
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE



174

Az intézmény rövid története
1946-ban 120 ággyal indult meg az első szanatórium Baktalórántházán, a volt Dégenfeld kastélyban. 1964-
ben létesült Nyíregyházán, a Sóstói úton a 300 ágyas tüdőgyógyintézet. Az intézményvezető dr. Pálffy 
Roland. Az intézmény osztályvezetői dr. Sashegyi Bertalan, dr. Kovács János, dr. Dévényi Zoltán, dr. Fábián 
Sándor és dr. Ászty Mirjana voltak. 1995-től a baktai intézet megszűnt, és a tbc-s betegeket Sóstón kezelték 
a III. Osztályon. dr. Papp Irén nyugdíjba vonulása után dr. Timári Erzsébet lett az osztályvezető a 90 ágyas 
II. Pulmonológiai Osztályon. dr. Szük Béla halála után az I. Pulmonológiára dr. Vinkler Ilonát nevezték ki 
osztályvezetőnek. dr. Bátor Ferenc nyugdíjazása után az I. és a III. Osztályból összevonva alakult ki az I. Pul-
monológia. Struktúrája 108 aktív ágy, benne 4 ágy intenzív, 20 ágy multirezisztens részleg, 70 krónikus ágy 
volt. 2010. szeptember 1-től új osztályvezető főorvost neveztek ki: dr. Szabó Pétert. Jelenleg 110 aktív ágy 
van kúraszerű ellátással, továbbá 4 szubintenzív ágy és 60 krónikus ágy, melyből 16 ágy a tbc-s betegek ré-
szére van elkülönítve. A hozzá tartozó laboratóriumok: bronchológia, citológia, aeroszológia, légzésfunkció.

NYÍREGYHÁZA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pulmonológiai Osztály
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
Az intézmény telefonszáma(i):  42/599-700/110 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  42/595-589
Az intézmény e-mail címe:  pulmo1@josa.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szszbmk.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szabó Péter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.szabo.peter@josa.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/599-700/110 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  78 
Rendelési idő:  Bronchológia: H-P 8:00-14:00  
 Cytológia: H-P 12:30-13:30  
 Aeroszol: 8:00-12:00  
 Pulmonológiai szakrendelés: H-P 8:00-12:00  
 Légzésfunkció: H-Cs 8:00-14:00; P 8:00-11:00  
 Onkológiai szakrendelés: H 11:00-13:00; K 13:00-16:00; Sz 10:00-13:00
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Péter, osztályvezető főorvos  
dr. Farszki Éva, főorvos  
dr. Juhász Gábor, főorvos  
dr. Paraicz Brigitta, szakorvosjelölt  
dr. Récsei Márta, szakorvosjelölt  
dr. Száraz Éva, főorvos  
dr. Szofilkánics Sándor, adjunktus  
dr. Madai Ildikó, adjunktus, külsős, szerződéssel szakrendel  
dr. Kukuly Alla, adjunktus, külsős, szerződéssel szakrendel
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  56
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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:  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Tokaj, Tiszatardos, Tiszaladány, Tarcal, Taktabáj, 
Szegilong, Szegi, Erdőbénye, Csobaj, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr
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:  3506
COPD-s járóbetegek száma:  5036
szénanáthás járóbetegek száma:  506
tumoros járóbetegek száma:  2618
tbc-s járóbetegek száma:  28
összes járóbeteg száma:  11694
asztmás fekvőbetegek száma:  213
COPD-s fekvőbetegek száma:  1325
tumoros fekvőbetegek száma:  983
tbc-s fekvőbetegek száma:  76
összes fekvőbeteg száma:  2597

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 20 éves
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  15 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  16 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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NYÍREGYHÁZA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Légzésrehabilitációs Osztály
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
Az intézmény telefonszáma(i):  42/599-700/214 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  42/402-009
Az intézmény e-mail címe:  legzesrehabilitacio@josa.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Koncz Mária
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drkoncz@josa.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/599-700/214 mellék

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:  80 óra (ebből járóbeteg-ellátás 20 óra)
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig:  9.00-14.00
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Koncz Mária, osztályvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Tokaj város
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:  246
COPD-s járóbetegek száma:  680
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  50
szénanáthás járóbetegek száma:  9
tumoros járóbetegek száma:  28
tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  1013
asztmás fekvőbetegek száma:  60
COPD-s fekvőbetegek száma:  182
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  30
tumoros fekvőbetegek száma:  11
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  283

