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BESZ�MOL� TANULM�NY�TR�L 

Sz�mos előzm�nyt �s hossz� szervez�st k�vetően az OEK 
Eg�szs�gmonitoroz�s �s nemfertőző betegs�gek epidemiol�gi�ja 
oszt�ly n�gy munkat�rsa az oszt�lyon foly� eg�szs�ginform�ci�s 
kutat�sok kapcs�n augusztusban egyhetes l�togat�st tett 
Koppenh�g�ban. 

A tanulm�ny�t elsődleges c�lja az volt, hogy a kik�ld�ttek a MER 
projektről, azaz a Magyar Eg �szs�ginform�ci�s Rendszerről 
t�rgyaljanak az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet Eur�pai Region�lis Irod�ja 
(WHO/EURO) illet�keseivel. A MER projekt r�sze a WHO �ltal koordin�lt 
nemzetk�zi, jelenleg �t orsz�gra kiterjedő felm�r�snek. A projekt 
magyarorsz�gi lebonyol�t�s�t az oszt�ly v�gzi. Ennek sor�n 25 olyan 
eg�szs�g�gyi ill. szektoron k�v�li d�nt�shoz�t, eg �szs�g�gyi, statisztikai, 
kutat� szakembert k�rdeztek meg, aki a Magyarorsz�gon műk�dő 
eg�szs�ginform�ci�s rendszer valamely szintj�n eg�szs�gadatokat ill. 
eg�szs�ginform�ci�t szolg�ltat vagy haszn�l fel. Az interj�k alapj�n 
tanulm�nyt k�sz �tenek, mely nem csak le �rja a helyzetet, hanem a kapott 
v�lem�nyek alapj�n aj�nl�sokat is megfogalmaz. A jelent�s v�rhat�an 
2004. okt�ber v�g�re k�sz�l el, �s a IV. Eg�szs�gstatisztikai F�rumon, 
november 16 -17-�n ker�l r�szletesen bemutat�sra. 

A tanulm�ny�t m�sodlagos, de igen fontos c�lja volt megismerni a 
WHO/EURO mindennapi munk�j�t, mivel az oszt�ly munkat�rsai szinte 
napi kapcsolatban vannak az ott dolgoz�kkal, �s hasznos�tj�k a WHO 
kiadv�nyait. 

A WHO/EURO k�pviselői a l�togat�skor bemutatt�k munk�jukat �s a 
WHO-n�l fut� programokat. A tanulm�ny�t r�sztvevőinek lehetős�g�k 
ad�dott megismerkedni Anca Dumitrescuval, az Eg �szs�ginform�ci�, 
Bizony�t�k �s Kommunik�ci� Div�zi� igazgat�j�val, aki �sszefoglalta a 
WHO fel�p�t�s�t, funkci�j�t, �ltal�nos tev�kenys�geit. Elmondta, 
felismerve, hogy az eg�szs�g�gyi kutat�sokban az eg�szs�ginform�ci� 
felhaszn�l�sa �s a kommunik�ci� k�zponti k�rd�s, megalak�tott�k az 
Eg�szs�ginform�ci�, Bizony�t�k �s Kommunik�ci� Div�zi�t. R�viden 
bemutatta a div�zi� munk�j�t, fut� projektjeit: t�bbek k�z�tt a 
bizony�t�kokon alapul� d�nt�shozatalt t�mogat� programot (Health 
Evidence Network  HEN; www.euro.who.int/HEN/Syntheses/20030820_1), 
valamint a nemzeti eg�szs�g�gyi rendszerekről k�sz�tett tanulm�nyokat 
t�mogat� (Health System Observatory) projektet, illetve a m�r eml�tett 
Nemzeti Eg�szs�ginform�ci�s Rendszer projektet (NHIS). 

Ezut�n tal�lkoztak a Div�zi� munkat�rsaival: Remigijus Prochorskasszal



(Integr�lt adatb�zisok kezel�se), Antoliy Nosikovval 
(Eg�szs�gjelent�sek), Rafael Paz Fernandezzel (Eg�szs�g�gyi 
Jelent�sek adatb�zisa). �jdons�g egyr�szt, hogy 2004 ősz�től v�rhat�an a 
HFA adatb�zis (European Health for All Database) on-line el�rhető lesz 
az Interneten is. Az internetes, illetve let�lthető HFA adatb�zis fejleszt�se 
p�rhuzamosan folyik, teh�t ugyanazon adatb�zis el�r�s�t teszik lehetőv�. 
M�sr�szt, megismerhett�k az eg�szs�g�gyi jelent�sek adatb�zis�t, mely 
alapinform�ci�kat tartalmaz a WHO r�gi�ban ill. a r�gi�r�l megjelent 
jelent�sekről (c �m, megjelen�s ideje, helye, el �rhetős�g, t�pus, nyelv stb.). 
Minden jelent�s le �r�s�nak fontos r�sze a link a kapcsolattart�hoz, mivel a 
WHO r�szletes inform�ci�val nem rendelkezik. Az adatb�zis el �rhető: 
www.who.dk/hfadb . 

