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DEBRECEN
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   klinika
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika
Az intézmény tulajdonosa:   Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Az intézmény telefonszáma(i):   52/255-222
Az intézmény faxszáma(i):   52/255-222
Az intézmény vezetője:   Prof. dr. Szilasi Mária
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   mszilasi@med.unideb.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  52/255-277

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  9
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
Az intézmény orvosai:  
 Prof. dr. Szilasi Mária  dr. Brugós László  
 dr. Fodor Andrea dr. Isaac Susil Joe 
 dr. Kardos Tamás  dr. Koncz András  
 dr. Lieber Attila  dr. Makai Attila  
 dr. Mikáczó Angéla  dr. Papp Zsuzsa   
 dr. Sárközi Anna  dr. Varga Imre   
 dr. Vaskó Attila
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  53
Hol működik a járóbeteg-rendelés? klinikán
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Járóbeteg ellátás  Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye (1 479 522 lakos) 
Fekvőbeteg ellátás  
Onkológia Prog. szint 2.a: Debrecen (203 506 lakos); Prog. szint 2.b: Hajdú-Bihar megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi kistérség, Békés megyéből 2 
település (620 602 lakos); Prog. szint 3/a: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi kistérség, Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, Heves megyéből Bélapátfalvai, Egri, Füzesabonyi, Pétervásárai 
kistérség, Hevesi kistérség részben, Békés megyéből 2 település (2 022 658 lakos)  
Intenzív őrző Prog. szint 2: Debrecen (203 506 lakos); Prog. szint 3: Hajdú-Bihar megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi 
kistérség, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaji kistérség, Békés megyéből 2 telepü-
lés (1 195 925 lakos)

Pulmonológia Prog. szint 2: Debrecen (203 506 lakos); Prog. szint 3: Hajdú-Bihar megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Karcagi és Tiszafüredi 
kistérség, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Tokaji kistérség, Békés megyéből 2 telepü-
lés (1 195 925 lakos)
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1144
COPD-s járóbetegek száma:  1665
tumoros járóbetegek száma:  1544
tbc-s járóbetegek száma:  84
szénanáthás járóbetegek száma:  432
összes járóbeteg száma:  4869
asztmás fekvőbetegek száma:  100
COPD-s fekvőbetegek száma:  495
tumoros fekvőbetegek száma:  512
tbc-s fekvőbetegek száma:  25
összes fekvőbeteg száma:  1132

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  24, 25, 26 évesek
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10-21 évesig
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs
 

Az intézmény rövid története
Az ország időrendben harmadik tüdőszanatóriuma Tüdős Kálmán, Debrecen egykori tisztifőorvosá-
nak kezdeményzésére, a város jelentős adományával segítve mint Nagyerdei Népszanatórium jött 
létre. Az épületet, mely jellegzetes kúrafolyosós struktúrájával korszerűnek számított, Jendrassik 
Alfréd tervezte. Az intézmény 175 ággyal 1914-ben nyitotta meg kapuit, és Auguszta főhercegnőnek, 
Ferencz József rokonának a nevét vette fel, aki vállalta az intézmény patronálását. Az I. világháború-
ban a Szanatórium hadikórházként működött. A két világháború között a 320 ágyas intézményben 
már tbc-sebészet is volt. Vezetője 1914–1943 között Geszti József egyetemi magántanár, egykori 
Korányi-tanítvány volt. 1946–1955 között az Auguszta mint Állami Tüdőbeteggyógyintézet szol-
gálta az egészségügyet. 1955-től lett a Debreceni Orvostudományi Egyetem része mint Tbc-klinika. 
Élén 1943–1974 között Pongor Ferenc állt, aki a tbc elleni küzdelemben jelentős érdemeket szerzett. 
1951–74 között 170 tüdőgyógyász szerzett szakorvosi képesítést az általa vezetett klinikán. 1974-ben 
a tbc-sebészeti osztály mint DOTE II. Sebészeti Klinika önállósult, majd 1981-ben a III. Belgyógyászati 
Klinika vált ki a Tüdőklinikából, de helyileg mindkettő a régi épületben maradt. Folyamatosan zajlott 
a kardiológiai profil fejlesztése, mely előbb az 1986-os „Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika” elnevezést 
eredményezte, majd 1999-ben a két profil hivatalosan is kettévált és megalakult a Kardiológiai Klinika, valamint az újra önálló Tüdőgyógyászati Klinika. Sajnos a kardiovaszkuláris profil 
bővítése miatti átszervezések szükségessé tették a Tüdőgyógyászati Klinika elköltöztetését is. 2006 márciusában a Tüdőgyógyászati Klinika az egykori Auguszta Szanatórium épületéből 
átköltözött a volt Neurológiai Klinika épületébe. A kialakított új helyen korszerű feltételek mellett folytathatjuk a tudományos és gyógyító munkát, hogy a Klinika régi hírnevét megőrizze.


