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BÉKÉSCSABA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Békés Megyei Központi Kórház Békéscsaba
Az intézmény tulajdonosa:  ÁEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/555-974
Az intézmény e-mail címe:  tudo@korhaz.rethy.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tébi Károly
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  66/555-970

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 42 óra  
 tüdőgondozás 48 óra
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Tébi Károly  
dr. Stifter Aranka
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 szakdolgozó, 4 fő röntgenasszisztens
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: Békéscsaba, Újkígyós, Csabaszabadi, Kétsop-
rony, Pusztaottlaka, Telekgerendás, Újkígyós (68909 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  28
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:  904
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  314
szénanáthás járóbetegek száma:  185
tumoros járóbetegek száma:  220
tbc-s járóbetegek száma:  9
összes járóbeteg száma:  2827

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:  3201
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  11010
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  8 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 6
- ezen belül a kontaktok száma? 4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 8 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év, 4 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  21 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Békéscsabán 1946-ban indult meg újra a Tbc Gondozó Intézet működése dr. Varga Géza főorvos 
vezetésével. Kezdetben nehéz körülmények között végezték munkájukat, mert röntgenkészüléket 
is csak 1947-ben sikerült szerezni, valamint a megyében lévő többi gondozó orvos és felszerelés hí-
ján nem működött, így ezen gondozói területek betegeit is ők látták el. A tbc elleni küzdelem nehéz 
korszaka volt ez, és erről egy 1963-ban készült cikkben azt nyilatkozta dr. Varga Géza „nem volt 
hiábavaló a küzdelem”. A Tbc Gondozó folyamatos fejlődésen ment át, mind a felszereltséget, mind 
a tevékenységet illetően, amihez elengedhetetlen volt az orvosok és minden egészségügyi dolgo-
zó lelkiismeretes munkája. dr. Czina Géza főorvos vezetése alatt indult el a szakmai tevékenység 
kiszélesedése az egyéb aspecifikus tüdőbetegségre. A tüdőgondozó egy újabb fejlődési szakasza 
kezdődött 1990-es években dr. Tébi Károly főorvos úr vezetése alatt, amit leginkább a személyi, a 
szakmai, a tárgyi-technikai feltételek lényeges javulása jellemez. Jelenleg egy felújított épületben 
működik a tüdőgondozó. A felszereltsége korszerű, a képalkotás 1998. óta digitális röntgenkészü-
lékkel történik. A személyi feltételek jók, 2 orvos és 9 asszisztens dogozik az intézetben.
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BÉKÉS*
Működési adatok
Az intézmény neve:   Egyesített Egészségügyi Int. Rendelő Int. Tüdőgondozó Int.
Az intézmény tulajdonosa:   Békés Város Önkormányzata
Az intézmény címe:  5630 Békés, József A. u. 5.
Az intézmény levelezési címe:  5630 Békés, József A. u. 5.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 66/411-022
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tudogondozo@bekesvaros.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Pánczél István    
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 66/411-022

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
Rendelési idő:  H, Sz, Cs, P 7:00-13:00
Az intézmény orvosa:
 dr. Pánczél István
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 40 084 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Békés  Bélmegyer  Csárdaszállás   
 Kamut  Kétsoprony  Köröstarcsa 
 Mezőberény  Murony  Tarhos
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 19 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 7 114 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  658 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 676 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  488 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  48 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?  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:  4 798 fő
A SEF életkora:  3 év
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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Békésen 1942-óta működik tüdőgondozó intézet. Első vezető főorvosa dr. Kardos József volt, őt 1959-től dr. Varga István követte. 2002 novemberéig, haláláig dolgozott intézetvezető 
főorvosként. 2003-ban az intézet vezetését dr. Kási Gyula vette át, majd az ő nyugdíjba vonulása után, 2007 júliusától dr. Pánczél István a tüdőgondozó vezetője. 1981 óta stabil ernyő-
képszűrő állomás is működik a gondozóban. 2002-ben jelentős korszerűsítés történt, felszereltségünk is bővült (korszerű filmnéző, átvilágító készülék, számítógépes légzésfunkciós 
készülék, EKG készülék). 2011 augusztusában a Tüdőbeteg-gondozó Intézet beköltözött a Rendelőintézet épületébe, azóta új digitális röntgenkészülékkel dolgozunk.

