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KECSKEMÉT*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Tüdőbelgyógyászat
Az intézmény címe:  6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
Az intézmény levelezési címe:  6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
Az intézmény telefonszáma:  76/516-959
Az intézmény faxszáma:  76/484-040
Az intézmény tulajdonosa:  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője:  dr. Bozóky Géza osztályvezető főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  bozokyg@freemail.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 5 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Ruby Éva 
dr. Goher Ilona
dr. Lengyel Mária
dr. Mohos Andrea
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 
Az intézmény szakdolgozói:
Lősikné Tóth Katalin
Rabár Zsuzsanna
Nemes Jánosné
Hevesi T. Ágnes
Bus Ilona
Szabó Melinda
Weibli Lászlóné
Berenténé Tompa Julianna
Hercz Józsefné
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 150 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  n.a.
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 4 960 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben: 2 220 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 386 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 440 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  236 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 878 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 44 fő

Az intézmény rövid története
Évtizedeken át egy teljesen különálló régi kastély épületében működött a Tüdőosztály egy szép, gondozott park 
közepén. Innen 1998-ban költözött át a Megyei Kórház Izsáki úti telephelyére egy felújított, kétszintes épületbe, 
ahol 82 ágy áll a betegek rendelkezésére. Két helyiség működik szakambulanciaként, külön légzésfunkciós labora-
tóriumot és bronchológiai vizsgálót alakítottunk ki és szereltünk fel korszerű műszerekkel. A fertőző tüdőbetegek 
részére két olyan kórterem áll rendelkezésre, melyek az osztály többi részétől el vannak különítve. Önálló részleget 
alakítottunk ki a citotoxicus kezelésben részesülő betegek számára, mely előkészítő helyiségből és csíraszegény 
kezelőhelyiségből áll. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KECSKEMÉT*
Működési adatok
Az intézmény neve:   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe:   6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Az intézmény levelezési címe:   6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Az intézmény tulajdonosa:   Kecskemét Város Önkormányzata
A tüdőgondozó telefonszáma:   76/485-069; 76/418-890 
A tüdőgondozó faxszáma:   76/418-890 
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Pánczél Gyula
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:   tudo@soranet.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   76/418-890
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:   30/903-7135

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  130 óra
Rendelési idő:  hétfő-kedd-szerda 8:00-16:00; csütörtök-péntek 8:00-13:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Pánczél Gyula  
dr. Frank Emil  
dr. Kun Zsuzsanna
dr. Bitay Zsuzsanna 
dr. Góhér Ilona 
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  191 574 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Ágasegyháza  Ballószög 
 Felsőlajos  Fülöpháza 
 Fülöpszállás  Izsák   
 Helvécia  Hetényegyháza   
 Jakabszállás  Kecskemét  
 Kerekegyháza  Kunadacs  
 Kunbaracs  Kunpeszér  
 Ladánybene  Lajosmizse  
 Lakitelek  Nyárlőrinc   
 Orgovány Szabadszállás 
 Szentkirály  Tiszakécske 
 Tiszaug  Városföld
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  85 rendelés
 

Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 15 147 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  5 405 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 1 852 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 4 788 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  119 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  15 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

