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Emelkedik az influenzások száma 

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 

2018. november 26 – december 2. között (2018. 48. hetében), Fejér megye területén 926 fő, 

az előző hetinél 36,1 % -kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 

ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 222,4 %ooo volt. A 48. héten két 

járási népegészségügyi illetékességi területéről influenzaszerű megbetegedések emelkedését 

jelentették.  

A legtöbb influenzaszerű megbetegedést a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály illetékességi területén regisztráltak. Itt a 100 ezer lakosra vonatkoztatott morbiditás – 

megbetegedési arány  – 274,3 %ooo (az előző héthez képest 50,0 %-os növekedés). Ezt követi 

a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi 

területe 261.6 %ooo-kel (az előző héthez képest 28,1%-os emelkedés); a Móri Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 12,8 %ooo (az előző hetivel 

megegyező).  A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a megye illetékességi 

területén az elmúlt heti adatokhoz képest további emelkedést mutatott. 

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a gyermekek és a fiatal felnőttek 

körében emelkedést mutat az előző hetihez képest. Az orvoshoz forduló betegek 20,0%-a a 0-

14 éves; 42,5%-a a 15-34 éves; 21,5%-a a 35-59 éves és 16%-a a 60 éves, illetve az e feletti 

korosztályból került ki. 

Influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásról a 48. héten sem érkezett 

jelentés. 

E jelentés megírásáig, 2018. 40. hetétől, influenza-gyanús betegtől nem küldtek be vizsgálati 

anyagot. 

 

Az influenza-figyelőszolgálat adatai a 2018/2019. évi influenza-szezonban, Fejér megyében 

Megbetegedési arány 100 ezer lakosra: 

Járás 46. hét 47. hét 48. hét 

Dunaújváros, Sárbogárd 62,0 182,9 274,3 

Mór, Bicske 6,4 12,7 12,7 

Székesfehérvár 130,8 204,2 261,6 

FEJÉR megye 85,6 163,5 222,4 

 

(Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály) 
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