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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

A HARMADIK VANCOMYCIN REZISZTENS MRSA T�RZS (VRSA) IZOL�L�SA AZ 
EGYES�LT �LLAMOKBAN  

A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) �ltal okozott 
fertőz�sek kezel�s�ben jelenleg sok esetben a v�lasztand� szer a 
vancomycin. Az 1980-as �vek v�g�n a vancomycinnel szemben rezisztens 
enterococcusok megjelen�s�t k�vetően felmer�lt, hogy val�sz�nű a 
glikopeptid rezisztenci�t k�dol� vanA g�n �tvitele S.aureus-ba, k�l�n�sen 
az MRSA t�rzsekbe. Az 1990-es �vek elej�n ez a feltev�s megerős�d�tt, 
amikor laborat�riumi k�r�lm�nyek k�z�tt kimutathat� volt a transzfer 
lehetős�ge methicillin �rz�keny Staphylococcus aureus-ba. Egy 
�vtizeddel k�sőbb az aggodalmak beigazol�dtak klinikai k�r�lm�nyek 
k�z�tt is, amikor 2002-ben az Egyes�lt �llamokban k�t k�l�nb�ző helyről 
glikopeptid rezisztens MRSA t�rzs izol�l�s�t k�z�lt�k.  

Az első esetben, amelyet Michiganből jelentettek, a molekul�ris 
vizsg�latok igazolt�k, hogy azonos szekvenci�t mutat� vanA g�nek voltak 
jelen egy betegből ugyanabban az időben izol�lt glikopeptid rezisztens 
MRSA-ban �s Enterococcus faecalis-ban. Ez nagyon val�sz�nűv� tette, 
hogy a rezisztenci�t k�dol� g�n az Enterococcus faecalisb�l ker�lt �t az 
MRSA-ba. H�rom h�nappal k�sőbb Pennsylvani�b�l k�z�lt�k vanA g�nt 
hordoz� glikopeptid rezisztens MRSA kimutat�s�t, egy olyan p�ciensből, 
aki az előző �vben glikopeptid rezisztens enterococcusszal �s glikopeptid 
�rz�keny MRSA-val koloniz�l�dott. A vancomycin rezisztenci�t okoz� 
vanA operont1 a Tn1546-os transzpozon2 hordozza, ami egy 120 
kilob�zis m�retű plazmidon helyezkedik el. Ez tette lehetőv� a 
bakt�riumfajok k�z�tti konjugat�v transzfert3 . Molekul�ris biol�giai 
vizsg�latok szerint a Michiganben �s Pennsylvani�ban izol�lt VRSA 
t�rzsekben ez a plazmid nem azonos, ami arra utal, hogy k�t, 
egym�st�l f�ggetlen esetben t�rt�nt a vanA g�n �tvitele S.aureus
t�rzsbe. 

B�r tov�bbi esetet nem �szleltek 2002 �s 2003-ban, a harmadik 
vancomycin rezisztens MRSA-t a k�zelm�ltban, 2004 tavasz�n jelentett�k. 
Ez az izol�tum, egy olyan beteg vizelet�ből sz�rmazott, akit egy New 
York-i int�zm�nyben �poltak. A t�rzset a CDC-be k�ldt�k, ahol ism�t a 
vanA g�n jelenl�t�t igazolt�k. Molekul�ris tipiz�l�ssal kimutatt�k, hogy ez 
a t�rzs nincs kapcsolatban az ezt megelőzően izol�lt k�t VRSA t�rzzsel. A 
beteget az �pol�si egys�gben hagyt�k �s vizsg�lj�k a k�rd�ses t�rzs 
lehets�ges terjed�s�t, �tker�l�s�t m�s betegekre, az eg�szs�g�gyi 
szem�lyzetre, a csal�dtagokra, vagy m�s, a beteggel kontaktusba ker�lt 



szem�lyekre. 