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 45 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  12 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  15 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1946-ban 120 ággyal indult meg az első szanatórium Baktalórántházán, a volt Dégenfeld kastélyban. 1964-
ben létesült Nyíregyházán, a Sóstói úton a 300 ágyas tüdőgyógyintézet. Az intézményvezető dr. Pálffy Roland. 
Az intézmény osztályvezetői dr. Sashegyi Bertalan, dr. Kovács János, dr. Dévényi Zoltán, dr. Fábián Sándor és 
dr. Ászty Mirjana voltak. 1995-től a baktai intézet megszűnt, és a tbc-s betegeket Sóstón kezelték a III. Osz-
tályon. dr. Papp Irén nyugdíjba vonulása után dr. Timári Erzsébet lett az osztályvezető a 90 ágyas II. Pulmo-
nológiai Osztályon. Jelenleg légzésrehabilitációs osztályként működünk. 2015. szeptember 1-től – dr. Timári 
Erzsébet főorvosnő nyugdíjba menetelét követően – dr. Koncz Mária főorvosnő lett az osztályvezető főorvos.
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NYÍREGYHÁZA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Megyei-Városi Tüdőgondozó Nyíregyháza
Az intézmény tulajdonosa:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Megyei Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Víz u. 9.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Víz u. 9.
Az intézmény telefonszáma(i):  42/504-086; 42/504-087; 42/414-164
Az intézmény faxszáma(i):  42/504-087
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@josa.hu
Az intézmény honlapjának címe:  szszbmk.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kerényi Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drkerenyi@josa.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/504-087

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  gondozás 116 
 tüdőszűrés 103  
 tüdőgyógyászati szakrendelés 72  
 dohányzás leszokás támogatás: egyéni 3, csoportos 2
Rendelési idő:  H, SZ, Cs 8:00-11:00, K 8:00-11:00 és 12:30-15:30:, P 8:00-10:00
A bejelentkezés módja:  telefonos vagy személyes
Az intézmény orvosai:  
Teljes munkaidőben:  
dr. Fráter Rozália, adjunktus  
dr. Kerényi Ildikó, gondozó vezető  
dr. Obbágy Veronika, főorvos  
dr. Vinkler Ilona, főorvos  
Részmunkaidőben:  
dr. Galambos Teodóra, főorvos  
dr. Huszár Irma, főorvos  
dr. Jósvai Gabriella, főorvos  
dr. Kaposi Katalin, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  34
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen

Ha igen, heti hány órában? 4
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermekpulmonológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Balkány, Bashalom, Biri, Bököny, Érpatak, 
Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kemecse, Nagycserkesz, Nagykálló, Nyíregyháza, 
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Szakoly, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, 
Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári, Újfehértó, Virányos
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  72 felnőtt, 34 gyermek
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:  6903
COPD-s járóbetegek száma:  8294
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  2071
szénanáthás járóbetegek száma:  4930
tumoros járóbetegek száma:  77
tbc-s járóbetegek száma:  325
összes járóbeteg száma:  22600

