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GYŐR*
Működési adatok:
Az intézmény neve:  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály 
Az intézmény címe:  9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. 
Az intézmény levelezési címe:  9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam 
A tüdőgyógyászati osztály telefonszáma:  96/418-244 
A tüdőgyógyászati osztály faxszáma:  96/507-982 
A tüdőgyógyászati osztály vezetője:  dr. Szalai Zsuzsanna
A tüdőgyógyászati osztály vezetőjének e-mail címe:  szalaizs@petz.gyor.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 12 fő
A tüdőgondozó OEP által befogadott heti orvosi óraszáma:  169 óra
A tüdőgondozó rendelési ideje: H 7:30-14:00; K 7:30-12:30 és 13:00-18:00  
 Sz 7:30-14:00 és 14:00-18:00 
 Cs 7:30-12:30 és 13:00-18:00; P 7:30-14:00
Az osztályon rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok: 
 dr. Szalai Zsuzsanna, osztályvezető főorvos 
 dr. Cebo-Pólik Elzbieta, osztályvezető főorvos helyettes
 dr. Molnár Sándor főorvos, a krónikus részleg vezető főorvosa
 dr. Jenei Tímea, cisztás fibrózis gondozás
 dr. Szász Zoltán, bronchológia, autoimmun betegségek
 dr. Potyó Katalin Borbála, rezidens 
 dr. Szipőcs Annamária, rezidens 
A tüdőgondozó orvosai:
 dr. Czompó Márta, vezető főorvos
  dr. Kónya Melinda, adjunktus 
 dr. Székely Ildikó, szakorvos 
  dr. Tóth Magdolna, nyugdíjas főorvos (heti 12 óra) 
 dr. Kamil Atif George, adjunktus (heti 4 óra)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  30 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 214 348 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  

Győr, Tét, Pannonhalma és a vonzáskörzetükbe tartozó 55 település
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 117 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 20 346 fő

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  5 218 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 1 637 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 3 718 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  469 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  
 45 fő (+utókezelés 49, kontakt 30)

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?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  18 286
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  22 901
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 19%
A SEF életkora:  33 év
A MEF életkora: 31 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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 7 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? van
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története 
Győrben 1964-ben épült az önálló Tüdőosztály a kórház Magyar utcai telephelyén, ahol 150 ágyon, önálló 
röntgennel, Koch-tenyésztési decentrummal, bronchológiai és légzésfunkciós laborral, korszerű körülmények 
között indult a – kezdetben főleg tbc-s – betegek gyógyítása. 1968-ban a tbc visszaszorulásával az osztály 
ágyszámát 54-re csökkentették, majd 1978-ban tüdőrészlegként „integrálták” a III. Belosztályhoz. Ekkor már 
csak 20 ágyat biztosítottak a pulmonológiai betegeknek. A részlegen a röntgendiagnosztika és a bronchológi-
ai kivizsgálás lehetősége adott volt. Főként a tumoros betegek ellátása történt itt, a tbc-s betegek Újrónafőre 
kerültek. Az ágyszám azonban kevésnek bizonyult, ezért 1987-ben ismét önálló Tüdőosztály alakulhatott 40 
ággyal. Elhelyezésére akkor a Zrínyi utcai telephelyen volt lehetőség. Részlegeink: tüdőosztály, tüdőgondozó, 
tüdőszűrő, bronchológia és onkopulmonológia. Munkánk túlnyomó részét a tüdődaganatos betegek kivizs-
gálása, komplex kezelése képezi a COPD-s, asztmás és egyéb pulmonológiai betegségeken kívül. A tüdőbe-
teggondozó 1932-ben nyílt meg Győrben, dr. Kovácsics Sándor egyetemi magántanár, városi tisztifőorvos 
szervező munkájának köszönhetően. Ő volt a gondozó első főorvosa is. Kezdetben a tbc-s betegek gyógyítása, 
a továbbfertőzés megakadályozása, a betegek támogatása volt a feladat. Az 1950-es évek elején kezdődött – 
átvilágítással és tuberkulin szűréssel – a lakosság „reprezentatív átszűrése”, majd 1958 körül gépkocsival kiszállított röntgenkészülék segítségével a vidéki szűrés, ekkor már Megyei 
Tüdőgondozó Intézetként. 1970-ben a Megyei Kórházhoz integrálták az addig önálló tüdőgondozót és a szűrőszolgálatot. Az integráció 1999-ben vált teljessé, a gondozó beköltözteté-
sével a Megyei Oktató Kórház Zrínyi utcai telephelyére, ahol a Pulmonológiai Osztály közelségével az addig is jó kapcsolat még szorosabbá válhatott. 2013-ban a Pulmonológiai Osztály 
és a Tüdőgondozó a TIOP-2.2.7-07/2F/2 2009-0010 pályázat keretében épült új épületszárnyba költözött. Az új kórházi szárnyba történő költözéssel elérhetőbbé váltak a diagnosztikai 
lehetőségek és a társosztályok.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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CSORNA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Csornai Margit Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9300 Csorna, Soproni u. 64.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9300 Csorna, Soproni u. 64.
Az intézmény telefonszáma(i):  96/590-546
Az intézmény vezetője:  dr. Winiczai Zoltán
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  96/590-505

