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EG�SZS�G�GYI VIL�GNAP 2001 

"Lelki-szellemi eg�szs�get mindenkinek" 

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet a 2001. �vet a Lelki Eg�szs�g �v�nek 
nyilv�n�totta. 

Az �prilis 7-i "Eg�szs�g Vil�gnap" kiemelt t�m�ja "Lelki-szellemi eg�szs�get 
mindenkinek" jegy�ben az "Igent a gondoskod�sra - Nemet a kirekeszt�sre" 
jelmondat k�t egyetemes �zenetet k�zvet�t:  

Minden t�rsadalomban �sszpontos�tani kell az erőket a ment�lis eg�szs�g 
zavarainak kezel�s�re. 

A megb�lyegz�sből �s a megk�l�nb�ztet�sből eredő t�rsadalmi 
kitasz�totts�g �s a korszerűtlen int�zm�nyi rendszer g�tolja az �rintettek 
hozz�jut�s�t a megfelelő kezel�shez. 

  

A WHO főigazgat�ja a megold�s lehetős�g�t az 
eg�szs�gfejleszt�sben/eg�szs�gmegőrz�sben l�tja. "Minden ember 
eg�szs�gesen akar �lni. A t�rsadalom feladata, hogy erre k�pess� tegye 
őket." Felh�vta a vil�g figyelm�t arra, hogy:  

a fejlődő orsz�gokban 37 milli� ember szenved skizofr�ni�ban, �s csak 
egynegyed�k r�szes�l kezel�sben, 

a s�lyos depresszi� a vil�g felnőtt lakoss�g�nak 5%-�t �rinti, �s az 
�rintettek egynegyede sem kap kezel�st, 

t�bb mint 50 milli� ember szenved epilepszi�ban, k�zel 40 milli�an 
k�z�l�k a fejlődő orsz�gokban �lnek, a betegek 60 -90%-a sz�m�ra az 
eg�szs�g�gyi ell�t�s nem hozz�f�rhető. 

A vil�gon k�zel 400 milli� ember szenved ment�lis vagy neurol�giai 
zavarokban, vagy pszichoszoci�lis gondokt�l, mint az alkohol vagy k�b�t�szer 
f�ggős�g. A WHO Ment�lis Eg�szs�ggel foglalkoz� programot dolgozott ki a 
ment�lis zavarok �ltal okozott egy�ni �s t�rsadalmi terhek cs�kkent�s�re. 
Szorgalmazza az ilyen ir�ny� ismeretek be�p�t�s�t az �ltal�nos eg�szs�g�gyi 
szeml�letbe �s szoci�lis ell�t�sba. 

Forr�s: http://www.who.int/world-health-day 
http://www.who.int/world-health-day/messages.en.html 
who.int/director-general/speeches/2000/2001208 
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HAZAI INFORM�CI� 

FERTŐTLEN�T�S A RAGAD�S SZ�J- �S K�R�MF�J�S TERJED�S�NEK 
MEGELŐZ�SE �RDEK�BEN 

A ragad�s sz�j- �s k�r�mf�j�s (aphta epizootica) a has�tott k�rmű �llatok 
(h�zi �s vadon �lő k�rődzők, �s a sert�s) heveny, �ltal�nos t�netekkel �s 
h�lyagk�pződ�ssel j�r� fertőző betegs�ge. A sz�j- �s k�r�mf�j�s v�rusa ir�nt 
az ember is fog�kony, azonban hum�n megbeteged�s ritk�n fordul el ő.  

A k�rokoz� ellen�ll� k�pess�ge  

A sz�j- �s k�r�mf�j�s k�rokoz�ja a Picornavirusok csal�dj�nak Aphtov�rus 
nemzets�g�be tartozik. A v�rusnak h�t szerot�pusa ismert (O, A, C, SAT-1, 
SAT-2, SAT-3, �s �zsia-1) �s ezeken bel�l sz�mos alt�pus l�tezik. Virionja 20 -
30 nm nagys�g�, RNS-t tartalmaz. 

