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DESZK*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Az intézmény címe:  6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
Az intézmény levelezési címe:  6772 Deszk, Alkotmány u. 36. 
Az intézmény telefonszáma:  62/571-510; 62/571-511   
Az intézmény faxszáma:   62/571-550; 62/571-551   
Az intézmény tulajdonosa:   Magyar Állam 
Az intézmény vezetője:    dr. Bálint Beatrix Ph.D., főigazgató főorvos 
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  balint@deszkikorhaz.hu 

Az intézmény rövid története
A kórház egy részének otthont adó épületet, az eklektikus-klasszicizáló stílusú kastélyt 1884-
ben építették a Gerliczy család számára Deszk Szeged felé eső határában. A kastélyt báró Ger-
liczy Ferenc és felesége, Fejérvári Gizella kapta hozományként. 1928-ben a Gerliczy uradalmat 
eladták és felparcellázták. A kastély épületében a Népjóléti Minisztérium gyermekszanató-
riumot alakított ki tuberkulózisban szenvedő gyermekek számára. A II. világháború során az 
intézet jelentősen megrongálódott. Az épület épségben maradt részét gyermekotthonnak 
rendezték be, ahol zsidó gyermekeknek biztosítottak menedéket. 1948-ban a szanatóriumot az 
Egészségügyi Minisztérium Csont-tbc Gyógyintézetté szervezte át. A betegek többsége nyílt sipolyos csonttuberkolózisban szenvedett. 1949-től sikerült a megrongálódott részlegeket 
is beállítani a betegellátásba, aminek köszönhetően immár 120-as ágylétszámmal működhetett tovább az intézet. A betegek sebészeti ellátásban is részesültek dr. Badó Zoltán igazgató 
főorvos, sebész szakorvos működése alatt. A műtéti megközelítés mellett a gyógyászati eredmények javításához nagyban hozzájárultak az újonnan kifejlesztett antituberkulotikus 
gyógyszerek (Streptomycin, Isonicid, PAS). Az 1952-től 1972-ig tartó periódusban, dr. Michailovits Lehel igazgató főorvos vezetése alatt három korszerű osztállyal, sebészeti műtővel, 
röntgennel, és egyéb kiegészítő részlegekkel gazdagodott a kórház. A későbbiek során nővérszállás, fizikoterápiás részleg, gyógyszertár, laboratórium, könyvtár, ebédlő, és kultúrterem is 
helyet kapott az épületben. A gyógyító munkában az úgynevezett komplex kezelés irányát követték, amelynek alapját a konzervatív gyógyszeres kezelés képezte, és ezt egészítették ki a 
szükséges műtéti ellátásokkal. A kórház az egész ország területéről fogadott betegeket. A későbbiekben a hatékonyan alkalmazható gyógyszeres kezelések miatt a műtéti beavatkozások 
száma lényegesen csökkent. 1958-ban dr. Kovács Júlia gyermekgyógyász főorvos irányításával gyermekosztály alakult tüdőtbc-s, vagy tbc-re gyanús esetek kivizsgálására és kezelésére. 
A gyermekosztályt később a gyermektbc-s esetek örvendetes csökkenése miatt felnőtt tüdőgyógyászati osztállyá szervezték át. 1965-től új urológiai tbc-s osztályt hoztak létre, amely 
4 éven keresztül működött. 1969-ben a Csongrád Megyei Tanács a csonttbc-s gyógyintézetet tüdőgyógyintézetté nyilvánította, valamint 90 ágyas, új tbc-s osztály megnyitását tette 