Tev�kenys�g�k megismer�se �s szem�lyes kapcsolatok kialak�t�sa 
c�lj �b�l l�togat�st tettek tov�bb� a d�n Nemzeti N�peg�szs�g�gyi 
Int�zetn�l.  

A D�n Nemzeti N�peg�szs�g�gyi Int�zet f�ggetlen kutat�int�zet, mely 
k�zvetlen�l a D�n Bel�gyi �s Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium ir �ny�t�sa al� 
tartozik. Fő feladata: kutat�sok, felm�r�sek, jelent�sek k�sz �t�se a 
lakoss�g eg�szs�g�nek jav�t�sa �rdek�ben. Az int�zetet k�l�nb�ző 
n�peg�szs�g�gyi int�zetek �s szervezetek �sszevon�s�val hozt�k l�tre, e 
mellett l�trej�tt egy nemzeti szintű j�rv�ny�gyi int�zet is, �gy a 
feladatmegoszt�s egy�rtelmű a k�t int�zet k�z�tt. 

D�ni�ban igen erős horizont�lis kapcsolatrendszer műk�dik, az 
inform�ci� �raml�sa, a d�nt�sek elők�sz�t�se, a tapasztalatcsere 
folyamatos, szem�lyes tal�lkoz�kra �p�l, mivel rendszeres (pl. heti) 
interszektori�lis megbesz�l�sekre ker�l sor. A j�l műk�dő horizont�lis 
kapcsolatrendszer eredm�nyek�nt �s annak a t�nynek k�sz�nhetően, hogy 
a k�l�nb�ző regiszterek �sszekapcsolhat�k, sz�mos eredm�nyes 
kutat�st folytatnak. Az �sszekapcsolt inform�ci�k seg�ts�g�vel sokkal t�bb 
relev�ns �s hasznos k�vetkeztet�st lehet levonni a lakoss�g eg �szs�gi 
�llapot�r�l, mint m�s orsz�gokban (pl. haz�nkban), ahol az adatv�delmi 
t�rv�ny miatt ezek a műveletek tiltottak. D�ni�ban az adat-�sszekapcsol�s 
miatt eddig vissza�l�sek nem t�rt�ntek. Meglepő �s sikeres 
kezdem�nyez�s, hogy az Int�zet munkat�rsai minden h�ten cs�t�rt�k�n 
adott t�m�ban r�vid, �rthető, h�r�rt�kű �sszefoglal�t k�sz �tenek. Ez a 
gyakorlat a sajt�val val� rendszeres kapcsolattart�st szolg�lja. 

A megbesz�l�sen jelen volt a Region�lis Tisztiorvosi Hivatal vezetője, 
Arne Poulstrup, aki elmondta, hogy a Hivatal hat�sk�r�be tartozik a 
kist�rs�gek eg�szs�gterv�nek elk�sz �t�se, melyre k�l�n kapacit�suk van. 
Egys�ges �ves jelent�st �rnak, hasonl�an a magyar Eg�szs�gmonitoroz�si 
H�l�zat �ltal k�sz �tett jelent�shez. Ezek felhaszn�l�s�val, valamint c�lzott 



kutat�sok seg�ts�g�vel k�sz�tik el az eg �szs�gterveket, melyeknek �gy 
pontos h�ttere �s c�lja van. 

A l�togat�s v�g�n a vend�gl�t�k aj�nl�saikat a k�vetkezők szerint 
fogalmazt�k meg: a d�n n�peg�szs�g�gyi kutat�sok eredm�nyeit, azok 
hasznos�that�s�g�t jelentős m�rt�kben n�veli, hogy a regiszterek 
D�ni�ban �sszekapcsolhat�k, �s �gy lehetős�g ny �lik betegk�vet�sre is; 
kissz�m� regiszter fenntart�sa javasolt a p�rhuzamos ill. �tfedő 
adatgyűjt�s elker�l�se v�gett; t�rekedni kell az egyszerűs�gre; k�l�n�sen 
hangs�lyos az adatgyűjt�sben �s adatkezel�sben r�sztvevők 
�rdeklőd�s�nek fenntart�sa; megb�zhat�, nem korrump�lhat� szem�lyek 
alkalmaz�sa; tov�bb� elengedhetetlenek az adatok valid�l�s�nak l�p�sei. 

