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Az intézmény rövid története 
A Tüdőgyógyászati Osztály és Ambulanciái a Semmelweis Egyetem akkreditált, graduális és posztgraduális tü-
dőgyógyászati továbbképzőhelyei. Az osztály Komárom-Esztergom megye tüdő-gyógyászati ellátását végzi. Ez 
a megye egyetlen tüdőgyógyászati osztálya. A tüdőgyógyászat teljes spektrumát ellátja a II-es progresszivítási 
szintnek megfelelően: asthma bronchiale, krónikus obstruktív tüdőbetegség, gyulladásos alsólégúti infekciók, 
intersticiális tüdőbetegségek, tüdő-, mellhártya- és mediasztinális daganatok, tbc kivizsgálása és kezelése, 
kemoterápiás onko-pulmonológiai ellátás, légmell és mellűri gennyedés miatti drainage, idegentest ügyelet, 
C-íves képerősítő alatt végzett invazív bronchológiai és transztorakális tüdőbiopsziás vizsgálatok. Videob-
ronchoszkóp, bronchofiberoszkóp, valamint rigid bronchoszkóp és nagyfrekvenciás vágó áll rendelkezésünkre. 
Aktívan részt veszünk az onko-team tevékenységében. Az osztály szoros együttműködésben dolgozik a megye 
Tüdőbeteg Gondozó Intézeteivel (Tata, Esztergom, Oroszlány, Komárom). A tatabányai tüdőgondozó beköltö-
zött az osztály ambulanciája mellé, így még szorosabb együttműködésben közös vezetés alatt működik. 2015 
decemberében a tüdőgyógyászati osztály és ambulanciái, valamint a tüdőgondozó és szűrő állomás is be-
költözött a központi korházi telephelyre, így egy telephelyen működik a megyei korház összes ellátási egysé-
gével. Jelenleg 33 aktív és 33 krónikus ágyunk van. A tüdőgyógyászati bronchológiai rendelőben is digitális 
C-íves képerősítő és portábilis digitalis RTG készülék van telepítve PACS rendszeres közvetlen kapcsolattal.

TATABÁNYA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szent Borbála Kórház Tatabánya
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/515-488
Az intézmény faxszáma(i):  34/314-756
Az intézmény e-mail címe:  aktivtudo@tatabanyakorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.tatabanyakorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Böcskei Csaba Ph.D.
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  csbocskei@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/515-488

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
Rendelési idő:  9.00-14.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Böcskei Csaba Ph.D., osztályvezető főorvos,  
belgyógyász, tüdőgyógyász, onkológus szakorvos  
dr. Walcz Erzsébet, főorvos, tüdőgyógyász, klinikai immunológus-allergológus szakorvos 
dr. Viczián Magdolna, főorvos tüdőgyógyász, gyermekkardiológus,  
klinikai immunológus-allergológus szakorvos  
dr. Bisits Márta, főorvos tüdőgyógyász, klinikai immunológus-allergológus szakorvos  
dr. Manna Abdul Nasser, adjunktus tüdőgyógyász, onkológus szakorvos  
dr. Angi Edit, főorvos tüdőgyógyász, onkológus szakorvos  
dr. Borota Mirela, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 36
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, kardiológia, diabetológia, nefrológia, sebé-
szet, idegsebészet, traumatológia, rheumatológia, bőrgyógyászat, gyermekgyógyászat, 
szemészet, urológia, aneszteziológia, intenzív és sürgősségi ellátás, radiológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár ,Baj, 
Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bársonyos, Bokod, Császár, Csatka, Csém, Csép, Dad, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Ete, Gyemely, Héreg, Kecskéd, Kerékteleki, Kisbér, Kisig-
mánd, Kocs, Komárom, Kömlőd, Környe, Mocsa, Nagyigmánd, Naszály, Neszmély, Óba-
rok, Oroszlány, Réde, Szákszend, Szár, Szárliget, Szomód, Tardos, Tarján, Tárkány, Tata, 
Tatabánya, Ujbarok, Várgesztes, Vérteskethely, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős.

Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 98
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:  1368
COPD-s járóbetegek száma:  3858
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  220
szénanáthás járóbetegek száma:  1301
tumoros járóbetegek száma:  2308
tbc-s járóbetegek száma:  20
összes járóbeteg száma:  11779
asztmás fekvőbetegek száma:  64
COPD-s fekvőbetegek száma:  402
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  45
tumoros fekvőbetegek száma:  834
tbc-s fekvőbetegek száma:  9
összes fekvőbeteg száma:  2280

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora: új, digitális C-íves képerősítő
- 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:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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TATABÁNYA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szent Borbála Kórház Tatabánya Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  ÁEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/515-488
Az intézmény e-mail címe:  aktivtudo@tatabanyakorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.tatabanyakorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Böcskei Csaba Ph.D.
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  csbocskei@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/515-488
 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász 
szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  78
Rendelési idő:  H-K-Cs-P 8.00-14.00;  Sz 8.00-15.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Böcskei Csaba Ph.D., tüdőgondozóvezető főorvos  
dr. Horváth Róbert, tüdőgyógyász szakorvos  
dr. Viczián Magdolna főorvos, tüdőgyógyász, allergológus-immunológus szakorvos  
dr. Fertetics János, főorvos, tüdőgyógyász szakorvos
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, onkológia, pszichiátria
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Tatabánya, Gyermely, Szár, Szárliget, Tarján, 
Várgesztes, Héreg, Vértessomló, Óbarok, Újbarok, Szomor, Vértessőllős
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  81
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:  2222
COPD-s járóbetegek száma:  1788
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  96
szénanáthás járóbetegek száma:  723

tumoros járóbetegek száma:  210
tbc-s járóbetegek száma:  31
összes járóbeteg száma:  8530

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:  4037
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7790
- a SEF készülék:  digitális
- a SEF életkora:  új, 2016- os
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 12
- ezen belül a kontaktok száma? 9
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőosztályon és a tüdőgondozó ambulanciáján

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora: új, digitális C-íves képerősítő
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Tatabányán 1944-től dr. Szabó Zoltán szervezte meg a tüdőbetegek gondozását. 1950-ben megnyílt a tüdőgondozó. 
Szabó főorvos mellett dr. Juhász Egon és dr. Fank Ernő dolgozott. Három mozgóberendezéssel a város minden üze-
mének és évente az egész megyének a szűrése is megtörtént, ami azóta is folyamatos. Kimagasló teljesítményéért 
dr. Szabó Zoltán 1952-ben a Kossuth-díj ezüst fokozatát kapta meg. 1958-ban alakult meg a Calmette-hálózat. A tü-
dőgondozóban volt a megyei tbc-s beutaló központ is. Antituberkulotikumokkal és légmell-kezeléssel gyógyították a 
betegeket. 1975-ben ezt a tevékenységet a megyei tüdőgyógyintézet vette át, a szűrés a rendelőintézetben maradt. 
1980-tól a szűrés mellett megkezdődött az aspecifikus betegek gondozása. 1982-ben dr. Szabó Zoltán nyugdíjba 
ment, és dr. Fertetics János lett a vezető főorvos 1993-ig. Ezután dr. Varga Sándor volt a főorvos. 1996-tól dr. Varga 
Attila vezetése alatt megkezdődött a légzőszervi betegségek funkcionális kivizsgálása és az allergológiai vizsgála-
tok. 1988-tól a dohányzásról való leszokást segítő program működik. 1999-toő a betegek számítógépes nyilván-
tartásban vannak. 2005-től folyamatos a COPD-s betegek szuűése. 2008-tól nem végzünk MEF szűrést. 2009-től 
az aktív és a krónikus tüdőosztály és az ambulanciái (bronchológia, allergológia és klinikai immunológia) mellé 
beköltözött a Tüdőgondozó Intézet és az Ernyőszűrő Állomás, és közös vezetés alá került, egységes szervezeti egy-
ségként működik dr. Böcskei Csaba Ph.D., osztályvezető főorvos irányításával. 2015 decemberétől a Tüdőgondozó és 
a Tüdőgyógyászati osztály ambulanciáival együtt beköltözött a központi telephelyre az összes többi osztály mellé. 
Digitalizált, PACS rendszerre továbbított radiológiai berendezésekkel. A tüdőgyógyászati bronchológiai rendelőben 
is digitális C-íves képerősítő és portábilis digitalis RTG készülék van telepítve PACS rendszeres közvetlen kapcsolattal.
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DOROG*
Működési adatok
Az intézmény neve:    Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő
Az intézmény tulajdonosa:    GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):    2510 Dorog, Rákóczi út 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   2510 Dorog, Rákóczi út 12.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:   33/512-759
A tüdőgondozó e-mail címe:     titkarság@dorogkorhaz. hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:   dr. Horváth Gabriella
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   33/512-759

