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SZÉKESFEHÉRVÁR*
Működési adatok
Az intézmény neve:    Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály
Az intézmény tulajdonosa:    GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):    8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
A tüdőgyógyászati osztály telefonszáma:   22/535-722
A tüdőgyógyászati osztály faxszáma:    22/535-719
A tüdőgyógyászati osztály e-mail címe:    zspapai@mail.fmkorhaz.hu
A tüdőgyógyászati osztály vezetője:    dr. Pápai-Székely Zsolt
A tüdőgyógyászati osztály vezetőjének e-mail címe:   zsoltpapai@yahoo.com
A tüdőgyógyászati osztály vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  22/535-722
A tüdőgyógyászati osztály vezetőjének mobil telefonszáma:   20/823-6410

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  28 óra
Az intézmény orvosai:  
 dr. Pápai-Székely Zsolt  dr. Grmela Gábor  
 dr. Varga Judit  dr. Mátyus Mirtill  
 dr. Huszár Lívia  dr. Oláh Enikő  
 dr. Zsoldos Gábor  dr. Rapi Éva 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  28 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  9 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  429 398 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Aba  Adony  Alap  
 Alcsútdoboz   Alsószentiván  Bakonycsernye 
 Bakonykúti  Balinka Baracs  
 Baracska  Beloiannisz  Besnyő  
 Bicske  Bodajk  Bodmér   
 Cece  Csabdi  Csákberény  
 Csákvár  Csókakő  Csór  
 Csősz  Daruszentmiklós  Dég  
 Dunaújváros  Előszállás  Enying  
 Ercsi  Etyek  Fehérvárcsurgó  
 Felcsút   Füle  Gánt   
 Gárdony  Gyúró  Hantos  
 Igar  Iszkaszentgyörgy  Isztimér  
 Iváncsa  Jenő  Kajászó  
 Káloz  Kápolnásnyék  Kincsesbánya  
 Kisapostag  Kisláng  Kőszárhegy   
 Kulcs Lajoskomárom   Lepsény  
 Lovasberény Magyaralmás    Mány  
 Martonvásár  Mátyásdomb   Mezőfalva 
 Mezőkomárom  Mezőszentgyörgy    Mezőszilas  
 Moha  Mór   Nadap 
 Nádasdladány  Nagykarácsony   Nagylók   
 Nagyvenyim      Nagyveleg           Óbarok 

 Pákozd  Pátka  Pázmánd        
 Perkáta      Polgárdi      Pusztaszabolcs    
 Pusztavám        Rácalmás      Ráckeresztúr     
 Sárbogárd   Sáregres   Sárkeresztes   
 Sárkeresztúr  Sárkeszi   Sárosd 
 Sárszentágota  Sárszentmihály  Seregélyes  
 Soponya  Söréd  Sukoró 
 Szabadbattyán   Szabadegyháza  Szabadhidvég  
 Szár  Székesfehérvár        Tabajd  
 Tác  Tordas   Újbarok  
 Úrhida  Vajta  Velence  
 Vereb  Vértesacsa  Vértesboglár  
 Zámoly  Zichyújfalu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  256 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  11 350 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban:  3 723 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  670 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 060 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
Az osztály 1993-ban alakult 58 ággyal. A pulmonológiai betegek (asztma, COPD, tbc, pneumonia) ellátása mellett 
korszerű onko-pulmonológiai diagnosztikus és terápiás tevékenységet is folytatunk. Multidiszciplináris tevékeny-
ségünknek megfelelően orvosaink a tüdőgyógyászat mellett belgyógyász, klinikai onkológus, aneszteziológus 
és intenzív terápiás szakvizsgával is rendelkeznek. Intézményünkben működik az ország egyik legkorszerűbb 
bronchológiai laboratóriuma, ahol palliatív és terápiás légúti sztentek beültetését és cseréjét végezzük országos 
centrumként. A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium a megyei kórházak közül egyedülállóan osztályunkat java-
solta a III. típusú akkreditációra. Szakmai munkánk elismeréseként 2005 őszén itt rendezhettük meg a Magyar Bronchológiai Egyesület éves kongresszuszát, majd 2006 tavaszán nemzet-
közi elismerésként ránk bízták az I. Közép-Európai Intervenciós Pulmonológiai Tanfolyam megszervezését és lebonyolítását, 2010 júniusában pedig a XVI. Bronchológiai Világkongresszust.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZÉKESFEHÉRVÁR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Tüdőbeteg Gondozó és Szűrőállomás
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2.
Az intézmény telefonszáma(i):  22/314 566
Az intézmény e-mail címe:  tudo@mail.fmkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Pápai-Székely Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  zsoltpapai@yahoo.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  22/535 722