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:  26 059
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  n.a.
A SEF életkora  40 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  15 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: 17 év és 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  16 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Már az 1853-ban megnyitott első kecskeméti kórházban is volt tüdőgondozó. 1914-ben a kórház és a tüdőgon-
dozó átkerült a mai tüdőgondozó helyén lévő Cserepes Kórházba. 1925-től az Izsáki úti kórházban működött a 
tüdőgondozó is. 1948-ban a Cserepes Kórház bontása miatt a tüdőgondozó a Széchenyi térre, a volt Járlatkeze-
lő Hivatalba került. Ezekben az évtizedekben dr. Szarvas András volt a vezetője. 1949-ben a tüdőgondozó átke-
rült az Izsáki úti Csapatkórházba. 1950-ben felépült a régi Cserepes Kórház helyén az új rendelőintézet (SZTK), 
ebben kapott helyet a mai is működő Tüdőgondozó Intézet. 1958-tól működött a kecskeméti tüdőgondozó 
égisze alatt az első MEF (Mozgó Ernyőfénykép) állomás. 1962-ben valósult meg a SEF (Stabil Ernyőfénykép) 
és egy újabb MEF állomás. A kecskeméti Tüdőgondozó Intézet vezetői 1950-től: dr. Csapó Jenő, dr. Sárkány 
Imre, dr. Fülöp Zoltán, dr. Pánczél Gyula. A területi kórházzal online kapcsolatban vagyunk, minden lelet és 
képalkotó diagnosztika közvetlenül lekérhető. 2012. január 1-től időpontra történik a betegek fogadása. 2013 
tavaszától kialakításra került egy légzésrehabilitációs helyiség,ahol egy gyógytornász bevonásával légzőtor-
nán, kerékpártréningen és aeroszolkezeléseken vesznek részt az asztmás és a COPD-s betegek.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BAJA*
Működési adatok
Az intézmény neve: Bajai Szent Rókus Kórház Tüdőgondozó Intézet 
Az intézmény címe:  6500 Baja, Rókus u. 10. 
Az intézmény levelezési címe: 6500 Baja, Rókus u. 10. 
Az intézmény telefonszáma: 79/422-233/3310 mellék 
Az intézmény faxszáma: 79/425-575 
Az intézmény tulajdonosa: Bajai Önkormányzat 
Az intézmény vezetője: dr. Szarka Ildikó vezető főorvos 
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szarkai@bajaikorhaz.hu 
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 50 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Szarka Ildikó
dr. Nyikos Erzsébet (napi 3 órában)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 74 041 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Bácsbokod  Bácsborsód 
 Bácsszentgyörgy  Baja 
 Bátmonostor  Csátalja 
 Csávoly  Dávod 
 Dunafalva  Érsekcsanád 
 Felsőszentiván  Gara 
 Hercegszántó  Nagybaracska 
 Nemesnádudvar  Rém 
 Sükösd  Szeremle 
 Vaskút
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 36 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 20 099 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 699 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 3 724 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 573 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  2 247 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 925 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 86 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 7 227
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 12%
A SEF életkora: 8 év  
 (2008 októbere óta digitális foszforlemezes rendszer működik)
A MEF életkora: –
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: több mint 40 éves
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
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem, de a közelben elérhető
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem, de elérhető
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Magyarországon az elsők között, 1912. december 28-án kezdte meg működését a bajai intézet. 1913-ban már 
113 gondozottjuk volt. Az I. világháború után csak 1924-ben indult újra a rendelés dr. Grauaug Ármin mun-
kásságának köszönhetően. 1927-ben épült fel a bajai kórház tüdőosztálya, főorvosa dr. Alföldy József volt. 
Az osztályon helyezték el a tüdőgondozót is. Munkájuk eredményeként a 20-as évek végére felére csökkent a 
városban a gümős halálozás. A megelőzést szolgáló szűrővizsgálatokat már 1925-ben elkezdték. A gümőkór 
elleni szervezett küzdelmet szabályozó 1940. évi VI. törvénycikk lényegében azokat az eljárásokat kodifikálta, 
amelyeket a két kiváló orvos vezetett be a gyakorlatban. 1942-ben dr. Jancsin József vette át az osztály és a 
gondozó vezetését. Munkája meghatározó volt a gümőkór elleni küzdelemben. Az országban elsőként végzett 
ernyőképes tüdőszűréseket. A megnövekedett feladatok miatt a tüdőgondozó vezetését 1951-ben dr. Abonyi 
Józsefre bízták, aki 1989-ig vezette az intézetet. Munkájának eredményeképpen egy évtized alatt az új gümő-
kóros megbetegedések száma ötödére, a halálozások száma hetedére csökkent. A 60-as évek közepétől a bajai 
gondozó is pulmonológiai gondozóvá alakult át. A kalocsai kórház tüdőosztályának átadása után 1969-ben 
Baján megsffűnt a tüdőosztály, így a bajai gondozóra nagyobb feladat hárult. 1990-ben a kórházban felépült 
diagnosztikai épületben helyezték el a tüdőgondozót. Akkori vezetője, dr. Vajtai István, egyben a kórház ve-
zetője is volt. Az ernyőképszűrő berendezés mellett belgyógyászati képerősítőt és korszerű légzésfunkciós készüléket is kapott az intézet. Diagnosztikai lehetőségeink bővültek azáltal, 
hogy a radiológiai osztályon CT és perfúziós tüdőszcintigráfia elvégzésére is lehetőség nyílott. Közvetlenül a gondozó irányítása alá került a MEF szolgálat, amely a bajai gondozó terüle-
tén kívül a bácsalmási és a kalocsai gondozó területén is végezte a szűrővizsgálatokat 2007 februárjáig. Azóta MEF szűrés nincsen. 1996-ban bekapcsolódtunk az országos dohányzásról 
leszoktató programba. 2002-ben dr. Szarka Ildikó vette át a gondozó vezetését, azóta allergológiai szakrendelés is működik. 2008 októbere óta digitalizált röntgengép működik az 
intézetben, a radiológiai osztály digitalizálásával összehangolva. Így a CT képeket, illetve a radiológiai osztályon készült felvételeket közvetlenül megtekinthetjük. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BÁCSALMÁS*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény tulajdonosa:     Bácsalmás Város Önkormányzata
Az intézmény címe:    6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
Az intézmény levelezési címe:    6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:   79/200-031/113 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:  79/541-351
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:   tudo@beszkft.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:   dr. Gregó Sándor
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe:  danci@mailbox.hu   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 79/200-031/120 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének mobil telefonszáma:  30/228-8819