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Az intézmény orvosa:  dr. Horváth Gabriella
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  40 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Annavölgy  Bajna  Csolnok  
 Dág  Dorog Epöl 
 Kesztölc  Leányvár  Máriahalom  
 Nagysáp Piliscsév  Sárisáp 
 Tokod Tokodaltáró Tokod-Üveggyár 
 Úny
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  11 545 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 543 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  905 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 544 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  17 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  8 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
A SEF életkora:  9 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  32 év
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:  6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  5 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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ESZTERGOM*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Vaszary Kolos Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Az intézmény levelezési címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
A tüdőgondozó telefonszáma: 33/542-346
A tüdőgondozó faxszáma: 33/542-302
A tüdőgondozó e-mail címe: laszlo.osvai@vaszary.hu
A tüdőgondozó vezetője: dr. Osvai László
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: laszlo.osvai@vaszary.hu   
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 33/542-346/235 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36 óra
Rendelési idő: H 8:00-15:00; K-CS 8:00-14:00; P 8:00-13:00
Az intézmény orvosa: dr. Osvai László 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 44182 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Bajót  Dömös  Esztergom-kertváros  
 Esztergom Lábatlan  Mogyorósbánya   
 Nyergesújfalu  Pilismarót  Pilisszentlélek 
 Süttő  Tát
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 25 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 12 135 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  697 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 629 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1981 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  69 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  3 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?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6 367
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 14,4%
A SEF életkora:  9 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs 
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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 9 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  21 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Az Esztergomi Tüdőgondozót 1928. január 6-án nyitották meg: akkor ez volt az ország 37. gondozója. Első vezetője dr. Horeczky Géza volt. A 30-as években megyei státusszal rendelke-
zett, de a finanszírozás akkor is hiányos volt. A dokumentumok szerint 1937-től 3 éven keresztül az ebadó terhére a vármegyétől 1000 pengő segélyt folyósítottak. Röntgengép 1938-tól 
működött itt. 1943-ban a belgyógyászat épülettömbjébe került az intézmény és a tüdőosztály vezetője – dr. Szigethy László – volt egyben a gondozó irányítója is. 1948-ban modern, 
átvilágításra is alkalmas röntgengépet állítottak munkába. Az intézmény 1956-ban került a városhoz és elveszítette a megyei címet. Az 50-es években dr. Festhammer Frigyes és dr. 
Diószeghy Tibor volt a vezető. 1958  –1964 között dr. Teleki Kálmán, majd 1964  –1994 között a dr. Mohos Iván irányította az itt folyó munkát. 1968-ban Esztergomban megszüntették 
a tüdőosztályt. A 90-es évek végén a kórház vezetésének tervei között a nagy múltú gondozó megszüntetése is szerepelt. Amikor azonban új vezetés került a kórház élére, a város és a 
Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium segítségével újraindulhatott Esztergomban a tüdőbetegek ellátása. 2005 márciusától a digitális szűrőgép átadásával az esztergomi Vaszary Kolos 
Kórházban a teljes radiológiai diagnosztika digitalizálva lett. A technikai és a személyi feltételek megteremtik annak lehetőségét, hogy Esztergomban a tüdőbeteg-ellátásnak a jövője 
biztosított legyen. 2012 januárjától állami intézet lettünk.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KOMÁROM
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Selye János Kórház Tüdőgyógyászati Szakellátás
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2900 Komárom, Beöthy Zs. u. 4
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2900 Komárom, Beöthy Zs. u. 4.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/344-080
Az intézmény faxszáma(i):  34/344-047
Az intézmény vezetője:  dr. Schlezák Judit
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  schl.judit@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/344-080

