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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 20. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. május 11- 

2020. május 17. között 5 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 20. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem kaptunk értesítést a 

megye területéről.  

Összegzés: a 20. héten 100 000 lakos közül 1 fő kereste fel orvosát influenzás panaszok miatt, a 

morbiditás 1,0%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. május 19. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 19. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. május 04- 

2020. május 10. között 20 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 25,0%-a 0-14 éves gyermek, 50,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 0,0%-a, 25,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 19. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem kaptunk értesítést a 

megye területéről.  

Összegzés: a 19. héten 100 000 lakos közül 4-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, a 

morbiditás 4,0%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. május 12. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 18. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. április 27- 

2020. május 03. között 45 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 22,2%-a 0-14 éves gyermek, 33,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 44,4%-a, 0,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 18. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem kaptunk értesítést a 

megye területéről.  

Összegzés: a 18. héten 100 000 lakos közül 9-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, a 

morbiditás 8,9%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. május 05. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 17. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. április 20- 

2020. április 26. között 20 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 50,0%-a 0-14 éves gyermek, 0,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 50,0%-a, 0,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 17. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem kaptunk értesítést a 

megye területéről.  

Összegzés: a 17. héten 100 000 lakos közül 4-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, a 

morbiditás 4,0%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. április 28. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 16. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. április 13- 

2020. április 19. között 60 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 16,7%-a 0-14 éves gyermek, 41,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 41,7%-a, 0,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 16. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem kaptunk értesítést a 

megye területéről.  

Összegzés: a 16. héten 100 000 lakos közül 12-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, 

a morbiditás 11,9%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. április 21. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 15. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. április 06- 

2020. április 12. között 25 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 80,0%-a 0-14 éves gyermek, 20,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 15. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem kaptunk értesítést a 

megye területéről.  

Összegzés: a 15. héten 100 000 lakos közül 5-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, a 

morbiditás 5,0%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. április 14. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 14. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. március 30- 

2020. április 05. között 65 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 23,1%-a 0-14 éves gyermek, 30,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 46,2%-a, 0,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 14. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés a 

megye területéről.  

Összegzés: a 14. héten 100 000 lakos közül 13-an keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, 

a morbiditás 12,9%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. április 07. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 13. hét 

Nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. március 23- 

2020. március 29. között 145 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 20,69%-a 0-14 éves gyermek, 58,62%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 20,69%-a, 0,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 13. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés a 

megye területéről.  

Összegzés: a 13. héten 100 000 lakos közül 29-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, 

a morbiditás 28,8%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. március 31. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 12. hét 

Megyei szinten nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. március 16- 

2020. március 22. között 386 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 31,17%-a 0-14 éves gyermek, 28,57%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 31,17%-a, 9,09%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során pozitív eredményről nem érkezett 

jelentés. 

A 12. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés a 

megye területéről.  

Összegzés: a 12. héten 100 000 lakos közül 77-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok miatt, 

a morbiditás 76,4%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. március 24. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 11. hét 

Megyei szinten nincs influenza aktivitás 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. március 09- 

2020. március 15. között 953 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 60,0%-a 0-14 éves gyermek, 25,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 12,1%-a, 2,1%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során egy Influenza A (NT) pozitív 

eredményről érkezett jelentés. 

A 11. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy bejelentés érkezett a 

megye területéről.  

Összegzés: a 11. héten 100 000 lakos közül 190-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok 

miatt, a morbiditás 188,5%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2020. március 17. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 10. hét 

Mérséklődött az influenza járvány 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. március 02- 

2020. március 08. között 1108 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 42,08%-a 0-14 éves gyermek, 29,86%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 24,43%-a, 3,62%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során egy Influenza A (NT) pozitív 

eredményről érkezett jelentés. 

A 10. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés a 

megye területéről.  

