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‚S INFLU EN ZASZER Ű MEGB ETEGED ‚SEK

A 2001. febru„r 5-11. kƒzƒtti id őben h•rom megye kiv€tel€vel az eg €sz
orsz•gb „l jelentettek influenz•s megbeteged€seket, ezen a h€ten B€k€s,
Borsod-Aba…j-Zempl€n, Kom•rom-Esztergom €s Szabolcs-Szatm•r-Bereg
megy€ben is megkezdte műkƒd€s€t a jelentőszolg•lat.
A 6. h€ten 49466 beteg fordult orvoshoz influenz•ra utal„ klinikai t‡netekkel.
Annak ellen€re, hogy tƒbb ter‡letről jelentettek adatokat, a megbeteged€sek
sz •ma az el őző hetihez viszonyˆtva (46420) csak igen m…rs …kelten
emelkedett. 7541 beteget (15,2%) vettek t•pp €nzes •llom•nyba. A betegek
6% -•n•l, 2987 esetben €szleltek sz ƒvődm €nyt, a k„rh •zban •poltak sz •ma 76
volt. Hal•loz•st ezen a h€ten sem jelentettek (t •bl •zat).
A t•rgyh€ten a lakoss•g €rintetts€ge Vas, Zala, Baranya, Gy őr-Moson-Sopron
€s J•sz -Nagykun-Szolnok megy€ben volt legerőteljesebb, e ter‡leteken egy
h€t alatt a lakoss•g 1,1-0,9%-a betegedett meg.
Az el őző h€thez viszonyˆtva az …rintett dun„nt †li megy…kben - Gy őr-MosonSopron €s Zala megye kiv€tel€vel - cs ƒkkent a megbeteged€sek sz •ma, a
j„rv „ny visszavonul‡ban van. Somogy, Tolna €s Baranya megy€ben az
el őző h€ten regisztr•lt esetsz•m fel€n€l is kevesebb beteg fordult orvoshoz
influenz•ra utal„ t‡netekkel, Fej€r €s Vas megy€ben m€rs €keltebb (kb. 30%)
volt a cs ƒkken€s.
Az influenza aktivit„s er ős‰d…s…re utal‡ jeleket az orsz„g keleti r…sz …ben
€szleltek. A 6. h€ten Hajd…-Bihar €s Heves megy€ben az 5. heti esetsz•m
m•sf €l illetve k€t €s f€lszeres€t regisztr•lt •k, azonban a lakoss•gnak
mindƒssze 0,3-0,5%-•t €rintett€k a megbeteged€sek.

Influenza …s influenzaszerű megbeteged…sek adatai
2001. 6. h…t

Ter‹let

Betegek

T„pp…nzbe
vettek

Sz‰vődm…nyes
esetek
sz„ma

K‡rh„zba
sz„llŒtottak

Halottak

Budapest

7 880

1 570

115

2

0

Baranya

3 498

504

368

12

0

B„cs-Kiskun

3 702

639

65

5

0

B…k…s

2 058

286

348

3

0

Borsod-A.-Z.

3 283

196

199

4

0

Fej…r

2 696

569

27

1

0

Győr-M.-S.

3 999

800

151

3

0

Hajd†-Bihar

1 687

172

55

5

0

Heves

1 562

117

74

3

0

J„sz-N.-Sz.

3 782

452

66

7

0

Kom„rom-E.

1 871

370

100

2

0

Somogy

593

129

39

0

0

Szabolcs-Sz.-B.