Az intézmény rövid története
1914-ben Tüdőgondozó Intézet létesült Nyíregyházán. Az 1940-es években már iskolások körében is végeztek tü-
dőszűrést. 1945-ben a gondozó Riker röntgengéppel dolgozott. 1956-ban átadtak Nyíregyházán egy másik tüdő-
gondozót is. 1958-ig a felkutató munkát a gondozók átvilágítós szűréssel végezték. 1958-ben SEF és MEF szervezés 
Nyíregyházán. 1958-ban egy, majd kettő ernyőfényképezőgéppel, 1962-től öt brigád öt géppel járta a megyét, 
szervezetileg a megyei gondozóhoz tartoztak. A Calmette-védőnői hálózatot 1954-ben szervezték meg. 1973-ban a 
megye gondozó intézeteit a Megyei Tüdőszakkórházzá nyilvánított baktalórántházi intézethez kapcsolták. Ezt szak-
mai indokok miatt 1983-ban módosították, a vidéki tüdőgondozókat a területileg illetékes kórházakhoz integrálták. 
Így a Nyíregyházán működő két tüdőgondozót (városi, járási) a Jósa András Megyei Kórházhoz csatolták. 1985-ben a 
két gondozó egyesült Megyei-Városi Tüdőgondozó Intézet néven. Így a három részleg (TG, SEF, MEF) egy épületben, 
2002-től országosan egyedülálló informatikai hálózattal összekötve működhetett. 1999-ben az intézet új röntgen 
berendezéseket kapott. 2005-ben megtörtént az épület teljes felújítása. Alapintézményünkben, a Megyei-Városi 
Tüdőgondozó Intézetben a megye tüdőszűrésének tekintetében nem történt változás. Két csoporttal dolgozunk, 
az egyik hagyományos technikával működő települő szűrőcsoport, a másik digitális technikával dolgozó szűrőbusz, 
melyen röntgenen kívül lehetőség van vaszkuláris szűrésre is. Sajnos a szakrendelésben és a gondozásban lényeges 
módosításokat kellett végrehajtani részben szakorvoshiány, részben anyagi gondok miatt. Ugyanis két tüdőgondo-
zót – a tiszalöki és a nagykállói gondozót – be kellett zárni, így 70 ezres ellátási területük a nyíregyházi tüdőgondozóra hárul. Így az immár 220 ezer lakos három főállású tüdőgyógyász 
(heti 20 óra szakrendelői és 16 óra gondozási óraszámmal) és egy héten egyszer 6-6 órában (3-3 szakrendelői és 3-3 gondozási óraszámban) egy-egy részmunkaidőben dolgozó kolléga 
látja el. Ezzel megyénkben – sajnos kényszerhelyzet miatt – a tüdőgyógyászati betegellátásnak három szintje valósul meg: (1) a fekvőbeteg-osztályhoz rendelt ambulancia, ahol több 
szakvizsgával rendelkező tüdőgyógyász kollégák adnak konzíliumot; (2) főállásban, teljes munkaidőben dolgozó tüdőgyógyász szakorvosok által vezetett tüdőgondozók, ahol teljes 
körű tüdőgyógyászati betegellátás történik; (3) részmunkaidőben történő betegellátás, ahol természetesen a betegek még szintén teljes körű ellátásban (szakrendelés, szűrés-gondo-
zás) részesülnek. A komoly szakorvoshiány miatt a betegellátás (hosszú előjegyzési idők) és a szűrés egyaránt rendkívül nehéz. A jövőbeni célunk az lenne, hogy kevesebb, de digitális 
technikával működő SEF állomás segítse munkánkat és a tbc helyzetre való tekintettel megőrizzük a MEF szűrést, melyet szintén egységesen digitalizálva oldanánk meg. Ehhez jelenleg 
nincsenek meg az anyagi feltételek. A nagykállói és a tiszalöki tüdőgondozót a fenntartó megyei kórház bezárta, így az ezek ellátási területén élő lakosság tüdőgyógyászati ellátását is 
mi végezzük. Ezzel a korábbi 40 lakosról 55 lakosra emelkedett az egy orvosra jutó betegek aránya. A 2013. május 1-től ismét fennálló közalkalmazotti jogviszony és dr. Obbágy Veronika 
nyugdíjba vonulása miatt 2013. május 2-től az intézmény vezetője dr. Kerényi Ildikó. A 2014. január 1-től életbe lépett, megváltozott jogszabályi környezetben is két MEF csoporttal és a 
Városi Szűrőállomásokon megtörténik a megye lakosságának tüdőszűrése.
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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:  15714
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  28070
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  19 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  67991
a MEF készülék:  digitális, nem digitális
a MEF életkora:  digitális: 8 év; nem digitális: 25 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 5
- ezen belül a kontaktok száma? 3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  2

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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BAKTALÓRÁNTHÁZA*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
Az intézmény levelezési címe: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
Az intézmény telefonszáma: 42/552-022
Az intézmény tulajdonosa: Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője: dr. Jósvai Gabriella
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: baktaloranthaza@josa.hu
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosa: dr. Jósvai Gabriella, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Kiss Tiborné
Nagy Tiborné
Szabóné Kéri Katalin
Tar Sándorné
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: cukorbeteg gondozás

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 43560 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 27 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 
 3 820 fő vizsgálat, 3 143 fő szűrés
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 390 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 620 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  159 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 32 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 89 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 11 393
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora: 30 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
A légzésfunkciós készülék életkora: 13 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 13 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 tüdőgondozó 1961-től működik. Megalapításakor a baktalórántházi tüdőszanatórium mellett működött. A 
betegek ellátását dr. Nagy Géza, a szanatórium vezető főorvosa és orvosai látták el. 1984-ben a tüdőgondozó 
is a Megyei „Jósa András” Kórházba integrálódott. A betegellátást a szanatórium orvosai mellékállásban látták 
el. 1995-ben a baktalórántházi tüdőosztály Nyíregyházára költözött. 1998-tól a tüdőgondozót átépítették, 
1999. március 1-től mindennapos rendeléssel, állandó orvossal működik. Ekkor az újjáépített épületben kezd-
tünk dolgozni, új műszereket (röntgent, EKG-t, légzésfunkciós készüléket és inhalációs készülékeket) kaptunk.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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CSENGER
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Népjóléti Intézmény
Az intézmény tulajdonosa:   Csenger Város Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4765 Csenger, Ady út 20.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   4765 Csenger, Ady út 20.
Az intézmény telefonszáma(i):   44/520-571
Az intézmény faxszáma(i):   44/520-103
Az intézmény e-mail címe:   nepjoleti@csenger.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Arday András
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   nepjoleti@csenger.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  44/520-552

