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EGER
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3300 Eger, Klapka György u. 14.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3300 Eger, Klapka György u. 14.
Az intézmény telefonszáma(i):  36/411-473; 36/411-717
Az intézmény faxszáma(i):  36/411-473
Az intézmény e-mail címe:  tudogyogyaszat@mfkh.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.mfkh.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Csicsári Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  csicsaridr@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  36/411-473

Az intézmény rövid története
Az intézet 1937-ben nyitotta meg kapuit Heves vármegyében dr. Halmos Béla bel- és tüdőgyógyász 
vezetésével a Panakoszta házban. Az első röntgenkészülék egy Metalix-Junior átvilágító készülék volt, 
az átadáson jelen volt dr. Korányi Sándor is. 1949-ben a megyében 20 ágyas tüdőosztály is működött, 
szintén dr. Halmos Béla vezetésével. 1951-ben − miután a megyében akkor már több tüdőgondozó 
is működött – az egri lett a megyei tüdőgondozó, és átköltözött az Egészségházba. 1963-ban az egri 
gondozó főorvosa dr. Pusztai János lett, akkor már stabil és mozgó ernyőfényképszűrés is működött az 
intézetben. 1964-ben a MEF csoport munkáját az Országos Korányi Gyógyintézet elismerő oklevéllel ju-
talmazta. Mindezidáig természetesen az egész országos hálózat, valamint az egri gondozó fő feladata is a 
tuberkulózis elleni hatékony közdelem volt. 1969-ben ebben lényeges változás következett be: miniszteri 
rendelet bízta meg a tbc-gondozókat a nem tbc-s betegek folyamatos ellátásával is. 1971-ben az egri 
gondozó és Heves megye pulmonológiai intézetei elnyerték az Országos Korányi Intézet vándorserlegét 
dr. Pusztai János vezetése alatt. 1972-ben az egri gondozó jelenlegi helyére a Petró villába költözött, 
1976-tól a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet egységeként működik. 1998-ban a tüdőgondozó és 
a megye a kedvező tbc helyzet miatt ismét elnyerte a Korányi vándorserlegét dr. Tóth Erzsébet főorvosnő 
irányításával. 2003-ban új stabil és mozgó tüdőszűrő berendezés került beüzemelésre.
A tüdőgondozó feladatai Eger város és 48 község tüdőgyógyászati járóbeteg-ellátása. Eger város stabil ernyőfényképszűrése, a 40 év fölötti lakosság szervezett idézése, a szű-
réssel kiemelt pozitív esetek behívása és kivizsgálása. Heves megye településeinek mozgó ernyőfényképszűrése a MEF csoport feladata, szintén szervezetten működik, az itt kiemelt 
(felfedezett) esetek további kivizsgálása is a feladatunk. Szűréssel vagy panaszosként felfedezett tuberkulózisos és tüdődaganatos betegek kivizsgálásának megszervezése, majd nyil-
vántartásba vétele és gondozása. A tüdőszűréshez kapcsolódóan nőknél az emlő tapintásos előszűrését is végezzük. Calmette-tevékenység: feladata a tbc-s betegek környezetének 
feltérképezése, a kontaktok beidézése, tanácsadás. 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  54+50
Rendelési idő:  hétfő, szerda 8.00-13.00; kedd, csütörtök 8.00-16.00; péntek 8.00-12.00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Csicsári Katalin  
dr. Lanczki Éva  
dr. Horváth Magdolna  
dr. Szabó Marianna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Eger, Andornaktálya, Balaton, Bátor, 
Egerbocs, Hevesaranyos, Bekölce,Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, 
Bükkszék, Egerbakta, Egercsehi,Szúcs,Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Istenmezeje, 
Kerecsend, Demjén, Maklár, Nagytálya,Mátraballa, Mátraderecske, Nagyvisnyó, Noszvaj, 
Novaj, Ostoros, Parád, Bodony, Parádsasvár, Pétervására, Erdőkövesd, Ivád, Kisfüzes, 
Váraszó, Recsk, Sirok, Szarvaskő, Szilvásvárad, Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet, Fedémes, 
Szentdomonkos, Terpes, Szajla, Verpelét, Tarnaszentmária
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  61 (Egerben 23, vidéken 38)
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:  2500
COPD-s járóbetegek száma:  2800
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  300
szénanáthás járóbetegek száma:  350
tumoros járóbetegek száma:  483
tbc-s járóbetegek száma:  48
összes járóbeteg száma:  8613

