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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

A(H5N1) MAD�RINFLUENZA-V�RUS �LTAL OKOZOTT HAL�LESETEK 
VIETNAMBAN  

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet 2004. augusztus 13 -i jelent�se szerint
Vietnamban 2004. j�lius 19. �s augusztus 8. k�z�tt t�bb beteget 
sz�ll �tottak k�rh�zba s�lyos l�g�ti t�netekkel. K�z�l�k augusztus 2-6. 
k�z�tt h�rom fő – egy csecsemő, egy n�gy�ves �s egy 25 �ves 
szem�ly – meghalt. A betegek vizsg�lati anyag�ban H5N1 alt�pus� 
influenza A v�rus jelenl�t�t igazolt�k. A vietnami eg�szs�g�gyi hat�s�g 
a WHO-val k�z�sen megkezdte a j�rv�ny�gyi vizsg�latot. Tov�bbi 
virol�giai vizsg�latokat v�geznek annak tiszt�z�sa �rdek�ben, hogy a 
hal�lesetek�rt felelős A(H5N1) t�rzsek antig�nszerkezetileg azonosak-e a 
2004. �v tavasz�n hum�n esetekből izol�lt A/H5 influenzav�rusokkal. 

Szerkesztős�gi megjegyz�s: Ez �v janu�rj�ban D�lkelet-�zsi�ban (D�l-Korea, 
Indon�zia, Jap�n, Kambodzsa, K�na, Laosz, Thaif�ld, Vietnam) a fenti alt�pus� 
influenzav�rus okozott h�zisz�rnyasok k�r�ben j�rv�nyokat. Janu�r-m�rcius k�z�tt 
Vietnamban 22 H5N1 influenza A v�rus �ltal okozott megbeteged�st �s 15 
hal�lesetet; Thaif�ld�n 12 megbeteged�st, 8 hal�lesetet jelentettek. A betegek 
t�bbs�ge val�sz�nűs�thetően beteg madarakkal t�rt�nt kontaktus r�v�n 
fertőződhetett, a v�rus emberről emberre t�rt�nő terjed�s�t nem bizony�tott�k. 

J�liusban K�n�ban, Indon�zi�ban, Thaif�ld�n �s Vietnamban �jra fokoz�dott a 
sz�rnyasok k�z�tt az A(H5N1) v�rus �ltal okozott, j�rv�nyosan terjedő elhull�s. Csak 
Vietnamban az �v eleje �ta 43 milli� baromfi, az eg�sz t�rs�gben ezideig t�bb mint 
100 milli� baromfi pusztult el a betegs�gben vagy ker�lt megsemmis�t�sre a j�rv�ny 
megf�kez�se c�lj�b�l. 

A WHO aj�nl�saiban felh�vja a tagorsz�gok figyelm�t a glob�lis influenza A/H5 
surveillance rendszer műk�dtet�s�re illetve megerős�t�s�re. A surveillance 
műk�d�s�re vonatkoz� inform�ci�k megtal�lhat�k az Epinfo 2004. �vi 6. sz�m�ban. 

Az Eur�pai K�z�ss�gek Bizotts�ga 2004. j�lius 23-i (2004/572/EK) 
hat�rozat�ban a Bizotts�g �ltal a 2004/122/EK sz�m�, a bizonyos �zsiai 
orsz�gokban előfordul� mad�rinfluenz�val kapcsolatos v�dekez�si 
int�zked�sekről sz�l� hat�rozat�ban elfogadott v�dőint�zked�sek hat�ly�t 
2004. december 15-ig meghosszabb�totta. 

