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T�bb �vtized nemzetk�zi �s magyarorsz�gi tapasztalata t�masztja al�, 
hogy a fertőző betegs�gek megelőz�s�nek leghat�konyabb m�dja a 
v�dőolt�sok alkalmaz�sa. A v�dőolt�sok szerep�t, jelentős�g�t, 
eredm�nyess�g�t j�l igazolja a himlő eradik�ci�ja, a Kiterjesztett 
Immuniz�ci�s Program vil�gm�retű sikere, �s az a t�ny, hogy el�rhető 
k�zels�gbe ker�lt m�sodik eradik�ci�s lehetős�gk�nt a 
gyermekb�nul�s szan�l�sa a F�ldről. 

A gyermekb�nul�s (poliomyelitis anterior acuta) a j�rv�nyos betegs�gek 
egyik legrettegettebb k�pviselője. M�r az �korban szedte �ldozatait �s a 
k�sőbbiekben sem k�m�lte az emberis�get, v�gigk�s�rte t�rt�nelm�nket. 
Tudjuk, hogy a XIX. sz�zadban egyre gyakrabban fordult elő, a XX. sz�zad 
első fel�ben jelentős j�rv�nyokat okozott, a b�nul�sokkal j�r� esetek 
m�rhetetlen emberi szenved�st okozva maradand� k�rosod�ssal 
„gy�gyultak”. A betegs�g legs�lyosabb form�ja l�gz�szavarban, 
l�gz�sb�nul�sban nyilv�nult meg, az ilyen betegek k�z�tt �szlelt hal�loz�s 
csak a modern g�pi l�legeztet�s bevezet�se ut�n cs�kkent. 

Ez a betegs�g haz�nkban is end�mi�s volt, 1959-ben zajlott az utols�, 
nagy betegsz�mmal j�r� j�rv�ny.  

A Sabin �s Salk zseni�lis felfedez�sei r�v�n megkezdett olt�sok 
eredm�nyei maguk�rt besz�lnek. 

A tudom�nyos �sszefog�s erej�vel, a hat�kony v�dőolt�s bevezet�s�vel 
�s a fegyelmezetten v�grehajtott olt�si programokkal a j�rv�nyokat siker�lt 
megf�kezni. 

A WHO 1988. �vi k�zgyűl�s�nek hat�rozata alapj�n ind�tott, a 
poliomyelitis glob�lis eradik�l�s�t c�lz� folyamatban jelentős eredm�nyek 
sz�lettek. 

Az amerikai �s a nyugat-csendes-�ce�niai r�gi� ut�n – a F�ld harmadik 
r�gi�jak�nt  – a WHO illet�kes bizotts�ga 2002. j�nius 21 -�n deklar�lta, 
kihirdette, �s ezzel hivatalosan elismerte az eur�pai r�gi� polio-
mentess�g�t. 

A nagy c�l el�r�s�hez, ahhoz, hogy a variol�hoz hasonl�an a poliomyelitis 
is glob�lisan felsz�mol�sra ker�lj �n, a tudom�nyosan megalapozott 
eradik�ci�s program tov�bbi fegyelmezett, koordin�lt v�grehajt�sa 
sz�ks�ges. 

Az a t�ny, hogy az eur�pai r�gi� k�t �ve mentes a j�rv�nyos 



gyermekb�nul�st�l, �ri�si eredm�ny, alkalmas arra, hogy j�nius 21 -�t 
a „V�dőolt�sok Napj�v�” nyilv�n�ts�k.  
A fertőző betegs�gek – �s ezen bel�l k�l�n�sen a v�dőolt�sokkal 
megelőzhető fertőző betegs�gek – sz�m�nak cs�kken�se egyike a 
magyar k�zeg�szs�g�gy legnagyobb sikereinek. Magyarorsz�g az 
1980-as �vek m�sodik fel�től csatlakozott az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet 
Kiterjesztett Immuniz�ci�s Programj�hoz („Expanded program on 
immunization” – EPI); a WHO aj�nl�sok alapj�n kialak�tott hazai olt�si 
rendszerben ugyanazon betegs�gekkel szemben biztos�tanak v�delmet, 
mint a legt�bb eur�pai orsz�gban.  

