
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
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DEBRECEN
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   klinika
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika
Az intézmény tulajdonosa:   Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Az intézmény telefonszáma(i):   52/255-222
Az intézmény faxszáma(i):   52/255-222
Az intézmény vezetője:   Prof. dr. Szilasi Mária
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   mszilasi@med.unideb.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  52/255-277

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  12
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Az intézmény orvosai:  
 Prof. dr. Szilasi Mária  dr. Brugós László  
 dr. Fodor Andrea dr. Isaac Susil  
 dr. Kardos Tamás  dr. Koncz András  
 dr. Lieber Attila  dr. Makai Attila  
 dr. Mikáczó Angéla  dr. Örlős Zoltán  
 dr. Papp Zsuzsa  dr. Sárközi Anna  
 dr. Szabó-Szűcs Regina  dr. Tajti Gábor  
 dr. Varga Imre  dr. Vaskó Attila
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  53
Hol működik a járóbeteg-rendelés? klinikán
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Járóbeteg ellátás  Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye (1 479 522 lakos) 
Fekvőbeteg ellátás  
Onkológia Prog.szint 2.a: Debrecen (203 506 lakos); Prog.szint 2.b: Hajdú-Bihar megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi kistérség, Békés megyéből 2 
település (620 602 lakos); Prog.szint 3/a: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi kistérség, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, Heves megyéből Bélapátfalvai, Egri, Füzesabonyi, Pétervásárai 
kistérség, Hevesi kistérség részben, Békés megyéből 2 település (2 022 658 lakos)  
Intenzív őrző Prog.szint 2: Debrecen (203 506 lakos); Prog.szint 3: Hajdú-Bihar megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi 
kistérség, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaji kistérség, Békés megyéből 2 telepü-
lés (1 195 925 lakos)

Pulmonológia Prog.szint 2: Debrecen (203 506 lakos); Prog.szint 3: Hajdú-Bihar megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi 
kistérség, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaji kistérség, Békés megyéből 2 telepü-
lés (1 195 925 lakos)
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:  2416
COPD-s járóbetegek száma:  2928
szénanáthás járóbetegek száma:  1033
tumoros járóbetegek száma:  1369
tbc-s járóbetegek száma:  115
összes járóbeteg száma:  7861
asztmás fekvőbetegek száma:  389
COPD-s fekvőbetegek száma:  1026
tumoros fekvőbetegek száma:  643
tbc-s fekvőbetegek száma:  37
összes fekvőbeteg száma:  2095

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
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  23, 24, 25 évesek
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  9-20 évesig
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs
 

Az intézmény rövid története
Az ország időrendben harmadik tüdőszanatóriuma Tüdős Kálmán, Debrecen egykori tisztifőorvosának kez-
deményzésére, a város jelentős adományával segítve mint Nagyerdei Népszanatórium jött létre. Az épületet, 
mely jellegzetes kúrafolyosós struktúrájával korszerűnek számított, Jendrassik Alfréd tervezte. Az intézmény 
175 ággyal 1914-ben nyitotta meg kapuit, és Auguszta főhercegnőnek, Ferencz József rokonának a nevét vette 
fel, aki vállalta az intézmény patronálását. Az I. világháborúban a Szanatórium hadikórházként működött. A 
két világháború között a 320 ágyas intézményben már tbc-sebészet is volt. Vezetője 1914–1943 között Geszti 
József egyetemi magántanár, egykori Korányi-tanítvány volt. 1946–1955 között az Auguszta mint Állami Tü-
dőbeteggyógyintézet szolgálta az egészségügyet. 1955-től lett a Debreceni Orvostudományi Egyetem része 
mint Tbc-klinika. Élén 1943–1974 között Pongor Ferenc állt, aki a tbc elleni küzdelemben jelentős érdemeket 
szerzett. 1951–74 között 170 tüdőgyógyász szerzett szakorvosi képesítést az általa vezetett klinikán. 1974-ben 
a tbc-sebészeti osztály mint DOTE II. Sebészeti Klinika önállósult, majd 1981-ben a III. Belgyógyászati Klinika 
vált ki a Tüdőklinikából, de helyileg mindkettő a régi épületben maradt. Folyamatosan zajlott a kardiológiai 
profil fejlesztése, mely előbb az 1986-os „Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika” elnevezést eredményezte, majd 
1999-ben a két profil hivatalosan is kettévált és megalakult a Kardiológiai Klinika, valamint az újra önálló Tü-
dőgyógyászati Klinika. Sajnos a kardiovaszkuláris profil bővítése miatti átszervezések szükségessé tették a Tüdőgyógyászati Klinika elköltöztetését is. 2006 márciusában a Tüdőgyógyá-
szati Klinika az egykori Auguszta Szanatórium épületéből átköltözött a volt Neurológiai Klinika épületébe. A kialakított új helyen korszerű feltételek mellett folytathatjuk a tudományos 
és gyógyító munkát, hogy a Klinika régi hírnevét megőrizze.
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DEBRECEN
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4032 Debrecen, Jerikó u. 21.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4032 Debrecen, Jerikó u. 21.
Az intézmény telefonszáma(i):  52/413-415
Az intézmény e-mail címe:  pulmonologia@kenezykorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kenezykorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Keszthelyi Réka
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.keszthelyi.reka@kenezykorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  52/413-415