lehetővé. Az új tüdőgyógyászati osztály megyei feladatokat látott el és a betegek Szegedről és a környező településekről kerültek be. 1972-ben a csonttbc-s osztály végleg megszűnt, 
az intézet neve pedig „Csongrád Megyei Tanács Tüdőgyógyintézete” lett. Ezzel Csongrád megye bázis tüdőgyógyintézetévé vált. dr. Kókai Károly igazgató főorvos irányítása mellett 
megkezdhette működését a kor követelményeinek megfelelő bronchológiai osztály. Jellemző az akkori betegállományra, hogy az 1163 betegből 132 tbc-ben, 138 daganatos, a többi ún. 
nem specifikus tüdő-megbetegedésben szenvedett. A gyógyintézeti ápolás befejezésével a kezelést a tüdőgondozókban folytatták. 1980-ban megnyitásra került az új 140 ágyas pavilon, 
ezáltal a gyógyintézet ágylétszáma 270-re emelkedett. Az új épületben kapott helyet az általános- és légzésfunkciós labor, a fogászati rendelő, a betegebédlő és a kardiológiai jellegű 
belgyógyászati osztály. 1981-től a Tüdőgyógyintézethez csatoltak négy megyei tüdőgondozót (Szeged, Hódmezővásárhely, Kiskundorozsma és Mórahalom), további három tüdőgondozó 
pedig szakmailag tartozott a deszki hálózathoz (Makó, Szentes, Csongrád). Az immár kibővült intézmény új neve „Csongrád Megyei Tanács Tüdőkórház-Gondozóintézet” lett. Még ebben 
az évben megkezdhette működését az új Kardiológiai Rehabilitációs Osztály. 1983-ban a Hódmezővásárhelyi Városi Kórház Tüdőosztályát is ide helyezték. Az intézet már ekkor szoros 
kapcsolatban állt a hajdani Szegedi Orvostudományi Egyetemmel. A kapcsolat keretén belül számos szegedi klinikai osztállyal és intézettel alakult ki a mai napig prosperáló szakmai 
együttműködés, mely kiterjed az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati oktatására is. 1995-ben az intézmény felvette a Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szak-
kórháza nevet. 1989-től Kraszkó Pál professzor vezetésével itt kapott helyet a Szegedi Tudományegyetem Tüdőgyógyászati Tanszéke, mely I. Tüdőosztályként is ismert. Az intézményben 
jól felszerelt diagnosztikus egységek: röntgen, ultrahang, légzésfunkciós és bronchoszkópos laboratórium szolgálja a gyógyító és kutatómunkát. A kórház működési területe kiterjedt 
Csongrád megyén túl, Bács-Kiskun és Békés megyére is. Jelenleg a kórház két tüdőgyógyászati (153 ágy) és egy kardiológiai rehabilitációs (35 ágy) osztállyal működik. A 137 aktív ágy 
mellett 51 rehabilitációs ágy (amelyből 16 tüdőgyógyászati rehabilitációs ágy) várja a betegeket az osztályok mellett működő ambulanciákon is. A kórház területét hét hektáros gyönyörű 
park övezi, amelynek alapjai még a Gerliczy család idején lettek letéve. A parkban egyedi és védett kocsányos tölgyek, díszítőszobrok (Varga Imre, Vass Károly és Kovács Ferenc alkotásai), 
valamint szépen kialakított tó nyújt pazar látványt a sétáló látogatónak, és nyújt pihenési lehetőséget a betegeknek. 2012. január 1-től az intézmény tulajdonosa a Magyar Állam.

