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HAZAI INFORM�CI� 

FELK�SZ �L�S AZ INFLUENZA SZEZONRA  

Az influenza aktivit�s�nak monitoroz�sa, az influenzaj�rv�nyokra t�rt�nő 
felk�sz�l�s �s gyors reag�l�s az �llami N�peg�szs�g�gyi �s Tisztiorvosi 
Szolg�lat egyik kiemelt feladata. 

A 2003/2004. �vi szerzonra t�rt�nő felk�sz�l�s feladatait az orsz�gos 
tisztifőorvos OTH 4545-2/2003. sz. k�rlevel�ben foglalta �ssze, melynek 
kivonat�t az al�bbiakban ismertetj�k:  

Az orsz�gos tisztifőorvos felk�rte a megyei tisztifőorvosokat, vizsg�ltass�k 
fel�l  műk�d�si ter�let�kre vonatkoz�an  az influenzaj�rv�ny idej�n �letbe 
l�pő megyei, v�rosi �s int�zm�nyi int�zked�si  terveket, �s amennyiben 
sz�ks�ges, v�geztess�k el azok korrekci�j�t.  

Felh�vta a figyelmet, hogy  ha eddig nem t�rt�nt meg  a 43. h�ttől 
kezdődően rendelj�k el a figyelőszolg�lat műk�d�s�t, �s a v�rosi 
tisztifőorvosok jel�lj�k ki adatszolg�ltat�sra a v�rosi int�zetek ter�let�n 
műk�dő h�ziorvosok/h�zi gyermekorvosok 20%-�t, �gy, hogy a felnőtt �s a 
gyermek k�rzetek egyar�nt reprezent�lva legyenek.  

A főv�rosban a hagyom�nyoknak megfelelően valamennyi alap- �s j�r�beteg-
ell�t�sban �rintett orvost vonj�k be a figyelőszolg�latba. 

A kijel�lt orvosoknak m�rcius v�g�ig, vagy a j�rv�ny kezdet�ig hetente kell 
gyűjteni�k ill. jelenteni�k az al�bbi adatokat: 

az adott h�ten orvoshoz fordul� betegek sz �ma napi bont�sban, 
az influenzaszerű t�netekkel orvosn�l jelentkezők sz�ma napi bont�sban 
korcsoportonk�nt, (0, 1-2, 3-5, 6-9, 10 -14, 15 -24, 25 -34, 35 -59, 60 -).  

A megbeteged�sekre vonatkoz� adatok mellett a figyelőszolg�lat keret�ben 
kijel�lt k�z�ss�gekben (b�lcsőde, �voda, �ltal�nos iskola, k�z�piskola), 
figyelemmel k�s�rik a hi�nyz�sok alakul�s�t.  

Az EFRIR program hivatalos �tad�sa (tervezett időpont 2003. november 15.) 
ut�n az influenza figyelőszolg�lat adatai – a tervek szerint – m�r az 
intranetes h�l�zaton bel�l ker�lnek r�gz �t�sre, amelynek befejez�se ut�n 
azonnal lehetőv� v�lik az adatok elemz�se helyi (v�rosi), megyei �s orsz�gos 
szinten is.  

Az influenza gyan�s megbeteged�sek halmoz�d�s�nak �szlel�sekor az 
�NTSZ főv�rosi/megyei int�zete azonnal �rtes�tse az OEK J�rv�ny�gyi 
oszt�ly�t, �s a ter�letileg illet�kes v�ruslaborat�riummal t�rt�nt előzetes 
megbesz�l�s alapj�n gondoskodjon vizsg�lati anyagok v�tel�ről �s 
laborat�riumba juttat�s�r�l.  

