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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

CRYPTOSPORIDIOSIS SURVEILLANCE SPANYOLORSZ�GBAN 1995-2003 

Spanyolorsz�gban a cryptosporidiosis surveillance adatai k�t forr�sb�l 
sz�rmaznak: a „j�rv�nyjelentő” �s a mikrobiol�giai inform�ci�s rendszerből.  

A j�rv�nyok jelent�s�re vonatkoz� surveillance keret�ben elemzik a 
j�rv�nyokra �s a halmoz�d�sokra vonatkoz� inform�ci�kat, bele�rtve azokat 
az esem�nyeket is, amelyek nemzetk�zi utaz�sokkal kapcsolatosak voltak. 
Spanyolorsz�gban a j�rv�nyok k�telezően �s egys�ges adattartalommal, 
elektronikus form�ban jelentendők. Minden j�rv�nyt azonnal jelenteni kell a 
region�lis eg�szs�g�gyi hat�s�gnak, amely megkezdi a kivizsg�l�st �s elrendeli 
a sz�ks�ges int�zked�seket. Az orsz�gos szintre csak a jelentősebb j�rv�nyokat 
kell azonnal jelenteni.  

A mikrobiol�giai inform�ci�s rendszer a laborat�riumok �ltal �nk�ntesen 
k�sz �tett heti jelent�seken alapul, amelyek az egyedi, sporadikusk�nt 
regisztr�lt esetekben  fők�nt a k�rh�zakban  elv�gzett mikrobiol�giai 
vizsg�latok eredm�nyeit tartalmazz�k. Az egyedi esetekkel kapcsolatosan a 
k�rokoz�ra, a laborat�riumi diagn�zis időpontj�ra �s hely�re, a beteg kor�ra, 
nem�re vonatkoz� inform�ci�kat is gyűjtik. 

A surveillance keret�ben Spanyolorsz�g lakoss�g�nak kb. a negyed�re (10 milli� 
lakos) vonatkoz�an rendelkeznek adatokkal, mivel az adatgyűjt�sbe a 19 spanyol 
r�gi�b�l ezid�ig �t ter�let kapcsol�dott be. Az �rt, hogy teljesebb� v�ljon a 
mikrobiol�giai surveillance, azt tervezik, hogy eg�sz Spanyolorsz�gban 
k�telezőv� teszik a laborat�riumok egy meghat�rozott csoportja sz�m�ra az e 
bejelent�si rendszerhez t�rt�nő csatlakoz�st. 

1995-től 2002-ig �sszesen 823 sporadikus cryptosporidiosis esetet
jelentettek (az �vi �tlag 103 megbeteged�s). A regisztr�lt esetek sz�ma ebben a 
peri�dusban nem emelkedett. A betegek 28%-a az 1-4 �ves, 10%-a a 30 -39 
�vesek korcsoportj�ba tartozott. Az esetek kor szerinti megoszl�sa azt mutatja, 
hogy a felnőttek ar�nya cs�kkent, a 15 �vesn�l fiatalabbak ar �nya emelkedett 
(�bra). A 15 �vesn�l fiatalabb betegek 1%-a volt immunol�giailag k�rosodott. A 
15-49 �vesek k�z�tt 1995 �s 1999 k�z�tt az immunkompromitt�ltak ar�nya 67%-
a volt, azonban ez az ar�ny 1999 �s 2002 k�z�tt 30%-ra cs�kkent. 



epidemiol�giai adatok alapj�n az uszodav�z fertőz�st terjesztő szerep�t 
val�sz�nűs�tett�k, ez�rt j�lius 23 -�n az uszod�t bez�rt�k. Az uszodav�z 
mint�j�ban Cryptosporidium oocyst�kat azonos�tottak. A medenc�t ki �r�tett�k, 
kifertőtlen�tett�k, �s a v�zszűrő filtereit kicser�lt�k.  

A Spanyolorsz�gban a turist�kat �rintő j�rv�nyok t�bbs�g�t ugyanaz az orsz�g, 
Nagy-Britannia jelentette, �s a j�rv�nyok azonos ter�letről, a Bale�r-szigetekről 
(Ibiza, Mallorca stb.) eredtek. Ez egyr�szt annak a k�vetkezm�nye, hogy Nagy-
Britanni�ban a turist�k k�z�tt előfordult fertőző betegs�geket akt�van der�tik fel, 
tov�bb� annak, hogy Nagy-Britanni�b�l �s a nyugat-eur�pai orsz�gokb�l 
nagysz�m� turista �rkezik ide �d�lni.  