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  152
Rendelési idő:  08.00-18.00
A bejelentkezés módja:  telefon, internet
Az intézmény orvosai:  
dr. Keszthelyi Réka, részlegvezető főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Csontos Zoltán, főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Gönczi Mariann (tüdőgyógyász )  
dr. Kalmár Éva, főorvos (tüdőgyógyász )  
dr. Szabó Márta, főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Varga Péter (tüdőgyógyász )
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  25+7
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Debrecen és 38 Hajdú-Bihar megyei település
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  85+79
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  4334
COPD-s járóbetegek száma:  3429
szénanáthás járóbetegek száma:  1834
tumoros járóbetegek száma:  95
tbc-s járóbetegek száma:  588 + 93 kontakt
összes járóbeteg száma:  10373

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:  26651
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  41209
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  15 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  21170
a MEF készülék:  digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 93
- ezen belül a kontaktok száma? 93
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 DEKK Tüdőklinika

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 16 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  12 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Debrecenben az első tüdőgondozó 1913-ban kezdte meg működését. A betegszám rohamos emelkedése mi-
att több alkalommal volt szükség épületcserére. A 40-es évek elején átmenetileg egy 30 ágyas tüdőbeteg 
gondozó kórház is kapcsolódott hozzá. Az ernyőkép szűrés, az országban elsők között, 1957-ben indult meg. 
1969-ben, más tüdőbeteg gondozókhoz hasonlóan, feladatkörébe került a krónikus, nem tbc-s tüdőbetegek 
gondozása is. 1975-ben a Simonyi úti épületben öt orvosi rendelő, laboratórium és korszerű röntgen került 
kialakításra. 1978 óta van lehetőség légzésfunkciós és EKG vizsgálatok végzésére. 1995-ben kezdte meg mű-
ködését a „Dohányzásról leszokást segítő szakrendelés” és 1998-ban indult az Allergológiai Szakrendelés. 
2000-ben kapott a gondozó digitális átvilágító röntgen készüléket. Az Ernyőképszűrő Állomás új épületében, 
az országban elsőként, 2001. szeptember 1-én kezdődött el a digitális rendszerű szűrővizsgálat. 2003-ban 
a Tüdőgondozó Intézet is a Tüdőszűrő Állomás szomszédságába költözött, ahol jelenleg igen korszerű kö-
rülmények között 5 Tüdőgyógyászati és 2 Allergológiai Szakrendelés biztosítja Debrecen város lakosságának 
ellátását. 2007 óta a Tüdőgondozó Intézetben is digitális röntgenberendezés működik. A Tüdőszűrő Állomás 
és a Tüdőgondozó Intézet digitális röntgenberendezéseit informatikai és képalkotó szempontból összehan-
golták. Mindkét helyen lehetőség van a 2002 óta készült filmek megtekintésére és összehasonlítására. 2009. 
január elsejétől vezettük be a tüdőszűrő felvételek kettős értékelését. 2011-ben új vérgáz készüléket kaptunk. 2012. január elsejétől 1 fővel csökkent a főállású tüdőgyógyász szakorvosok 
száma. 2013. április 1-től a korábbi Egészségügyi Járóbeteg Szolgálat és a Kenézy Gyula Kórház intézményei egyesültek. A volt Tüdőgondozó Intézet a Kenézy Kórház Pulmonológiai 
Osztályának részeként működik. Az osztály megbízott vezetője dr. Nagy Tibor főorvos. A korábbi Debreceni Tüdőgondozó Jerikó utcai épületébe költözött a volt Megyei Tüdőgondozó 
Intézet. A Jerikó utcai épületben történik Debrecen és az ellátási kötelezettséghez tartozó 38 vidéki település járóbeteg szakellátása, a tbc-s betegek gondozása. Itt végezzük a debreceni 
Tüdőszűrő Állomás és a megyei tüdőszűrő busz szűrő felvételeinek naprakész értékelését és a kiszűrtek kivizsgálását. 2013-ban a debreceni EJK és a Kenézy Gyula Kórház egyesült. Három 
tüdőgyógyász szakorvos távozott a Tüdőgondozó Intézetből. 2013. szeptember 1-től a Városi és Megyei Tüdőgondozó Intézet közös Jerikó utcai telephelyre költözött. Az ellátási terület 
Debrecen várost és 38 Hajdú-Bihar megyei települést foglal magában. A fekvőbeteg tüdőgyógyászati háttér a Kenézy Gyula Kórházban 2015. március 1-től megszűnt, az ott dolgozó 
