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MISKOLC
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály, tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés 
 gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Szent Ferenc Kórházrész
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Az intézmény telefonszáma(i):  46/555-666
Az intézmény faxszáma(i):  46/555-648
Az intézmény e-mail címe:  ecsanky@misek.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.misek.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tiba Sándor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgato@misek.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  46/555-666/6001 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  17
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  5
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  35
Rendelési idő: 8 órától 15 óráig
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
Tüdőgyógyászat  
 dr. Csánky Eszter Ph.D. dr. Jónás József 
 dr. Décsi Melinda dr. Kocsis Ágnes 
 dr. Koncz Roland dr. Kun Csaba  
 dr. Maxi Brigitta dr. Molnár Zsolt 
 dr. Szabó Miklós dr. Szabados Brigitta 
 dr. Robotka Zsófia  
Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 
 dr. Munkácsi Adrienn dr. Dezső Edit 
 dr. Malyik Erika 
Tüdőgondozó 
 dr. Lipták Éva dr. Lossó Judit 
 dr. Márton Mária dr. Molnár Lajos 
 dr. Német Gyula dr. Szepessy Ildikó 
Tüdőszűrő 
 dr. Mezei Ferenc dr. Tóth Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  96
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: Ápolási Osztály Belgyógyászat Belgyógyászati Rehabilitációs 
Osztály B?rgyógyászat Fizioterápia Hematológia Hospice Otthon Krónikus Belgyógyászat 
Ideggyógyászat Infektológia Intenzív Terápiás Mozgásszervi Rehabilitáció Pszichiátria 
Rheumathológia Szűrőcentrum Szülészet-N?gyógyászat Szemészet Urológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Alsóbereck, Alsóregmec, Alsózsolca, Ároktő, Bodroghalom, Bodrogkersztúr, Bord-
rogkisfalud, Bodrogolaszi,Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bózsva,Bükkábrány, 
Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cigánd, Cserépfalu, Csincse, Csobaj, Dámóc, Egerlövő, 
Emőd, Erdőbénye, Erdőhorváti, Felsőberecki, Felsőregmec, Felsőzsolca, Filkeháza, Füzér, 
Füzékajata,, Füzérkomlós, Füzérradvány , Gelej, Girincs, Györgytartló, Háromhuta, Har-
sány, Hejőbába, Hejőkersztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hercegkút, Hollóháza, 
Igrici, Kács, Karcsa, Karos, Kenézlő, Kesznyéten, Kiscsécs, Kisgyőr, Kishuta, Kisrozvágy, 
Kistokaj, Komlóska, Kovácsvágás, Köröm, Lácacséke, Makkoshotyka, Mályi, Mezőcsát, 
Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mikóháza, Miskolc, 
Nagycsécs, Nagyhuta, Nagyrozvágy, Négyes, Nemesbikk, Nyékládháza, Nyiri, Olaszliszka, 
Oszlár, Pácin, Pálháza, Pusztafalu, Répáshuta, Révleányvár, Ricse, Sajólád, Sajóörös, 
Sajópetri, Sajószöged, Sály, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Semjén, Szakáld, 
Szegi, Szegilong, Szentistván, Szomolya, Taktabáj, Tarcal, Tard, Tibolddaróc, Tiszabá-
bolna, Tiszacsermely, Tiszadorogma, Tiszakarád, Tiszakeszi, Tiszaladány, Tiszapalkonya, 
Tiszatardos, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Vágáshuta, Vajdácska, 
Vámosújfalu, Vatta, Vilmány, Viss, Zalkod, Zemplénagárd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  273
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  5204
COPD-s járóbetegek száma:  3730
szénanáthás járóbetegek száma:  816
tumoros járóbetegek száma:  497
tbc-s járóbetegek száma:  922
összes járóbeteg száma:  11169
asztmás fekvőbetegek száma:  680
COPD-s fekvőbetegek száma:  717
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  206
tumoros fekvőbetegek száma:  814