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:  12
Rendelési idő:  Kedd-Csütörtök 8.00-14.00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:   
dr. Szabó Gizella
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 298
Ha igen, sorolja fel azokat: Belgyógyászat, Endokrinológia, Kardiológia, Sebészet, Tra-
umatológia, Szülészet-Nőgyógyászat, Fül-Orr- Gégészet, Szemészet, Bőr és nemibeteg 
ellátás, Neurológia, Urológia, Reumatológia, Fizioterápia, Pszichiátria, Laboratórium, 
Röntgen, Ultrahang, Tüdőgondozó.
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Csenger, Csengerujfalu, Ura, Tyukod, Porcs-
alma, Szamostatárfalva, Szamosbecs, Szamosangyalos, Csengersima, Gacsály, Csegöld, 
Császló, Pátyod, Komlódtótfalu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  10
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  349
COPD-s járóbetegek száma:  497
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  227
szénanáthás járóbetegek száma:  440
tumoros járóbetegek száma:  12
tbc-s járóbetegek száma:  2
összes járóbeteg száma:  1527

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:  
 212 (a csengeri lakosság szűrését az Önkormányzat finanszírozza)
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  916
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  3149 (a megyei intézet végzi)
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 2 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs
 

Az intézmény rövid története
Hosszú évekig működött az intézmény elődje, 1993 óta a tüdőbetegek ellátása Mátészalkán történt. 2014. május 1-től újjáépült intézményben, helyben látjuk el a betegeket. 
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FEHÉRGYARMAT
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Az intézmény tulajdonosa:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  44/511-156
Az intézmény e-mail címe:  tudofgy@szbkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tóth Sándor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudofgy@szbkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  44/511-215

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
Rendelési idő:  tüdőgondozás, tüdőgyógyászati szakrendelés: kedd, szerda, péntek,  
 allergológiai szakrendelés: csütörtök
A bejelentkezés módja:  tüdőgondozói vizsgálatra háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval 
 allergológiai szakrendelésre előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Tóth Sándor  
dr. Alb Krisztina Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 8
Ha igen, sorolja fel azokat:  tüdőgyógyász, klinikai immunológus-allergológus
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, 
Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánk-
majtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, 
Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, 
Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamo-
sújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszaberek, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tunyogmatolcs, 
Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zsarolyán, Zajta 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  20 rendelés
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:  1489
COPD-s járóbetegek száma:  3229
szénanáthás járóbetegek száma:  1233
tumoros járóbetegek száma:  416
tbc-s járóbetegek száma:  237
összes járóbeteg száma:  6604

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:  1607
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3790
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  15 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5711
a MEF készülék:  nem digitális

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- 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:  23 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Fehérgyarmaton 1950-ben, családi házból átalakított épületben kezdte meg működését a Tüdőgondozó In-
tézet. Hosszú évekig nagy gondot jelentett a tüdőszűrések, orvosi vizsgálatok elvégzése a rossz állatú épü-
letben, elöregedett röntgen gépekkel. 2000. június 8-án került sor az új épület avatására, átadására. Így ma 
már komfortos körülmények között, modern gépek biztosítják a szűrések és vizsgálatok problémamentes 
lebonyolítását. 
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Az intézmény rövid története
A gávavencsellői tüdőgondozó az 1950-es évek elején kezdett el működni dr. Mozol József vezetésével. Ekkor Gáva 
még járási székhely volt. 1961–1997 között dr. Medgyessy Béla főorvos irányította az intézményt, melynek ellátási 
területe 18 ezer lakosra terjedt ki. 1999-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat rekonstrukciós terve 
alapján az épület egészét felújították és bővítették, új diagnosztikus eszközökkel szerelték fel (kivéve a stabil ernyő-
szűrő gépet). Ezzel párhuzamosan a tüdőgondozó ellátási területét is átszervezték, bővítették. 2010-ben az elavult 
ernyőszűrő gépet újabbra cserélték. A tüdőgondozó a Nyíregyházi Jósa András Oktató Kórház részeként működik 
jelenleg 7 dolgozóval. 2007-2013-ig a pulmonológiai szakrendelés mellett gyermekgyógyászati, belgyógyászati és 
ultrahang szakrendelés is működött intézetünkben, melyeket fokozatosan megszüntettek.

