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A KELET-K�Z�P-EUR�PAI DROGHELYZET III. 

�RTALOMCS�KKENT�S 

Az �rtalomcs�kkentő int�zked�sek t�pusai �s elterjedts�ge  

Ma m�r minden k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gban  legal�bbis bizonyos fokig 
 bevezet�sre ker�ltek �rtalomcs�kkentő int�zked�sek. Ezek kiterjednek 

(amennyire a rendelkez�sre �ll� adatokb�l meg�llap�that�) az inform�ci� 
�ramoltat�sra, az alacsony k�sz�bű szolg�ltat�sokra, a megkeres�ses 
programokra, az intrav�n�s adagol�shoz sz �ks�ges steril felszerel�s 
biztos�t�s�ra, az �vszeroszt�sra, a tan�csad�sra �s HIV-tesztek 
elv�gz�s�re, a HIV/AIDS kezel�sre, valamint – n�h�ny esetben – a 
hepatitis B olt�sra. 

A kezel�sbe v�tel lehetős�ge v�ltoz�, n�h�ny esetben meglehetősen 
korl�tozott. A legt�bb orsz�gban az �rtalomcs�kkentő �s a fő prevenci�s 
int�zked�sek csek�ly m�rt�kben �llnak rendelkez�sre, �s az �ltaluk 
ny�jtott lefedetts�g szintje is alacsony a probl�m�s k�b�t�szer-haszn�lat 
prevalenci�j�nak �s j�vőbeni potenci�lis k�vetkezm�nyeinek m�rt�k�vel 
�sszehasonl�tva. B�r m�r a r�gi� minden orsz�g�ban l�teznek tűcsere-
programok, csup�n a Cseh K�zt�rsas�gban siker�lt az intrav�n�s 
k�b�t�szer-fogyaszt�k jelentős (becsl�sek szerint 50% f�l�tti) h�nyad�t 
el�rni a tűcsere-programok orsz�gos h�l�zata �s az alacsony k�sz�bű 
projektek r�v�n, �s csup�n n�h�ny orsz�gban, mint p�ld�ul Szlov�ni�ban 
teremtőd�tt meg a nagyv�rosok ezen programok �ltali elfogadhat� szintű 
lefedetts�ge. Az eg�szs�gk�rosod�sok – a k�b�t�szerrel �sszef�ggő 
hal�loz�s �s a fertőző betegs�gek – cs�kkent�s�t seg�tő fenntart� 
metadon kezel�s el�r�se Szlov�nia kiv�tel�vel minden orsz�gban 
rendk�v�l korl�tozott.  

Az �rtalomcs�kkentő int�zked�sek t�bbs�g�nek c�lja a k�b�t�szerrel 
kapcsolatos fertőző megbeteged�sek prevenci�ja. Viszonylag kev�s azon 
int�zked�sek sz�ma, melyek a k�b�t�szer-fogyaszt�ssal �sszef�ggő 
hal�lesetek prevenci�j�ra �sszpontos�tanak, j�llehet n�h�ny int�zked�s, 
mint a metadon programok vagy az eg�szs�g�gyi felvil�gos�t�st ny�jt� 
megkeres�ses projektek, valamint az ell�t�sba val� biztosabb bejut�s 
lehetőv� t�tele nem kis eredm�nyeket jelentenek e ter�leten. 

K�rd�sek �s feladatok 

A k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gokban az egyik legjelentősebb 
n�peg�szs�g�gyi kih�v�s a HIV, a HBV �s a HCV-fertőz�sek terjed�s�nek 
megakad�lyoz�sa az intrav�n�s k�b�t�szer-fogyaszt�k k�r�ben. Az 
orsz�gok t�bbs�g�ben tapasztalt alacsony HIV �s HCV prevalencia nem 



szolg�ltat okot az el�gedetts�gre, ezt bizony�tj �k a Balti-�llamokban az 
ut�bbi �vekben kialakult exploz�v HIV-j�rv�nyok.  

