BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 20. héten háziorvosok jelentése alapján Kiskunhalasi Járási Hivatal illetékességi
területén fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 1 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



0 fő (0,0 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



1 fő (100,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



0 fő (0,0 %) 60 éven felüli.

A 20. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. május 21.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 19. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti Járási Hivatal illetékességi
területén fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 1 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



0 fő (0,0 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



1 fő (100,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



0 fő (0,0 %) 60 éven felüli.

A 19. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. május 14.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 18. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti Járási Hivatal illetékességi
területén fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 3 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


1 fő (33,3 %) 0-14 éves gyermek,



2 fő (66,7 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



0 fő (0,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



0 fő (0,0 %) 60 éven felüli.

A 18. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. május 07.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 17. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti Járási Hivatal illetékességi
területén fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 1 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



0 fő (0,0 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



1 fő (100,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



0 fő (0,0 %) 60 éven felüli.

A 17. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. április 30.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 16. héten háziorvosok jelentése alapján Bajai és Kecskeméti Járási Hivatal illetékességi
területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 4 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



0 fő (0,0 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



4 fő (100,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



0 fő (0,0 %) 60 éven felüli.

A 16. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. április 24.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 15. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti és Kiskunhalasi Járási Hivatal
illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 25 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



14 fő (56,0 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



6 fő (24,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



5 fő (20,0 %) 60 éven felüli.

A 15. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. április 16.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 14. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti és Kiskunhalasi Járási Hivatal
illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 19 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



6 fő (31,6 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



7 fő (36,8 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



6 fő (31,6 %) 60 éven felüli.

A 14. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. április 09.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 13. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti, Bajai és Kiskunhalasi Járási
Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 12
fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



5 fő (44,67 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



5 fő (41,67 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



2 fő (16,67 %) 60 éven felüli.

A 13. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. április 02.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 12. héten háziorvosok jelentése alapján Kecskeméti és Kiskunhalasi Járási Hivatal
illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 44 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


2 fő (4,5 %) 0-14 éves gyermek,



20 fő (45,5 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



12 fő (27,3 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



10 fő (22,7 %) 60 éven felüli.

A 12. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2019. március 26.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!
A 11. héten a háziorvosok jelentése alapján Bács-Kiskun megyében a figyelőszolgálatba
bevont praxisokban 40 fő fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz. A megfigyelés,
adatgyűjtés a lakosság 20%-ra terjed ki.
Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





0 fő (0,0%) 0-14 éves gyermek,
17 fő (42,5 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
16 fő (40,0 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
7 fő (17,5 %) 60 éven felüli.

A 11. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés
a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 32 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 6 esetben Influenza A (H3N2), 7 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint két esetben RSV
pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 15 mintavételre került sor,
melyekből 11 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 4 Influenza A (H3N2), 1
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 10
esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott. A megye fekvőbeteg
ellátó intézményei közül a Bács-Kiskun Megyei Kórház által végzett 5 vizsgálatról, valamint a
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház által végzett 1 vizsgálatról van tudomásunk, melyek
minden esetben Influenza A pozitív eredményt adtak.
Megyénk fekvőbeteg ellátó intézményeiben látogatási tilalom nincs érvényben.
Kecskemét, 2019. március 19.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Alacsony megyénkben az influenza aktivitás!
A 10. héten a háziorvosok jelentése alapján Bács-Kiskun megyében a figyelőszolgálatba
bevont praxisokban 109 fő fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz. A megfigyelés,
adatgyűjtés a lakosság 20%-ra terjed ki.
Az adatok alapján megyei szinten alacsony az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





9 fő (8,26%) 0-14 éves gyermek,
33 fő (30,28 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
40 fő (36,70 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
27 fő (24,77 %) 60 éven felüli.

A 10. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés
a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 32 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 6 esetben Influenza A (H3N2), 7 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint két esetben RSV
pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 15 mintavételre került sor,
melyekből 11 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 4 Influenza A (H3N2), 1
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 10
esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott. A megye fekvőbeteg
ellátó intézményei közül a Bács-Kiskun Megyei Kórház által végzett 5 vizsgálatról, valamint a
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház által végzett 1 vizsgálatról van tudomásunk, melyek
minden esetben Influenza A pozitív eredményt adtak.
Megyénk fekvőbeteg ellátó intézményeiben látogatási tilalom nincs érvényben.
Kecskemét, 2019. március 12.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Visszavonult az influenzajárvány!
A 09. héten a háziorvosok jelentése alapján Bács-Kiskun megyében a figyelőszolgálatba
bevont praxisokban 181 fő fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz. A megfigyelés,
adatgyűjtés a lakosság 20%-ra terjed ki.
Az adatok alapján megyei szinten alacsony az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





58 fő (32,04%) 0-14 éves gyermek,
54 fő (29,83 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
54 fő (29,83 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
15 fő (8,30 %) 60 éven felüli.

