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KAPOSVÁR*
Működési adatok
Az intézmény neve: Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Az intézmény telefonszáma: 82/501-315; 82/501-300/1428 és 1528 mellék
Az intézmény faxszáma:  82/411-015
Az intézmény tulajdonosa: GYEMSZI
Az intézmény vezetője: dr. Rakvács Marianna, főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
Rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 3 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 

tüdőgyógyászati szakrendelés 40 óra; gondozás 40 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Rakvács Marianna, vezető főorvos
dr. Andrásofszkyné dr. Kuczkó Éva, szakorvos
dr. Marosi Imre, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 12 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 120 000 fő
Kaposvári Tüdőgondozó vonzáskörzetébe tartozó települések:
 Bárdudvarnok Baté Bodrog  
 Bőszénfa Büssü Cserénfa
 Csoma Csombárd Csököly  
 Ecseny Edde Felsőmocsolád 
 Fonó Gadács Gálosfa  
 Gamás Gige Gölle
 Hajmás Hedrehely Hencse  
 Hetes Igal Jákó  
 Juta Kadarkút Kaposfüred  
 Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposfő 
 Kaposgyarmat Kaposmérő Kaposszerdahely 
 Kaposújlak Kaposvár Kazsok  
 Kercseliget Kisasszond Kisgyalán  
 Kiskorpád Kőkút Magyaratád  
 Magyaregres Mernye Mezőcsokonya  
 Mike Mosdós Nagybajom 
 Nagyberki Orci Osztopán  
 Patalom Patca Polány   
 Ráksi Rinyakovácsi Sántos  
 Simonfa Somodor Somogyaszaló

 Somogybabod Somogygeszti Somogysárd  
 Somogyszil Szabadi Szenna  
 Szentgáloskér Szentbalázs Szilvásszentmárton  
 Taszár   Toponár Töröcske
 Újvárfalva Várda Visnye  
 Zimány Zselickislak Zselickisfalud  
 Zselicszentpál    
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 81 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 12 044 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 2 785 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 834 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  3 169 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 139 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 20 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 23 290 (18 év feletti lakosság)
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 24%
A SEF életkora: 4 év
A MEF életkora: 8 év (de nem üzemel)
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: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 1 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
A Kaposvári Tüdőgondozó közel 100 éve működik. Az intézetvezető főorvosok 1950–1996 között dr. Szundy Aladár, dr. Kiss Tamás és dr. Markovits Mária voltak,1996-tól dr. Szabados 
György vezette a Tüdőgondozót. Műemlék jellegű épületben, múzeális röntgengépekkel folyik a hármas tevékenység: a szakrendelés, a tüdőgondozás és a szűrés. Az alaptevékenység 
az elmúlt 10 évben – a kor elvárásainak megfelelően – asztma, allergia és az utóbbi években COPD irányában bővült. Az intézet önállósága 1976-ban megszűnt. Ezután 1993-ig a Kaposi 
Mór Megyei Kórház működtette, azóta a szintén megyei önkormányzati Mosdósi Tüdőgyógyintézethez tartozik, 2002-től a működtetési jogokat a Magyar Református Egyház szerezte 
meg. A szerény technikai feltételek mellett a munka magas szakmai színvonalon folyik, szervesen illeszkedve mind a Mosdósi Tüdő- és Szívkórház, mind a Kaposi Mór Oktató Kórház 
munkájába. 2011. április 1-től új osztályvezetőt neveztek ki dr. Rakvács Marianna főorvos személyében, és ettől kezdve a szokásos tüdőgyógyászati betegellátás mellett méh- és darázs-
csípés allergia kivizsgálása és hiposzenzibilizáló kezelése is folyik.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BARCS*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kistérségi Járóbetegellátó Központ
Az intézmény tulajdonosa:  Barcs Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
A tüdőgondozó telefonszáma:  82/565-470/115 mellék
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@barcsrendelo.t-online.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Marosi Imre
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  82/565-470/115 mellék
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  10 fő
Rendelési idő:  H, Sz 9:00-13:30
Az intézmény orvosa:  dr. Marosi Imre
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 27 519 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 17 rendelés
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  387 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  435 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  344 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  15 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 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?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3 144
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
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
Barcson 1939-től óta működik tbc gondozó, kezdetben mint Zöldkereszt. Az intézet első kimagasló szakmai munkát 
végző szakorvosa dr. Szundi Zoltán főorvos volt, akinek számos publikációja is megjelent. A negyvenes évek elejétől 
1977-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette a gondozót. 1977-ben dr. Müller Erika főorvos vette át az intézet vezetését. 
1985-ben a tüdőgondozó a járóbetegellátó intézmények újonnan kialakított helyére került, jelenleg is itt működik. 
1992-től dr. Görgey Judit főorvos vezette a gondozót. 1992-ben cserélték le a légzésfunkciós készüléket, kaptak EKG-
t, allergológiai vizsgálatokat vezettek be. A 90-es évek elején újították fel a röntgengépparkot. 1997-től dolgozunk 
a FŐNIX programmal. 2008 novemberétől dr. Marosi Imre főorvos heti két alkalommal rendel a barcsi tüdőgondozó-
ban. 2013. május 31-én költözött a tüdőgondozó a jelenlegi helyére.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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MARCALI*
Működési adatok
Az intézmény neve: Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Tüdőgondozás és szűrés
Az intézmény címe: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Az intézmény levelezési címe: 8701 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Az intézmény telefonszáma: 85/501-146 
Az intézmény faxszáma: 85/501-105 
Az intézmény tulajdonosa: Marcali Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Szeri Irén
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tug@marcali-korhaz.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. Szeri Irén
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermektüdőgyógyászat