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  35 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Gregó Sándor 
dr. Bencze Ágota
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 22 747 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Bácsalmás  Bácsszőlős 
 Csikéria  Katymár 
 Kunbaja  Madaras
 Mátételke Mélykút
 Tataháza 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 11 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 6 571 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  906 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 750 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1 025 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  60 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  − 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:  1 669
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 7,5%
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 év
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: 21 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Bácsalmáson 1946 előtt a Tüdőosztály fekvőbeteg intézményként létezett. 1946 után dr. Tóth Antal vette át az osztályt, ekkor a tüdőgondozó is önállósult. A gondozónak különálló 
épülete volt. 1955-ben a tüdőgondozó különvált a kórháztól. 1962-ig a röntgenkészülék csak átvilágításra volt alkalmas, de az 1962-ben kapott készülékkel már mellkasfelvételek 
készítése is lehetővé vált. 1962-ben kezdődött a MEF szűrés is. 1982-ben 110-s Zeiss kamerát kapott a gondozó SEF felvételek készítésére. A gondozó 1981 óta a Bácsalmási Rendelő-
intézet épületében működik. A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t a rendelőintézetben dolgozó szakorvosok alapították 1997-ben, amelynek a gondozó is tagja. Betegellátási 
területünk nem változott, 8 község tartozik a gondozóhoz. Műszerellátottságunk: 110-s Zeiss kamera – Neo Diagnomax kapcsoló asztal. A gondozó gépparkja új röntgenkészülékkel 
gazdagodott (Itallray Statix), valamint Itallray távfelvételi állvánnyal. A röntgenhelyiség felújítása is megtörtént. 2006. november 20-tól kezdődően a szakrendelések Windows alapú 
Phoenix programmal dolgoznak. Ez számítógépparkunk teljes felújítását jelentette, amiben tisztán csak saját forrásainkra támaszkodhattunk. 2008 októberétől COPD-s betegeink 
részére kerékpártréninget tudunk biztosítani, az ehhez szükséges pulzoximéterrel felszerelt három szobakerékpárt is beszereztük. A Bácsalmás Város Önkormányzata által elnyert DAOP 
4.1.1. pályázat kapcsán felújításra került intézményünk, mely a tüdőgondozót is érintette. 2011-től kezdődően intézményünk digitális röntgenkészülékkel dolgozik. 1946-tól 1970 már-
ciusában bekövetkezett haláláig dr. Tóth Antal vezette az intézetet. 1970. november 1-től dr. Bencze Ágota főorvosnő látta el a szakorvosi teendőket. 2012. június 1-től dr. Gregó Sándor 
a tüdőgyógyászat vezetője, dr. Bence Ágota pedig részmunkaidőben látja el a feladatot.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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DUNAVECSE*
Működési adatok
Az intézmény neve:   dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:   Dunavecse Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):   6087 Dunavecse, Vasút u. 8
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
A tüdőgondozó telefonszáma:   78/437-037
A tüdőgondozó faxszáma:   78/438-200
A tüdőgondozó e-mail címe:   dr.kollarerzsebet@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:   dr. Kollár Erzsébet
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:   dr.kollarerzsebet@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   78/437-037
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:   30/269-2074