Abban az esetben, ha az influenza figyelőszolg�lat egy-egy ter�leten 



influenzaj�rv�ny kezdet�re utal, akkor az adott ter�let (megye) tisztifőorvosa 
saj�t hat�sk�r�ben deklar�lja a j�rv�nyt �s elrendeli a j�rv�nyra vonatkoz�an 
az int�zked�si tervben le �rtakat, k�zt�k az �n. „jelentőszolg�latot”. A 
jelentőszolg�lat keret�ben is valamennyi ter�letről azonos adatokat kell adni, 
melyek r�v�n az influenza aktivit�s kellő objektivit�ssal �t�lhető meg. Az 
influenza jelentőszolg�lat keret�ben az �NTSZ főv�rosi/megyei int�zeteinek a 
k�vetkező adatokat kell jelenteni a t�rgyh�tre vonatkoz�an a „Johan B�la” 
Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont J�rv�ny�gyi oszt�ly�ra: 

influenza megbeteged�sek sz�ma; 
t�pp�nzes �llom�nyba vett betegek sz�ma; 
influenza diagn�zissal (vagy sz�vődm�nnyel) k�rh�zba utaltak sz�ma; 
influenza k�vetkezt�ben meghaltak sz �ma (a meghalt szem�ly �letkora, 

oltotts�gi �llapota); 
a betegek �letkor szerinti megoszl�sa (0, 1-2, 3-5, 6-9, 10 -14, 15-24, 25 -
34, 35 -59, 60 -);  
sz�vődm�nyes esetek sz�ma; 
sz�vődm�nyes esetek �letkor szerinti megoszl�sa (azonos az előbb 

felsorolttal); 
a sz�vődm�nyes esetek k�rforma szerinti megoszl�sa; 
a j�rv�ny�gyi laborat�riumi vizsg�latok eredm�nyei; 
egy�b fontos inform�ci�k (ter�leti megoszl�s, jellegzetess�g, olt�s ellen�re 
t�rt�nt megbeteged�s stb.). 

V�dőolt�sok 

Az influenza elleni olt�soknak elsősorban az a c�lja, hogy egy�ni v�delmet 
ny�jtsanak azon szem�lyeknek, akikn�l egy esetleges influenzafertőz�s 
alapbetegs�g�k vagy �letkoruk miatt s�lyos lefoly�s� lehet, �s akiknek 
megbeteged�se �s munk�b�l val� kies�se az orsz�g műk�d�se szempontj�b�l 
neh�zs�get okozna. Ebben az �vben az előző �vivel azonos sz�m�, 1 300 000 
szem�ly r�szes�thető az al�bbiakban meghat�rozott csoportokban 
t�r�t�smentes influenza elleni olt�sban. 

Ezen k�v�l orvosi javaslatra, v�ny ellen�ben b�rki hozz�juthat a gy�gyszert�ri 
forgalomban l�vő influenza vakcin�khoz t�rsadalombiztos�t�si hozz�j�rul�s 
mellett. 

A t�r�t�smentes olt�sok el ők�sz�t�se, szervez�se: 

1./ Az olt�anyag �sszet�tele, let�lt�se, csomagol�sa  

A t�r�t�smentes olt�sokhoz kiz�r�lagosan felhaszn�lhat� influenza vakcina 
a FLUVALAB inaktiv�lt trivalens olt�anyag, amely adagonk�nt (0,5 ml) 
elő� rt mennyis�gű antig�nt tartalmaz mind a H1N1, mind a H3N2 alt�pus� 
influenza A , valamint az influenza B v�rusokb�l. A H1N1 alkot�r�sz az 



influenza A/New Caledonia/20/99 t�rzs, a H3N2 alkot�r�sz az influenza 
A/Moscow/10/99 t�rzs, az influenza B alkot�r�sz pedig a 
B/Hongkong/330/2001 t�rzs. 

A FLUVALAB kiz�r�lag 1 adagos (0,5 ml) let�lt�sű ampull�ban ker�l 
kiszerel�sre egyszer haszn�latos tűvel �s fecskendővel egy�tt. 