 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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GYOMAENDRŐD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Városi Egészségügyi Intézmény
Az intézmény tulajdonosa:  Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/581-189
Az intézmény faxszáma(i):  66/581-191
Az intézmény vezetője:  dr. Lemák György
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szakrendelo@gyomaendrod.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  66/581-191

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:  30
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Szabó Ibolya
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Ha igen, heti hány órában? 287
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, pszichiátria, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, 
sebészet ,urológia, fizioterápia, bőrgyógyászat, szemészet, reumatológia, ortopédia, 
neurológia, ultrahang, röntgen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  6
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:  1400
COPD-s járóbetegek száma:  1400
szénanáthás járóbetegek száma:  100
tumoros járóbetegek száma:  100
összes járóbeteg száma:  3000

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
ha igen, akkor a gép életkora? 15 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1943-ban hozták létre Gyomán a Tüdőbeteggondozó Intézetet, 1943-tól 1968-ig dr. Aradszky László főorvos, 1968-
tól 1982-ig dr. Bagaméri László főorvos vezette. Mindketten heroikus munkát végeztek a gümőkórral nagymér-
tékben átfertőződött lakosság gyógyítására. 1982-től 1986-ig helyettesként dr. Parczen József főorvos látta el a 
tüdőgyógyász munkát. 1986-tól 2008-ig dr. Bánki Gyula tüdőszakorvos és munkatársai dr. Hejazi Redwan, majd dr. 
Hayder Abdul Karim, jelenleg dr. Szabó Ibolya látja el a tüdőgyógyászati feladatokat. Az Intézmény röntgen gép-
parkjának korszerűsítését 1989-1995 között sikerült véghez vinni. 1955-től 1997-ig működött önálló tüdőgondozó 
intézet a községben, a későbbi városban. 1997-ben integrálódtak a Gyomaendrőd Egészségügyi Intézményei rende-
lőintézetbe, ennek részeként működik a pulmonológiai szakrendelés és a tüdőgondozó.
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GYULA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:    tüdőgyógyászati osztály, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:    Békés Megyei Központi Kórház
Az intézmény tulajdonosa:    Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):    5703 Gyula, Sitka 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):    5703 Gyula, Sitka 1.
Az intézmény telefonszáma(i):    66/526 526
Az intézmény vezetője:    dr. Fazekas Özséb, telephelyvezető
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    fazekasozseb@pandy.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   66/526 526

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Az intézmény orvosai:  
dr. Crai-Hajduk Mónika  
dr. Fazekas Özséb  
dr. Kovács Pál László  
dr. Kun Tímea  
dr. Marchis Péter  
dr. Sümegi Zsuzsanna  
dr. Szabó Dávid  
dr. Sztancsik Zsuzsanna
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  addiktológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Békés megye (353 ezer fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  251
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:  1495
COPD-s járóbetegek száma:  1154
szénanáthás járóbetegek száma:  206
tumoros járóbetegek száma:  2872
tbc-s járóbetegek száma:  15
összes járóbeteg száma:  10802
asztmás fekvőbetegek száma:  106
COPD-s fekvőbetegek száma:  415
tumoros fekvőbetegek száma:  482
tbc-s fekvőbetegek száma:  13
összes fekvőbeteg száma:  3436

