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SZEKSZÁRD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Tüdőgondozó Szekszárd
Az intézmény tulajdonosa:  Tolna Megyei Balassa János Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
Az intézmény telefonszáma(i):  74/501-534
Az intézmény vezetője:  dr. Gagyi Emma
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  gagyi.emma@tmkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  74/501-536

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33
Rendelési idő:  8.00-12.30 (hétfőn 15.00-17.00-ig is)
A bejelentkezés módja:  előjegyzés lehetséges
Az intézmény orvosai:  dr. Gagyi Emma, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8
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:  Szekszárd város és  
 a szekszárd kistérség települései (82144 lakos, ebből 14 éven felüli 70612)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  45
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:  1215
COPD-s járóbetegek száma:  1116
szénanáthás járóbetegek száma:  213
tumoros járóbetegek száma:  219
tbc-s járóbetegek száma:  50
összes járóbeteg száma:  2813

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:  3079
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  12723
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  8 hónap
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 3

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? a Radiológiai Osztályé kb. 25 éves
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  közel 20 éves
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó intézetet Szekszárdon 1936-ban alakították ki a kórház épületében a tüdőosztály felügyelete mellett. Szegénysorsú 
betegeket láttak el, iskolások tuberkulin szűrését, ipari dolgozók szűrését végezték, elsők között indult az újszülöttek BCG oltása, a 
tbc-s betegek szociális gondozása. 1937-ben megyei központú tüdőgondozó lett és új helyre költözött. A II. világháború után a tbc 
elleni küzdelem kiemelt állami feladat lett, előtérbe került a megelőzés szemlélete. 1951-ben dr. Reglődi József került a gondozó 
élére. Nagy előrelépést jelentett a tuberkulózis elleni gyógyszerek megjelenése. Az 50-es években reprezentatív jelleggel tüdőszűrés 
indult, kölcsön készülékkel, sok új beteget fedeztek fel. 1956-től kötelező a BCG-oltás, majd a revakcináció. 1958-ban jön létre a 
Calmette-védőnői hálózat. Az 1960-ben megjelent új tbc-törvény nagy hatással volt megyénkre is, többek között 1961-ben megyei 
mozgó ernyőszűrés, 1963-ban Szekszárdon SEF szűrés indult. A 60-as évek vége felé a tbc-s betegszám csökkenésével előtérbe került 
az aspecifikus betegek ellátása, amit a tüdőgyógyász hálózatra bíztak. A 70-es évektől gyermekpulmonológiai szakrendelés indult 
a gondozó orvosainak közreműködésével. 1975-re a tbc a beteganyag 33%-ára csökkent. 1976-tól az új gondozóvezető dr. Vecsey 
Albert főorvos. 1977-ben a gondozót a Megyei Kórház–Rendelőintézeti egységbe vonták, megyei jellege megszűnt, de „megyei” 
feladatai megmaradtak. 1981-85 között a már korszerűtlen épületben működő gondozót áttelepítették. 1981-ben a gondozó tü-
dőszűrő buszt kapott, a kitelepülések száma csökkenhetett. 1986-ban megnyílt a Gondozási Központ, ahol újból helyet kapott a 
Tüdőgondozó, új munkaeszközökkel, berendezésekkel, a MEF Szolgálat komplex szűrésre is alkalmas csuklós buszt vehetett át. Bein-
dult a számítógépes idézési program. 1991-től új vezető a tüdőgondozó élén: dr. Gagyi Emma. 1994-től egy szűrőszolgálat dolgozik. 
1996-től a tüdőgondozó új helyen: a Kórház-Rendelőintézetben. Azóta itt folyik a szakrendelés és a gondozás. Helyünk szűkös, gépe-
ink elöregedtek, gyakoriak a meghibásodások, gond az alkatrészbeszerzés. 2006 szeptemberében műszaki okok miatt a szűrőbuszt 
kivonták a forgalomból, azóta a szűréseket kitelepüléssel végezzük. 2009 márciusában a rendelőintézeten belül átköltöztették a 
gondozót, azóta új helyen vagyunk. Jelenleg orvosaink nyugdíj mellett dolgoznak, a munkát 9 szakdolgozó segíti. 2013 júliusában 
megszűnt a Mozgó Ernyőszűrő megyénkben. 2006 szeptemberében műszaki okok miatt a szűrőbuszt kivonták a forgalomból, azt követően a MEF szűrést kitelepült szűréssel végeztük, 
2013 júliusában azonban ez a rendszer is megszűnt. Azóta Tolna megyében csak SEF állomások állnak rendelkezésre. Jelenleg orvosaink nyugdíj mellett dolgoznak, a munkát 8 szakdol-
gozó segíti. 2015 augusztusában a több mint 30 éves RK 110-es szűrőgépet leselejtezték, és digitális szűrőgépet helyeztek üzembe. Ezzel a szűrések eredménykiadása is rövidebbé vált.
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BONYHÁD*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 25.
Az intézmény levelezési címe: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 25.
Az intézmény telefonszáma: 74/550-965
Az intézmény faxszáma: 74/451-620
Az intézmény tulajdonosa: Bonyhád Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Barcza Zsolt