három szakorvos Pulmonológiai és Bronchológiai Szakambulanciát vezet. Jelenleg a vidéki és a debreceni fekvőbetegek ellátása a DEKK Tüdőgyógyászati Klinikán történik.
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DEBRECEN*
Működési adatok
Az intézmény neve: Megyei Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Az intézmény levelezési címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Az intézmény telefonszáma: 52/511-726
Az intézmény faxszáma: 52/511-829
Az intézmény tulajdonosa: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője: dr. Varga Imre
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: pulmonologia@kenezykorhaz.hu; emericus0615@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  
 3 fő (1 fő tartósan távol)
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Okos Ágnes főorvos, pulmonológus és kardiológus szakorvos
dr. Kosztyu Nelli, pulmonológus szakorvos 
dr. Kiss Gabriella, pulmonológus és aneszteziológus– intenzív terápiás szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 8 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  kardiológia
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 166 174 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 63
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 12 403 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben: 2 165 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 726 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 1 374 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  331 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 176 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 52 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 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 37 828 fő
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 50%
A MEF életkora: 10 és 6 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
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: 13 év (spirométer), 1 év (pletizmográf)
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 2 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 Hajdú-Bihar megyei Tüdőgondozót 1952-ben hozták létre. 1959-ben Debrecen területének ellátása különvált Debreceni Városi Tüdőgondozó néven. A gondozót 1976-ban integrálták 
a Megyei Kórház-Rendelőintézetbe, és munkájuk alapján megkapták a Korányi Intézet vándorserlegét. 1996-tól 2008-ig dr. Koncz András volt a gondozóvezető főorvos. 2007. október 
29-től működünk a Kenézy Kórház területén, előtte a Bethlen utcai rendelőintézetben volt a tüdőgondozó. Jelenleg a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Pulmonológiai Osztály részeként működik a Megyei Tüdőgondozó. Az osztály és a gondozó vezető főorvosa dr. Varga Imre, az osztályvezető főnővér Pogácsás Ildikó.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BERETTYÓÚJFALU
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó 
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Gróf Tisza István Kórház Tüdőgondozó Intézete
Az intézmény tulajdonosa:  állami tulajdon
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  54/507-555
Az intézmény faxszáma(i):  54/507-551
Az intézmény e-mail címe: tudogondozo@berettyokorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Győri Erzsébet
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drgyorie@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  54/507-529

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:  20 óra szakrendelés, 20 óra gondozás
Rendelési idő:  minden hétköznap 8.00-15.30
A bejelentkezés módja:  nem kötelező, lehetőség szerint telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  dr. Győri Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 36
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berettyóújfalu, 
Berekböszörmény, Bojt, Biharkeresztes, Bihardancsháza, Bihartorda, Csökmő, Darvas, 
Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Kőrösszegapáti, Kőrösszakáll, Magyarhomorog, 
Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Sáp, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Zsáka, 
Váncsod, Vekerd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  34
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
összes járóbeteg száma:  6488

