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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 
BESZ�MOL� A IV. NEMZETK�ZI NOZOKOMI�LIS �S EG�SZS�G�GYI 
ELL�T�SSAL �SSZEF�GGŐ FERTŐZ�SEKKEL KAPCSOLATOS 
DECENNI�LIS KONGRESSZUSR�L 
Imm�r hagyom�ny, hogy a CDC szervez�s�ben t�z�venk�nt megrendez�sre ker�l ez 
a rangos, nemzetk�zi szintű esem�ny, mely �sszefoglalja a nozokomi�lis �s az 
eg�szs�g�gyi ell�t�ssal �sszef�ggő fertőz�sek megelőz�se ter�n el �rt 
eredm�nyeket, �s megfogalmazza az elk�vetkező dek�dra vonatkoz� kutat�si 
trendeket, valamint a gyakorlati munk�ban glob�lisan megjelenő tendenci�kat.  
2000. m�rcius�ban 55 orsz�g 2500, az infekci�kontroll, epidemiol�gia, 
mikrobiol�gia, belgy�gy�szat, stb. ter�let�n dolgoz� szakember gyűlt �ssze 
Atlant�ban, hogy r�szt vegyen a IV. Nemzetk�zi Konferenci�n. A konferencia 
c�lkitűz�se - az 1970-ben, 1980-ban ill. az 1990-ben megrendezett 
nagygyűl�sekhez hasonl�an - a leg�jabb tudom�nyos eredm�nyek ismertet�se, 
valamint a hagyom�nyoknak megfelelően, az elk�vetkező �vtizedben 
megval�s�tand�, a tudom�nyos kutat�st �s a prevenci�t �rintő feladatok 
megfogalmaz�sa volt. 
"A megelőz�s a legfontosabb!": - hangzott a kongresszus mott�ja. Sz�mos tudom�nyos 
�jdons�got t�rtak a nyilv�noss�g el�. Ezek k�z�tt szerepelt pl.: 

a speci�lis popul�ci�kat (pl. gyermekek, idősek, immunhi�nyos �llapot� 
betegek) �rintő fertőz�sek infekci�kontrollja, 

az infekci�kontroll a k�rh�zon k�v�l (�pol�si otthonok, otthoni szak�pol�s, 
ambul�ns betegell�t�s keret�ben), 

az eg�szs�g�gyi szem�lyzet v�delme, 
technikai �jdons�gok a mikrobiol�gia ter�let�n,  
orvosi eszk�z�k tervez�se, 
eg�szs�g�gyi int�zm�nyek tervez�se, 
�j inform�ci�s rendszerek. 

A fentiekben felsorolt �jdons�gokon k�v�l term�szetesen a v�r�ram-fertőz�sek, a 
sebfertőz�sek, az eg �szs�g�gyi ell�t�ssal �sszef�ggő pneum�ni�k a kongresszus 
visszat�rő t�m�i voltak. Az �tnapos rendezv�ny ideje alatt 50 plen�ris �l�s, 
szimp�zium, poszter szekci� keret�ben t�bb mint 800 előad�st, cikket, tudom�nyos 
munk�t mutattak be. Mind a n�gy, eddig megrendez�sre ker�lt konferencia jelentős 
tudom�nyos kutat�si eredm�nyekről, illetve az eg�szs�g�gyi ell�t�ssal �sszef�ggő 
fertőz�sek megelőz�s�t �s kontrollj�t �rintő sikerekről sz �molt be. Mindegyik 
konferencia r�mutatott az �j kih�v�sokra, melyeket a patog�n mikroorganizmusok 
epidemiol�gi �j�ban �s mikrobiol�gi �j�ban l�trej�vő folyamatos, valamint a 
betegell�t�s rendszer�ben bek�vetkező dr�mai v�ltoz�sok �ll �tanak el �nk. Az elm�lt 
h�rom �vtizedhez hasonl�an folytatni kell a kutat�sokat a surveillance-tev�kenys�g, 
az eszk�zhaszn�lattal �sszef�ggő fertőz�sek megelőz�se, valamint az antibiotikum 
rezisztencia ter�let�n.  
Sz� esett m�g n�h�ny, az ut �bbi �vekben t�rt h�d�t� ter�letről is, mint p�ld�ul az 
inform�ci�s technol�gia alkalmazhat�s�ga a hat�kony infekci�kontroll 
folyamat�ban, a betegbiztons�g k�rd�se, az eg�szs�g�gyi k�zgazdas�gtan, 



kutat�si eredm�nyek, az ir �ny �tott betegell�t�s (managed care). A szerkesztős�g tervei 
k�z�tt szerepel az Epinfo k�sőbb megjelenő sz�maiban a fenti kongresszuson elhangzott 
előad�sok anyag�nak r�vid, l�nyegre t�rő form�ban val� megjelentet�se, mint pl. a 
k�zfertőtlen�t�ssel, a v�r�ram-fertőz�sekkel, sebfertőz�sekkel foglalkoz� cikkek �sszefoglal�sa. 