Az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az ezredfordul�n kedvezően alakult: ez a 
j�rv�ny�gyi int�zked�sek k�vetkezetes, fegyelmezett v�grehajt�s�nak, a 
higi�n�s helyzet �s szeml�let �ltal�nos �s jelentős javul�s�nak 
k�sz�nhető, azonban a v�dőolt�si rendszer folyamatos rev�zi�ja, �j olt�sok 
bevezet�se �s j� minős�gű olt�anyagok alkalmaz�sa is igen fontos 
szerepet j�tszott ebben. 

Hangs�lyozni kell azt is, hogy a jelenlegi, �sszess�g�ben igen kedvező 
j�rv�ny�gyi helyzet nem csup�n azzal hozhat� �sszef�gg�sbe, hogy a 
v�dőolt�sokat r�g�ta alkalmazz�k, hanem, hogy az �toltotts�gi ar�ny 
az �letkorhoz k�t�tt olt�sok eset�ben hossz� peri�dusokat tekintve is 
megb�zhat�an 98 -99%. 

Napjainkban a gyermekek v�delme mellett egyre nőnek a lehetős�gek a 
felnőttek olt�sokkal t�rt�nő v�delme ter�n is, v�dőolt�sok adhat�k a 
biol�giai kock�zati t�nyezők cs�kkent�se �rdek�ben egy�ni v�delem 
biztos�t�s�ra is.  

M�lt�n lehet�nk b�szk�k teh�t arra, hogy a WHO meg�llap�t�sa szerint 
olt�si rendszer�nk �s gyakorlatunk p�lda�rt�kű. 

A j�rv�ny�gyi biztons�g, a fertőző betegs�gek megelőz�se �s kontrollja 
kiemelten kezelt feladat az Eur�pai Uni� orsz�gaiban. �gy az EU-
csatlakoz�s f�ny�ben k�l�n�sen fontos, hogy a hazai j�rv�ny�gyi helyzet, 
a j�rv�ny�gyi reag�l�k�szs�g �s infrastrukt�ra hogyan seg�ti, befoly�solja 
eur�pai integr�ci�nkat. J� j�rv�ny�gyi helyzet�nk egyik oszlopa a 
v�dőolt�sok k�vetkezetes v�grehajt�sa: ennek k�vetkezt�ben a 
v�dőolt�ssal megelőzhető betegs�gek nem, vagy csak sz�rv�nyosan 
fordulnak elő (1-2. t�bl �zat).  

Haz�nkban a vakcin�ci� jelentős�ge mindig elismert volt. Ennek 
ellen�re a „V�dőolt�si Nap” alkalmat ad arra, hogy tudatos�tsuk, �s 
kellők�ppen �rt�kelj�k: a v�dőolt�sok – mint a bizony�t�kokon alapul� 
prevent�v medicina j�l kipr�b�lt eszk�zei – sz�mos rettegett 
betegs�get sz�műztek az �let�nkből.  



V�DŐOLT�SOK, 2003 

�letkorhoz k�t�tt k�telező v�dőolt�sok 

Az �letkorhoz k�t�tt k�telező v�dőolt�sok eset�ben az �toltotts�g az előző 
�vekhez hasonl�an igen magas volt, mind a folyamatos, mind a 
kamp�nyolt�sok eset�ben meghaladta a 99%-ot (1. t�bl�zat).  

A BCG olt�sok teljes�t�se n�gy megye kiv�tel�vel (Baranya, Győr-Moson-
Sopron, Somogy �s Tolna megye) valamennyi ter�leten 100%-os volt. A 
t�bbi v�dőolt�s (folyamatos �s kamp�nyolt�s) teljes�t�se egy ter�let 
kiv�tel�vel meghaladta a 99%-ot. A folyamatos olt�si rend szerint v�gzett 
olt�sok k�z�l a DPT I/c + OPV + Hib I/c olt�sok teljes�t�se Borsod-Aba�j-
Zempl�n (99,5%) �s Szabolcs-Szatm�r-Bereg (99,2 %) megy�ben volt a 
legalacsonyabb.  

Tolna megy�ben az iskolai kamp�nyolt�s keret�ben v�gzett MMR �jraolt�s 
(98,5%), valamint a 2003 tavasz�n v�gzett hepatitis B elleni 
alapimmuniz�l�s oltotts�gi ar�nya (98,2%) nem �rte el a 99%-ot (2/a-c. 
t�bl�zat).  

