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SZOLNOK*
Működési adatok
Az intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Pulmonológiai Osztály
Az intézmény címe: 5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
Az intézmény levelezési címe: 5001 Szolnok, Postafiók: 2
Az intézmény telefonszáma: 56/503-603
Az intézmény faxszáma: 56/422-412, 56/503-722
Az intézmény tulajdonosa: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Baksai István főigazgató főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: hetenyi@axelero.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 4 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Valyon Éva, osztályvezető főorvos
dr. Süveges Tibor, szakorvos
dr. Kardos Zoltán, adjunktus
dr. Juhász Tibor, szakorvos
dr. Somogyi István, infektológus szakorvos
dr. Bíró Zoltán, rezidens
dr. Zagyva Tamás, orvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 37 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 16 fő
 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 345 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? n.a.
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? igen

Az intézmény rövid története
1948-ban nyílt meg a Szolnok Megyei Állami Tüdőgyógyintézet 150 ággyal, dr. Nagy László irányításával (később dr. 
Perényi György, majd dr. Helf László volt az igazgató). 1949-ben ugyanitt mellkassebészet alakult, főorvosa dr. Mécs 
János. 1950-től kezdődött a bronchológiai tevékenység dr. Simon Emil vezetésével. 1955-ben tenyésztési decent-
rum, 1958-ban légzésfunkciós, EKG, kémiai és mikrobiológiai labort alakítottak ki. 1973-tól önálló urotbc-s osztály 
is működött. Később citológiai, immuno-allergológiai diagnosztikai eljárások, valamint – az országban elsőként 
– 1972-ben a bronchofiberoszkópia került bevezetésre. Az intézmény 1977-ben a Megyei Tüdőgondozó Intézet és 
Tüdőkórházhoz, 1981-ben pedig a Megyei Tüdőkórház-Gondozóintézet szervezetileg – II. Kórház néven – a Hetényi 
Géza Kórházhoz integrálódott. A korábbi öt tüdőosztályból (304 ággyal) három maradt, és egy kardio-pulmonológi-
ai osztály. Az osztályvezetők: dr. Perényi György, dr. Dunai-Kovács Lajos, dr. Kretter Rudolf, dr. Kardos József, dr. Kürti 
Sándor, dr. Simon Emil, dr. Büttner Károly, majd később dr. Mucsi Imre voltak. A következő években a pulmonológiai 
ágyszám csökkentésével egyidőben különböző osztályok váltották egymást az intézetben, az épület állapota egyre 
romlott, a fenntartó alapvető állagmegőrző beruházásokat sem végzett. 1992-től további leépítés után már csak 
két tüdőosztály működött 126 ággyal, dr. Valyon Éva és dr. Pálinkás Szvetlána vezetésével. Ezt követően a szervezeti 
átalakítás tovább folytatódott, melynek végső célja a II. kórház megszüntetése, az ott működő osztályoknak az I. 
telephelyre költöztetése volt, ami fokozatosan meg is történt. 2004. január 1-től a két osztályt összevonták és a Hetényi Géza Kórház anyaintézetébe költöztették, a pulmonológiát is 
modern, felújított, komfortos épületrészbe, melynek azonban további 20 „tüdőágy” esett áldozatául. A jelenleg 106 ágyas osztály vezetője dr. Valyon Éva.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZOLNOK
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Hetényi Kórház-Rendelőintézet
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.
Az intézmény telefonszáma(i):  56/512-990
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@hetenyikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szereday Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szereday.ildiko@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  56/512-999/2853 mellék

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:  90
Rendelési idő:  H-P 8.00-13.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Szereday Ildikó  
dr. Kardos Zoltán  
dr. Juhász Tibor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  18
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában?  5
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermek- és ifjúsági tüdőgyógyászati szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Besenyszög, Cibakháza, Csataszög, Hunyadfalva, 
Kőtelek, Martfű, Mezőhék, Nagykörű, Nagyrév, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászbe-
rek, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  73
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:  3129
COPD-s járóbetegek száma:  3276
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  211
szénanáthás járóbetegek száma:  1054
tumoros járóbetegek száma:  317
tbc-s járóbetegek száma:  6
összes járóbeteg száma:  13292