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Rendelési idő:  Hétfőtől-Péntekig 8.00-14.00
A bejelentkezés módja:  érkezési sorrend
Az intézmény orvosai:   
dr. Felber Erika  
dr. Unger Erika  
dr. Juhász Gábor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
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:  
Acsalag, Bágyogszovát, Barbacs, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cakóháza, 
Csorna, Dör, Egyed, Farád, Fehértó, Földsziget, Győrsövényház, Hanságliget, Jobaháza, 
Kisbabot, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Mérges, Páli, Pásztori, 
Potyond, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, 
Rábaszentmihály, Rábatamási, Rábcakapi, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, 
Tárnokréti, Vág, Zsebeháza
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  3040
COPD-s járóbetegek száma:  1940
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  720
szénanáthás járóbetegek száma:  3340
tumoros járóbetegek száma:  80
tbc-s járóbetegek száma:  1
összes járóbeteg száma:  9121

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:  2121
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
ha igen, akkor a gép életkora? 25 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Intézetünk több mint 60 éves múltra tekint vissza. Kezdetben a lakosság tüdőszűrő vizsgálata volt a legnagyobb 
feladat, majd a felfedezett tbc-s betegek vizsgálata és gondozása. Később egyre nagyobb hangsúlyt kapott az 
egyéb légzőszervi betegek kivizsgálása és gondozása. Intézetünk 7 éve a kórházon belül működik. Feladatunk 
a lakosság évenkénti tüdőszűrő vizsgálata, a szakrendelésen megjelentek kivizsgálása, szakorvosi javaslatok 
kiadása, a gondozottak nyilvántartásba vétele, a betegek jelentése és évenkénti statisztika készítése a szakmai 
protokoll szerint. Leggyakrabban előforduló betegségek: asthma bronchiale, rhinitis allergica, COPD, pneumó-
nia, hörgőrák, pleuritis, emphysema, bronchiectasia. 2012-ben intézményünkkel egy épületben 30 ágyas lég-
zőszervi rehabilitációs osztályt alakítottak ki. Az osztályon krónikus légzőszervi betegek, asztmások, rhinitises 
betegek, tüdőműtéten átesett betegek és egyéb légzőszervi betegek rehabilitációja történik. Az osztályon egy 
rehabilitációs szakorvos, két tüdőgyógyász szakorvos, két gyógytornász és szakképzett ápolók segítik a betegek 
gyógyulását. A rehabilitációs részlegünkön sószoba használatára, inhalálásra, fizikai trainingre és légzőtornára 
is van lehetőség, szükség esetén pszichológus, dietetikus és szociális munkás bevonásával.  Az elmúlt két évben 
történt változások: a munkaalkalmaság céljából történő tüdőszűréseket helyben végezzük. Egy fő szakdol-
gozónk nyugdíjba vonult, helyette 1 fő új munkatársunk van.
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KAPUVÁR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet Tüdőbeteg-gondozója és Szűrőállomása
Az intézmény tulajdonosa:   GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):   9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 8.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 8.
Az intézmény telefonszáma(i):   96/242-442
Az intézmény faxszáma(i):   96/240-529
Az intézmény e-mail címe:   kapuvari.tg@gmail.com
Az intézmény vezetője:   dr. Breining Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   breining@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  96/242-442