B�r mind a h�rom k�z�lt glikopeptid rezisztens MRSA (defin�ci� szerint) 
rezisztens a glikopeptidek mellett minden -lakt�m antibiotikummal 
szemben is, de �rz�kenyek maradtak n�h�ny m�s (linezolid, 
quinupristin/dalfopristin, trimethroprim-sulfamethoxazole, minocyclin �s 
chloramphenicol) antibiotikumra. A legut�bb k�z�lt izol�tum �rz�kenynek 
bizonyult az USA-ban 2003 ősz�n enged�lyezett �j lipopethid 
antibiotikumra, a daptomycinre is. 

Forr�s: Eurosurveillance Weekly 2004; 8:18.  

Szerkesztős�gi megjegyz�s: A nosocomialis fertőz�sek megelőz�s�ben, illetve e 
fertőz�sek lek�zd�s�ben az antibiotikumoknak kit�ntetett szerep�k van. Ismert 
azonban az is, hogy a t�lz� m�rt�kű antibiotikum-felhaszn�l�s k�vetkezt�ben egyre 
t�bb a multirezisztens k�rokoz�. A jelen k�zlem�ny ism�telten felh�vja a figyelmet a 
c�lzott �s racion�lis antibiotikum-felhaszn�l�sra, a megfelelő mikrobiol�giai 
mintav�teli gyakorlatra �s a nosocomialis surveillance jelentős�g�re. A 
multirezisztens t�rzsek felbukkan�s�nak mielőbbi felder�t�s�vel �s k�zl�s�vel 
bevezethetőek a terjed�st megakad�lyoz� int�zked�sek, �s előseg�thető a helyes 
antibiotikum haszn�lat. 

1 operon: g�ncsoport, amely egy komplex funkci�ra specializ�l�dott, egym�s mellett helyezkedik el, k�z�s 
szab�lyoz�s alatt �ll 
2 transzpozon: �thelyeződő genetikai elemek 
3 konjugat�v transzfer: k�zvetlen horizont�lis g�n �tviteli forma 



T�J�KOZTAT�S T�RSAS�GI KIT�NTET�SEKRŐL 

A Magyar Zoon�zis T�rsas�g 2004. m�jus 12 -14 -�n Szegeden tartotta 
„Szent-Iv�nyi-Binder Napok” c�mű rendezv�ny�t, melynek fő t�m�ja 
„Zoon�zisok Magyarorsz�gon �s m�s eur�pai orsz�gokban” volt.  

A rendezv�ny plen�ris �l�s�n ker�lt sor a 2004. �vi HŐGYES –
AUJESZKY EML�K�RMEK �tad�s�ra, amelyeket a mintegy 150 r�sztvevő 
jelenl�t�ben a t�rsas�g eln�ke Magyar Zoon�zis T�rsas�g al�bbi tagjainak 
ny�jtott �t:  

Dr. Lontai Imre biol�gus (Kiemelkedő tev�kenys�get v�gzett az egyik 
legfontosabb zoon�zis, a veszetts�g immunprophylaxis�nak 
szervez�s�vel, �s nemzetk�zi elismer�st szerzett a Magyarorsz�gon 
alkalmazott m�dszereknek.); 

Dr. R�dy Marietta �llatorvos (Tev�kenys�ge elsősorban a Q-l�zra, a 
chlamydiosis-ra �s a mycoplasmosis-ra terjedt ki. Sz�les nemzetk�zi 
kapcsolataival n�velte a magyar infectol�gia tekint�ly�t.);  

Prof. Dr. Tanyi J�nos �llatorvos (Hazai �s nemzetk�zi elismerts�g�t a 
mad�rinfluenza kutat�sokkal kapcsolatos munk�ss�g�val alapozta meg, de 
sz�mottevőek a k�l�nb�ző �llatfajok v�rusos betegs�geinek 
diagnosztik�j�ban �s felsz�mol�s�ban el �rt eredm�nyei is.); 

Dr. �csai Lajos orvos (Munk�ss�ga legnagyobbr�szt a Q-l�z 
epidemiol�gi�j�ra �s megelőz�s�re terjedt ki. Tev�kenys�g�vel, valamint 
szervezők�szs�g�vel nagyban hozz�j�rult az Magyar Zoon�zis T�rsas�g 
fejlőd�s�hez, ezen kereszt�l a hazai �s nemzetk�zi tekint�ly�nek 
megalapoz�s�hoz.). 