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  34 óra
Rendelési idő:  H, K, Cs, P 8:00-16:00
Az intézmény orvosa:  dr. Kollár Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  27 966 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,  
Kunszentmiklós, Solt, Szalkszentmártron, Tass, Újsolt
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  15 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  6 851 fő
Az intézményben ellátott új asztmás betegek száma 2013-ban:  117 fő
Az intézményben ellátott új COPD-s betegek száma 2013-ban:  65 fő
Az intézményben ellátott új szénanáthás betegek száma 2013-ban:  64 fő
Az intézményben ellátott új tumoros betegek száma 2013-ban:  12 fő
Az intézményben ellátott új tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 fő 
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  igen

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:  2 879
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  10%
A SEF életkora:  3 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 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:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  (a belgyógyászaton elérhető) 3 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A mára már megszűnt dunavacsei járás Tüdőgondozó Intézete eredetileg Solton indult közvetlenül a II. világháború után egy államosított magánházban, ahol 30 ágyas fekvő részleget 
is szerveztek két szakorvossal. Dunavecsén 1966-ban létesült egy járóbeteg szakrendelő, ami a Duna-menti településeket – kb. 25.000 lakos – látja el. 2006-tól kistérségi régióban 
működünk, így a (ellátandó) lakosok száma várhatóan több ezer fővel növekszik a következő időszakban. 1972-ben a játóbeteg rendelő mellé 1972-ben épült a jelenleg működő Tüdő-
gondozó Intézet. Solton megszűnt a fekvő részleg, amit a Kalocsa Kórház Tüdőosztálya vett át. Kezdetben a solti részleg orvosai, majd 1977-től – 2000-ben bekövetkezett haláláig – dr. 
Brányi Géza főorvos vezette az intézetet. 2000-től dr. Kollár Erzsébet főorvosnő látja el a teendőket. A kezdetben rendkívül elavult eszközöket sikerült újabbakra, korszerűbbekre cserélni. 
2000-től van lehetőség légzésfuncikós, allergia, asztma vizsgálatokra. A felújított SEF állomás 2002-től működik. 2005-től működik a dohányzás leszokást segítő program, rendszeresen 
szűrünk COPD irányban, a tüdőszűrés ideje alatt. Betegeink közül eljutnak szanatóriumba igény szerint, valamint lehetőség van csoportos tornákra is. Évek óta sikeresen működik váro-
sunkban az Asztmás Betegek Klubja. Ebben az évben két új számítógépet is kapott intézetünk. Az asszisztensnőink szakmai továbbképzése folyamatos. 2011-ben pályázati kereteken 
belül a tüdőgondozó és a teljes renedelőintézet felújítása megtőrtént. Az eszközpark teljesen megújult. Digitális röntgen készülék üzemel, mely a gondozót, a röntgen szakrendelést és 
a tüdőszűrést is ellátja. A TÁMOP 6.1.2/11/4-2012.0001 projekt keretében csoportos és egyéni dohányzásról leszokást segítő rendelést működtetünk.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KALOCSA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bács Kiskun Megyei Kórház SZTE ÁOK Oktatókórháza Kalocsai Szent Kereszt Kórház  
 Tüdőgyógyászati és Krónikus Tüdőgyógyászati osztály
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.
Az intézmény telefonszáma(i):  06-78/564-107
Az intézmény faxszáma(i):  06-78/564-107
Az intézmény e-mail címe:  korhaz@kalocsa-korhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kalocsa-korhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Barkóczi Ilona
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  barkoczilona@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  78/564-103