A nemzetk�zi utaz�sokkal kapcsolatban a WHO 2004. tavasz�n k�zz�tett aj�nl�sai 
�rv�nyesek: 

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet nem tartja sz�ks�gesnek az utaz�s 
korl�toz�s�t azokba az orsz�gokba, ahol a baromfi�llom�nyt �rintő 
mad�rinfluenza-j�rv�ny zajlik, k�z�tt�k azokba az orsz�gokba sem, ahol az 



emberi megbeteged�sek előfordultak. 
A jelenleg mad�rinfluenza-j�rv�ny �ltal s�jtott orsz�gokba (K�n�ba, Indon�zi�ba, 
Thaif�ldre �s Vietnamba) t�rt�nő utaz�s eset�n ker�lni kell a baromfi-farmokat, 
valamint az �lő�llat-v�s�rokat �s a beteg vagy elhullott madarakkal val� 
kontaktust, mivel a fertőz�tt madarak �r�l�k�ben nagy mennyis�gben van jelen a 
v�rus. 
Az utaz�knak fokozott figyelmet kell ford�tani a szem�lyi higi�n�s szab�lyok 

betart�s�ra (gyakori, alapos k�zmos�s). 
A fent eml�tett orsz�gokba utaz�k vagy az onnan �rkezők l�zas megbeteged�s 
eset�n azonnal forduljanak orvoshoz, �s panaszaik mellett sz�moljanak be a 
megbeteged�s�ket megelőző utaz�sr�l, esetleges baromfival t�rt�nt 
kontaktusr�l. (A megs�t�tt/megfőz�tt �llatok fogyaszt�sa nem k�zvet�ti a 
k�rokoz�t, a v�rus ilyen m�rt�kű hőkezel�s hat�s�ra elpusztul.) 

Forr�s:  
World Health Organization: www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en 
World Organization of Animal Health (OIE): 
www.oie.int/eng/AVIAN_INFLUENZA/home.htm  
www.oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/A_AI-Asia.htm  
Kapcsol�d� inform�ci �k az OEK honlapj�n a lakoss�gi t�j�koztat�ban: 
Mad�rinfluenza utaz�knak 
Eur�pai Uni� Hivatalos Lapja. 2004. j�l. 29. L 253. sz �m 22. o.  



HAZAI INFORM�CI� 

EGYES N�PEG�SZS�G�GYI SZEMPONTB�L JELENTŐS KR �NIKUS 
BETEGS�GEK KAPCSOLATA T�RSADALMI-GAZDAS�GI T�NYEZŐKKEL A 

FELNŐTT MAGYAR LAKOSS�G K�R�BEN AZ OLEF2003 ALAPJ�N1 

Az Eg�szs�g�gyi, Szoci�lis �s Csal�d�gyi Miniszt�rium megb�z�s�b�l a 
„Johan B�la ” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Eg�szs�gmonitoroz�s �s 
nemfertőző betegs�gek epidemiol�gi�ja oszt�lya 2003. november-
december�ben orsz�gos k�rdő�ves lakoss�gi eg�szs�gfelm�r�st 
(OLEF2003) szervezett. A felm�r�s c�lja, hogy kiindul�si adatokat 
szolg�ltasson a N�peg�szs�g�gyi Programhoz az eg�szs�gprobl�m�k 
előfordul�si gyakoris�g�r�l, azok kialakul�s�t, lefoly�s�t �s kimenetel�t 
befoly�sol� legfontosabb fizik�lis, pszichol�giai, k�rnyezeti �s t�rsadalmi 
t�nyezőkről, a rendelkez�sre �ll� eg�szs�g�gyi szolg�ltat�sokr�l, a 
t�nylegesen ig�nybevett eg�szs�g�gyi, illetve egy�b erőforr�sokr�l. A 
Program monitoroz�sa �rdek�ben, annak f�lidej�ben illetve annak 
v�gezt�vel v�rhat�an m�g k�t tov�bbi felm�r�s t�rt�nik. 

Az OLEF2003 sor�n a WHO Eur�pai Irod�ja aj�nl�sa alapj�n a 2000. �vi 
felm�r�sben szereplő k�rd�sekhez k�pest kiterjesztett�k a vizsg�lt 
kr�nikus betegs�gek k�r�t, s �gy lehetős�get teremtettek a sz�lesebb k�rű 
nemzetk�zi �sszehasonl�t�sra. 15 betegs�g eset�ben vizsg�lt�k 
�nbevall�s alapj�n az �letprevalenci�t, az orvosi diagn�zis megl�t�t, a 
felm�r�st megelőző 12 h�napban az adott betegs�g megl�t�t illetve 
gy�gyszeres vagy egy�b kezel�st az adott betegs�gre. 