2./ Az olt�anyag adagja �s adagol�si m�dja 

az olt�anyag adagja: 
felnőttek eset�ben 0,5 ml,  
3-12 �ves gyermekek eset�ben 0,25 ml, 

3 �ven aluli gyermekek olt�sa nem aj�nlott, 

a vakcin�t intramuscularisan kell adni. 

3./ Az olt�s ideje 

Az olt�anyag kisz�ll �t�s�t k�vetően az olt�sokat azonnal el kell kezdeni. 
Egy esetlegesen kibontakoz� j�rv�ny nem akad�lya az olt�sok 
v�gz�s�nek. A v�detts�g kb. 2 h�t alatt fejlődik ki �s t�bb h�napig tart. 

4./ Az olt�anyag t�rol�sa  

Az olt�anyagot hűtőszekr�nyben (+2 �s +8 C k�z�tt) kell t�rolni, tilos 
lefagyasztani! 

5./ Az oltand�k k�r�nek meghat�roz�sa  
5.1. A K�zeg�szs�g�gyi, J�rv�ny�gyi �s Sug�r-eg�szs�g�gyi, valamint az

Infektol�giai Szakmai Koll�gium 1995. �vi �ll�sfoglal�s�t �s a WHO 
legut�bbi aj�nl�sait figyelembe v�ve az al�bbi csoportokba tartoz� 
szem�lyek olthat�k a t�r�t�smentes olt�anyag felhaszn�l�s�val: 
a.) az influenza v�rus �ltal okozott megbeteged�sek s�lyoss�g�nak, 

valamint a hal�loz�sok sz�m�nak cs�kkent�se �rdek�ben a 
fokozottan vesz�lyeztetettek (kock�zati csoportok) al�bbi 
priorit�si sorrendben t�rt�nő vakcin�ci�ja javasolt: 
1. �letkorukt�l f�ggetlen�l, de 3 �vesn�l idősebb id�lt sz �v-, 

kering�si, l�gzőszervi, vese-, illetve anyagcsere betegs�gben 
szenvedők, tov�bb� betegs�g vagy orvosi kezel�s (�ltal�nos 
szteroid, vagy rosszindulat� daganat) miatt cs�kkent 
immunit�s�ak, k�l�n�s figyelmet ford�tva a 60 �ven fel�liekre; 

2. szoci�lis otthonban, �regek otthon�ban, vagy eg�szs�g�gyi 
int�zm�nyben huzamosabb ideig �polt b�rmely kor� 
szem�lyek; 

3. tart�s szalicil�t kezel�sben r�szes�lő gyermekek �s serd�lők
(a Reye-szindr�ma vesz�lye miatt); 

4. 60 �ven fel�liek, eg�szs�gi �llapotukt�l f�ggetlen�l.  



b.) A fenti kock�zati csoportokat a fertőz�s �tvitele r�v�n 
vesz�lyeztető szem�lyek: 

eg�szs�g�gyi dolgoz�k;  
szoci�lis int�zm�nyek dolgoz�i.  

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet a 2003/2004. �vi influenza szezonra sz �l� 
v�dőolt�si aj�nl�s�ban  a SARS fenyegetetts�ggel �sszef�gg�sben 
nyomat�kosan felh�vta a figyelmet a rizik�csoportba tartoz� szem�lyek, 
valamint az eg�szs�g�gyi dolgoz�k �toltotts�g�nak n�vel�s�re.  
A felh�v�snak az a magyar�zata, hogy az influenza ellen oltott szem�lyekn�l 
cs�kken a sz�vődm�nyek kialakul�s�nak es�lye, amely a t�dőgyullad�sok 
sz�m�nak cs�kken�s�hez vezet az oltott popul�ci�ban. Nagysz�m� influenza 
elleni olt�s eset�n jelentősen cs�kken azon betegek sz�ma is, akikn�l az 
influenza fertőz�s �ltal okozott t�netek alapj�n t�vesen felvethető a SARS 
klinikai gyan�ja. Ez�rt a t�r�t�smentesen v�dőolt�sban r�szes�thetők k�r�t 
az orsz�gos tisztifőorvos kibőv�tette a foglalkoz�suk r�v�n esetlegesen 
SARS-expoz�ci�nak kitett szem�lyek csoportj�val: a l�gi k�zleked�sben 
foglalkoztatottak, valamint a hat�r�tkelőhelyeken szolg�latot teljes�tő 
munkav�llal�k sz�m�ra is fel lehet aj�nlani a t�r�t�smentes olt�anyagot. 
5.2. A t�r�t�smentes olt�sok mellett szorgalmazni kell, hogy a 