GÁVAVENCSELLŐ
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
Az intézmény telefonszáma(i):   42/206-065
Az intézmény faxszáma(i):   42/572-002
Az intézmény e-mail címe:   gavavencsello@josa.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Kaposi Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   kaposikatalin@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/206-065

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:  14 óra járóbeteg ellátás 
 16 óra gondozás  
 dohányzás leszokás támogatás – egyéni: heti 3 óra, csoportos: heti 2 óra
Rendelési idő:  Hétfő: 8-12, Kedd: 8-14 (csak tüdőszűrés), Szerda: 8-12 
 Csütörtök: 13-17, Péntek: 8-12
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján (személyesen vagy telefonon)
Az intézmény orvosai:  
dr. Kaposi Katalin, gondozó vezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 
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? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Tímár, 
Tiszabercel, Tiszatelek, Tiszarád, Vasmegyer
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  19
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:  1479
COPD-s járóbetegek száma:  1103
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  774
szénanáthás járóbetegek száma:  1621
tumoros járóbetegek száma:  73
tbc-s járóbetegek száma:  49
összes járóbeteg száma:  5139

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:  503
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1797
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  16 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  6223 fő
a MEF készülék:  digitális, nem digitális
a MEF életkora:  n.a.
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 7
- ezen belül a kontaktok száma? 6
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozó intézetünkben

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
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  16 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  16 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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KISVÁRDA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Felső-Szabolcsi Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Felső-Szabolcsi Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u. 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u. 6.
Az intézmény telefonszáma(i):  45/405-088
Az intézmény e-mail címe:  anitaperenyi@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Kukuly Alla
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.kukulyalla@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  45/405-088

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  84
Rendelési idő:  hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 8:00-14:00; kedd: 8:00-17:00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Kukuly Allarn 
dr. Kukuly Miklósrn 
dr. Tóth Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8
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: Kisvárda, Ajak, Anarcs, Benk, Berkesz, Domb-
rád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gégény, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Komoró, Lövőpetri, 
Mándok, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Papp, Pátroha, Rétközberencs, 
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszaszentmárton, Tornyos-
pálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  42
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:  2584
COPD-s járóbetegek száma:  3144
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  150
szénanáthás járóbetegek száma:  250
tumoros járóbetegek száma:  53
tbc-s járóbetegek száma:  166

összes járóbeteg száma:  7047
asztmás fekvőbetegek száma:  26
COPD-s fekvőbetegek száma:  43
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  0
tumoros fekvőbetegek száma:  7
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  76

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:  11077
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  1 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 12
- ezen belül a kontaktok száma? 7
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 5
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a Tüdőgondozóban