Az egy�n �s a t�gabb k�z�ss�g �ltal viselt eg�szs�g�gyi �s szoci�lis 
k�lts�gek jelentős m�reteket �lthetnek, �s jelentős hat�suk lehet az 
elk�vetkezendő j� n�h�ny �vben. A potenci�lis probl�ma cs�kkent�se 
�rdek�ben t�rt�nő beavatkoz�s ez�rt a n�peg�szs�g�gyi politika 
egy�rtelműen elsőrang� feladata, �s a n�peg�szs�g�gyi probl�ma 
minős�g�nek �s dimenzi�inak megfelelő hat�sk�rrel �s el�r�ssel 
rendelkező orsz�gos �s helyi strukt�r�kba val� jelentős befektet�seket 
ig�nyel. 

A hat�kony �rtalomcs�kkentő int�zked�sek gyakorlatban t�rt�nő 
bevezet�s�hez �tfog� nemzeti strat�gi�ra �s elk�telezetts�gre van 
sz�ks�g.  

A k�b�t�szerrel kapcsolatos fertőző betegs�gek �s hal�lesetek prevenci�ja 
ter�n az al�bbi feladatok fogalmazhat�k meg: 

a szakemberek, a politikusok �s a lakoss�g ismereteinek n�vel�se �s 
attitűdj�nek megv�ltoztat�sa, a szakemberek tov�bbk�pz�se; 
az intrav�n�s k�b�t�szer-fogyaszt�k �s a vesz�lyeztetett csoportok 

el�r�se, �s felvil�gos�t�sa; 
�rtalomcs�kkentő beavatkoz�sok bevezet�se (pl. tűcsere-programok, 

fenntart� metadon programok �s a t�ladagol�s prevenci�j�t szolg�l� 
kezdem�nyez�sek);  

az ilyen programok el�r�s�nek n�vel�s�re �s a vesz�lyeztetett
csoportok tagjainak ezen programokba val� beker�l�si es �ly�nek 
jav�t�sa: marginaliz�lt csoportok, mint az orosz anyanyelvű k�z�ss�gek, 
roma fiatals�g, el �t�ltek, prostitu�ltak, migr�nsok �s emigr�nsok; 
a megb�lyegz�s �s a t�rsadalmi kirekeszt�s visszaszor�t�sa . 

V�g�l, de nem utols�sorban, sok k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gban fontos a 
HIV �s egy�b k�b�t�szer-fogyaszt�ssal kapcsolatos fertőző betegs�gekkel 
– k�l�n�sen a hepatitis C-vel – rendszeresen el�rhető, megb�zhat� �s 
időszerű adatok gyűjt�se �s nyilv�ntart�sa csak�gy, mint a hal�loz�si 
adatok minős�g�nek jav�t�sa.  

K�b�t�szer-kereskedelem 

A kelet-k�z�p-eur�pai geopolitikai helyzet t�bb mint 20 �vig a k�b�t�szer-
kereskedelem kulcsfontoss�g� eleme volt. Az 1970-es �vek v�g�től a D�l-
nyugat �zsi�b�l sz�rmaz� heroin a Pakiszt�nb�l �s Afganiszt�nb�l 
kiindul� ’Balk�ni �tvonal’ ment�n jutott el Ir �non, T�r�korsz�gon, 
Bulg�ri�n �s Jugoszl�vi�n kereszt�l Nyugat-Eur�p�ba. A r�gi� m�s 
ter�letein uralkod� autokratikus rendszerek �s az �ru- �s szem�lyforgalom 



szigor� ellenőrz�sei korl�tozt�k a k�b�t�szer-kereskedelem m�rt�k�t. 
V�ltoz�st az 1989-es esem�nyek hoztak. A Jugoszl�vi�ban d�l� h�bor� az 
1990-es �vek elej�n sz�tszak�totta a balk�ni �tvonalat �s a kereskedelmet 
�tterelte a Bulg�ri�n, Rom�ni�n, Magyarorsz�gon �s bizonyos m�rt�kig 
Szlov�ki�n kereszt�l vezető utakra. Ugyan a hat�rellenőrz�sek enyh�t�se 
lehetőv� tette a kereskedelem r�gi�n kereszt�li bonyol�t�s�t, ebben a 
szakaszban m�g ink�bb a nyugati, mint a helyi piacok jelentett�k az 
elsődleges c�l�llom�st. A d�lszl�v h�bor� azonban Jugoszl�via egyes 
ter�letein azonban a heroin-fogyaszt�s n�veked�s�hez vezetett. B�r a 
t�rs�gre elsődlegesen jellemző k�b�t�szer a heroin volt, jelentős 
kannabisz- �s kokainmennyis�gek is lefoglal�sra ker�ltek. 