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  90
Rendelési idő:  hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8.00-14.00; kedd 8.00- 18.00
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Pápai-Székely Zsolt  
dr. Áchim Ilona  
dr. Filkorn Rózsa  
dr. Kató Ernő  
dr. Túri Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  14
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőr- és nemibeteg-gondozó, pszichiátriai gondozó
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület, települések (kerület, városrész, város, 
község, tanya stb.): Székesfehérvár város I. és II. körzet, Aba, Agárd, Baracska, Belsőbá-
ránd, Bodakajtor, Csór, Csősz, Gárdony, Dinnyés, Füle, Gyúró, Iszkaszentgyörgy, Jenő, 
Kajászó, Kőszárhegy, Lovasberény, Martonvásár, Moha, Nadap, Nádasdladány, Pákozd, 
Pátka, Pázmánd, Pettend, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi, Sárszentmihály, Seregélyes, 
Soponya, Sukoró, Szabadbattyán, Szabadegyháza, Tác, Tordas, Úrhida, Velence, Vereb, 
Zámoly, Zichyújfalu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  88
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:  3931 gondozott
COPD-s járóbetegek száma:  2511 gondozott
szénanáthás járóbetegek száma:  3535 gondozott
tbc-s járóbetegek száma:  12
összes járóbeteg száma:  15501 megjelenés (betegforgalmi adat)

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  25484
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  20 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 13 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  7 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A Fejér Megyei Tüdőbeteg-gondozó Intézet jelenlegi épületében 1944 óta működik tbc-szakrendelés, 1950-től 
lakossági szűrés. A megyei feladatokat ellátó intézet 1976-ig a Fejér megyei Tanács felügyelete alá tartozott. 1976-
ban integrálták a megyei kórházhoz. Ellátási területe Székesfehérvár város és vonzáskörzete. 3 felnőtt szakrende-
lés van és 1 SEF szűrőállomás működik. Az intézet vezetői kronológiai sorrendben: dr. Czike Antal, dr. Voith László, 
dr. Kovács Dezső, dr. Madas Éva, dr. Kuchár Ferenc, dr. Pápai-Székely Zsolt.
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CSÁKVÁR*
Működési adatok
Az intézmény neve: Fejér Megyei Szent György Kórház Pulmonológiai Osztály
Az intézmény címe: 8084 Csákvár, Kastély park 1.
Az intézmény levelezési címe: 8084 Csákvár, Kastély park 1.
Az intézmény telefonszáma: 22/582-255 (Tüdőgondozó), 22/582-240 (Pulmonológiai Osztály)
Az intézmény faxszáma: 22/582-248
Az intézmény tulajdonosa: GYEMSZI
Az intézmény vezetője: dr. Pápai-Székely Zsolt

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 3 fő
Az intézmény orvosai:
 dr. Pápai-Székely Zsolt, osztályvezető főorvos
 dr. Huszár Lívia, szakorvosjelölt
A gondozóban (szerződéssel)  
 dr. Zsigmond László    
 dr. Morvay Krisztina    
 dr. Simon Mária
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 15 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  
 osztály: 429 000 fő; gondozó: 37 900 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 4 899 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 554 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 
 osztály: 78 fő; gondozó: 492 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  
 osztály: 276 fő; gondozó: 350 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  
 osztály: 91 fő; gondozó: 22 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  
 osztály: 23 fő; gondozó: 61 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  igen

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
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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 8 év
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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DUNAÚJVÁROS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Tüdőgondozó Intézete
Az intézmény tulajdonosa:  ÁEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
Az intézmény telefonszáma(i):  25/550-420, 422, 424
Az intézmény faxszáma(i):  25/413-640
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@pantaleon.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.pantaleon.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Lantos Júlia
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  lantosj@pantaleon.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  25/550-420

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:  63
Rendelési idő:  H-P 8.00-14.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Lantos Júlia  
dr. Vidák Zsolt
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7
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: Dunaújváros, Adony, Besnyő, Iváncsa, Mező-
falva, Perkáta, Ráckeresztúr, Baracs, Előszállás, Kisapostag, Nagykarácsony, Pusztasza-
bolcs, Beloiannisz, Ercsi, Kulcs, Nagyvenyim, Rácalmás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  58
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  8750
COPD-s járóbetegek száma:  3971
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  3500
szénanáthás járóbetegek száma:  7301
tumoros járóbetegek száma:  1450
tbc-s járóbetegek száma:  354
összes járóbeteg száma:  25326 (mindösszesen: 59711)

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:  3122
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 12491
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 hónap
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 251
- ezen belül a kontaktok száma? 43
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  152
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Tüdőgondozó Intézet