gy�gyszert�rakban beszerezhető influenza elleni olt�anyagokkal 
(esetlegesen munk�ltat�i k�lts�gt�r�t�ssel) min�l nagyobb sz�m� 
olt�sra ker�lj�n sor a k�zleked�si, rend�szeti, oktat�si, k�zell�t�si 
feladatot teljes�tő foglalkoz�si �gakban, valamint a di�kotthonok, 
koll�giumok �s m�s k�z�ss�gek lak�i, illetve tagjai k�z�tt. 
A 2003/2004. �vi szezonban a gy�gyszert�rakban BEGRIVAC, 
FLUARIX, FLUVALAB , INFLUVAC �s VAXIGRIP elnevez�sű influenza 
elleni olt�anyagok lesznek hozz�f�rhetők. Valamennyi trivalens 
vakcina. 

6./ A jelen szezonra gy�rtott vakcin�k (mind a t�r�t�smentes, mind pedig a 
gy�gyszert�ri forgalomban kaphat� t�r�t�sesek) kiz�r�lag a 2003/2004. �vi 
influenza szezonban alkalmazhat�k, a vakcin�k felhaszn�lhat�s�gi ideje 
2004. j�nius 30 -ig tart. 

7./ Tekintettel arra, hogy az influenza �s a Streptococcus pneumoniae
okozta pneum�nia csaknem azonos kock�zati csoportba tartoz� 
szem�lyeket vesz�lyeztet, tov�bb�, hogy az influenza sz�vődm�nyei k�z�tt 
igen gyakoriak a Streptococcus pneumoniae okozta szekunder bakteri�lis 
pneumoni�k, c�lszerű az influenza elleni v�dőolt�sra jelentkező id�lt 
sz �v-, kering�si, l�gzőszervi �s anyagcsere betegs�gben 
szenvedőknek, a cs�kkent v�dekező k�pess�gű felnőtteknek �s a 60 
�ven fel�lieknek javasolni a pneumococcus elleni v�dőolt�st is. Ehhez 
a gy�gyszert�rakban t�rsadalombiztos�t�si t�mogat�ssal rendelkező, 



v�nyre fel�rhat� pneumococcus elleni olt�anyagok �llnak rendelkez�sre. 
Fontos azonban, hogy a h�ziorvosok erre a lehetős�gre h�vj�k fel a 
figyelmet.  

8./ A t�r�t�smentes olt�anyag eloszt�sa �s kiad�sa  

Az olt�anyag egy-egy ter�let lakoss�gsz�m�t, �s a 60 �ven fel�liek 
sz�m�t, tov�bb� a kor�bbi �vek olt�anyag-felhaszn�l�si ar�ny�t
figyelembe v�ve ker�lt eloszt�sra. 

Az olt�anyag kisz�ll �t�sa 2003. okt�ber 20 -�n kezdődik, �s okt�ber 29 -ig 
valamennyi h�ziorvosi rendelőbe eljut. 