T�j�koztat�st adta: dr. Vitrai J�zsef, Bakacs M�rta, Kiss Benigna 
(a MER projekt munkacsoport tagjai) 
dr. Hermann D�ra, elemző 
OEK Eg �szs�gmonitoroz�s �s nemfertőző betegs�gek 
epidemiol�gi �ja oszt�ly  



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYEKRŐL 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont �s a 
K�zponti Statisztikai Hivatal szervez�s�ben 

2004. november 16 -17 -�n ker�l megrendez�sre a 
IV. EG�SZS�GSTATISZTIKAI F�RUM  

Helye: Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium (Budapest, V., Arany J. u. 6-8. VIII. emeleti 
Tan�csterem) 

A konferenci�n val� r�szv�tel ingyenes, azonban a regisztr�ci� k�telező. A 
r�szv�teli sz �nd�kot a 06(1)476-6416 fax-sz�mon, a kissb@oek.antsz.hu vagy 
a forum@oek.antsz.hu e-mail c�men k�rj�k jelezni. 

PROGRAM 

2004. november 16. 
930 -10 00 Regisztr�ci � 

10 00 -10 15 Megnyit� – Bujdos� L�szl� orsz�gos tisztifőorvos 

EG�SZS�G �S T�RSADALMI HELYZET – Eln�k: Kopp M�ria (SE), Moln�r 
Korn�lia (OTH) 

10 15 -10 30 Szeg�nys�g �s betegs�g a mai Magyarorsz�gon – Lobmayer P�ter 
(SE) 

10 30 -10 45 A mortalit�sban �s morbidit�sban jelentkező egyenlőtlens�gek 
Magyarorsz�gon – Lampek Kinga (PE) 

10 45 -11 00 A magatart�studom�nyi megk�zel�t�s, a t�rsadalmi tőke elm�let 
magyarorsz�gi alkalmaz�sa – Kopp M�ria (SE) 

11 00 -11 15 Eg�szs�g �s szoci�lis helyzet kapcsolata – a 2003. �v v�gi orsz�gos 
cig�nytelepi felm�r�s – B�nyi M�ria (OKK) 

11 15 -11 30 Munkafelt�telek �sszef�gg�se az eg�szs�gi �llapottal az OLEF2003 
alapj�n – Csizmadia P�ter (OEK) 

11 30 -12 00 Sz�net 

N�PEG�SZS�G�GYI JELENT�S – Eln�k�k: Melles M�rta, Kaposv�ri Csilla 
12 00 -12 15 N�peg�szs�g�gyi jelent�si rendszer – Vitrai J�zsef (EM) 

12 15 -12 30 A magyarorsz�gi k�rnyezet-eg�szs�g�gy aktu�lis probl�m�i a 
N�peg�szs�g�gyi jelent�s k�rnyezet-eg�szs�g�gyi alfejezet�nek 
elemz�sei alapj�n – P�ldy Anna (OKK-OKI) 

12 30 -12 45 NEJ2004: A magyar lakoss�g haland�s�ga – S�ndor J�nos (PE) 

12 45 -13 00 NEJ2004: Eg�szs�g�gyi ell�t�rendszer – Belicza �va (SE) 



13 00 -14 00 Eb�d 

EG�SZS�GINDIK �TOROK, ADATT�R – Eln�k: Surj�n Gy�rgy (ESKI), Vitrai 
J�zsef (E �M)  

14 00 -14 15 Nemzeti T�rzsindik�tor Lista – Bakacs M�rta (OEK) 

14 15 -14 30 A popul�ci � fogalma az eg �szs�g�gyi adatt�rban – Surj�n Gy �rgy 
(ESKI) 

14 30 -14 45 Internetes Eg�szs�g�gyi Adatb�zis – Kov�ts Tam�s (ESKI) 

14 45 -15 00 Eg�szs�gadatok felhaszn�l�sa a ter�leti munk�ban – Bazsika 
Erzs�bet (�NTSZ Gy őr-M. -S. Megyei Int�zete) 