A v�rus ellen�ll� k�pess�ge att�l f�gg, hogy milyen k�zegben van jelen. A 
ny�lban l�vő v�rus p�ld�ul hamarabb inaktiv�l�dik mint a h�m-, vagy a 
h�lyagcafatban. K�l�n�sen nagy ellen�ll� k�pess�get tan�s�t, ha a h�mcafat 
gyorsan besz�rad. A besz�radt anyagban l�vő v�rus a k�lső k�rnyezetben 
h�napokig �letben maradhat. K�l�n�sen kedvez a v�rus �letben marad�s�nak 
a sz�raz �s/vagy hideg levegő, valamint a s�t�t. A besz�radt v�rus 
fertőzők�pess�g�t  

is megőrizheti. Ezek az időtartamok term�szetesen nagym�rt�kben f�ggnek a 
k�lső t�nyezőktől, amelyek az �rt�keket mindk�t ir �nyban m�dos�thatj�k.  

A v�rus hőtűrő k�pess�g�vel kapcsolatos irodalmi adatok ellentmond�ak, ami 
nem meglepő, hiszen a vizsg�latok k�r�lm�nyei, a v�rust tartalmaz� k�zeg 
feh�rjetartalma, a k�rokoz� kimutat�s�ra alkalmazott m�dszerek 
�rz�kenys�ge az egyes k�s�rletekben k�l�nb�ző volt. 

A tejben l�vő v�rus 63 -65oC-on 30 perc, 70oC-on 15 perc alatt, m�g 80oC-on 
azonnal inaktiv�l�dik. 

szarvasmarha szőr�n  4 h�tig, 
zs�kokon  1-20 h�tig, 
dar�n  8-20 h�tig, 
sz�n�n  8-15 h�tig, 
�vegen  2 h�tig,  
homokon  11  napig 



A k�l�nb�ző tejterm�kekbe ker�lt v�rus fertőző k�pess�g�nek id őtartama: 

A v�rben, v�rsz�rumban vagy tejben l�vő v�rus hővel szembeni ellen�ll� 
k�pess�ge csaknem megegyezik a h�lyagtartalomban l�vő v�rus�val. A beteg 
�llatok frissen fejt tej�ben l�vő v�rus ellen�ll � k�pess�ge nagy, mivel a tejbe 
kisebb-nagyobb h�mcafatok is ker�lhetnek, �s az ezekben l�vő v�rus nagy 
hőrezisztenci�val rendelkezik. 

A sz�j- �s k�r�mf�j�s v�rusa az er ősen savas k�rnyezetben hamar elvesz�ti 
fertőzők�pess�g�t. A savany� tejf�lből k�sz �tett vajb�l k�rokoz� nem volt 
kimutathat�. Amennyiben a sajtk�sz�t�s sor�n a sajtmassza vegyhat�sa 16 -20 
�r�n �t pH 6 al� s�llyedt, a sajtot is v�rusmentesnek tal�lt�k.  

A k�rokoz� rendk�v�l �rz�keny a hordoz� k�zeg vegyhat�s�nak v�ltoz�sai 
ir�nt. A hat�st vizsg�lva azt tal�lt �k, hogy a sz�j- �s k�r�mf�j�s v�rusa +4oC-
on pH 4,0 vegyhat�sn�l: azonnal, pH 5–6,0-n�l 1-2 perc, pH 6,5-n�l 14 �ra, 
pH 8,0-n�l 3 h�t, pH 9,0-n�l 1 h�t, pH 10,0-n�l 14 �ra alatt inaktiv�lhat�. 

A v�rusnak ez a tulajdons�ga a rothad�skor keletkező l�gos, valamint a 
tejterm�kek k�sz�t�sekor �s a h�s �r�se k�zben keletkező savany� k�zeg 
v�rusinaktiv�l� hat�s�ban jut gyakorlatilag hasznos�that� m�don kifejez�sre. 

Amennyiben a h�sok tejsavas erjed�se sor�n a vegyhat�s pH 6,0 al� esik, az 
izomsz�vetben l�vő v�rus elvesz�ti fertőzők�pess�g�t. Ez 10 -12oC-on 24 �ra, 
4-8oC-on 48 �ra alatt k�vetkezik be. A v�g�s ut�n azonnal lefagyasztott 
h�sokban a tejsavas erjed�s nem megy v�gbe, a v�rus t�bb h�napon �t 
fertőzők�pes maradhat. K�l�n meg kell eml�teni, hogy a tejsavas erjed�stől 
csak az izomsz�vetben l�vő v�rus inaktiv�l�d�sa v�rhat�, a lev�gott �llatban a 
csontvelő, a belső szervek �s a nyirokcsom�k akkor is tartalmazhatnak v�rust, 
ha az izomzat att�l m�r mentes. N�h�ny t�j�koztat� adat arra vonatkoz�an, 
hogy a +4oC hőm�rs�kleten tartott szervekből milyen időtartamokon bel�l 
lehetett fertőzők�pes v�rust kimutatni: csontvelő 8-84 nap; nyirokcsom� 7-70 
nap; m�j, l�p vese 24 -48 �ra; agyvelő 48 �ra; f�st�lt h�s�ru 42 -50 nap; t�dő 
8-10 nap; szalonna 10 nap; nyelv 8-10 nap. 