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Helf László
dr. Hegedűs Éva
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: 24 591 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Aparhant Bátaapáti Bonyhádvarasd  
 Cikó Grábóc Györe 
 Izmény Kakasd Kisdorog  
 Kismányok Kisvejke Lengyel
 Mórágy Mucsfa Majos  
 Mőcsény Nagymányok Nagyvejke
 Tabód Tevel Váralja  
 Závod
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 18 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 8 255 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 121 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 742 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 678 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  986 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 258 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 142 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 3 021 SEF, 2 725 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 23%
A SEF életkora: (digitális) 1 év
A MEF életkora: 30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 23 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: 2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1950-ben alakult. Egy fő asszisztens és dr. Hegedüs Ádám vezető főorvos létszámmal. Egy félhullámú 
Autoprogress rtg. készülék és egy Kovács-féle töltőkészülék jelentette a műszerezettséget. Hasi és oldaltöltés tbc-s be-
tegeknél 1959-ig volt. Nagy számú szegény sorsú tbc-s beteg ellátása történt, rendszeres családlátogatás és gondozás 
keretében. 1958-tól rendszeres Calmette-védőnő került alkalmazásra és az ellátandó területünk rendszeres tuberkulin 
szűrését és BCG oltását végezte. 1960-as évek végétől az aspecifikus tüdőbetegek rendszeres gyógyítását és gondozását 
is kötelező feladattá tették. 1968-ban a tüdőgondozót a Városi Kórház területére újonnan épült épületben helyezték el. 
dr. Hegedüs Ádám intézetvezető főorvos nyugdíjba vonulásával dr. Hegedüs Éva került vezető főorvosként a tüdőgon-
dozóba. dr. Hegedüs Éva a Szekszárdi Megyei Kórház Tüdőosztályáról került kinevezésre. Egy időben egy Diagnomax 
röntgen gép üzemelt rétegfeltévelezési lehetőséggel, két munkahelyes röntgen felszereltséggel (átvilágítás, felvétel és 
rétegfelvétel). 1999-től felújított Philips röntgenkészülékkel dolgozunk, röntgenfelvétel és röntgen átvilágítási gyakor-
lattal. 1985 óta SEF szűrés folyik a kórház épületében 31 éves Neo-Diagnomax készülékkel. Felújított automata előhívó 
készülékkel történik a filmek előhívása. A hagyományos kartonrendszer mellett 1996 óta számítógépes rendszer is mű-
ködik. Jelenleg önálló mellkasfelvétel készítésére nincs módunk, ez a központi röntgen digitális készülékén történik.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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DOMBÓVÁR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Dombóvári Szent Lukács Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Dombóvári Szent Lukács Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
Az intézmény telefonszáma(i):  74/465-405
Az intézmény faxszáma(i):  74/465-405
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@szlkorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szlkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Vékony Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  ildiko.vekony@t-online.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  74/465-405

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:  41
Rendelési idő:  H,K,CS,P 8.00-16.00; Sze 8.00-17.00
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen, e-mail
Az intézmény orvosai:  dr. Vékony Ildikó
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: Alsóhetény (Kapospula), Alsómocsolád, Attala, 
Ág, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Csibrák, Csikóstöttös, Dalmand, Dom-
bóvár, Döbrököz, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Gyulaj,  Jágónak, Kapospula, Kaposszek-
cső, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Kocsola, Kurd, Lápafő, Margitmajor(Vásárosdombó), 
Mágocs, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Nak, Oroszló, Palé, Sásd, Szakcs, 
Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Várong, Vázsnok
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  29
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:  990
COPD-s járóbetegek száma:  1890
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  50
szénanáthás járóbetegek száma:  800
tumoros járóbetegek száma:  108
tbc-s járóbetegek száma:  17
összes járóbeteg száma:  3855

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1553
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4659
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  39
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  1
- ezen belül a kontaktok száma? 8
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 10

