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NEMZEKK�ZI INFORM�CI� 

A S.ENTERITIDIS FERTŐZ�SEK J�RV �NY �GYI JELLEMZŐINEK V�LTOZ�SA 
2000-2004 . K�Z�TT NAGY-BRITANNI�BAN  

Nagy-Britanni�ban 2000 �ta megn�vekedett a nem-6-os f�gt �pus� 
S.Enteritidis �ltal okozott megbeteged�sek sz�ma (1. sz. �bra). 

Az 1980-as �vek v�g�n kezdőd�tt, eg�sz Nagy-Britanni�t �rintő 
salmonellosis j�rv�ny�rt a 6-os f�gt �pus� S.Enteritidis t�rzsekkel 
szennyezett toj�s volt a felelős, ugyanakkor az ezen k�rokoz� �ltal 
előid�zett esetek sz�ma az 1998. �vi 10056 esetről 2003-ra 2693 esetre 
cs�kkent. Ez a cs�kken�s r�szben annak a k�vetkezm�nye, hogy Nagy-
Britanni�ban 1994-ben megkezdt�k a v�g�baromfi �llom�nyok, majd 
1996-ban az �rutoj�st toj� �llom�nyok S.Enteritidis elleni 
vakcin�z�s�t. 2000 �s 2003 k�z�tt a nem-6-os f�gt �pus� S.Enteritidis
�ltal okozott megbeteged�sek sz�ma ugyanakkor megdupl�z�dott: 3548-
r�l 7065-re emelkedett. A n�veked�s nagy r�sze az 1-es �s a 18 -as 
f�gt �pus� S.Enteritidis sz �ml�j�ra �rhat� (az 1-es f�gt �pus� izol�tumok 
sz�ma 917-ről 1966-ra, 102%-kal; a 18 -as 178-r�l 923-ra, 419%-kal 
n�vekedett). A 2003. �v azonos időszak�hoz viszony�tva a 2004. �v első 
hat h�napj�ra vonatkoz� előzetes adatok ezen f�gt �pusok �ltal okozott 
esetek sz�m�nak tov�bbi emelked�s�t mutatj�k (14% illetve 86%-os 
emelked�st). 

1. sz. �bra 
Izol�lt S.Enteritidis t�rzsek sz �ma Nagy-Britanni�ban 1982-2003. k�z�tt  

 

A salmonellosis laborat�riumi surveillance-a alulbecs�li, csup�n kb. 
egyharmad�t jelzi ezen betegs�g előfordul�s�nak. Ennek figyelembe 
v�tel�vel Nagy-Britanni�ban 2000 �ta k�zel 20000 megbeteged�st



okozott az 1-es illetve a 18 -as f�gt �pus� S.Enteritidis. Becsl�sek szerint 
a salmonellosis megbeteged�sek kb. 3,6%-a ig�nyel k�rh�zi ell�t�st, a 
letalit�s 0,28%. A salmonellosis okozta hal�loz�s fők�nt az időseket illetve 
a kr�nikus betegs�gben szenvedőket vesz�lyezteti, b�r a popul�ci� ezen 
r�sze kev�sb� expon�l�dik a vend�gl�t�iparban felszolg�lt �telektől.  

A brit n�peg�szs�g�gyi hat�s�g fertőzőbeteg surveillance k�zpontj�nak 
jelentett, S.Enteritidis �ltal okozott, �tel k�zvet�t�s�vel terjedő 
j�rv�nyok előfordul�si trendje t�kr�zi a laborat�riumi surveillance 
eredm�nyeit (2. sz. �bra).  