Az intézmény rövid története
A Csabai kapuban a Borsod Vármegyei Erzsébet Közkórházat 1900. december 2-án nyitották meg. Négy jellegze-
tes, vöröstéglás épület készült el: az igazgatóság, a sebészet és bőrgyógyászat, a belgyógyászat és az elmegyó-
gyászat. 1952-ben a kórház neve Semmelweis Kórház lett (a miskolciak egy része még ma is Erzsébet kórháznak 
nevezi). A kórház – jelentős bővítések és változások után – ma is ezen a helyen működik immár 116 éve. A Tü-
dőgyógyászati Osztálynak 2007. óta ad otthont az intézmény. A Miskolci Semmelweis Kórház jelenleg három 
kórház egyesüléséből jött létre, a Vasgyári Kórházrész és a Szent Ferenc Kórházrész is kapcsolódott a korábbi 
Erzsébet Kórházhoz. Jelenleg többprofilú önkormányzati, városi kórházként 1357 ágyon, pavilonrendszerben 
látja el Miskolc város és vonzáskörzetének lakosait. Kórházunkban teljes vertikumú betegellátás folyik, 21 fekvő-
beteg osztály működik. Intézetünk szakdolgozói létszáma 1045 fő. A Debreceni Egyetem orvostanhallgatóinak 
oktatókórháza vagyunk, illetve gyakorló területe a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulóinak. 
Az aktív, a krónikus és a rehabilitációs tüdőgyógyászati osztály 2015-ben a 21. századi elvárásoknak megfelelő-
en felújított új épületbe költözött, ahol a pulmonológiai ellátás teljes vertikumát biztosítja a betegek számára.
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tbc-s fekvőbetegek száma:  53
összes fekvőbeteg száma:  2470

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  42760
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  43296
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  8 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 8 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 hónap
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 hónap
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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EDELÉNY*
Működési adatok
Az intézmény neve: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa: Magyar Állam
Az intézmény címe: 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
Az intézmény levelezési címe: 3780 Edelény, Postafiók: 63
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 48/524-044
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 48/341-632
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tudogondozo@krkedeleny.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Szabó Melinda

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 8 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 42 óra
Rendelési idő: tüdőgyógyászati szakambulancia: H-P 8:00-16:00  
 tüdőgondozó: H-P 8:00-16:00
Az intézmény orvosai:
 dr. Árvai Éva dr. Pap Dezső 
 dr. Bárány Miklós  dr. Pásztor Marianna
 dr. Bartos Ágnes dr. Polnyuk Viktor
 dr. Csutor Zsuzsanna dr. Slárku Ilona
 dr. Galambos László dr. Szabó Melinda
 dr. Juhász Gábor dr. Szarvák Katalin 
 dr. Kocsis Ágnes dr. Szénási Zoltán
 dr. Melovics Sándor  dr. Váczy János   
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 101 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 671 292 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Abaúj-Hegyközi Kistérség, Bodrogközi Kistérség, Edelényi Kistérség 
 Encsi Kistérség, Kazincbarcikai Kistérség, Mezőcsáti Kistérség 
 Mezőkövesdi Kistérség, Miskolci Kistérség, Ózdi Kistérség 
 Sárospataki Kistérség, Sátoraljaújhelyi Kistérség, Szerencsi Kistérség 
 Szikszói Kistérség, Tiszaújvárosi Kistérség, Tokaji Kistérség
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? n.a.
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 22 968 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 2 831 fő