Jelen �sszefoglal�ban csak n�h�ny, n�peg�szs�g�gyi szempontb�l is 
jelentős betegs�g – �gy az allergia, a cukorbetegs�g, a kering�si rendszer 
megbeteged�sei, �s k�z�l�k a magasv�rnyom�s – eset�ben v�gzett 
elemz�sek ker�lnek ismertet�sre az orvos �ltal diagnosztiz�lt betegs�gek 
�letprevalenci�ja tekintet�ben. 

Az elemz�sekn�l logisztikus regresszi�t haszn�ltak, mely lehetőv� teszi 
egy adott magyar�z� t�nyező hat�s�nak vizsg�lat�t oly m�don, hogy a 
modellben szereplő egy�b t�nyezők hat�s�t adottnak tekintik. Az elemz�s 
sor�n haszn�lt magyar�z� t�nyezőket k�t csoportba oszthatjuk, a szocio-
demogr�fiai (nem, kor, iskol�zotts�g, anyagi helyzet, foglalkoz�s, 
gazdas�gi aktivit�s, t�rsas t�mogatotts�g, r�gi�, telep�l�s nagys�g) 
valamint az egy�ni t�nyezőkre (testt�meg-index, alkoholfogyaszt�s, 
doh�nyz�s). Az �sszef�gg�s elemz�sek eredm�nyek�nt 
es�lyh�nyadosokat kapunk, amely megmutatja, hogy egy referenciak�nt 
v�lasztott kateg�ri�hoz k�pest m�soknak mekkora es�ly�k van, jelen 
esetben p�ld�ul, egy adott megbeteged�sre. 



K�ztudott, hogy az allergi�s megbeteged�sek előfordul�si gyakoris�ga 
nő, �s ez a n�veked�s fiatal korban a legnagyobb. A referenciak�nt 
v�lasztott 18 -24 �ves koroszt�lyhoz k�pest minden korcsoportban kisebb 
az allergia es�lye, s ez a 25 -34 �s a 65-74 �ves kateg�ri�k kiv�tel�vel 
minden korcsoportban szignifik�ns (1. �bra).  

1. �bra 

Az allergi�s megbeteged�sek es �lye �s az �letkor �sszef�gg�se2 

 

Az egy�b �sszef�gg�sek k�z�l kiemelendő, hogy a legmagasabb iskolai 
v�gzetts�gűeknek 55%-kal nagyobb, a legjobb anyagi helyzetben l�vőknek 
pedig k�tszeres es�lye van az allergi�s betegs�gekre. A referenciak�nt 
v�lasztott nyugat-dun�nt�li r�gi�hoz k�pest a Budapesten �s Pest 
megy�ben �lők es�lye 87%-kal magasabb. 

Az �sszef�gg�s elemz�sek kiz�r�lag k�t v�ltoz� k�z�tti �sszef�gg�st �s 
nem ok-okozati kapcsolatot mutatnak. Ennek j� p�ld�ja, hogy a 
rendszeres doh�nyosok es�lye az allergi�ra csup�n fele (54%) a 
nemdoh�nyz�k�nak, amely term�szetesen nem a doh�nyz�s protekt�v 
hat�s�t mutatja. 

A cukorbetegs�g előfordul�si gyakoris�ga 7,5% a felnőtt magyar 
popul�ci�ban. Az elemz�sek a korral, a t�rsas t�mogatotts�ggal, a 
r�gi�val, a testt�meg-index-szel �s az alkoholfogyaszt�ssal mutattak 
�sszef�gg�st. A 2-es t�pus� diabetes mellitus ismert rizik�faktora, a t�ls�ly 
illetve az elh�z�s, az elemzők �ltal pontosabban nem defini�lt 
cukorbetegs�g es�ly�t jelentős m�rt�kben megemeli.  