A savas k�zeghez adott detergensek fokozz�k a v�rusinaktiv�l� hat�st, mert 
diszperg�lj�k a feh�rje-v�rus aggreg�tumokat, �gy a savas k�zeg jobban ki 

Term�k 37oC-on Szobahőn Hűtő-szekr�nyben 

Teljes tej 12 �ra 25 �ra 12 nap 

Sov�ny tej 10 �ra 30 �ra 9 nap 

Tejsz�n 26 �ra 3 �ra 10 nap 

Vaj - �r�k 10 nap 

�r� - 4 nap 45 nap 



tudja fejteni hat�s�t.  

A v�rus l�gos vegyhat�s ir�nt is �rz�keny, azonban az inaktiv�l�d�s csak az 
erősen l�gos (pH 12,0) k�zegben k�vetkezik be.  

A 10 tf%-ban alkalmazott Na-hipoklorit-90 v�rusinaktiv�l� hat�sa a kl�r 
hat�anyagtartalmon k�v�l annak magas NaOH tartalm�val f�gg �ssze.  

Gyakorlatilag nem hatnak a v�rusokra a kationakt�v tenzidek, ezen bel�l a 
kvaterner amm�niumb�zis hat�anyag-tartalm� fertőtlen�tőszerek. A formalinra 
vonatkoz� hat�stani vizsg�latok jelentős r�sz�ben a szerzők szerint a formalin 
virucid hat�sa messze elmarad a l�gos vegyhat�s� fertőtlen�tőszerek m�g�tt. 

A fertőz�s terjed�se, a fertőtlen�t�s kiterjed�se  

A k�rokoz� a fertőz�tt �llatb�l a ny�l, a tej, a h�lyagbenn�k �s az �r�l�kek 
k�zvet�t�s�vel jut a k�lvil�gba. K�l�n�sen fertőzők�pes a beteg �llatokon 
keletkezett, felfakadt h�lyagok fal�ban l�vő v�rus. Az �llatok ny�la �s a tej m�r 
az inkub�ci�s idő v�g�n tartalmazhatja a v�rust. A fertőz�s terjed�s�ben a 
direkt kontaktusnak, az �llatok v�lad�kaival szennyezett k�l�nb�ző t�rgyaknak 
�s eszk�z�knek, a v�g�h�di �s konyhai hullad�koknak van elsősorban 
szerepe, de az ember is �tviheti a k�rokoz�t mechanikusan egyik �llatr�l a 
m�sikra. Terjedhet a k�rokoz� a levegőbe kiker�lő v�rust tartalmaz� 
ny�lcseppek k�zvet�t�s�vel is. Egyre t�bb adat bizony�tja a t�netmentes �s a 
gy�gyult �llatok fertőz�st terjesztő szerep�t. A r�szletezett terjed�si 
mechanizmusok meghat�rozz�k a fertőtlen�t�s kiterjed�s�t is. A 
megbeteged�s, vagy ennek gyan�ja eset�n, valamint a betegs�g fertőz�tt 
ter�letről a m�g intakt ter�letre t�rt�nő behurcol�s�nak megg�tl�sa 
c�lj�b�l komplex, mindenre kiterjedő, szervezett fertőtlen�t�st kell 
v�gezni. A fertőtlen�t�s kiterjed�s�t �gy kell meghat�rozni, hogy a 
nyilv�nval�an kontamin�l�dott t�rgyakon, eszk�z�k�n, v�lad�kon k�v�l 
fertőtlen�teni kell a m�s fertőz�sek előfordul�sa eset�n fertőtlen�t�sre nem 
ker�lő, potenci�lisan fertőz�tt eszk�z�ket, t�rgyakat, fel�leteket is. �gy 
fertőtlen�teni kell pl. a fertőz�tt ter�letekről �rkező g�pkocsik gumiabroncs�t, a 
beutaz� szem�lyek l�bbelij�nek talp�t, a haszn�lt text�li�kat (b �l�zott vagy 
haszn�lt ruh�zat) is. Ezeken k�v�l fertőtlen�teni kell minden olyan anyagot, 
mely a fertőz�tt, vagy fertőz�sre gyan�s k�rnyezet�ből sz�rmazik. 