3 182

221

127

7

0

Tolna

2 067

271

617

14

0

Vas

2 922

499

85

0

0

Veszpr…m

1 838

321

77

7

0

Zala

2 846

425

474

1

0

49 466

7 541

2 987

76

0

•sszesen

Az el ősz ƒr jelentő Kom•rom, Borsod-Aba…j-Zempl€n, Szabolcs-Szatm•r-Bereg
€s B€k€s megy€ben kƒzel azonos volt a betegs€g el őfordul•si gyakoris•ga
(0,4-0,6%).
A főv„rosban az elm…lt h•rom h€tben – ha igen m€rs €kelten is, de –
folyamatosan nőtt az influenzaszerű t‡netekkel orvosn•l jelentkezők sz •ma,
azonban a 100 lakosra jut„ •tlagos megbeteged€si sz •m tov•bbra is alacsony
(0,4%) volt. A ker‡letek €rintetts€ge k‡lƒnb ƒző volt, a 6. h€ten a XXI., XXII. €s
a IV. ker‡letben volt legmagasabb a megbeteged€si ar •ny, megkƒzelˆtette
vagy meghaladta az 1% -ot.
A megbeteged€sek v•ltozatlanul a gyermekek k‰z‰tt fordultak el ő a
legnagyobb ar „nyban, a betegek kƒzel fele (53%-a) 15 €vesn€l fiatalabb
volt. A regisztr•lt esetek negyede (22,3%-a) a 15 -24 €vesek kƒz‡l ker‡lt ki, €s
a betegeknek csak 3% -a volt 60 €vesn€l id ősebb. A jelent€sek szerint a h€ten
a főv•ros €s Somogy megye egy-egy •ltal•nos iskol•j•ban a magas hi •nyz•si
ar •ny miatt tanˆt•si sz ‡netet rendeltek el.
A betegekn€l €szlelt sz ‰vődm …nyek k‰zel fele (47%-a) bronchitis, negyede
(22,3%) pharyngitis ill. tonsillitis volt, sinusitist 11,2%-ban, pneumoni•t 7% ban diagnosztiz•ltak.
2001.
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megbeteged€st regisztr•ltak. Az ezen id őszakra vonatkoz„ ƒsszegzett
megbeteged€si ar •ny Tolna (4,9%), Vas (4,2%) valamint – azonos m€rt €kben
– Baranya €s Somogy megy€ben (3,8-3,8%) volt a legmagasabb. Csongr•d,
N„gr •d €s Pest megy€ben az influenzaszerű megbeteged€sek sz •ma nem t€rt
el az ilyenkor szok•sost„l.
A 3-6. h€ten 52 szem€lyn€l virol„giai vizsg•latokkal is megerősˆtett€k az
influenza vˆrusok (38 influenza A, 14 influenza B) k„roki szerep€t. Az idei
szezonban izol•lt 13 influenza A tƒrzs H1N1 altˆpus…nak bizonyult.

H AL €LOS

KIMENETELŰ IM PORT €LT MAL €RIA MEGB ET EGED‚S

Esetismertet…s
Egy 45 €ves budapesti f€rfi janu•r 27 -€n zavart tudat•llapotban,
„encephalitis?” diagn„zissal ker‡lt felv€telre a Főv•rosi Szent L•szl„
K„rh •zba. K„relőzm €ny €ből kider‡lt, hogy janu•r 23. „ta l•zas, egy
alkalommal hidegr•z•sa volt, a betegn€l k€t napja bal bordaˆv alatti f•jdalom,
h•nyinger, h•ny •s, izomf•jdalom jelentkezett. H•ziorvosa – tekintettel az
influenzaszerű megbeteged€sek szezon•lis id őszak•ra – a panaszokat
felsől€g…ti fertőz€s kƒvetkezm€ny €nek tartotta. A f€rfinek janu•r 27 -€n
tudatzavara alakult ki, ez €rt ker‡lt felv€telre az egyik budapesti k„rh •z
belgy„gy •szati oszt•ly •ra. Innen, encephalitis gyan…ja miatt m€g aznap
•tsz•ll ˆtott•k a Szent L•szl„ K„rh •z Neuroinfektol„giai oszt•ly •ra. Az
epidemiol„giai anamn€zis felv€telekor a hozz•tartoz„k elmondt•k, hogy a
csal•d december 31 - janu•r 14. kƒzƒtt Keny•ban ‡d‡lt. Ennek alapj•n
azonnal felmer‡lt a mal•ria gyan…ja, amit a v€rkenet vizsg•lata is igazolt: a
megbeteged€st P.falciparum okozta. A beteg janu•r 27 -€n este intenzˆv
oszt•lyra ker‡lt, ahol megkezdt€k szakszerű kezel€s€t. Œllapota azonban
fokozatosan romlott, s…lyos haemolˆzis €s acid„zis alakult ki, janu•r 28 -•n
reggel exit•lt.
A beteg Keny•ba tƒrt €nt kiutaz•s•t megelőzően s•rgal•z €s hepatitis A elleni
v€dőolt•st kapott, €s id őben felˆrt •k sz •m•ra a mal•ria profilaxis•ra aj •nlott
mefloquin k€sz ˆtm €nyt is. A gy „gyszert a beteg ki is v•ltotta, de a
betegt•j€koztat„ban
szereplő
mell€khat•sok
sor•t
€s
az
alkohol
fogyaszt•s•nak ker‡l€s€re vonatkoz„ aj •nl •st olvasva …gy dƒnt ƒtt, hogy a
gy „gyszert nem szedi be.
Szerkesztős•gi megjegyz•s: Az Eg€szs€g•gyi Vil‚gszervezethez sz‚mos jelent€s
€rkezik az Afrik‚ban j‚rt k•lfƒldiek kƒzƒtt előfordul…, ezreket €rintő, esetenk€nt hal‚los
kimenetelű mal‚ria megbeteged€sekről. A hal‚lesetek megelőzhetőek lenn€nek, ha
rovarriaszt… szerek haszn‚lat‚val vagy m‚s m…dszereket alkalmazva az utaz…k
elker•ln€k a sz‡nyogok csˆp€s€t, €s helyesen alkalmazn‚k a kemoprofilaktikumokat.
Gyakran „last minute” utak r€sztvevői betegednek meg mal‚ri‚ban, ilyen jelent€sek
€rkeztek Spanyolorsz‚gb…l, N€metorsz‚gb…l, D‚ni‚b…l, Sv€dorsz‚gb…l €s NagyBritanni‚b…l is.
Mivel minden mal‚ria elleni szer eset€ben l€tezik ellenjavallat €s mell€khat‚s, ez€rt az
utaz‚ssal ƒsszef•ggő betegs€gek gy…gyˆt‚s‚ban-megelőz€s€ben j‚rtas szakorvosnak
kell a gy…gyszert felˆrnia, €s a mell€khat‚sokr…l az utaz…t t‚j€koztatnia. Ilyenkor el kell
magyar‚zni az utaz…nak, hogyan kell m€rlegelni a megelőzni kˆv‚nt betegs€g
kock‚zat‚t €s az esetleges mell€khat‚s kialakul‚s‚nak es€ly€t, s‡lyoss‚g‚nak
vesz€lyeit. ‹gy elker•lhető, hogy az utaz… maga dƒntsƒn olyan k€rd€sekben, melyekben
nem rendelkezik elegendő szakmai inform‚ci…val.