A t�ls�lyosoknak k�tszeres (1,96), az elh�zottaknak csaknem h�romszoros 
(2,74) es�lye van a v�rcukorh�ztart�s zavar�ra. K�l�n�sen figyelemre 
m�lt� ez annak t�kr�ben, hogy az OLEF2000 �ta az id ős f�rfiak k�r�ben 
csaknem k�tszeres�re emelkedett az elh�zottak ar�nya (2. �bra).  

2. �bra 

A cukorbetegs�g es�lye �s a t�ls�ly/elh�z�s �sszef�gg �se  



 

A kering�si rendszer megbeteged�seit t�bb t�nyező, �gy a 
magasv�rnyom�s, a sz �vinfarktus, b�rmely egy�b sz�vbetegs�g �s a stroke 
�sszevon�s�val vizsg�lt�k. Az OLEF2003 adatai alapj�n előfordul�si 
gyakoris�guk a felnőtt magyar lakoss�g k�r�ben kb. 35%. 

�sszef�gg�st tal�ltak a korral, az anyagi helyzettel, a gazdas�gi 
aktivit�ssal, a t�rsas t�mogatotts�ggal, a testt�meg-index-szel �s az 
alkoholfogyaszt�ssal. 

A kardiovaszkul�ris betegs�gek es�lye az anyagi helyzet javul�s�val nő, 
b�r ez csak a m�sodik legrosszabb kateg�ria eset�ben volt szignifik�ns. 

A hypertonia el őfordul�si gyakoris�ga Magyarorsz�gon a felnőttek 
k�r�ben v�gzett vizsg�lat szerint 29%. Ez a t�ny nemzetk�zi 
�sszehasonl�t�sban igen aggaszt�. 

Egy, az Eur�pai Uni� akkor m�g csak 15 tag�llam�ra kiterjedő felm�r�s3
szerint, 2003-ban az EU �tlag�ban ez az �rt�k 16%. (A k�t �rt�k 
�sszehasonl�t�sakor figyelembe kell venni, hogy m�g az OLEF2003 a 18 �v 
feletti, az EU felm�r�se a 15 �v feletti n�pess�g k�r�ben zajlott.) 

Az elemz�sek alapj�n a magasv�rnyom�s el őfordul�sa a korral, az anyagi 
helyzettel, a gazdas�gi aktivit�ssal, a r�gi�val �s szint�n a testt�meg-
index-szel mutat kapcsolatot. 

A magasv�rnyom�s jelenl�te nemcsak �nmag�ban jelentős, de m�s 
betegs�gek, �gy az atherosclerosis �s az annak talaj�n kialakult 
veseel�gtelens�g, a koszor��r betegs�g, a cerebrovascularis t�rt�n�sek 
vesz�ly�t is mag�ban hordozza, valamint egy�b betegs�gek (elh�z�s, 2-es 
t�pus� diabetes, dyslipoproteinaemia) mellett a metabolikus szindr�ma 
kialakul�s�hoz vezet. Az OLEF2003 adatai is al�t�masztj�k, hogy a 
t�ls�lyosok – teh�t, akikn�l a BMI>=25 – es�lye 70%-kal magasabb a 
norm�l tests�ly�ak�hoz k�pest a hypertoni�ra, az elh�zottak – BMI>=30 -
es�lye pedig meghaladja a h�romszoros �rt�ket (3. �bra). 

3. �bra 



A magasv�rnyom�s es�lye �s a t�ls�ly/elh�z�s �sszef�gg �se  

 

Az �sszefoglal� csak előzetes eredm�nyeket tartalmaz, �s sz�nd�kai 
szerint felh�vja a figyelmet az OLEF2003 alapj�n nyerhető, hi�nyp�tl� 
adatokra, melyeket a r�szletes elemz�sek elv�gz�se ut�n a kutat�si 
jelent�sből ismerhetnek majd meg az �rdeklődők.  