Összegzés: a 10. héten 100 000 lakos közül 221-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok 

miatt, a morbiditás 219,2%ooo-nek bizonyult. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. március 10. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 09. hét 

Tovább tart az influenza járvány 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. február 24- 

2020. március 01. között 1339 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 53,2%-a 0-14 éves gyermek, 25,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 16,9%-a, 4,9%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés. 

A 09. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy bejelentés érkezett a 

megye területéről.  

Összegzés: a 09. héten 100 000 lakos közül 267-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok 

miatt, a morbiditás 264,9%ooo-nek bizonyult. 

2020. február 04-én a Bajai Szent Rókus Kórház részleges látogatási tilalmat rendelt el Csecsemő-és 

gyermek, valamint a Szülészet osztályra saját hatáskörben határozatlan időre. 

 

 

Kecskemét, 2020. március 03. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 08. hét 

Mérséklődött a influenza járvány 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. február 17- 

2020. február 23. között 1229 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 48,98%-a 0-14 éves gyermek, 25,31%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 22,04%-a, 3,56%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során egy esetben Influenza A H1 került 

kimutatásra. 

A 08. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy bejelentés érkezett a 

megye területéről. A pálmonostori Bóbita Családi Bölcsődében 7 főnél jelentkeztek influenzaszerű 

tünetek.  

Összegzés: a 08. héten 100 000 lakos közül 245-en keresték fel orvosukat influenzás panaszok 

miatt, a morbiditás 243,0%ooo-nek bizonyult. 

2020. február 04-én a Bajai Szent Rókus Kórház részleges látogatási tilalmat rendelt el Csecsemő-és 

gyermek, valamint a Szülészet osztályra saját hatáskörben határozatlan időre. 

 

 

Kecskemét, 2020. február 25. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 07. hét 

Tovább tart az influenza járvány 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. február 10- 

2020. február 16. között 1685 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 53,57%-a 0-14 éves gyermek, 22,92%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 19,94%-a, 3,57%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

A 07. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett bejelentés a 

megye területéről. 

Összegzés: a 07. héten 100 000 lakos közül 336-an keresték fel orvosukat influenzás panaszok 

miatt, a morbiditás 333,3%ooo-nek bizonyult. 

2020. február 04-én a Bajai Szent Rókus Kórház részleges látogatási tilalmat rendelt el Csecsemő-és 

gyermek, valamint a Szülészet osztályra saját hatáskörben határozatlan időre. 

 

 

Kecskemét, 2020. február 18. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 06. hét 

Mérsékelten emelkedett az influenza járvány  

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. február 03 - 

2020. február 09. között 1906 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 55,26%-a 0-14 éves gyermek, 27,37%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 15,79%-a, 1,58%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről két 

esetben érkezett jelentés.  

A 06. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy bejelentés érkezett a 

megye területéről. 

A Petőfiszállási Óvoda és Bölcsődében 51 főnél jelentkeztek influenzaszerű tünetek. 3 betegtől 

mikrobiológiai mintavétel megtörtént, az eredmények negatívnak bizonyultak. 

Összegzés: a 06. héten 100 000 lakos közül 380 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 

megbetegedés miatt, az incidencia 376,9%ooo-nek bizonyult. 

2020. február 04-én a Bajai Szent Rókus Kórház részleges látogatási tilalmat rendelt el Csecsemő-és 

gyermek, valamint a Szülészet osztályra saját hatáskörben határozatlan időre. 

 

Kecskemét, 2020. február 11. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 05. hét 

Elérte az influenza járvány Bács-Kiskun Megyét! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. január 27 - 

2020. február 02. között 1665 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 52,71%-a 0-14 éves gyermek, 30,72%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 15,06%-a, 1,51%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

Összegzés: az 05. héten 100 000 lakos közül 332 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 

megbetegedés miatt, az incidencia 329,3%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2020. február 04. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 04. hét 

Alacsony az influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. január 20 - 

2020. január 26. között 587 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 44,44%-a 0-14 éves gyermek, 23,08%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 23,93%-a, 8,55%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

A 04. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról egy bejelentés érkezett a 

megye területéről. 

A kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagóvodájában a hiányzások 

aránya meghaladta a 30%-ot, eddig 69 főnél jelentkeztek influenzaszerű tünetek. 3 betegtől a 

mikrobiológiai mintavétel megtörtént, a vizsgálat folyamatban van 

Összegzés: a 04. héten 100 000 lakos közül 117 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 

megbetegedés miatt, az incidencia 116,1%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2020. január 28. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 03. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. január 13 - 

2020. január 19. között 306 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 52,46%-a 0-14 éves gyermek, 21,31%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 22,95%-a, 3,28%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

A 03. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  

Összegzés: a 03. héten 100 000 lakos közül 61 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű megbetegedés 

miatt, az incidencia 60,5%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2020. január 21. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 02. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2020. január 06 - 

2020. január 12. között 231 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 28,26%-a 0-14 éves gyermek, 36,96%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 21,74%-a, 13,04%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

A 02. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  

Összegzés: a 02. héten 100 000 lakos közül 46 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű megbetegedés 

miatt, az incidencia 45,6%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2020. január 14. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2020. 01. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. december 

30 – 2020. január 05. között 125 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 28,0%-a 0-14 éves gyermek, 32,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 36,0%-a, 4,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

Az 01. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  

Összegzés: az 01. héten 100 000 lakos közül 25 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 

megbetegedés miatt, az incidencia 24,8%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2020. január 07. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2019. 51. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. december 

16 – december 22. között 401 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 42,5%-a 0-14 éves gyermek, 26,25%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 27,5%-a, 3,75%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

Az 51. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  

Összegzés: az 51. héten 100 000 lakos közül 80 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 

megbetegedés miatt, az incidencia 79,4%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2019. december 23. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2019. 50. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. december 

09 – december 15. között 512 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 46,08%-a 0-14 éves gyermek, 34,31%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 12,75%-a, 6,86%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

Az 50. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  

Összegzés: az 50. héten 100 000 lakos közül 102 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 

megbetegedés miatt, az incidencia 101,2%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2019. december 17. 
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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2019. 49. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. december 

02 – december 08. között 341 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 38,24%-a 0-14 éves gyermek, 32,35%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 23,53%-a, 5,88%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

A 49. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  

Összegzés: a 49. héten 100 000 lakos közül 68 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű megbetegedés 

miatt, az incidencia 67,5%ooo-nek bizonyult. 
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Kecskemét, 2019. december 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2019. 48. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. november 

25 – december 01. között 251 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 40,0%-a 0-14 éves gyermek, 32,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 18,0%-a, 10,0%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  

A 48. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentettek megyénkből.  
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Összegzés: a 48. héten 100 000 lakos közül 50 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű megbetegedés 

miatt, az incidencia 49,6%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2019. december 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól 

Bács-Kiskun Megye 

2019. 47. hét 

Nincs influenza aktivitás! 

 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. november 

18 – november 24. között 246 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.  

A betegek 30,6%-a 0-14 éves gyermek, 22,4%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 

korcsoportjába tartozott a betegek 34,7%-a, 12,2%-a 60 éven felüliek közül került ki.  

A kórházi alapú influenza surveillance keretén belül, a fekvőbeteg–ellátó intézmények által ellátott 

betegeknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgálat során, influenza pozitív eredményről nem 

érkezett jelentés.  
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A 47. héten influenzaszerű megbetegedések halmozódását nem jelentették.  

Összegzés: a 47. héten 100 000 lakos közül 49 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű megbetegedés 

miatt, az incidencia 48,6%ooo-nek bizonyult. 

 

 

Kecskemét, 2019. november 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A 46. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kalocsai, Kecskeméti és a Kiskunhalasi 

Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, 

összesen 34 fő. 