A ‘90 -es �vek v�ge fel�, a koszov�i v�ls�g elm�ly�l�se maga ut�n vonta a 
k�b�t�szer-kereskedelembe val� alb�n/koszov�i bekapcsol�d�st. Ez 
elsősorban Olaszorsz�got, G�r�gorsz�got �s Sv �jcot �rintette mindaddig, 
am�g 1999-ben Olaszorsz�g megerős�tette hat�rait a koszov�i 
menek�lt�radatok cs�kkent�se �rdek�ben, ez�ltal megn�velve a Cseh 
K�zt�rsas�gon kereszt�l bonyol�d� kereskedelmet.  

A Szovjetuni� felboml�sa �jabb fontos t�nyezőnek bizonyult a 
kereskedelmi �tvonalak v�laszt�k�nak sz�les�t�s�ben a K�z�p-�zsi�b�l 
kiindul�, Oroszorsz�gon, Ukrajn�n, Lengyelorsz�gon �s a balti �llamokon 
�thalad� �n. „Selyem �t” �ltal. A balti �llamokba �raml� heroinon t�l 
megnőtt a m�kszalma k�n�lat is. 

Jelenleg, t�bb D�l-nyugat �s K�z�p-�zsi�b�l kiindul� heroin kereskedői 
�tvonal l�tezik, melyek gyakran a Balk�n �s a Selyem �t m�dosult 
v�ltozatai. A 10 �vvel ezelőtti helyzethez k�pest, a nyugati orsz�gokat 
tartalmaz� c�lpiaci orsz�gok sor�ba bel�ptek a k�z�p- �s kelet-eur�pai 
orsz�gok is. R�ad�sul, a kannabisz �s kokain kereskedői �tvonalak a Balti 
�s Balk�n r�gi�ba �s r�gi�n �t haladnak, ezzel kij�tszva a nyugat-eur�pai 
orsz�gokon – Spanyolorsz�gon, Hollandi�n vagy az Egyes�lt Kir�lys�gon 
– �thalad� tradicion�lis �tvonalak ellenőrz�seit. Az amfetamin-
kereskedelem is felbukkant főleg a kelet- �s k�z�p-eur�pai orsz�gokb�l 
kiindulva nyugat fel� �s az ecstasy �s m�s szintetikus k�b�t�szerek 
kereskedelme, mely eredetileg a nyugat eur�pai orsz�gokb�l, mint p�ld�ul 
Hollandi�b�l, indult most mindk�t ir �nyba bonyol�dik.  

Belf�ldi k�b�t�szer-elő�ll �t�s 

Azon orsz�gokban, ahol a m�ktermeszt�s trad�ci�ja legitim c�lokat 
szolg�l, p�ld�ul konyhai felhaszn�l�sra ker�l (balti �llamok, Bulg�ria, 
Magyarorsz�g �s Lengyelorsz�g), az �pi�tok elő� ll �t�sa bizonyos m�rt�kig 
tov�bbra is megfigyelhető, b�r a kor�bbiakn�l �ltal�ban alacsonyabb 
m�rt�kben. Ez a cs�kken�s r�szben az import heroin biztosabb 



hozz�f�rhetős�g�t t�kr�zi, mint p�ld�ul Lengyelorsz�gban, r�szben pedig 
az alacsony �piumtartalm� m�k termeszt�s�nek ir�ny�ba t�rt�nt egyfajta 
elmozdul�s eredm�nye. Az 1989-ben kezdődő privatiz�ci�t �s a k�miai, 
valamint gy�gyszeripari c�gekre vonatkoz� szab�lyoz�sok megszűn�s�t 
k�vetően, a pszichotr�p anyagok – k�l�n�sen az amfetaminok –
kontroll�latlan elő� ll �t�sa p�ld�ul Lengyelorsz�gban megn�vekedett. 
Az�ta, a szintetikus k�b�t�szerek – amfetaminok �s ecstasy – illeg�lis 
laborat�riumokban t�rt�nő gy�rt�sa m�s orsz�gokban is megjelent (balti 
�llamok, Bulg�ria, a Cseh K�zt�rsas�g �s Magyarorsz�g). A helyi 
fogyaszt�sra, a Cseh K�zt�rsas�gban elő� ll �tott Pervitin ir �nti kereslet 
cs�kkenni l�tszik, �s a belső piacon lassan �tveszi a hely�t a heroin. A 
gy�rt�s egy r�sze val�sz�nűleg m�g mindig exportra t�rt�nik. A belf�ldi 
kannabisz-termeszt�sre vonatkoz�an nincsenek megb�zhat� becsl�si 
adatok, b�r n�h�ny orsz�g besz�molt ilyenről.  