A 2003. j�niusi adatok alapj�n, orsz�gos szinten a folyamatos olt�sok 
�tolt�si  �teme megfelelő volt ugyan, de �sszess�g�ben kedvezőtlenebb�l 
alakult, mint az előző �v hasonl� időszak�ban. Veszpr�m megye volt az 
egyetlen ter�let, ahol az esed�kess�g ut�ni k�t h�nap m�lva minden olt�s 
eset�ben el�rt�k a 98%-os �toltotts�got. Kedvező volt az �tolt�si �tem 
B�cs-Kiskun �s J�sz -Nagykun-Szolnok megy�ben is, ahol egy-egy 
olt�sfajta kiv�tel�vel valamennyi olt�s eset�ben „igen j�” volt az �tolt�s 
�teme. Kom�rom-Esztergom megy�ben 4 olt�sfajta eset�ben is jelentősen 
lassult az �tolt�s �teme [(igen j�r�l j�ra, illetve k�zepesre) 3. t�bl�zat].  

Az előző �vekhez hasonl�an a folyamatos olt�sok �tolt�si �teme Borsod-
Aba�j-Zempl�n �s Szabolcs-Szatm�r-Bereg megy�ben volt a 
legkedvezőtlenebb. Mindk�t megy�ben t�bb olt�sfajta eset�ben az 
�toltotts�g megfelelő szintj�t csak 5-6 h�nap m�lva �rt�k el. 

Megbeteged�si vesz�ly elh�r�t�sa �rdek�ben v�gzett k�telező 
v�dőolt�sok 

Hast�fusz elleni k�telező v�dőolt�sban �sszesen 83 szem�ly r�szes�lt, 
szemben az előző �vi 163 fővel. A k�rokoz�-hordoz�k k�rnyezet�ben h�t 
megy�ben t�rt�ntek az olt�sok. 

Pertussis, illetve morbilli megbeteged�si vesz�ly miatt egy-egy fő, m�g
rubeola miatt k�t fő r�szes�lt v�dőolt�sban. A Csongr�d megy�ben 
kialakult parotitis epidemica j�rv�ny sor�n 753 szem�ly, a főv�rosban 1 



fő kapott mumpsz elleni v�delem biztos�t�sa c�lj�b�l MMR olt�st. 

1. t�bl �zat: �letkorhoz k�t�tt k�telező v�dőolt�sok teljes�t�si ar �nya  

2/a-c. t�bl �zat:  �letkorhoz k�t�tt k�telező v�dőolt�sok: a v�dőolt�sra k�telezettek 
sz �ma �s a v�dőolt�s teljes�t�si ar �nya szerint 

3. t�bl �zat: �letkorhoz k�t�tt olt�sok �teme ter�letenk�nt a 2003. j�niusi adatok 
alapj�n 

A lyssa-fertőz�sre gyan�s expoz�ci� miatt oltott szem�lyek sz�ma 
m�rs�kelten nőtt a 2002. �vhez k�pest: 5683 szem�ly olt�s�ra ker�lt sor 
az előző �vi 5309 fővel szemben.  

V�rushepatitisben megbetegedettek k�rnyezet�ben �sszesen 16431 
szem�lyt r�szes�tettek gamma-globulin v�delemben, kevesebbet mint 
2002-ben (17449). Az el őző �vhez hasonl�an az olt�sok mintegy 
h�romnegyed�t (12217 fő) Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben v�gezt�k, 
ahol az �v sor�n t�bb ter�leti hepatitis A j�rv�nyt regisztr�ltak. 

A felsőfok� eg�szs�g�gyi k�pes�t�st ad� oktat�si int�zm�nyek első �ves 
hallgat�i sz�m�ra (mintegy 2700 fő) k�telező hepatitis B elleni olt�s�hoz 
�sszesen 8226 d�zis olt�anyagot haszn�ltak fel. 

A HbsAg pozit�v any�k �jsz�l�ttjei HBV fertőződ�s�nek megelőz�se
c�lj �b�l 393 �jsz�l�tt r�szes�lt akt�v-passz�v immuniz�l�sban. 