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  
 1 főállású + 1 részmunkaidőben
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Barkóczi Ilona, osztályvezető főorvos  
dr. Körmendy Szabolcs, főorvos (részmunkaidőben)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  22
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: Pszichiátriai osztály, Sebészet- és traumatológiai osztály, 
Belgyógyászat, Szülészet-nőgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Neurológia, Központi 
Intenzív és Aneszteziológiai osztály, Sürgősségi osztály, Krónikus belgyógyászat, Kardio-
lógiai rehabilitáció, Krónikus belgyógyászat, Pszichiátriai rehabilitáció, Rehabilitációs 
osztály, valamint ezek szakrendelései, illetve szemészet, bőrgyógyászat, reumatológia, 
és üzemegészségügyi szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunhalas, Dunavecse, 
Bácsalmás, Baja tüdőgondozói ellátási területéről fogad az osztály betegeket. 
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
A Tüdőgyógyászati osztály 40 ágyas, a Krónikus Tüdőgyógyászati osztály 30 ágyas. 
Mindkét osztály osztályvezetői főorvosi feladatait dr. Barkóczi Ilona főorvosnő látja el.  
A két osztály forgalmi adatait együttesen adtuk meg.
asztmás fekvőbetegek száma:  55
COPD-s fekvőbetegek száma:  295
tumoros fekvőbetegek száma:  232
tbc-s fekvőbetegek száma:  10
összes fekvőbeteg száma:  1180

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van

Az intézmény rövid története
A kalocsai Szent Kereszt Kórházban nagy hagyománya van a tüdőgyógyászatnak. 1873-tól dr. Hümpfner József ve-
zette be a kórházban a tuberkulózisos betegek kezelését. Az 1930-as évektől dr. Pelláthy István vezette a kórházat, 
aki tüdőgyógyász is volt. A II. világháború után 1946-ban nyílt meg az önálló tüdőgyógyászati osztály, tüdősebészet, 
és tüdőgondozó. 1964-ben adták át a 300 ágyas TBC pavilon. A tuberkulózisos betegek számának csökkenésével 
fokozatosan megszűnt a III., majd a II. számú tüdőosztály, majd a megmaradt 100 ágyas I. sz. Tüdőosztály ágyszáma 
is fokozatosan csökkent. A Tüdőosztály 40, míg a Krónikus Tüdőosztály 30 ágyon fogadja a betegeket.
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KALOCSA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTE ÁOK Oktatókórháza Kalocsai Szent Kereszt Kórház  
 Tüdőgyógyászati Szakrendelés és Tüdőgondozó
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.
Az intézmény telefonszáma(i):  06-78/564-163
Az intézmény faxszáma(i):  06-78/564-137
Az intézmény e-mail címe:  korhaz@kalocsa-korhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  korhaz@kalocsa-korhaz.hu

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  29
Rendelési idő:  
dr. Körmendy Szabolcs – hétfő 8.00-16.00; kedd-csütörtök 8.00-14.00  
dr. Barkóczi Ilona – csütörtök 10.00-13.00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Körmendy Szabolcs  
dr. Barkóczi Ilona (részmunkaidőben)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Az intézmény szakdolgozói:  
Bagó Soós Lajosné, tüdőgyógyászati szakasszisztens 
Németh Nikoletta, tüdőgyógyászati szaksszisztens 
Papp Rita 
Feketéné Kőhegyi Brigitta, röntgenasszisztens 
Medgyes Rita
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Kalocsai Járás (51028 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  26
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1204
COPD-s járóbetegek száma:  1404

asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  302
szénanáthás járóbetegek száma:  890
tumoros járóbetegek száma:  63
tbc-s járóbetegek száma:  11
összes járóbeteg száma:  3874