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:  5167
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  16233
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  13 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 11

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- 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? van
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FÜZESABONY*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Egészségügyi Központ Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság u. 22.
Az intézmény levelezési címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság u. 22.
Az intézmény telefonszáma: 36/341-727
Az intézmény faxszáma: 36/542-053
Az intézmény tulajdonosa: Füzesabony Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Kelen Gábor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: gabor.kelen.dr@euktudo.online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: tüdőgyógyászat 30 óra
 radiológia 4 óra
Az intézmény orvosai:
 dr. Kelen Gábor
 dr. Németh Mihály
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 5 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: radiológia

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 32 825 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Füzesabony város és a füzesabonyi kistérség egésze (16 település)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 23 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 828 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 364 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 646 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  223 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 94 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? nincs

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: 8 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
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: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 12 év
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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GYÖNGYÖS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Bugát Pál Kórház 
Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
Az intézmény levelezési címe: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
Az intézmény tulajdonosa: Magyar Állam
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 37/312-491/312 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tbgondozo@bugatpal.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Szabó Csilla
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 37/312-491/177 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 60+16 óra
Rendelési idő:  Szakrendelés: H, Cs 12:00-17:00; K, Sz, P 8:00-12:00  
 Tüdőszűrés: H, Cs 8:00-11:30; K 13:00-15:00; Sz 13:30-18:00
Az intézmény orvosai:
dr. Szabó Csilla
dr. Sipos Valéria
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 76 119 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 29 rendelés
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:   
 Abasár Adács 
 Atkár Detk 
 Domoszló Galyatető 
 Gyöngyös  Gyöngyöshalász 
 Gyöngyösoroszi Gyöngyössolymos 
 Gyöngyöspata Gyöngyöstarján 
 Halmajugra Karácsond 
 Kékestető Kisnána 
 Ludas Mátrafüred 
 Mátraháza Markaz 
 Mátraszentek Nagyfüged 
 Nagyréde Szűcsi 
 Vámosgyörk Vécs 
 Visonta Visznek

Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 7 353 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 512 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 1 667 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 420 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  135 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  42 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

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:  7 471
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5 879
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 46%
A SEF életkora:  3 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: n.a.
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor 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? van

Az intézmény rövid története
1938 nyarán a gyöngyösi kórház legfőbb problémájává vált a fertőző betegek elkülönítése, vagyis a járványügyi pavilon ügye. Ebben a pavilonban 2 kórterem állt 16 ággyal a tbc-s 
betegek elhelyezésére, és 2 kisebb helyiség 4-4 ággyal a különféle fertőző betegek elhelyezésére. Az igazgató főorvos elképzelése szerint a két 8 ágyas tbc kórtermet 4 kisebb helyiségre 
kellett volna szétosztani, és így mód nyílt volna a legalapvetőbb fertőző betegek külön történő elhelyezésére. Azonban a nyáron olyan nagy számban fordult elő vérhas, hogy a tbc-s 
betegek elbocsátásra kerültek. 1944 augusztusában megkísérelték elhelyezni a betegeket Mátraházán az Állami Horthy Miklós Tüdőbeteg Gyógyintézetben, több-kevesebb sikerrel. Az 
1950-es években nem rendelkezett a város fertőző osztállyal, a kórház kellős közepén voltak a fertőző tbc-s beteg elhelyezve (ragály pavilon). 1954-ben ismét súlyponti kérdéssé vált a 16 
aktív tbc-s ágy kitelepítése a kórház közepéről az akkor létesített tüdőgondozó épületébe. A tbc pavilonban pedig fertőző betegek elhelyezését tervezték. A tüdőgondozó munkája az or-
voshiány miatt sok kívánnivalót hagyott maga után. Az év végén került kinevezésre az intézet új főorvosa dr. Feisthammel Frigyes, ettől kezdődően megszervezésre került a tüdőbetegek 
gondozása is. Az 1960-as évek elején próbaszűrést végeztek, az Orczy kastélyban volt felállítva a röntgengép. 1962-ben kezdődött a SEF szűrés. A kataszter létrehozásában a rendőrség 
és a házmesterek segítettek. A vidéki MEF szűrés később kezdődött, 1963-ban alakult ki. A gyöngyösi tüdőbeteg-gondozó intézet munkáját a kezdetektől napjainkig az alábbi főorvosok 
és orvosok segítették: dr. Feisthammel Frigyes, dr. Tóth Sándor, dr. Oláh Mária, dr.Tullith Cecília, dr. Endrődi Vilma, dr. Szaller Kornélia, dr. Kontz Katalin, dr. Sipos Valéria, dr. Szabó Csilla, 
dr. Csányi Mária. A gondozó vezető főorvosa dr. Szabó Csilla. A munkánkat megkönnyíti a számítógépes adatbázis. A lakosság idézése is számítógépes nyilvántartás alapján történik. 
2007 szeptembere óta beteg-előjegyzéses rendszert alkalmazunk. A folyamatosan változó, reformokat megélő egészségügy helyzete mellett is a pontos, magas színvonalú munka 
végzésére törekszünk. 2010 augusztusában a gondozó beköltözött a kórház épületébe. A SEF gépet felújították, foszforlemezes féldigitális szűrőgéppel dolgozunk. 2010 októberében 1 
fős létszámleépítés történt. 2011 májusától a lakossági szűrésre való behívást megszüntették. 2011 júniusában ismét 1 fős létszámleépítés történt.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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HATVAN
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, gyermektüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Az intézmény telefonszáma(i):  37/341-033; 37/342-852
Az intézmény faxszáma(i):  37/341-320
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@askhatvan.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.askhatvan.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szabó Csilla
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudogondozo@askhatvan.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  37/342-852