A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  11 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  13 fő
Az intézmény orvosai: 
 Prof. dr. Somfay Attila  dr. Bálint Beatrix Ph.D.
 dr. Ugocsi Katalin Ph.D. dr. Szász Károly
 dr. Nagy Emőke dr. Csada Edit
 dr. Szalontai Klára dr. Barna Katalin
 dr. Rózsavölgyi Zoltán dr. Pálföldi Regina
 dr. Pusztai Éva dr. Kovács Ágnes
 dr. Szabó Tamás dr. Tamás Erika
 dr. Jancsikin Lyubomir dr. Magyar Zoltán
 dr. Horváth László dr. Boda László
 dr. Biliczki András dr. Lajkó Imre
 dr. Tiszlavicz László
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  100 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  91 fő

Az ellátott terület adatai
Csongrád megye lakossága és Békés megyéből az Orosházi és a Mezőkovácsházi  
Tüdőgondozó Intézetek vonzáskörzete. A Szakkórház, a Dél-Alföldi régióban egyedül,  
a betegellátás III. (legmagasabb) progresszivitási szintjén működik.
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  540 549 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  n.a.
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen 
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  van
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  8 214 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:  6 069 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  634 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  1 985 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 89 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  5 718 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  114 fő

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZEGED*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Csongrád Megye, Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet,  
 Tüdőszűrő Állomás, Mozgóernyőfénykép-szűrőállomás
Az intézmény címe( irányítószámmal):  Tüdőgondozó Intézet: 6722 Szeged, Török u. 3.; Tüdőszűrő Állomás: 6722 Szeged, Mérey u. 13.
Az intézmény levelezési címe:  Tüdőgondozó Intézet: 6722 Szeged, Postafiók: 122; Tüdőszűrő Állomás: 6722 Szeged, Mérey u. 13.
Az intézmény telefonszáma:  Tüdőgondozó Intézet: 62/549-830; 62/549-835; Tüdőszűrő Állomás: 62/549-834
Az intézmény faxszáma:  62/549-831
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény vezetője:  dr. Bálint Beatrix Ph.D., főigazgató főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  balint@deszkikorhaz.hu

A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  3 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  173 óra 
Az intézmény orvosai: 
dr. Bálint Beatrix Ph.D., főigazgató főorvos 
dr. Makk László, gondozóvezető főorvos
dr. Botkáné dr. Lugosi Andrea, szakorvos
dr. Boros István, szakorvos
dr. Fodor Domonka, főorvos
dr. Mihály András Imréné, szakorvos
dr. Polner Éva, szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  17 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  4 fő 
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban:  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  209 273 fő 
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Algyő Deszk 
 Dóc Domaszék 
 Kübekháza Röszke 
 Sándorfalva Szatymaz 
 Szeged Tiszaliget 
 Újszentiván Zsombó  
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  141 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  15 350 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:  60 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  3 927 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  3 470 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 021 fő
Az intézményben ellátott tumoros beteg száma 2011-ben:  179 fő
Az intézményben ellátott tbc-s beteg száma 2011-ben:  310 fő
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?  igen
Ha igen, akkor a szűrések száma?  SEF: 44 865 fő; MEF: 14 550 fő 
 (ebből Szeged, Tüdőgondozóhoz tartozó: 5688 fő)
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  
 SEF: 16,8%; MEF (Szeged, Tüdőgondozóhoz tartozó): 14,5%
A SEF életkora:  21 év
A MEF életkora:  6 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, 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
A légzésfunkciós készülék életkora:  5 év és 1 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Az EKG készülék életkora:  2 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Szegeden a Tüdőgondozó Intézet jelenlegi helyére 1938 tavaszán költözött a Városi Közkórházból. Akkori vezetője dr. Kovács Ferenc professzor úr volt. dr. Nagy László vezetésével 1953-
ban létrejött a MEF Szolgálat. Szeged lakosságát 1957-ben szűrte le a MEF Szolgálat először. Szintén dr. Nagy László vezetésével alakult meg 1961-ben a SEF Szolgálat. Az intézet 1980. 
december 31-ig Szeged város fennhatósága alá tartozott. 1981. január 1-től a Csongrád Megyei Önkormányzat Deszk Mellkasi Betegségek Szakkórházához tartozik, mint járóbeteg 
ellátó+SEF+MEF.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZEGED
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  klinika
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Az intézmény telefonszáma(i):  62/545-331; 545-332
Az intézmény faxszáma(i):  62/545-329
Az intézmény e-mail címe:  office.pedia@med.u-szeged.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/pedia/hu/
Az intézmény vezetője:  dr. Bereczki Csaba
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  office.pedia@med.u-szeged.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  62/545-330