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
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Történet 110 évvel ezelőtt óriási társadalmi összefogás révén valósult meg Gyulán a József Főherceg Szanatórium, az Erzsébet Királyné Szanatórium után másodikként. A szegény 
sorsú vidéki, főleg alföldi tüdőbetegek ellátására indult közadakozásba az akkori Magyarország minden táján bekapcsolódtak a Kárpátoktól az Adriáig, a magyar királytól az egyszerű 
közemberekig sok tízezren. A gyulai szanatórium felépítése Lukács György megyei főispán nevéhez fűződik, aki Korányi Frigyes tüdővész elleni felhívását követve hat év munkájával 
elérte, hogy 1907-ben a Czigler Győző tervezte 100 ágyas intézetben már betegeket fogadtak. A tbc elleni küzdelem hőskorában az 1960-70-es években további fejlesztések után immár 
?tüdőkórházként? is a kor színvonalán folyó gyógyításnak adott otthont 300 ággyal, tüdősebészettel. A tuberkulózis visszaszorulásával a nem tbc-s tüdőbetegségek ellátását is egyre 
növekvő arányban vállaltuk, majd pszichiátriai részlegek elhelyezését is biztosítanunk kellett. A rendszerváltás elején rekonstrukciós pályázat keretében részleges megújulást élhettünk 
meg, enélkül aligha vészeltük volna át az ezredforduló táján az egészségügyi ágazatot megtépázó válságot. Napjainkban 49 aktív, 75 rehabilitációs és 59 krónikus tüdőgyógyászati 
ággyal, továbbá krónikus belgyógyászati, pszichiátriai részlegekkel, járóbeteg-ellátó egységekkel működünk, ma már a frissen megalakult Békés Megyei Központi Kórház szervezetébe 
tagozódva. Munkánkat egységes, integrált kórházi informatikai rendszer, digitális röntgen támogatja, műszerezettségünk megfelelő. Ellátási feladatunk Békés megye 360 ezres népes-
ségére terjed ki. Célkitűzésünk, hogy ez a gyönyörű természeti környezetben fekvő nagy múltú intézet a folyamatban lévő fejlesztésekkel a jövőben is biztos alapot nyújtson a minőségi 
betegellátáshoz.
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GYULA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Békés Megyei Központi Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/526 526
Az intézmény vezetője:  dr. Sümegi Zsuzsanna

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
Az intézmény orvosai:  
dr. Sümegi Zsuzsanna  
dr. Vincze Árpád
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  6
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Elek, Gyula, Kétegyháza, Kevermes, Kisdombegyház, 
Lökösháza, Magyardombegyház, Szabadkígyós
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  38
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:  2570
COPD-s járóbetegek száma:  1260
szénanáthás járóbetegek száma:  1840
tumoros járóbetegek száma:  59
tbc-s járóbetegek száma:  5
összes járóbeteg száma:  6069

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:  2062
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6734
a SEF készülék:  digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  12
- ezen belül a kontaktok száma? 12

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

Az intézmény rövid története
Gyulán, a Kossuth utca 12. alatt működött a Tüdőgondozó Intézet és a városi SEF szűrőállomás, ami 2008 augusztusában a Pándy Kálmán Kórház központi telephelyére költözött át. A 
MEF szolgálatot 2008 júniusában megszüntették, így a Gyula vonzáskörzetéhez tartozó települések lakossági szűrését is a SEF látja el. Az elmúlt két év főbb eseményei: a digitális röntgen 
rendszer, továbbá az egységes integrált informatikai rendszer (eMedSol) bevezetése a megyei kórház egészében, valamint a dohányzásról leszokást támogató program elindulása. 2016 
áprilisától a békéscsabai kórházzal történt összevonással létrejött a Békés Megyei Központi Kórház.
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GYULA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  magánrendelés
Az intézmény neve:  Pulmonológia Magánrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  Lobóné dr. Szalóky Gyöngyvér
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5700 Gyula, Bodoky u. 17.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5700 Gyula, Bodoky u. 17.
Az intézmény telefonszáma(i):  30/96-77-569; 66/362-420
Az intézmény faxszáma(i):  66/362-420
Az intézmény e-mail címe:  szalokydr@t-online.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szalóky Gyöngyvér
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szalokydr@t-online.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  30/96-77-569

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma: 0
Rendelési idő:  Hétfő 13.00-16.00
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Szalóky Gyöngyvér, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  0
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
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:  nincs területi ellátási kötelezettség
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:  300
COPD-s járóbetegek száma:  200
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  100
szénanáthás járóbetegek száma:  200
tumoros járóbetegek száma:  10
tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  810