A k�b�t�szerek hozz�f�rhetős�ge  

A k�b�t�szerek hozz�f�rhetős�ge f�gg az egyes orsz�gokban jellemző 
k�b�t�szer-eloszt�s �s k�n�lat m�rt�k�től, valamint att�l, hogy az adott 
piacon kik �s milyen felt�telekkel juthatnak hozz� a szerhez. K�l�nb�ző 
mutat�sz�mok jelzik a k�b�t�szerek hozz�f�rhetős�g�nek k�l�nb�ző 
aspektusait, �s nem mindig vannak �sszhangban egym�ssal vagy a 
k�b�t�szer-kereslet m�s mutat�ival. 

A lefoglalt k�b�t�szer-mennyis�gekről sz �l� statisztik�k gyakran 
�sszes�tve regisztr�lj �k az �tmenő �s a belf�ldi piacon c�lba �rt 
k�b�t�szerek mennyis�g�t, �gy nem adnak megb�zhat� k�pet a k�l�nb�ző 
k�b�t�szerek k�n�lat�r�l, mivel n�h�ny jelentősebb lefoglal�s nagyobb 
m�rt�kben torz�thatja a k�pet. A rendőrs�gi lefoglal�sok sz�ma (a 
v�mhat�s�gi lefoglal�sokkal szemben) k�zvetett m�don n�ha 
meghat�rozhatja a hozz�f�rhetős�g m�rt�k�t egy orsz�gban, b�r ezen 
lefoglal�sok sz�m�ra is hat�ssal vannak a rendőrs�gi priorit�sok �s 
tev�kenys�gek. A legt�bb orsz�gban a kannabisz-lefoglal�sok sz�ma 
n�vekszik, m�g a heroinra, amfetaminokra �s kokainra vonatkoz� leg�jabb 
trendek v�ltoz�ak: n�hol stagn�lnak vagy ingadoznak, m�shol n�veked�st 
mutatnak. Az �rakr�l sz�l� inform�ci�k nem teljesek �s ritka, hogy 
k�vetkezetesen azonos id őszakra vonatkoz�an �s k�l�n�sen azonos – az 
infl�ci�s r�t�kat figyelembe vevő  form�tumban �lln�nak rendelkez�sre. A 
korl�tozott adatok alapj�n – �ltal�noss�gban – azt felt�telezhetj�k, hogy 
az �rak nem emelkednek, f�ggetlenek a lefoglal�sok sz�m�t�l �s a 
lefoglalt k�b�t�szer-mennyis�gektől.  

A k�l�nb�ző szerek a potenci�lis v�s�rl�k, �gy fiatalok �ltal �szlelt 
hozz�f�rhetős�g�nek m�rt�ke a hozz�f�rhetős�g egy alternat�v 



mutat�sz�m�t k�n�lja. P�ld�ul minden, az 1995. �s 1999. �vi ESPAD 
felm�r�sben r�sztvevő orsz�gban, a k�t kutat�s k�z�tt eltelt n�gy �vben, a 
16 �ves k�z�piskol�sok k�r�ben jelentős emelked�s volt megfigyelhető a 
kannabisz, az ecstasy �s az LSD �szlelt hozz�f�rhetős�g�nek 
tekintet�ben. Hasonl� m�don emelkedett az inhal�nsok �szlelt 
hozz�f�rhetős�ge, de ez nem jelentett emelked�st a szert�pusok 
prevalenci�j�ban.  