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
Rendelési idő:  hétfő-péntek 9:00-15:00
A bejelentkezés módja:  időpontfoglalás
Az intézmény orvosai:  
Prof. dr. Novák Zoltán  
dr. Draskóczy Miklós  
dr. Szabó Éva  
dr. Bánfi Andrea  
dr. Bittera István  
dr. Román Rita  
dr. Szabó Ágnes
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  20
Hol működik a járóbeteg-rendelés? klinikán
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában? 40
Ha igen, sorolja fel azokat: Gyermeksebészet, Gyermekkardiológia, Gyermek fül-orr-gé-
gészet, Gyermekhaematológia, Gyermek anyagcsere-genetika, Gyermek labordiagnosz-
tika, Gyermek ultrahang- és röntgendiagnosztika, Gyermek intenzív ellátás, Gyermek 
gasztroenterológia, Koraszülött ellátás, Gyermekneurológia, Gyermek fertőző osztály, 
Gyermek bőrgyógyászat, Gyermek pszichológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  50
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:  2020
szénanáthás járóbetegek száma:  810
összes járóbeteg száma:  2830
asztmás fekvőbetegek száma:  173
összes fekvőbeteg száma:  173

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? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
- EKG vizsgálatot? igen
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SZEGED
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  magánrendelés
Az intézmény neve:  Aranyklinika
Az intézmény tulajdonosa:  dr. Novák Zoltán Dávid
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6720 Szeged, Arany János utca 14.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6720 Szeged, Arany János utca 14.
Az intézmény telefonszáma(i):  20/573- 5434
Az intézmény e-mail címe:  info@aranyklinika.hu
Az intézmény honlapjának címe:  http://aranyklinika.hu/
Az intézmény vezetője:  dr. Novák Zoltán Dávid
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  info@aranyklinika.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  20/573- 5434

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Rendelési idő:  hétfő, csütörtök 17.00-19.00
A bejelentkezés módja:  időpontfoglalás
Az intézmény orvosai:  Prof. dr. Novák Zoltán
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: Addiktológia, Allergológia, Általános fogászat és parodonto-
lógia, Általános sebészet és érsebészet, Andrológia, Audiológia, Belgyógyászat, Bőrgyó-
gyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Diabetológia, Dietetika, Emlődiagnosztika, 
Endokrinológia, Fogászat, Foglalkozás-egészségügy, Fogszabályozás, Fül-orr-gégészet, 
Gasztroenterológia, Genetika, Gyermek fül-orr-gégészet, Gyermek gasztroenterológia, 
Gyermek hematológia, Gyermek infektológia, Gyermek kardiológia, Gyermek nefrológia, 
Gyermek nőgyógyászat, Gyermek ortopédia, Gyermek sportsebészeti és mozgásszervi 
rendelés, Gyermek tüdőgyógyászat, Gyermek ultrahang diagnosztika, Gyermekneuroló-
gia, Gyermeksebészet, Gyermektraumatológia, Hematológia, Hepatológia, Idegsebészet, 
Immunológia, Infektológia, Kardiológia, Kozmetológia, Nefrológia, Nemigyógyászat, 
Neonatológia, Neurológia, Onkológia, Ortopédia, Patológia, Pszichiátria, Pszichológia, 
Reumatológia, Szülészet-nőgyógyászat, Traumatológia, Tüdőgyógyászat, Ultrahang 
diagnosztika, Urológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  országos
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:  500
szénanáthás járóbetegek száma:  2000