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
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot:  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  18 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Kisvárda városában a tüdőgyógyászati ellátás 1938-ban kezdődött. A Tüdőgondozó 1957-ben költözött a jelenlegi 
épületbe dr. Plesa Márta vezetése alatt. 1962–1976 között dr. Szabó Antal, 1976–1996 között dr. Papp Irén, dr. Ara-
nyosi István, dr. Fazekas János, dr. Kiss Árpád, 1996–2015 között dr. Vedres Anna vezették a Tüdőgondozót. 2016 
márciusától dr. Kukuly Alla vette át a gondozó vezetését. Jelenleg a hét minden napján van szakrendelés, gondozás 
és tüdőszűrés. Az intézményben jelenleg 3 szakorvos, 4 szakasszisztens (2 védőnő), 4 röntgen-asszisztens dolgozik. 
A műemlékké nyilvánított épület külső felújítása és röntgenparkjának lecserélése 2015 végén történt meg.
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Az intézmény rövid története
Mátészalkán, az akkori Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye székhelyén 1932-ben létesítették az első tüdőgondozó 
intézetet. Az írásos dokumentumok szerint az évi átlagforgalom 4000 körül mozgott a szűrővizsgálatokkal együtt. 
A jelenlegi tüdőgondozó telkét 1934-ben vásárolták. Az intézet 1936-ban kezdte a munkáját, dr. Virágh Zoltán tü-
dőszakorvos vezetésével. A gondozóintézet felépítése, felszerelése terheit részint az OTSZE, de nagyrészt a megye 
biztosította. Az ügy lelkes támogatója volt az akkori alispán és Ortutay Gyula bank-vezérigazgató. Ez utóbbi fiának 
tbc-s betegsége kapcsán vált a tbc elleni küzdelem lelkes hívévé. Tervbe vették 1939. január 1-re egy vándor röntgen-
autó beállítását, valamint Mátészalkán egy 40 férőhelyes tüdőbeteg-otthon felépítését is, ezek azonban már nem valósultak meg. Az új tüdőgondozó forgalma évről évre emelkedett, 
1940ben 8000 körül mozgott. Maga az épület 1968-ig az eredeti alakjában állt. A gondozó bal oldalát lakásnak használták, és csak a jobb oldal, mely egy felvételi irodából, egy nagy 
munkahelyből és egy kis röntgenhelyiségből állt, szolgálta a betegellátást, természetesen váróhelyiséggel. 1964-ben létesült az addig lakásnak használt szárnyban az ernyőképszűrő 
állomás. A szűrőállomás és a tüdőgondozó várója azonban közös maradt. A korszerűsítés 1968-ban történt meg, amikor elkülönítették a szűrőállomást a gondozó részétől. A szabályoknak 
megfelelő röntgenhelyiséget és sötétkamrát alakítottak ki, és beszereltek egy rétegfelvételek készítésére is alkalmas röntgengépet. Külön vizsgálóhely is létesült, ahol az orvos a beteggel 
nyugodt körülmények között foglalkozhatott. Ekkor alakítottak ki külön laboratóriumi helyiséget és a dolgozók részére öltözőt és zuhanyzót. 1970-ben az ernyőképszűrő állomás szűrőgé-
pét korszerűsítették. Az adig használt 35x35 mm-es kamera helyett 70x70 mm-es fototimerrel ellátott modern Zeiss-kamerát kapott a szűrőállomás. 1976-ban újabb átalakítás történt, 
a tüdőgondozó központi fűtést kapott. A személyi állomány kezdetben nagyon szűkös volt, jó ideig csak egy orvos és egy asszisztens dolgozott a gondozóban. dr. Virágh Zoltán vezette 
az intézetet, majd dr. Szalay Rudolt főorvos volt, aki 1957-ig dolgozott itt. Ezután csak helyettes orvosok látták el a gondozói munkát, így dr. Mihók, dr. Halmos, majd 1959-ben ismét sr. 
Szalay. 1960   –1963 között dr. Kovács Zoltán volt kinevezett vezető főorvos, majd ismét helyettesek következtek. Ezek közül leghosszabb ideig dr. Kiss József kocsordi igazgató főorvos látta 
el a munkát. 1967-től dr. Hámori Andor vezette az intézetet. 1973-ban ünnepelte az intézet fennállásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézet dolgozói – dr. Hámori Andor 
vezető főorvos, Dorogházi Ilon Calmette-védőnő és Fábián Imréné asszisztensnő – „Az egészségügy kiváló dolgozója” kitüntetésben részesültek. A dr. Hámori Andor által megkezdett 
munkát 1985-től dr. Szabó Gizella veszi át, aki nagyelhivatottsággal végzi feladatát. 1990. március 14. jelentős dátum Mátészalka és környéke egészségügyi ellátásában. dr. Györffy István 
egészségügyi államtitkár ezen a napon avatta fel a Tüdőgondozó Intézet kibővített, átalakított, felújított épületét. A megyében egyedülállóan komplex szűrővizsgálatokat végeznek, me-
lyek számítógépes feldolgozással kerülnek be a nyilvántartásba. A mátészalkai tüdőbeteg gondozó intézet főorvosa és munkatársai szervezésében 1990-ben és 1998-ban is Mátészalkán 
került megrendezésre a tüdőgyógyászok országos kongresszusa, amelyen az ország és a megye szakemberei adtak számot a gondokról és az eredményekről. 1996. október 15-én 26 fővel 
megalakult a Szatmári Asztma Klub, melynek szakmai vezetője dr. Szabó Gizella vezető főorvos, elnöke Néma Bertalanné szakasszisztens. A jelenleg is aktívan működő klub létszáma 40 fő. 
1998-ban az adminisztráció és a betegnyilvántartás számítógépen történik, az országban számos helyen, így Mátészalkán is telepítik a Főnix programot, melyet 2003-ban az InfoRend vált 
fel. A tüdőgondozó vezetését 2007 novemberében dr. Fábián Mariann tüdőgyógyász főorvos vette át, a szakmai munka azonos feltételek mellett jelenleg az ő vezetésével folytatódik. 2 éve 
a mátészalkai tüdőgondozó átvállalta a csengeri ellátási terület szakellátását OEP szerződésben meghatározott ideig (adataikat külön tüntetjük fel), de rendelési óraszám nem lett bővítve.