T�j�koztat�st adta: prof. dr. Tuboly S�ndor a Magyar Zoon�zis T�rsas�g eln�ke  



HAZAI INFORM�CI�  

SZAKMAI T�J�KOZTAT�S A STERILIZ�L�SRA KER�LŐ MŰT�TI ESZK�Z�K 
TISZT�T�S�NAK HAT�KONYS�G�T ELLENŐRZ Ő V�RNYOM-KIMUTAT�S �J 
M�DSZER �RŐL 

A betegell�t�sban a műt�ti, invaz�v beavatkoz�sokhoz alkalmazott orvosi 
eszk�z�k, műszerek (a tov�bbiakban: eszk�z�k) steriliz�l�suk előtti 
k�telező tiszt�t�s hat�konys�g�nak ellenőrz�s�re – a betiltott Gregersen-
reagens helyett – �j reagens ker�lt forgalomba. A HEMODEM elnevez�sű 
reagens is a tiszt�t�s nem megfelelő effektusa miatt a k�zi, vagy g�pi 
m�dszerrel megtiszt�tott eszk�z�k�n, műszereken visszamaradt v�r-
kontamin�ci� kimutat�s�ra szolg�l.  

A műt�ti eszk�z�k�n, műszereken a nem megfelelő tiszt�t�s ut�n 
visszamarad� v�r-kontamin�ci� jelenl�te egyben az egy�b testv�lad�kok 
nagym�rt�kű mikrobi�lis szennyeződ�s�re is utal. Ezek a szerves anyagok 
nagym�rt�kben, �s kedvezőtlen�l befoly�solj�k a steriliz�l�s 
hat�konys�g�t, ezen k�v�l jelenl�t�k nagy fertőz�si kock�zatot jelent az 
ilyen eszk�z�kkel dolgoz� eg�szs�g�gyi szem�lyzet sz�m�ra, ez�rt ezen 
ellenőrző vizsg�latok alapvető fontoss�g�ak. 

A vizsg�latok fontoss�g�t az is jelzi, hogy az �NTSZ megyei �s v�rosi 
int�zetei sz�m�ra elrendelt �ves jelent�s 68. sz�m� t�bl�zat�ban a 
v�rnyom-vizsg�latok sz�mszerűen is jelentendők: ennek megfelelően az �j 
reagenssel t�rt�nő vizsg�latok 2004. II. f�l�v�től kezdődően ism�t 
elv�gezhetők.  

A HEMODEM v�rnyom-kimutat� reagens haszn�lat�val kapcsolatos 
inform�ci�k  melyeket a k�sz �tm�ny minden egyes csomagol�sa is 
tartalmaz  a k�vetkezők:  

�sszet�tel: 3,3,’5,5’tetrametil, 4,4’diamino-difenil �s hidrog�nperoxid 
stabiliz�lt oldata. 

Alkalmaz�si ter�let: A betegell�t�sban steriliz�l�sra ker�lő, k�zi vagy 
g�pi m�dszerrel megtiszt�tott műt�ti eszk�z�n a tiszt�t�s�nak nem 
megfelelő hat�konys�ga miatt visszamaradt v�r-kontamin�ci� kvalitat�v
meghat�roz�sa. 

Alkalmaz�s: A tiszt�t�s hat�soss�g�t a tiszt�t�si folyamat v�g�n, le�bl �tett, 
megsz�r�tott eszk�z�k�n vizsg�ljuk. 

A vizsg�lat kivitelez�se �gy t�rt�nik, hogy az eszk�znek, vagy műszernek 
a haszn�lat sor�n feltehetően a legjobban szennyeződ�tt fel�let�re 1-2 
csepp HEMODEM oldatot cseppent�nk, majd az eszk�zt, műszert �gy 



forgatjuk, hogy a r�cseppentett reagens a vizsg�lt fel�letet minden�tt �rje, 
de arr�l ne folyjon le. 