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30+30+7+3
Rendelési idő:  
tüdőgyógyászat H,Cs 8.00-15.00; K,Sz 8.00-18.30; P 8.00-13.00  
gyermektüdőgyógyászat H 14.00-16.00; K 10.00-13.00; Sz 11.00-13.00,  
légzésrehabilitáció K 14.00-17.00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Csilla, gondozóvezető főorvos  
dr. Bencze Ágota, tüdőgyógyász szakorvos  
dr. Szitaru Viktoria, csecsemő és gyermekorvos, gyermektüdőgyógyász szakorvos  
dr. Pesti Anna, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7 asszisztens és 1 adminisztrátor
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: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, 
Hort, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  24
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:  2502
COPD-s járóbetegek száma:  2110
szénanáthás járóbetegek száma:  628
tumoros járóbetegek száma:  158
tbc-s járóbetegek száma:  1
összes járóbeteg száma:  10622
asztmás fekvőbetegek száma:  33

COPD-s fekvőbetegek száma:  78
tumoros fekvőbetegek száma:  3
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  291

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:  1553
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  8048
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  2520
a MEF készülék:  nem digitális
a MEF életkora:  nincs adat
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 5
- ezen belül a kontaktok száma? 60
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 5
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? 2
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 év és 2 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A tüdővész pusztítása ellen hazánkban 1903-ban alakult meg az első szanatórium-egyesület, mely 1905-ben felvette védnökének, József főhercegnek a nevét: József Királyi Herceg 
Szanatórium-Egyesület. Ennek tevékenysége nyomán Hatvanban is megalakult már 1908-ban az egyesület fiókja, amely célul tűzte ki egy tüdőgondozó létesítését társadalmi összefo-
gással. Báró Hatvany József és Sándor több intézeti ágyra tettek nagyobb összegű alapítványt, és végül 1912-ben valósult meg a tüdőgondozó a református templom melletti épületben. 
Vezetője dr. Polerechki Endre volt. 1913-ban az intézetet megszemlélte Báró Müller Kálmán, az országos hírű „orvostudor”, aki a látottak feletti megelégedését fejezte ki. 1918-ban 
már a gondozót a jelenlegi Idősek Otthonának épületében találjuk, a volt hadikórházban, ahol fertőző betegek részére alakítottak ki egy elkülönítő részleget. Az 1920-as évek elején 
máshonnan is utaltak gümőkóros betegeket ide, mint az ország egyik első tüdőgondozójába. Ekkor dr. Hammersberg Elemér, később dr. Gráf Andor volt a vezetője, utána dr. Ozsvát 
Antal, 1946-tól pedig dr. Répási Károly, aki 1976-ig volt vezető főorvos. 1976-tól 2002-ig dr. Oláh Mária vezette a gondozót. A jelenlegi vezető főorvos 2003-tól dr. Szabó Csilla. A mai gya-
korlatnak nagyjából megfelelő első rendelés 1924. november 18-án volt. A tüdőszűrés 1946-ban, az ún. mozgó ernyőfényképezés 1949-ben indult meg. A stabil ernyőfénykép állomás 
1965-ben kezdte meg működését. A gondozó 1963 tavaszán a Vécsey tér 2. alá költözött. Ma már új kihívásokkal kell megküzdenünk: a tbc visszaszorításával – az éberség megmaradása 
mellett – a figyelem az aspecifikus betegségek felé fordult. Előtérbe került az allergiás betegek felkutatása, kezelése, a tumoros esetek gyors kivizsgálása, az alsóléguti gyulladások és 
pneumoniák járóbetegkénti kezelése. Egyre inkább teret kap a COPD elleni küzdelem. 2013. december 15-én foglaltuk el az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetének II.emeletét, 
azóta itt dolgozunk a legújabb technikával, nagyon korszerű munkakörülmények között.
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HEVES*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézete Tüdőbeteggondozó Intézete
Az intézmény címe: 3360 Heves, Fő út 13.
Az intézmény levelezési címe: 3360 Heves, Fő út 13.
Az intézmény telefonszáma: 36/346-069
Az intézmény faxszáma: 36/346-474
Az intézmény tulajdonosa: Heves Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Vidics Viktória
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: veszheves@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 53 óra 
 (tüdőgondozás + tüdőgyógyászat)
Az intézmény orvosa: dr. Kontz Katalin, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 38 575 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 22 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 12 463 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 875 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 1 413 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  817 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 236 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 153 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

