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CELLDÖMÖLK
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kemenesaljai Egyesített Kórház Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Kemenesaljai Egyesített Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9500 Celldömölk, Kossuth u. 5
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9500 Celldömölk, Kossuth u. 5.
A tüdőgondozó telefonszáma:  95/420-431
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@korhazcelldomolk.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Alpár Jenő
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  95/420-431
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:  30/852-9911

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Az intézmény orvosai:  dr. Alpár Jenő
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  25 532 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Boba Borgáta Celldömölk 
 Csönge Duka Egyházashetye   
 Jánosháza Karakó Keléd 
 Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa 
  Kemenespálfa Kemenesszentmárton Kemenessömjén 
 Kenyeri Kissomlyó Köcsk 
 Mersevát Mesteri Nagysimonyi 
 Nemeskeresztúr Nemeskocs Ostffyasszonyfa 
 Pápoc Szergény Tokorcs 
 Vönöck
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  17 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  4 669 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  286 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  204 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  189 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  17 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 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:  3 755
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  n.a.
A SEF életkora:  38 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nem
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:  15 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
1896-ban készült el, és kezdte meg működését a kiscell-kemenesaljai kórház, mely felső-büki Nagy Sándor kegyes alapítványából és 
Kiscell nagyközség kórházi vagyonából létesült a szenvedők vígasztalására. Ettől datálható az intézményesített fertőző tüdőbeteg 
ellátás kezdete is, szoros kapcsolatban a kórház fejlődéstörténetével. A Tuberculosis Ellen Védekező Vas megyei Egyesület(TEVVE) 
járási bizottsága 1903 elején alakult 200 taggal a kiscelli városházán. Elnöke 1928-ban köriratban javasolta „a csonka vármegye” 
dispensaire hálózatának felállítását, ekkor merült fel a celli gondozó építésének terve. A tüdőgondozó felavatására – ideiglenes 
elhelyezésében – 1930. május 31-én sor került, dr. Szalóky Lajos vezette, akit Neszmélyi Gyula, majd dr. Maráczi Jenő főorvosok 
követtek. 1935-ben 79 új betegük volt, köztük 29 gyermek. 654 beteget vizsgáltak, 50 röntgenfelvétel, 146 laborvizsgálat történt. A 
megye 1935-ben a kórház telkén belül a TEVVE kezelésében lévő új épület építését határozta el. Az 1941-ben elkészült, a megyében 
akkor legkorszerűbb celldömölki tüdőgondozó megyei kezelésbe került, majd 1941 augusztusában államosították, vezetője dr. 
Maráczi Jenő főorvos volt. 1946-tól Járási Tüdőbeteg Gondozó Intézet lett. 1951-től a tüdőgondozó már akadályozta a kórházi gyó-
gyítást, célszerű volt a belgyógyászat (labor), valamint a tüdőgondozó szétválasztása. 1955  –1968 között dr. Holéczy Zoltán főorvos 
állt az intézmény élén. 1957-ben új röntgent kapott, november 20-ig tízezer átvilágítást végzett. A gondozó átépítése és felújítása 
1964-ben történt meg. 1968  –1976 között dr. Prugberger Emil főorvos állt az élén. 1982 decemberéig 3 órás részfoglalkozásban a 
Hegyfalui Tüdőgyógyintézet orvosai látták el a munkát, később nyugdíjas részfoglalkozásúként dr. Hunyadi Géza. 1987 nyarán a 
tüdőgondozó a kórházból a Holéczy-féle volt családi házba települt. Radiológiai vizsgálatok (átvilágítás, felvétel, rétegfelvétel ké-
szítés) a szomszédos járóbeteg szakrendelő épületének röntgen helyiségében történtek. A stabil ernyőfénykép röntgen a gondozó 
épületében működött. 1988  –1996 között dr. Alpár Jenő, majd 1997–  2007. január 15-ig dr. Várkonyi János főorvosok vezették a 
tüdőgondozót. 2007. január 15-től ismét dr. Alpár Jenő főorvos vezeti a tüdőgondozót.