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:  47
Rendelési idő:  tüdőgyógyászat H 8:00-14:00; Sz 8:00-12:00; Cs 12:00-18:00  
 tüdőgondozás H 14:00-17:00; K 10:00-19:00; Sz 12:00-16:00; Cs 9:00-12:00; P 10:00-16:00  
 egyéni dohányzás leszoktató K, P 8:00-10:00; csoportos leszoktató Cs 18:00-20:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Schlezák Judit
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
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: Ácsteszér, Aka, Almásfüzitó, Ács, Ászár, 
Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, 
Csatka, Csép, Ete, Keréktelekik, Kisbér, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd, 
Neszmély, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely,
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  22
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1548
COPD-s járóbetegek száma:  951
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  35
szénanáthás járóbetegek száma:  2093
tumoros járóbetegek száma:  149
tbc-s járóbetegek száma:  27

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:  736
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7247
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  1 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 96
- ezen belül a kontaktok száma? 7
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 89
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet - Quantiferon teszt

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 1 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  5 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A komáromi Városháza épületéből 1986-ban költözött a Tüdőgondozó Intézet a felújított gyógyszertár épü-
letébe, ahonnan 2008 decemberében átköltözött a jelenlegi – végleges – helyére, a Szakrendelő épületébe. 
Az átköltözésre a struktúra-átalakítás részeként került sor, ahol összevonták a radiológiai szakrendelést a tü-
dőszűréssel. Ugyanakkor jelentős beruházással digitalizálták a lakosságszűrést, valamint a kórház radiológiai 
osztályát, megvalósítva ezzel a teleradiológiát, mellyel jelentős humánerőforrás megtakarítást értünk el a 
működés gazdaságossága mellett. A tüdőgondozóban szervezetten folyik az allergológiai és a COPD-szűrés, 
a dohányzásleszokást támogató program, valamint a deszenzibilizáló kezelések. Rendszeresen szervezünk a 
területünkön lakossági szűrővizsgálatokat, betegoktató programokat. A képen, a Selye János Kórház Szak-
rendelője látható, ahol a földszintet a szépen felújított Tüdőszakrendelés foglalja el. 2015 decemberében az 
intézmény Piston testpletizmográfot és DC mérőt kapott.
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OROSZLÁNY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/560-660
Az intézmény faxszáma(i):  34/560-669
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@oszri.hu
Az intézmény honlapjának címe:  https://www.oszri.hu/
Az intézmény vezetője:  dr. Varjú János
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@oszri.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/560-666

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30
Rendelési idő:  H: 8.00-15.00; K: 8.00-17.00; Cs: 8.00-15.00; P: 8.00-15.00
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:  dr. Walid Younes, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 6
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermekpulmonológia (dr. Sipos Éva)
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Kömlőd, Dad, Szákszend (lakosság: 25636 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  14
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1227
COPD-s járóbetegek száma:  910
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  561
szénanáthás járóbetegek száma:  1437
tumoros járóbetegek száma:  30
tbc-s járóbetegek száma:  1

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:  1112
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
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? 
 szakrendelőnkben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 13 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1982 nyarán adták át az újonnan épült Szakorvosi Rendelőintézetet Oroszlány városának. Abban az időben az 
épületben röntgen, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, belgyógyászat, szemészet, neuroló-
gia, bőrgyógyászat, fogászat és laboratórium kapott helyet. A központi orvosi ügyelet, a tüdőgondozó és a 
gyógyház más telephelyen működött. 2002-ben kezdődött átfogó felújítás az épületben tetőtér beépítéssel. 
2003 májusában adták át az épületet, majd az összes szakrendelés itt működött tovább. 2003 októberben 
átadták a régi szülőotthon felújított épületét, melyben 70 ágyas ápolási intézet kapott helyet. 2003-tól a 
Szakorvosi Rendelőintézetben mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdte meg működését 20 ágyas nappali 
kórházzal. Ez az osztály ellátja Oroszlány város, a város környéki falvak (Bakod, Dad, Kecskéd, Szákszend, Köm-
lőd), valamint Környe, Vértessomló és Várgesztes lakosságát. 2004-től a járóbeteg-szakellátás ténylegesen a 
következőképpen alakul: belgyógyászat, gasztroenterológia, sebészet, ortopédia, szülészet-nőgyógyászat, 
gyermek-nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, audiológia, szemészet, bőrgyógyászat, neurológia, reumatológia, 
fizio- és mozgástherápia, pszichiátria, addiktológia, gyermekpszichiátria, tüdőgyógyászat, laboratórium, di-
gitális röntgen-diagnosztika, ultrahang-diagnosztika, foglalkozás-egészségügy, gyermekpulmonológia, uro-
lógia, sportegészségügy, pszichológus. Gondozók: bőr- és nemibeteg gondozó, onkológiai gondozó, tüdőgyógyászati gondozó, diabetológia, pszichiátriai gondozó. Nem szakorvosi ren-
delések: fizio- és mozgásterápia, gyógytorna, pszichológia. Jelenleg az intézmény tevékenységét 129 fő alkalmazot és 18 fő vállalkozóként alkalmazott dolgozó látja el. Intézményünk 
2008. február 1-től Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ként működik. 
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TATA*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2890 Tata, Váralja út 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2890 Tata, Váralja út 6.
A tüdőgondozó telefonszáma:  34/487-377; 34/482-098
A tüdőgondozó faxszáma:  34/482-098
A tüdőgondozó e-mail címe:  365csoros@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője: dr. Varga Attila
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  365csoros@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:  30/288-8652