1998 �s 2001 k�z�tt 49 olyan salmonellosis j�rv�nyt jelentettek, 
melyekben nem-6-os f�gt �pus� S.Enteritidis volt a k�rokoz� (�ves 
�tlagban 16 j�rv�ny). Az ezen időszakban előfordult j�rv�nyok harmad��rt 
az �ttermek voltak a felelősek, S.Enteritidis az �ttermek k�z�l 
leggyakrabban a k�nai �ttermekben (38%) illetve a k�v�z�kban (25%) 
fordult elő. 2002-2003-ban, teh�t k�t �v alatt 48 olyan �lelmiszer 
k�zvet�t�s�vel terjedő j�rv�nyt jelentettek, amelyeket nem-6-os f�gt �pus� 
S.Enteritidis okozott (�ves �tlagban 24 j�rv�ny). A j�rv�nyok t�bb mint 
fel��rt (52%) az �ttermek voltak felelősek, a leggyakrabban jelentett 
�tterem-t�pus a k�nai �tterem volt (72%). 2004-ben, a jelent�s �r�s�ig 26 
nem-6-os f�gt �pus� S.Enteritidis j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s a brit 
nemzeti surveillance k�zpontba. A legt�bb j�rv�ny (73%) �ttermekből 
indult ki, k�zt�k a k�nai �ttermek voltak t�ls�lyban (74%). A j�rv�nyok 
kivizsg�l�s�ban r�sztvevő szakemberek sok decript�v/le�r�, statisztikai �s 
mikrobiol�giai bizony�t�kot szolg�ltattak arra vonatkoz�an, hogy a 
j�rv�nyok oka a Spanyolorsz�gb�l import�lt toj�s.  

2. sz. �bra 
S.Enteritidis �ltal okozott �lelmiszer eredetű j�rv�nyok Nagy-Britanni�ban 

1992-2003 

 



A 2002-ben �szlelt, 18-as f�gt �pus� S.Enteritidis �ltal okozott orsz�gos 
j�rv�nyt k�vetően azon salmonellosis j�rv�nyok eset�ben, melyekn�l 
felmer�lt a gyan�, hogy toj�ssal kapcsolatosak, a brit n�peg�szs�g�gyi 
hat�s�g megkezdte azon nyers, h�jas toj�sok vizsg�lat�t, amelyeket a 
j�rv�nyokhoz k�tődő helysz�neken haszn�ltak. Az egys�gekből vagy a 
forgalmaz� k�zpontb�l sz�rmaz� nyers, h�jas toj�sokat megvizsg�lt�k, 
hogy szennyezettek-e salmonell�val. 2002 okt�bere �s 2003 
szeptembere k�z�tt 79 helysz�nről sz�rmaz� 11718 toj�s mint�z�sa 
t�rt�nt meg. Az oroszl�nos log�val jelzett brit toj�sok k�z�tt nem 
tal�ltak salmonell�val szennyezettet. 
A vend�gl�t�ipari egys�gekben haszn�lt spanyol eredetű toj�sok 5,6%-
�ban, az oroszl�nos log�val nem rendelkező brit toj�sokon 1,1%-ban
izol�ltak salmonell�t.  

 
A brit toj�sokon l�that� koron�s oroszl�nos log� azt igazolja, hogy a 
toj�� llom�ny S.Enteritidis ellen oltott, a toj�sok eredete igazolhat�, a 
fogyaszthat�s�gi hat�ridő a toj�sh�jra b�lyegezve l�that�, a 
csomagol�son felt�ntetik, hogy a toj�sok frissebbek, mint ahogy azt a 
t�rv�ny elő� rja, �s a baromfitelepen valamint a toj�scsomagol�ban 
higi�n�s fel�gyelet műk�dik. 

A molekul�ris biol�giai vizsg�latok (plazmidprofil �s a pulz�ltatott mezejű 
g�lelektrofor�zis vizsg�latok) azt mutatt�k, hogy n�h�ny, spanyol toj�sb�l 
sz�rmaz� izol�tum vizsg�lati eredm�nyei elk�l�n�thetetlen�l hasonl�tottak 
n�h�ny, emberből sz�rmaz� izol�tum vizsg�lati eredm�nyeire. 