�llateg�szs�g�gyi c�lra enged�lyezett fertőtlen�tőszerek list�ja  
(1995 – 2001. m�rcius) 

Oszlopok: I. = fertőtlen�tőszer neve,  
II. = felhaszn�l�si ter�let(ek) arab sz �mai: 3 – fel�let, 4 – eszk�z,  
III. = alkalmaz �si koncentr�ci �(k), IV. = behat�si id ő(k),  
V. = antimikrobi�lis spektrum: C = baktericid, fungicid, virucid, 

D = baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid.  
Megjegyz�s: sz �j- �s k�r�mf �j�s v�rusa ellen kivizsg�lt k�sz �tm �nyek: BALLISTA (jelenleg 

enged�lyez�s alatt), EWABO ALDEKOL DES 13, VETROCID, VIRKON-S.  
A t�j�koztat�st adta: Dr. Pech� Zolt�n oszt�lyvezető 

Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont Dezinfekci�s oszt�ly 

Szerkesztős�gi megjegyz�s. A ragad�s sz�j- �s k�r�mf�j�s az �llatok 
kiemelkedő gazdas�gi jelentős�ggel b�r�, rendk�v�l kontagi�zus fertőző 
betegs�ge.  

Az �szak-amerikai f�ldr�sz, eg�szen a Panama-csatorn�ig, Ausztr�lia, �j-
Z�land, a csendes-�ce�niai szigetvil�g �s Jap�n mentes a sz�j- �s 
k�r�mf�j�st�l. A vil�g t�bbi r�sz�n, �gy T�r�korsz�g �zsiai ter�letein, a K�zel-
Keleten, eg�sz Afrik�ban, �zsi�ban �s D�l-Amerik�ban viszont m�g sz�les 
k�rben előfordul. 

Eur�pa, a volt Szovjetuni� kiv�tel�vel, az ut�bbi 20 �vben megszabadult e 

I. II. III. IV. V. VI. 
AGROMED-A  3 1-5% 30-180 perc C MEDSTAR Kft. Budapest 
ARGOSEPTAL D  3 2-5% 4 �ra D ARGOCHEM Kft. Ny�regyh�za 
BALLISTA  3 10 tbl/10 l v�z r�sz�r�tani D NCH-Hungary Kft. Budapest 
BIOCLEAN  3 1-5% 15-180 perc C DIEMER Kft. Sziget�jfalu 
DESAM-GK  3, 4 2% 30 perc, 

r�sz�r�tani D K & M Bt. Szeged 
DESPADAC 3 0,5-2% 30 perc-6 �ra D DUNAVET-B Rt. Dunaf�ldv�r 
EWABO ALDEKOL 
DES 03 3 0,50% 2-4 �ra C HIGI�NIA Bt. Kisbajcs 

GREEN-FARM S 3 0,5-2%,  
min. 35�C 5-30 perc C 

AGROS Kft. Debrecen, 
DAIRY-[Do1]D�V Kft. 
Ny�regyh�za 

IZOSAN-G  3, 4 0,05-0,15% 30-60 perc C ASTRA Magyarorsz�gi 
K�pviselet Budapest 

MEDISEPT (TH4+)  3 2% r�sz�r�tani C MEDIMPEX Rt. Budapest 
METASEPT AGRO 3 0,5-1% 15-30 perc C DEO Bt. Szeghalom 
MULTICIDE 150  3 10-20% r�sz�r�tani D PHYLAXIA Pharma Rt. 

Budapest 
Natrium-hypoklorit 
'90 3 1-2, 10% 20-30 perc C BORSODCHEM Rt. Miskolc 
OMNICIDE  3 0,25-10%  30 perc C ASSISTA Kft. Budapest 
SANVET EXTRA 3 1-4% 30-60 perc D BAYER Kft. Budapest 
SUMATOX  3, 4 2-5 tbl/10 l v�z min. 30 perc C LEVER SUTTER Magyarorsz�g 

Kft. Budapest 
TECHNOPON TF-
KL�R  3 0,5-2% 1-30 perc C BIOTECH Vecs�s 
VENNO-FF-super  3 1% 60 perc-3 �ra C ANSER Pro-Tec Kft. Szentes 
VENNO-VET-1  3 1% 60 perc-4 �ra C ANSER Pro-Tec Kft. Szentes 
VETROCID  3 0,5-2% 20-40�C 5-30 perc C PHYLAXIA-SANOFI Rt. 