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:  25
Rendelési idő:  H, K, CS 8:00-14:30; P 8:00-13:30
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Breining Ildikó 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 2 hetente 10 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermektüdőgyógyászat (dr. Dobra Gergely)
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, 
Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, Dénesfa, Edve, Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, 
Fertőszéplak, Fertőújlak, Gyóró, Himod, Hövej, Iván, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, 
Öntésmajor, Petőháza, Pusztacsalád, Rábakecöl, Répceszemere, Sarród, Szárföld, Tőzegy-
gyármajor, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vica, Vitnyéd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  38
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:  1503
COPD-s járóbetegek száma:  566
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  206
szénanáthás járóbetegek száma:  314
tumoros járóbetegek száma:  81

tbc-s járóbetegek száma:  36
összes járóbeteg száma:  2706

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:  908
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1783
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2015 decemberében új digitális készülék
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 4
- ezen belül a kontaktok száma? 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 2015 decemberében új digitális készülék
- 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:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Kapuváron 1930-ban hozták létre a Tüdőgondozó Intézetet a Rockefeller-alapítvány támogatásával. 1945 
elején a gondozó dr. Hirsch Andor jól felszerelt orvosi rendelőjébe költözött, ahol – abban az időben egyedül-
álló módon – röntgen és előhívó helyiség is volt. 1985-ben dr. Darázs Károly főorvos és Boross János vezető 
asszisztens hozta létre a város SEF szűrőállomását, bevezették a multifázisos szűrést. Részt vettek a város két 
termálkútjának gyógyvízzé nyilvánításában, amely eredményesen alkalmazható légzőszervi betegek inha-
lációs kezelésére. A sok feladat ellátására intézetünk szűknek bizonyult, ezért 1993-ban a város vezetőinek 
támogatásával ingyenesen kaptuk meg a volt munkásőrség épületét. Ezáltal mód nyílt arra, hogy külön bejá-
rattal leválasszuk a Tüdőszűrő Állomást a betegrendeléstől. 2000-ben intézetetünk először kapott vadonatúj 
EMERIX HF 50 kétmunkahelyes röntgenkészüléket. Számítógépes rendszert építettünk ki, illetve allergológi-
ával, gyermekpulmonológiával bővült a rendelések száma. A 80 év során az intézetben 11 főállású főorvos, 10 
helyettesítő orvos, 17 szakdolgozó, 7 kisegítő személyzet szolgálta a betegeket. Intézetünk alagsorában talál-
ható az ország egyetlen Röntgenmúzeuma. 2012-ben a meglévő rtg. készülékünket digitalizálták, így a régi 
SEF gépet leselejtezhettük. 2013-ban az intézetünk alagsorában található Röntgenmúzeumot a szomszédos 
épületbe (volt Rendőrség) költöztették át. 2015 decemberében digitális röntgenkészüléket kapott intézetünk 
pályázat keretén belül.
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MOSONMAGYARÓVÁR*
Működési adatok
Az intézmény neve: Karolina Kórház Rendelőintézet Mosonmagyaróvár  
 Tüdőgondozó, Tüdőgyógyászati Részleg, Kardiopulmonológiai Osztály
Az intézmény címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Az intézmény telefonszáma: 96/574-767
Az intézmény faxszáma: 96/574-763
Az intézmény tulajdonosa: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Szalai Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: szalaizs@mail.karolinakorhaz.hu