9./ Az influenza elleni olt�sokkal kapcsolatos nyilv�ntart�sok, jelent�sek 

Az előző �vek gyakorlat�nak megfelelően kiemelt jelentős�gű a megt�rt�nt 
olt�sok ellenőrizhetős�ge . Ennek megfelelően az olt�sokkal, olt�anyag 
felhaszn�l�s�val kapcsolatos nyilv�ntart�sok pontos vezet�s�nek 
k�l�nleges jelentős�ge van. 

Az �NTSZ megyei/főv�rosi �s v�rosi/ker�leti int�zeteinek az olt�anyag 
sz�toszt�s�r�l pontos nyilv�ntart�st kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell az olt�orvos, vagy int�zm�ny megnevez�s�t, tov�bb� a 
kiadott influenza olt�anyag mennyis�g�t.  
Az olt�orvosoknak (h�ziorvosok, foglalkoz�s-eg�szs�g�gyi orvosok, 

szoci�lis otthonok orvosai, a k�rh�zakban az eg�szs�g�gyi dolgoz�kat 
olt�sban r�szes�tő orvosok stb.) az olt�sr�l, illetve az oltott 
szem�lyekről nyilv�ntart�st kell vezetni. Az olt�s megt�rt�nt�re 
vonatkoz� adatokat nem csup�n a beteg kartonj�ra, vagy a 
sz�m�t�g�pes nyilv�ntart�sba kell bevezetni, hanem az erre a c�lra 
k�sz �tett olt�si nyilv�ntart�sba is (C.3334-20 ), annak �rdek�ben, hogy 
a megt�rt�nt olt�sok sz �r�pr�baszerűen ellenőrizhetők legyenek.  
Az olt�sok megt�rt�nt�ről az oltottakat egy�ni dokument�ci�val is el 
kell l�tni. Ennek megfelelően a 14 �ves kor bet�lt�s�ig az olt�sokat a 
„Gyermekeg�szs�g�gyi kisk�nyv”-be, enn�l idősebbek olt�sait pedig a 
„V�dőolt�si k�nyv 14 �v feletti szem�lyek r�sz�re ” elnevez�sű olt�si 
k�nyvbe kell bejegyezni. 

Ezt k�vetően lehetős�g ny �lik annak meg�llap�t�s�ra, hogy az olt�anyag 
marad�ktalan felhaszn�l�sa c�lj�b�l hol �s milyen int�zked�sek 
sz�ks�gesek. 

Az elv�gzett olt�sokr�l a v�gleges jelent�st 2004. m�rcius 15 -ig, a 
szezonra vonatkoz� �rt�kel�st (�sszefoglal� jelent�st) pedig 2004. 
�prilis 15 -ig kell elk�sz �teni.  



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

A 2003. okt�ber 6-12. 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 megbeteged�sek sz�ma nem v�ltozott l�nyegesen az 
előző hetihez viszony�tva. A salmonellosis �s a dysenteria j�rv�ny�gyi 
helyzete kedvezően alakult. A campylobacteriosis esetek sz�ma m�rs�kelten 
meghaladta az előző �v azonos het�ben regisztr�ltat, az enteritis infectiosa 
bejelent�sek sz�ma nem t�rt el l�nyegesen att�l.  

Az akut v�rushepatitisek sz�ma nem t�rt el jelentősen az előző hetitől, az 
incidencia előfordul�sa az előző �vi azonos időszak�ban regisztr�lthoz 
hasonl�an alakult. Az esetek k�tharmad�t Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben 
diagnosztiz�lt�k, ahol folytat�dott a ter�leti j�rv�ny. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina �s varicella esetek sz�ma is 
meghaladta az előző hetit, a scarlatina j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőtlenebb, 
a b�r�nyhimlő� kedvezőbb volt, mint 2002. azonos het�ben. Pertussist, 
morbillit �s rubeol�t sem jelentettek. 

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz�ma nem v�ltozott az előző 
hetihez k�pest. A n�gy purulens meningitis k�z�l ezideig egynek az etiol�gi�ja 
v�lt ismertt� (S.mitis), az egyetlen encephalitis infectiosa megbeteged�s 
k�rokoz�ja a kullancsencephalitis v�rusa volt.  