15 00 -15 30 Sz�net 

V�LOGATOTT EL ŐAD �SOK – Eln�k: Simon Tam�s (SE), Kaposv�ri Csilla 
(OEK) 

15 30 -15 45 Az Orsz�gos Alapell�t�si Int�zet orsz�gos vizsg�latainak 
eredm�nyei a komplex rizik�szeml�letű ell�t�sr�l – Balogh S�ndor 
(OALI) 

15 45 -16 00 Szabolcs-Szatm�r-Bereg �s Hajd�-Bihar megyei asszonyok 
doh�nyz�si szok�sair�l, �s gyermekeik sz�let�si s�ly�nak 
alakul�s�r�l – Simon Tam�s (SE) 

16 00 -16 15 A morbidit�si adatgyűjt�s jelentős�ge a hazai eg�szs�ginform�ci�s 
rendszerben. A H�ziorvosi Morbidit�si Adatgyűjt�s Program (HMAP) 
�s r��p�tett vizsg�latok – Sz�les Gy�rgy (DEOEC) 

16 15 -16 30 Hat�konys�g �s �tszűrts�g a szervezett lakoss�gi sz űrővizsg�latok 
eset�ben – Boncz Imre (OEP) 

16 30 -16 45 T�pl �lkoz�si szok�sok vizsg�lata az OLEF2003 keret�ben –Greiner 
Erika (O�TI) 

2004. november 17. 

EG�SZS�GADATOK MINŐS�GE  – Eln�k�k: Fogarassy K�roly (EM), Csizmadia 
P�ter (OEK) 

10 00 -10 15 Bevezető – Kir�ly Gyula (OEP) 

10 15 -10 30 Morbidit�si adatok minős�ge a gyermekeg�szs�g�gy ter�let�n – P�ll 
Gabriella (OGYEI) 

10 30 -10 45 Hal�loki statisztika megb�zhat�s�g�nak ellenőrz�se; az �NTSZ �s a 
KSH megyei int�zeteinek egy�ttműk�d�se az adatminős�g jav�t�s�ra 
(Tolna megyei demonstr�ci�s program) – Szűcs M�ria (�NTSZ Tolna 
Megyei Int�zete) 

10 45 -11 00 Combnyakt�r�sek biztos�t�i (OEP) k�lts�geinek �rt�kel�se a 
leggyakoribb műt�t-t�pusok ismeret�ben a fekvőbeteg ell�t�sban – 



Sebesty�n Andor (OEP) 
11 00 -11 30 Sz�net 

MAGYAR EG�SZS�GINFORM�CI �S RENDSZER  – Eln�k: G�rdos �va (KSH) 
11 30 -11 45 A Magyar Eg�szs�ginform�ci�s Rendszer felt�rk�pez�se – Bakacs 

M�rta (OEK) 
11 45 -12 00 Statisztik�k, var�zsf�vek – N�meth Zsolt (KSH Baranya M. 

Igazgat�s�g)  
12 00 -12 15 Eg�szs�ginform�ci�, eg�szs�g�gyi adatok kezel�se – avagy a bős�g 

zavar�ban – Endrei D�ra (P �cs V�ros Polg�rmesteri Hivatal) 
12 15 -12 30 Statisztikai adatok felhaszn�l�sa az int�zm�ny-fel�gyeleti munk�ban 

– Berky Zsolt (Főv�rosi �nkorm�nyzat) 
12 30 -13 30 Eb�d 

13 30 -14 30 Adat�sszekapcsol�s kerekasztal – Moder�tor: Kincses Gyula 
(ESKI) 

A kerekasztal r�sztvevői: Boncz Imre, Belicza �va, G�rdos �va, 
Kir�ly Gyula, Melles M�rta, P�ldy Anna, 
S�ndor J�nos, Surj�n Gy �rgy, Vizi J�nos 

14 30 -14 40 Z�rsz� – Melles M�rta 

*** 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont �ltal szervezett 

Mikol�gus Munka�rtekezlet �s 
Mikol�giai Laborat�riumi Gyakorlati Tov�bbk�pz�s 

2004. november 29. �s december 2. k�z�tt ker�l megrendez�sre. 

