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PÉCS*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Osztály
Az intézmény címe:  7623 Pécs, Rákóczi út 2. K épület
Az intézmény levelezési címe:  7623 Pécs, Rákóczi út 2. K épület
Az intézmény telefonszáma:  72/533-133
Az intézmény faxszáma:  72/511-250
A pulmonológiai osztály vezetője:  dr. Sárosi Veronika
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  sarosi.veronika@gmail.com

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 7 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Sárosi Veronika
dr. Simon Ildikó
dr. Sinkovicz András
dr. Illés Miklós Balázs
dr. Paraicz Gábor
dr. Ruzsics István
dr. Szabó Mariann 
dr. Udvaros Eszter
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 23 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  5 fő

Az ellátott terület adatai
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  82 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  8 074 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:  3 670 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  1 250 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  1 386 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  79 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  1 680 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  34 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? nem
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Végeznek-e rendszeres COPD szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a szakrendelőben? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a szakrendelőben? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a szakrendelőben? igen
Az EKG készülék életkora: 9 év
Dolgozik-e gyógytornász az osztályon? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A korabeli sajtó, a Pécsi Napló tudósításai szerint az 1930-as évek elején merült fel először egy mecseki tüdőszanatórium felépítésének lehetősége. Több mint 30 évvel később, a 
magyarországi tuberkulózis-ellenes kampány keretében, az ország öt hasonló intézményével közel egy időben, 1963 végén került átadásra Pécsett, a Mecsek-oldalban felépített 300 
ágyas Megyei Tüdőgyógyintézet. Az intézmény önálló szakkórházként működött 1976-ig – Baranya Megyei Tüdőgyógyintézet néven – a Baranya Megyei Kórházhoz történt integrációjáig. 
Az eredetileg fekvőkúrára tervezett harmadik emeleti terasz beépítésére és egy 42 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály beindítására 1986-ban került sor. Az 1995-ben elkezdődött 
ágyszám csökkentésig a tüdőgyógyintézet az indulásival közel egyező ágyszámmal végezte a változó szakmai követelményekhez igazodó, korszerű pulmonológiai fekvőbeteg ellátó 
és egyetemi oktató tevékenységét. A Baranya Megyei Kórházban 2000-ben végrehajtott struktúra módosítás az egyik tüdőgyógyászati osztály megszüntetésével és annak helyén 
gerontológiai profilú osztályok elhelyezésével járt. Baranya megye pulmonológiai fekvőbeteg ellátása és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának tanszéki jellegű magyar 
és angol nyelvű tüdőgyógyászati oktatása a mecseki épület egy-egy szintjén lévő két osztályon, 120 aktív ágyon történt. 2007 november 20-án a tüdőosztályok a Tüdőgyógyintézetből 
a Baranya Megyei Kórház központi telephelyére költöztek át. 2010. január elsején a Baranya megyei kórház megszűnt, betegellátási feladatait a Pécsi Tudományegyetem klinikái vették 
át, a tüdőgyógyászati ellátás I. Belgyógyászati Klinikán belül valósul meg.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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PÉCS*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgondozó
Az intézmény címe:  7623 Pécs, Rákóczi út 2. B épület
Az intézmény levelezési címe:  7623 Pécs, Rákóczi út 2. B épület
Az intézmény telefonszáma:  72/533-133
Az intézmény faxszáma:  72/511-250
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Sárosi Veronika
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  sarosi.veronika@gmail.com

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  67 óra
Az intézmény orvosai: dr. Nagy Andrea
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1 fő
Az intézmény szakdolgozói: Horváth Bernadett

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Abaliget  Adorjás 
 Apátvarasd Aranyosgadány 
 Áta  Bakonya 
 Baksa Baranyahídvég 
 Berkesd Besence 
 Bicsérd Birján 
 Boda Bogád  
 Bogádmindszent Bogdása 
 Bosta Bükkösd 
 Csányoszró Cserdi 
 Cserkút Csonkamindszent 
 Dinnyeberki Drávafok 
 Drávaiványi Drávakeresztúr 
 Drávasztára Egerág 
 Ellend Erdősmecske 
 Felsőszentmárton Gerde 
 Gilvánfa Görcsöny 
 Gyód  Gyöngyfa 
 Hegyszentmárton Helesfa 
 Hetvehely Hidas 
 Hirics Husztót   
 Kacsóta Kákics 
 Kemse Keszü 
 Királyegyháza Kisasszonyfa 
 Kisherend Kisszentmárton 
 Kórós Kovácsszénája  
 Kozármisleny Kökény  
 Kővágószőlős Kővágótöttös 
 Lothárd Lovászhetény 
 Lúzsok Magyarmecske 
 Magyarsarlós Magyartelek 
 Markóc Marócsa 
 Martonfa Mecseknádasd
 Nagycsány Nagykozár