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: 8 192 fő
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 21%
A SEF életkora: 27 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 32 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? n.a.
 

Intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézet 1950-ben alakult. A tüdőkórház épületében szerény körülmények között kezdte 
meg rendelését. Vezetője, dr. Fabó Gáspár, az akkori tüdőkórház igazgatója volt 12 éven keresztül. Egy asz-
szisztens dolgozott, majd 1959-ben bővült a létszám, beindult a Calmette munka. A kórház röntgengépét 
használták, átvilágításra és felvételek készítésére. 1962-ben indult a lakosság mozgóernyőfényképszűrése. 
Ebben az időben rohamosan nőtt a frissen felfedezett új tbc-s betegek száma. Dolgozói létszámfejlesztés is 
történt, már két asszisztens és egy Calmette nővér dolgozott. 1964-ben külön épületbe költözött a gondozó, 
ekkor kapott önálló röntgenkészüléket. Az asszisztensek száma négyre nőtt. 1962-től dr. Kovács György 
volt a gondozó vezető főorvosa váratlanul bekövetkezett haláláig, 2001-ig. 1970-ben az újonnan átadott 
szakorvosi rendelőintézetben kapott elhelyezést a tüdőgondozó, már modern körülmények között folyt a 
gyógyító munka. Stabil ernyőfényképszűrő gépet kapott az intézet. Az asszisztensi létszám hétre bővült. 
2001-től allergia vizsgálatot is végeznek, 2002-től számítógépes légzésfunkciós készülékkel dolgoznak. 
2001-től az intézetnek nem volt állandó kinevezett orvosa. Három tüdőgyógyász rendelt megbízásos szer-
ződéssel. 2007. október 1-től dr. Kontz Katalin lett az intézet vezető főorvosa, aki egyedül látja el a terület 
pulmonológiai teendőit. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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MÁTRAHÁZA*
Működési adatok
Az intézmény neve:    Mátrai Gyógyintézet
Az intézmény tulajdonosa:    Emberi Erőfrrások Minisztériuma
Az intézmény címe:   3233 Mátraháza, Helyrajzi szám: 7151
Az intézmény levelezési címe:   3233 Mátraháza
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:  37/574-697  vagy 37/574-500/1697 mellék  
    (légzőszervi, onkológiai, pulmonológiai, allergológiai szakrendelés)
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 37/374-091 (Mátrai Gyógyintézet központi faxszám)
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: igazgatas@magy.eu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Urbán László PhD., főigazgató főorvos
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: igazgatas@magy.eu   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 37/574-503