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:  25790
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  10 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  63874
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  10 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 9
- ezen belül a kontaktok száma? 3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 3
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  új, 2016. májusi telepítés
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- 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? van
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JÁSZBERÉNY*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szent Erzsébet Kórház Tüdőgondozó Intézete 
Az intézmény címe:  5100 Jászberény, Riszner sétány 10/a
Az intézmény levelezési címe:  5100 Jászberény, Riszner sétány 10/a
Az intézmény telefonszáma: 57/412-721
Az intézmény faxszáma: 57/412-118
Az intézmény tulajdonosa: Jászberény Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője:  dr. Kiss Barna, vezető főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.kissb@invitel.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  73 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Kiss Barna
dr. Csicsári Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  90 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  50 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben:  18 562 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben:  196 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben:  4 400 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek szánla 2009-ben:  1 840 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 412 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben:  510 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben:  397 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?  igen 
Végeztek-e 2006-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést?  csak MEF 
Ha igen, akkor a szűrések száma:  43 923 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  73%
A MEF életkora:  megyei fenntartásban
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 
A légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
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 jelenlegi épületét 1965-ben a Jászberényi Járási Tanács építette, eredetileg is tüdőgondozónak tervezték. A gondozó 
előtte egy eldugott helyen lévő lakásban működött. 1972. január 1-től a gondozót az Erzsébet Kórházhoz csatolták. 2005. december 
1-től az ugyancsak az Erzsébet Kórház fenntartásában működő Jászkiséri Tüdőgondozót is a jászberényi gondozóhoz csatolták. A gon-
dozóintézet főállású orvosai: 1965  –1966: dr. Vajda Géza főorvos, 1965   –1999: dr. Katona Irén főorvos, 1967–   2007: dr. Szeleczki Róza 
főorvos, 1999   –  2007: dr. Nagy Ida főorvos, 2001–: dr. Kiss Barna főorvos, 2006   –: dr. Csicsári Katalin tüdőgyógyász szakorvos.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KARCAG
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kátai Gábor Kórház Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Nemzeti Erőforrások Minisztériuma
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Az intézmény telefonszáma(i):  59/507-111
Az intézmény faxszáma(i):  59/312-103
Az intézmény e-mail címe:  kgkorhaz@externet.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Fazekas Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kgkorhaz@externet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  59/312-103

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:  36
Rendelési idő:  
Tüdőgyógyászati szakrendelés: naponta 9.00-12.00  
Tüdőgondozó szakrendelés: naponta 12.00-15.00 
Dohányzásról leszokás rendelés:  H, K, Sz 15.00-16.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Fazekas Katalin  
dr. Szolnoki Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Karcag, Kisújszállás, Berekfürdő, Bucs, 
Ecsegfalva, Abádszalók, Kenderes, Kunhegyes, Tomajmonostora, Tiszaroff, Tiszabura, 
Tiszagyenda, Tiszaderzs, Kunmadaras
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  30
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:  418
COPD-s járóbetegek száma:  649
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  101
szénanáthás járóbetegek száma:  320
tumoros járóbetegek száma:  80
tbc-s járóbetegek száma:  38

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok 
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  8896
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  10 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a tüdőbeteg-gondozóban

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

Az intézmény rövid története
A karcagi tbc-gondozó 1952-ben létesült. Vezető főorvosa dr. Garaguly Géza, aki munkatársaival együtt küz-
dött a tbc-s megbetegedések gyógyításáért. A gondozó felszereltségéből a kor hangulatát idéző tárgyak a 
köpőcsésze, a denaturáltszesz-égős sterilizátor és a családlátogatáshoz használt hintó voltak. Karcagon az 
első MEF lakossági tüdőszűrő vizsgálat 1960-ben zajlott. 1968-ban az új 450 ágyas kórházban kapott helyet a 
mai Tüdőgondozó. 1971-től 2005-ig dr. Nagybalyi Julianna pulmonológus főorvos vezette a karcagi Tüdőbe-
teggondozót. Pálya iránti elhivatottsága, szakmai tudása példaértékű. 1999-től dr. Fazekas Katalin pulmono-
lógus végez allergia és asztma kivizsgálást, 2005-től intézményvezető főorvos. Munkatársai 2005-től dr. Tusz 
Emília, 2007-től dr. Magyari Sándor, 2009-től dr. Szolnoki Erzsébet. Röntgen, Piston-féle légzésfunkciós ké-
szülék és prick-teszt segíti az egyre növekvő számban jelentkező légzőszervi betegek kivizsgálását. 2009-ben 
a tüdőgondozó területe megkisebbedett, járványügyi izolációnk megszünt. Az intézmény radiológiai rész-
legének digitalizálása miatt a tüdőbeteggondozóban nem végzünk mellkasi röntgenvizsgálatot. A szakdol-
gozók száma csökkent, bizonyos szakmai feladatok ellátása megszünt, átszerveződött (pl. családlátogatás, 
adminisztráció). 2015 végén Kunhegyesen bezárt a tüdőgondozó orvoshiány miatt. A területen élő lakosság 
tüdőgyógyászati ellátása 2016. január 1. óta ránk hárult.
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KUNSZENTMÁRTON*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe:  5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Az intézmény levelezési címe:  5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Az intézmény telefonszáma:  56/461-003
Az intézmény faxszáma:  56/461-254
Az intézmény tulajdonosa:  Kunszentmárton Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője:  dr. Ráczpali László
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  vekrakoczi@tanet.hu