K�rd�sek �s feladatok 

Mint az a k�b�t�szer-fogyaszt�s eset�ben is megfigyelhető volt, a 
k�b�t�szer-kereskedelem �s k�b�t�szer-k�n�lat kisz�lesed�se a k�z�p-
kelet-eur�pai orsz�gokban is t�gabb t�rt�neti, gazdas�gi �s t�rsadalmi 
v�ltoz�sok t�kr�ben vizsg�land�. A k�b�t�szer-kereskedelem �s eloszt�s 
szervez�s�nek helyi saj�toss�gai �s a bevont csoportok helyi jellemzői 
ellen�re, mindezen fejlem�nyek k�pesek k�z�s elemeket felmutatni a 
Balk�nt�l, K�z�p-Eur�p�n �s szovjet ut�d�llamokon �t, a Balti r�gi�ig. 
Ezek a fejlem�nyek, a megl�vő strukt�r�k �s ellenőrz�si mechanizmusok 
�sszeoml�s�val j�r�, hirtelen politikai �s gazdas�gi v�ltoz�shoz 
kapcsol�d�an alakultak ki . Legt�bb orsz�gban megt�rt�nt az �t�ll�s a 
szabad piaci rendszerre, mely azonban n�lk�l�z�tt minden hat�sos 
szab�lyoz� eszk�zt, ez�ltal a legitimit�s v�ls�g�t okozva, ugyanakkor 
megaj�nd�kozta a befoly�sosakat �s hatalommal b�r�kat a gyors 
profitszerz�s lehetős�g�vel. A polg�rh�bor�k, fegyveres konfliktusok, a 
gazdas�gi elszeg�nyed�s, a migr�ci�s �s menek�lt�gyi v�ls�gok szint�n 
mind hozz�j�rultak ehhez a folyamathoz. Elker�lhetetlen volt, hogy ezek a 
t�nyezők ne �szt�n�zz�k a szervezett bűn�z�s �s a korrupci� 
fokoz�d�s�t, �s hogy ne k�vetkezzen be jelentős n�veked�s az ember-
kereskedelemben, a szexu�lis szolg�ltat�sokkal val� kereskedelemben, a 
lopott aut�k kereskedelm�ben, az illeg�lis alkohol-, doh�ny- �s fegyver-
kereskedelemben az elm�lt 10 -15 �v sor�n.  

K�vetkez�sk�ppen, az egy kifejezetten a k�b�t�szerekre f�kusz�l� 
koncepci� szemsz�g�ből �tgondolt v�laszok  mint p�ld�ul a 
hat�rellenőrz�sek szigor�t�sa, vagy a k�b�t�szer-felismerő technol�gi�k 
jav�t�sa mellett �rvelő v�laszok  t�ls�gosan beszűk�ltek. A szervezett 
bűn�z�s eg �sz�re val� reag�l�shoz �ltal�nosabb strat�gi�ra van sz�ks�g, 
mely kiterjed az azt t�mogat� p�nz�gyi strukt�r�kra �s politikai 
kapcsolatokra, valamint a gyakran ezek alapj�ul szolg�l� t�rsadalmi �s 
gazdas�gi k�r�lm�nyekre is. Az ilyen t�rekv�sek ugyanakkor olyan 
�ltal�nosabb t�rsadalmi �s gazdas�gi k�rd�seket vetnek fel, mint a 
fejlőd�s �s felz�rk�ztat�s előmozd�t�sa, a politikai �s szoci�lis 
int�zm�nyek legitimit�s�nak �s stabilit�s�nak megerős�t�se vagy a 
t�rsadalmi �s gazdas�gi v�ltoz�s negat�v k�vetkezm�nyeit k�zben tart� �s 



cs�kkentő gazdas�gi szab�lyoz� mechanizmusok megerős�t�se.  

A t�rv�nyi v�grehajt�s �s az igazs�gszolg�ltat�s ter�let�n dolgoz� 
politikusok, hivatalnokok �s szakemberek sz�m�ra a drogpolitika szintj�n 
jelentős feladatot az jelent, hogy strat�gi�ikat �s tev�kenys�g�ket egy 
t�gabb, sok orsz�gban m�g kialakul�ban l�vő, glob�lis elk�pzel�sbe 
integr�lj�k. Ez orsz�gos �s helyi szinten is fokoz�d� egy�ttműk�d�st 
ig�nyel a k�l�nb�ző eg�szs�g�gyi, oktat�si, szoci�lis-j�l�ti 
szakter�leteken műk�dő, �j, a nem-korm�nyzati szervezeteket �s a civil 
t�rsadalom egy�b csoportjait is mag�ba foglal� partnerekkel. Tov�bbi 
feladat lesz a t�rv�nyhoz�s �s a v�grehajt�s hat�s�nak �s 
hat�konys�g�nak vizsg�lata annak a folyamatnak a r�szek�nt, mely sor�n 
meghat�roz�sra ker�l, hogy ezek mi m�don tudnak hozz�j�rulni a glob�lis 
strat�gi�k c�lkitűz�seinek el�r�s�hez.  