Budapest 
VIRKON-S  3 0,5-2% 10 perc C PHARMAVET Kft. Budapest 
VIROCID  3 0,25-0,5% 15-60 perc C HAT-AGRO Kft. Győr 



betegs�gtől, b�r n�h�ny g�c időnk�nt m�g sz�rv�nyosan előfordult. 

A kedvező eur�pai j�rv�ny�gyi helyzetet alapvetően v�ltoztatta meg az 
Egyes�lt Kir�lys�gba ez �v elej�n t�rt�nt behurcol�s, �s az az�ta kialakult 
j�rv�ny. Azokon a ter�leteken, ahol előfordul, a beteg �llatok elker�l�se, 
vizsg�latuk sor�n kesztyű visel�se, tov�bb� a nyers tej fogyaszt�s�nak tilalma 
meg�vja az embert a fertőződ�stől.  

A fertőz�s terjed�s�nek megakad�lyoz�sa c�lj �b�l szigor� �llateg�szs�g�gyi 
int�zked�seket vezettek be. A sz�j- �s k�r�mf�j�s �ltal �rintett orsz�gokb�l 
kiutaz�knak azt javasolj�k, hogy az utaz�s előtt �t nappal ne l�togassanak 
gazdas�gokba, �llattart� telepekre, �llatv�s�rokra, �llatkertbe, ker�ljenek 
minden kapcsolatot a v�rusra fog�kony �llatokkal.  

Magyarorsz�gon a fertőző betegs�gek �s j�rv�nyok megelőz�se �rdek�ben 
sz�ks�ges j�rv�ny�gyi int�zked�sekről sz�l� 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
alapj�n a ragad�s sz�j- �s k�r�mf�j�s nem bejelentendő betegs�g, azonban 
az esetleges előfordul�s eset�n a beteget el kell k�l�n�teni, k�rnyezet�ben 
folyamatos-, �s z�r�fertőtlen�t�st kell v�gezni, valamint a ter�letileg illet�kes 
hat�s�gi �llatorvost �rtes�teni kell. 

A m�ltban az �llatok sz�j- �s k�r�mf�j�s megbeteged�s�vel egyidőben, 
embereken �szlelt megbeteged�sek t�bbs�g�ről kider�lt, hogy azokat nem a 
sz�j- �s k�r�mf�j�s v�rusa, hanem gyakran egy�b enterov�rusok, a herpes 
simplex v�rus, vagy m�s k�rokoz�k id�zt�k elő. Ez�rt a hum�n megbeteged�s 
csak a v�rusantig�n specifikus kimutat�s�val, vagy a v�rus izol�l�sa alapj�n 
diagnosztiz�lhat�. 

Forr�s: Varga J�nos (szerk.): A zoonozisok j�rv�nytana. Budapest: Mezőgazda,
1993; 79-85. 

http://www.aphis.usda.gov/oa/pubs/fsfmd301.html
http://www.aphis.usda.gov/oa/fmd/travinfo.html 



T�J�KOZTAT�S SZAKMAI RENDEZV�NYEKRŐL 

A „Johan B�la” Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
2001. �prilis 18 -�n (szerda) 10.30 �rakor 

DDD tev�kenys�ggel kapcsolatos munka�rtekezletet tart 
a fertőtlen�t�s-steriliz�l�s �s az eg�szs�g�gyi k�rtevők elleni v�dekez�s 

aktu�lis k�rd�seiről 
Helye: OKK – Fodor terem (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.) 