A j�rv�ny előfordul�si hely�ről sz�rmaz� hi�nyos j�rv�ny�gyi inform�ci� nagyon 
megnehez�ti a j�rv�nyok felder�t�s�t. Mindazon�ltal nagyon hasznos egy olyan 
surveillance beind�t�sa, mely lehetőv� teszi a turist�k k�r�ben kialakult 
gastroenteritis j�rv�nyok felismer�s�t. Fontos, hogy a cryptosporidiosis 
l�tsz�lag sporadikusan előfordul� eseteit is diagnosztiz�lj�k �s bejelents�k 
a betegs�g-specifikus surveillance �tj�n, mivel �gy a j�rv�nyok �szlelhetők, �s 
kivizsg�l�sukat k�vetően, terjed�si m�djuk ismeret�ben megelőzhetők. 

Forr�s: www.eurosurveillance.org/ew/2003/030814.asp  
www.eurosurveillance.org/ew/2004/040304.asp 

�ssze�ll �t�st k�sz �tette: dr. Krisztalovics Katalin epidemiol�gus, 
Sz �k�cs Andrea j�rv �ny �gyi fel�gyelő,  
OEK J�rv �ny �gyi oszt�ly  
dr. Sz �n�si Zsuzsanna oszt�lyvezető,  
OEK Parazitol�giai oszt�ly  
dr. K�d�r Mih �ly oszt�lyvezető főorvos 
OKK-OKI, V�zhigi�n�s oszt�ly  

Szerkesztős�gi megjegyz�s: A Cryptosporidium 4-6 �m nagys�g� oocyst�i az emberi 
b�lh�msejtek, az epevezető rendszer illetve a l�gutak h�msejtjeinek k�ros�t�sa r�v�n 
okoznak megbeteged�st. A k�rokoz� mind a hat kontinensen jelen van, t�bb mint 50 
orsz�gban azonos�tott�k. Az oocyst�k igen ellen�ll�ak a k�rnyezeti behat�sokkal 
szemben, a term�szetes k�zegekben 2-6 h�napig is �letk�pesek maradhatnak.  
E k�rokoz� k�l�nb�ző fajait ezid�ig emlős�kből, madarakb�l, h�llőkből, halakb�l �s 
emberekből is kimutatt�k. A cryptosporidiosis teh�t zoonotikus betegs�g, az �llatvil�gban 
fők�nt a fiatal egyedekben okoz megbeteged�st. Az ember sz�m�ra a sporul�lt oocyst�t 
�r�tő h�zi-, kedvenc-, haszon-, vad- vagy laborat�riumi �llat, illetve a beteg vagy k�rokoz�t 
�r�tő t�netmentes ember lehet a fertőz�s forr�sa. A fejlett orsz�gokban a n�pess�g 1-
4,5%-a, a fejlődő orsz�gokban 3-20%-a �r�ti sz�klet�vel a cyst�kat.  
A k�rokoz� feko-oralis �ton terjed, a fertőzőforr�sr�l k�zvetlen kontaktus r�v�n, 
kontamin�lt �lelmiszer illetve v�z fogyaszt�sa r�v�n juthat be a szervezetbe, de autoinfekci� 
sem ritka. A lappang�si idő 1-12 nap, �tlagosan 7 nap. Eg�szs�ges, felnőtt emberek a 
fertőz�st k�vetően t�bbnyire t�netmentesen �r�tik a k�rokoz�t. A megbeteged�s ritka, 
�ltal�ban enyhe lefoly�s�. A t�netek jelentkez�se szempontj�b�l legink�bb 
vesz�lyeztetettek a k�t�vesn�l fiatalabb gyermekek, az �llatokkal foglalkoz�k, az utaz�k 