Egyetlen mal‚ria elleni kemoprofilaktikum sem ny‡jt teljes v€delmet. Ha az utaz… az
utaz‚s alatt vagy ut‚na megbetegszik, azonnal orvoshoz kell fordulnia, €s t‚j€koztatnia
kell az orvost k•lfƒldi ‡tj‚r…l. A kezdeti t•netek a mal‚ria eset€ben enyh€k: l‚z, rossz
kƒz€rzet €s influenzaszerű t•netek jelentkeznek. Mindig mal‚ri‚ra kell gyanakodni, ha
end€mi‚s ter•letre tƒrt€nt utaz‚st kƒvetően ak‚r csak l‚z is, vagy azt kˆs€rő fejf‚j‚s,
izomf‚jdalmak, gyenges€g, h‚ny‚s, hasmen€s €s kƒhƒg€s jelentkezik az utols…
expozˆci…t kƒvető k€t h…napon bel•l (ritka esetben m€g hosszabb idő m‡lva).
A mal‚ria kimenetele szempontj‚b…l dƒntő jelentős€ge van az időben fel‚llˆtott
diagn…zisnak €s a hat€kony ter‚pia megkezd€s€nek. Időben alkalmazott adequat
ter‚pia eset€n a mal‚ria gy…gyˆthat… betegs€g. A gondosan felvett epidemiol…giai
anamn€zis €letmentő lehet.
A WHO t‚j•koztat‚sa szerint Afrika d•li terƒletein 2001 m‚jus‚ig a mal‚riafertőz•sek sz‚m‚nak n„veked•se j…solhat…. 2000 decembere …ta ugyanis a
t•rs•gben igen esős az időj‚r‚s, •s az előrejelz•sek szerint 2001 m‚rcius‚ig
tov‚bbra is szokatlanul sok csapad•k v‚rhat…, ez•rt az e r•gi…ba utaz…k
felvil‚gos†t‚sa •s megfelelő profilaktikumokkal t„rt•nő ell‚t‚sa a kor‚bbiakn‚l is
nagyobb jelentős•ggel b†r.
Forr„s: W kly Ep id emiol Rec 2001; 76: 25 -27
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MEGJELEN ‚S‚R ŐL

Megjelent a „T„j…koztat‡ az enged…lyezett irt‡szerekről …s az
eg …szs…g‹gyi k„rtevők elleni v…dekez…s szakmai ir „nyelveiről” cŒmű
2001-2002. …vi kiadv„ny.
€ra: 1725 Ft + 207 Ft (12% €FA) = 1932 Ft.
A kƒnyvek a kor•bban megk‡ld ƒtt megrendel€sben foglalt p€ld •nysz•mban az
OEK Kƒzponti iktat„ €s post•z„ban (C €p‡let, fƒldszint) vehetők •t.