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 334 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 3 382 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 224 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben 1 005 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 59 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül  
kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4 975
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  3 263
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 50%
A SEF életkora  5 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  5 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
Edelényben 1949-ben alakult Tüdőgondozó Intézet a tbc-elleni országos küzdelem részeként, egy szakorvossal 
és egy asszisztenssel. Minőségi változást történt 1962-ben, amikor az új rendelőintézet mellé felépült a tü-
dőgondozó, ahol aztán 46 évig működött. 2008. július 1-én a tüdőgondozó beköltözött a Koch Róbert Kórház 
és Rendelőintézet épületébe, ami Edelény központjához közel, egy 10 hektáros parkerdő területén, 1965-ben 
épült. A kórház a 2012. július 1-i struktúraváltást követően Térségi Pulmonológiai Központként működik. 135 
ágyon III. progresszivitási szintű pulmonológiai ellátást, valamint 6 ágyon II. progresszivitási szintű intenzív 
terápiás ellátást biztosít. További 50 ágyon légzésrehabilitációs osztály, valamint egy 44 ágyas krónikus bel-
gyógyászati osztály működik. Ellátási területe lefedi Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes felnőtt lakosságát. 
A 2004. évi teljes rekonstrukció után a betegek szép, kulturált környezetben gyógyulhatnak. Az ÉMOP-4.1.2/A-
11-es „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében 600 négyzetméteres Légzés-
rehabilitációs Központ létesült, a modern elvárásoknak megfelelő széleskörű rehabilitációs tevékenységgel 
(gyógytorna, fizioterápia, masszázs, sószoba, inhalációs helyiségek).

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KAZINCBARCIKA*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.
A tüdőgondozó telefonszáma:  48/514-800/129 mellék
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@barcikakorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Egri Magdolna
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  48/514-800/127 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  n.a.
Rendelési idő:  H-P 7:00-15:00
Az intézmény orvosa:  dr. Egri Magdolna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 59 862 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsószuha  Alsótelekes  Bánhorváti   
 Berente  Dédestapolcsány  Dövény 
 Felsőkelecsény  Felsőnyárád  Felsőtelekes   
 Imola  Izsófalva  Jákfalva  
 Kánó  Kazincbarcika  Kurityán 
 Mályinka  Múcsony  Nagybarca 
 Ormosbánya  Ragály  Rudabánya   
 Rudolftelep  Sajógalgóc  Sajóivánka  
 Sajókaza  Szuhafő  Szuhakálló   
 Tardona  Trizs  Vadna 
 Zádorfalva  Zubogy
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 33 rendelés

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:* 1 272 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:* 1 269 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:* 875 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:* 165 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:* 55 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  15 558
A SEF életkora:  2 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A kórház épületének átadására 1969-ben került sor, de a tüdőgondozó már az ötvenes évek második felétől üzemelt. A nagy 
létszámú terület ellenére ötven év alatt végig egy orvos végezte a szűrést, a gondozást és a szakellátást is.1969-től működik a SEF 
állomás a kórház épületében a tüdőgondozói rendelés és szakellátással együtt. dr. Egri Magdolna 1981-től vezeti a gondozót. A 
szakrendelésre érkező betegeknél csaknem minden esetben elvégzik a légzésfunkciós vizsgálatot s mivel kórház-rendelő-intézeti 
egység vagyunk, ha szükséges a kardiológián az EKG-t is. 5 éve végzünk prick-tesztet, a tumorgyanús betegeket ambulánsan 
vizsgáljuk (CT, bronchoszkópia, labor, UH, belgyógyászat) műtét, illetve kemotherápia előtt. 1992-től dohányzás leszoktatási 
programban veszünk részt. 2012. március 7-től digitális tüdőszűrő állomás működik a tüdőgondozóban.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.



74

MEZŐCSÁT*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Mezőcsát Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
A tüdőgondozó telefonszáma:  49/553-010
A tüdőgondozó faxszáma:  49/553-025
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozó@mezocsat.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Jónás József
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  49/553-010