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

Az intézmény rövid története
A dunaújvárosi Tüdőgondozó Intézet 1947-ben kezdte működését dr. Sáfár Ilona és dr. Késmárky Róbert vezetésével. Ellátási területe a várost és az akkori járást képező falvakat foglalta 
magában, mintegy 70 000 főt, mely a 80-as évekre 120 000 főre emelkedett. 1962-ben a két szakrendelés gyermekpulmonológiai szakrendeléssel bővült, mely 1990-ig működött. A 
kiegészítő vizsgálatokat (bronchológia, allergológia, MEF szűrés) a székesfehérvári tüdőgondozó végezte, gyógykezelésre és rehabilitációra a betegeket Csákvárra utaltuk. A városban 
1996-ban indult az allergológiai szakrendelés és ekkor kezdődött el az elavult géppark cseréje is. Többszöri költözést követően intézetünk 2015. január 6-tól a Szent Pantaleon Kórház 
központi technológiai tömbjének földszintjére költözött korszerű radiológiai háttérrel. Digitalizált röntgenfelvétel készíthető, mely archiválható, azonnal megtekinthető és azonnal 
leletezhető is. Jelenleg 2 szakorvossal és 7 asszisztenssel fogadjuk a betegeket. Intézetünkben egyéni és csoportos dohányzás leszokást segítő foglalkozások 2014. július 2. óta folynak. 
Munkánkhoz kiváló segítséget nyújt kórházunk vezetése, a székesfehérvári Szent György Kórház Pulmonológiai osztálya, valamint a Csákvári Tüdőgyógyintézet.
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ENYING*
Működési adatok
Az intézmény neve: Fejér Megyei Szent György Kórház Tüdőgyógyászat 
Az intézmény címe: 8130 Enying, Szabadság tér 16. 
Az intézmény levelezési címe: 8130 Enying, Szabadság tér 16.
Az intézmény telefonszáma: 22/372-194; 22/572-500 
Az intézmény faxszáma: 22/572-517 
Az intézmény tulajdonosa:  Fejér Megyei Szent György Kórház 
Az intézmény vezetője:  dr. Ivády Ilona 
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  5 óra
Az intézmény orvosa: dr. Lévai Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: n.a.
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Dég  Enying 
 Igar  Igar (Vámszőlőhegy) 
 Kisláng  Lajoskomárom 
 Lepsény  Mátyásdomb 
 Mezőkomárom  Mezőszentgyörgy 
 Mezőszilas  Szabadhídvég
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 3 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  1235 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  432 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  207 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  39 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  21 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?  nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, a gép életkora: 20 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
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 előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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MÓR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mór Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8060 Mór, Kórház u. 21.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8060 Mór, Kórház u. 21.
Az intézmény telefonszáma(i):  30/488-5441
Az intézmény vezetője:  dr. Morvay Krisztina
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  30/488-5441

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:  44
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Morvay Krisztina
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat: kardiológia, fül-orr-gégészet, sebészet, nőgyógyászat, 
reumatológia, ortopédia, szemészet
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Bakonycsernye, Balinka, Csákberény, 
Fehérvárcsurgó, Magyaralmás, Mór, Pusztavám, Bakonykúti, Bodajk, Csókakő, Isztimér, 
Mecsér, Nagyveleg, Söréd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  19
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:  422
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1185
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 3
- ezen belül a kontaktok száma?  0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 3

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



98

SÁRBOGÁRD*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Fejér Megyei Szent György Kórház-Rendelőintézet Tüdőbeteg-gondozó Intézet
Az intézmény címe:  7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.
Az intézmény levelezési címe:  7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.
Az intézmény telefonszáma:  25/460-120
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény vezetője:  dr. Lévai Katalin

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 15 óra
 gondozás 15 óra
Az intézmény orvosa:  dr. Lévai Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Somogyvári Anikó asszisztens
Szabó Istvánné asszisztens
Az intézménynek egyéb dolgozóinak száma:  –
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  
 igen (a rendelőintézet szakrendelései) 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 31122 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Alap Alsószentiván
 Cece Hantos
 Káloz Nagylók
 Pusztaegres Sárbogárd
 Sáregres Sárkeresztúr
 Sárosd Sárszentágota
 Vajta
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  5336 fő

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  852 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  572 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 865 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  7 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?  igen
Ha igen, akkor a szűrések száma:  (2011. szeptember 1-től) 1648
Ez hány %-os átszürtséget jelent?  5,3%
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 rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
A légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  a rendelőintézetben igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszoktatást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Sárbogárdon a tüdőgondozás 1953-ban dr. Szirmai Géza tevékenységével kezdődött. Őt dr. Pataki Géza követ-
te, 1971-től a régi rendelőintézet épületébe költözött a gondozó. Miután Pataki főorvos úr az Országos Korányi 
Tbc- és Pulmonológiai Intézetbe ment dolgozni, a helyettesítések időszaka jött el. Dolgozott itt dr. Molnár 
István Enyingről, dr. Késmárky Róbert, dr. Sáfrány Ilona Dunaújvárosból és dr. Kovács Dezső Székesfehérvárról. 
Majd heti kétszeri rendeléssel dr. Madas Éva látta el a szakmai feladatokat több mint 10 évig. 1999 óta dr. Lévai 
Katalin dolgozik Sárbogárdon, teljes munkaidőben. 2006. június 30-án bezárt a régi gondozó és átköltöztünk 
a rendelőintézetbe, ahol a 2. emeleten kaptunk helyet. A röntgenfelvételeket és a szűréseket is az intézet 
asszisztensei végzik, a digitális képet számítógépen kapjuk és értékeljük. 2011. szeptember 1-én felújított 
rendelőbe költöztünk vissza és új röntgengépet is kapott az intézet.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