 

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A betegek kor szerinti megoszlása a következő: 

 20 fő (58,8 %) 0-14 éves gyermek, 

 7 fő (20,6 %) 15-34 éves fiatal felnőtt, 

 5 fő (14,7 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt, 

 2 fő (5,9 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 46. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés a megye területéről.  
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Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. november 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A 45. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kalocsai, Kecskeméti és a Kiskunhalasi 

Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, 

összesen 41 fő. 

 

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A betegek kor szerinti megoszlása a következő: 

 19 fő (46,34 %) 0-14 éves gyermek, 

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

 7 fő (17,07 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt, 

 1 fő (2,44 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 45. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés a megye területéről.  
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Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. november 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A 44. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, Kalocsai, Kecskeméti és a 

Kiskunhalasi Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel 

orvoshoz, összesen 14 fő. 

 

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A betegek kor szerinti megoszlása a következő: 

 3 fő (21,43 %) 0-14 éves gyermek, 

 5 fő (35,71 %) 15-34 éves fiatal felnőtt, 

 5 fő (35,71 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt, 

 1 fő (7,14 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 44. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés a megye területéről.  
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Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. november 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A 43. héten a háziorvosok jelentése alapján a Bajai, Kecskeméti és a Kiskunhalasi Járási 

Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 23 

fő. 

 

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A betegek kor szerinti megoszlása a következő: 

 9 fő (39,13 %) 0-14 éves gyermek, 

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

 5 fő (21,74 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt, 

 1 fő (4,35 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 43. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés a megye területéről.  
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Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. október 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A 42. héten a háziorvosok jelentése alapján a Kalocsai, Kecskeméti és a Kiskunhalasi 

Járási Hivatal illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, 

összesen 24 fő. 

 

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A betegek kor szerinti megoszlása a következő: 

 5 fő (20,83 %) 0-14 éves gyermek, 

 10 fő (41,67 %) 15-34 éves fiatal felnőtt, 

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

 1 fő (4,17 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 42. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés a megye területéről.  
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Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. október 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megkezdődött a 2019/2020. évi adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedésekről 

 

2019. szeptember 30-tól hazánkban is megkezdte működését az influenza figyelőszolgálat. 

A 2019/2020. évi szezonban Bács-Kiskun megye lakosságának 19,93%-a, mintegy 100810fő 

megbetegedési adatai alapján figyeljük az influenza aktivitást, amelyet 65 (felnőtt, 

gyermek és vegyes) háziorvos által küldött heti jelentés tesz lehetővé. 

A háziorvosok jelentése alapján a Kalocsai, Kecskeméti 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: 
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 21 fő (39,6 %) 0-14 éves gyermek, 

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

 13 fő (24,5 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt, 

 1 fő (1,9 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 41. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés.  

Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. október 15. 

 

 

 

 

 

Megkezdődött a 2019/2020. évi adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedésekről 

 

2019. szeptember 30-tól hazánkban is megkezdte működését az influenza figyelőszolgálat. 

A 2019/2020. évi szezonban Bács-Kiskun megye lakosságának 19,93%-a, mintegy 100810fő 

megbetegedési adatai alapján figyeljük az influenza aktivitást, amelyet 65 (felnőtt, 

gyermek és vegyes) háziorvos által küldött heti jelentés tesz lehetővé. 

A háziorvosok jelentése alapján a Bajai, Kecskeméti és a Kiskunhalasi Járási Hivatal 

illetékességi területén fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, összesen 17 fő. 

 

Az adatok alapján megyénkben nincs influenza aktivitás! 

 

A betegek kor szerinti megoszlása a következő: 
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 4 fő (23,5 %) 0-14 éves gyermek, 

 5 fő (29,4 %) 15-34 éves fiatal felnőtt, 

 3 fő (17,6 %) 35-59 éves kor közötti felnőtt, 

 5 fő (29,4 %) 60 éven felüli beteget jelentettek. 

A 40. héten influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásáról nem érkezett 

jelentés.  

Egészségügyi intézményeink nem jelentettek pozitív influenza vagy RSV laboratóriumi 

eredményt. 

 

Kecskemét, 2019. október 08. 