A Nagy-Britanni�ban nevelt csirke�llom�nyok laborat�riumi vizsg�lata a 
legt�bb esetben (2003-ban a k�tharmaduk) jogszab�lyi elő� r�sok alapj�n 
vagy surveillance c�lj�b�l t�rt�nik. Ez�rt az illet�kes brit �llateg�szs�g�gyi 
hat�s�gok �ltal jelentett legt�bb esem�ny �s izol�tum nem 
megbeteged�sekkel, hanem t�netmentes salmonella hordoz�ssal volt 
kapcsolatos. 2003-ban a 36, S.Enteritidis-szel kapcsolatos esem�nyről 
k�sz�lt jelent�s legt�bbj�t 6-os (20; 56%), 6b (7; 19%) �s 6a f�gt �pus� (5; 
14%) k�rokoz� okozta. Csup�n egy esem�nyt okozott 1-es f�gt �pus� 
S.Enteritidis, �s nem volt 18 -as f�gt �pus� k�rokoz� �ltal el őid�zett 
esem�ny. 

A brit toj�spiac viszonylag kis r�sz�t k�pezik az importb�l sz�rmaz� 



toj�sok. Ez az ar�ny az elm�lt 20 �vben n�vekedett, azonban a 
legnagyobb m�rt�kű n�veked�s az utols� n�gy �vben figyelhető meg (3. 
sz. �bra). 

2000 �ta a spanyol toj�s importja olyan m�rt�kben emelkedett, hogy 
manaps�g a Nagy-Britanni�ba �rkező toj�s legnagyobb besz�ll �t�ja 
Spanyolorsz�g. Nagy-Britanni�ban nem a brit kiskereskedelem, hanem a 
vend�gl�t�ipari szektor r�v�n haszn�lj�k fel a legnagyobb h�nyad�t a 
k�lf�ldi, �s azon brit toj�soknak is, melyeket nem a brit nemzeti 
minős�gbiztos�t�si elvek szerint �ll �tottak elő (oroszl�nos log�val nem 
rendelkező toj�sok). 

A brit �lelmiszerbiztons�gi hivatal �jra kiadta a vend�gl�t�iparban 
tev�kenykedők sz�m�ra k�sz�tett �tmutat�j�t, de ez nem v�ltoztatta meg a 
nem-6-os f�gt �pus� S.Enteritidis izol�tumok sz�m�nak n�veked�si 
trendj�t. Ugyanilyen, orsz�gos m�retű salmonellosis j�rv�nyt figyeltek meg 
Hollandi�ban is 2003-ban, amikor a holland sz�rnyasinfluenza-j�rv�ny 
megf�kez�se �rdek�ben nagym�rt�kben megritk�tott baromfi�llom�ny 
k�vetkezt�ben toj�shi�ny alakult ki, �s emiatt fokoz�dott a spanyol toj�s 
importja. 

3. sz. �bra 
A brit toj�spiac 1980-2003 k�z�tt  

(a brit �s az import�lt toj�s mennyis�ge k�l�n tengelyen �br�zolva) 

 

2002-ben az Eur�pai Bizotts�g Spanyolorsz�gban j�rt k�ld�tts�ge 
kritik�val illette a toj�s �s a toj�sterm�kek termel�s�nek minős�g�t. A 
helyzet megold�s�ra a spanyol hat�s�gok int�zked�si tervet fogalmaztak 
meg. 



2004 augusztus�ban a brit n�peg�szs�g�gyi hat�s�g egy nemzeti 
j�rv�nyfel�gyelő munkacsoportot alak�tott, melyben t�bb int�zm�ny 
k�pviselteti mag�t, �s az a c�lja, hogy vizsg�lja a salmonellosis 
j�rv�ny�gyi helyzet�t, annak okait, megfelelő int�zked�seket hat�rozzon 
meg �s aj�nl�sokat tegyen. 