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  25 óra
Rendelési idő:  K 8:00-20:00; Cs 8:00-21:00
Az intézmény orvosai:  dr. Jónás József
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  16 812 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Ároktő Gelej  Hejőpapi 
 Igrici  Mezőcsát Mezőnagymihály 
 Tiszadorogma Tiszaeszlár  Tiszakeszi 
 Tiszatarján
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  13 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  1 512 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  546 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  465 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  241 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  38 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  152 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézetnek 2011-ig otthont adó kastély a múlt század fordulóján épült. Édes Antal Országgyűlési képviselő kúriája volt. Az államosításkor került a magyar állam tulaj-
donába. 1947-től Egészségházként funkcionált. 1947-ben ebben az épületben vette kezdetét a tbc-s betegek ellátása. Az intézmény 1949-től már Mezőcsáti Tüdőbeteggondozó néven 
működött. Az épületben kapott még helyet a Zöldkereszt és a Járási Tanács Egészségügyi Osztálya. A beépített padlástérben alakították ki a szolgálati lakást. 1970-ben kiköltözött az 
egészségügyi osztály. Ekkor telepítették az átnézeti és rétegvizsgálatra alkalmas röntgenberendezést a félhullámú átvilágító szerkezet helyett. A tüdőgondozó működtetője az évek 
során több alkalommal változott. A Megyei Tüdőgyógyintézethez, a Járási Hivatalhoz, a leninvárosi, illetve a tiszaújvárosi rendelőintézethez, a Mezőcsáti Nagyközségi Tanácshoz in-
tegráltan működött. 1989-től az ebben az évben átadott Egészségügyi Központ lett a működtetető. Ekkor az anya-csecsemővédelem is kiköltözött az épületből. Mezőcsát nagyközség 
1990. március 15-én városi rangra emelkedett, azóta a Városi Önkormányzat az intézet fenntartója. 2011 októberétől teljesen új gondozóba költöztünk. Gépeink digitális technikával 
PACS-rendszerben működnek.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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MEZŐKÖVESD*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Rendelőintézete Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
Az intézmény levelezési címe: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
Az intézmény telefonszáma: 49/505-304
Az intézmény faxszáma: 49/505-302
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Kelemen Anna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: anna.kelemen@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 55 óra
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói: 2 pulmonológus asszisztens
 2 röntgenasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 48 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 31 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 8 285 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 815 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 592 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 450 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 45 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 98 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 13 425
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 70%
A SEF életkora: 6 év (digitális készülék)
A MEF életkora: –
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
Ha igen, a gép életkora: 50 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 9 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Az EKG készülék életkora: 4 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1974. augusztusában adták át a Tüdőgondozó és Szűrőállomás épületét, amely eredetileg is tüdőgondozónak épült, 
így a beosztása a szakmai előírások figyelembevételével történt. Azóta is kizárólag Tüdőgondozó és Szűrőállomás-
ként működik. Az évek során amortizálódott gépeit sikerült lecserélni. Másfél éve a régi légzésfunkciós készülék he-
lyett számítógépes légzésfunkciós berendezést helyeztünk üzembe, 2005 decemberében pedig a több mint 30 éves 
régi Zeiss-kamera helyett új digitális szűrőberendezést kaptunk. Az úszóasztalos modern röntgenkészülékünket 6 
éve szerelték be. A Tüdőgondozó és Szűrőállomás személyzete röntgenasszisztensi, illetve pulmonológiai szakasz-
szisztensi végzettséggel rendelkezik. Mezőkövesd és 24 falu ellátását végezzük. Az intézményben mindig főállású 
szakorvos dolgozott. Folyamatos és zavartalan betegellátás folyik évek óta. Jelenleg a rendelőintézet részeként mű-
ködik. Műszerezettségünk megfelelő, gépeink jó állapotúak.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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ÓZD*
Működési adatok
Az intézmény neve: Almási Balogh Pál Kórház Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 3601 Ózd, Béke út 1-3.
Az intézmény levelezési címe: 3601 Ózd, Béke út 1-3.
Az intézmény telefonszáma: 48/574-452
Az intézmény tulajdonosa: Magyar Állam
Az intézmény vezetője: dr. Molnár Ildikó
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 48/574-408

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: −
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 3 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 45 óra
Rendelési idő:  K, Sz, P 8:00-15:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Molnár Ildikó
dr. Bartos Ágnes
dr. Melovics Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 68 385 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Arló Bánréve 
 Borsodbóta  Borsodnádasd   
 Borsodszentgyörgy  Csernely  
 Csokvaomány Domaháza  
 Dubicsány  Gömörszőlős 
 Hangony  Hét  
 Járdánháza Kelemér 
 Királd Kissikátor 
 Lénárddaróc Nekézseny 
 Putnok Sajómercse 
 Sajónémeti Sajópüspöki 
 Sajóvelezd Sáta 
 Serényfalva Uppony
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 14 866 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 208 fő