Az intézmény rövid története
Az újrónafői tüdőosztály 2004. május 1-én költözött be a Karolina Kórház területére. Újrónafő 12 km-re van 
Mosonmagyaróvártól. Az újrónafői kastélyt 1961-ben alakították át kórházzá (az ötvenes években szovjet 
laktanya volt), azóta tüdőosztályként működött. Már a ’80-as évek eleje óta tervezték az akkor még 80 
ágyas osztály mosonmagyaróvári telephelyre való költöztetését. A ’90-es évektől az egészségügyben zajló 
átalakulások miatt az ágyszám 70-re, 50-re, majd 30-ra csökkent. Az ágyszámcsökkenés átalakulással járt: 
1996-ban először egy 20 ágyas általános krónikus osztályt alakítottak ki, 2002-ben az egyik folyosó felújí-
tásával egy 20 ágyas fizetős ápolási osztályt hoztak létre, végül 30 aktív tüdőágy maradt. A tüdőosztály 
helyzetéből adódóan a munka egyre nehezebbé vált: az elavult kubatúra, a mosonmagyaróvári telephely-
től, a diagnosztikus egységektől való távolság miatt a délutáni/éjszakai sűrgősségi és a magasabb szintű 
korszerű szakmai ellátás nem volt lehetséges. A tüdőgondozó intézet Mosonmagyaróvár Fő utcáján volt, 
a központi telephelyetől néhány száz méterre. Az allergológiai szakrendelést a tüdőgondozó intézetben 
végezték az osztály orvosai, hetente három alkalommal egy orvos három asszisztensnővel Újrónafőről 
utazott be ennek ellátására. Bár az utazgatás jelentős időveszteséggel járt, évente átlag 4000 vizsgálatot 
történt. A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház több éves eredménytelen, majd 2002-ben eredményes pályázatát követően, címzett állami támogatást kapott a kórház-rekonstrukció elvég-
zésére. Ennek keretén belül végre lehetőség adódott a tüdőosztály és a közben alakult két krónikus osztály másik épületbe történő beköltöztetésére. A tüdőosztály, a tüdőgondozó intézet és 
allergológiai ambulancia együtt visszakerült a „régi” tüdőosztály – az utóbbi évtizedekben belgyógyászati osztálynak helyet adó – épületébe. Az épületet teljesen felújították kívül és belül 
is: az emeleten kapott helyet a tüdőosztály: az eddigi 30-as ágyszámot 25-re kellett csökkenteni, mivel kisebb lett a hely, fizikailag nem fért be a 30 ágy. A földszinten került kialakításra a 
tüdőgondozó és a szűrőállomás, a minden részleg által közösen használható röntgen géppark, valamint a bronchológia és az allergológia. Mindezek eredményeképpen a pulmonológiai és 
allergológiai ellátás Mosonmagyaróváron korszerű és új műszerekkel, nagyon igényesen kialakított környezetben történik. A 2006-os struktúra átalakításnak az osztály áldozatul esett: a 
korszerűen kialakított helyéről kiköltözteték, jelenleg a belgyógyászati mátrix része, 15 ágyon. Az osztály változatlanul szoros egységben működik együtt a gondozóval és az allergológiával, 
valamint az onkológiai gondozóval (egy tüdőgyógyász-allergológus, egy tüdőgyógyász-onkológus és egy tüdőgyógyász főorvos részvételével). A fekvőbeteg ágyszám csökkentésével kibőví-
tettük a járóbeteg rendelési időket, az osztályra csak a kezelést és onkoterápiát igénylő betegek kerülnek, a kivizsgálásokat lehetőség szerint ambulánsan végezzük.