 Nagypall Óbánya 
 Ócsárd Ófalu 
 Okorág Okorvölgy 
 Orfű Ózdfalu 
 Páprád Pécsbagota 
 Pécsudvard Pécsvárad 
 Pellérd  Pereked 
 Piskó Pogány  
 Regenye Romonya 
 Sámod Sellye 
 Sósvertike Sumony 
 Szabadszentkirály Szalánta 
 Szemely Szentkatalin 
 Szilágy Szilvás 
 Szőke Szőkéd 
 Tengeri Tésen 
 Vajszló Vejti 
 Velény Zaláta 
 Zengővárkony Zók
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  4 080 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:  –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  638 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  1 023 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  59 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  197 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  –
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? nem
Van-e átvilágítási lehetőség? van
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
A légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 9 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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PÉCS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények
Az intézmény tulajdonosa:  Pécs Megyei Jogú Város
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7626 Pécs, Lánc u. 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7626 Pécs, Lánc u. 12.
Az intézmény telefonszáma(i):  72/523-700
Az intézmény faxszáma(i):  72/523-702
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozopecs@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Kecskés Teréz
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kecskesterez@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  72/523-700/179

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3,5
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  146 óra
Rendelési idő:  H-P 7.00-19 .00
A bejelentkezés módja:  személyes és telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Kecskés Teréz  
dr. Alexy György  
dr. Varga Ágnes  
dr. Sinkovicz András  
dr. Tóth Tivadar heti 8 órában
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  14
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 60 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  
 fül-orr-gégészet, sebészet, ortopédia, fogászat, radiológia, nőgyógyászat, reumatológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Pécs városa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  77
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

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:  15832
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  11614
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  12 éves
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 16
- ezen belül a kontaktok száma? 3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 8
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőgondozóban

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:  15 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1928-ban kezdődött Pécsett a tüdőgondozás, mely az iskolateremtő belgyógyász professzor, Ángyán János nevéhez fűződik. A tüdőbeteg fekvő osztály működtetése mellett minden 
nap 5 és 8 óra között a klinika földszinti ambulanciáján működött a tüdőgondozó, ahol az országban elsőként alkalmaztak művi ptx kezelést. Több ezer beteget láttak el, akiket később a 
védőnői hálózat gondozott, otthonában látogatott. A neve: Pécs Szabad Királyi Város Tuberculosis Elleni Védekező Egyesület volt. Az egyesület vezető orvosa dr. Szivér Viktor volt. Ángyán 
professzor úr iskolájából kerültek ki a későbbi nagy nevű tüdőgyógyász egyéniségek: dr. Bokrétás András, dr. Bakó Géza, dr. Háber Jószef. 1929-ben a Mecseki Tüdőbeteg Gyógyintézet 
tervezete és a tbc elleni küzdelem országos tervezetének kidolgozása, hogy az állami feladat legyen, szintén Ángyán János nevéhez fűződik. A háborút követő időben dr. Bokrétás András 
szervezésében alakult meg a városi tüdőgondozó, mely a Kisfaludy utcában (Megye utcában) működött, majd 1966-ban átmenetileg a József Attila utcába költözött. Ebben az időszakban 
dr. Donhoffer Szilárd, dr. Fónay István, dr. Varga Tamás, dr. Puskás Irén és dr. Telkes József voltak a város tüdőgyógyászai. A szűrés kezdetben a Rózsa Ferenc, majd a Kisfaludy utcában zajlott. 
1983-ban a három kerület gondozói egy helyre, a Munkácsy Mihály utcába kerültek vissza. A sok évtizedes munka főbb állomásai: 1975-től kezdődött a komplex szűrés, 1977-ben indult az 
első számítógépes rendszer, 1990-ben a WHO felkérésére CINDI program zajlott. 1998-tól használjuk az egész munkát átfogó új számítógépes rendszert. 2003 márciusától rendelkezünk 
digitális szűrőgéppel. 2004-től vérgáz-meghatározó készülékünk van. Az intézet vezető főorvosai: 1940-1970 között dr. Bokrétás András, 1970-1973 között dr. Telkes József, 1973-1985 
között dr. Horváth Rózsa, 1985-1992 között dr. Alexy György, 1992-2013 között dr. Meskó Sarolta, 2014-től dr. Kecskés Teréz. Az intézet orvosai voltak: dr. Varga Tamás, dr. Kancsár László, 
dr. Bilonka Istvánné, dr. Kishindi Kiss Katalin, dr. Sági Mariann, dr. Varga Anna, dr. Görgey Judit, dr. Kocsi Zsuzsanna, dr. Szilágyi Éva, dr. Lukács Ilona, dr. Simon Zoltán, dr. Simon Ildikó, dr. 
Tóth Tivadar. Az épület 1912-ben Károlyi Emil tervei szerint készült, eredetileg is rendelőintézeti rendeltetéssel (klasszikus pécsi OTI). Stílusa a neoromán és a szecesszió jegyeit viselte. 
2008 májusában az önkormányzat a Munkácsy Mihály utcai épületet eladta, 2008 novemberében az épületet kiürítették. Az új helyünk az Egyesített Egészségügyi Intézmények Lánc utcai 
Rendelőintézetében került kialakításra. A költözés sok személyi és szakmai problémát jelentett. 2013-ban a törvényi változások jelentős létszámcsökkenéssel jártak: 2 nyugdíjas kollégánk, 
dr. Kishindi Kis Katalin és dr. Varga Anna távozott tőlünk. dr. Meskó Sarolta, a gondozó korábbi vezetője súlyos betegség következtében elhunyt. A rendelkezésre álló 7 státuszunkból 2013. 
július 1-től 3 volt betöltött és heti 20 órában még egy kolléga segítette munkánkat. 2014-től ellátási területünk Pécs város 14 év feletti lakossága. A környező falvak ellátása visszakerült 
a megyei tüdőgondozóba. Jelenleg 5 szakorvosi statusszal rendelkezünk, melyet 3 főállású nem nyugdíjas orvos tölt be, illetve 1 nyugdíjas teljes munkaidőben. 1 szakorvos heti 8 órás 
munkaidőben rendel még intézetünkben. 
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KOMLÓ
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Az intézmény tulajdonosa:   Komló Városi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):   7300 Komló, Majális tér 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   7300 Komló, Majális tér 1.
Az intézmény telefonszáma(i):   72/582-340/550 mellék
Az intézmény faxszáma(i):   72/482-989
Az intézmény e-mail címe:   tudogyogyaszat@komloikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Tánczos Frigyes Attila
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@komloikorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   72/582-342

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  31
Rendelési idő:  8.00-14.00
A bejelentkezés módja:  
 előjegyzés telefonon vagy személyesen, akut esetek soron kívül megbeszélés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Lovász Orsolya  
dr. Nagy Márta
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3  
Regős Györgyné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Fuchs Tiborné, rtg.asszisztens  
Mattburger Jánosné, asszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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: Komló, Bodolyabér, Hosszúhetény, Kárász, 
Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpö-
löske, Szalatnak, Szászvár, Vékény, Szárász, Tófű, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
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:  1970
COPD-s járóbetegek száma:  2050
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  275
szénanáthás járóbetegek száma:  354

tumoros járóbetegek száma:  127
tbc-s járóbetegek száma:  8
összes járóbeteg száma:  4784
asztmás fekvőbetegek száma:  34
COPD-s fekvőbetegek száma:  26
összes fekvőbeteg száma:  60

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:  2314
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4271
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  9 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 mellkas rtg. és tuberkulin próba a tüdőgondozóban 
 Quantiferon teszthez a vérvétel szintén, a mintát az OKTPI-be szállítják