A HAZAI J€RV €NY ‘GYI HELYZET €LTAL€NOS JELLEMZ‚SE
A 2001. febru„r 5-11. k‰z‰tti id őszakban bejelentett heveny fertőző
megbeteged€sek alapj•n az orsz•g j•rv •ny ‡gyi helyzete az al •bbiakban
foglalhat„ ƒssze:
Az enter„lis bakteri„lis fertőző betegs…gek csoportj•ban az el őző hetihez
viszonyˆtva kƒzel harmad•val kevesebb salmonellosis €s campylobacteriosis
ker‡lt a nyilv•ntart•sba, a bejelent€sek sz •ma a tavalyi €v azonos het€ben
regisztr•ltn•l is alacsonyabb volt. A salmonellosis €s a dysenteria
j•rv •ny ‡gyi helyzete a kor•bbi €vekhez k€pest is kifejezetten kedvezően
alakult. Kiemel€sre €rdemes, hogy az ut „bbi hetekben megszaporodott a
yersiniosis megbeteged€sek sz •ma, az €v eleje „ta 28 esetet regisztr•ltak,
h•romszor tƒbbet, mint az elm…lt €v 1-6. het€ben.
Az enteritis infectiosa bejelent€sek sz •ma m€rs €kelten cs ƒkkent az 5.
hetihez k€pest. A betegs€g ter‡letenk€nti el őfordul•s•ban nagy volt az
elt€r€s: mˆg n€gy megy€ben tˆzn €l kevesebb megbeteged€s fordult el ő, addig
hat ter‡leten tƒbb mint 40 esetet regisztr•ltak.
A l…g†ti terjed…sű fertőző betegs…gek kƒz‡l az el őző hetin€l tƒbb scarlatina
€s varicella megbeteged€st jelentettek. A scarlatina j•rv •ny ‡gyi helyzete
kedvezőbben, a varicell•€ a 2000. €vihez hasonl„an alakult. Morbilli
megbeteged€sr ől nem €rkezett jelent€s, n€h•ny mumpsz €s rubeola eset
sz „rv •nyosan fordult el ő.
Az idegrendszeri fertőző betegs…gek csoportj•ban az el őző heti hattal
szemben kilenc ter‡letről egy-egy purulens meningitis ker‡lt a
nyilv•ntart•sba.
A h€ten egy mal„ria megbeteged€st regisztr•ltak, a 2001. €vben ez volt a
harmadik import•lt megbeteged€s. (Az 1-6. h€tre vonatkoz„ kumulatˆv adatok
kƒzƒtt az első k€t mal•ria bejelent€s az €rt nem szerepel, mert a rƒgz ˆtett
adatok az ŒNTSZ illet€kes int€zeteiből – r€szben technikai okok miatt – csak
k€sőn, a heti jelent€sek k€sz ˆt€se ut •n €rkeztek az Orsz•gos Epidemiol„giai
Kƒzpontba.)

Az Epidemiol…giai Inform‚ci …s Hetilap (Epinfo) a
Johan B•la Orsz‚gos Epidemiol…giai K„zpont (OEK) kiadv‚nya.
A kiadv•nyban szereplő kƒzlem€nyek szakmai egyeztet€st kƒvetően jelennek
meg, ennek megfelelően az orsz•gos jellegű ƒssze•ll ˆt•sok, illetve a
szerkesztős€gi megjegyz€sben foglaltak az Orsz•gos Epidemiol„giai Kƒzpont
€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•gƒgyi Int•zet •s a Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai Kƒzƒs
Alapn‚l elnyert p‚ly ‚zat ‚ltal biztosˆtott egy•ttműkƒd€s r€v€n fejlesztett€k ki.
Az Epinfo minden h€ten p€nteken ker‡l post•z•sra.

A kiadv•nnyal kapcsolatos €szrev€telekkel, kƒzl €si sz •nd €kkal sz ˆveskedj€k
az Epinfo főszerkesztőj…hez fordulni:
Johan B…la Orsz„gos Epidemiol‡giai K‰zpont
1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: 215-8027, 476-1383, 476-1224
Telefax: 476-1223

A
heti
kiadv•nyban
szereplő
anyagok
szabadon
m•solhat„k
€s
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