T�j�koztat�st adta: Ny�r�di Adrienn koordin�tor 
Nemzeti Drogmonitoroz�si K�zpont 

A teljes jelent�s online verzi�ja megtal�lhat�: http://candidates.emcdda.eu.int 



T�J�KOZTAT�S ALAP�TV�NY L�TREHOZ�S�R�L 

A Főv�rosi B�r�s�g 2003. janu�r 2-�n nyilv�ntart�sba vette a „A magyar 
epidemiol�gia fejleszt�s��rt Alap�tv�ny”-t, �s egyidejűleg k�zhaszn� 
szervezett� minős�tette. 

Az Alap�tv�ny fő c�lja az epidemiol�giai munka szem�lyi �s t�rgyi 
felt�teleinek jav�t�sa, �gy k�l�n�sen: 

epidemiol�giai inform�ci�s kiadv�nyok megjelen�s�nek t�mogat�sa, 
szakmai oktat�s, konferencia, k�pz�s, tov�bbk�pz�s szervez�se, 
lebonyol�t�sa, 
epidemiol�giai kutat�sok, vizsg�latok szervez�se, azok anyagi 
t�mogat�sa, 
az Alap�tv�ny c�ljaival �sszef�ggő nemzetk�zi kapcsolatok ki�p�t�se, 
fejleszt�se, szakmai p�ly�zatok ki �r�sa �s d�jkitűz�se. 

Az Alap�tv�ny eln�ke: dr. Melles M�rta 

Az Alap�tv�ny sz �khelye: 1096 Budapest, Gy�li �t 2-6.  



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI PROGRAMR�L 

EPIDEMIOL�GUSOK SZAKMAI TOV�BBK�PZŐ MUNKA�RTEKEZLETE 

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

A rendezv�ny időpontja: 2004. m�jus 27 -28. 

SZAKMAI PROGRAM TERVEZET 

M�JUS 27 . (CS�T�RT �K) 11 00
 

Megnyit� – dr. Melles M�rta főigazgat� főorvos, OEK 

1. Aktualit�sok az �NTSZ �let�ben 
– dr. Bujdos� L�szl� orsz�gos tisztifőorvos, OTH 

2. N�peg�szs�g�gyi program/Uni�s csatlakoz�s 
Előad�: dr. Hargittai R�ka főoszt�lyvezető helyettes, ESZCSM 

3. A WHO strat�gi�ja a v�dőolt�sokkal megelőzhető fertőző 
betegs�gekre vonatkoz�an 2004-2005. k�z�tt  
Előad�: dr. Vass �d�m főoszt�lyvezető, OTH 

4. Magyarorsz�g 2003. �vi j�rv�ny�gyi helyzete 
Előad�: dr. Csoh�n �gnes oszt�lyvezető főorvos, OEK 

Sz�net 

5. A veszetts�g �llateg�szs�g�gyi k�rd�sei 
Előad�: prof. dr. Varga J�nos tansz�kvezető, Szent Istv�n Egyetem 
�llatorvosi Kar, J�rv�nytani tansz�k 

6. A lyssa-fertőz�sre gyan�s s�r�l�sekkel kapcsolatos elj�r�sok 
tapasztalatai az ut�bbi �vekben 
Előad�: dr. Pauliny Zsuzsanna mb. oszt�lyvezető, OEK 

Felk�rt hozz�sz�l�k: dr. Sz�les Kl �ra oszt�lyvezető főorvos, 
�NTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Int�zete 
dr. Kohut Zsuzsanna oszt�lyvezető főorvos, 
�NTSZ Hajd�-Bihar Megyei Int�zete 

7. A gyorsreag�l�s időszerű k�rd�sei a j�rv�ny�gyben az EU-
csatlakoz�s ut�n 
Előad�: dr. Csoh�n �gnes 

8. Az influenza vil�gj�rv�ny �s a mad�rinfluenza probl�m�ja  
Előad�: dr. Berencsi Gy �rgy főoszt�lyvezető főorvos, OEK 

9. T�j�koztat�s k�l�nleges biol�giai vesz�lyhelyzetekben a 



mintav�tel �s mintasz�ll �t�s lehetős�geiről, probl�m�ir�l 
Előad�: Bogn�r Csaba bakteriol�gus, OEK 