�s az immunszupprim�lt egy�nek. A jellemző t�netek a vizes hasmen�s �s a g�rcs�s hasi 
f�jdalom. A rossz k�z�rzet, az �tv�gytalans�g, h�nyinger, h�ny�s �s a nem t�l magas l�z 
ritk�bban fordul elő. A t�netek eg�szs�ges immunrendszerű szem�lyn�l is hull�mz�k de 
�ltal�ban 30 napon bel�l megszűnnek. Az immunk�rosodott szem�lyek nem k�pesek a 
fertőz�st gyorsan lek�zdeni, az hosszan elh�z�dhat, esetleg fulmin�ns lefoly�ssal, hal�llal 
v�gződhet. Specifikus ter�pia (gy�gyszer) vagy megelőz�s (v�dőolt�s) jelenleg nincs, a 
kezel�s csup�n t�neti. Az enter�lis terjed�sű k�rokoz�k megelőz�s�re alkalmazott 
�ltal�nos m�dszereken k�v�l az iv�v�z minős�gű v�z elő�ll�t�sa sor�n kell fokozott 
figyelemet ford�tani erre a k�rokoz�ra, mivel a v�zfertőtlen�t�s c�lj�b�l rutinszerűen 
alkalmazott kl�rral szemben igen ellen�ll�, ez�rt a v�z tov�bbi kezel�s�hez, cysta-
mentes�t�s�hez kis p�rus�tm�rőjű szűrőket sz�ks�ges alkalmazni. 
Haz�nkban az �NTSZ �s m�s eg�szs�g�gyi int�zm�nyekben műk�dő parazitol�giai 
laborat�riumok Cryptosporidium ir�ny�ba csak a bek�ldő orvos k�l�n k�r�s�re v�geznek 
sz�kletből c�lzott vizsg�latot az oocyst�k mikroszk�pos kimutat�sa r�v�n, Kinyoun 
fest�s seg�ts�g�vel. A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Parazitol�giai 
oszt�ly�n Cryptosporidium kimutat�s c�lzott esetekben, valamint a cryptosporidiosisra 
jellemző konzisztenci�j� sz�kletmint�k vizsg�lata sor�n t�rt�nik. Tov�bbi vizsg�lati 
m�dszer a Crypto Strip immunkromatogr�fi�s teszt �s a Cryptosporidium ELISA teszt a 
Cryptosporidium-antig�n sz�kletből t�rt�nő kimutat�s�ra. 
A Cryptosporidium diagnosztikai vizsg�latokat hum�n mint�kb�l, a tervek szerint a 
j�vőben a „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Parazitol�giai oszt�ly�nak 
„Enter�lis Protozoon Betegs�gek (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/dispar, 
Cryptosporidium parvum) Nemzeti Referencia Laborat�riuma” �s az �NTSZ region�lis 
parazitol�giai laborat�riumai fogj�k v�gezni. 
A Cryptosporidium v�zmint�kb�l t�rt�nő kimutat�s�ra az Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi 
K�zpont K�rnyezet-eg�szs�g�gyi Int�zet�ben van lehetős�g. Ez az Int�zet felk�sz�lt a 
Cryptosporidiumnak specifikus ellenanyaghoz k�t�tt FITC (fluoreszce-inizotiocian�t) fest�si 
m�dszerrel t�rt�nő kimutat�s�ra. Tervezik tov�bb� PCR technika bevezet�s�t is. 
Az al�bbi t�bl�zat az �NTSZ keret�ben műk�dő laborat�riumokban a 2000-2003-as 
�vekben diagnosztiz�lt cryptosporidiosis eseteket szeml�lteti. 

Cryptosporidium sp. előfordul�sa 2000-2003 k�z�tt  
betegek sz �kletmint�iban 

Feltehető, hogy a Cryptosporidium vizsg�lat k�l�n k�r�sre t�rt�nő v�gz�se, valamint a 
cryptosporidiosisnak ezid�ig k�l�n n�ven nem k�telező bejelent�se miatt az esetek jelentős 
r�sze felt�ratlan marad. 
A diagnosztiz�lt cryptosporidiosis megbeteged�s a jelenleg hat�lyos szab�lyoz�s szerint 
�n�ll� diagn�zisk�nt nem, csup�n enteritis infectiosa megbeteged�sk�nt jelentendő. 

�v 2000 2001 2002 2003 
Vizsg�lt szem�lyek sz�ma 51802 56933 52981 43108 
Pozit�v esetek sz�ma 16 12 12 6 
Pozitivit�si ar�ny (%) 0,03 0,02 0,02 0,01 



Haz�nk csatlakoz�sa az Eur�pai Uni�hoz azt is mag�val vonja, hogy 
jogszab�lym�dos�t�st k�vetően k�telezőv� v�lik a cryptosporidiosis �n�ll� 
betegs�gk�nt t�rt�nő bejelent�se. Uni�s tags�gunkkal egy�tt Magyarorsz�g a fertőző 
betegs�geket fel�gyelő eur�pai surveillance h�l�zat tagj�v� v�lik, �gy haz�nk is k�ld �s kap 
majd adatokat a j�vőben az e rendszerbe tartoz� megbeteged�sek (k�zt�k a 
cryptosporidiosis) előfordul�s�r�l, illetve halmoz�d�s�r�l. 



 

A j�rv�nyok jelent�s�re vonatkoz� surveillance adatok szerint 1995 �s 2003 
k�z�tt 11 cryptosporidiosis j�rv�nyt jelentettek. A j�rv�nyokhoz tartoz� esetek 
sz�ma 1455 volt (�tlag 132 eset/j�rv�ny). A fent eml�tett 823 eset, amit a 
mikrobiol�giai surveillance keretein bel�l jelentettek, sporadikus volt, ez�rt nem 
szerepel a j�rv�nyokat le �r� t�bl�zatban. A regisztr�lt j�rv�nyok sz�ma ezen 
időszak alatt nem n�vekedett (t �bl�zat). Sz�mos, v�z �tj�n terjedő gastroenteritis 
j�rv�nyban a k�rokoz� ismeretlen maradt (pl. 2000-ben Spanyolorsz�gban a 
jelentett j�rv�nyok 27%-a ilyen volt), ezek egy r�sz�t is okozhatta 
Cryptosporidium.  



