
A dunaszerdahely járás  járványügyi helyzete  2016 – ban 
 
 

2016 – ban a járás járványügyi helyzete összességében kedvező volt, főleg azoknál a 
betegségeknél, amelyeknél a megelőzés alapja a védőoltás volt. Kivételt képezett 
a szamárköhögés – pertusszis. 

 
A tápcsatornát érintő betegségek: 

A dunaszerdahelyi járásban a 2006 – os évben jegyzett 2 importált beteg óta nem jelentettek 
hastífusz és paratífusz megbetegedést. Járásunk területén 1 kórokozó hordozót tarunk nyilván. 
A 85 éves bacilusgazda 2011- ben költözött a nyitrai járásból a dunaszerdahelyi járásban élő 
családjához. 
 A 2015 – os évhez viszonyítva kissé emelkedett a szalmonella baktériumok által 
okozott fertőzések száma, a morbiditás 120,7/100 000 lakosra. A megbetegedések általában 
szórványosan fordultak elő. A fertőzést leggyakrabban hús, húskészítmények, tojás, 
tejtermékek és vegyes élelmiszerek okozták. 
A szalmonella fertőzések kórokozói:  Salmonella enteritidis (87,5%), Salmonella 
typhimurium (3,47%), Salmonella infanits (2,77%), Salmonella enterica ( 2,08%), Salmonella 
braenderup (0,69%), Salmonella derby (0,69%), Salmonella bochum (0,69%) és a Salmonella 
mikawasima (0,69%). 
 A vérhas (dysenteria) járványügyi helyzete rendkívül kedvező, 1966 – óta nem fordult 
elő ez a megbetegedés a járásunkban. 
 A 2016 –os évben 399 Camyylobacter jejuni által okozott megbetegedést jegyeztünk, 
ez az előző évhez viszonyítva növekvő jelleget mutat. 2015 – hoz viszonyítva 71 beteggel 
többet regisztráltunk, ami 9,76% - os növekedést jelent. 
A megbetegedések többnyire szórványosan fordultak elő, de 29 esetben jegyeztünk családi 
fertőzést. A fertőzést leggyakrabban baromfihús vagy húskészítmények fogyasztása okozta.  
 
 Vírusos sárgaság: 
2016 – ban 33 megbetegedést regisztráltunk.  
A betegségek megoszlása: 9 járványos májgyulladás – Hepatitis A, 1 akut B típusú 
májgyulladás, 2 akut C típusú májgyulladás, 1 akut E típusú májgyulladás, 3 krónikus C 
típusú májgyulladás és 17 tünetmentes B típusú májgyulladás hordozó.  
 
 Légúti fertőzések: 
A bejelentés köteles légúti fertőzések közül legnagyobb számban a bárányhimlő (varicella) 
fordult elő, összesen 448 megbetegedést regiszráltunk. 
A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek járványügyi helyzete kedvezően alakult 
a szamárköhögés (pertusszis) kivételével. 2016 –ban járásunkban 7 megbetegedést 
diagnosztizáltak. A legtöbb megbetegedés a 0 éveseknél és a 64 év feletti korosztálynál 
jelentkezet. Két esetben a megbetegedés rendesen oltott személyeknél fordult elő, 5 esetben 
a megbetegedés nem oltott személyeknél jelentkezett. 
 2016 – ban 28 425 influezna és akut felsőlégúti megbetegdést regisztráltunk. 
A bejelentett megbetegedések száma az előző évekhez viszonyítva enyhén csökkent. 



Nozokomiális fertőzések: 
A nozokomiális fertőzések a kórházi tartózkodás alatt vagy a kórházból való távozás után 
jelennek meg. 2016 – ban 139 nozokomiális fertőzést regisztráltunk, 70 – nel többet, mint 
2015 –ben. 
 
 HIV/AIDS: 
A dunaszerdahelyi járásban nincs diagnosztizált AIDS megbetegedés. 
 

Védőoltások 2016 
 Az oltottsági állapot az életkorhoz kötött kötelező védőoltásoknál megfelelő, mivel 
a kampányoltás és az átoltottság esetében is eléri a 98,3% -ot. 
A külföldi országokba utazással kapcsolatos védőoltást a körzeti orvosok, illetve az arra 
felszerelt központ végzik. 
 
 Egészségnevelési tevékenység: 
1. A lakosság tájékoztatása az aktuális járványügyi helyzetről különféleképpen valósult meg. 
Általában a járványügyi tevékenységgel egy időben a családban, óvodai vagy iskolai 
intézményekben, vagy konzultációk formájában a hivatalunkban, illetve a regionális újságon 
és televízión keresztül ( Csallóköz – Žitný Ostrov, DS – TV). 
2. A hivatal weboldalán havonta megjelenítjük az aktuális havi járványügyi helyzetelemzést. 
3. Az egészségnevelési osztály szervezésében alap- és középiskolás diákok ismerkedhettek 
a drog és drogfüggőség problémájával, valamint ismereteket kaptak az AIDS terjedéséről és 
a védőoltásokkal megelőzhető betegségekről is. 
 