10. A hum�n toxocariosis 
Előad�: dr. Sz �n�si Zsuzsanna oszt�lyvezető, OEK 

11. A pertussis mikrobiol�giai diagnosztik�ja, az eredm�nyek 
�rt�kel�se  
Előad�: Bogn�r Csaba 

K�rd�sek, hozz�sz�l�sok 

M�JUS 28 (P �NTEK) 900
 

1. Helyzetk�p a vil�g lakoss�g�nak eg�szs�gi �llapot�r�l 
Előad�: dr. Vitrai J�zsef oszt�lyvezető főorvos, OEK 

2. Helyzetk�p a magyar lakoss�g eg�szs�gi �llapot�r�l 
Előad�: Boros Julianna vezető elemző, OEK 

Sz�net 

Az Eg�szs�gmonitoroz�si H�l�zat k�l�n szekci�ban/teremben 
folytatja az �rtekezletet: 

Munkamegbesz�l�s a 2003. �vi OLEF szervez�s�vel kapcsolatos 
tapasztalatokr�l 
Vezeti: dr. Vitrai J�zsef 

„Sz �npad az eg�sz vil�g” – k�zszerepl�si tr�ning 
Előad�: Cs�p�nyi Mariann t�j�koztat�si irodavezető, OEK 

* * * 

10 00 A v�dőolt�sok jelentős�ge 

– felk�sz�l�s a V�dőolt�si Napra (j�nius 21.) 

Vezeti: dr. Melles M�rta 
dr. Vass �d�m 

K�rd�sek, hozz�sz�l�sok 

12 00 �rt�kel�s, z�rsz� – dr. Melles M�rta 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI TOV�BBK�PZ�SRŐL 

A „Johan B�la ” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Parazitol�giai oszt�lya 
�tnapos tov�bbk�pző tanfolyamot hirdet 

„Klasszikus �s modern laborat�riumi m�dszerek a parazitol�gi�ban”  
c�mmel. 

A tanfolyam elm�leti �s gyakorlati foglalkoz�sokat tartalmaz. A tov�bbk�pz�sre 
diplom�sok �s szakasszisztensek/asszisztensek jelentkez�s�t egyar�nt v�rjuk.  

A tov�bbk�pző tanfolyamot kredit-pontszerző form�ban szervezz�k.  

Tervezett időpont: 2004. m�jus 17 -21. 

Helysz�n: OEK Parazitol�giai oszt�ly  
1097 Budapest, Gy�li �t 2-6., ”B” �p�let („Pasteur” �p�let) III. 

emelet 
A teljes tanfolyam r�szv�teli d�ja: 25.000.- Ft  

Az �NTSZ dolgoz�k r�szv�teli d�j�nak kiegyenl�t�s�t az OEK v�llalja. 

A megfelelő technikai felt�telek biztos�t�sa �rdek�ben a tanfolyam 
r�sztvevőinek sz �m�t 8 főben limit�ljuk. 

A tanfolyamra az OEK Parazitol�giai oszt�ly�n lehet jelentkezni: 
telefonon (06-1-476-1233), fax-on (06-1-476-1233), vagy 
e-mail-en (szenasizs@oek.antsz.hu).  

A jelentkez�sek elfogad�sa a be�rkez�s sorrendj�ben, a l�tsz�m betelt�ig 
t�rt�nik. 



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

A 2004. �prilis 12 -18. k�z�tti időben bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis �ton terjedő fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete 
�sszess�g�ben kedvezően alakult. Az enteritis infectiosa bejelent�sek 
sz�ma az előző hetihez viszony�tva cs�kkent, jelentősebb j�rv�nyt az 
�NTSZ megyei int�zeteinek nem jelentettek. K�l�n�sen kedvezőnek 
minős�thető a salmonellosis j�rv�ny�gyi helyzete: a 16. h�ten regisztr�lt 
esetek sz�ma csak kb. egyharmad�t tette ki az 1998-2002. �vekre 
jellemző medi�n �rt�k�nek. A medi�nhoz viszony�tva cs�kkent a 
campylobacteriosis előfordul�sa is, azonban a regisztr�lt esetek sz�ma 
mintegy 20%-kal magasabb volt az előző hetin�l. A megbeteged�sek 
egy�t�de Hajd�-Bihar megy�ből sz�rmazott. 