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:  9 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A Komlói Tüdőgondozó Intézet 1958 óta működik. Kezdetben egy orvos, dr. Gyimes Károly és egy asszisztens dolgozott az 
intézetben. Az 50-es években a bánya idevonzotta az embereket az ország minden részéről. A Mecseki Szénbányákban 12 ezer 
ember dolgozott, közülük sok légúti beteg szorult kezelésre. A 60-as években dr. Bóka József alapította meg a SEF-et három 
röntgenasszisztenssel, majd légzésfunkciós asszisztens, EKG-asszisztens és Calmette-nővér munkájára is szükség lett. A város 
lakosai és a környező 18 falu lakói adják a 34 ezer fős ellátási területet. A 70-es évek végétől dr. Tánczos Géza, 1990-től dr. 
Palotai Ilona, 2003-tól dr. Papp Márta vezette a tüdőgondozót. Ezekben az években megváltozott a tüdőgondozók profilja, a 
tuberkulózisos betegek számának csökkenése mellett jelentősen megemelkedett az allergiás, az asztmás és a COPD-s betegek 
száma. 2004-ben létrehoztuk a Komlói Légúti Betegek Egyesületét, azóta már nemcsak rendelési időben, hanem a betegklub-
ban is tudjuk oktatni betegeinket. 2007 tavasza óta működik a Komlói Kórházban a Pulmonológiai és Légzésrehabilitációs Osz-
tály, amit betegeink visszatérően szívesen vesznek igénybe. 2007 májusában gondozónk a Komlói Kórház területére költözött, 
ekkor felújították gépparkunkat, új légzésfunkciós és digitális röntgengép áll rendelkezésünkre. 2010 januárjában dr. Nagy 
Márta főorvos lett a gondozó vezetője. 2014. óta a Pulmonológia és Légzésrehabilitációs Osztály 50 ágyra bővült, osztályveze-
tő főorvos dr. Lovász Orsolya. 2015. április 1-től a Pulmonológia és Légzésrehabilitációs Osztály és a Tüdőgondozó közös vezetés 
alatt, de külön szervezeti egységként működik. Célunk a továbbiakban a magas szintű betegellátás mellett a tüdőszűrés és a 
dohányzásról való leszokás fontosságának propagálása. Tervezzük az ambuláns rehabilitáció bevezetését.
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MOHÁCS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Mohács Város Kórháza Tüdőbeteggondozó
Az intézmény címe: 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Az intézmény levelezési címe: 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Az intézmény telefonszáma: 69/511-177
Az intézmény faxszáma: 69/311-913
Az intézmény tulajdonosa: Mohács Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Tóth Tivadar
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: drtothtivadar111@gmail.com

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai: dr. Tóth Tivadar főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: infektológiai szakrendelés
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 51 144 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Babarc Bár
 Bezedek Bóly
 Borjád Dunaszekcső
 Erdősmárok Erzsébet
 Fazekasboda Feked
 Geresdlak Görcsönydoboka
 Hímesháza Homorud
 Ivándárda Kátoly
 Kékesd Kisbudmér
 Kisnyárád Kölked
 Lánycsók Lippó
 Liptód Majs
 Maráza Máriakéménd
 Mohács Monyoród
 Nagybudmér Nagynyárád
 Palotabozsok Pócsa
 Sárok Sátorhely
 Somberek Szajk
 Szebény Szederkény
 Szellő Székelyszabar 
 Szür Töttös
 Udvar Újmohács
 Versend

Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 28 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 6 616 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 277 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 2 313 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 154 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 684 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 231 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 53 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 7015
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 13,8%
A SEF életkora: 42 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 38 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
A légzésfunkciós készülék életkora: 2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 5 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
Tüdőgondozó intézetünk a 30-as évek közepén kezdte meg működését. A 70-es évek végétől stabil ernyőfény-
képszűrő állomással rendelkezünk. 1968-ban a gondozó a kórháztól távolabb eső épületbe költözött. 1998 óta a 
gondozó ismét a kórház területén működik, ezzel a fekvőbeteg-osztályokkal, a kardiológiai szakrendeléssel és a 
társszakmák szakrendeléseivel rendszeres és szoros együttműködés valósulhatott meg. Jelenleg egy fő teljes, 
két fő részmunkaidős szakorvos dolgozik öt asszisztens segítségével. Pulmonológiai rehabilitációs és dohányzás-
leszokást támogató programunk évek óta eredményesen működik.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SIKLÓS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Siklósi Kórház Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Mega-Logistic Zrt. (74,44 %), Magyar Állam (25,56%)
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.
Az intézmény telefonszáma(i):  72/352-411
Az intézmény faxszáma(i):  72/352-545
Az intézmény e-mail címe:  skorhaz@dravanet.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.siklosikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Kanizsai István
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  skorhaz@dravanet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  72/352-411/501 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  45 óra
Rendelési idő:  hétköznap naponta 7.30-16.30
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon időpontkérés alapján
Az intézmény orvosai:  dr. Schreiner Mária
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Alsószentmárton, Babarcszőlős, Beremend, 
Bisse, Csarnóta, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, 
Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Illocska, 
Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, 
Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty, Nagy-
harsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós, Siklósbo-
dony, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, 
Vokány (40 625 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézmény története
Alapítása 1936-ban történt. 1942-ig a kórház része volt, ekkor – egyéb gondozó jellegű részlegekkel együtt – 
szervezetileg kivált a kórház kötelékéből, és az újonnan létesített Egészségházban nyert elhelyezést. 1977-ben 
a kórház városi jellegű lett, a tüdőbeteg gondozó szervezetileg ismét a kórházhoz került. 2008-ban a TIOP 2.1.3. 
„Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című európai uniós pályázat elnyerése 
lehetőséget adott a kórház épületegyüttesének átalakítására és bővítésére, így 2010-ben a tüdőbeteg gondo-
zás és a tüdőgyógyászati szakrendelés bekerült a kórház főépületébe. Itt korszerű körülmények között, digitális 
röntgen berendezéssel teljes körű pulmonológiai ellátás és gondozás történik. A gondozó első vezetője dr. Bakó 
Géza volt, akit dr. Solymos Adorján követett. Őt 1981-ben dr. Meskó Sarolta váltotta, aki 1992-ben Pécsre történt 
távozásáig vezette a gondozót. Féléves átmeneti idő után dr. Simon Ildikó személyében neveztek ki főorvost, 
aki 1998-ig látta el megbízatását. Ekkor újabb átmeneti időszak következett, amikor Pécsről történő kijárással 
látták el feladatokat. Ezután dr. Horváth Erzsébet került az intézmény élére néhány évre. Őt dr. Tamás Gabriella 
követte, akinek Mohácsra történt távozása után 2004-től dr. Lovász Orsolya végezte a szakmai munkát. 2010. 
március 1-től dr. Schreiner Mária látja el ezt a szakmai feladatot. Az intézmény orvosa és asszisztensei rendsze-
resen részt vesznek szakmai kongresszusokon, előadásokon. A tüdőgondozóban rendszeres szakmai előadásokat szervezünk, az új készítmények hatásmechanizmusának és hatékonysá-
gának ismertetésével, melyen a kórház más szakirányban dolgozó orvosai is résztvesznek. Kórházunk 2013. évben két pályázatával is sikeresen szerepelt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által 2012. január 27-én megjelentetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című, TÁMOP-6.1.2/11/3 jelű pályázaton indult a Siklósi Kórház 
Nonprofit Kft., melyet elnyert. A pályázat címe: „Tenkes Egészségkert – Kistérségi életmódprogramok”. A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kiala-
kítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató 
intézmény kialakításával (Egészségfejlesztési Iroda) és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. 
Az egészségfejlesztési irodák az egészségfejlesztés medikalizációja nélkül egészségügyi intézményi hátteret biztosítanak a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly 
módon, hogy aktívan működtetik, tartós helyi, kistérségi hálózatba integrálják az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. tüdőgondozó / 
tüdőgyógyászati szakrendelésének vezetője részt vesz a pályázat szakmai programjának megvalósításában, a dohányzás leszokás támogatása témában: tanácsadói feladatokat lát el a 
megjelenő betegek részére személyes elbeszélgetés formájában, valamint előadásokat is szervez. A pályázat megvalósítása 2015. február 28-án befejeződött. Ezt követően az Egészség-
fejlesztési Iroda fenntartására támogatásban részesültünk. A fenntartási időszakban színes programjaink között dohányzás leszoktató programot, tanácsadást, valamint a dohányzás 
káros hatásairól előadásokat tartunk. Kórházunk sikeresen pályázott a TIOP-2.2.6/12/1/B jelű pályázaton is. A projekt címe: „Struktúra- és funkcióváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg 
ellátás fejlesztésével Siklóson”. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. egy komplex fejlesztést hajtott végre. A projekt eredményeképpen a kórház alapterülete 277 négyzetméterrel nőtt, vala-
mint 646 négyzetméteren felújítást is végeztek. A pályázat keretén belül eszközállomány bővítésére is lehetőség volt, a tüdőgyógyászaton beszerzésre került egy spirométer provokációs 
rendszerrel (Lungtest1000+ISPA), ami a betegek magasabb szintű ellátását teszi lehetővé. A projekt 2015. szeptember 30-án fejeződött be.