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:  0
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
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? 
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  8 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
20 éve indítottam tüdőgyógyászat magánrendelésemet. Kezdetben a Tüdőgondozót béreltem erre a célra, majd 2004-ben saját tulajdonú, jól felszerelt, igényes rendelőt nyitottam. Itt 
a tüdőgyógyászaton kívül foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatot is működtetek.
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MEZŐKOVÁCSHÁZA*
Működési adatok
Az intézmény neve: VIS MEDICA Kft.
Az intézmény címe:  5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38.
Az intézmény levelezési címe: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38.
Az intézmény telefonszáma: 68/381-222
Az intézmény faxszáma: 68/381-222
Az intézmény tulajdonosa: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Spiák Ibolya
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: vismed@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Stifter Aranka főorvos
dr. Stégermájer Györgyi tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 39 777 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Almáskamarás  Battonya 
 Kunágota Magyarbánhegyes 
 Medgyesegyháza  Mezőhegyes 
 Mezőkovácsháza Nagybánhegyes 
 Nagykamarás  Végegyháza 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2 207 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 959 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 642 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  295 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 19 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: –
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
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 ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma (2011 augusztusától): 182
A SEF életkora: 1 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 1 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: 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
A Mezőkovácsházi Tüdőgondozó Intézet 1949-ben nyitotta meg kapuit. Épülete 1941-ben épült, eredetileg Zöldkereszt és 
Iskolafürdőként üzemelt, majd a háborúból, fogságból hazajött emberek betegségei miatt (tbc, leromlott egészségi álla-
pot) vált szükségessé a tüdőgondozó megnyitása. 1949  –1960 között vezető főorvosa dr. Uitz Béla főorvos volt, mellette 
5 asszisztens és 1 takarítónő dolgozott az intézményben. 1960  –1993 között dr. Kászonyi Katalin főorvosnő vezetésével 
működött a tüdőgondozó, 6 asszisztenssel, 1 Calmette-védőnővel és 1 takarítónővel. Akkoriban 17 közigazgatási egység 
tartozott a működési területéhez. Jelenleg a VIS MEDICA Egészségügyi Kft. szakrendelőjének épületében van a tüdőgon-
dozó, és 15 község tartozik a működési területéhez. Jelenleg hetente háromszor van rendelés dr. Stifter Aranka főorvos és 
dr. Stégermájer Györgyi szakorvos vezetésével. Az asszisztensek létszáma 2 fő. Átvilágító berendezés és légzésfunkciós ké-
szülék is van a szakrendelésen, amelyeket rendszeresen használnak a betegek vizsgálatakor. MEF szűrés jelenleg már nem 
történik. 2010 áprilisa és 2011 augusztusa között megtörtént a szakrendelő rekonstrukciója, a tüdőgondozó is korszerűbb 
körülmények közé került és új röntgengépet kapott.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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OROSHÁZA*
Működési adatok
Az intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 5900 Orosháza, Ady u. 16.
Az intézmény levelezési címe: 5901 Orosháza, Postafiók: 14
Az intézmény telefonszáma: 68/411-345
Az intézmény faxszáma: 68/411-027
Az intézmény tulajdonosa: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza
Az intézmény vezetője: dr. Ágai Zsuzsa
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudogondozo.oroshaza@gmail.com
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 66 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Ágai Zsuzsanna
dr. Bálint Zsolt
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 63 114 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Békéssámson  Csanádapáca 
 Csorvás  Gádoros 
 Gerendás  Orosháza 
 Kardoskút  Kaszaper 
 Nagyszénás  Pusztaföldvár 
 Tótkomlós 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 34 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 16 887 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 654 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 268 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 884 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 253 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 9 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: 10 663