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:  kb. 3000
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7336
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  több évtized (2016 márciusÁtól digitális szűrés történik)
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
  Debrecen DEKK, Kenézy Kórház

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

Az intézmény rövid története
Berettyóújfaluban 1928. október 28-án 106 ággyal kezdte működését a Gróf Tisza István Kórház. Ez időtől, 
de ettől függetlenül működött a településen a Tüdővész Ellen Védekező Egyesület is, mellyel a kórház 1937-
ben együttműködési szerződést kötött. A tüdőbeteg-ágyak száma ezzel 41 lett. Az első Tüdőbeteg Gondozó 
Intézet vezetője dr. Fényes Pál volt, a mai alapok lerakása nevéhez fűződik. A Tüdőgondozó a Területi Kórház 
részeként, külön épületben működik. 2007. áprilisig szoros kapcsolatban a Tüdőosztállyal, de az átszervezések 
során az osztály elköltözött. A tüdőgondozó épületének emeletén a bőrgondozó és az onkológiai gondozó 
működik. Az összes szakma elérhető a kórház területén. A folyamatos, napi 8 órás rendelés következtében 
a betegforgalom nő. A minimumfeltételeknek mindenben megfelelünk. A tüdőgondozónkban jelenleg dol-
gozók névsora: dr. Győri Erzsébet, Juhászné Gitye Ildikó gondozóvezető asszisztens, Kathiné Hajddú Ágnes 
röntgen asszisztens, Márkusné Tóth Henrietta asszisztens, Nagyné Balogh Ildikó asszisztens, Törökné Nagy 
Gyöngyike légzőszervi szakápoló.
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY*
 
Működési adatok
Az intézmény neve: Hajdúböszörmény Tüdőgondozó (Szív-Tüdő Bt.)
Az intézmény címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 7-9.
Az intézmény levelezési címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 7-9.
Az intézmény telefonszáma: 52/280-644 
Az intézmény tulajdonosa: Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Borhy Márta
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: borhym@hotmail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1,5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 32 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Borhy Márta
dr. Csapány Judit (nyugdíjas)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Bácsi Anikó, röntgenasszisztens
Bojti Tiborné, asszisztens
Varga Lászlóné, asszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: kardiológia

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 33 993 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 13 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 11 155 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 348 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 345 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 394 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 192 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 868 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? 
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 825
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora: kb. 3 éves
A MEF életkora: régi
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 10 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? n.a.
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? igen
Az EKG készülék életkora: 15 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
1944-ben kezdte meg működését a Tüdőgondozó és azóta folyamatosan működik. Kezdetben átvilágítással szűrtek (a háború után), 
majd később indult be a mozgó ernyőkép szűrés. Jelenleg a Tüdőgondozó a rendelőintézet része. 1999 óta privatizált formában műkö-
dik, a Szív-Tüdő Bt. működteti, de az épület önkormányzati tulajdon. A tüdőgondozóban cardiológiai szakrendelés is folyik. Gyermek-
pulmonológia szakrendelés, tüdőosztály a közeli Debrecenben van. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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HAJDÚNÁNÁS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35.
Az intézmény levelezési címe: 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35.
Az intézmény telefonszáma: 52/382-250
Az intézmény tulajdonosa: Hajdúnánás Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Szabó Judit

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosa: 
dr. Szabó Judit, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Fábián Antalné, röntgen szakasszisztens
Harsányi Miklósné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 26 700 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 18 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 4 020 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 615 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 750 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  450 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 158 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 82 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 878
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 60%
A MEF életkora: 40 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
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? van