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1952
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5683
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  26 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Tüdőgyógyászati szakrendelő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  14 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A Kalocsai Tüdőgondozó és SEF 1962 óta működik. Első főorvosa, dr. Oberding László 31 évig vezette az intézetet. 
1993 óta dr. Kiss Hajnalka az egyszemélyes vezető és beosztott a gondozáson, a szakrendelésen és a SEF állomáson. 
5 asszisztenssel 50 ezres lakosságot látunk el pulmonológiai járóbetegek szempontjából, valamint Kalocsa város 
lakosságának ernyőfénykép-szűrését. A gondozó szervezetileg kezdettől fogva a Kórház-Rendelőintézet keretein 
belül működött. Több hónapos kihagyás és időszakos rendelés után − dr. Kiss Hajnalka nyugdíjba vonulását követő-
en − 2013 júniusától dr. Halász Mátyás végezte elődjének munkáját heti 24 órában. Két asszisztensnő nyugdíjazása 
után két fiatal asszisztenssel töltötték be az állást. A Tüdőgyógyászati Szakrendelés és Tüdőgondozó vezetését 2015. 
december 15-ig dr. Halász Mátyás főorvos látta el, ezt követően a szakrendelés orvos hiányában szünetelt. A ren-
delés 2016. március 1-én indult újra, a gondozó vezetését dr. Körmendy Szabolcs főorvos vette át. A tüdőgondozó a 
kórház felújításának tervei szerint még ebben az évben egy új, felújított helyre kerül, a régi ernyőképszűrő feladatát 
pedig egy új, digitális röntgen veszi át. Megújul a műszerpark, új légzésfunkciós gépet és EKG-t kapunk.
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KISKŐRÖS*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Tüdőgondozó Intézet és Szűrőállomás 
Az intézmény címe:  6200 Kiskőrös, Kossuth u. 57.
Az intézmény levelezési címe:  6200 Kiskőrös, Postafiók: 55
Az intézmény telefonszáma:  78/311-484
Az intézmény tulajdonosa:  Szakorvosi Rendelőintézet Kiskőrös
Az intézmény vezetője:  dr. Kozma L. György, intézetvezető főorvos
 

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 1 fő
Az intézmény orvosa: dr. Kozma L. György
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 5 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 48 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 31 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 5 683 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 261 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 970 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  497 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 48 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 80 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 6 897 SEF 18 603 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 62,6 %
A SEF életkora: 14 év felújított
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
A légzésfunkciós készülék életkora: 12 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 15 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A volt kiskőrösi járást ellátó Tüdőgondozó Intézetet 1948-1977 között dr. Vén Ferenc főorvos vezette. Nyugdíjba vo-
nulása után az Intézet vezetését 1977-1989 között dr. Sóti László főorvos vette át, majd korai elhalálozása után dr. 
Bohner József Bajáról ingázva viztosította a betegellátást. 1992. júliusa óta az intézet vezetését dr. Kozma L. György 
tüdőgyógyász főorvos látja el. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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 Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Rendelési idő:  H, Cs 8:00-15:00; K, Sz 8:00-14:30; P 8:00-13:00
Az intézmény orvosa:  dr. Kerényi Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 66 048 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Bugac Bugacpusztaháza Csólyospálos  
 Fülöpjakab Gátér Jászszentlászló 
 Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa  Kömpöc
 Kunszállás Móricgát Pálmonostora  
 Petőfiszállás Szank Tiszaalpár
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  32 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  5 635 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban:  51 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 474 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 365 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 294 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  292 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  67 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  nincs

KISKUNFÉLEGYHÁZA*
Működési adatok
Az intézmény neve:  BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar  
 Oktató Kórháza Kiskunfélegyháza Telephely Tüdőgyógyászati Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal): 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. 
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:  76/463-222/318 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:  76/466-104
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:  csanyinebe@kmk.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:  dr. Kerényi Zsuzsanna
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe:  kerenyizs@kmk.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  76/801-685

