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HAZAI INFORM�CI� 
2000. �VI NOSOCOMIALIS J�RV�NYOK  

2000. �vben az �NTSZ megyei int�zetei az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
K�rh�zi J�rv�ny�gyi oszt�ly�ra 29 nosocomialis j�rv�nyt jelentettek be, 
mintegy 28%-kal kevesebbet, mint az előző �vben. A j�rv�nyok sz �m�nak 
cs�kken�se nem �rt�kelhető a nosocomialis j�rv�nyok előfordul�si 
gyakoris�g�nak t�nyleges cs�kken�sek�nt. Val�j�ban a fekvőbeteg int�zetek 
k�l�nb�ző okok miatt nem tesznek eleget bejelent�si k�telezetts�g�knek. �gy 
pl. az MRSA j�rv�nyok igen jelentős publicit�sa a m�di�ban az �rintett 
int�zm�nyek preszt�zsvesztes�g�t okozta, sz�les k�rben is negat�van 
hathatott, �s cs�kkenthette a bejelent�si hajland�s�got. 

A j�rv�nyok k�z�l 13 (44,8%) volt �n. nem specifikus, azaz m�s 
k�z�ss�gekben is előfordul� j�rv�ny (valamennyi enter�lis) �s 16 (55,2%) �n. 
specifikus, azaz csak az eg �szs�g�gyi ell�t�rendszerben, azzal �sszef�ggően 
kialakult (pneum�nia, sebfertőz�s, szepszis) j�rv�ny. A 29 nosocomialis 
j�rv�ny sor�n 454 �polt �s dolgoz� betegedett meg. Az enter�lis j�rv�nyokban 
331 (k�z�l�k 87 eg�szs�g�gyi dolgoz� �s csal�dtagja – a betegek 26,2%-a), 
az eg�szs�g�gyi ell�t�ssal �sszef�ggő j�rv�nyokban 123 megbeteged�s 
t�rt�nt (1. t�bl�zat). 

Az enter�lis j�rv�nyok kivizsg�l�sa sor�n hat esetben siker�lt k�rokoz�t 
kimutatni. Az ismert etiol�gi�j� j�rv�nyok k�z�l kettőt okozott Salmonella
(S.Enteritidis, S.Tenessi), m�sik h�romban a Caliciv�rus, egy esetben pedig 
E.coli O78 volt a k�rokoz�. H�t enter�lis j�rv�nyban nem siker�lt a k�rokoz�t 
kimutatni. Figyelembe v�ve az ismeretlen etiol�gi�j� enter�lis j�rv�nyokban 
megbetegedettek klinikai t�neteit, felt�telezhető e j�rv�nyok v�rus eredete is 
(2. t�bl�zat).  

 



A bejelentett nosocomialis j�rv�nyok megoszl�sa  
a 2000. �vben 

�polt+dolgoz� 

2. t�bl�zat

A nem specifikus (enter�lis) nosocomialis j�rv�nyok megoszl�sa 
k�rokoz�k szerint a 2000. �vben 

  Nem 
specifikus Specifikus  

�sszesen  j�rv�nyok 

Enter�lis Pneum�nia Sebfertőz�s Szepszis 

J�rv�nyok s 
z 
� 

ma  

13  3 8 5 29  

Betegek  331 34  60  29  454 

Meghaltak 
- 3 15  7 25  

% - 8,8 25,0 24,1 5,5 

K�rokoz� K�rh �zi oszt�ly  
J�rv�nyok  

sz�ma  
Betegek  
sz�ma  

S.Tenessi pszichi�tria 1 3 
S.Enteritidis kemother�pia 1 3 
E.coli O78 �jsz�l�tt r�szleg 1 2 
Caliciv�rus pszichi�tria, rehabilit�ci �, 3 160 
Ismeretlen pszichi�tria, rehabilit�ci �, 