A Spanyolorsz�gban 1995 – 2003. k�z�tt jelentett  
cryptosporidiosis j�rv�nyok legfőbb adatai 

A j�rv�nyok iskol�kban, sz�llod�kban, rendezv�nyen fordultak elő, illetve ter�leti 
jellegűek voltak. A terjed�si m�dot hat j�rv�nyban siker�lt felder�teni, h�rom 
j�rv�nyban vezet�kes iv�v�z, kettőben uszodav�z �s egy j�rv�nyban k�tv�z 
terjesztette a k�rokoz�t.  

A rendelkez�sre �ll� inform�ci�k alapj�n a j�rv�nyok előfordul�s�nak k�t 
legjellegzetesebb helye az iskola �s a sz�lloda. Az iskol�kban t�lnyom� 
t�bbs�g�ben a vezet�kes iv�v�z, a sz�llod�kban pedig az uszodav�z j�tszott 
szerepet a Cryptosporidium terjeszt�s�ben. (Spanyolorsz�gban a 
Cryptosporidiumnak vezet�kes iv�v�zben �s uszodav�zben val� előfordul�s�t 
fel�gyelő surveillance műk�d�s�nek jav�t�sa �rdek�ben meg k�v�nj�k erős�teni 
az egy�ttműk�d�st a k�rnyezet-eg�szs�g�gyi hat�s�gokkal.)  

A 11 j�rv�nyb�l csak kettő volt ter�leti j�rv�ny . Ennek oka az lehet, hogy 
v�zj�rv�nyok eset�n elmaradt a k�rnyezeti �s hum�n mint�k rutinszerű 
parazitol�giai vizsg�lata. Mivel a Cryptosporidium rezisztens a v�zfertőtlen�t�s 
sor�n alkalmazott kl�rral szemben, ez�rt ez a k�rokoz� akkor is okozhat v�z 
�tj�n terjedő gastroenteritis j�rv�nyokat, amikor �gy tűnik, hogy a v�z iv�sra 
alkalmas. Alaposan ki kell vizsg�lni az olyan j�rv�nyokat, amelyek ismeretlen 
etiol�gi�j�ak �s a betegek t�netei valamint a j�rv�ny egy�b jellemzői alapj�n a 
Cryptosporidium, mint k�rokoz� nem z�rhat� ki.  

Azt a n�gy j�rv�nyt, amely sz�llod�ban fordult elő �s k�lf�ldi turist�kat �rintett, 
az �rintett orsz�gok epidemiol�giai szolg�lata vagy az Eur�pai Surveillance 

A j�rv�ny 
kezdet�nek 

�rintett 
k�z�ss�g/ 

ter�let 
Expon�ltak 

sz�ma 
Betegek 
sz�ma 

Terjesztő 
t�nyező Megjegyz�s 

�ve h�napja 
1997 okt�ber iskola 200 66 vezet�kes 

iv�v�z 
műszaki hiba, 
�talak�t�sok 

1998 �prilis iskola 519 62     
1998* j�lius sz�lloda 2500 3   turist�k 
1999 okt�ber iskola 138 36     

2000 janu�r ter�leti   750 vezet�kes 
iv�v�z 

mezőgazdas�gi 
c�lra haszn�lt v�zzel 
t�rt�nt kontamin�ci� 

2000 m�jus ter�leti   100 vezet�kes 
iv�v�z 

nem megfelelő 
v�zkezel�s 

2000* m�jus sz�lloda   25 uszodav�z turist�k 
2000 okt�ber iskola 45 13     
2001 j�lius rendezv�ny 80 5 k�tv�z nem kezelt v�z, 

marhateny�szt�s 
2003* j�lius sz�lloda 2000 391 uszodav�z turist�k 
2003* j�lius sz�lloda   4   turist�k 

* az eur�pai surveillance h�l�zat �ltal jelentett j�rv�nyok 



H�l�zaton kereszt�l vagy k�zvetlen�l jelentette Spanyolorsz�gnak. Az ilyen 
j�rv�nyokat rendszerint a turist�k haza�rkez�sekor �szlelik. A j�rv�ny�gyi 
adatok csup�n a sz �lloda nev�re, az �d�l�s kezdet�re �s v�g�re, valamint a 
t�netek megjelen�s�nek időpontj�ra korl�toz�dnak.  