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:  11 093
A SEF életkora:  9 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  16 év
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:  18 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  21 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
A tüdőgyógyászati munka 1950-ben dr. Kutsa Anna szervezésében kezdődött. A diagnosztikát egy átvilágító berendezés jelentette. Az intézet vezetését 1955–1983 között dr. Kamarásné 
dr. Tóth Zsuzsanna látta el. 1958-ban megnyitott 25 ágyas tüdőosztály munkáját dr. Csölle Kálmánnal végezték. dr. Kulka Frigyes professzor úr havonta járt át konzíliumba. A főorvosnő 
1958-ban Kiskunmajsán fiókgondozót hozott létre. A szervezett lakosságszűrés 1963-ben indult. A tbc visszaszorulásával az aspecifikus megbetegedések kerültek előtérbe. 1981-ben a 
megyében elsőként indítottuk be a komplex szűrést. Ezt anyagi és személyi okokból 1990-es években megszüntették. A kibővített belgyógyászati osztály létrehozásával a helyi tüdőosz-
tály megszűnt. 1983-tól a gondozó vezetését dr. Csölle Kálmán az 1991-ben bekövetkezett haláláig vitte. Működése alatt indult el a légúti allergia és tüdőasztma diagnosztika. 1991-től 
az intézetet dr. Halász Mátyás irányítja. Munkáját 1994-től dr. Kerényi Zsuzsa segíti. 1993-ban teljes gépcsere történt, majd 2006. januárjában a szűrő új digitális gépet kapott. A ’90-es 
évektől vonzáskörzetünkben jelentősen emelkedett a tbc incidencia, ezért az ÁNTSZ elrendelte a 30 év felettiek kötelező szűrését. Hatására az új tbc-s betegek száma csökkent. Jelenleg a 
tüdőszűrés ismét fakultatív, de továbbra is végezzük. Vonzáskörzetünkben a MEF szűrés megszűnt. A korábbi évekhez képest a létszám egy orvossaal ésa három asszisztenssel csökkent.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KISKUNHALAS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Tüdőbeteg Gondozó Intézet Tüdőbelgyógyászat Járóbeteg Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:   Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   6400 Kiskunhalas, dr. Monszpart L. u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6400 Kiskunhalas, dr. Monszpart L. u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):   77/522-077
Az intézmény faxszáma(i):   77/522-011
Az intézmény e-mail címe:   halastudo@freemail.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Jancsikin Lyubomir
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  77/522-077

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36
Rendelési idő:  H-P 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Jancsikin Lyubomir
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Balotaszállás, Borota, Csólyospálos, Harka-
kötöny, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, 
Szank, Tompa, Zsana
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  30
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1918
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6957
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 szakrendelésünkön

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 hetes
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A SEF szűrés megszüntetése után kórházunk Röntgen Osztálya végzi a felvételek készítését digitális kamerával. Fel-
adatunk az admisztrációra és a kivizsgálandók berendelésére korlátozódott. Bevezettük az anti-IgE terápiát, mely 
a betegeknél jelentős életminőség-javulást eredményezett, akut exacerbáció nem volt. Ez intézetünk egyik siker-
története. Az intézet főorvosa dr. Hajdu László magas szintű tüdő-belgyógyászati munkát végzett (hipertónia, szív-
betegségek, pulmonalis hipertónia stb.) a betegek igen nagy megelégedésére. 2012 óta jelentős létszámcsökkenés 
történt. 2015. október 31-ével dr. Hajdu László főorvos úr végleg befejezte orvosi praktizálását. Szívből gratulálunk 
a gyógyításban eltöltött sikeres 45 évéhez. Intézetünk vezető főorvosának dr. Jancsikin Lyubomirt nevezték ki. Si-
került elérnie, hogy új légzésfunkciós gépet kapjunk. Bízunk benne, hogy a jövőben a többi tervezett fejlesztést is 
sikerül megvalósítani.