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 55 539 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Balatonberény Balatonfenyves
 Balatonkeresztúr Balatonmária
 Balatonszentgyörgy Balatonújlak
 Böhönye Buzsák
 Csákány Csömend
 Fonyód Főnyed
 Gadány Gyugy
 Hács Hollád
 Hosszúvíz Kelevíz
 Kéthely Kisberény
 Lengyeltóti Libickozma
 Marcali Mesztegnyő
 Nagyszakácsi Nemesdéd
 Nemeskisfalud Nemesvid
 Nikla Ordacsehi
 Öreglak Pamuk 
 Pusztakovácsi Sávoly
 Somogyfajsz Somogysámson
 Somogysimonyi Somogyszentpál

 Somogyvár Somogyzsitfa
 Szegerdő Szenyér
 Szőkedencs Szőlősgyörök
 Tapsony Táska
 Tikos Varászló
 Vése Vörs
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 32 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 11 155 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 746 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 344 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 176 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 55 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 86 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 8 147
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 12%
A SEF életkora: 26 év
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 18 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézet 1910-ben alakult. Első vezetője dr. Mitzger Miksa volt. Őt követte dr. Putkovszky János. Ekkor már röntgenkészülékkel is rendelkeztek. 1928-ban 6 ággyal üzemel-
tek tbc-s betegek részére. 1952-től 1957-ig dr. Puskás László volt az intézet vezető főorvosa. Őt követte dr. Kajtár Csaba 1962-tól 1978-ig és felesége dr. Kajtár Csabáné 1963-tól 1985-ig, 
majd dr. Budai Gabriella 1985-től 2000-ig. A gondozó intézet főorvosa jelenleg dr. Solymos Adorján. A tüdőgondozóban 5 szakdolgozó dolgozik. Az önálló tüdőgondozót a Marcali Városi 
Önkormányzat Kórház-Rendelőintézetéhez kapcsolták és a kórház épületébe került. Az átvilágítást és a röntgenfelvételt a kórház radiológiai osztálya biztosítja.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.



169

MOSDÓS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Kaposi Mór Oktatókórház
Az intézmény címe: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
Az intézmény levelezési címe: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
Az intézmény telefonszáma: 82/579-500
Az intézmény faxszáma: 82/377-270
Az intézmény tulajdonosa: Magyar Állam
Az intézmény vezetője: Prof. dr. Repa Imre, főigazgató
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: foiotitk@kmmk.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 7+3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  11 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
A tüdőgyógyászat orvosai:
Pulmonológiai osztály 
 dr. Major Tamás
 dr. Szitás Györgyi
 dr. Mátyás Rózsa
 dr. Benkő András
 dr. Schipp Ildikó
 dr. Vallyon Márta
 dr. Ezer Éva
 dr. Király Attila
 dr. Kálmán Imre
Pulmonológiai szakrendelés 
 dr. Szikszay Katalin
 dr. Szabados György
Tüdőgondozó 
 dr. Rakvács Marianna
 dr. Kuczkó Éva
 dr. Marosi Imre
Az osztály szakdolgozóinak száma: 35+12 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  
 kardiológia, belgyógyászat, gyermekgyógyászat

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Somogy megye, Gödre, Szabadhídvég, Balatonvilágos
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 31 251 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 1 573 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 4 130 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 6 181 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  980 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 1 326 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 375 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
A SEF életkora: digitális mellkasröntgen 3 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
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: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen

Az intézmény rövid története
A mosdósi kastélyt 1892-ben építtette Pallavicini Ede őrgróf. 80 ezer holdas nagybirtoka Szeged mellett volt, ide 
csak vadászni járt. Asztmás volt, és Mosdóson mindig jól érezte magát, így elhatározta, hogy ide költözik. 1932-ben 
bekövetkezett haláláig itt lakott. A kastélyt 1938-ban az akkori betegbiztosító, az OTI vette meg Somogy megyével 
közösen gyermek-tbc szanatórium céljára. 1939-ben kezdték átalakítani, de közbejött a háború, és lengyel tiszteket 
helyeztek el benne. A háború után görög gyermeke k laktak itt, végül 1949-ben a kaposvári kórház kihelyezett osz-
tályának 100 ágyas gyermek-tbc szanatóriumaként nyílt meg. 1963-tól önálló szakkórház, kezdetben csak tüdő-, 
később már tüdő- és szívbetegeket is fogad. Jelenleg 270 ágy áll a betegek rendelkezésére, 74 gyermek-serdülő, 
illetve 196 felnőtt ágy. 1998 januárjától a gyermekosztályon belül 36 krónikus ágyat hivatalosan is a légzőrendszervi 
rehabilitáció céljára különítettek el. A krónikus tüdőbetegségben szenvedő gyermekek általános iskolai oktatása 
és gyógyúszása az országban egyedül itt megoldott. A betegek a gyermekosztályra leginkább a Dunántúlról, de az 
ország minden részéből jönnek. A felnőtt osztályok elsősorban Somogy megyéből veszik fel a betegeket. A dolgozók 
létszáma általában 450 körül ingadozik, ebből 40 orvos. Mosdós 1000 lelkes kisközség, Somogy megye székhelyétől, 
a 70 ezer lakosú Kaposvártól 18 km-re van. A kórház területe 60 hold (37 hektár), ebből kb. 30 hold park. A kórház 
területén 30 szolgálati lakás, nővérszálló, fedett uszoda, teniszpálya, labdarugópálya és egy 250 személyes előadóterem áll a dolgozók és a betegek rendelkezésére. Magyarország első 
gyermek-tbc szanatóriumából mára vezető szakkórház vált, ahol az aktív betegellátás mellett a krónikus ápolás és a rehabilitáció egyaránt lehetséges. A rehabilitáció szolgálatában 
áll az óvoda és az általános iskola, melyek egyedülállóan az országban a kórházhoz tartoznak. Az oktatáson kívül fizioterápiás kezelés, kitűnő szabadidős foglalkoztatási lehetőségek, 
többek között gyermek és felnőtt uszoda áll rendelkezésre. Előfordul, hogy a gyermekek több hónapot, esetenként éveket is eltöltenek a kórházban.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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NAGYATÁD*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Kórház Rendelőintézet, Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 7500 Nagyatád, Koch R. u. 6.
Az intézmény levelezési címe: 7500 Nagyatád, Koch R. u. 6.
Az intézmény telefonszáma: 82/351-440
Az intézmény faxszáma: 82/351-035
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Budai Gabriella
 

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 1 fő
Az intézmény orvosa: dr. Budai Gabriella, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Fábikné Kocsis Tünde, röntgenasszisztens 
Grunnerné Hartai Ildikó, röntgenasszisztens 
Harisné Pintér Margit, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Juhász Julianna, képalkotó diagnosztikai asszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 47 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 28 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 7 001 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 411 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 215 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  250 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 80 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 33 fő

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: 7 789 SEF, 1 365 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 79%
A SEF életkora: 35 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 15 év
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: 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? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nem

Az intézmény rövid története
A század végén, 1895-ben Éhn Sándor nagyatádi járási főszolgabíró egy Nagyatádon felállítandó járási kórház alapját kívánta megteremteni a községi utak mentén növő fű árának 
összegyűjtéséből. 1914-ig 13.215 korona gyűlt össze, ami a vármegyéhez került, de az első világháború meghiúsította a megvalósítást, az infláció pedig elvitte a pénzt. A sok gümőkóros 
megbetegedés és annak magas halálozási aránya sürgette az 1928-ban létesített tüdőbeteggondozó átadását, ami a szegény tüdőbetegek gondozását, a betegség felderítését szolgálta. 
Naponta volt ingyenes rendelés és a szegény pretuberkulotikus vérszegény gyermekek (30 fő) reggeliztetési akciója. Már az első három évben harmadára csökkent a gümőkóros halá-
lozás. Az 1950-es években dr. Naményi József tüdőgyógyász szakorvos nagy empátiával és elődei példáján a szegények gyógyításával sok embertársán segített. Őt követte dr. Büttner 
József gondozó vezető főorvos, majd dr. Kopcsányi Gemma és jelenleg dr. Budai Gabriella.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SIÓFOK
Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Siófok Város Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 8600 Siófok, Fő u. 132.
Az intézmény levelezési címe: 8600 Siófok, Fő u. 132.
Az intézmény telefonszáma: 84/310-098
Az intézmény faxszáma: 84/310-098
Az intézmény tulajdonosa: Siófok Város Kórház-Rendelőintézet 
Az intézmény vezetője: dr. Bartha Anna, főorvos