T�j�koztat�st adta: dr. Hermann D�ra elemző 
OEK Eg �szs�gmonitoroz�s �s  
nemfertőző betegs�gek epidemiol�gi �ja oszt�ly  

 

1 A besz�mol� a NETT 2004. �vi nagygyűl�s�n azonos c �mmel elhangzott el őad �s alapj�n k�sz �lt. 
2 Az �br �kon a referenciak�nt v�lasztott kateg�ria es �lyh�nyadosa 1, a v�kony vonalak a 95%-os 

konfidencia interval lumot jel�lik. 
3 Special Eurobarometer: Health, Food and Alcohol and Safety. European Opinion Research Group 

EEIG 2003. 



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

A 2004. augusztus 9-15. 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 salmonellosis esetek sz�ma 
negyed�vel, az enteritis infectiosa bejelent�sek sz �ma kism�rt�kben 
emelkedett az előző h�thez k�pest.  

A h�ten n�gy gastroenteritis j�rv�ny r�l �rkezett jelent�s. A 
megbeteged�sek k�z�ss�gekben (t�borban, munkahelyen, 
oszt�lykir�ndul�son, idősek otthon�ban) fordultak elő. A betegek sz�ma 
k�t esetben haladta meg a t�z főt.  

A v�rushepatitis bejelent�sek sz�ma m�sf�lszeres�re emelkedett a 32. 
hetihez k�pest. Az esetek h�romnegyed�t Borsod-Aba�j-Zempl�n �s 
Hajd�-Bihar megy�ben regisztr�lt�k. A Hajd�b�sz�rm�nyben zajl� 
hepatitis A j�rv�nyban 31-re emelkedett a betegek sz�ma . 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina bejelent�sek sz�ma nem 
v�ltozott, a varicella esetek� tov�bb cs �kkent az előző hetihez k�pest. 
K�t pertussis-gyan�s megbeteged�s ker�lt a nyilv�ntart�sba, az egyik 
gyermek olt�si koron aluli, a m�sik n�gyh�napos, de m�g oltatlan 
csecsemő. A h�ten egy mumpsz esetet diagnosztiz�ltak, morbilli �s 
rubeola megbeteged�sről nem �rkezett jelent�s.  

K�tszeres�re emelkedett az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek
sz�ma az előző hetihez viszony�tva. A 8 encephalitis infectiosa eset 
k�z�l n�gy bizonyult kullancsencephalitisnek (Veszpr�m megye 2, 
Budapest, Zala megye 1-1 eset). 

M�rs�kelten cs�kkent a Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma a 32. h�thez 
k�pest, de a heti esetsz�m �gy is k�tharmad�val haladta meg az 1998-
2002. �vek azonos het�t jellemző k�z�p�rt�ket. A megbeteged�sek fel�t a 
főv�rosban, Pest �s Somogy megy�ben diagnosztiz�lt�k.  

A 2004. augusztus 16 -22. 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 j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult. 
A salmonellosis bejelent�sek �s az enteritis infectiosa esetek sz�ma az 
előző h�thez k�pest cs�kkent, a campylobacteriosis bejelent�sek� 
l�nyegesen nem v�ltozott. 

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



A v�rushepatitis bejelent�sek sz�ma kevesebb volt a 33. hetin�l, alig t�rt 
el a kor�bbi �vek azonos het�re jellemző k�z�p�rt�ktől. Az esetek t�bb 
mint a fele Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben fordult elő. A 
Hajd�b�sz�rm�nyben zajl� hepatitis A j�rv�nyban a betegek sz�ma a 
34. h�ten 35 -re emelkedett. Gamma-globulin olt�sban az elm�lt h�ten 21 
szem�ly r�szes�lt. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina �s a varicella esetek 
sz�ma tov�bb cs�kkent a kor�bbi hetekhez k�pest. A varicella 
bejelent�sek gyakoris�ga k�zel k�tszerese volt az előző �v azonos 
het�ben �szleltnek. K�t rubeola �s egy mumpsz megbeteged�s gyan�ja 
ker�lt a nyilv�ntart�sba. Morbilli �s pertussis megbeteged�sről nem 
�rkezett jelent�s.  