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

Az intézmény rövid története
Tudjuk, hogy a kiegyensúlyozott, boldog élet alapja az egészség, akár saját magunkról, akár szeretteinkről, barátainkról van szó. Alapelvünk, hogy az egészség mindenki számára elér-
hető kell, hogy legyen, ezért szolgáltatásainkat és árainkat is ennek megfelelően alakítottuk ki. Szerettük volna, ha nevünk minden páciensünk számára azonos értékeket közvetít, és az 
„arany” szó számunkra nagyon sok tartalommal bír. Munkánk során szeretnénk hűek maradni Arany János, a leggazdagabb szókincsű magyar költő – utcánk névadója – által képviselt 
sokszínűséghez, valamint a Földön található legnemesebb fém, az arany minőségéhez. Ennek szellemében az Aranyklinikán kulturált környezetben, felkészült orvosok és felszerelt 
rendelők biztosítják munkánk színvonalának „arany” minősítését. Szolgáltatásaink folyamatos bővítésével minél teljesebb körű egészségügyi ellátást szeretnénk nyújtani Önöknek. 
Szegeden, az Aranyklinikán, a belváros szívében, kulturált körülmények között, felszerelt rendelőkben, bejelentkezés alapján, lehetőség szerint várakozás, sorban állás nélkül várjuk 
Önt. Mégis azt mondjuk, hogy akkor vagyunk elégedettek, ha Önt ugyan pácienseink közt tudhatjuk, azonban mégis csak nagyon ritkán találkozunk. Hiszen ez azt bizonyítaná, hogy 
sikerült megőriznie egészségét, és ebben talán mi is segíthettünk egy kicsit! Az Aranyklinika orvoscsapata több, mint 50 profil együttes jelenlétéből adódó lehetőségeket maximálisan 
kihasználja. A hozzánk forduló betegek panaszaik orvoslására speciális szakterületeket vehetnek igénybe. A hagyományos vizsgálati módszereken túl olyan különleges szolgáltatásokat 
is kínálunk, melyet csak vezető egészségügyi intézmények tudnak jelenleg nyújtani.
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CSONGRÁD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Csongrád Város Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
Az intézmény telefonszáma(i):  63/570-800
Az intézmény faxszáma(i):  63/570-809
Az intézmény e-mail címe:  tudogyogyaszat@csongradrendelo.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Polner Éva
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  polnere@deszkikorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  63/570-800

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:  17
Rendelési idő:  Kedd 8.00-15.00; Szerda 7.00-17.00 
A bejelentkezés módja:  személyesen és telefonos egyeztetés után
Az intézmény orvosai:  dr. Polner Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
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:  
Csongrád, Csongrád-Bokros, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  12
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  533
COPD-s járóbetegek száma:  380
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  42
szénanáthás járóbetegek száma:  120
tumoros járóbetegek száma:  54
tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  1945

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:  1695
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2726
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  3 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?   
 Csongrád Tüdőgondozó Intézet