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. Ráczpali László, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Az intézmény szakdolgozói: 
Tóthné Pugner Zsuzsanna tüdőgondozói szakasszisztens
Gácsiné Balla Margit rtg. szakasszisztens
Lengyel Andrea pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  –
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban:  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  26 600 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Cibakháza  Csépa
 Cserkeszőlő  Kunszentmárton
 Mesterszállás  Nagyrév
 Öcsöd  Szelevény
 Tiszainoka  Tiszakürt
 Tiszasas
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  13 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  4 332 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  2 368 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  719 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  489 fő
Az intézmébnyben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  147 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  6 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
Végezte-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést:  igen
Ha igen akkor a szűrések száma:  6 788
Ez hány százalékos átszűrtséget jelent:  35%
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen a gép életkora:  19 év
Végeznek-e rendszeres COPD-s szűrést:  igen
Végeznek-e időszakos COPD-s szűrést:  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban:  igen
Végenek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondotzóban?  igen
A légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban:  igen
Az EKG készülék életkora:  7 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban:  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára:  nincs
Van-e dohányzás leszoktatási program:  van

Az intézmény rövid története
A Kunszentmártoni Tüdőgondozó Intézet 1950-ben alakult meg dr. Kovács Géza járási tisztifőorvos veze-
tésével. Ő 1950    –1957 között vezette az Intézetet, melyben akkoriban elsősorban tbc-s betegeket kezeltek 
(évi kb. 1000 fő új tbc-s esetet!). 1958   –1962 között dr. Babiczky László főorvos látta el a nagyszámú tüdő 
tbc-s beteget (kb. 800 fő évente). 1963   –1979 között dr. Nádas Ágnes főorvos vezette az intézetet, melynek 
fő profilja továbbra is a tbc-s betegek ellátása. 1980  –1989 között dr. Laczkó Erzsébet főorvosnő folytatta 
a tüdőgondozói munkát. 1990-től jelenleg is dr. Ráczpali László főorvos látja el az orvosi feladatokat. Az 
utóbbi évtizedre térségünkre („Tiszazug”) jellemző, hogy a tüdő-tbc visszaszorulásával előtérbe került az 
asthma bronchiale, a rhinitis allergica, a COPD és a tüdőrák. A helyi önkormányzat Tiszazugi Légzőszervi 
Betegekért Alapítványa és a Városi Egészségügyi Központ (uniós pályázat) anyagi segítségével intézetünk 
korszerű informatikai hálózatot (Béker-Soft) és orvosi műszereket vásárolt, mely nagymértékben javította 
az ambuláns pulmonológiai betegellátás színvonalát. A folyamatban lévő uniós pályázat segítségével inté-
zetünk a kibővített és modernizált Szakorvosi Rendelőintézet épületében fog helyet kapni.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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Az intézmény rövid története
Mezőtúron az első önálló tüdőgondozó intézetet 1946-ban nyitották meg, de a fertőző betegek, így a gümőkóros 
betegek ellátásának, elkülönítésének kezdetei 1912-ig nyúlnak vissza. Ekkor hozták létre a Fóti út 176. számú házban 
a Városi Járványkórházat, amely kezdetleges, de a kor átlagos színvonalához mérten elfogadható ellátást (és főként 
izolációt) nyújtott a rászoruló betegeknek egészen a II. világháború végéig. A lassan újjászerveződő közigazgatás, 
az erőre kapó egészségügy égisze alatt 1950-ben megnyitották – immáron megfelelő személyi és tárgyi feltételek-
kel – a mezőtúri és a túrkevei tüdőgondozókat, dr. Draskovics Dénes közös vezetése és szakmai irányítása mellett. 
Mindkét városban önálló szakasszisztencia és beteg-kataszter működött, rtg-átvilágításra, és bizonyos egyszerűbb 
laboratóriumi vizsgálatokra is lehetőség nyílott. 1983-ig ez a rendszer működött, ekkor Túrkevén megszűnt az orvosi 
rendelés, a nyilvántartás, a szakgondozási ellátás megmaradt. 2002-ben a túrkevei tüdőgondozó teljes felszámo-
lásra került, azóta a mezőtúri, a túrkevei és a kétpói lakosok gondozási, szakrendelési feladatait egyedül a mezőtúri 
tüdőgondozó látja el, 1975 óta egyesített városi egészségügyi rendszerben, tanácsi, önkormányzati (a közelmúltban 
rövid ideig magánvállalkozói) fenntartással. Az intézmény 2008 augusztusáig az eredetileg lakóháznak épült Fóti út 
176. számú házban működött, ekkor a Mezőtúri Kórház udvarán álló ún. Kossuth házban kialakított, felújított, kor-
szerű infrastruktúrával felszerelt épületrészbe került. A tárgyi feltételek sokat javultak, korszerű rtg. berendezéseink 
vannak, számítógépes spirométer, korszerű informatikai hálózat segíti a munkánkat. Itt látjuk el előjegyzés alapján Mezőtúr, Túrkeve és Kétpó települések légúti betegségben szenvedő 
lakosait kedden és csütörtökön 10-10 órában, a sürgős eseteket soron kívül ellátjuk. A rendelést vezető orvosunk dr. Somogyi Ilona főorvosnő, nyugalmazott tüdőgyógyász szakorvos. 
MEF szűréseket a településeken éves szinten végeznek a Szolnok megyei tüdőgondozóból kitelepülő digitális géppel. Főállású szakasszisztens, Calmette-védőnő működik, heti két 
alkalommal szakorvos rendel. A változó körülmények ellenére, a fenntartónk által folyamatosan tervezett fejlesztések vélhetően biztosítják majd a hosszútávú megfelelő működést.