A 09. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés
a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 32 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 6 esetben Influenza A (H3N2), 7 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint két esetben RSV
pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 15 mintavételre került sor,
melyekből 11 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 4 Influenza A (H3N2), 1
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 7
esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott. A megye fekvőbeteg
ellátó intézményei közül a Bács-Kiskun Megyei Kórház által végzett 4 vizsgálatról, valamint a
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház által végzett 1 vizsgálatról van tudomásunk, melyek
minden esetben Influenza A pozitív eredményt adtak.
Megyénk fekvőbeteg ellátó intézményeiben látogatási tilalom nincs érvényben.
Kecskemét, 2019. március 5.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma!
A 08. héten a háziorvosok jelentése alapján Bács-Kiskun megyében a figyelőszolgálatba
bevont praxisokban 327 fő fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz. A megfigyelés,
adatgyűjtés a lakosság 20%-ra terjed ki.
Az adatok alapján megyei szinten mérsékelt az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





74 fő (22,63%) 0-14 éves gyermek,
114 fő (34,86 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
93 fő (28,44 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
46 fő (14,07 %) 60 éven felüli.

A 08. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés
a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 31 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 6 esetben Influenza A (H3N2), 7 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint két esetben RSV
pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 15 mintavételre került sor,
melyekből 11 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 4 Influenza A (H3N2), 1
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 7
esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott. A megye fekvőbeteg
ellátó intézményei közül a Bács-Kiskun Megyei Kórház által végzett 3 vizsgálatról van
tudomásunk, melyek mindhárom esetben Influenza A pozitív eredményt adtak.
A Bajai Szent Rókus Kórházban 2019. január 30-tól, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban
2019. február 08- tól a kórházak saját hatáskörben teljeskörű látogatási tilalmat rendeltek el.
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban az alábbi két esetben tekintenek el a látogatási
tilalomtól:
- Súlyos állapotú beteget az osztályvezető írásos engedélyével egy hozzátartozó
látogathat.
- Az ún. " apás szülések" esetén csak olyan édesapa tartózkodhat a szülőszobán, aki
írásos igazolást hoz arról, hogy az influenza elleni védőoltást felvette és emellett a
kórlapban aláírásával igazolja, hogy influenzára vagy influenzaszerű megbetegedésre
utaló tünete nincs. A bejegyzést a szülést vezető orvosnak is el kell látni aláírásával és
az édesapa panaszmentes állapotáról meg kell győződnie.
Kecskemét, 2019. február 26.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Visszavonulóban az influenzajárvány!
A 07. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, a Kalocsai, a Kecskeméti és a
Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén fordultak
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 370 fő.
Az adatok alapján megyei szinten mérsékelt az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





125 fő (33,78%) 0-14 éves gyermek,
145 fő (39,19 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
78 fő (21,08 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
22 fő (5,95 %) 60 éven felüli.

A 07. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés
a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 31 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 6 esetben Influenza A (H3N2), 7 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint két esetben RSV
pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 15 mintavételre került sor,
melyekből 11 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 4 Influenza A (H3N2), 1
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 7
esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott. A megye fekvőbeteg
ellátó intézményei közül a Bács-Kiskun Megyei Kórház által végzett 3 vizsgálatról van
tudomásunk, melyek mindhárom esetben Influenza A pozitív eredményt adtak.
A Bajai Szent Rókus Kórházban 2019. január 30-tól, a Bács-Kiskun Megyei Kórház kecskeméti
telephelyeiben 2019. február 5-től, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházai
telephelyén 2019. február 07-től, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban 2019. február 08- tól a
kórházak saját hatáskörben teljeskörű látogatási tilalmat rendeltek el.
A Bács-Kiskun Megyei Kórház kecskeméti telephelyén és a Kiskunhalasi Semmelweis
Kórházban az alábbi két esetben tekintenek el a látogatási tilalomtól:
- Súlyos állapotú beteget az osztályvezető írásos engedélyével egy hozzátartozó
látogathat.
- Az ún. " apás szülések" esetén csak olyan édesapa tartózkodhat a szülőszobán, aki
írásos igazolást hoz arról, hogy az influenza elleni védőoltást felvette és emellett a
kórlapban aláírásával igazolja, hogy influenzára vagy influenzaszerű megbetegedésre
utaló tünete nincs. A bejegyzést a szülést vezető orvosnak is el kell látni aláírásával és
az édesapa panaszmentes állapotáról meg kell győződnie.
Kecskemét, 2019. február 19.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Mérséklődött az influenzajárvány!
A 06. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, a Kalocsai, a Kecskeméti és a
Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén fordultak
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 735 fő.
Az adatok alapján megyei szinten magas az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





236 fő (32,11%) 0-14 éves gyermek,
205 fő (27,89 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
213 fő (28,98 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
81 fő (11,02 %) 60 éven felüli.