belgy�gy�szat 7 163 

�sszesen    13  331 



A nosocomialis enter�lis j�rv�nyok adatai alapj�n a fekvőbeteg 
int�zm�nyek higi�n�s helyzete �s a szem�lyzet higi�n�s szeml�lete nem 
�t�lhető nagyon rossznak. Erre utal a bakteri�lis eredetű j�rv�nyok alacsony 
sz�ma, valamint az is, hogy a bakteri�lis eredetű j�rv�nyokban mind�ssze 8 
megbeteged�s t�rt�nt. A v�rus eredetű j�rv�nyokban magasabb a betegsz�m, 
felt�telezhető, hogy a k�rokoz� nemcsak kontakt �ton, hanem cseppfertőz�s 
�tj �n is terjedt. A v�rus eredetű enter�lis j�rv�nyok szan�l�sa jelentős feladat 
a fekvőbeteg int�zm�nyek k�rh�zhigi�n�s szolg�latai sz�m�ra. Tekintettel a 
nagy kontagiozit�sra, a r�vid inkub�ci�s időre, �ri�si jelentős�ge van az 
időben meghozott, a fertőz�sek sz�r�d�s�t megakad�lyoz� int�zked�seknek 
�s azok halad�ktalan v�grehajt�s�nak. Ez�rt nagyon fontos a fertőz�sek 
sz�m�nak alakul�s�t folyamatosan figyelemmel k�s�rni, ez az infekci�kontroll 
surveillance erős�t�s�vel �rhető el.  

A specifikus nosocomialis j�rv�nyok k�z�l h�rom pneum�nia j�rv�ny ker�lt 
bejelent�sre. Egy esetben a j�rv�ny�rt S.aureus, egy esetben Legionella,
egy esetben pedig MRSA volt a felelős. A pneum�nia j�rv�nyokat �jsz�l�tt, 
dializ�l�, illetve intenz�v ter�pi�s oszt�lyokon regisztr�lt �k. A nyolc 
sebfertőz�s j�rv�ny k�rokoz�ja minden esetben MRSA volt. 63 �polt 
megbeteged�se v�lt ismertt�, 83 szem�ly t�netmentesen �r�tette a k�rokoz�t. 
Mind az �t szepszis j�rv�ny korasz�l�tt ell�t�si centrumot �rintett. A 
megbetegedettek sz�ma 29, a koloniz�ltak� 45 volt. A k�rokoz�k megoszl�sa 
igen v�ltozatos: egy esetben gomba (Candida guilliermondii), a t�bbi 
esetben P.aeruginosa, Serratia marcescens, Acinetobacter junii, 
P.cepacia volt (3. t�bl�zat). 

Hal�loz�ssal csak a specifikus j�rv�nyok j�rtak, a pneum�nia j�rv�nyok sor�n 
3 �polt (az �rintettek 8,8%-a), a sebfertőz�s j�rv�nyok kapcs�n 15 �polt (az 
�rintettek 25%-a), a szepszis j�rv�nyokban pedig 7 �polt (az �rintettek 24,1%-
a) exit�lt (4. t�bl�zat). 

A specifikus nosocomialis j�rv�nyok adatai (magas letalit�s, nagy intrinsic 
rizik�val rendelkező betegcsoport ill. nagy extrinsic rizik�ra utal� 
oszt�lyt�pusok) alapj�n az akt�v j�rv�ny�gyi fel�gyelet �s a hat�kony 
megelőz�si elj�r�sok �s m�dszerek k�vetkezetes alkalmaz�sa ir�nti ig�ny 
fogalmazhat� meg.  



3. t�bl�zat
A specifikus nosocomialis j�rv�nyok megoszl�sa  

k�rokoz�k szerint a 2000. �vben 

4. t�bl�zat 

A hal�loz�ssal j�r� specifikus nosocomialis j�rv�nyok k�rokoz�i a 
2000. �vben 

  

K�rokoz� K�rh�zi oszt�ly  
J�rv�nyok  

sz�ma  

Pneum�nia 
S.aureus �jsz�l�tt  1 
Legionella dializ�l� 1 
MRSA intenz�v ter�pi�s oszt�ly  1 

