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Az intézmény rövid története
A tüdőgyógyászat 1942-ben vált az orvosi oktatás részévé, amikor megala-
pították a Tüdőgyógyászati Tanszéket. A tanszéket 1953-ban minősítették 
át Pulmonológiai Klinikává. A klinika korábbi igazgatói: Kováts Ferenc 
(1942–1961), Miskovits Gusztáv (1961–1988), Hutás Imre (1988   –1993) és 
Magyar Pál (1993  –2007) voltak. 1960-ig a tüdőgyógyászat oktatásában a 
ftiziológia dominált. Azóta áthelyeződött a hangsúly az aspecifikus tüdő-
betegségekre. Az utóbbi negyedszázadban a tüdőgyógyászat fokozatosan 
a belgyógyászat egyik fontos speciális területévé vált, létrejött a „respira-
torikus medicina”. A pulmonológia oktatása jelenleg magában foglalja a 
tüdő, a pleura, a légutak és részben a mediastinum csaknem valamennyi 
betegségét és ezek speciális diagnosztikus módszereit. Az egy féléves ok-
tatás hagyományosan kiscsoportos formában zajlik, és központi része a 
klinika betegeinek bemutatását. A képzéssel kapcsolatos feladatok jelen-
tősen bővültek. 1986 óta graduális tüdőgyógyászati képzés folyik néme-
tül, 1990 óta pedig angol nyelven is. Az utóbbi években a posztgraduális 
képzésben is alapvető szerepet játszanak klinikánk oktatói. Tüdőgyógyá-
szok képzése mellett a klinika részt vesz családorvosok és allergológus 
szakorvosok képzésében, felsőfokú nővérképzésban és pulmonológus 
szakasszisztens képzésben is, és minden évben továbbképző speciális 
szaktanfolyamokat is indít. 
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