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CSORNA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Csornai Margit Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9300 Csorna, Soproni u. 64.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9300 Csorna, Soproni u. 64.
Az intézmény telefonszáma(i):  96/590-546
Az intézmény vezetője:  dr. Winiczai Zoltán
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  96/590-505

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Rendelési idő:  hétfőtől-péntekig 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  érkezési sorrend
Az intézmény orvosai:   
dr. Felber Erika  
dr. Unger Erika  
dr. Juhász Gábor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
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:  
Acsalag, Bágyogszovát, Barbacs, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cakóháza, 
Csorna, Dör, Egyed, Farád, Fehértó, Földsziget, Győrsövényház, Hanságliget, Jobaháza, 
Kisbabot, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Mérges, Páli, Pásztori, 
Potyond, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, 
Rábaszentmihály, Rábatamási, Rábcakapi, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, 
Tárnokréti, Vág, Zsebeháza
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
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:  3040
COPD-s járóbetegek száma:  1940
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  720
szénanáthás járóbetegek száma:  3340
tumoros járóbetegek száma:  80
tbc-s járóbetegek száma:  1
összes járóbeteg száma:  9121

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:  2121
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? 25 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- 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? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Intézetünk több mint 60 éves múltra tekint vissza. Kezdetben a lakosság tüdőszűrő vizsgálata volt a legnagyobb 
feladat, majd a felfedezett tbc-s betegek vizsgálata és gondozása. Később egyre nagyobb hangsúlyt kapott az 
egyéb légzőszervi betegek kivizsgálása és gondozása. Intézetünk 7 éve a kórházon belül működik. Feladatunk 
a lakosság évenkénti tüdőszűrő vizsgálata, a szakrendelésen megjelentek kivizsgálása, szakorvosi javaslatok 
kiadása, a gondozottak nyilvántartásba vétele, a betegek jelentése és évenkénti statisztika készítése a szakmai 
protokoll szerint. Leggyakrabban előforduló betegségek: asthma bronchiale, rhinitis allergica, COPD, pneumó-
nia, hörgőrák, pleuritis, emphysema, bronchiectasia. 2012-ben intézményünkkel egy épületben 30 ágyas lég-
zőszervi rehabilitációs osztályt alakítottak ki. Az osztályon krónikus légzőszervi betegek, asztmások, rhinitises 
betegek, tüdőműtéten átesett betegek és egyéb légzőszervi betegek rehabilitációja történik. Az osztályon egy 
rehabilitációs szakorvos, két tüdőgyógyász szakorvos, két gyógytornász és szakképzett ápolók segítik a betegek 
gyógyulását. A rehabilitációs részlegünkön sószoba használatára, inhalálásra, fizikai trainingre és légzőtornára 
is van lehetőség, szükség esetén pszichológus, dietetikus és szociális munkás bevonásával.  Az elmúlt két évben 
történt változások: a munkaalkalmaság céljából történő tüdőszűréseket helyben végezzük. Egy fő szakdol-
gozónk nyugdíjba vonult, helyette 1 fő új munkatársunk van.