Vezeti: Dr. Melles M�rta mb. főigazgat� főorvos 
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2. Dr.Milassin M�rta: A fertőtlen�tőszerek hat�soss�g�nak ellenőrz�si 
m�dszerei a ter�leti munk�ban 

3. Dr.Erdős Gyula: Az �NTSZ 2000. �vi eg�szs�g�gyi k�rtevők elleni 
v�dekez�sre vonatkoz� tev�kenys�g�nek �rt�kel�se  

4. Dr.Szlobodnyik Judit: T�j�koztat�s a biocidek k�z� tartoz� irt�szerek 
forgalomba hozatal�nak �s felhaszn�l�s�nak �j szakmai ir�nyelveiről a 
k�miai-biztons�gi t�rv�ny alapj�n  

Hozz�sz�l�sok, vita 

*** 
A Magyar Zoon�zis T�rsas�g 

Rudnai - Kemenes Tudom�nyos �l�st rendez 

„�lelmiszer-biztons�g: a hum�n- �s �llateg�szs�g�gy strat�giai k�rd�sei” c�mmel 

A rendezv�ny helye: Orsz�gos V�rell�t� Szolg�lat Sz �nh�zterme 
Budapest, XI., Karolina u. 19 -21. 

A rendezv�ny időpontja: 2001. �prilis 23. 10 �ra  

Megnyit� – Dr. Korzenszky Emőd a Magyar Zoon�zis T�rsas�g főtitk�ra  

Előad�sok 

Dr.Mikola Istv�n: A n�peg�szs�g�gyi program priorit�sai �s az �lelmiszer-
biztons�g 
Dr.B�r� G�za: Az �lelmiszer-biztons�g k�vetelm�nyei az EU-ban �s a hazai 
helyzet 

Sz�net 

Dr.Kov�cs S�ndor: Az �lelmiszer-biztons�got szolg�l� laborat�riumi 
vizsg�latok az �llateg�szs�g�gy ter�let�n 

Dr.R�dler Imre: Az �lelmiszer-biztons�g hum�n eg�szs�g�gyi vonatkoz�sai 



Hozz�sz�l�sok 

A Magyar Zoon�zis T�rsas�g szervezeti k�rd�sei 

*** 

A "Johan B�la" Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont tov�bbk�pz�st tart a 
k�zeg�szs�g�gyi-j�rv�ny�gyi fel�gyelők r�sz�re. 

Időpont: 2001. �prilis 25. 10 �ra  

Helye: OKK – Fodor terem (Budapest, IX., Nagyv�rad t�r 2.)  

Vezeti: Dr. Melles M�rta mb. főigazgat� főorvos 

Program 

1. Az enter�lis fertőző betegs�gekkel kapcsolatos gyakorlati j�rv�ny�gyi 
tev�kenys�g 
Előad�: Dr. Krisztalovics Katalin főtan�csos, OEK 

2. Vir�lis gastroenteritisek 
Előad�: Dr. Szűcs Gy�rgy oszt�lyvezető főorvos, �NTSZ Baranya Megyei 
Int�zete 

3. K�rh�zhigi�ne a j�r�betegell�t�sban 
Előad�: Dr. Schmidt Adrienn szakorvos, OEK 

4. A toxoplasmosis aktu�lis k�rd�sei 
Előad�: Dr. Jank� M�ria oszt�lyvezető főorvos, OEK 

5. V�ltoz�sok a BCG olt�ssal kapcsolatban 
Előad�: Dr. Karacs Ildik� oszt�lyvezető főorvos, OEK 

K�rd�sek, hozz�sz�l�sok 
  



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

A 2001. m�rcius 26 - �prilis 1. k�z�tti időszakban bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

Az enter�lis bakteri�lis fertőző megbeteged�sek sz�ma az előző hetihez 
k�pest harmad�val emelkedett a salmonellosis �s campylobacteriosis
bejelent�sek hasonl� ar�ny� n�veked�se miatt. A salmonellosis �s dysenteria 
j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb volt, mint az 1995-99. �vekben, a 
campylobacteriosis bejelent�sek sz�ma pedig csak m�rs�kelten haladta meg 
az előző �v azonos het�ben regisztr�ltat. A h�ten egy ter�leti j�rv�ny �rdemes 
kiemel�sre. A főv�ros XVI. ker�let�nek egyik �vod�j�b�l m�rcius 29 -�n 
salmonellosis megbeteged�sek halmoz�d�s�t jelentett�k. Az ezt k�vetően 
kezdőd�tt j�rv�ny�gyi vizsg�lat sor�n meg�llap�tott�k, hogy egy k�z�s 
b�ziskonyha �ltal ell�tott h�rom �vod�ban �s egy iskol�ban m�rcius 22 -
�prilis 2. k�z�tt �sszesen 59 gyermek betegedett meg l�zas enteritisben. 15 
beteg sz�klet�ből S.Enteritidis teny�szett ki, kilenc t�rzs 6b f�gt �pus�nak 
bizonyult. A h�rom �vod�ban 54 gyermek, a vesz�lyeztetettek 20%-a 
betegedett meg. A k�z�ss�gekben egyf�le men�t fogyasztottak, a felnőtt 
dolgoz�kn�l nem �szleltek t�neteket. A betegek m�s-m�s h�ziorvosokn�l val� 
jelentkez�se miatt k�sőn der�lt f�ny a megbeteged�sek halmoz�d�s�ra, ez �rt 
a vizsg�latok idej�n �telminta m�r nem �llt rendelkez�sre. Az esem�ny 
kivizsg�l�sa m�g nem z�rult le. 