A 06. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy alkalommal
érkezett bejelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 29 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 5 esetben Influenza A (H3N2), 7 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint egy esetben RSV
pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 14 mintavételre került sor,
melyekből 10 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 3 Influenza A (H3N2), 1
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták (két minta vizsgálata még folyamatban van).
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 7
esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott. A megye fekvőbeteg
ellátó intézményei közül a Bács-Kiskun Megyei Kórház által végzett 3 vizsgálatról van
tudomásunk, melyek mindhárom esetben Influenza A pozitív eredményt adtak.
A Bajai Szent Rókus Kórházban 2019. január 30-tól, a Bács-Kiskun Megyei Kórház kecskeméti
telephelyeiben 2019. február 5-től, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházai
telephelyén 2019. február 07-től, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban 2019. február 08- tól a
kórházak saját hatáskörben teljeskörű látogatási tilalmat rendeltek el.
A Bács-Kiskun Megyei Kórház kecskeméti telephelyén és a Kiskunhalasi Semmelweis
Kórházban az alábbi két esetben tekintenek el a látogatási tilalomtól:
- Súlyos állapotú beteget az osztályvezető írásos engedélyével egy hozzátartozó
látogathat.
- Az ún. " apás szülések" esetén csak olyan édesapa tartózkodhat a szülőszobán, aki
írásos igazolást hoz arról, hogy az influenza elleni védőoltást felvette és emellett a
kórlapban aláírásával igazolja, hogy influenzára vagy influenzaszerű megbetegedésre
utaló tünete nincs. A bejegyzést a szülést vezető orvosnak is el kell látni aláírásával és
az édesapa panaszmentes állapotáról meg kell győződnie.
Kecskemét, 2019. február 12.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Magas az influenza aktivitás!
Az 05. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, a Kalocsai, a Kecskeméti és a
Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén
fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 875 fő.
Az adatok alapján megyei szinten magas az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





285 fő (32,57%) 0-14 éves gyermek,
278 fő (31,77 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
238 fő (27,20 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
74 fő (8,46 %) 60 éven felüli.

Az 05. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy alkalommal
érkezett bejelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 20 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 2 esetben Influenza A (H3N2), 4 esetben Influenza A
(H1pdm09), 1 Influenza A (NT) vírus okozta fertőzést igazoltak, valamint egy esetben
RSV pozitív eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 12 mintavételre került
sor, melyekből 10 esetben Influenza A vírus (6 Influenza A (H1pdm09), 3 Influenza A
(H3N2), 1 Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról
7 esetben értesültünk, melyeknél Influenza A kóroki szerepe igazolódott.
A Bajai Szent Rókus Kórházban 2019. január 30-tól, a Bács-Kiskun Megyei Kórház
kecskeméti telephelyeiben 2019. február 5-től a kórház saját hatáskörben teljeskörű
látogatási tilalmat rendelt el.
A Bács-Kiskun Megyei Kórházban az alábbi két esetben tekintenek el a látogatási
tilalomtól:
- Súlyos állapotú beteget az osztályvezető írásos engedélyével egy hozzátartozó
látogathat.
- Az ún. " apás szülések" esetén csak olyan édesapa tartózkodhat a szülőszobán, aki
írásos igazolást hoz arról, hogy az influenza elleni védőoltást felvette és emellett a
kórlapban aláírásával igazolja, hogy influenzára vagy influenzaszerű
megbetegedésre utaló tünete nincs. A bejegyzést a szülést vezető orvosnak is el kell
látni aláírásával és az édesapa panaszmentes állapotáról meg kell győződnie.
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban a csecsemő- és gyermek, valamint a gyermek
fertőző osztályokat érintően 2019. január 30-tól részleges látogatási tilalom van érvényben.
Kecskemét, 2019. február 5.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Intenzíven terjed az influenza megyénkben!
A 04. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, a Kalocsai, a Kecskeméti és a
Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén
fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 750 fő.
Az adatok alapján megyei szinten magas az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


276 fő (36,80%) 0-14 éves gyermek,



215 fő (28,67 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



188 fő (25,07 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



71 fő (9,47 %) 60 éven felüli.