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: 46 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 33 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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
Az orosházi tüdőgondozó a jelenlegi helyén, az Ady E. u. 16. szám alatt 1954 óta működik. Ekkortól kezdve dr. Turbucz Antal volt az intézet főorvosa egészen 1980. december 31-ig. 
1962-ben telepítették az első stabil ernyőszűrőt Orosházára (3,5×3,5-s roll filmre történt a felvétel). 1966-ban új SEF gépet kapott a gondozó, sugárkabinnal és 70×70-es filmmérettel. 
1981. január 1-től a tótkomlósi tüdőgondozó megszűnt, területéről három település lakosságát az orosházi gondozóhoz csatolták. Ettől az évtől kezdve dr. Lapatinszki Mária lett az intéz-
mény főorvosa. 1987-ben elkezdődött az intézet épületének felújítása, valamint egy 110×110-es kamera is beszerzésre került. 1992-től nyílt lehetőség tárgylemezes köpetvizsgálatra, 
valamint allergia-vizsgálatok elvégzésére is. 1994-ben automata előhívó berendezéssel, 1997-től pedig számítógépes hálózattal bővült az intézmény. A tuberkulin-próbákat és a BCG-
oltásokat Calmette-védőnő végzi a mai napig. 2001 májusától dr. Ágai Zsuzsanna főorvosnő lett a gondozó vezető főorvosa, a szakorvosi teendőket dr. Bálint Zsolt adjunktussal látják el 
közösen. 2002-ben új légzésfunkciós készüléket kaptunk. 2006-ban két asszisztensünk elvégezte a pulmonológus-allergológus szakasszisztens képzést is. 2008 őszétől megszünt a MEF 
szűrés, ezért a területünkhöz tartozó 9 község és a környező cégek szűrését is a gondozó végzi.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SARKAD*
Működési adatok
Az intézmény neve: Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.
Az intézmény címe: 5720 Sarkad, Béke sétány 6.
Az intézmény levelezési címe: 5720 Sarkad, Béke sétány 6.
Az intézmény telefonszáma: 66/585-800/812 mellék
Az intézmény faxszáma: 66/585-800
Az intézmény tulajdonosa: Sarkadi Kistérségi Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője: dr. Dósa Gábor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: szakrendelo@invitel.hu; tudogondozo@szakrendeles_sarkad.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 29 óra
Az intézmény orvosai: dr. Míves Piroska, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 6 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 24 745 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Biharugra Geszt
 Körösnagyharsány  Kötegyán
 Méhkerék Mezőgyán
 Okány Sarkad
 Sarkadkeresztúr Újszalonta
 Zsadány
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 19 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 854 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 753 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 631 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  604 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 47 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 2 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? nem
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: a digitális röntgengép 1 éves
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: 1 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: n.a.
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? n.a.
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó korábbi épülete 1962-ben épült, a sarkadi járás településeinek és az akkor még nagyközség (most már város) lakosságának ellátására jött létre. SEF-fel nem rendelke-
zünk, a területen a gyulai MEF végzi az EF szűréseket. 1991-ig a Békés Megyei Tüdőkórház (Gyula) szakrendelőjeként, majd 1991 júliusától Sarkad város önálló önkormányzati intézmé-
nyeként működtünk, nem voltunk integrálva más egészségügyi intézményhez. Önálló költségvetéssel rendelkeztünk, gazdálkodásunkat a város önkormányzati intézményeivel azonos 
módon a város Intézményi Gondnoksága látta el. Jelenleg is a régi járás területével megegyező régió, Sarkad és kistérsége tüdőbeteggondozói és pulmonológiai szakellátását végezzük. 
2011. augusztus 31-én a tüdőgondozó önálló intézményként megszűnt. 2011. szeptember 1-től a a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. keretében, annak egyik 
szakrendeléseként működünk.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZARVAS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5540 Szarvas, Rákóczi u. 9/1
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5540 Szarvas, Rákóczi u. 9/1.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/215-321
Az intézmény faxszáma(i):  66/216-697
Az intézmény e-mail címe:  szarvastudo@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Jedlinszki Mária
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  maria.jedlinszki@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  66/215-321

