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Az influenzás megbetegedések száma közelít a rendkívül magas tartományhoz 
 

 
Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés 
szerint 2017. január 30 és február 05. között (2017. 05. hetében) a megye területén a 
3837 fő, az előző hetinél 5,4%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetek-
kel.  
 
A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 916,9%ooo volt. Az influ-
enzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek aránya két járási népegészség-
ügyi osztály illetékességi területén tovább emelkedett - itt az influenza aktivitás a magas 
tartományban van - egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén kismérték-
ben csökkent, ennek ellenére az influenza aktivitás az igen magas tartományban maradt. 
 
A Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 
1043,7%ooo (előző héthez képest 3,9%-os csökkenés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Osztály illetékességi területén 777,0%ooo (előző héthez képest 3,6%-os 
emelkedés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 
764,5%ooo (előző héthez képest 87,5%-os emelkedés).  
 
A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utób-
bi 6 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom Járási Népegészségügyi Osz-
tály illetékességi területén jelentősen túllépte a járványos küszöb értéket, a megyére vo-
natkoztatva a 5. héten elérte a járványos küszöb érték több mint hatszorosát. Az influenza 
aktivitás a magas tartományban van, közelít az igen magas tartományhoz. 
 
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek 
száma a fiatal felnőttek és az idősek körében emelkedett, a betegek száma az időseknél 
közel a duplájára nőtt. Az orvoshoz forduló betegek 38,3%-a a 0-14 éves; 26,8%-a a 15-34 
éves; 23,0%-a a 35-59 éves és 67,9%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. 
A betegek több mint egyharmadát a gyermekek köréből jelentették.  
 
Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 3. és 4. héten már jelzett, a Székesfe-
hérvári Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területén lévő három óvodában az 
elvégzett laboratóriumi vizsgálat influenza A vírus kóroki szerepét igazolta.  
 
Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a már eddig jelzetteken kívül további 
bejelentés nem történt. A működés átmeneti felfüggesztésére a jelzett gyermekintézmé-
nyekben nem került sor. 
 
Magyarországon 2016. 40. hetétől a jelentés elkészítéséig a beküldésre került légúti min-
tákból 481 betegnél igazoltak influenza A és 13 betegnél influenza B vírus okozta fertő-
zést. Tizenhét esetben adenovírus, 31 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét 
állapították meg. 



 
Megyénk területéről a jelentés írásáig 21 influenza A, 1 influenza B és 2 légúti óriássejtes 
vírus került azonosításra. 
 
 
Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi 
influenza szezonban, Fejér megyében 
 
 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 03. hét 04. hét 05. hét 

Dunaújváros, Sárbogárd 484,4 750,1 777,0 

Mór, Bicske 305,8 407,7 764,5 

Székesfehérvár 749,5 1086,3 1043,7 

FEJÉR MEGYE 594,5 869,6 916,9 
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Influenzaszerű megbetegedések morbiditási adatai 2016/2017. 2015/2016

influenza A(NT) inf.  A(H3) inf. A(H1N1) Infuenza B 2015/2016 2016/2017 influenza A(NT)



A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg in-
tézményében 2017. január 19-től kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterje-
dően továbbra is érvényben marad. 
 
Székesfehérvár, 2017. február 08. 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
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