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 4 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: tüdőgyógyászat 72 óra 
 allergológia 20 óra 

onkológia 6 óra 
gyermektüdőgyógyászat 20 óra

Az intézmény orvosai:
dr. Szalai Zsuzsanna, tüdőgyógyász, allergológus, radiológus (40 óra)
dr. Horváth Zsuzsanna, tüdőgyógyász, labor szakorvos (36 óra)
dr. Ámon Éva, tüdőgyógyász, onkológus (6 óra)
dr. Szíjjártó László, gyermektüdőgyógyász (20 óra)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban:  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  allergológia, onkológia, gyermektüdőgyógyászat

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 75 584 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  

Mosonmagyaróvár város és 26 falu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 43 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 6 527 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 140 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 3 039 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 358 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  2 692 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 104 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 3 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: 7422
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 10%
A SEF életkora: 29 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen (a röntgen osztályon)
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: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 6 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SOPRON*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Tüdőgyógyászati Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe: 9400 Sopron, Győri u. 15.
Az intézmény levelezési címe: 9400 Sopron, Győri u. 15.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 99/514-200/1490 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 99/514-323
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: Prof. dr. Bártfai Zoltán
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: zoltanbartfai@gmail.com   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 99/514-200/1490 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám  41 óra
Rendelési idő:  H-P 7:00-15:00
Az intézmény orvosai:   
Prof. dr. Bártfai Zoltán, osztályvezető főorvos  
dr. Dakhlaoui Abdallah, főorvos  
dr. Pesky Judit, adjunktus  
dr. Kardos János, adjunktus  
dr. Lanczki Éva, adjunktus  
dr. Bráz Petra, szakorvos  
dr. Fujsz Eszter, szakorvos  
dr. Fónay Károly, nyugalmazott főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, heti hány órában? asthma-allergológia és tüdőgyógyászati szakrendelés 12 óra

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 84 342 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:   
 Ágfalva  Ebergőc  Fertőboz  
 Fertőrákos  Brennbergbánya  Egyházasfalu  
 Fertőhomok  Gyalóka  Harka  
 Hegykő  Hermes  Hidegség  
 Kópháza  Lövő  Nagycenk   
 Nagylózs  Nemeskér  Pereszteg  
 Pinnye  Répcevis  Röjtökmuzsaj   
 Sopron  Sopron-Balf  Sopronkőhida   
 Sopronhorpács  Sopronkövesd  Szakony  
 Újkér  Und  Völcsej  
 Zsira

Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 62 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 13 113 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 1 289 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 835 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 645 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1 650 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  101 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  45 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7 421
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  1 782
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora:  8 év
A MEF életkora: 22 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  17 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: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézet és a Tüdőszűrő Állomás a Városi Rendelőintézetben kezdte működését, majd 
1989-től a tüdőgondozót a Mellkasgyógyászati Osztályra telepítették, azzal integrált egységben dol-
gozik, míg a tüdőszűrő állomás az eredeti helyén maradt. 1989-től dr. Fónay Károly Ph.D. vezette a Tü-
dőgondozó Intézetet is, a Mellkasgyógyászati Osztály részeként. A 2002-ben megvalósult rekonstrukció 
eredményeként komfortos, jól felszerelt épületben együtt kapott helyet a Tüdőszűrő Állomás, a Tü-
dőgondozó, a Tüdőgyógyászati Szakrendelés, az Allergológiai Szakrendelés és a fekvőbeteg osztály. A 
diagnosztikai egység mind a járó-, mind a fekvőbeteg-ellátás hátterét biztosítja, így minden szükséges 
beavatkozást járóbetegként is – ha szükséges fekvőbeteg háttér obszervációjával – el tudunk végez-
ni. Miután a szűrőállomás egy épületben van a tüdőgondozóval és a tüdőgyógyászati szakrendeléssel, 
könnyen meg tudjuk valósítani a COPD-szűrést is. A gyors diagnosztikát a fekvőbeteg háttéren kívül a 
mellettünk működő Radiológiai Osztályon működő jól elérhető IV. generációs HRCT, MRI, ultrahang és 
doppler, Izotóp Laboratórium, a Fül-orr-gégészeti Szakrendelés, az épületünkben működő Kardiológiai 
Labor és Pathológiai Osztály segíti. 2010. január 1-től az új osztályvezető főorvos Prof. dr. Bártfai Zoltán. 
2013-ban két orvosunk sikeres tüdőgyógyászati szakvizsgát tett

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