Sebfertőz�s 
MRSA traumatol�gia, szeptikus r�szleg 2 

intenz�v 2 
seb�szet/intenz�v 1 
aneszteziol�gia/intenz�v 2 
rehabilit�ci� 1 

Szepszis 
P.aeruginosa perinatalis intenz�v centrum 1 
C.guilliermondii 1 
S.marcescens 1 
P.cepacia 1 
Acinetobacter junii neonatalis intenz�v centrum 1 
J�rv�nyok sz�ma �sszesen 16  

K�rokoz� J�rv�ny t�pusa Meghaltak 
sz�ma  

MRSA pneum�nia 3 
MRSA sebfertőz�s 15 
S. marcescens 
Acinetobacter junii 
P.cepacia  

szepszis 7 

�sszesen   25  



INFLUENZA �S INFLUENZASZERŰ MEGBETEGED�SEK  

A 2001. janu�r 29 – febru�r 4. k�z�tti időben 12 megy�ből �s a főv�rosb�l 
k�z�ltek sz�mszerű adatokat az influenz�s megbeteged�sekről. Az előző 
h�thez viszony�tva - az influenzaszerű megbeteged�sek g�cos halmoz�d�sa 
illetve egy�b, aktivit�sra utal� jelek miatt - tov�bbi �t ter�leten (B�cs -Kiskun, 
Hajd�-Bihar, Heves, J�sz -Nagykun-Szolnok �s Veszpr�m megy�ben) 
rendelt�k el a jelentőszolg�lat műk�dtet�s�t.  

Az 5. h�ten az influenza miatt orvoshoz fordul�k sz�ma (46 420 fő) 
m�sf�lszeres�re emelkedett a 4. hetihez viszony�tva. A betegek 15%-a ker�lt 
t�pp�nzes �llom�nyba, 3 291 betegn�l (7,1%) diagnosztiz�ltak sz�vődm�nyt. 
64 beteget sz�ll �tottak k�rh�zba, hal�lesetet nem jelentettek. 

A megbeteged�sek ter�leti megoszl�s�ban jelentős k�l�nbs�g volt 
megfigyelhető. A lakoss�g �rintetts�ge a Dun�nt�l h�rom megy�j�ben, Tolna 
(2,3%), Baranya (1,8%) �s Vas megy�ben (1,7%) volt a legmagasabb.  

A m�r el őző h�ten is jelentő dun�nt�li megy�k k�z�l legerőteljesebben Zala 
megy�ben emelkedett a megbeteged�sek sz�ma, ahol a 4. hetin�l h�romszor 
t�bb esetet regisztr�ltak. Győr-Moson-Sopron megy�ben k�tszeres�re, 
Baranya, Tolna �s Vas megy�ben m�rs�keltebben, de tov�bb nőtt az 
influenz�s panaszokkal orvosn�l jelentkezők sz�ma. Az előző hetin�l t�bb 
influenzaszerű megbeteged�st jeleztek a főv�rosb�l is, azonban az orvoshoz 
fordul�k sz�ma a lakoss�g mind�ssze 0,4%-�t tette ki. Somogy megy�ben a 
negyedik h�ten tetőz�tt a j�rv�ny (7 056 beteg), ehhez k�pest ezen a h�ten 
harmad�ra cs�kkent az influenz�s esetek sz�ma.  

A betegek �letkor szerinti megoszl�sa az előző hetihez hasonl�an alakult, 
52,1%-uk gyermek, 26,2%-uk 15 -24 �ves kor� fiatal felnőtt volt. A 60 �ven 
fel�liek k�z�tt mind�ssze 1 240 megbeteged�s, az �sszes jelentett eset 2,7%-
a fordult elő. 

Az influenz�s betegekn�l �szlelt sz�vődm�nyek 36,7%-a torok- vagy 
mandulagyullad�s volt, hasonl� ar�nyban jelentkezett h�rghurut.  



Influenza �s influenzaszerű megbeteged�sek adatai 
2001. 5. h�t 

Az 5. h�ten 19 betegn�l virol�giai vizsg�latokkal is bizony�tott�k az 
influenzav�rusok k�roki szerep�t, 15 betegn�l influenza A, 4 betegn�l 
influenza B fertőz�st igazoltak.  