Negyed�vel cs�kkent a Lyme-k�r esetek sz�ma a 40. hetihez k�pest, a 
bejelent�sek fel�ben a megbeteged�s szeptembert megelőzően kezdőd�tt. 

  
  



  
  

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 (+)

 41/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.10.06 – 2003.10.12.) 

  a 41. h�ten (week) az 1 – 41. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2003.10.06-

2003.10.12. 
2002.10.07-
2002.10.13. 

Medi�n 
1997-
2001 

2003. 2002. 
Medi�n 
1997-
2001 

Typhus abdominalis - - - - 1 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 172 232 345 5605 6092 10957 
Dysenteria 5 14 15 100 269 516 
Dyspepsia coli 4 - 3 73 56 103 
Egy�b E.coli enteritis 1 1 • 57 47 • 
Campylobacteriosis 146 130 • 4392 4782 • 
Yersiniosis  - 1 • 66 70 • 
Enteritis infectiosa 889 849 • 32997 32109 • 
Hepatitis infectiosa 25 26 45 693 757 1501 
AIDS 1 - - 20 22 22 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - 1 • 14 19 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 13 8 1 
Scarlatina 46 32 77 1238 1987 3777 
Morbilli  - - - 3 1 24 
Rubeola - 1 3 68 59 106 
Parotitis epidemica 3 6 4 158 140 210 
Varicella 196 333 • 28918 27603 • 
Mononucleosis inf. 38 36 26 1138 1118 993 
Legionellosis 3 1 • 82 35 • 
Meningitis purulenta 4 4 • 200 167 • 
Meningitis serosa 2 - 3 113 101 131 
Encephalitis infectiosa 1 3 1 110 96 98 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g 

- - • 8 11 • 

Lyme-k�r 25 31 • 1045 1023 • 
Listeriosis - - • 3 4 • 
Brucellosis - - - 1 - 1 
Leptospirosis - - 1 27 31 51 
Tularemia 1 1 2 34 70 73 
Tetanus 1 - 1 5 5 11 
V�rusos haemorrh. l�z - - • 3 3 • 
Malaria* - 1 - 7 13 15 
Toxoplasmosis 2 8 5 125 172 206 

(+) 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: 2003.10.15



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 (+)

41/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.10.06 – 2003.10.12.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 37 1 25 102 5 6 24 5 1 2 
Baranya 11 - 15 44 - 1 10 - - - 
B�cs-Kiskun 9 - 4 31 - 1 19 3 - - 
B�k�s 10 - 5 99 1 2 10 2 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 2 - 7 14 16 2 23 2 2 2 
Csongr�d 8 - 8 45 - - 8 - - - 
Fej�r 14 1 3 57 1 1 11 - - - 
Győr-Moson-Sopron 10 - 20 14 - 4 3 - 1 2 
Hajd�-Bihar 9 2 13 22 - 2 11 6 - 2 
Heves 1 - 3 41 1 1 8 1 - 1 
J�sz-Nagykun-Szolnok 3 1 1 49 - 2 4 - - - 
Kom�rom-Esztergom 7 - 4 57 - 3 5 1 - 1 
N�gr�d 2 - 1 31 - 4 7 - - - 
Pest 11 - 9 65 1 7 21 2 - 4 
Somogy 3 - 2 30 - 1 6 2 - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 18 - 6 10 - - 13 4 - 1 
Tolna 5 - 5 36 - 1 3 3 - 5 
Vas 5 - 6 14 - 5 - 3 - - 
Veszpr�m 4 - 7 121 - 3 9 3 - 2 
Zala 3 - 2 7 - - 1 1 - 2 
�sszesen (total) 172 5 146 889 25 46 196 38 4 25 
Előző h�t (previous week) 174 3 156 997 24 31 176 30 5 34 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.10.15



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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