�reges, lumennel rendelkező eszk�z�kbe 1-2 csepp reagenst cseppent�nk 
�gy, hogy az oldat az �reg, vagy lumen lehető legnagyobb belső fel�let�t 
�rje. 

A reakci�időt a HEMODEM reagensnek a vizsg�land� fel�letre/be t�rt�nő 
cseppent�s pillanat�t�l kell m�rni. 

A reakci�idő: 1 perc, melyet stopper�r�val m�rj�nk. 

Eredm�nyek:  

Pozit�v a reakci�: ha az eszk�z fel�let�n, lumen�ben a HEMODEM oldat 
eredeti sz �ne a reakci�idő alatt k�kes-z�ldre v�ltozik. Ez a vizsg�lt 
eszk�z�n a v�r-kontamin�ci� jelenl�t�re utal, ez �rt a vizsg�lt eszk�z 
tiszt�t�s�nak hat�konys�ga nem megfelelő. 

Negat�v a reakci�: ha az eszk�zre/be cseppentett HEMODEM oldat 
eredeti sz �ne a reakci�időn bel�l nem v�ltozik, illetve az oldat esetleges 
elsz�neződ�se a reakci�idő letelte ut�n k�vetkezik be a tiszt�t�s 
hat�konys�ga megfelelő. 

A vizsg�latot  a sz �nv�ltoz�s objekt�v �rt�kelhetős�ge �rdek�ben, 
valamint a reagens mar�, sz �nező hat�sa miatt  c�lszerű t�bbr�tegű, 
feh�r szűrőpap�r felett, j�l megvil�g�tott munkaasztalon v�gezni. 

Figyelem! Az eszk�z�ket a vizsg�lat ut�n azonnal le kell �bl �teni, ezt 
k�vetően �jabb �ztat�, majd mechanikus tiszt�t� műveletnek kell al�vetni 

Mintav�tel: A megtiszt�tott, le �bl �tett, megsz�r�tott eszk�z�k k�z�l –
v�letlenszerűen – a k�vetkező sz�m� mint�t kell venni: 

Minős�t�s:  
– 10 vagy enn�l kevesebb minta eset�ben, ha egyetlen minta is pozit�v,

az adott t�tel tiszt�t�s�t meg kell ism�telni; 
– 10 feletti mintasz�m eset�ben, ha a vizsg�lt eszk�z�k, műszerek 

sz�m�nak t�bb mint 10%-a pozit�v: a k�zi - vagy a g�pi tiszt�t�s 
technol�gi�j�t fel�l kell vizsg�lni �s a tiszt�t�si műveletet meg kell 
ism�telni. 

�rz�kenys�g: A HEMODEM reagens optikai denzit�sa (OP) 450 nm-en 

Megvizsg�land � 
eszk�z�k, műszerek  

sz �ma  mint�k sz �ma (db) 
< 100 10%, de legal�bb 4 db  

100-500 10 db  
> 500 2%, de legfeljebb 20 db  



kevesebb legyen 0,05-n�l, m�g a felsz�nhez k�t�tt peroxid�zzal val� 
reakci� ut�n az OD >1,0. Laborat�riumi k�r�lm�nyek k�z�tt a 
kimutathat�s�g hat�ra < 10 -16 M peroxid�z.  

Figyelmeztet�s:  A cseppentőt ne �rints�k a vizsg�land� fel�lethez. 
 R�z fel�let pozit�v �lreakci�t ad. 

A vesz�lyes anyagok kock�zataira utal� R-mondatok: 
– R 21/22 Bőrrel �rintkezve �s lenyelve �rtalmas. 
– R 36 Szemizgat� hat�s�. 