E munkacsoport tev�kenys�g�t k�vetően az al�bbi int�zked�seket tett�k:  
ismertetik a helyzetet az Eur�pai Bizotts�ggal, hogy tov�bbi 

int�zked�sek sz�lessenek; 
hivatalos megbesz�l�seket tartanak az illet�kes spanyol hat�s�gokkal; 

aj�nl�sokat bocs�tanak ki a vend�gl�t�ipar �rintett szektoraira 
vonatkoz�an, bele�rtve a k�nai �ttermeket is, az aj�nl�st leford�tj �k 
k�nai nyelvre; 
felh�vj�k a fő toj�s-importőr�k figyelm�t a salmonellosis probl�m�ra; 
k�zz�teszik a j�rv�ny�gyi �s mikrobiol�giai vizsg�latok eredm�nyeit a 
brit n�peg�szs�g�gyi hat�s�g honlapj�n.  

Az �sszefoglal�t k�sz �tette: dr. Krisztalovics Katalin epidemiol�gus 
OEK J�rv �ny �gyi oszt�ly  

Forr�s:  
1. Eurosurveillance Weekly 2004;8 (42): 14/10/2004 
2. Eurosurveillance Weekly 2004;8 (46): 11/11/2004 
3. www.hpa.org.uk 
4. www.britegg.co.uk 

Szerkesztős�gi megjegyz�s: Az Eur�pai Bizotts�g 2004. szeptember 22-�n hozott 
hat�rozata (2004/665/EC) szerint az uni� tag�llamaiban 2004. okt�ber 1-j�vel egy 
egy�ves időtartam� vizsg�lat indul, melynek sor�n a hat�rozatban le�rt m�don 
minden orsz�gban legal�bb 172 baromfiteny�sztőn�l mintav�telez�s t�rt�nik az 
�rutoj�st toj� �llom�nyok salmonella-fertőz�tts�gi szintj�nek meg�llap�t�sa c�lj�b�l. 
Erre az�rt van sz�ks�g, mert az Eur�pai Bizotts�g zoon�zis rendelete szerint 2005. 
december�ben kell meg�llap�tani azt a szintet, amelyre majd cs�kkenteni kell a 
toj��llom�nyok salmonella-fertőz�tts�g�t, ehhez pedig �sszehasonl�t� adatok 
sz�ks�gesek. 



T�J�KOZTAT�S IGAZOLTAN VESZETT �LLATOKR�L 

Laborat�riumi vizsg�lattal igazoltan veszett �llatok megy�nk�nti bont�sban 
2004. janu�r 1-től szeptember 30 -ig  

Forr�s: Orsz�gos �llateg�szs�g�gyi Int�zet  
T�j�koztat�st adta: dr. Pauliny Zsuzsanna mb. oszt�lyvezető 

OEK, V�rusolt�anyag-ellenőrz ő oszt�ly  

Ter�let Janu�r 1 - 
augusztus 31. Szeptember 

�sszesen 
janu�r 1 - 

szeptember 30. 
Baranya 1 - 1 
B�cs-Kiskun - - - 
B�k�s 7 - 7 
Borsod-A.-Z. 6 - 6 
Csongr�d 4 - 4 
Fej�r 2 - 2 
Győr-M.-S. - - - 
Hajd�-Bihar 38* 1 r�ka 39 
Heves 3 - 3 
J�sz-N.-Sz. 2 - 2 
Kom�rom-E. 1 - 1 
N�gr�d 2 - 2 
Pest 2 1 r�ka 3 
Somogy - - - 
Szabolcs-Sz.-B. 38* 1 r�ka 39 
Tolna - - - 
Vas - - - 
Veszpr�m 1 - 1 
Zala - - - 
Budapest 1 - 1 
�sszesen 108 3 111 
* Hajd�-Bihar megy�ben, j�lius h�napban 1 r�ka, Szabolcs-Szatm�r-Bereg 

megy�ben, j�nius h�napban 1 r�ka mint�j�nak mikroszk�pos vizsg�lata 
negat�v volt, �s csak az �llatolt�s z�rult pozit�v eredm�nnyel. 



T�J�KOZTAT�S ENGED�LYEZETT FERTŐTLEN�TŐSZEREKRŐL 

2004. szeptember h�napban enged�lyezett fertőtlen�tőszerek list�ja 

Jelmagyar�zat: B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberkulocid 
* = műtőkben, intenz�v-, kora-, �jsz�l�tt- �s intenz�v oszt�lyokon, transzplant�ci�s egys�gekben 

nem alkalmazhat�! 