A 12. hetin�l 20%-kal t�bb enteritis infectiosa bejelent�s �rkezett, de a heti 
esetsz�m csak kism�rt�kben haladja meg az előző �v azonos het�ben 
regisztr�ltat. 

A v�rushepatitisek j�rv�ny�gyi helyzete kifejezetten kedvező volt. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek csoportj�ban az előző hetin�l 20%-kal 
t�bb varicella, �s m�rs�kelten kevesebb scarlatina megbeteged�s ker�lt a 
nyilv�ntart�sba, Fej�r megy�ben ezen a h�ten is folytat�dott a b�r�nyhimlő 
megbeteged�sek halmoz�d�sa. A scarlatina j�rv�ny�gyi helyzete 
kedvezőbben, a varicell�� kedvezőtlenebb�l alakult, mint az előző �v azonos 
het�ben.  

A v�dőolt�ssal megelőzhető, cseppfertőz�ssel terjedő betegs�gek 
vonatkoz�s�ban egy k�z�ss�gi parotitis epidemica j�rv�ny  �rdemel 
eml�t�st.A B�cs-Kiskun megyei Soltvadkerten t�boroz�, K�rp�talj�r�l �rkezett 
sz�z�tven 11 -15 �ves kor� gyermek k�z�l m�rcius 21 -�n hatan betegedtek 



meg mumpsz t�neteivel. A szerol�giai vizsg�latok folyamatban vannak. A 
gyermekek Ukrajn�ban mumpsz elleni k�telező v�dőolt�st nem kaptak, ez�rt a 
t�bor lak�it - tov�bbi megbeteged�sek megelőz�se c�lj�b�l - MMR olt�sban 
r�szes�tett�k. Morbillit nem jelentettek, csak k�t sz�rv�nyos rubeola
megbeteged�s ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l a gennyes meningitisek sz�ma 
nem v�ltozott l�nyegesen, a v�rusetiol�gi�j� megbeteged�sek előfordul�sa 
cs�kkent az előző hetihez k�pest. 

Az egy�b zoon�zisok k�z�l a leptospirosis (Heves, Veszpr�m, Zala megye) 
�s a toxoplasmosis (Somogy 3;  Budapest, Pest megye 2-2; Baranya, B�cs-
Kiskun, B�k�s, Hajd�-Bihar, Szabolcs-Szatm�r-Bereg, Zala megye 1-1) 
�rdemel eml�t�st: mindk�t betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőtlenebb volt, 
mint az előző �vben. 
A h�ten egy mak�i (Csongr�d megye) csal�d h�rom tagj�nak trichinellosis megbeteged�se ker�lt a 
nyilv�ntart�sba. Febru�rban, egy rom�niai rokonl�togat�s alkalm�val a csal�d mindh�rom tagja 
fogyasztott a h�zi diszn�v�g�s sor�n k�sz�tett f�st�lt kolb�szb�l. A fogyaszt�st k�vető 10-16 nap m�lva 
betegedtek meg, mindh�rman k�rh�zba ker�ltek. A diagn�zist az epidemiol�giai adatok (a rom�niai 
rokonok is megbetegedtek) �s a klinikai t�netek alapj�n �ll�tott�k fel, a k�risme szerol�giai vizsg�lattal 
t�rt�nő megerős�t�se folyamatban van. 



 



 



 

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 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. 

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: 215-8027, 476-1383, 476-1224 

Telefax: 476-1223  
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 arra 
hivatkozni kell. 
  

mb. Orsz�gos Tisztifőorvos  
Dr. Pint�r Al �n 
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