Mind�ssze 11 heveny v�rushepatitist jelentettek, a betegs�gcsoport 
helyzete mind a t�rgyheti, mind az �v eleje �ta regisztr�lt megbeteged�sek 
sz�ma alapj�n igen j�nak �t�lhető. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek előfordul�s�ban a 15. h�thez viszony�tva 
nem t�rt�nt figyelemre m�lt� v�ltoz�s. A varicella j�rv�ny�gyi helyzete 
ezen a h�ten is kedvezőtlenebb volt a kor�bbi �vek�n�l, a bejelentett 
esetek sz�ma mintegy 30%-kal magasabb volt az 1998-2002. �vi medi�n 
�rt�k�n�l. Morbilli illetve mumpsz megbeteged�st nem regisztr�ltak. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete 
�sszess�g�ben 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 (+)

 16/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.04.12 – 2004.04.18.) 

  a 16. h�ten (week) az 1 – 16. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.04.12-

2004.04.18. 
2003.04.14-
2003.04.20. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 36 43 102 795 1180 1310 
Dysenteria 2 1 4 46 38 137 
Dyspepsia coli 2 - 1 26 25 36 
Egy�b E.coli enteritis 1 - 1 18 27 32 
Campylobacteriosis 69 62 102 1377 1356 1521 
Yersiniosis  1 3 5 29 47 51 
Enteritis infectiosa 585 623 478 10131 13389 9307 
Hepatitis infectiosa 11 16 21 241 268 400 
AIDS - - - 9 6 8 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - - 2 7 4 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - 1 - 11 4 - 
Scarlatina 82 47 119 1111 697 2016 
Morbilli  - - - 2 3 5 
Rubeola 3 2 3 24 27 51 
Parotitis epidemica - 4 6 70 82 82 
Varicella 1435 917 1091 19519 17313 18706 
Mononucleosis inf. 31 24 34 416 454 438 
Legionellosis 1 1 - 26 34 11 
Meningitis purulenta 2 4 2 94 93 107 
Meningitis serosa 4 - 1 27 22 35 
Encephalitis infectiosa 2 2 1 23 22 22 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
3 

3 • 

Lyme-k�r 1 - 4 46 44 60 
Listeriosis - - - 3 2 1 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis - 1 1 5 6 20 
Tularemia - - 1 4 13 36 
Tetanus - - - - - 2 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 1 2 2 
Malaria* - - - 1 3 3 
Toxoplasmosis 5 2 4 42 66 85 

(+) 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: 2004.04.20



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 (+)

16/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.04.12 – 2004.04.18.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 3 - 4 42 1 20 264 5 - - 
Baranya 1 1 3 19 1 2 40 1 - - 
B�cs-Kiskun 3 - 4 24 1 2 134 1 - - 
B�k�s - - 5 28 - - 59 1 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 1 1 1 15 4 4 110 1 - - 
Csongr�d - - 4 16 1 2 64 1 - - 
Fej�r 2 - 1 26 - 2 54 3 - - 
Győr-Moson-Sopron 4 - 5 40 - 5 36 5 - 1 
Hajd�-Bihar 2 - 15 54 - 6 46 3 - - 
Heves - - - 27 - 1 70 1 - - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 4 - 1 52 2 - 23 - - - 
Kom�rom-Esztergom - - 2 42 - 2 35 1 - - 
N�gr�d 1 - - 20 - - 27 - - - 
Pest 4 - 7 50 - 27 186 1 - - 
Somogy - - 3 20 - - 81 4 - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 4 - 5 4 1 1 64 - - - 
Tolna 2 - 1 21 - - 31 2 - - 
Vas 1 - 2 19 - 6 29 - 1 - 
Veszpr�m 1 - 4 53 - - 50 1 1 - 
Zala 3 - 2 13 - 2 32 - - - 
�sszesen (total) 36 2 69 585 11 82 1435 31 2 1 
Előző h�t (previous week) 51 1 56 637 16 87 1405 22 6 7 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.04.20



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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