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SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ INFLUENZA HELYZETR ŐL , 2016. DECEMBER 20. 

 
ALACSONY AZ INFLUENZA AKTIVITÁS , DE MEGKÖZELÍTETTE A JÁRVÁNYOS KÜSZÖBÉRTÉKET  

 
Az előző hétnél többen mentek orvoshoz Fejér megyében, de még mindig alacsonynak mondható az 
influenza aktivitás. Van olyan járás a megyében, ahol duplájára emelkedett az influenzaszerű tünetekkel 
orvoshoz forduló lakosok száma. A megbetegedési arány megközelítette a járványos küszöbértéket. 
  
Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2016. december 
12. és december 18. között (2016. 50. hetében) a megye területén 627 fő, az előző hetinél 29,9%-kal több beteg 
fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 
149,9%ooo volt. A területi morbiditási adatok eltérő képet mutatnak, két járási népegészségügyi osztály 
illetékességi területén emelkedtek, egy járási népegészségügyi osztály illetékességei területén csökkentek.  
 
A Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 178,3%ooo; (előző héthez képest 
11,7%-os csökkenés), a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 
166,6%ooo (előző héthez képest 69,8%-os emelkedés), a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi osztály 
illetékességi területén pedig 51,0%ooo (előző héthez képest 125,0%-os emelkedés). A megye egész területén a 
100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 5 hétben folyamatos emelkedést mutat, 
megközelítette a járványos küszöb értéket, alacsony aktivitást mutat.  
 
Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a 0-14 éves korosztály kivételével emelkedést mutat az 
előző hetihez képest. Az emelkedés mértéke a 15-34 éveseknél 16,7%-os, a 35-59 éveseknél 2,7%-os, a 60 
évesek és az e fölöttieknél 11,7%-os mértékű. Az orvoshoz forduló betegek 28,3%-a a 0-14 éves; 34,9%-a a 15-
34 éves; 26,3%-a a 35-59 éves és 10,5%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. 
 
Magyarországon 2016. 40. hetétől a jelentés elkészítéséig a beküldésre került légúti mintákból 4 betegnél 
igazoltak influenza. A vírus okozta fertőzést, megyénk területéről nem igazolódott influenza vírus jelenléte. 
 
Közösségi halmozódásról nem érkezett jelentés. 
 
Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, 
Fejér megyében 
 

 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 48.hét 49.hét 50.hét 
Dunaújváros, Sárbogárd 90,8 201,8 178,3 
Mór, Bicske 5,7 22,7 51,0 
Székesfehérvár 111,0 98,1 166,6 

FEJÉR MEGYE 86,8 115,4 149,9 
 
Székesfehérvár, 2016. december 20. 
 
Tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 