T�j�koztat�st adta: dr. Milassin M�rta főtan�csos 
OEK Dezinfekci�s oszt�ly  

Fertőtlen�tőszer 
neve Forgalmaz� Felhaszn�l�si 

ter�let 
Alkalmaz�si 
koncentr�ci� Behat�si idő Antimikrobi�lis 

spektrum 

INNO-SEPT INNOVENG 1.Kft. 
1114 Budapest, Szabolcska u.5. k�zfertőtlen�t�s cc. 1-2 ml + v�z 30 m�sodperc 

habk�pz�s B(MRSA), F, V 

APESIN AP 100 BELTEX Kft. 
2040 Buda�rs, Gy�r u.2. fel�letfertőtlen�t�s 

0,5% 
0,75% 

60 perc 
15 perc B, F,  

0,75% 60 perc B, F, V,  
3,0% 
5,0% 

60 perc 
30 perc B, F, V, T 

SANALK-CLEAN 
forte 

UNICLEAN Kft. 
1162 Budapest, Nagyv�rad u. 26. 

fel�letfertőtlen�t�s 

0,25% 
0,5% 
1,0% 

60 perc 
30 perc 

10-15 perc 
B(MRSA), F, V  

0,5% 
1,0% 

60 perc 
30 perc B(MRSA), F, V, T 

SANALK-CLEAN fel�letfertőtlen�t�s 
0,5% 
1,0% 

60 perc 
30 perc B(MRSA), F, V 

1,0% 60 perc B(MRSA), F, V, T 

ECLIPSE* CHEMICO Magyarorsz�g Kft. 
1046 Budapest, Kiss Ernő u.1-3. 

fel�letfertőtlen�t�s 1,0% 
2,0% 

60 perc 
30 perc B, F 

ORANGE-G* fel�letfertőtlen�t�s 2,0% 
4,0% 

60 perc 
30 perc B, F 

ZUM DYMOL Kft. 
2143 Kistarcsa, Rakt�r krt. 1. mosogat�szer 1,0% - 40-45�C min. 5 perc B, F 

MELSITT B. Braun Medical Kft. 
1023 Budapest, Felh�vizi u.5. fel�letfertőtlen�t�s 

0,5-1% 30-60 perc B(MRSA),F,  
2,0% 60 perc B(MRSA),F, V 
3,0% 60 perc B(MRSA),F, V, T 



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

A 2004. november 1-7. 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 bakteri�lis fertőző betegs�gek k�z�l a salmonellosis �s 
campylobacteriosis esetek sz�ma emelkedett az előző hetihez k�pest. A 
salmonellosis �s a dysenteria j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, 
m�g a campylobacteriosis helyzete kedvezőtlenebb volt, mint a kor�bbi 
�vek azonos het�ben. (A Pest megyei salmonellosis �s campylobacteriosis 
esetek sz�m�ban tapasztalhat� „kiugr�s” az EFRIR fertőzőbeteg 
alrendszer�re t�rt�nő �t�ll �sb�l ad�d� l�tsz�lagos incidencia emelked�s, 
de val�s j�rv�ny�gyi esem�ny nem �ll a h�tter�ben.) 

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

L�nyegesen nem v�ltozott a v�rushepatitisek sz�ma az előző hetihez 
k�pest, kevesebb esetet diagnosztiz�ltak, mint a kor�bbi �vek azonos 
het�ben. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a varicella megbeteged�sek sz�ma a 
szezonnak megfelelően m�rs�kelten emelkedett az előző hetihez 
viszony�tva. A kor�bbi hetekre jellemző �tlagos megbeteged�si sz�mhoz 
(1-2) k�pest a h�ten hat rubeola megbeteged�s gyan�j�r�l �rkezett 
jelent�s, a hat eset hat ter�leten fordult elő. Pertussist, morbillit nem 
jelentettek, a t�bbi l�g�ti fertőző betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete is 
kedvezően alakult. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek csoportj�ban h�t gennyes 
meningitisről �rkezett jelent�s. Az etiol�gia k�t esetben ismert 
(N.meningitidis illetve S.pneumoniae). A vir�lis eredetű idegrendszeri 
fertőző megbeteged�sek sz �ma nem v�ltozott a 44. hetihez k�pest. 