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  8 fő
A rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  n.a.
Rendelési idő:  H-Cs 7:00-13:00; P 7:00-10:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Urbán László PhD., főigazgató főorvos  
dr. Albert István, orvosigazgató, osztályvezető főorvos  
dr. Bajtai Sándor, osztályvezető főorvos  
dr. Barát László, mb. osztályvezető főorvos  
dr. Bene József, osztályvezető főorvos  
dr. Dékány Mária, laborvezető főorvos  
dr. Erdei Antal, osztályvezető főorvos  
dr. Holhós Nóra, orvos  
dr. Horváth Magdolna, szakorvos 

dr. Igyártó Rozália, rezidens  
Kárpátiné dr. Hovanecz Katalin, szakorvos  
dr. Kenéz Tamás, adjunktus  
dr. Kenyeres Péter, mb. osztályvezető főorvos  
dr. Kludák István, szakorvos  
dr. Kránicz József, szakorvos  
dr. Pesti Anna, osztályvezető főorvos 
dr. Radu Simona Nicoleta, szakorvos  
dr. Szabó Zsolt, szakorvos  
Vámos Lajosné dr. Berecz Mária, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 163 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  137 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, heti hány órában? n.a.

Az intézmény rövid története
Mátraházai Egység
1932. június 15-én nyílt meg Mátraházán a 300 ágyas Mátrai Magyar (Királyi) Horthy Miklós Gyógyintézet. A háború az 
épületben jelentős károkat okozott, ennek ellenére 1945 novemberére 90 ággyal már működött a szanatórium, majd 
az ágyszám folyamatosan emelkedett, 1952-ben 425 ágyon dolgoztak. Az intézet tevékenysége az 1990-es évektől 
teljesen átalakult. Az ágyszám-leépítések következtében 525 ágyról előbb 443-ra, majd 240-re csökkent a finanszí-
rozott ágyak száma. Az eredetileg is országos feladatokra létesített, korszerű betegellátó intézet a továbbiakban is a 
pulmonológiai betegek gyógyításának szolgálatában áll.

Kékestetői Egység
A gyógyszállodát Csonka László építette, 1932-ben 
nyitották meg 150 ággyal, mely egyben az ország 
első gyógyszállója volt. 1949-ben a szállodát ál-
lamosították. 1950-ben Magyarország magaslati 
gyógyintézeteként nyílt meg, 270 ággyal. 1972-
ben felépült az orvos-nővérszálló. 1974-ben elké-
szült a központi diagnosztikai és a terápiás szárny. 
Napjainkban a gyógyítás a társadalombiztosítás 
által finanszírozott 155 ágyon történik légzőszervi 
rehabilitációs tevékenység formájában.

A Mátrai Gyógyintézet az elmúlt két évben számos 
sikeres pályázat résztvevője volt és résztvevője 
jelenleg is. Ezen pályázatok segítségével az intéz-
mény orvosi eszközei a legkorszerűbb eszközökkel 
bővültek. Az orvosi team szakmai felkészültsége 
kiemelkedő, létszáma folyamatosan növekszik. A 
Mátrai Gyógyintézet a járó- és fekvőbeteg ellátás 
mellett egészségturisztikai területen is folyamatos 
fejlesztéseket tervez és valósít meg.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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Ha igen, sorolja fel azokat:  
endokrinológia, kardiológia, echokardiográfia, belgyógyászat, fizotherápia, labor, 
röntgen és ultrahang-diagnosztika, gyermekgyógyászat
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
− Aktív tüdőgyógyászat (Mátraháza) 
 2. progresszivitási szint: Nógrád megye - pásztói térség  
 3. progresszivitási szint: Nógrád megye  
− Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció (Mátraháza)  
 2. progresszivitási szint: Pásztó  
 3. progresszivitási szint: Heves és Nógrád megye egész területe,  
 Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati része  
− Kardiológiai rehabilitáció (Mátraháza) 
 2 progresszivitási szint: Nógrád megye észak-keleti része, Aszód,  
 Gödöllő térsége  
 3 progresszivitási szint: Heves és Nógrád megye egész területe,  
 a Dorogi és Esztergomi térsége  
− Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció (Kékestető)  
 2. és 3. progresszivitási szint: Aszód, Vác, Veresegyház, Gödöllő,  
 Dunakeszi, Dorog, Esztergom térsége  
− Krónikus tüdőgyógyászat  
 1. progresszivitási szint: Heves megye, Aszód, Gödöllő,  
 Nógrád megye észak-keleti része
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 14 006 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 10 617 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  2 525 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 2 625 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 500 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  1 633 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  11 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

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