MEZŐTÚR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
A finanszírozás módja: állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve: Városi Kórház-Rendelőintézet 
Az intézmény tulajdonosa: A.E.E.K.
Az intézmény címe (irányítószámmal): 5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.
Az intézmény telefonszáma(i): 56/550-440
Az intézmény e-mail címe: korhaztitkarsag@mezotur.com
Az intézmény honlapjának címe: www.mezoturikorhaz.hu
Az intézmény vezetője: dr. Csellár Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: korhaztitkarsag@mezotur.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 56/550-440

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma: -
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 22
Rendelési idő: kedd-csütörtök  7.30-17.30
A bejelentkezés módja telefonon
Az intézmény orvosai: dr. Somogyi Ilona
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1
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: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó
Hány háziorvosi rendelés működik a területen: 14
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: 354
COPD-s járóbetegek száma: 419
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma: 56
szénanáthás járóbetegek száma: 101
tumoros járóbetegek száma: 42
tbc-s járóbetegek száma: 5
összes járóbeteg száma: 977

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: -
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5386
a MEF készülék: digitális 
a MEF életkora: 10 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma: 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma: 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a Mezőtúri Tüdőgondozóban 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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TISZAFÜRED
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény
Az intézmény tulajdonosa:  Tiszafüred Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5350 Tiszafüred, Béke tér 8.
Az intézmény telefonszáma(i):  59/352-663
Az intézmény e-mail címe:  kuthyelek@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Hegyi György

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:  27
Az intézmény orvosai:  dr. Bíró Margit
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Kócsújfalu, Újszentgyörgy
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  11
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  3907
a MEF készülék:  digitális

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
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet Törökszentmiklós Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126.
Az intézmény levelezési címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126.
Az intézmény telefonszáma: 56/590-237
Az intézmény faxszáma: 56/390-936
Az intézmény tulajdonosa: Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Lukács Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: titkarsag230@enternet.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33 óra
Az intézmény orvosa: dr. Lukács Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 40 142 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Fegyvernek  Kengyel  Kuncsorba   
 Örményes  Tiszabő  Tiszapüspöki 
 Tiszatenyő  Törökszentmiklós
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 20 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 5 754 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban: 1 415 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 984 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  45 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban: 106 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban: 5 fő

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

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeresen SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeresen MEF szűrést? nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 9018
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 50%
A SEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: n.a.
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
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: 5 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
Az első feljegyzés a Tüdőgondozóról 1939-ből származik. Az akkori Egészségházban működött, hordozható rönt-
genkészülékkel és a röntgen-átvilágításhoz szükséges kellékekkel. A háborús események miatt a Tüdőgondozó nem 
tudott működni, az egészségügyi szolgáltatás szünetelt. Az újraindítása, fejlesztése 1945. júniusában kezdődött 
el. A Járási Tüdőgondozó sérült épületét 1947-ban helyreállították. Egy vezető főorvos, egy asszisztens és egy ta-
karítónő dolgozott 4 helyiségben, 85 m2 alapterületen. A betegek száma akkor 3000 fő volt. 1950-ben Törökszent-
miklóst várossá avatták, és az 1958-as költségvetésben új Tüdő- és Nemibeteg Gondozó létrehozása szerepelt. Az 
1960-as évektől a tüdőbetegeken kívül más tuberkulózisos megbetegedéseket is kezeltek 1263 esetben. A város 
lakosságának szűrését folyamatosan végezték. Legfontosabb feladat a tbc-s betegek felkutatása a szűrővizsgálatok 
végzésével és a betegek kezelése volt. A BCG oltásokat folyamatosan végezték. 1970 márciusában megkezdődött 
a Szakorvosi Rendelőintézet építése, amit 1974-ben adtak át. A Tüdőgondozó is az Egyesített Gyógyító Megelőző 
Intézet (a Városi Önkormányzat tulajdonát képező) épületében kapott helyet. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