Spanyolorsz�gban a legut�bbi, angol turist�kat �rintő jelentős j�rv�ny t 2003. 
j�lius 22 -�n jelezte a sk�ciai J�rv�ny�gyi �s K�rnyezet-eg�szs�g�gyi K�zpont a 
spanyol Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpontnak. Ez a j�rv�ny Mallorc�n egy 
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ig�nyelt. 214 betegn�l laborat�riumi vizsg�latokkal is igazolt�k a 
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epidemiol�giai adatok alapj�n az uszodav�z fertőz�st terjesztő szerep�t 
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A k�rokoz� feko-oralis �ton terjed, a fertőzőforr�sr�l k�zvetlen kontaktus r�v�n, 
kontamin�lt �lelmiszer illetve v�z fogyaszt�sa r�v�n juthat be a szervezetbe, de autoinfekci� 
sem ritka. A lappang�si idő 1-12 nap, �tlagosan 7 nap. Eg�szs�ges, felnőtt emberek a 
fertőz�st k�vetően t�bbnyire t�netmentesen �r�tik a k�rokoz�t. A megbeteged�s ritka, 
�ltal�ban enyhe lefoly�s�. A t�netek jelentkez�se szempontj�b�l legink�bb 
vesz�lyeztetettek a k�t�vesn�l fiatalabb gyermekek, az �llatokkal foglalkoz�k, az utaz�k 
�s az immunszupprim�lt egy�nek. A jellemző t�netek a vizes hasmen�s �s a g�rcs�s hasi 
f�jdalom. A rossz k�z�rzet, az �tv�gytalans�g, h�nyinger, h�ny�s �s a nem t�l magas l�z 
ritk�bban fordul elő. A t�netek eg�szs�ges immunrendszerű szem�lyn�l is hull�mz�k de 
�ltal�ban 30 napon bel�l megszűnnek. Az immunk�rosodott szem�lyek nem k�pesek a 
fertőz�st gyorsan lek�zdeni, az hosszan elh�z�dhat, esetleg fulmin�ns lefoly�ssal, hal�llal 
v�gződhet. Specifikus ter�pia (gy�gyszer) vagy megelőz�s (v�dőolt�s) jelenleg nincs, a 
kezel�s csup�n t�neti. Az enter�lis terjed�sű k�rokoz�k megelőz�s�re alkalmazott 
�ltal�nos m�dszereken k�v�l az iv�v�z minős�gű v�z elő�ll�t�sa sor�n kell fokozott 
figyelemet ford�tani erre a k�rokoz�ra, mivel a v�zfertőtlen�t�s c�lj�b�l rutinszerűen 
alkalmazott kl�rral szemben igen ellen�ll�, ez�rt a v�z tov�bbi kezel�s�hez, cysta-
mentes�t�s�hez kis p�rus�tm�rőjű szűrőket sz�ks�ges alkalmazni. 
Haz�nkban az �NTSZ �s m�s eg�szs�g�gyi int�zm�nyekben műk�dő parazitol�giai 
laborat�riumok Cryptosporidium ir�ny�ba csak a bek�ldő orvos k�l�n k�r�s�re v�geznek 
sz�kletből c�lzott vizsg�latot az oocyst�k mikroszk�pos kimutat�sa r�v�n, Kinyoun 
fest�s seg�ts�g�vel. A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Parazitol�giai 
oszt�ly�n Cryptosporidium kimutat�s c�lzott esetekben, valamint a cryptosporidiosisra 
jellemző konzisztenci�j� sz�kletmint�k vizsg�lata sor�n t�rt�nik. Tov�bbi vizsg�lati 
m�dszer a Crypto Strip immunkromatogr�fi�s teszt �s a Cryptosporidium ELISA teszt a 
Cryptosporidium-antig�n sz�kletből t�rt�nő kimutat�s�ra. 
A Cryptosporidium diagnosztikai vizsg�latokat hum�n mint�kb�l, a tervek szerint a 
j�vőben a „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Parazitol�giai oszt�ly�nak 
„Enter�lis Protozoon Betegs�gek (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica/dispar, 
Cryptosporidium parvum) Nemzeti Referencia Laborat�riuma” �s az �NTSZ region�lis 
parazitol�giai laborat�riumai fogj�k v�gezni. 
A Cryptosporidium v�zmint�kb�l t�rt�nő kimutat�s�ra az Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi 
K�zpont K�rnyezet-eg�szs�g�gyi Int�zet�ben van lehetős�g. Ez az Int�zet felk�sz�lt a 
Cryptosporidiumnak specifikus ellenanyaghoz k�t�tt FITC (fluoreszce-inizotiocian�t) fest�si 
m�dszerrel t�rt�nő kimutat�s�ra. Tervezik tov�bb� PCR technika bevezet�s�t is. 



Az al�bbi t�bl�zat az �NTSZ keret�ben műk�dő laborat�riumokban a 2000-2003-as 
�vekben diagnosztiz�lt cryptosporidiosis eseteket szeml�lteti. 