Megbeteged�si vesz�ly elh�r�t�sa c�lj�b�l t�r�t�smentesen v�gzett 
�nk�ntes olt�sok 

A 2003/2004-es influenza szezonra val� felk�sz�l�s sor�n �sszesen 
1138924 szem�lyt r�szes�tettek influenza (A+B) elleni v�delemben. Az 
olt�sok 72,5%-�t a 60 �ven fel�liek (bele�rtve az ezen korcsoportba 
tartoz� kr�nikus betegeket is), 19,7%-�t m�s korcsoportba tartoz� id�lt 
sz �v-, kering�si, l�gzőszervi, anyagcsere betegs�gben szenvedők k�r�ben 
v�gezt�k. A jelent�sek alapj�n az orsz�g 60 �ven fel�li lakoss�g�nak 
39,5%-a r�szes�lt t�r�t�smentes in fluenza elleni v�dőolt�sban. 

Hepatitis B megbeteged�s megelőz�se c�lj �b�l a dializ�lt betegek 
k�r�ben 5045 adag, hemof�li�s betegek k�r�ben 42, az akut beteg, illetve 
kr�nikus HBV hordoz� k�rnyezet�ben �lők olt�s�hoz 2603 adag vakcin�t 
haszn�ltak fel. 

Egy�b, k�zpontilag szervezett t�r�t�smentes olt�sok 

2003. okt�ber-november h�napban az invaz�v meningococcus betegs�g
�ltal vesz�lyeztetettek  z�rt k�z�ss�gekben (nevelőotthonban, 
eg�szs�g�gyi gyermekotthonban, koll�giumban stb.), valamint h�tr�nyos 
helyzetű, rossz szoci�lis �s higi�n�s k�r�lm�nyek k�z�tt �lő 18 h�napos-
18 �ves gyermekek, fiatal felnőttek k�r�ben ker�lt sor �nk�ntes 



v�dőolt�sok szervez�s�re. Az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
k�szlet�ből j�rv�nyvesz�ly eset�re tartal�kolt Meningococcal A+C 
poliszacharid vakcin�val 4513 fő r�szes�lt v�dőolt�sban.  

Nemzetk�zi utaz�ssal kapcsolatos v�dőolt�sok 

Az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpontban 2981 szem�ly s�rgal�z, valamint 
az �NTSZ megyei int�zeteiben műk�dő nemzetk�zi olt�helyeken 2921 főt 
hast�fusz, 1662 főt dift�ria, 1050 szem�lyt pedig invaz�v meningococcus 
betegs�g elleni olt�sban r�szes�tettek. Poliomyelitis ellen 625, cholera 
ellen 197 utaz�t oltottak. 380 szem�ly r�szes�lt MMR olt�sban, hepatitis 
infectiosa megelőz�s c�lj�b�l gamma-globulin olt�s bead�s�ra 54 esetben 
ker�lt sor. Hepatitis A elleni akt�v immuniz�l�sban 4781 fő r�szes�lt, m�g a 
hepatitis B elleni olt�si sorozatot 3065 főn�l kezdt�k meg. 



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

A 2004. m�jus 31. �s j�nius 6. k�z�tti időszakban a 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 salmonellosisok sz�ma t�bb 
mint harmad�val, a campylobacteriosisok előfordul�sa m�rs�kelten 
cs�kkent a 22. h�thez viszony�tva. A bakteri�lis etiol�gi�j� enter�lis 
fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete az elm�lt �vekhez k�pest is 
kedvezően alakult. Kevesebb enteritis infectiosa ker�lt a nyilv�ntart�sba, 
mint az előző h�ten, e t�netegy�ttes előfordul�s�ban l�nyeges elt�r�s nem 
tapasztalhat� a kor�bbi �vek azonos időszak�ban regisztr�lt esetek 
sz�m�hoz viszony�tva. A bejelent�sek negyede Pest megy�ből �rkezett, 
ahol a m�jus 27 -28-�n kialakult, h�rom telep�l�sen 14 gyermek- �s 
szoci�lis int�zm�nyt �rintő j�rv�nyhoz tartoz� felder�tett esetek sz�ma 
403-ra emelkedett. 

A h�ten gastroenteritis j�rv�ny r�l nem �rkezett jelent�s.  