Forr�s: Steven L. Solomon, CDC, Atlanta, USA, Emerging Infectious Diseases 2001; 2: 169-170 



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

A 2001. m�jus 21 – j�nius 3. 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 betegs�gek csoportj�ban a salmonellosisok sz�ma 
jelentősen, �sszesen kb. k�tharmad�val emelkedett a 20. hetihez viszony�tva.  

A vizsg�lt id őszakban egy ter�leti j�rv�nyra der�lt f�ny: A Pest megyei Gy�mr őn, 
egy 1 200 adagos b�ziskonyha �ltal ell�tott t�z int�zm�ny k�z�l h�rom �vod�ban �s 
egy iskolai napk�ziben m�jus 14 -28. k�z�tt ez id �ig 60, t�bbs�g�ben enyhe 
enter�lis t�netekkel, esetenk�nt azonban magas l�zzal j�r� megbeteged�s fordult 
elő. K�t beteg k�rh�zi �pol�sra szorult. A betegek t�bbs�ge nem fordult orvoshoz, 
az eseteket akt�v kutat�ssal der�tett�k fel. A jelent�s �r�s�ig 26 beteg �s egy 
t�netmentes szem�ly sz�klet�ből S.Enteritidis-t izol�ltak. A t�rzsek f�gtipiz�l�sa 
folyamatban van. Az esem�ny k�sői �szlel�se miatt �telminta m�r nem �ll 
rendelkez�sre. 
A campylobacteriosis bejelent�sek sz �ma megdupl�z�dott a 20. hetihez 
viszony�tva, �s a 22. h�ten m�r 40%-kal meghaladta az előző �v azonos het�ben 
regisztr�ltat. A dysenteria j�rv�ny �gyi helyzete kedvezően alakult. 
Az elm�lt k�t h�tben az enteritis infectiosa esetek sz �ma jelentősen emelkedett, a 
22. h�ten k�t �s f�lszer t�bb megbeteged�st regisztr�ltak, mint k�t h�ttel kor�bban. 
A legt�bb megbeteged�st, az esetek t�bb mint fel�t a főv�rosb�l �s Pest megy�ből 
jelentett�k, ami fők�nt a m�jus 16 -�n kirobbant �telfertőz�s eseteinek 
regisztr�l�s�b�l ad�dott. 

K�t jelentősebb j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s: Egy buda�rsi (Pest megye) �ltal�nos 
iskola 162 gyermek �s 10 k�s�rő r�szv�tel�vel m�jus 21 -25. k�z�tt Tihanyba 
(Veszpr�m megye) szervezett kir�ndul�st. M�jus 21 -27. k�z�tt n�gy oszt�lyt 
�rintően 39 gyermek betegedett meg minden esetben h�ny�ssal, n�h�ny betegn�l 
hőemelked�s/l�z ill. h�g sz �klet�r�t�s t�neteivel (a betegek mindegyike a 6-9 �ves 
korcsoportba tartozott). Az első megbeteged�s m�r a Tihanyba utaz�s idej�n 
jelentkezett, e beteg k�t m�sik - nem jelen l�vő - testv�r�n�l is hasonl� t�netek 
�szleltek. A betegek sz�kletbakteriol�giai vizsg�lata negat�v eredm�nnyel j�rt. A 
virol�giai vizsg�latok (caliciv�rus ir �ny�ban) megkezdődtek. 

Balatonf�reden (Veszpr�m megye), egy 63 fős �vod�ban m�jus 28 -29-�n 25 
gyermek, 30 -�n az egyik �vod�s testv�re betegedett meg. A vezető t�net a 
h�nyinger, h�ny�s, mind�ssze n�gy betegn�l �szleltek enyhe hasmen�st, k�t 
esetben hőemelked�st. A megbeteged�sek enyhe lefoly�s�ak voltak, orvoshoz a 
betegeknek csak a fele fordult. A diagnosztikus sz �kletbakteriol�giai vizsg�latok 
negat�v eredm�nnyel z�rultak, a caliciv�rus etiol�giai szerep�nek tiszt�z�s�ra 
ir�nyul� virol�giai vizsg�latok folyamatban vannak. 

A hepatitis infectiosa j�rv�ny�gyi helyzete kedvező volt, a heti esetsz�m nem t�rt 



el vagy alatta maradt a kor�bbi �vekben regisztr�ltnak. 

A l�g�ti terjed�sű fertőző betegs�gek csoportj�ban az elm�lt k�t h�tben a 
varicella  �s a scarlatina bejelent�sek sz �ma harmad�val emelkedett a 20. hetihez 
k�pest. A b�r�nyhimlő epidemiol�giai helyzete kedvezőtlenebb volt a 22. h�ten, 
mint az el őző �v azonos het�ben. A v�dőolt�ssal megelőzhető betegs�geket 
tekintve csak sz �rv�nyos eseteket jelentettek. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l az encephalitis infectiosa
bejelent�sek sz �ma a 21. h�ten meghaladta az 1995-99. �veket jellemző medi�nt, 
az �v eleje �ta k�tharmad�val t�bb esetet regisztr�ltak, mint 1995-99. k�z�tt.  

Az egy�b zoon�zisokat tekintve a Lyme-k�r �rdemel eml�t�st: a 20. h�t �ta 
folyamatosan emelkedik a bejelent�sek sz�ma. 



 



 



 



 



 

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  
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