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ZALAEGERSZEG*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, dr. Jancsó Benedek u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, dr. Jancsó Benedek u. 1.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 92/501-523
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 92/501-527
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Tehenes Sándor
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: tehenes.pul@zmkorhaz.hu   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 92/501-525

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: tüdőgondozó: 15 óra  
 tüdőgyógyászati szakrendelés: 30 óra 
 asztma-allergológia: 10 óra  
 szűrés (szakorvosi óra): 40 óra  
 szűrés (betegfogadás): 30 óra  
 dohányzás leszoktatás: 4 óra
Rendelési idő:  tüdőgondozó: H-P 9:00-12:00  
 tüdőgyógyászati szakrendelés: H-P 8:00-14:00  
 asztma-allergológia: H-Cs 13:00-15:30 
Az intézmény orvosai:  
dr. Tehenes Sándor 
dr. Beke Márta 
dr. Vecsey Zsuzsanna 
dr. Steierlein Mária 
dr. Berta Csilla 
dr. Farkas Edit 
dr. Hemmert Katalin 
dr. Kupó Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma: asszisztens: 14, ápoló: 18
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  7 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  102 169 fő
 ebből 14 év feletti: 89 091 fő

Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Pulmonológia osztály ellátási területe: Zala megye
a járóbeteg-ellátás ellátási területe: Zalaegerszeg város+81 község: 
 Alibánfa  Alsónemesapáti  Babosdöbréte   
 Bagod Bak  Baktüttös 
 Becsvölgye  Bezeréd Bocfölde   
 Boncodfölde Böde  Búcsúszentlászló  
 Bucsuta  Csatár  Csonkahegyhát   
 Csöde  Dobronhegy  Egervár  
 Gellénháza  Gombosszeg  Gősfa   
 Gyűrűs  Hagyárosbörönd  Hottó  
 Iborfia  Kávás  Kemendollár   
 Keménfa  Kisbucsa  Kiskutas  
 Kispáli  Kustánszeg  Lakhegy   
 Lickóvadamos  Milejszeg  Misefa  
 Nagykapornak  Nagykutas  Nagylengyel   
 Nagypáli  Nemesapáti  Nemeshetés  
 Nemesrádó  Nemessándorháza  Nemesszentandrás 
 Németfalu  Orbányosfa  Ormándlak  
 Ozmánbük  Pacsa  Padár  
 Pálfiszeg  Pethőhenye  Petrikeresztúr  
 Pókaszepetk  Pölöske  Pusztaederics  
 Pusztamagyaród  Pusztaszentlászló  Salomvár  
 Sárhida  Söjtör  Szentkozmadombja   
 Szentliszló  Szentpéterúr  Teskánd  
 Tófej  Vasboldogasszony  Vaspör   
 Vöckönd  Zalaboldogfa  Zalacséb 

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1945 októberének végén nyílt meg Zalaegerszegen egy elhanyagolt családi házban. Első ve-
zetője dr. Ribiczey Sándor volt. Nagyon szűkös körülmények között, szegényes felszereltséggel indította meg 
küzdelmét a vészes kór ellen. A röntgen-vizsgálatokat egy félhullámú röntgenkészüléken végezte. 1946-ban 
4 463 szűrővizsgálat történt, ebből 180 aktív tuberkulózist ismertek fel. Az önként megjelenteknél 3 201 lakos-
ból 623 aktív beteget észleltek. 1955 ismét mérföldkőnek számít: megindult a gyermek- és extrapulmonális 
tuberkulózis szakrendelés, amelynek vezetője dr. Fatér József volt. A tuberkulin-szűrés és a BCG-védőoltás 
kiterjesztése az egész megyére elsőként Zala megyében történik Magyarországon. 1976-tól a gondozói egy-
séget integrálták a Zala Megyei Kórház szervezetéhez, az osztályvezető főorvos dr. Mészáros Lajos, a gon-
dozó vezetője továbbra is dr. Ribiczey Sándor. 1979-ben egy korszak lezárul, dr. Ribiczey Sándor nyugdíjba 
vonul, a gondozó vezetését dr. Edlinger Jenő veszi át. A lakosságszűrés széleskörűvé vált, stabil és a mozgó 
ernyőfénykép szolgálat működött, elindul a lakosság „komplex” szűrése. 279 000 lakos adatainak rögzítése 
számítógépes rendszeren történik meg. A ZALASZÁM által kidolgozott lakosságszűrési információs rendszer 
az első az országban, amely jól kiépített, az egészségi állapotot tükröző adatbázis. 1993-ban az Egészségházat 
eladták, a tüdőgondozót a fekvőbeteg osztályhoz integrálták és a pózvai Külső Kórházba költözött. 1995-ben 
dr. Mészáros Lajos nyugdíjba vonult, az osztály vezetését dr. Tehenes Sándor vette át. 1997-ben dohányzás leszokás támogató program indult, amely jelenleg is működik. 1999-ben dr. 
Edlinger Jenő nyugdíjba vonult, a gondozó főorvosa dr. Beke Márta lett. 2001-től egy MEF szolgálat működött a másodikat anyagi okok miatt megszüntették. 2003-ban lakosságszűrésre 
az országban az elsők között digitális szűrőgépet szereztek be. 2008 decemberében megszüntették a még működő MEF szolgálatot, és ezzel együtt a lakosság szűrésre történő behívását 
is. Szűkülő személyi és anyagi források mellett dolgozunk, a tevékenységünk fő csapásiránya krónikus obstruktív tüdőbetegségek és a tüdőrák. Területünkön a tbc-incidencia az országos 
átlagot még nem éri el, de az elmúlt években előforduló aktív tuberkulotikus eseteink éberségre intenek. 2010 óta három főorvos nyugdíjba vonult, és heti 3×20 órában lát el járó-
betegeket a szakrendeléseken. 2013. január 1-től új szűrési-gondozási program került bevezetésre, ezzel egyidejüleg megszüntettük a több évtizede működő Mediscreen programot.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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Zalaháshágy  Zalaigrice  Zalaistvánd   
Zalalövő  Zalatárnok  Zalaszentgyörgy  
Zalaszentiván  Zalaszentlőrinc  Zalaszentmihály
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 47 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 16 714 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: aktív: 1553 fő; krónikus: 193 fő
Az intézményben ellátott asztmás járóbetegek száma 2013-ban:  1 286 fő
Az intézményben ellátott COPD-s járóbetegek száma 2013-ban: 2 106 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1 044 fő
Az intézményben ellátott tumoros járóbetegek száma 2013-ban:  421 fő
Az intézményben ellátott tbc-s járóbetegek száma 2013-ban:  40 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen

Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14 643
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 16,4%
A SEF életkora:  11 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  21 év
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: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  16 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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KESZTHELY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés 
 gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Keszthelyi Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Az intézmény telefonszáma(i):  83/311-060 3129 és 3122 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  83/311-569
Az intézmény e-mail címe:  pulmokeszthely@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Tehenes Sándor
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  83/311-060/3122 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  felnőtt: 20 óra, gyermek: 4 óra
Rendelési idő:  
Pulmonológia – Kedd: 13-17; Szerda: 8-12; Csütörtök: 9-13 
Gyermek pulmonológia – Péntek: 7-12
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Tehenes Sándor  
dr. Beke Márta  
dr. Tótok Mária
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  
 1 fő szakasszisztens, 2 fő asszisztens, 1 fő ápolónő, 1 fő adminisztrátor
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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:   
Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Cserszegtomaj, Felsőpá-
hok, Fenékpuszta, Gyenesdiás, Hollád, Karmacs, Keszthely, Nemesbük, Rezi, Sármellék, 
Szentgyörgyvár, Várvölgy, Vállus, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Vörs, 
Tikos, Zalaszántó, Zalavár
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:  146
COPD-s járóbetegek száma:  193
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  17
szénanáthás járóbetegek száma:  147
tumoros járóbetegek száma:  70
tbc-s járóbetegek száma:  11
összes járóbeteg száma:  567

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:  4524
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6426
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2015 októberétől digitális a szűrés
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 Keszthely, Zalaegerszeg

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1949-ben kezdte meg működését dr. Somogyi László vezetésével, akkor 1 asszisztens és 1 átvilágító állt rendelkezésre. 1960-ban indult a Calmette-nővéri hálózat 
Belovicsnéval, majd 1968-tól Nagy Zsuzsannával. 1962-től volt lehetőség rétegfelvétel készítésére, 1966-ban történt a SEF telepítése. 1970-ig dr. Somogyi László főorvos, 1972–1982 
között dr. Dallos György főorvos vezette a gondozót, 1983 óta pedig dr. Dalmandi Ilona főorvos a gondozó vezetője.1986-ban az intézet Serix-Morix Zeiss EDR 750 Spirométert kapott. A 
tbc-gyógyászat átalakult tüdőgyógyászattá, komplex szűrés, aspecifikus betegségek (asztma, COPD) vizsgálata és gondozása, valamint tumoros betegek gondozása zajlik. 
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LENTI
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Polgármesteri hivatal
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8960 Lenti, Kossuth u. 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8960 Lenti, Kossuth u. 10.
Az intézmény telefonszáma(i):  92/351-010
Az intézmény faxszáma(i):  92/351-101
Az intézmény e-mail címe:  lentiszakrend@zalaszam.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.lentirendelo.hu
Az intézmény vezetője:  Válicsné Völgyi Judit
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  lentiszakrend@zalaszam.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  92/351-010