Az �NTSZ Borsod-Aba�j-Zempl�n Megyei Int�zet�nek V�ruslaborat�rium�ban 
k�t sporadikus betegből direkt antig�nkimutat�ssal influenza A v�rus, az 
�NTSZ Csongr�d Megyei Int�zet�nek V�ruslaborat�rium�ban egy B�k�s 
megyei beteg garatv�lad�k�b�l szint�n influenza A v�rus jelenl�t�t igazolt�k. 
A Főv�rosi �NTSZ V�ruslaborat�rium�ban 2 esetben szerol�giai 
vizsg�latokkal erős�tett�k meg az influenza A fertőz�st. Az Orsz�gos 
Epidemiol�giai K�zpont Virol�giai főoszt�ly�n az 5. h�ten 126 l�g�ti mint�t 
vizsg�ltak meg direkt immunfluoreszcens elj�r�ssal. N�gy beteg [Fej�r (2), 
Tolna (1), Zala (1)] garatv�lad�k�ban influenza B v�rus, tov�bbi n�gy betegn�l 
[Budapest (1), J�sz-Nagykun-Szolnok (3)] influenza A v�rus jelenl�t�t mutatt�k 
ki. Hat Tolna megyei betegn�l PCR vizsg�lattal H1N1 alt�pus� influenza A 
v�rus jelenl�t�t igazolt�k.  

Ter�let 
Betegek T�pp�nzbe 

vettek 
Sz�vőd-
m�nyes 
esetek 

K�rh�zba 
sz�ll�tottak Halottak 

sz�ma 

Budapest 6 534 1 365 85 4 0 

Baranya 7 300 619 769 16 0 

B�cs-Kiskun 3 330 621 36 7 0 

Fej�r 3 846 756 47 4 0 

Győr-M.-S. 3 271 611 120 5 0 

Hajd�-B. 627 156 39 2 0 

Heves 995 80 36 4 0 

J�sz-N.-Sz. 3 419 463 26 1 0 

Somogy 2 412 512 156 3 0 

Tolna 5 682 449 1 304 0 0 

Vas 4 578 763 69 1 0 

Veszpr�m 1 985 264 88 13 0 

Zala 2 441 331 516 4 0 

�sszesen 46 420 6 990 3 291 64 0 



Hat, kor�bban gyorsdiagnosztikai elj�r�ssal pozit�vnak bizonyult beteg 
[Somogy (4), Fej�r (1), Veszpr�m (1)] garatv�lad�k�b�l siker�lt izol�lni is az 
influenza A v�rust, valamennyi t�rzs H1N1 alt�pus�nak bizonyult.  

A 2001. �v 3-5. het�ben �sszesen 80 362 megbeteged�st jelentettek, az 
esetek 54,2%-a a Dun�nt�lon fordult elő. A lakoss�g megbeteged�si ar�nya 
ezen idő alatt n�gy megy�ben volt a legmagasabb, Tolna megy�ben a 
lakoss�g 4,1%-a, Somogy megy�ben 3,6%-a, Vas megy�ben 3,1%-a, Baranya 
megy�ben 2,9 %-a betegedett meg. 
  



INVAZ�V MENINGOCOCCUS MEGBETEGED�SEK, 2001. JANU�R 

Az �v első h�napj�ban az invaz�v meningococcus betegs�gre vonatkoz� 
surveillance keret�ben 11 megbeteged�st jelentettek az Orsz�gos 
Epidemiol�giai K�zpont J�rv�ny�gyi oszt�ly�nak. Kilenc megbeteged�st 
laborat�riumi vizsg�lattal is siker�lt megerős�teni, k�t esetben csak a klinikai 
k�p val�sz�nűs�tette a diagn�zist.  

A megerős�tett diagn�zissal rendelkező megbeteged�sek k�z�l nyolc esetben 
B szerocsoport�, egy eseteben C szerocsoport� N.meningitidis volt a 
k�rokoz�. A fertőz�s k�vetkezt�ben �t csecsemő, k�t �t�ves gyermek, h�rom 
16-24 �ves �s egy 48 �ves kor� szem�ly betegedett meg.  

