
Dunaszerdahely járás 2013. évi járványügyi helyzete 

 

2013-ban a járás járványügyi helyzete összességében kedvező volt, főleg azoknál a 

betegségeknél, ahol a megelőzés alapja a védőoltás. Kivételt képez több szamár köhögés 

(pertussis). Mindössze 11 megbetegedést jegyeztünk ebben az évben. 

 

Enterális fertőzőbetegségek 

 

2006-ban jegyzett 2 importált beteg óta nem volt bejelentve hastífusz és paratífusz 

megbetegedés. A járás területén 1 kórokozó hordozót tartunk nyilván. A 82 éves bacilusgazda 

a nyitrai járásból költözött a dunaszerdahelyi járásban élő lányához a 2011es évben. 

A tavalyi évhez viszonyítva kissé emelkedett a salmonella okozta fertőzések száma, 

ennek morbiditása 142,10/100000 lakosra. A megbetegedések zöme szórványosan 

jelentkezett. A fertőzés terjedését leggyakrabban hús, húskészítmények, tojás, tejtermékek, tej 

és vegyes élelmiszerek okozták. A salmonellosisok kórokozói: Salmonella enteritidis 82,2%, 

Salmonella typhi múrium 5,52%, Salmonella infantis 3,68%, Salmonella enterica 3,07%, 

Salmonella Heidelberg 1,84% és Salmonella derby 1,23%, Salmonella derby 1,23%. 

 

A vérhas (dyzentéria) járványügyi helyzete rendkívül kedvező . 1996-óta nem volt 

bejelentett megbetegedés. 

214 hasmenéses megbetegedés volt jelentve, melynek kórokozója Campylobacter 

jejuni, mely az előző évekhez viszonyítva csökkenő jelleget mutat (2012-hez viszonyítva 16 

beteggel kevesebbet regisztráltunk). A megbetegedések inkább szórványos jelleggel fordultak 

elő . 4 járványt mutattunk ki. A fertőzés terjedését leggyakrabban tejtermékek, hús, 

húskészítmények és tojás fogyasztása okozták. 

A bélfertőzés gócokban kultivációs végbéltörlettel 1301 személynél volt kivizsgálva. 

14 megbetegedést aktívan a járványügyi intézkedések következtében regisztráltunk. 

 

Vírushepatitisek 

 

A vírushepatitisek száma: 7 megbetegedés. 1 akut vírus hepatitis B, 5 krónikus vírus hepatitis 

B és 2 krónikus vírus hepatitis C negatív anamnézissel. Elhalálozás nem volt jelentve. 

 



Légúti fertőzőbetegségek 

 

A bejelentésre kötelezett légúti fertőzőbetegségek közül legnagyobb számban varicella 

fordult elő. 582 megbetegedést jelentettek be, 11 mononukleósis infectiosa esetet és 14 herpes 

zoster megbetegedést. 

A védőoltással megelőző fertőző betegségek epidemiológiai helyzete kedvezően 

alakult a pertussis kivételével. 2011-ben 11 pertussis megbetegedést diagnostizáltak. A 

legtöbb megbetegedés a +64 –es korosztálynál jelentkezett (4 megbetegedés), de a 20-24, 25-

34 és 35-44 éveseknél is megjelent. Hat esetben a rendesen oltott személyeknél is előfordult, 

5 megbetegedés pedig a nem oltott felnőtteknél jelentkezett. 

2013-ban paraperetussis fertőzést nem regisztráltunk. 

2013-ban 35832 influenza és akut felsőlégúti megbetegedést jelentettek be, kissé 

emelkedett a bejelentettek száma az előzőévekhez viszonyítva 

 

Idegrendszeri fertőzőbetegségek 

 

Az idegrendszeri fertőzőbetegségek közül 5 megbetegedést regisztráltunk 

 

Nosocomiális fertőzések 

 

A fekvőhely – ellátó intézetek 41 (az előzőéves szinten) nosokomiális infectiót 

jelentettek. 

 

HIV/AIDS 

 

A dunaszerdahelyi járásban nincs diagnosztizált AIDS megbetegedés. 

 

II. Védőoltások 2013 

 

Az életkorhoz kötött kötelező oltások teljesítése járási szinten, mint az átoltottság és 

kampányoltás esetében is eléri a 95%-ot. Nemzetközi utakkal kapcsolatos védőoltást a körzeti 

orvosok végzik, ill. az arra felszerelt központ. 

 



 

III. Egészségnevelési tevékenység 

 

1/ A lakosság tájékoztatása az aktuális járványügyi helyzetről többféleképpen volt 

realizálva. Vagy egyenesen a járványellenes tevékenységgel egy időben a családban, az 

óvodai és iskolai intézményekben, vagy konzultációk formájában az intézetünkben, vagy a 

rádióhullámhosszain keresztül (a Szlovák rádió magyar adásában),vagy a regionális újságon 

és televízión keresztül (Csallóköz – Žitný ostrov, DS-TV) . 

2/ Az intézet Weboldalán is havonta megjelenítjük az aktuális havi járványügyi 

helyzetelemzést. 

3/ Az egészségnevelési osztály szervezésében diák csoportok részére előadások, 

vitafórumok keretében középiskolai diákoknak volt módjuk megismerkedni a drog és 

drogfüggőség problematikájával és ismereteket kaptak az AIDS terjedéséről is. 