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó 1949. május 8-án kezdte meg működését Hajdúnánáson. Az intézet épületét adományként hagyta a városra Csohány Jenő gyógyszerész. A nagy épülethez hatalmas park 
tartozik, ami hangulatos környezetet biztosít a gondozó számára. Nagyon régi röntgen géppel dolgozunk. Új Piston-típusú spirométer beállítása történt, számítógépes hátterünk nagyon 
jó. Intézetünk Hajdúnánás és Hajdúdorog városok tüdőgondozói ellátását végzi az Országos Korányi Intézet által kiadott metodikai levelek alapján. Az intézetben minden évben időszakos 
MEF szűrés történik. Döntő fontosságú a prevenciós gondozás, mely a nyilvánosság tájékoztatása útján halad. Folytatjuk a dohányzók tájékoztatását, leszoktató programok szervezését. 
Légzési szűrésre szórólapon hívjuk fel a lakosság figyelmét. A tbc-s betegek száma jelenleg stagnál. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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Az intézmény rövid története
1947-ben Hajdú vármegye Törvényhatósági Bizottsága úgy határozott, hogy Hajdúszoboszlón tbc-gondozót 
létesítenek. 1947 végén a Népjóléti Minisztériumtól kapott a város egy röntgenkészüléket, ami lehetővé tette 
a gondozó beindítását. 1949 májusában dr. Mészáros György vezetésével kezdte meg működését a röntgen, 
rendelő, kezelő és fektető helyiségből álló intézmény. 1951 áprilisában dr. Farkas Jenő belgyógyász szakorvost 
nevezték ki az intézmény vezetőjének, aki nagy gondot fordított a felvilágosító tevékenységre. Jelentősen 
csökkent a tbc-s betegek száma. 1955-ben a gondozót a volt Járásbíróság épületében helyezték el. 1958-ban 
kezdte meg működését a mozgó EF állomás, igen jó eredménnyel. 1974-ben nyugdíjba ment Farkas főorvos, 
és dr. Siklósi Artúr vette át a gondozó vezetését. Az 1960-as évek végén örvendetesen csökkent a tbc előfordu-
lása, ezzel egyidőben növekedett a nem tbc-s légzőszervi betegek forgalma, különös tekintettel az asztmára 
és az idült hörghurutra. Jelenleg munkánk nagy részét e betegek gondozása teszi ki. 2000-ben a röntgenké-
szülék, majd 2008-ban a légzésfunkciós gép cseréje történt meg. 2006 decemberében dr. Rácz László tüdő-
gyógyász szak-orvos nyugdíjba ment. 2007 februárjában dr. Kosztyu Nelli tüdőgyógyász szakorvos vette át a 
rendelést, 2009 áprilisától dr. Magyari Sándor tüdőgyógyász szakorvos rendel a gondozóban.

HAJDÚSZOBOSZLÓ*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Járóbeteg-ellátó Centrum
Az intézmény címe:  4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 1-3.
Az intézmény levelezési címe:  4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 1-3.
Az intézmény telefonszáma:  52/557-570; 52/557-841
Az intézmény faxszáma:  52/557-544
Az intézmény tulajdonosa:  Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője:  dr. Varga Tamás, igazgató főorvos
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  
 30 óra (16 óra szakorvosi+14 óra gondozás)
Az intézmény orvosa: dr. Magyari Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 29 762 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 17 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 3 851 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 558 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 343 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  156 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 37 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 43 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: 1 055
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: 30 év
A MEF életkora: 50 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 10 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? n.a.
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? igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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PÜSPÖKLADÁNY*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Kft. Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény címe:  4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.
Az intézmény levelezési címe:  4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.
Az intézmény telefonszáma:  54/451-037
Az intézmény tulajdonosa:  Polgármesteri Hivatal Püspökladány
Az intézmény vezetője:  dr. Tusz Emília

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosa: dr. Tusz Emília
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Az intézmény szakdolgozói: 
Rozsnyai Zoltánné pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Sulyákné Fodor Magdolna röntgenasszisztens, diplomás ápoló
Nagy Imréné röntgenasszisztens
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28672 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
Báránd Biharnagybajom
Földes Püspökladány
Sárrétudvari Szerep
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 16 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5268 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 503 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 282 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  260 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 65 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 73 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma:  651 SEF és 8529 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? kb. 60%
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 26 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: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem

Az intézmény rövid története
A püspökladányi tüdőgondozó 1949 óta működik. A 70-es években az Egészségügyi Intézményekhez integrálták. Akkor a gondozóban egy orvos és hat asszisztens dolgozott. A 90-es 
évek végén a létszámcsökkentések miatt az asszisztensek száma feleződött. A feladatkör bővülésével változott a tevékenység és a felszereltség. 2002-ben új épületbe költöztött a 
gondozó, 2004 óta vállalkozási formában működik.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