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 3 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  15 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Tüdőgondozó intézetünk az 1950-es évektől működik Csongrádon. A városközpontban, egy régi, különálló épületben üzemelt 50 évig, melynek állaga az utóbbi időben gyorsan romlott. 
Négy éve a szakrendelő épületébe költöztünk, ahol egy felújított épületegységet kaptunk. A felújított szakrendelőben működik a tüdőgondozó. Digitális röntgen segítségével diagnosz-
tizálunk, a tüdőszűrés is azzal történik. 2015 novemberétől a fenntartónk változott, újra a Városi Önkormányzathoz tartozunk. A meglévő eszközök mellé kaptunk pulzoximétert. Ezzel 
javult a diagnózis pontossága.
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY*
Működési adatok
Az intézmény neve: Csongrád Megye, Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 6800 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 54.
Az intézmény levelezési címe: 6800 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 54.
Az intézmény telefonszáma: 62/245-611; 62/245-823
Az intézmény faxszáma: 62/245-823
Az intézmény tulajdonosa: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Bálint Beatrix Ph.D., főigazgató főorvos 
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: balint@deszkikorhaz.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1,1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 21 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Füzesi Edit, főorvos
dr. Makk László, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Farkas Mária, pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Kovács Mónika, gondozó intézeti asszisztens
Börcsök Mónika, gondozó intézeti asszisztens
Kiss Imréné, SEF asszisztens 
Mónus Mária, röntgenasszisztens
Pappné Pál Ágnes, asszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 50 481 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 31 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 3 971 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 580 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 920 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  282 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 65 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 216 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: 8 588
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 17%
A SEF életkora: 56 év (röntgencsőcsere 4 éve)
A MEF életkora: 7 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 56 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
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 7 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
Hódmezővásárhelyen a Tüdőbeteg-gondozó Intézet 1910 óta végzi munkáját. 1926-ig heti két 
órás rendelést tartott. 1926-tól kezdve minden nap volt rendelés, és ebben az évben az Intézet 
röntgengépet is beszerzett, valamint az országban szinte elsőként megkezdte az iskolás gyer-
mekek rendszeres tuberkulinszűrő vizsgálatát. Ezt a munkát dr. Weisz Adolf kezdeményezte, ké-
sőbb dr. Müller Ferenc folytatta. 1929-ben kezdték meg a légmellkezelést. 1939-ben vezették be 
a tuberkulin-pozitív gyermekek családtagjainak vizsgálatát. Szintén 1939-ben a régi „Szarvas” 
vendéglő épületéből a Táncsics Mihály utcába költözött a Tüdőgondozó. 1949-ben a Gondozó 
Intézet is a Városi Tanács kezelésébe került. 1953-ban a volt Kokron-palotába költözött (ez a je-
lenlegi helye is), dr. Sándor Zsigmond, majd dr. Nemes János vezetésével. Ez az épület 1943-ban 
épült, Kokron József és családja részére, aki a helyi harisnyagyár (a későbbi Hódiköt) tulajdonosa 
volt. 1957-ben megyei Tbc Gondozóvá szervezték át. Szintén az 50-es években az épület emeleti 
szintjén alakították ki a KÖJÁL-t, ami a 80-as évek elejéig működött itt.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KISTELEK
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Kisteleki Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
Az intézmény telefonszáma(i):  62/259-611; 62/ 597-036
Az intézmény faxszáma(i):  62/567-036
Az intézmény e-mail címe:  titkárság@szerapisz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kistelekmed.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Nagy Z. Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: titkarsag@szerapisz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  62/259-611

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:  18
Rendelési idő:  hétfő, szerda 8:00-17:00; péntek 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefonon, illetve személyesen a betegfelvételen
Az intézmény orvosai:  dr. Selypes Ágnes
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
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:  
 Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Baks, Balástya, Kömpöc, Csengele
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  11
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:  583
COPD-s járóbetegek száma:  1153
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  11
szénanáthás járóbetegek száma:  81
tumoros járóbetegek száma:  43
tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  1871

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:  851
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2041
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  15 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozót 1957. november 16-án nyitották meg, első orvosvezetője: dr. Bóka József volt. A tüdőgondozó a kez-
detektől 1987-ig – az Egyesített Egészségügyi Intézet megnyitásáig – szervezetileg a deszki tüdőkórház felügyelete 
alá tartozott. Jelenleg új vezetés van, akinek célja önkormányzati pályázat segítségével a közeljövőben egy új, korsze-
rűbb épületbe átköltöztetni a gondozót, ahol teljesen felújított radiológiai gépparkkal várhatjuk betegeinket. A tü-
dőgondozóban 1957-től időrendben a következő orvosok végezték a betegellátást: dr. Bóka József, dr. Keresztes Nagy 
Franciska, dr. Janó János, dr. Balázs Iván, dr. Zombori Gábor, dr. Bánvölgyi Aranka, dr. Fodor Domonka, dr. Vida Mari-
anna és dr. Selypes Ágnes. A szakrendelést jelenleg dr. Veidner Tibor és dr. Halász Mátyás látja el, heti 3 napi rendelési 
idővel. Továbbra is fontos a veszélyeztetett lakosság szűrése, gondozása, kezelése. 2011 szeptemberében pályázati 
forrásból a tüdőgyógyászat új épülettel és műszerparkkal gazdagodott. Digitális röntgentechnika áll a gyógyitás 
szolgálatában. Az ellátási területünkhöz 7 település közel 18000 fős lakossága tartozik. A szakrendelést jelenleg dr. 
Selypes Ágnes tüdőgyógyász szakorvos látja el. A gondozóban kivizsgált betegek kórházi hátterét a deszki Mellkasi 
Betegségek Szakkórháza biztosítja továbbra is. Fontos a veszélyeztetett lakosság gondozása, szűrése, kezelése.
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MAKÓ*
Működési adatok
Az intézmény neve: dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15.
Az intézmény levelezési címe: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15.
Az intézmény telefonszáma: 62/213-422
Az intézmény faxszáma: 62/213-422
Az intézmény tulajdonosa: dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet 
Az intézmény vezetője: dr. Vinkó József, intézetvezető főorvos