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  920 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 880 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 265 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  91 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  38 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10 975 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 34%
A SEF életkora:  a röntgen-osztályon történik a szűrés
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Ózdon az 1960-as évektől működik a tüdőgondozó. Munkánk kezdetben a tbc elleni hatékony küzdelemről szólt, 
majd az aspecifikus tüdőbetegek ellátása is a gondozói feladatkörhöz társult. Stabil ernyőképszűrés is ez időtől kez-
dődött városunkban. Ekkor dr. Eszenyi Géza vezette gondozónkat, majd több főorvosváltás is történt intézetünk-
ben. Jelenleg dr. Bartos Ágnes, dr. Melovics Sándor és dr. Molnár Ildikó rendel heti három alkalommal 1-1 napot. 
Szakdolgozói létszámunkra a folyamatos csökkenés a jellemző. Ma fele annyian dolgozunk, mint a kezdeti időszak-
ban. Tüdőszűrő gépünk továbbra sincs, a röntgen-osztályon készítjük a mellkas felvételeket. 2009-ben kórházunk 
rekonstrukciója megtörtént. A tüdőgondozó ebben a szép, modern épületben kapott helyet a földszinten. 2013. 
augusztus 1-től mi is állami kórház vagyunk.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SÁROSPATAK*
Működési adatok
Az intézmény neve: Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézete Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
Az intézmény levelezési címe: 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
Az intézmény telefonszáma: 47/513-110
Az intézmény faxszáma: 47/311-400
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Csete László, pulmonológus főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: spatakeu@axelero.hu; csetelaci@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 15 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Stamatiu Dan
dr. Csete László
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 28 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 32 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 2 327 fő
Az intézményben ellátott asztmás, COPD-s, szénanáthás és 
tumoros betegek száma 2009-ben: 1 469 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 9 fő

Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
A SEF életkora: 2 év
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? az intézményben igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
Sárospatak és környéke az 1950-es évek végétől kapcsolódott be a tüdőgondozói hálózatba, kezdetben változó körzetnagysággal. 1969–1975 között dr. Lannert Mária főorvosnő vezette 
a gondozót, majd 1972-től dr. Lázi János főorvos is itt helyezkedett el, és 1975-től önálló vezetése alatt teljesedett ki a gondozói feladatkör, mind a specifikus, mind az aspecifikus tüdőbe-
tegségeket illetően. Stabil ernyőképszűrő állomás 1980. január 1-től működik Sárospatakon. Lázi főorvos munkássága alapozta meg és tette igazán elismertté a területen a tüdőgondozói 
tevékenységet, szakmai tudása és tapasztalata méltán emelte hírnevét nemcsak szakmai körökben. 2003-ban súlyos betegség miatt bekövetkezett halálát követően dr. Csete László pul-
monológus szakorvos vette át a gondozó vezetését, aki megpróbálván alkalmazkodni a változó igényekhez és elvárásokhoz, bevezette az allergiás bőrteszt alkalmazását, és a továbbiakban 
a klinikai immunológiai és allergológia szakképesítés megszerzésével szeretné emelni a szakmai színvonalat. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SÁTORALJAÚJHELY*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
A tüdőgondozó telefonszáma:  47/525-300/4100 mellék
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Stamatiu Dan, pulmonológus főorvos
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  stamatiu_dan@yahoo.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  47/525-300/4100 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  
 15 óra szakrendelés +  28 óra gondozás
Rendelési idő:  H 11:00-17:00; K-P 8:00-13:30
Az intézmény orvosa:  dr. Stamatiu Dan
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  40 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Alsóberecki  Alsóregmec  Bodroghalom 
 Bózsva  Dámóc Felsőberecki 
 Felsőregmec Füzér Füzérkomlós 
 Füzérradvány  Hollóháza  Karcsa  
 Karós  Kishuta  Kisrozvágy  
 Kovácsvágás  Lácacséke Mikóháza  
 Nagyhuta  Nagyrozvágy Nyíri  
 Pácin Pálháza Pusztafalu 
 Révleányvár  Ricse  Telkibánya 
 Vilyvitány Sátoraljaújhely  Semjén  
 Vágáshuta Zemplénagárd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  2 302 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 167 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  449 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 179 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  64 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  7 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4887
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  n.a.
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  55% (40 év felett)
A SEF életkora:  5 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Az intézmény térségi tüdőgondozó intézetként 1939-ben kezdte működését. A II. világháború után lényegében 
1947-ben vette kezdetét a tüdőgümőkór elleni küzdelem. Ekkor a gondozó műszerezettsége egy PICKER félhullá-
mú tábori röntgengép, 1 db ólomkötény és 1 pár ólomkesztyű volt. A gondozó 1948-tól 1995-ig a volt Zöldkereszt 
épületében a Tompa utcában működött. 1958-ban Calmette-védőnői statust hoztak létre, és ezzel kezdetét vette a 
tuberkulin szűrés és a BCG-zés, az iskolai tanulók ilyen irányú vizsgálata. 1974-ben új röntgengéppel gyarapodtunk: 
Neodiagnomax 2 munkahelyes, R22-es rétegfelvételezővel. Ebben az évben még kialakítottuk a Stabil Ernyőkép-
szűrő Állomást is, miután SERIX 9 alapkészüléket, RK 110 mm-es kamerát és SERIX-4 szűrőkabint kaptunk. 1975-től 
átalakult a gondozó feladatköre. A tbc-s betegek mellett a tüdő rendszerbetegségeivel, rosszindulatú betegségeivel 
is foglalkozunk. Szakellátási területünk is bővült, a város lakosságán kívül 36 község ellátása is az Intézet feladata lett 
(kb. 40000 fő). További racionalizációs folyamat eredményeként az addigi Tompa utcai épületből 1995-ben a gondo-
zó átköltözött az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet első emeletére. A légzésfunkciós vizsgálatok mellett az asztmás és 
allergiás betegek szűrését, gondozását is végezzük. A Gondozó diagnosztikai feltételei az ezredfordulóra elavultak. 
A rendelkezésre álló orvosi géppark már régen amortizálódott. Az átvilágító szerkezetet most selejtezték le. A szűrőgép 32 éves, bármikor véglegesen használhatatlanná válhat. dr. 
Ogár Zoltán tüdőgyógyász szakfőorvos 1967-től 2004. június 30-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette a Városi Tüdőgondozó Intézet munkáját. Finanszírozási okok miatt 2014-ben a digitális 
röntgengépet megszüntették, és a Röntgen Osztály folytatja a tevékenységet, értékelés továbbra is a tüdőgondozóban. Az asszisztensek száma 1 főre csökkent, 1 pulmonológiai szak-
asszisztens segít a munka ellátásában.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZERENCS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Szerencs Város Önkormányzata Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
Az intézmény címe: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
Az intézmény levelezési címe: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
Az intézmény telefonszáma: 47/361-758
Az intézmény faxszáma: 47/361-558
Az intézmény tulajdonosa: Polgármesteri Hivatal Szerencs
Az intézmény vezetője: dr. Bobkó Géza igazgató főorvos
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 4 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 35 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Árvai Éva főorvos
dr. Galambos László főorvos
dr. Slarku Ilona adjunktus
dr. Szarvák Katalin szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 57 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Abaújkér  Abaújszántó 
 Alsódobsza  Baskó 
 Bekecs  Bodrogkeresztúr 
 Bodrogkisfalud  Erdőbénye 
 Csobaj  Golop 
 Legyesbénye  Mánd 
 Mezőzombor  Megyaszó  
 Monok  Ond  
 Prügy  Rátka  
 Szegi  Szegilong  
 Szerencs  Taktabáj