  
  



  
  

EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM MINISTRY OF HEALTH
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

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

 45/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.11.01 – 2004.11.07.) 

  a 45. h�ten (week) az 1 – 45. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.11.01-

2004.11.07. 
2003.11.03-
2003.11.09. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 135 110 170 4263 6040 7476 
Dysenteria 2 5 10 135 117 354 
Dyspepsia coli - - 4 49 77 109 
Egy�b E.coli enteritis 2 1 1 45 67 81 
Campylobacteriosis 135 110 122 5213 4824 5426 
Yersiniosis  - 1 2 51 69 82 
Enteritis infectiosa 577 693 539 30666 35692 30996 
Hepatitis infectiosa 15 31 23 732 797 890 
AIDS - - - 13 23 22 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - - 13 15 10 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - 1 - 36 16 1 
Scarlatina 50 59 93 2398 1430 4141 
Morbilli  - - - 2 3 8 
Rubeola 6 1 3 53 70 112 
Parotitis epidemica 4 2 6 167 170 232 
Varicella 510 520 685 40720 30417 32301 
Mononucleosis inf. 15 29 30 1240 1253 1137 
Legionellosis 1 4 - 67 104 33 
Meningitis purulenta 7 3 4 207 222 222 
Meningitis serosa 2 1 2 97 118 145 
Encephalitis infectiosa 3 2 2 140 116 102 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
8 

10 • 

Lyme-k�r 12 9 13 1064 1106 977 
Listeriosis - - - 7 7 4 
Brucellosis - - - - 1 3 
Leptospirosis - - 1 30 29 64 
Tularemia - - 1 19 35 78 
Tetanus - - - 1 5 9 
V�rusos haemorrh. l�z 1 - 1 5 3 6 
Malaria* - 1 - 5 8 14 
Toxoplasmosis - 6 3 95 135 216 

(+) 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: 2004.11.08



EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM MINISTRY OF HEALTH
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

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

45/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.11.01 – 2004.11.07.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 13 1 17 26 1 11 32 3 1 - 
Baranya 8 - 13 31 3 1 16 1 1 - 
B�cs-Kiskun 7 - 4 19 - 3 16 1 - - 
B�k�s 3 - 3 26 2 4 37 1 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 1 1 2 21 6 3 82 - - 1 
Csongr�d 4 - 5 67 - - 20 2 - - 
Fej�r - - - 21 1 2 22 1 - 2 
Győr-Moson-Sopron 2 - 6 12 - 1 10 - - 1 
Hajd�-Bihar 5 - 4 23 - 4 56 1 - - 
Heves - - 1 24 - - 31 - - - 
J�sz-Nagykun-Szolnok 2 - 1 55 1 - 35 1 1 1 
Kom�rom-Esztergom 9 - 1 27 - 1 4 - 1 - 
N�gr�d 3 - - 37 - 2 3 - - 2 
Pest 53 - 55 36 - 8 29 1 2 - 
Somogy 2 - 3 20 - - 33 - 1 2 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 2 - 3 14 1 1 26 2 - - 
Tolna 1 - 4 24 - 1 4 - - - 
Vas 9 - 6 5 - 6 30 1 - - 
Veszpr�m 6 - 2 75 1 2 8 - - 1 
Zala 5 - 5 14 - - 16 - - 2 
�sszesen (total) 135 2 135 577 15 50 510 15 7 12 
Előző h�t (previous week) 127 2 114 728 14 55 443 29 9 15 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.11.08



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.) 

Orsz�gos tisztifőorvos: 
dr. Bujdos� L�szl� 
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