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36 óra
Rendelési idő:  H, Sz, Cs 8:00-14:00; K 10:00-14:00; P 9:00-14:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Varga Attila  
dr. Tóth Veronika
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  40 440 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Baj Dunaalmás  Dunaszentmiklós 
 Kocs  Naszály Neszmély 
 Szomód Tardos  Tata 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  16 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  9 524 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban:  70 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 551 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 480 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  4 674 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  16 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  – 
Működik-e többszakmás kórház a területen:  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5 791
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  11,5% 
A SEF életkora:  30 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 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 tatai Tüdőgondozó Intézet 1946-ban kezdte meg működését, dr. Toronyi Ottó főorvos vezetésével. Az 1950-es évek elejétől dr. Szomora Sándor is az intézet orvosaként működött. 
1973-ban csatolták az intézetet a Városi Kórházhoz, addig önálló költségvetéssel rendelkezett. dr. Toronyi Ottó 1974-ben nyugdíjba vonult. Az intézetet ezután dr. Tamaschits Gabriella 
vezette. Ekkor az asszisztensek száma a Calmette-nővérrel együtt 10 fő volt. Az 1970-es évek elejétől az aspecifikus megbetegedések számának növekedésével a tüdőgondozó tevé-
kenységi köre bővült, ezen betegek nyilvántartásba és gondozásba kerültek (bronchitis, asthma bronchiale, stb.). A szűrési feladatok komplexebbé váltak, a funkcionális diagnosztika is 
előtérbe került, a röntgen diagnosztika mellett. dr. Tamaschits Gabriella főorvosnő 1990-ben nyugdíjba ment, ezután dr. Mánya Zoltán irányította az intézetet 1992-ig. 1993 májusától 
dr. Urbán Jusztina volt a gondozóvezető főorvosa. Az asszisztencia számában jelentős visszafejlesztés történt. Az intézet tevékenységi köre ezzel szemben jelentősen bővült, a mobiditási 
adatok megváltozása miatt. A tüdődaganatos megbetegedések száma az elmúlt évtizedekben országunkban jelentősen növekedett. Az allergiás légúti megbetegedések száma is roha-
mosan emelkedett. Mindezek szükségessé tették az intézet profiljának bővítését. 1993 júniusától a korábbi szűrési és gondozási feladatok ellátása mellett légzésrehabilitációs ambulan-
ciát indítottunk. Így a krónikus légzéskárosodott betegek komplex ellátása és ellenőrzése lehetővé vált (funkcionális tesztek, inhalációs kezelések). 1995-től allergológiai vizsgálatokat 
is végzünk a legmodernebb prick-tesztek segítségével. 2004 szeptemberében dr. Urbán Jusztina tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy évig helyettesítések történtek a szakrendelőben. 
2005. október 10-től dr. Mannaa Abdul Nasser megbízott főorvos, majd 2006. szeptember 1-től dr. Horváth Mária vezette az intézetet. dr. Osvai László, az esztergomi tüdőgondozó fő-
orvosa 2004 szeptemberétől folyamatosan részt vett a helyettesítésben. 2012 őszétől dr. Tóth Veronika tüdőgyógyász szakorvos heti 3 alkalommal dolgozik a Tüdőgondozó Intézetben. 
2013 októberében egy röntgengépet szereltek be, amivel mellkasi PA és oldal irányú felvételeket tudunk készíteni.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