42

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1084
COPD-s járóbetegek száma:  1607
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  80
szénanáthás járóbetegek száma:  1158
tumoros járóbetegek száma:  91
tbc-s járóbetegek száma:  4
összes járóbeteg száma:  4024

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:  3177
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4558
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 9
- 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?  
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 5 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs
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SZIGETVÁR*
Működési adatok
Az intézmény neve: Szigetvármed Nonprofit Kft. Pulmonológiai Szakrendelés
Az intézmény címe: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Az intézmény levelezési címe: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Az intézmény telefonszáma: 73/500-517
Az intézmény faxszáma: 73/311-016
Az intézmény tulajdonosa: Szigetvármed Nonprofit Kft. 
Az intézmény vezetője: dr. Hoffmann Ferenc

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
Az intézmény orvosai: dr. Hoffmann Ferenc
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Hippné Horváth Judit pulmonológiai szakasszisztens 
Kaiser Istvánné röntgenasszisztens 
Szondi Edit asszisztens
Váradi Károlyné röntgenasszisztens
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28 366 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Antalszállás  Almamellék  
 Almáskeresztúr  Basal  
 Bánfa  Bogdása  
 Boldogasszonyfa  Botykapeterd 
 Bürüs  Csebény 
 Csertő  Dencsháza 
 Dobsza  Drávafok 
 Drávakeresztúr  Endrőc 
 Felsőszentmárton  Görösgal 
 Gyöngyösmellék  Hobol
 Horváthertelend  Ibafa 
 Katádfa  Kétújfalu 
 Kisdobsza  Kispeterd 
 Kistamási  Magyarlukafa 
 Markóc  Merenye 
 Molvány  Mozsgó 
 Nagypeterd  Nagyváty 
 Nemeske  Nyugotszenterzsébet  
 Patapoklosi  Pettend  
 Rózsafa  Somogyapáti 

 Somogyhatvan  Somogyhárdságy 
 Somogyviszló  Szentdénes 
 Szentegát  Szentlászló 
 Szigetvár  Szőrény 
 Szulimán  Teklafalu 
 Terecseny  Tótszentgyörgy 
 Várad  Vásárosbéc 
 Zádor 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 20 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 023 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 973 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 489 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  977 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 61 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen szűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 4 286
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora? 15 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: 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
A Szigetvári Tüdőgondozó Intézet 1942-ben kezdte meg működését. Kezdetben egy orvossal és egy asszisztenssel, majd később egy védőnővel. 1964-től 2009-ig folyt a lakosság 
rendszeres évi tüdőszűrése. 1967-től 1992-ig (nyugdíjba vonulásáig) dr. Bilonka István vezetésvel működött az intézet a város Egészségházában. 1980-ban stabil ernyőképszűrő állomás 
kezdte meg működését. 1993-ban a Szigetvári Városi Kórház Rendelőintézetéhez integrálták a tüdőgondozót, azóta a kórház területén működik, 1993 és 2000 között dr. Kocsy Zsuzsanna 
főorvos, 2000-től 2009-ig dr. Vereb Éva főorvos, 2009 júniusától dr. Hoffmann Ferenc főorvos vezetésével, 4 fő asszisztenssel. Ellátási területünk Szigetvár város és vonzásterülete, 19 
háziorvosi körzet 50 településsel. Az intézetben szűrés-gondozás, pulmonológiai, allergológiai szakrendelés, dohányzásleszokást támogató program működik. A kórházon belül új, 
felújított szakrendelőbe költöztünk. A régi elavult röntgenkészülékeket leszerelték. A röntgen osztállyal közösen használjuk a digitális röntgent. A MEF és a SEF szűrés megszűnt.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