Cryptosporidium sp. előfordul�sa 2000-2003 k�z�tt  
betegek sz �kletmint�iban 

Feltehető, hogy a Cryptosporidium vizsg�lat k�l�n k�r�sre t�rt�nő v�gz�se, valamint a 
cryptosporidiosisnak ezid�ig k�l�n n�ven nem k�telező bejelent�se miatt az esetek jelentős 
r�sze felt�ratlan marad. 
A diagnosztiz�lt cryptosporidiosis megbeteged�s a jelenleg hat�lyos szab�lyoz�s szerint 
�n�ll� diagn�zisk�nt nem, csup�n enteritis infectiosa megbeteged�sk�nt jelentendő. 
Haz�nk csatlakoz�sa az Eur�pai Uni�hoz azt is mag�val vonja, hogy 
jogszab�lym�dos�t�st k�vetően k�telezőv� v�lik a cryptosporidiosis �n�ll� 
betegs�gk�nt t�rt�nő bejelent�se. Uni�s tags�gunkkal egy�tt Magyarorsz�g a fertőző 
betegs�geket fel�gyelő eur�pai surveillance h�l�zat tagj�v� v�lik, �gy haz�nk is k�ld �s kap 
majd adatokat a j�vőben az e rendszerbe tartoz� megbeteged�sek (k�zt�k a 
cryptosporidiosis) előfordul�s�r�l, illetve halmoz�d�s�r�l. 

�v 2000 2001 2002 2003 
Vizsg�lt szem�lyek sz�ma 51802 56933 52981 43108 
Pozit�v esetek sz�ma 16 12 12 6 
Pozitivit�si ar�ny (%) 0,03 0,02 0,02 0,01 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYEKRŐL 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Parazitol�giai oszt�lya 
PARA-K�V� c�mű, aktu�lis parazitol�giai t�m�kkal foglalkoz� 

szemin�rium-sorozat�nak k�vetkező �sszej�vetele 
2004. �prilis 8-�n (cs�t�rt�k) 10.30 �rakor kezdődik.  

Helye: OEK Parazitol�giai oszt�ly 
(Budapest, IX., Gy�li �t 2-6. ”B” �p�let III. emelet) 

1.  Dr. Ivo Hofmann (TestLine Clinical Diagnostics, Brno): Demonstration of the 
Toxocara IgG avidity test (gyakorlati bemutat�).  

2.  Prof. Libuse Kolarova (National Reference Laboratory of Toxocarosis, 
Pr�ga): Laboratory diagnosis of toxocarosis as performed in the Czech 
Republic. 

3.  Dr. Sz�n�si Zsuzsanna (OEK, Parazitol�giai oszt�ly): A toxocarosis 
probl�m�i Magyarorsz�gon. 

Vita 

A gyakorlati bemutat� ideje alatt: szendvics, k�v�z�s.  

R�szv�teli d�j nincs, de a r�szv�teli sz�nd�kot k�rj�k előre jelezni a 
k�vetkező e-mail c�men: szenasizs@oek.antsz.hu 

A szemin�riumra az orsz�g parazitol�gusainak jelentkez�s�t v�rjuk. 

*** 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
2004. �prilis 21 -�n (szerda) 10 �rakor 

DDD munka�rtekezletet tart 
A fertőtlen�t�s-steriliz�l�s �s 

az eg�szs�g�gyi k�rtevők elleni v�dekez�s aktu�lis k�rd�sei c�mmel. 

Helye: OKK „Fodor terem”, Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.  

Vezeti: dr. Melles M�rta főigazgat� főorvos 

Előad�sok 

1. Dr. Pech� Zolt�n oszt�lyvezető: Az �NTSZ-ek fertőtlen�t�ssel, valamint a 
steriliz�l� berendez�sek ellenőrz�s�vel kapcsolatos 2003. �vi 
tev�kenys�g�nek �rt�kel�se. 

2. Dr. Milassin M�rta főtan�csos: A steriliz�l� berendez�sek ellenőrz�s�vel, 
forgalomba hozatal�val kapcsolatos aktu�lis probl�m�k az Eur�pai 



Uni�hoz t�rt�nő csatlakoz�st k�vetően. 

3. Dr. Szlobodnyik Judit oszt�lyvezető: Az �NTSZ 2003. �vi  eg�szs�g�gyi 
k�rtevők elleni v�dekez�sre vonatkoz�  tev�kenys�g�nek �rt�kel�se. 

4. Z�ldi Viktor biol�gus: A 2003. �vi l�gi sz�nyogirt�s �rt�kel�se, aktu�lis 
feladatok. 

Hozz�sz�l�s, vita 



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

A 2004. m�rcius 22 -28. k�z�tti időszakban t�bb fertőző megbeteged�st 
jelentettek, mint az előző, n�gy munkanapb�l �ll�, r�videbb napt�ri h�ten. A 
j�rv�ny�gyi helyzet az al�bbiakban foglalhat� �ssze: 

A gyakoribb enter�lis bakteri�lis fertőző betegs�gek k�z�l a salmonellosis, 
a dysenteria �s a campylobacteriosis j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, 
a bejelentett esetek sz�ma kb. k�tharmad�t tette ki az 1998-2002. �vek azonos 
het�t jellemző medi�nnak. 