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

Az intézmény rövid története
A „Tbc Gondozó” 1950 márciusában létesült, az Arany János téren, a jelenlegi Szociális Otthon helyén, 
1969-től lett Tüdőbeteggondozó Intézet. Jelenlegi helyére, a volt börtön épületébe 1971-ben költö-
zött, 1979-től a Városi Kórház részlege. Első főorvosa haláláig (1969), Keszthelyi József volt. Szabó Le-
vente helyettesítése után, az intézet vezetője, 1970-től 2008-ig Magda Tamás volt. A gerincferdülés 
gyakoriságával, genetikájával kapcsolatban 1972-73-ban felmérést végeztek, erről több cikk jelent 
meg neves hazai és külföldi szaklapokban. A tüdőszűrés mellett, évek óta más mellkasi, urológiai, 
valamint bélbetegségre, COPD-re utaló kérdőíves és légzésfunkciós+CO szűrést végeznek. Az inté-
zetből 1970-től 14 cikk jelent meg (több külföldi folyóiratban is) és az asszisztensekkel együtt közel 
60 előadás hangzott el. Segítik az „Ózon Asztma Egyesület” működését. Az intézet vezetője 2008. 
január 1-től dr. Vékony Ildikó. 2013. szeptember 1-től hozzánk csatolták a Sásdi Tüdőgondozó ellátási 
területét. Részt veszünk a TÁMOP Dohányzásleszokás támogató programban. 2016. április 18-tól a 
Dombóvári Szent Lukács Kórház Rendelőintézetébe költöztünk. A kórház röntgenparkját digitalizál-
ták, amelyhez kapcsolódunk.



191

PAKS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Paks Város Rendelőintézete Tüdőbeteg Gondozó Intézet
Az intézmény címe: 7030 Paks, Deák F. u. 22.
Az intézmény levelezési címe: 7030 Paks, Deák F. u. 22.
Az intézmény telefonszáma: 75/311-007
Az intézmény tulajdonosa: Paks Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Kárpáti István
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudog@tolna.net
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosa: dr. Kárpáti István
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Bauer Fülöpné
Vass Jánosné
Szabados Csabáné
Vájer Mártonné
Szendi Lászlóné
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 48 575 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 26 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 3 125 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 987 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 815 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  2 525 fő
Az intézményben ellátott új tumoros betegek száma 2009-ben: 20 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 4 fő
 

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

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 7 938
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 19,8%
A SEF életkora: 30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 30 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 25 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Az EKG készülék életkora: 40 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A paksi tüdőgondozó intézet 1950 óta működik. Első vezetője 1950  –1972 között dr. Resch Gyula volt. 1973-tól 
kezdve a mai napig – jelenleg már nyugdíjasként, 2010. április 1-től szerződéssel – dr. Kárpáti István vezeti tüdő-
gyógyászként a gondozót. A gondozó épülete 1950 előtt magánkúria volt, majd államosították, 1986-ban pedig 
teljesen felújították. A tüdőgondozó vezetői állást 11. éve hirdetik üres állásként, de eddig pályázó sajnos nem 
volt. A még dolgozó asszisztensnők 35. éve a munkatársaim, nagyon jó a kollektíva.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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TAMÁSI*
Működési adatok
Az intézmény neve: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. Tamási Tüdőbeteg-gondozó Intézete
Az intézmény címe: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.
Az intézmény levelezési címe: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.
Az intézmény telefonszáma: 74/471-211; 74/471-040; 74/471-050
Az intézmény telefonszáma: 74/471-327
Az intézmény tulajdonosa: Tamási Város Önkormányzata
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosa: dr. Kopcsányi Gemma
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 38 645 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsópél  Belecska 
 Diósberény  Dúzs 
 Értény  Felsőnyék 
 Fürgéd  Gyönk 
 Hőgyész  Iregszemcse 
 Kalaznó  Kisszékely 
 Koppányszántó  Magyarkeszi 
 Miszla  Mucsi 
 Nagykónyi  Nagyszékely 
 Nagyszokoly  Ozora 
 Pári  Pincehely 
 Regöly  Simontornya 
 Szakadát Szakály  
 Tamási  Tolnanémedi  
 Udvari  Újireg  
 Varsád
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 4 rendelés

Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 389 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 20 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 500 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 400 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 308 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 102 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 59 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 8 014
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 24%
A SEF életkora: 50 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 10 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1945-ben Simontornyán létrehozták a Tüdőgondozó Intézetet, melynek vezetője dr. Lábodi Antal főorvos volt. Az intézet az akkori kor legmodernebb rtg. készülékével és tomo-felszere-
lésével rendelkezett, 3 asszisztenssel és 1 Calmette-nővérrel dolgozott. Ugyanebben az időszakban Tamási Egészségházzal bővült, melynek egy részében kapott helyet a tüdőgondozó is 
dr. Miklós Pál vezetésével. 1971-től dr. Tóth Zoltán volt a gondozó főorvosa, aki 4 asszisztenssel látta el a gondozói teendőket. Idekerülésekor még heti egyszer Simontornyán is rendelt. 
1973-ban a legmodernebb radiológiai felszereléssel látták el az Intézetet, Diagnomax 2 munkahelyes gépet valamint tomo-asztalt. Ellátási körzetéhez kezdetben 52 ezer ember és 
32 község tartozott, ami jelenleg 42 ezerre redukálódott. Korszerű légzésfunkciós, valamint allergológiai viszgálat lehetőségének birtokában a non-specifikus beteganyagon kívül az 
asztma, az allergia és a COPD-s betegek gyógyítása a fő profil. Az intézet vezetője 2008. január 1-től dr. Vékony Ildikó.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