MÁTÉSZALKA*
Működési adatok
Az intézmény neve:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Tüdőbeteg Gondozó Intézet Mátészalka
Az intézmény címe:  4700 Mátészalka, Kölcsey tér 5.
A tüdőgondozó telefonszáma:   44/313-900
A tüdőgondozó faxszáma:  44/314-688
A tüdőgondozó e-mail címe:   tudogondozó@szalkakorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetője:   dr. Fábián Mariann
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: drfabianmariann@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 44/313-900

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 63 óra
Rendelési idő:  H, K, Sz, P 8:00-15:00; Cs 8:00-18:00
Az intézmény orvosai:
 dr. Fábián Mariann, főorvos  dr. Jósvai Gabriella, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 9 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  60 963 fő+14 159 fő (Csenger)
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Fábiánháza  Fülpösdaróc  Géberjén  
 Győrtelek  Hodász  Jármi  
 Kántorjánosi  Kocsord  Mátészalka  
 Mérk  Nagydobos  Nagyecsed  
 Nyírcsaholy  Nyírkáta  Nyírmeggyes 
 Nyírparasznya  Ópályi  Őr  
 Ököritófülpös  Papos  Szamoskér  
 Szamosszeg  Tiborszállás  Vállaj 
 Csenger Csengersima Csengerújfalu 
 Pátyod Porcsalma Szamosbecs 
 Szamostatárfalva
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 30+8 rendelés 
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 7 432 fő

Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 269 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  2 058 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 431 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 136 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  8 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  45 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:  11 780 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 37%
A SEF életkora:  44 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: 18 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 előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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NYÍRBÁTOR*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Tüdőgondozó Nyírbátor
Az intézmény tulajdonosa:  Nyírbátori Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a
A tüdőgondozó telefonszáma: 42/281-711/130 mellék
A tüdőgondozó faxszáma:   42/281-152
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudonyb@szszbmk.hu 
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Alb Krisztina Éva
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  tudonyb@szszbmk.hu 
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/281-711/132 mellék 
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:  70/9415201

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 19 óra
 allergológia 5 óra
  tüdőgondozás15 óra 
 tüdőszűrés 15 óra
Az intézmény orvosai:  dr. Alb Krisztina Éva
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:  43 557 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
   Bátorliget   Encsencs   Kisléta   
 Máriapócs   Nyírbátor  Nyírbéltek   
 Nyírbogát   Nyírcsászári   Nyírderzs   
 Nyírgelse   Nyírgyulaj   Nyírlugos
   Nyírmihálydi   Nyírpilis   Nyírvasvári   
 Ömböly   Penészlek   Piricse    
 Pócspetri   Terem
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  22 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  12 918 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 509 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 267 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  2 699 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  20 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  12 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:  7555
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5470
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  36%
A SEF életkora:   ismeretlen
A MEF életkora:  szűrőbusz végzi (Nyíregyházához tartozik)
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, akkor a gép életkora: ismeretlen
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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen   
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora: ismeretlen
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen   
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van    
 