T�bb enteritis infectiosa esetet regisztr�ltak, mint az előző �v azonos het�ben. 
A megbeteged�sek harmada Veszpr�m, Csongr�d �s Pest megy�ben fordult elő. 

A h�ten egy k�z�ss�gi gastroenteritis j�rv�ny r�l �rkezett jelent�s.  

A v�rushepatitisek el őfordul�si gyakoris�ga alacsonyabb volt, mint a kor�bbi 
�vekben, Borsod-Aba�j-Zempl�n �s Hajd�-Bihar megy�ben diagnosztiz�lt �k a 
legt�bb megbeteged�st. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina �s a varicella j�rv�ny�gyi 
helyzete kedvezőtlenebb volt, mint az előző �v azonos időszak�ban. A 
b�r�nyhimlő esetek 44%-a a főv�rosban, Pest �s B�cs-Kiskun megy�ben fordult 
elő. A h�ten �jabb pertussis-gyan�t regisztr�ltak, ezzel az �v eleje �ta 
nyilv�ntart�sba vett esetek sz�ma kilencre emelkedett. A h�rom-h�napos 
gyermekn�l a mikrobiol�giai laborat�riumi vizsg�latok megkezdődtek. Morbillit
nem jelentettek, hat mumpsz �s k�t rubeola megbeteged�s ker�lt a 
nyilv�ntart�sba. 

Gyul�n (B�k�s megye) egy �ltal�nos iskola �s gimn�zium di�kotthon�ban 
előfordult k�t �sszef�ggő rubeola (egy igazolt �s egy val�sz �nűs�tett) 
megbeteged�sről �rkezett jelent�s.  

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete kedvező volt. 

  
  



  
  

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 (+)

 13/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.03.22 – 2004.03.28.) 

  a 13. h�ten (week) az 1 – 13. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.03.22-

2004.03.28. 
2003.03.24-
2003.03.30. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 48 40 106 635 993 1022 
Dysenteria 2 - 5 31 33 115 
Dyspepsia coli 1 1 1 23 21 32 
Egy�b E.coli enteritis - 1 1 17 22 24 
Campylobacteriosis 71 49 118 1158 1167 1246 
Yersiniosis  2 3 4 27 42 46 
Enteritis infectiosa 875 658 781 8146 11249 7582 
Hepatitis infectiosa 12 12 30 197 214 337 
AIDS 3 - - 8 6 8 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - - 2 7 4 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis 1 - - 9 1 - 
Scarlatina 96 56 109 852 553 1673 
Morbilli  - - - 1 2 5 
Rubeola 2 1 2 18 19 40 
Parotitis epidemica 6 4 8 64 61 67 
Varicella 2139 1169 1279 14973 14103 14937 
Mononucleosis inf. 33 29 29 317 352 341 
Legionellosis 1 1 1 24 28 6 
Meningitis purulenta 6 5 6 79 81 89 
Meningitis serosa 1 - 4 20 19 32 
Encephalitis infectiosa 3 - 1 18 17 16 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

1 • 
3 

1 • 

Lyme-k�r 2 1 2 34 40 40 
Listeriosis - - - 2 1 1 
Brucellosis - - - - 1 - 
Leptospirosis - 1 2 4 4 16 
Tularemia - 1 2 3 12 33 
Tetanus - - - - - 2 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 1 1 2 
Malaria* - - - 1 3 2 
Toxoplasmosis 1 2 5 32 56 73 

(+) 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: 2004.03.30



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 (+)

13/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.03.22 – 2004.03.28.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 7 - 20 49 1 25 479 - - - 
Baranya 4 1 4 22 - 3 52 2 - - 
B�cs-Kiskun 6 - 1 21 2 2 176 1 1 1 
B�k�s 2 - 1 39 - 1 55 - 1 - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 2 - 3 22 4 - 112 2 - - 
Csongr�d 1 - 6 92 - 1 83 - - - 
Fej�r - - 1 66 - 3 128 3 1 - 
Győr-Moson-Sopron 2 - 7 27 - 7 53 3 - - 
Hajd�-Bihar 3 - 5 16 3 4 67 - - 1 
Heves 2 1 3 61 - - 56 3 1 - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 1 - 3 72 - 3 60 - - - 
Kom�rom-Esztergom 1 - 2 28 - 3 40 5 - - 
N�gr�d - - 3 31 - 1 68 - - - 
Pest 4 - 2 81 1 20 277 3 - - 
Somogy - - 2 34 - 1 77 - - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 2 - 3 3 - - 86 4 - - 
Tolna 1 - 1 52 1 1 81 - - - 
Vas 5 - 1 36 - 20 65 4 - - 
Veszpr�m 5 - 3 98 - 1 77 2 1 - 
Zala - - - 25 - - 47 1 1 - 
�sszesen (total) 48 2 71 875 12 96 2139 33 6 2 
Előző h�t (previous week) 32 - 52 541 8 78 1193 20 6 1 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.03.30



