - - - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 1 1 2 56 1 - 73 2 - - 
Kom�rom-Esztergom 2 - 1 13 - 1 36 - - - 
N�gr�d - - 5 49 - - 35 1 - 1 
Pest 5 - 3 92 1 5 116 2 - 1 
Somogy - - 1 22 - 2 18 1 - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 2 - 3 8 2 - 16 9 1 - 
Tolna 1 - 3 53 - 1 57 2 - - 
Vas - - 2 6 - 4 40 - - - 
Veszpr�m 3 - 3 94 1 3 114 1 - - 
Zala 1 - 3 12 1 - 8 1 - - 
�sszesen (total) 71 1 70 740 19 49 1175 38 3 3 
Előző h�t (previous week) 73 3 57 777 19 48 1118 40 5 1 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.04.15



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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