Működési adatok
Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
Az intézmény orvosai: 
dr. Bartha Anna, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Berkesné Szili Gabriella, vezető asszisztens 
Izsák Béláné, röntgenasszisztens 
Zsolnai Szilvia, röntgenasszisztens 
Lehel Zoltánné, SEF asszisztens 
Krammerné Blaskó Andrea, SEF asszisztens 
Czabula Tamásné, asszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai*
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 60 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 24 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem

Az intézményben ellátott betegekre vonatkozó adatok*
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 6 823 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 117 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 299 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 250 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 103 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 8 fő

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok*
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 11 990 SEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: 6 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok*
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: n.a.
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? n.a.
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 9 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 tüdőbeteg-gondozó intézet 1952-ben létesült Siófokon a Mártírok útja 5. szám alatt, és itt 1985. augusztus 15-
ig működött, az akkor bekövetkezett földrengésig. Az épület jelentősen megrongálódott, ezért átköltöztették. A 
tüdőbeteg-gondozó intézet első főorvosa dr. Palotai Tivadar volt, aki egy asszisztensnővel kezdett dolgozni. Ekkor 
a tüdőbeteg-gondozó intézet egy átvilágító- és egy rendelő-kezelő helyiségből állott. Önálló röntgenfelvétel ké-
szítésére az intézeten belül nem volt lehetőség. Az épületen belül röntgenszakrendelés is működött, a szükséges 
röntgenfelvételek itt készültek. dr. Palotai Tivadar főorvos 1956-ban nyugatra távozott, átmenetileg dr. Jancsó Fe-
renc röntgen főorvos látta el a tüdőgondozói munkát is. Ezen időszakban a tüdőgondozó ellátási területe kb. 35–40 
ezer fő volt. 1956 után négy évig dr. Hatvani Gyula, a lengyeltóti tüdőkórház orvosa látta el a gondozói munkát, majd 
1960. január 1-én főorvosi kinevezést kapott. 1971-től a betegek kivizsgálása a Mosdósi Tüdő- és Szívkórházban tör-
ténik. A stabil szűrőállomás (SEF) 1973. április 15-én kezdte meg működését a tüdőbeteg-gondozó intézeten belül 
egy asszisztenssel. 1979. január 1-én megszűnt a lengyeltóti tüdőkórház. Településeinek kb. fele a Siófoki Tüdőbe-
teg-gondozó Intézethez került, így az (ellátandó) lakosság száma kb. 60 ezer főre nőtt. A jelenlegi tüdőbeteg-gon-
dozó intézet egy korábbi gyógyszertár helyén épült fel 1985–86-ban. Az átköltözést követően a géppark cseréje is 
megtörtént (SEF 110×110-re, UV-4 átvilágítókészülék, tomo). dr. Hatvani Gyula főorvos 1985. december 31-én nyugdíjba vonult. 1987. november 1-től dr. Sas Gábor főorvos nyert kine-
vezést. Folyamatosan új tevékenységek – légzésfunkciós vizsgálat, allergológiai vizsgálat – bevezetésére került sor. dr. Sas Gábor 1996. április 5-ig mint aktív, 1998. augusztus 31-ig mint 
nyugdíjas látta el a vezető főorvosi teendőket. 1998. szeptember 1-től dr. Bartha Anna főorvos került kinevezésre, aki jelenleg is a gondozó vezetője. A szakdolgozói létszám jelenleg 6 fő.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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TAB*
Működési adatok
Az intézmény neve: Koppány Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az intézmény címe: 8660 Tab, Kossuth L. u. 56.
Az intézmény levelezési címe: 8660 Tab, Kossuth L. u. 56.
Az intézmény telefonszáma: 84/525-701
Az intézmény tulajdonosa: Tab Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: Mezőfi Gyula

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  2 fő
Az intézmény orvosai: 
dr. Rakvács Marianna 
dr. Szitás Györgyi
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 12820 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Andocs Bábonymegyer  
 Bedegkér Bonnya  
 Fiad Kapoly 
 Kánya  Kára   
 Kisbárapáti  Lulla  
 Miklósi Nágocs   
 Sérsekszőlős  Somogyacsa   
 Somogydöröcske  Somogyegres   
 Somogymeggyes  Szorosad  
 Tab Tengőd  
 Torvaj  Törökkoppány  
 Zala Zics 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 4 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:§ 711 fő

Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:§ –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:§ 85 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:§ 55 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:§  24 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:§ n.a.
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:§ 3 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben* rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 438
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora: 6 hónap 
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 6 hónap
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: 6 hónap
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? nincs

§Az intézményben 2011. szeptember 1-től kezdődően folyik tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozói tevékenység. 
  Az adatok a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkoznak.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