A vesz�lyes anyagok biztons�gos haszn�lat�ra utal� S-mondatok: 
– S 1/2 Elz�rva �s gyermekek sz �m�ra hozz�f�rhetetlen helyen 

t�roland�. 
– S 3/7 J�l elz�rva, hűv�s helyen tartand�. 
– S 24/25 Ker�lni kell a bőrrel val� �rintkez�st. 
– S 37/39 Megfelelő v�dőkesztyű �s arc/szemv�dőt kell viselni. 
– S 26 Ha szembe jut, bő v�zzel azonnal ki kell mosni, �s orvoshoz 

fordulni. 
– S 28 Ha az anyag bőrre ker�l, v�zzel azonnal le kell mosni. 

T�rol�s, eltarthat�s�g: Eredeti, bontatlan, �p csomagol�sban, sz�raz, 
hűv�s, f�nymentes helyen (pl. hűtőszekr�nyben, +4 �C-on) t�rolva a 
c�mk�n felt�ntetett ideig t�rolhat�. 

Felbontott �veg haszn�lat ut�n lez�rva 2 h�napig t�rolhat�. 

Lefagyasztani nem szabad! Erős f�ny hat�s�nak ne tegy�k ki. 

Kiszerel�si egys�g: 10 ml -es cseppentős �vegben 

Gy�rtja �s forgalmazza: DIAGNOSZTIKUM Rt.  
Kutat� �s Fejlesztő Laborat�rium 
1047 Budapest, Attila u. 126. 

Gy�ri k�dsz�m: 10311 

Enged�ly sz�ma: OLI DI -77721/2003 

A HEMODEM megrendel�s�vel kapcsolatos inform�ci�k:  
A term�k rendel�si k�dja: 10311 
Orsz�gos Laborat�riumi Int�zet (OLI) nyilv�ntart�si sz�ma: DI -
77721/2003 
Kiszerel�si egys�g: 1x10 ml  
Nett� �r (Ft/kiszerel�si egys�g): 3.980.- Ft (az �r nem tartalmazza az �fa-
t). 

Sz�ll �t�s: Az �NTSZ megyei int�zetei, illetve a betegell�t� int�zm�nyek 



k�rh�zhigi�n�s szolg�latai a Diagnosztikum Rt. r�sz�re k�zvetlen�l
megk�ld�tt megrendel�s visszaigazol�s�t k�vetően rakt�rr�l, a 
Diagnosztikum Rt. g�pkocsijaival t�rt�nik. Amennyiben a reagenst 
rakt�rr�l saj�t g�pkocsival k�v�nj�k elsz�ll �tani, �gy ezt a megrendel�skor 
jelezni kell. 

A megrendel�st a Diagnosztikum Rt. Vevőszolg�lata az al�bbi el�rhetős�g 
b�rmelyik�n tudja fogadni:  

C�m: 1047 Budapest, Attila u. 126. 
Telefon: 06-1-380-45-00/110, 111, 113 mell�k 

06-1-369-07-39/110, 111, 113 mell�k 
Fax: 06-1-369-07-83  
E-mail c�m: vszolg@diagnosticum.hu  

T�j�koztat�st adta: dr. Pech� Zolt�n oszt�lyvezető 
OEK Dezinfekci�s oszt�ly  



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

A 2004. j�nius 28. �s j�lius 4. 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 �s a 
campylobacteriosisok sz�ma nem v�ltozott l�nyegesen az előző hetihez 
viszony�tva. Harmad�val kevesebb enteritis infectiosa esetet jelentettek, 
mint a 26. h�ten, a t�netegy�ttes ritk�bban fordult elő, mint a kor�bbi �vek 
azonos het�ben. Egy dysenteria esetet regisztr�ltak, Yersiniosis 
megbeteged�st nem jelentettek. 

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

A v�rushepatitis bejelent�sek sz�ma a 26. hetihez �s a kor�bbi �vek 
azonos het�ben regisztr�lthoz k�pest l�nyegesen nem v�ltozott.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a 26. hetin�l kevesebb scarlatina  �s 
varicella eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. A varicella megbeteged�sek 
gyakoris�ga azonban �gy is a dupl�ja az előző �v azonos het�ben 
regisztr�ltnak. H�rom mumpsz megbeteged�s gyan�j�t regisztr�lt �k. 
Morbilli, rubeola �s pertussis nem fordult elő. 