A 22. hetihez k�pest nem v�ltozott jelentősen a v�rushepatitisek sz�ma, 
kevesebb bejelent�s �rkezett, mint a kor�bbi �vek azonos het�ben. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l negyed�vel kevesebb varicella ker�lt 
a nyilv�ntart�sba, a scarlatina esetek sz �ma k�zel a fel�re cs �kkent az 
előző h�thez k�pest. �t mumpsz megbeteged�s gyan�j�t regisztr�lt �k, 
morbilli, rubeola �s pertussis nem ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l n�gy purulens meningitis-t
�s k�t encephalitis infectiosa esetet diagnosztiz�ltak, k�z�l�k kettőt 
kullancsencephalitis v�rus okozott. 

Az előző heti h�szr�l 26 -ra emelkedett a Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma, a 
betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb volt, mint az előző �vek azonos 
het�ben. A legt�bb esetet Somogy megy�ben �szlelt�k.  

  
  



  
  

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 (+)

 23/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.05.31 – 2004.06.06.) 

  a 23. h�ten (week) az 1 – 23. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.05.31-

2004.06.06 
2003.06.02-
2003.06.08. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 58 150 228 1255 1925 2485 
Dysenteria 3 1 9 91 52 185 
Dyspepsia coli 1 2 - 29 34 51 
Egy�b E.coli enteritis - 2 2 26 36 45 
Campylobacteriosis 122 127 139 2173 2032 2460 
Yersiniosis  1 1 2 42 55 60 
Enteritis infectiosa 706 759 794 15248 18746 14938 
Hepatitis infectiosa 11 17 13 317 371 531 
AIDS - - - 10 10 11 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis 1 1 - 3 10 5 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 15 7 - 
Scarlatina 62 36 100 1727 932 3017 
Morbilli  - - - 2 3 5 
Rubeola - 2 2 32 36 62 
Parotitis epidemica 5 3 4 101 104 114 
Varicella 1295 935 931 30517 24506 25366 
Mononucleosis inf. 25 26 24 644 656 600 
Legionellosis 2 5 1 37 50 17 
Meningitis purulenta 4 4 4 124 128 140 
Meningitis serosa - 5 4 37 39 49 
Encephalitis infectiosa 2 4 3 46 43 36 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
4 

3 • 

Lyme-k�r 26 29 35 165 147 183 
Listeriosis - - - 3 2 3 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis 1 1 1 8 10 26 
Tularemia - - 1 5 14 42 
Tetanus - - - - - 5 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 1 2 3 
Malaria* - - - 2 3 7 
Toxoplasmosis 3 4 3 61 83 121 

(+) 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: 2004.06.08



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 (+)

23/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.05.31 – 2004.06.06.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 8 - 23 21 - 19 227 3 1 - 
Baranya - - 2 20 - - 12 2 - 1 
B�cs-Kiskun 3 - 1 29 - - 117 1 - 1 
B�k�s 4 - 4 57 - 1 44 2 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 2 1 2 18 4 4 84 1 1 2 
Csongr�d 2 - 1 34 - 2 92 1 - - 
Fej�r - - 4 37 - 2 41 - 1 - 
Győr-Moson-Sopron 3 - 7 18 - 5 32 4 - 3 
Hajd�-Bihar 11 - 19 32 - 4 117 2 - 2 
Heves 2 - 6 17 - 2 79 1 - 1 
J�sz-Nagykun-Szolnok 1 - 7 63 2 - 26 1 - - 
Kom�rom-Esztergom 1 - 2 17 - 2 21 2 - - 
N�gr�d 1 - 2 24 - - 15 - - 1 
Pest 9 - 8 165 2 6 151 - - 7 
Somogy 1 - 1 20 - 1 49 1 - 6 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 4 2 10 9 3 - 38 1 - - 
Tolna 2 - 6 26 - - 49 2 - - 
Vas 1 - 10 14 - 6 38 1 1 1 
Veszpr�m 1 - 6 81 - 6 44 - - 1 
Zala 2 - 1 4 - 2 19 - - - 
�sszesen (total) 58 3 122 706 11 62 1295 25 4 26 
Előző h�t (previous week) 92 4 151 795 10 112 1744 46 5 20 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.06.08



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.) 
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