A 04. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
bejelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 16 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, 2 esetben igazoltak Influenza A (H3N2) vírus, és 4
esetben Influenza A (H1pdm09) vírus okozta fertőzést, valamint egy esetben RSV pozitív
eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 9 mintavételre került sor,
melyekből 7 esetben Influenza A vírus (3 Influenza A (H1pdm09), 1 Influenza A (H3N2), 3
Influenza A (NT)) jelenlétét igazolták.
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 6
esetben értesültünk, melynél Influenza A kóroki szerepe igazolódott.
A Bajai Szent Rókus Kórházban jelenleg a szülészetet, valamint a csecsemő és gyermekosztályt
érintő részleges látogatási tilalom van érvényben, azonban 2019. január 30-tól a kórház saját
hatáskörben teljeskörű, minden osztályt érintő látogatási tilalmat rendelt el.
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházban a krónikus belgyógyászati
osztályon 2019. január 15-től részleges látogatási tilalmat rendeletek el, melyet 2019. január 30tól feloldanak.
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban a csecsemő- és gyermek, valamint a gyermek fertőző
osztályokat érintően 2019. január 30-tól részleges látogatási tilalom lesz érvényben.
Kecskemét, 2019. január 29.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megduplázódott az influenzás betegek száma megyénkben!
A 03. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, a Kalocsai, a Kecskeméti és a
Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén
fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 365 fő.
Az adatok alapján megyei szinten az influenzaszerű megbetegedések száma elérte a
járványos küszöb szintjét, megyénkben mérsékelt az influenza aktivitás!
A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


131 fő (35,89%) 0-14 éves gyermek,



116 fő (31,78 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



74 fő (20,27 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



44 fő (12,05 %) 60 éven felüli

A 03. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról 3 alkalommal
érkezett bejelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 11 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, melyeknél 1 esetben igazoltak Influenza A (H3N2) vírus,
és 2 esetben Influenza A (H1pdm09) vírus okozta fertőzést, valamint egy esetben RSV pozitív
eredményt kaptunk.
Az influenzaszerű megbetegedések halmozódása kapcsán ezidáig 9 mintavételre került sor,
melyekből 4 esetben Influenza A vírus jelenlétét igazolták (3 minta vizsgálata még
folyamatban van).
Bács-Kiskun megyei lakos megyén kívüli egészségügyi szolgáltató által kért vizsgálatáról 1
esetben értesültünk, melynél Influenza A kóroki szerepe igazolódott.
Megyénkben 2019. január 15-től a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház
telephelyének krónikus belgyógyászati osztályán van érvényben látogatási tilalom és felvételi
zárlat.

Kecskemét, 2019. január 22.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Igazolták megyénkben az influenza vírus jelenlétét!
A 02. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai, a Kiskunhalasi és a
Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén fordultak
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 152 fő.

Az adatok alapján a Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának
illetékességi

területén

mérsékelt

az

influenza

aktivitás,

megyei

szinten

az

influenzaszerű megbetegedések száma nem érte el a járványos küszöb szintjét!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


19 fő (12,50 %) 0-14 éves gyermek,



51 fő (33,55 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



58 fő (38,16 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



24 fő (15,79 %) 60 éven felüli.

A 02. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvosoktól 7 légúti minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, melyeknél 1 esetben igazoltak Influenza A (H3N2) vírus
okozta fertőzést, valamint egy esetben RSV pozitív eredményt kaptunk.

Kecskemét, 2019. január 15.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Továbbra is alacsony az influenza aktivitás megyénkben!

Az 01. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai, a Kiskunhalasi és
a Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén fordultak
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 70 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


9 fő (12,86 %) 0-14 éves gyermek,



27 fő (38,57 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



22 fő (31,43 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



12 fő (17,14 %) 60 éven felüli.

Az 01. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt a sentinel orvosoktól 5 minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, influenza vírus jelenlétét nem igazolták, egy esetben
RSV pozitív eredményt kaptunk.

Kecskemét, 2019. január 8.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

Az 51. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai, a Kiskunhalasi és
a Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályainak illetékességi területén fordultak
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 91 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


1 fő (5,0 %) 0-14 éves gyermek,



6 fő (24,9 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



83 fő (210,7 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



1 fő (3,7 %) 60 éven felüli.

Az 51. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt a sentinel orvosoktól 5 minta
érkezett mikrobiológiai vizsgálatra, influenza vírus jelenlétét nem igazolták, egy esetben
RSV pozitív eredményt kaptunk.

Kecskemét, 2019. január 3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

Az 50. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai és a Bajai Járási
Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen
57 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


2 fő (3,51 %) 0-14 éves gyermek,



21 fő (36,84 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



19 fő (33,33 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



15 fő (26,32 %) 60 éven felüli.