Az intézmény rövid története
A Nyírbátori Tüdőgondozó hosszú múltra tekint vissza: 1926-ban épült az első Tüdőgondozó- és Szűrőállomás 
Nyírbátor, Sport u. 2. szám alatt. dr. Bella Imre Nyírbátor város szülöttje, tüdőgyógyász és sebész főorvos jóté-
konysági rendezvények és adományok révén építtette, ami akkor az országban a hatodik tüdőgondozó volt. Itt 
1991-ig működött az intézet. 1968-tól 1997-ig dr. Fülöp Ágnes tüdőgyógyász főorvos vezette az Intézetet. Két 
röntgenasszisztens, két Calmette-védőnő és egy laborasszisztens segítette a munkáját. Az ő szakmai tudásá-
nak köszönhetően és a szoros és intenzív Calmette-védőnői munka révén sikerült csökkenteni az akkor 75-80 
tbc-s prevalenciát mutató statisztikát. Ezért 1973-ban az akkori munkáltató, a Megyei Tüdőgondozó szakmai 
vezetése, dicsérő oklevéllel jutalmazta a főorvosnőt és csapatát. 1991-ben a tüdőgondozó a Városi Tanács Egészségügyi Osztályához tartozott. Az akkori városi főorvos, dr. Gaál Mihály 
kezdeményezésére megépítették Nyírbátorban az Egészségügyi Központot, amely egy helyre tömörítette a háziorvosi, a fogorvosi, a szakorvosi rendelőket és a védőnői szolgálatot. Itt 
kapott helyet a jelenlegi tüdőgondozó is, ami belső jellegét tekintve dr. Fülöp Ágnes intézetvezető elképzelései alapján készült el. Külön helyiségben kaphatott helyet a szűrőállomás és 
a tüdőgyógyászati szakrendelés. Új gépparkot kapott az intézet és felújították a SEF gépet is. dr. Fülöp Ágnes nyugdíjba vonulása után 1997-ben dr. Oremus Marina tüdőgyógyász lett az 
intézet főorvosa. Az ő nevéhez fűződik, hogy önkéntes alapon allergia szűrővizsgálatot végeztek több intézményben, munkahelyen és a vonzáskörzetünkhöz tartozó községekben. Így 
egyre több allergiás és asztmás beteget szűrtek ki és gondoztak. Inhalációs terápiában részesítették őket és beindították a dohányzás elleni programot is. Szembetűnő volt a változás, már 
akkor jelentősen megnőtt az asztmás és allergiás betegek száma. dr. Oremus Marina 2003-ban elment az intézetből, három évig helyettesítő orvos látta el a feladatokat. Az ő kezdemé-
nyezésére és az akkori munkáltató, a Humán Centrum Szakorvosi Kft. vezetése segítségével az új uniós viszonyoknak megfelelő spirométert, automata filmelőhívót kapott az intézet. 2006 
augusztusában a munkáltató a fehérgyarmati Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő lett. Ekkor dr. Alb Krisztina Éva lett a tüdőgondozó vezetője. Bevezették az ISO 9001-2000 minőség-
biztosítási rendszert és allergológiai szakrendelés indult. Jelenleg három szakasszisztens és egy orvos írnok dolgozik a tüdőgondozóban. Az intézet hozzájárult a szakképzetlen dolgozónk 
továbbtanulásához, aki az idén fog röntgenasszisztensként végezni, így két röntgenasszisztenssel működhetünk tovább. 2009. október 1-én a Nyíregyházi Jósa András Kórházzal fuzionál-
tunk, és a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részeként működött a gondozó. 2013 őszén jelentkeztünk dohányzás leszokást támogató csoportos foglalkozások tartására 
TÁMOP-os pályázat keretében. A konzorciumi vezető Nyíregyháza. 2013. április 1-től az intézmény dolgozói alkalmazottból közalkalmazotti státuszba léptek át. Az intézmény új neve: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. A nyírbátori tüdőgondozó az északi pólushoz tartozik Mátészalkával, Fehérgyarmattal és Vásárosnaménnyal együtt.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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VÁSÁROSNAMÉNY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Vásárosnaményi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4800 Vásárosnamény, Ady u. 5.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4800 Vásárosnamény, Ady u. 5.
Az intézmény telefonszáma(i):  45/570-785
Az intézmény faxszáma(i):  45/570-762
Az intézmény e-mail címe:  drkukulym@freemail.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kukuly Miklós
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drkukulym@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  45/570-785

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:  36
Rendelési idő:  hétfő, szerda, csütörtök 8:00-14:00; kedd 13:00-18:00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefon
Az intézmény orvosai:  dr. Kukuly Miklós, tüdőgyógyász főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
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: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Bereg-
surány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, 
Lónya, Mátyus, Márokpapi, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Tarpa, Tákos, 
Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  18
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
asztmás járóbetegek száma:  1833
COPD-s járóbetegek száma:  1266
szénanáthás járóbetegek száma:  2741
tumoros járóbetegek száma:  75
tbc-s járóbetegek száma:  67
összes járóbeteg száma:  5712

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:  3798
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  37 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 5
- ezen belül a kontaktok száma? 4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a tüdőgondozóban

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
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  19 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Vásárosnaményban 1952-ben indult a szervezett pulmonológiai ellátás. 1962-ig dr. Mikó György, majd 1962-től 
1965-ig dr. Szalai Rudolf vezetése alatt működött a tüdőgondozó. 1965-től 1992-ig dr. Veress Endre vezette az 
intézetet, aki emellett járási, majd városi főorvosi feladatokat is ellátott. 1992  -től  2002-ig dr. Bartha Julianna, 
2003-tól pedig dr. Kukuly Miklós látja el a tüdőgondozó vezetőjének feladatát. Fennállása óta a gondozó többször 
is költözött, legutóbb 2002-ben a teljesen felújított, a Szatmár-Beregi Kórház területén lévő épületbe. 