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 3 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Vinkó József, intézetvezető főorvos
dr. Karácsonyi Mária, főorvos
dr. Simenszky Gyula, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Sipos Judit, röntgenasszisztens, koordinátor
Bíró Zoltánné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Bíró Zsoltné, röntgenasszisztens
Fátyol Ida, asszisztens
Sipos Sándor, OKJ szakápoló
Schultheisz Lajosné, asszisztens
Igazné Szabó Gabriella, asszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 54 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 9 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 18 366 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 496 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 451 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  274 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 128 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 45 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 14 210 SEF, 6 855 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 39%
A SEF életkora: 30 év
A MEF életkora: 1 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 8 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A makói Tüdőgondozó Intézet 1938-tól működik. Ellátási területe Makó és térsége – 16 községre – terjed ki. Stabil 
EF 1963-tól működik. A MEF szűrést a szegedi gondozó szervezi (2005-től digitális készülékkel) a feldolgozás az 
intézetben történik. 1978-ban a kórház-rendelőintézeti egységbe integrálódtunk. Az utóbbi években csökkent a 
tbc-s betegek száma, viszont lényegesen megnövekedett az aspecifikus betegekszám. A betegek kivizsgálását a 
deszki tüdőgyógyintézet végzi. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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MÓRAHALOM*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
Az intézmény címe:  6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.
Az intézmény levelezési címe:  6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.
Az intézmény telefonszáma:  62/281-008
Az intézmény faxszáma:  62/280-123
Az intézmény tulajdonosa:  Mórahalom Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője:  dr. Malatinszki Jánosné
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  moravital@morahalom.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 15 óra
 tüdőgondozó 15 óra
Az intézmény orvosa:  dr. Treer Mária, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Süvegné Bánszki Klára, röntgenasszisztens
Jeney Mária, asszisztens
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  röntgendiagnosztika

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  19 537 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  11 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben:  1 994 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben:  657 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben:  780 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  105 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben:  32 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben:  37 fő

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

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést?  igen 
Ha igen, akkor a szűrések száma:  1 990 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  8,5 %
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, a gép életkora:  2 év
Végeznek-e rendszeresen 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:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Az EKG készülék életkora:  6 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  igen
 az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
1947-ben létesült a Mórahalmi Tbc-gondozó Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Zákányszék és Pusztamérges ellátására. 
Kezdetben a helyi Tanács majd a Megyei Tanács intézménye volt. Első főorvosa dr. Leitner Margit belgyógyász, őt 
követte dr. Rózsa József, majd dr. Varga Júlia. Később a Deszki Tüdőgyógyintézet vette át a vezetését, főorvosa dr. 
Vida Marianna lett. 2002 szeptemberétől a Mórahalmi Önkormányzat tulajdonába, a Móra-Vitál Kht. irányítása alá 
került dr. Vághy Imre Richárd vezetésével. 2009 januárjától dr. Malatinszki Jánosné vette át a vezetést, 2009 máju-
sától a Móra-Vitál Kht. Kft-vé alakult át. A tüdőgondozóban azóta és jelenleg is dr. Treer Mária a főorvos. Az épületet 
többször bővítették, felújították, felszerelését folyamatosan modernizálták. A gondozóban kivizsgált betegek kórhá-
zi hátterét a deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza biztosítja. A homokháti kistérség lakosai igénylik a Mórahalmi 
Tüdőgondozó működését. A Móra-Vitál Kht. és az Önkormányzat mindent megtesz az Intézmény fejlesztésére.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