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  44
Rendelési idő:  Hétfő-Péntek 44 óra/hét
A bejelentkezés módja:  telefon, személyes
Az intézmény orvosai:  
dr. Jedlinszki Mária  
dr. Fazekas Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
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: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, 
Kondoros, Örménykút, Szarvas 
tüdőszűrés tekintetében a fentiek mellett még: Gyomaendrőd, Hunya
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 16
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2350
COPD-s járóbetegek száma:  1158
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  0
szénanáthás járóbetegek száma:  1188
tumoros járóbetegek száma:  184
tbc-s járóbetegek száma:  43
összes járóbeteg száma:  4923

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:  2098
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6387
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  19 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 4
- ezen belül a kontaktok száma? 2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a területileg illetékes tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 19 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Szarvason közvetlenül a II. világháború után alakult a Járosi Tüdőgondozó Intézet a Bolza kastély-
ban. Első vezetője dr. Tokay Lajos belgyógyász, radiológus, egyetemi magántanár volt. A szom-
szédos faluban, Békésszentandráson az 1930-as években a falu önerejéből alakult meg az ország 
második Tüdőgondozója, melyet az 1960-as években a szarvasi járási gondozóba olvasztottak. Az 
1950-es évek elején a régi Bárány Fogadóba költöztették a tüdőgondozót, jelenleg is itt található. 
1958-tól 35 éven keresztül dr. Parczen József tüdőgyógyász szakorvos vezette az intézetet, majd 
1993-tól – és jelenleg is – dr. Jedlinszki Mária pulmonológus szakorvos látja el a gondozóvezetői 
feladatokat. Évtizedeken keresztül Szarvas Város Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző 
Intézetének részeként működött a Tüdőgondozó Intézet. 2005. november 1-től az egyesített önkor-
mányzati intézmény megszűnt, feladatait két gazdasági társaság látja el. A Tüdőgondozót a Szarvasi 
Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. működteti, fenntartónk Szarvas Város Önkormányzata. 
Intézetünk jól felszerelt, szakképzett dolgozókkal látja el feladatait. Nagyforgalmú tüdőgyógyászati 
szakrendelés, légúti allergiológiai rendelés, stabil tüdőszűrő állomás, tbc-s és aspecifikus betegek 
gondozása, dohányzásról való leszokást segítő rendelés áll a kistérség lakosainak szolgálatára. 
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SZEGHALOM*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi Fekvő és Járóbeteg Egysége, 
 Tüdőgondozó Intézete és Tüdőszűrő Állomása
Az intézmény címe: 5520 Szeghalom, Ady Endre út 1/b
Az intézmény levelezési címe: 5520 Szeghalom, Ady Endre út 1/b
Az intézmény telefonszáma: 66/371-796/127 mellék
Az intézmény tulajdonosa: Pándy Kálmán Megyei Kórház
Az intézmény vezetője: dr. Bíró Margit
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: margitbiro@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 16 óra
Az intézmény orvosa: dr. Bíró Margit
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 30 411 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Bucsa Füzesgyarmat 
Kertészliget Körösladány 
Körösújfalu Szeghalom 
Vésztő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 15 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 543 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 191 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 273 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  30 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 34 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 26 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 3 166
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 10%
A SEF életkora: 4 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
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 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
1962 októberében alakult meg a Szeghalmi Tüdőkórház járóbeteg egységeként, dr. Pál Endre szervezésével. Kb. 
45–50 ezer lakos tartozott a körzetéhez, 9 település. Egy fő Calmette-védőnő és 5 asszisztensnő látta el a munkát. 
1961-ben már volt lakosságszűrés, de a kataszter felállítása csak 1962-ben indult be (MEF). A nyilvántartott tbc-s 
betegek száma 700–800 között volt. A gondozó szűk helyen, mostoha körülmények között dolgozott. Mellkasfelvé-
teli lehetőség a Tüdőkórház röntgenjében volt. A gondozóban egy félhullámú átvilágító szerkezet volt. Időközben 
az ellátási körzet 7 településre csökkent, kb. 35 ezer lakossal. A gondozó 1990. február 2-án költözött be a város 
központjában kialakított tágas épületbe, ahol már SEF beindítása is lehetségessé vált (a MEF mellett). Lehetővé vált 
az átvilágítás és felvételezés mellett a légzésfunkciós vizsgálat, az aeroszol-kezelés és az allergia-teszt elvégzése is. 
A felújított épület adta lehetőség nem volt kihasználva. 2008 februárja óta egy szakorvos látja el állandó jelleggel a 
szakrendelést. Heti 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) napi 8 órában van rendelés. Ennek ellenére az utóbbi 2 év-
ben nőtt a betegforgalom. Bár korábban történt próbálkozás a rendelési órák számának növelésére, azonban ehhez 
a kórház vezetősége nem járult hozzá (a szeghalmi tüdőgondozó az irányítását tekintve a gyulai Pándy Kálmán Kór-
házhoz tartozik). 2009 júliusától a tüdőgondozó a korábbi különálló épületből a szeghalmi rendelőintézet épületébe 
költözött át. Itt a röntgenfelvételek készítése a röntgen szakrendelésen, az új digitális Siemens készüléken történik. 
Átvilágító berendezés hiányában az átvilágítás megszünt.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