MIKOL�GUS MUNKA�RTEKEZLET  

Helye: OKK „Fodor” terem (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) 
Ideje: 2004. november 30. (szerda) 10 �ra  

T�mak�r�k:  
Aktualit�sok 
„Csak �l�k �s mes�lek – a gomb�kr�l. Avagy egy mikol�gus �lm�nyei” – Dr. 
Nov�k Ervin el őad�sa : 
1. �lesztőgomb�s szekunder mik�zisok etiol�gi�ja  
2. Antifung�lis poli�nek hat�sm�dja 
3. Biok�miai �s fiziol�giai vizsg�latok az �lesztőidentifik�l�s 

m�dszertan�hoz 



MIKOL�GUS LABORAT�RIUMI GYAKORLATI TOV�BBK�PZ�S 
(OEK Mikol�giai oszt�ly, 2004. november 29. – december 2.) 

A tov�bbk�p�s c�lja: Az orvosi mikol�giai laborat�riumi diagnosztika ter�let�n 
tev�kenykedő szakemberek k�pz�se, tov�bbk�pz�se, melynek sor�n a 
r�sztvevők megismerkedhetnek az alapvető laborat�riumi m�dszerekkel, 
diagnosztikai elj�r�sokkal, a metodik�k alkalmazhat�s�g�val, a leggyakoribb 
hibaforr�sokkal �s az eredm�nyek �rt�kel�si szempontjaival. 

A sz �ll�s �s az �tkez�s k�lts�geit a r�sztvevők fedezik. 

Jelentkez�si hat�ridő: 2004. november 5.  

Jelentkez�s �s tov�bbi inform�ci�: 

Dr. Zala Judit oszt�lyvezető (Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Mikol�giai 
oszt�ly, 1097 Budapest, Gy �li �t 2-6., e-mail: zalaj@oek.antsz.hu) 



T�RSAS�GI T�J�KOZTAT�S 

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga k�zlem�nye a szem�lyi 
j�vedelemad�b�l 2003. �vben befolyt t�mogat�si �sszeg felhaszn�l�s�r�l.  

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga (Budapest, IX., Gy�li �t 2-6., 
ad�sz�m: 19000204143) ez�ton teszi k�zz�, hogy a szem�lyi 
j�vedelemad� 1%-�b�l befolyt �sszeget a 2004-ben megtartott 
T�rsas�gi V�ndorgyűl�s kiadv�nyainak megjelentet�s�re ford�totta. 

*** 

A Magyar Higi�nikusok T�rsas�ga (MHT) a 2004. okt�ber 5-i 
K�zgyűl�s�n az al�bbi hat�rozatot hozta: 

1. Az MHT l�trehozta �j �lland� bizotts�g�t, az Ifj�s�gi Bizotts�got, 
mely az MHT Ifj�s�gi Tagozat�nak tev�kenys�g�t szervezi, 
koordin�lja. 
A K�zgyűl�s az Ifj�s�gi Bizotts�g eln�k�nek, ill. tagjainak az al�bbi 
szem�lyeket v�lasztotta: 

Eln�k: dr. Oroszi Beatrix, akit a 2003. �vi k�zgyűl�s ifj�s�gi 
felelősnek v�lasztott. 

Tagok: dr. Kom�romi Bence, M�ln�si Tibor, dr.Dombi Zsuzsa 
P�ttagok: Kishonti Krisztina, dr.Janik Leonard 
Ennek megfelelően az Alapszab�ly is m�dos�t�sra ker�l.  

2. A k�zgyűl�s egyhang� szavaz�ssal elfogadta az „Ellenőrző 
Bizotts�g Szab�lyzat”-�t.  



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

A 2004. okt�ber 18 -24. 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 �s az enteritis 
infectiosa előfordul�si gyakoris�ga kism�rt�kben cs�kkent, a 
campylobacteriosis bejelent�sek sz �ma l�nyegesen nem v�ltozott az 
előző h�thez k�pest. A salmonellosis �s a dysenteria j�rv�ny�gyi helyzete 
kedvezően alakult, a campylobacteriosis megbeteged�sek sz�ma 
negyed�vel, az enteritis infectiosa esetek sz�ma harmad�val volt t�bb, 
mint az 1998-2002. �vek azonos het�ben. 

A h�ten h�rom gastroenteritis j�rv�ny r�l �rkezett jelent�s. A betegek 
sz�ma mindh�rom esem�ny tekintet�ben meghaladta a 20 főt.  