A klinikai t�netek alapj�n diagnosztiz�lt esetek a főv�rosban, a C �s egy B 
szerocsoport� k�rokoz� �ltal okozott megbeteged�s J�sz -Nagykun-Szolnok 
megy�ben, a B szerocsoport� k�rokoz� �ltal okozott tov�bbi megbeteged�sek 
�t ter�leten [Baranya, B�k�s, Borsod-Aba�j-Zempl�n, Győr-Moson-Sopron (2) 
�s Vas (2) megy�ben] fordultak elő. K�t beteg a fertőz�s k�vetkezt�ben 
meghalt, mindk�t hal�lesetben a B szerocsoport� N.meningitidis k�roki 
szerepe igazol�dott.  

Szerkesztős�gi megjegyz�s: M�g 1999. december – 2000. j�lius k�z�tt az 
invaz�v meningococcus a megbeteged�sek t�bbs�g�t a C szerocsoport� 
N.meningitidis okozta, addig a jelen epidemiol�giai szezonban ez a 
dominancia m�r nem volt folyamatosan megfigyelhető, �s janu�rban �jra a B 
szerocsoport� k�rokoz� t�ls�lya alakult ki. 
  



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

A 2001. janu�r 29 - febru�r 4. k�z�tti időszakban bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sre alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis bakteri�lis fertőző betegs�gek csoportj�ban a 
campylobacteriosis bejelent�sek sz�ma m�rs�kelten emelkedett, a 
salmonellosisok� alig v�ltozott az előző hetihez viszony�tva. Mindk�t 
betegs�gből t�bb esetet regisztr�ltak, mint az el őző �v azonos het�ben.  

Az enteritis infectiosa előfordul�sa csak kism�rt�kben emelkedett a 4. 
hetihez k�pest, a legt�bb bejelent�s Pest, Veszpr�m �s J�sz-Nagykun-
Szolnok megy�ből �rkezett. 

A v�rushepatitisek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezően alakult, a nyilv�ntart�sba 
ker�lt esetek sz�ma a medi�n fel�n�l is kevesebb volt. A bejelent�sek k�zel 
fele a főv�rosb�l �rkezett. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek k�z�l az előző hetin�l �s a 2000. �v 
5. het�n�l is kb. 40%-kal kevesebb scarlatina esetet regisztr�ltak, a 
bejelent�sek harmada a főv�rosb�l �s Pest megy�ből sz�rmazott. A varicella
j�rv�ny�gyi helyzete nem t�rt e l�nyegesen a kor�bbi időszakokban �szlelttől, 
ugyanakkor a mononucleosis infectiosa epidemiol�giai helyzete 
kedvezőtlen�l alakult. A v�dőolt�ssal megelőzhető betegs�gek k�z�l csak 
sz�rv�nyos rubeola ill. mumpsz megbeteged�sek fordultak el ő. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek csoportj�ban a h�ten hat, janu�rban 
kezdőd�tt purulens meningitis megbeteged�s ker�lt a nyilv�ntart�sba, 
k�z�l�k kettőn�l v�lt ismertt� a k�rokoz�, mely mindk�t esetben B 
szerocsoport� N.meningitidis volt. A meningitis serosa �s encephalitis 
infectiosa j�rv�ny�gyi helyzete az előző �vek�hez hasonl�an alakult. 

Az egy�b zoon�zisok k�z�l kiemelendő a toxoplasmosis, mert a 
bejelent�sek heti sz�ma az előző �vi h�rommal szemben kilencre emelkedett, 
�s az �v eleje �ta k�zel k�tszer annyi esetet regisztr�ltak, mint a 2000. �vi 
megfelelő k�z�p�rt�k.  

A h�ten ker�lt nyilv�ntart�sba ez�vben az első listeriosis megbeteged�s: a 
m�sf�l�ves gyermeket agyh�rtyagyullad�s t�neteivel sz �ll �tott�k k�rh�zba, a 
diagn�zist laborat�riumi vizsg�lattal is al�t�masztott�k.  
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