AEROBIOL�GIAI T�J�KOZTAT� 

Az �NTSZ Aerobiol�giai H�l�zata megkezdte a l�gk�ri allerg�n r�szecsk�k 
monitoroz�s�t. �j csapd�val bőv�lt a H�l�zat a Somogy megyei Mosd�son, a 
Magyarorsz�gi Reform�tus Egyh�z T�dő- �s Sz �vk�rh�z�nak ter�let�n. A 
H�l�zat munk�j�nak koordin�l�s��rt felelős dr. P�ldy Anna igazgat�helyettes 
főorvos oszt�lyvezető, Mig�lyn� J�zsa Edit tudom�nyos munkat�rs �s Collinsn� 
Horv�th Zsuzsanna tudom�nyos munkat�rs. 

Az Aerobiol�giai H�l�zat �llom�sai �s helyi felelősei 

„Fodor J�zsef" Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont Orsz�gos K�rnyezeteg�szs�g�gyi 
Int�zete, Budapest – Mig�lyn� J�zsa Edit, Collinsn� Horv�th Zsuzsanna 
Sv�bhegyi Gyermekgy�gyint�zet, Budapest – Mig�lyn� J�zsa Edit, Replyuk Eszter, 
Bart�k Gyul�n� 
�NTSZ B�cs-Kiskun Megyei Int�zete, Kecskem�t – dr. Oravecz Andr�s, Szeleczki 
T�nde 
�NTSZ Baranya Megyei Int�zete, P�cs  – dr. Gallovich Erzs�bet, dr. Tornoczky Edina 
�NTSZ B�k�s Megyei Int�zete, B�k�scsaba  – Tark�n� Strifler Anita 
�NTSZ Borsod-Aba�j-Zempl�n Megyei Int�zete, Miskolc – Lengyeln� Boldog Ilona, 
Homonnai Zolt�nn�, Menner P�tern� 
�NTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Int�zete, Győr – Wimmer J�zsefn�, Csillagn� 
�dler Anna 
�NTSZ Hajd�-Bihar Megyei Int�zete, Debrecen – Laczik Mikl�sn� 
�NTSZ J�sz -Nagykun-Szolnok Megyei Int�zete, Szolnok  – Bors�nyi Anna 
�NTSZ N�gr�d Megyei Int�zete, Salg�tarj�n – Somogyi Zolt�n 
�NTSZ Tolna Megyei Int�zete, Szeksz�rd – Szintain� Dobr�di J�lia, T�th Zolt�n 
�NTSZ Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megyei Int�zete, Ny�regyh�za – Bugir Zsolt 
�NTSZ Veszpr�m Megyei Int�zete, Veszpr�m – Duln� Horv�th T�mea, J�zsa K�roly  
Magyarorsz�gi Reform�tus Egyh�z T�dő- �s Sz �vk �rh�za (Somogy megye), Mosd�s –
dr. Major Tam�s, Fekete Be �ta, Frittmann Tam�sn�, dr. Kov�cs �va, Szab� Zolt�nn� 



sajt� �s a lakoss�g sz �m�ra k�sz �lő jelent�sekben az allerg�n pollen l�gk�ri 
koncentr�ci �j�t jellemző �rt�kek a k�vetkezők lesznek db/m3 : 

T�j�koztat�st adta: dr. P�ldy Anna igazgat�helyettes főorvos, oszt�lyvezető 
„Fodor J�zsef” Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi K�zpont 
Orsz�gos K�rnyezeteg�szs�g�gyi Int�zete 
Biol�giai monitoroz�si oszt�ly  

  Alacsony K�zepes Magas Nagyon magas 
  + ++ +++ ++++ 

F�k-bokrok < 10 11 – 100 101 – 500 501 < 
Csal�n < 10 11 – 100 101 – 500 501 < 
Fűf�l�k < 10 11 – 30 31 – 100 101 < 
�tifű < 10 11 – 30 31 – 100 101 < 
L�rom < 10 11 – 30 31 – 100 101 < 
Libatopf�l�k < 10 11 – 30 31 – 100 101 < 
Parlagfű < 10 11 – 30 31 – 100 101 < 
Gombaelem * ** *** **** 
Alternaria < 90 90 – 200 200 – 400 400 < 
Cladosporium < 2500 2500 – 5000 5000 – 10000 10000 < 



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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