Az 50. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvos 1 légúti mintát
küldött mikrobiológiai vizsgálatra, melynek eredménye negatív.

Kecskemét, 2018. december 18.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 49. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai és a Bajai Járási
Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 64
fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


1 fő (1,56 %) 0-14 éves gyermek,



37 fő (57,81 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



19 fő (29,69 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



7 fő (10,94 %) 60 éven felüli.

A 49. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Bács-Kiskun megyében a surveillance eddigi ideje alatt sentinel orvos 1 légúti mintát
küldött mikrobiológiai vizsgálatra, melynek eredménye negatív.

Kecskemét, 2018. december 11.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 48. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai és a Kiskunhalasi
Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz,
összesen 78 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


2 fő (2,56 %) 0-14 éves gyermek,



37 fő (47,44 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



28 fő (35,90 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



11 fő (14,10 %) 60 éven felüli.

A 48. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. december 4.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 46. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kiskunhalasi és a Kalocsai
Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz,
összesen 44 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,00 %) 0-14 éves gyermek,



21 fő (47,73 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



15 fő (34,09 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



8 fő (18,18 %) 60 éven felüli.

A 46. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. november 20.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 45. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kiskunhalasi és a Kalocsai
Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz,
összesen 50 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


2 fő (4,00 %) 0-14 éves gyermek,



20 fő (40,00 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



15 fő (30,00 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



13 fő (26,00 %) 60 éven felüli.

A 45. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. november 13.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 44. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti és a Kalocsai Járási Hivatal
illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 33 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



12 fő (36,36 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



13 fő (39,39 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



8 fő (24,24 %) 60 éven felüli.

A 44. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. november 06.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 43. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kiskunhalasi és a Kalocsai
Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz,
összesen 21 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


0 fő (0,0 %) 0-14 éves gyermek,



14 fő (66,7 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



3 fő (14,3 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



4 fő (19,0 %) 60 éven felüli.

A 43. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. október 30.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 42. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kiskunhalasi és a Kalocsai
Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz,
összesen 37 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


1 fő (2,70 %) 0-14 éves gyermek,



15 fő (40,54 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



18 fő (48,65 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



3 fő (8,11 %) 60 éven felüli.

A 42. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. október 25.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megyénkben nincs influenza aktivitás!
A többi európai országhoz hasonlóan 2018. október 1-től hazánkban is megkezdte
működését az influenza figyelőszolgálat.
A 2018/2019. évi szezonban Bács-Kiskun megye lakosságának 21,7%-a, mintegy 110454 fő
megbetegedési adatai alapján figyeljük az influenza aktivitást, amelyet 70 (felnőtt,
gyermek és vegyes) háziorvos által küldött heti jelentés tesz lehetővé.
A 41. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti és a Kalocsai Járási Hivatal
illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 26 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





0 fő (0 %) 0-14 éves gyermek,
12 fő (46,2 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
10 fő (38,5 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
4 fő (15,3 %) 60 éven felüli beteget jelentettek.

A 41. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Kecskemét, 2018. október 16.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Megkezdődött a 2018/2019. évi adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedésekről
A többi európai országhoz hasonlóan 2018. október 1-től hazánkban is megkezdte
működését az influenza figyelőszolgálat.
A 2018/2019. évi szezonban Bács-Kiskun megye lakosságának 21,7%-a, mintegy 110454 fő
megbetegedési adatai alapján figyeljük az influenza aktivitást, amelyet 70 (felnőtt,
gyermek és vegyes) háziorvos által küldött heti jelentés tesz lehetővé.
A 40. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti és a Kiskunhalasi Járási Hivatal
illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 46 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:





0 fő (0 %) 0-14 éves gyermek,
24 fő (52,2 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,
16 fő (34,8 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,
6 fő (13,0 %) 60 éven felüli beteget jelentettek.

A 40. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.
Kecskemét, 2018. október 09.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
Megyénkben nincs influenza aktivitás!

A 47. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kecskeméti, a Kalocsai és a Kiskunhalasi
Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz,
összesen 53 fő.

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás!

A betegek kor szerinti megoszlása a következő:


3 fő (5,66 %) 0-14 éves gyermek,



26 fő (49,06 %) 15-34 éves fiatal felnőtt,



18 fő (33,96 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt,



6 fő (11,32 %) 60 éven felüli.

A 47. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett
jelentés a megye területéről.

Kecskemét, 2018. november 27.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.

 76/896-300,  76/795-197 nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
HK: BKMKHNSZ; KRIDKÓD: 312011757

