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Fejér megye ismét átlépte a járványos küszöbértéket
Az influenza-szer? megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya járási népegészségügyi osztályonként
változik, de mindenhol emelkedés tapasztalható. A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a
figyel?szolgálatban résztvev? orvosok jelentései alapján végzett becslés kimutatja, hogy 2018. január 1. és 7.
között (2018. 1. hetében) a megye területén 744 f?, az el?z? hetinél 105,6%-kal több beteg fordult orvoshoz
influenzaszer? tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 178,8%ooo volt, ami
megegyezik a 2017. 48. hetében tapasztalt adatokkal.

Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbértéket, egy járási
népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöb értékhez. A területi megbetegedési
arány változatlanul legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági F?osztály Népegészségügyi Osztály
illetékességi területén 229,2%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi
területe 148,4%ooo; a legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén
89,4%ooo. A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az el?z? héthez
képest növekedést mutat, átlépve a járványos küszöb értéket.
Az influenzaszer? tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a fiatal feln?ttek körében emelkedést, a gyermekeknél és az
id?sek körében csökkenést mutat az el?z? héthez képest. Az orvoshoz forduló betegek 14,8%-a a 0-14 éves;
43,7%-a a 15-34 éves; 29,0%-a a 35-59 éves és 12,6%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A
betegek közel felét a fiatal feln?ttek köréb?l jelentették. Influenzaszer? megbetegedések halmozódásáról nem
érkezett jelentés.
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetét?l a beküldésre került 185 betegt?l származó feldolgozott
légúti mintából 2 betegnél influenza A és 11 betegnél influenza B vírus okozta fert?zést igazoltak. 8 esetben
adenovírus, egy esetben Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg. Megyénk területér?l az eddig
beküldött és feldolgozott légúti mintákban nem igazolódott influenzavírus és más vizsgált légúti kórokozó jelenléte.
Influenza figyel?szolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban,
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