A 42. hetin�l k�zel harmad�val kevesebb v�rushepatitis bejelent�s ker�lt 
a nyilv�ntart�sba, az előfordul�si gyakoris�g az elm�lt �v azonos 
időszak�hoz k�pest l�nyegesen nem v�ltozott. Az esetek fel�t Borsod-
Aba�j-Zempl�n megy�ben diagnosztiz�lt�k.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a szezonnak megfelelően jelentősen 
emelkedett a varicella �s scarlatina esetek sz�ma az előző hetihez 
viszony�tva. Morbillit, rubeol�t �s pertussist nem jelentettek, �t 
mumpsz-gyan�s eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

A 42. hetihez k�pest cs�kkent az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek 
sz�ma. H�rom gennyes meningitisről �rkezett jelent�s, etiol�gi�juk 
jelenleg m�g ismeretlen. A h�ten nyilv�ntart�sba ker�lt n�gy encephalitis 
infectiosa esettel 135-re emelkedett az �v eleje �ta regisztr�lt esetek 
sz�ma, ami harmad�val t�bb az 1998-2002. �vek azonos időszak�hoz 
tartoz� szumm�ci�s medi�nn�l. Az esetek k�z�l egyet-egyet enterov�rus
illetve herpesv�rus okozott. 

Harmad�val t�bb Lyme-k�r eset ker�lt a nyilv�ntart�sba, mint az elm�lt 
h�ten. A betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete nem t�rt el l�nyegesen a kor�bbi 
�vek�től. A megbeteged�sek fel�t a főv�rosb�l, illetve Borsod-Aba�j-
Zempl�n megy�ből jelentett�k.  
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Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

 43/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.10.18 – 2004.10.24.) 

  a 43. h�ten (week) az 1 – 43. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.10.18-

2004.10.24. 
2003.10.20-
2003.10.26. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 131 59 160 4001 5814 7161 
Dysenteria 1 2 13 131 112 334 
Dyspepsia coli - 1 1 49 75 104 
Egy�b E.coli enteritis 1 2 1 42 61 79 
Campylobacteriosis 145 56 118 4964 4597 5243 
Yersiniosis  1 1 2 51 68 81 
Enteritis infectiosa 820 300 607 29361 34285 30106 
Hepatitis infectiosa 14 15 19 703 739 854 
AIDS - - - 13 22 22 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis 1 - - 13 14 10 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - 1 - 35 15 1 
Scarlatina 55 36 83 2293 1322 3958 
Morbilli  - - - 2 3 8 
Rubeola - - 1 47 68 108 
Parotitis epidemica 5 2 5 160 164 213 
Varicella 439 180 426 39767 29390 31112 
Mononucleosis inf. 29 22 28 1196 1196 1084 
Legionellosis 3 - - 66 96 33 
Meningitis purulenta 3 4 5 191 208 204 
Meningitis serosa - 1 3 92 115 139 
Encephalitis infectiosa 4 - 2 135 112 99 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
8 

9 • 

Lyme-k�r 21 12 18 1037 1081 939 
Listeriosis - - - 7 7 4 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis 3 1 1 29 29 56 
Tularemia - - 2 18 35 77 
Tetanus - - - 1 5 8 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 4 3 6 
Malaria* - - - 5 7 13 
Toxoplasmosis - 1 3 94 128 210 

(+) 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: 2004.10.26
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Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 12 - 15 59 1 14 36 5 1 5 
Baranya 19 - 19 27 - 1 6 - - - 
B�cs-Kiskun 13 - 5 31 2 - 25 1 - - 
B�k�s 3 - 2 49 - 2 20 2 1 - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 2 - 1 22 7 1 62 1 1 5 
Csongr�d 6 - 12 72 - 1 22 1 - - 
Fej�r 3 1 4 45 - 4 19 3 - - 
Győr-Moson-Sopron 10 - 12 16 - 3 7 2 - - 
Hajd�-Bihar 6 - 5 26 1 1 34 3 - - 
Heves 6 - 1 37 - - 34 3 - 2 
J�sz-Nagykun-Szolnok 5 - 4 90 1 1 35 2 - - 
Kom�rom-Esztergom 3 - 4 27 - 2 2 - - - 
N�gr�d 2 - 2 49 - 1 7 - - - 
Pest 12 - 23 54 1 9 29 1 - 3 
Somogy 2 - 1 33 - - 33 1 - 2 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 6 - 11 3 1 2 16 - - - 
Tolna 8 - 4 72 - 1 - - - - 
Vas 7 - 9 16 - 4 21 1 - 2 
Veszpr�m 5 - 11 82 - 8 14 2 - 1 
Zala 1 - - 10 - - 17 1 - 1 
�sszesen (total) 131 1 145 820 14 55 439 29 3 21 
Előző h�t (previous week) 161 3 142 868 18 31 296 45 4 16 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.10.26



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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