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DEBRECEN
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4032 Debrecen, Jerikó u. 21.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4032 Debrecen, Jerikó u. 21.
Az intézmény telefonszáma(i):  52/413-415
Az intézmény e-mail címe:  pulmonologia@kenezykorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kenezykorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Keszthelyi Réka
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.keszthelyi.reka@kenezykorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  52/413-415

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  152
Rendelési idő:  08:00-18:00
A bejelentkezés módja:  telefon, internet
Az intézmény orvosai:  
dr. Keszthelyi Réka, részlegvezető főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Csontos Zoltán, főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Gönczi Mariann (tüdőgyógyász )  
dr. Kalmár Éva, főorvos (tüdőgyógyász )  
dr. Szabó Márta, főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Varga Péter (tüdőgyógyász )
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  25+7
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Debrecen és 38 Hajdú-Bihar megyei település
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  85+79
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  4334
COPD-s járóbetegek száma:  3429
szénanáthás járóbetegek száma:  1834
tumoros járóbetegek száma:  95
tbc-s járóbetegek száma:  588 + 93 kontakt
összes járóbeteg száma:  10373

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:  26651
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  41209
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  15 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  21170
a MEF készülék:  digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 93
- ezen belül a kontaktok száma? 93
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 DEKK Tüdőklinika

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 16 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  12 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Debrecenben az első tüdőgondozó 1913-ban kezdte meg működését. A betegszám rohamos emelkedése mi-
att több alkalommal volt szükség épületcserére. A 40-es évek elején átmenetileg egy 30 ágyas tüdőbeteg 
gondozó kórház is kapcsolódott hozzá. Az ernyőkép szűrés, az országban elsők között, 1957-ben indult meg. 
1969-ben, más tüdőbeteg gondozókhoz hasonlóan, feladatkörébe került a krónikus, nem tbc-s tüdőbetegek 
gondozása is. 1975-ben a Simonyi úti épületben öt orvosi rendelő, laboratórium és korszerű röntgen került 
kialakításra. 1978 óta van lehetőség légzésfunkciós és EKG vizsgálatok végzésére. 1995-ben kezdte meg mű-
ködését a „Dohányzásról leszokást segítő szakrendelés” és 1998-ban indult az Allergológiai Szakrendelés. 
2000-ben kapott a gondozó digitális átvilágító röntgen készüléket. Az Ernyőképszűrő Állomás új épületében, 
az országban elsőként, 2001. szeptember 1-én kezdődött el a digitális rendszerű szűrővizsgálat. 2003-ban 
a Tüdőgondozó Intézet is a Tüdőszűrő Állomás szomszédságába költözött, ahol jelenleg igen korszerű kö-
rülmények között 5 Tüdőgyógyászati és 2 Allergológiai Szakrendelés biztosítja Debrecen város lakosságának 
ellátását. 2007 óta a Tüdőgondozó Intézetben is digitális röntgenberendezés működik. A Tüdőszűrő Állomás 
és a Tüdőgondozó Intézet digitális röntgenberendezéseit informatikai és képalkotó szempontból összehan-
golták. Mindkét helyen lehetőség van a 2002 óta készült filmek megtekintésére és összehasonlítására. 2009. 
január elsejétől vezettük be a tüdőszűrő felvételek kettős értékelését. 2011-ben új vérgáz készüléket kaptunk. 2012. január elsejétől 1 fővel csökkent a főállású tüdőgyógyász szakorvosok 
száma. 2013. április 1-től a korábbi Egészségügyi Járóbeteg Szolgálat és a Kenézy Gyula Kórház intézményei egyesültek. A volt Tüdőgondozó Intézet a Kenézy Kórház Pulmonológiai 
Osztályának részeként működik. Az osztály megbízott vezetője dr. Nagy Tibor főorvos. A korábbi Debreceni Tüdőgondozó Jerikó utcai épületébe költözött a volt Megyei Tüdőgondozó 
Intézet. A Jerikó utcai épületben történik Debrecen és az ellátási kötelezettséghez tartozó 38 vidéki település járóbeteg szakellátása, a tbc-s betegek gondozása. Itt végezzük a debreceni 
Tüdőszűrő Állomás és a megyei tüdőszűrő busz szűrő felvételeinek naprakész értékelését és a kiszűrtek kivizsgálását. 2013-ban a debreceni EJK és a Kenézy Gyula Kórház egyesült. Három 
tüdőgyógyász szakorvos távozott a Tüdőgondozó Intézetből. 2013. szeptember 1-től a Városi és Megyei Tüdőgondozó Intézet közös Jerikó utcai telephelyre költözött. Az ellátási terület 
Debrecen várost és 38 Hajdú-Bihar megyei települést foglal magában. A fekvőbeteg tüdőgyógyászati háttér a Kenézy Gyula Kórházban 2015. március 1-től megszűnt, az ott dolgozó 
három szakorvos Pulmonológiai és Bronchológiai Szakambulanciát vezet. Jelenleg a vidéki és a debreceni fekvőbetegek ellátása a DEKK Tüdőgyógyászati Klinikán történik.