 Taktaharkány  Taktakenéz   
 Taktaszada  Tarcal  
 Tállya  Tiszaladány  
 Tiszatardos  Tokaj
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 24 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 6 660 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 2 249 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 925 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 233 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 342 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 11 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 1 500 SEF
A SEF életkora: 2 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1990 őszén költözött a Tüdőgondozó Intézet a jelenlegi helyére, a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézet keretein belül működik. A rendelőintézet földszintjén található komplett ellátó egység (tv-vel 
ellátott váróterem és vizsgáló, légzésfunkciós és allergológiai vizsgáló). 2009-ben ellátott területünk 57005 
fő, ami 1990-től változatlan. A gondozót az edelényi Koch Róbert Kórház szakorvosai látják el vállalkozási for-
mában. Asszisztensi létszám évek óta 6 fő. Változatlan létszám mellett a betegforgalom évről évre nő. 2010 
novemberében új digitális röntgengép került beszerelésre.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZIKSZÓ*
Működési adatok
Az intézmény neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház II. Rákóczi Ferenc Kórházi telephely Tüdőgyógyászati Gondozó
Az intézmény címe: 3800 Szikszó, Kassai u. 45-49.
Az intézmény levelezési címe: 3800 Szikszó, Kassai u. 45-49.
Az intézmény telefonszáma: 46/596-600
Az intézmény tulajdonosa: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Tiba Sándor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudogondozo@hospital.hu
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
 dr. Kovács Melinda
 dr. Angyalos László
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 52 416 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
Abaújalpár Abaújdevecser
Abaújlak Abaújszolnok 
Abaújvár Alsógagy 
Alsóvadász Arka 
Boldogkőújfalu Boldogkőváralja 
Büttös Csenyéte 
Csobád Detek 
Encs Fancsal
Fáj Felsőgagy
Forró Fulókércs
Fügöd Gadna
Gagyapáti Gagybátor
Gagyvendégi Garadna
Gibárt Gönc
Göncruszka Halmaj
Hejce Hernádbűd
Hernádcéce Hernádkércs
Hernádpetri Hernádszentandrás
Hernádvécse Hernádszurdok
Hidasnémeti Homrogd
Ináncs Kány
Kázsmárk Keresztéte
Kéked Kiskinizs
Korlát Krasznokvajda 
Kupa Léh

Litka Méra
Mogyoróska Monaj
Nagykinizs Novajidrány
Nyésta Pamlény
Pányok Pere
Perecse Pusztaradvány
Regéc Rásonysápberencs
Selyeb Szalaszend
Szászfa Szemere
Szentistvánbaksa Szikszó
Tornyosnémeti  Vilmány 
Vizsoly Zsujta 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 33 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 6 871 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 109 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 767 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 628 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  329 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 112 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 211 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 3 583
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 18 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1948-ben adták át az Encsi Tüdőgondozó épületét. Az akkori járási központ – Encs első tüdőgondozó főorvosa – dr. Torbágyi Emil 1976. december 31-ig vezette az intézetet. 1977. január 
1-től Encshez csatolták a megszűnt Abaújszántói Tüdőgondozóhoz tartozó települések egy részét. Akkor kb. 49550 lakos tartozott a gondozóhoz. 1985-ben újabb terület átrendezés 
kapcsán a volt szikszói járás területéből 13394 fővel gyarapodott az ellátandó lakosok száma. Ma kb. 54 ezer a gondozási területen élők száma. 73 kisközség és két város – Encs és Szikszó 
– tartozik az Encsi Tüdőgondozóhoz. 1996. január 1-től Encs város átadta a tüdőgondozó működtetését a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Szikszói II. 
Rákóczi Ferenc Kórháznak. Azóta ebben az integrációs formában működünk. Fenntartói döntés alapján a tüdőgondozót 2011. július 1-én a korábbi Encs, Vasút út 7. szám alatti épületből 
elköltöztették a kórház Szikszó, Kassai u. 45-49. szám alatti épületébe.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