Kevesebb idegrendszeri fertőző megbeteged�st jelentettek, mint az 
előző h�ten. A n�gy encephalitis infectiosa diagn�zissal bejelentett 
beteg k�z�l kettő eset�ben a kullancsencephalitis v�rus (Somogy �s Zala 
megye 1-1 eset) okozta a megbeteged�st. 

Fel�re cs�kkent a Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma a 33. h�thez k�pest. A 
megbeteged�sek harmad�t Pest megy�ben diagnosztiz�lt �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 (+)

 33/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.08.09 – 2004.08.15.) 

  a 33. h�ten (week) az 1 – 33. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.08.09-

2004.08.15. 
2003.08.11-
2003.08.17. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 146 224 241 2449 4098 4944 
Dysenteria 1 2 10 107 72 250 
Dyspepsia coli - 2 1 36 53 84 
Egy�b E.coli enteritis 2 3 1 33 49 58 
Campylobacteriosis 122 135 134 3609 3341 3870 
Yersiniosis  2 - - 48 59 67 
Enteritis infectiosa 728 744 715 21991 26124 22313 
Hepatitis infectiosa 24 18 22 471 515 690 
AIDS - 1 - 11 16 16 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - - 6 12 8 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis 2 - - 26 11 1 
Scarlatina 11 5 16 2043 1077 3403 
Morbilli  - - - 2 3 6 
Rubeola - 3 1 41 49 93 
Parotitis epidemica 1 4 4 135 135 153 
Varicella 124 74 60 38143 28135 29104 
Mononucleosis inf. 22 20 18 917 904 811 
Legionellosis 3 4 - 49 68 27 
Meningitis purulenta 3 4 2 160 173 173 
Meningitis serosa 3 3 4 71 84 80 
Encephalitis infectiosa 8 3 3 89 92 77 
Creutzfeldt-J.-betegs�g - - • 5 5 • 
Lyme-k�r 67 68 42 701 781 648 
Listeriosis - - - 6 2 4 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis 1 - - 19 20 34 
Tularemia 2 3 - 10 26 61 
Tetanus - - - - 1 6 
V�rusos haemorrh. l�z 1 - - 2 2 3 
Malaria* - 1 1 3 6 11 
Toxoplasmosis - 1 3 83 103 167 

(+) 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: 2004.08.18



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 (+)

33/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.08.09 – 2004.08.15.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 17 - 36 33 1 - 12 6 - 18 
Baranya 6 - 5 7 - - 4 1 - - 
B�cs-Kiskun 12 - 4 21 - - 4 2 1 1 
B�k�s 5 - 3 47 - - - - - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 8 1 3 21 10 - 14 - - 4 
Csongr�d 2 - 4 76 - 1 15 - - - 
Fej�r 10 - 3 25 - - 7 1 - 1 
Győr-Moson-Sopron 11 - 10 6 - 2 4 1 - 5 
Hajd�-Bihar 10 - 6 35 7 - 11 6 - 1 
Heves 7 - 2 40 2 - 6 1 1 4 
J�sz-Nagykun-Szolnok 2 - 6 92 - - 10 - - - 
Kom�rom-Esztergom 1 - 2 49 - 3 3 1 1 - 
N�gr�d 4 - - 50 1 - 5 - - 3 
Pest 12 - 7 66 1 1 13 - - 8 
Somogy 1 - 1 25 - 1 1 - - 7 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 11 - 12 10 1 - 6 - - 1 
Tolna 10 - 2 26 - 1 - - - 2 
Vas 9 - 6 5 - 1 3 1 - 2 
Veszpr�m 3 - 7 87 - 1 6 1 - 6 
Zala 5 - 3 7 1 - - 1 - 4 
�sszesen (total) 146 1 122 728 24 11 124 22 3 67 
Előző h�t (previous week) 116 3 118 639 16 8 223 26 3 72 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.08.18



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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