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:  30 óra
Rendelési idő:  8-13 óra
A bejelentkezés módja:  központi regisztráció
Az intézmény orvosai:  dr. Huzián Ida
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: Alsószenterzsébet, Lovászi, Barlahida, 
Csesztreg, Ortaháza, Felsőszenterzsébet, Pördefölde, Gutorfölde, Rédics, Kálócfa, 
Szentgyörgyvölgy, Kerkafalva, Szilvágy, Kissziget, Zalabaksa, Lendvadedes, Belsősárd, 
Márokföld, Csertalakos, Nova, Dobri, Pórszombat, Gosztola, Ramocsa, Iklódbördőce, Szé-
csisziget, Kerkabarabás, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Külsősárd, Zebecke, Baglad, 
Magyarföld, Nemesnép, Csömödér, Páka, Gáborjánháza, Pusztaapáti, Hernyék, Resznek, 
Kányavár, Szentpéterfölde, Kerkakutas, Tormafölde, Kozmadombja, Zalaszombatfa, 
Lendvajakabfa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  13
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  115
COPD-s járóbetegek száma:  380
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  50
szénanáthás járóbetegek száma:  86
tumoros járóbetegek száma:  15
tbc-s járóbetegek száma:  2
összes járóbeteg száma:  3261

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:  3820
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3820
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Lenti + Zalaegerszeg

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:  2 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1968 óta működik tüdőgondozó Lentiben, ekkor Nováról költözött át egy különálló új épületbe. Vezetője dr. Németh Nándor volt. 1983-ban integrálták a rendelőintézethez, ennek 
újonnan épült szárnyépületébe költözött. Nyugdíjba vonulás okán 1985-ben vezetőváltás történt, azóta dr. Huzián Ida dolgozik főállásban, jelenleg nyugdíjasként. 1992-óta végzünk 
allergológiai vizsgálatokat is. Calmette-nővérünk, aki egyben az asztma nővér tanfolyamot is elvégezte, 2005-től egyéb helyen dolgozik. Asszisztenseink más rendeléseken is dolgoz-
nak. A rendelőintézet átalakítása, felújítása megtörtént, az alapterületünk lényegesen kisebb lett. Üzembe helyezték a röntgen osztállyal közösen használt digitális röntgenkészüléket. 
2012-ben az intézet uniós pályázat keretében teljes felújítás történt. A felújítás során beszerzésre került egy Simens gyártmányú digitális röntgen, azóta ezzel végezzük a tüdőbetegek 
ellátását. A tüdőszűrések száma csökkent, az alkalmassági tüdőszűrés szám növekedett. Egyebekben tevékenységünk változatlan.
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NAGYKANIZSA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kanizsai Dorottya Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Az intézmény telefonszáma(i):  93/502-036
Az intézmény faxszáma(i):  93/502-036
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@nkkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Andrásofszky Zsolt Barna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudogondozo@nkkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  93/502-036

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  
tüdőgyógyászat 40 óra  
szűrés és gondozás 48 óra  (Letenyén átépítés miatt szünetel)
Rendelési idő:  H 7.30-17.30; K 7.30-16.00; Sz 7.30-15.00; Cs 7.30-18.00; P 7.30-13.00
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Andrásofszky Zsolt  
dr. Budai Gabriella  
dr. Várkonyi János
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  11
Intézmény szakdolgozói:  
Balázs Erika, vezető asszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Tomai Ferencné, vezető asszisztens helyettes, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Horváthné Becze Éva, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Balazsin Béláné, asszisztens  
Csik Györgyné, asszisztens  
Kele Lajosné, asszisztens  
Imrei Viktória, asszisztens  
Pestiné Hegedűs Andrea, asszisztens  
Mészáros Melinda, angiográfiás asszisztens  
Ferenczy Lászlóné, képalkotó diagnosztikai szakasszisztens  
Molnár Gáborné, képalkotó diagnosztikai szakasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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: Alsórajk, Balatonmagyaród, Bánokszent-
györgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Csapi, Csörnyeföld, 
Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, 
Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kiscsehi, Kisrécse, 
Kistolmács, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Liszó, Magyarszentmiklós, 
Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, 
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Orosztony, Pat, 
Petrivente, Pölöskefő, Pötréte, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szentmargitfal-
va, Szepetnek, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Zajk, Zalakaros, Zalakomár, 
Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, Zalaszentbalázs, Zalaszabar, Zalaújlak, 
Valkonya, Várfölde
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  45
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:  2253
COPD-s járóbetegek száma:  888
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  125
szénanáthás járóbetegek száma:  1907
tumoros járóbetegek száma:  47
tbc-s járóbetegek száma:  13
összes járóbeteg száma:  5233

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:  8325
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen

Az intézmény rövid története
1913-ban a tüdőgondozó dr. Szigethy Károly igazgató főorvos vezetésével indult. Az 50-es évek elejétől egy 
államosított emeletes magánházban (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 8.) dr. Juhász János és dr. Gyimes Károly 
vezetésével működött a tüdőgondozó és a szűrőállomás. 1976-tól dr. Kovács András és dr. Juhász Gábor 
látta el az orvosi teendőket. 1997-ben dr. Kovács András nyugdíjbavonulását követően dr. Kovács László 
vezette az intézetet 2005. március végéig. 2005. április 1-től a kórház területére (Nagykanizsa, Szekeres 
J. u. 2-8.) egy új, modern épületbe költözött a gondozó és a szűrőállomás, és az elavult géppark helyett 
korszerű új eszközökkel kezdte meg működését (digitális ernyőfelvétel-készítő készülék, légzésfunkciós 
gép, inhalátorok, sószoba). Az eszközpark fejlesztésében nagy szerepet játszik az 1999-ben létrehozott 
alapítvány, amely személyi jövedelemadó 1%-ból, alapítványi bálokból és szponzori bevételekből gyarap-
szik. 2007. április 1-ig a vezető főorvosi állás betöltetlen volt. Azóta dr. Andrásofszky Zsolt Barna tölti be 
ezt a funkciót. Mivel gyermektüdőgyógyász képesítéssel is rendelkezik, ezért gyermek tüdőbetegeket is 
fogad. Az intézet bekerült az Országos Korányi Intézet alvás-szűrőállomásai közé, így alvásvizsgálatokra is 
fogadnak betegeket. Rendszeressé váltak a dohányzásleszokást segítő programok. A volumenkorlát nagy-
ban akadályozza a kivizsgálási lehetőségek szélesítését, de tervbe van véve a kórházon belül a broncho-
lógiai vizsgálatok megszervezése, alváslabor kialakítása, a rehabilitációs osztály szakdolgozóival ambuláns légzésrehabilitációs programok beindítása. 2008. augusztus 1-től a letenyei 
tüdőgondozó működését felfüggesztették, csak heti 1 órában szakrendelés, 3 órában gondozás folyik az Egészségház rendelőjében, amit dr. Kovács András lát el. Szűrésre, akut ellátásra 
a betegek területileg Nagykanizsára, esetleg munkájuk miatt Lentibe vagy Zalaegerszegre mennek.
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ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  13441
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  4 hónap
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 15 
- ezen belül a kontaktok száma? 0 
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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ZALASZENTGRÓT*
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
Az intézmény címe: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5-7.
Az intézmény levelezési címe: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5-7.
Az intézmény telefonszáma: 83/361-077; 83/360-845
Az intézmény faxszáma: 83/360-845
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Petz Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: petzzsuzsanna77@gmail.com

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 orvosai: 
 dr. Leiner Frigyes dr. Vajda György 
 dr. AglanWahgbi dr. Bencsik László 
 dr. Horváth Zoltán dr. Tege János 
 dr. Pétervári Márta dr. Benkő Ágnes 
 dr. Németh István dr. Al-Yari Mohamed 
 dr. Rigó Erzsébet dr. Balázs Judit 
 dr. Gedeon Zoltán dr. Milei Gyöngyi 
 dr. Paár Gabriella dr. Petz Zsuzsanna 
 dr. Nyékiné Tóth Mária dr. Debreczi Szerén 
 dr. Nagy István
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 15 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  7 fő
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 20 203 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Almásháza Botyk Bókaháza  
 Dióskál Döbröce Dötk 
 Egeraracsa Esztergályhorváti Gétye  
 Kallósd Kehidakustány Kisgörbő 
 Kisvásárhely Ligetfalva Mihályfa  
 Nagygörbő Óhíd Pakod 
 Sénye Sümegcsehi Szalapa  
 Tekenye Tilaj Türje 
 Vindornyaszőlős Zalaapáti Zalabér

 Zalacsány Zalaszentgrót Zalaszentlászló 
 Zalaszentmárton Zalavég
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 14 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 18 044 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 382 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 301 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  484 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 51 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 1 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: 2 440
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 14,5%
A SEF életkora: 15 év
A MEF életkora: 14 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 14 év
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: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A városi szakrendelő épületét 1979-ben bővítették, és az addig különálló épületben működő tüdőgondozó 
az új szárny földszintjére költözött, vezetője dr. Rácz László volt. 1965–73 között dr. Kovács András vezette 
az intézményt. 1979-től folyamatosan a szakrendelő részeként működik a tüdőgondozó, azóta csupán bel-
ső átalakítások történtek, legutóbb 1997-ben, amikor a röntgengépeket lecserélték. 2010 óta bevezették 
az allergológiai vizsgálatokat és biztosított az állandó orvosi jelenlét.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