Nem v�ltozott l�nyegesen az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek 
sz�ma az előző hetihez viszony�tva.  

Az előző hetivel megegyező sz�m� Lyme-k�r megbeteged�sről �rkezett 
jelent�s, a bejelent�sek sz�ma azonban �gy is alatta maradt a kor�bbi 
�vek azonos időszak�ban regisztr�lt megfelelő �rt�knek. 

  
  



  
  

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 (+)

 27/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.06.28 – 2004.07.04.) 

  a 27. h�ten (week) az 1 – 27. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.06.28-

2004.07.04. 
2003.06.30-
2003.07.06. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 107 211 271 1645 2700 3458 
Dysenteria 1 3 5 96 58 205 
Dyspepsia coli - 2 5 31 38 65 
Egy�b E.coli enteritis - 1 1 29 39 53 
Campylobacteriosis 144 115 159 2770 2542 2993 
Yersiniosis  - - 2 44 55 63 
Enteritis infectiosa 523 747 669 17964 21901 17820 
Hepatitis infectiosa 14 17 16 373 427 587 
AIDS - 1 - 10 13 13 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - 1 4 10 7 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 19 8 1 
Scarlatina 27 12 42 1947 1010 3255 
Morbilli  - - - 2 3 5 
Rubeola - - 2 36 39 72 
Parotitis epidemica 3 1 4 121 115 134 
Varicella 873 408 474 35788 27145 28018 
Mononucleosis inf. 20 17 24 764 759 676 
Legionellosis 1 2 1 42 56 22 
Meningitis purulenta 5 4 6 139 143 154 
Meningitis serosa 5 3 4 56 60 61 
Encephalitis infectiosa 4 2 4 59 54 54 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g 1 

1 • 
5 

5 • 

Lyme-k�r 49 75 54 335 422 366 
Listeriosis - - - 4 2 3 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis 1 - - 11 11 29 
Tularemia - 1 2 5 17 51 
Tetanus - - - - 1 5 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 1 2 3 
Malaria* 1 - - 3 3 8 
Toxoplasmosis 2 1 2 70 93 145 

(+) 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: 2004.07.06
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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 (+)

27/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.06.28 – 2004.07.04.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 23 - 48 30 - 8 129 1 1 16 
Baranya 11 - 7 10 - - 61 - 1 1 
B�cs-Kiskun 7 - 4 16 - 1 28 - - 1 
B�k�s 4 - 5 43 1 - 29 - - 1 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 1 - 1 16 9 2 60 1 1 3 
Csongr�d 2 - 3 43 - - 31 - - - 
Fej�r 5 - 7 24 1 1 32 2 - - 
Győr-Moson-Sopron 2 - 15 14 - - 26 1 - - 
Hajd�-Bihar 4 - 11 37 2 3 96 5 - 2 
Heves 8 - 5 37 - 1 74 - - 5 
J�sz-Nagykun-Szolnok 3 - 4 49 - - 18 - - - 
Kom�rom-Esztergom 5 - 2 31 - 1 21 - - - 
N�gr�d 2 - 3 31 - - 20 1 1 1 
Pest 5 - 2 26 - 2 44 - 1 8 
Somogy 4 - 2 25 - 1 25 2 - 6 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 3 1 7 4 1 - 37 - - - 
Tolna 1 - 8 18 - - 26 - - - 
Vas 5 - 6 16 - 5 40 3 - 3 
Veszpr�m 8 - 4 43 - 1 35 3 - 1 
Zala 4 - - 10 - 1 41 1 - 1 
�sszesen (total) 107 1 144 523 14 27 873 20 5 49 
Előző h�t (previous week) 111 - 156 742 13 61 1288 23 4 49 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.07.06



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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