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DOMBÓVÁR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Dombóvári Szent Lukács Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Dombóvári Szent Lukács Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
Az intézmény telefonszáma(i):  74/465-405
Az intézmény faxszáma(i):  74/465-405
Az intézmény e-mail címe: tudogondozo@szlkorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szlkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Fábosné dr. Mátyás Rózsa
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudogondozo@szlkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  74/465-405

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30
Rendelési idő:  hétfő, kedd és csütörtök és 6:45-16:45
A bejelentkezés módja:  a kórház recepcióján telefonon vagy e-mailben
Az intézmény orvosai:  Fábosné dr. Mátyás Rózsa
Az intézmény szakdolgozói:  
Lénárt Józsefné, légzőszervi szakápoló  
Lőrincz Zsuzsanna, pulmonológus- allergológus szakasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  önálló egységben
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Alsóhetény (Kapospula), Alsómocsolád, Attala, 
Ág, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Csibrák, Csikóstöttös, Dalmand, Dom-
bóvár, Döbrököz, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Gyulaj,  Jágónak, Kapospula, Kaposszek-
cső, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Kocsola, Kurd, Lápafő, Margitmajor(Vásárosdombó), 
Mágocs, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Nak, Oroszló, Palé, Sásd, Szakcs, 
Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Várong, Vázsnok
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  29
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:  1121
COPD-s járóbetegek száma:  1760
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  108
tumoros járóbetegek száma:  110
tbc-s járóbetegek száma:  28
szénanáthás járóbetegek száma:  305
összes járóbeteg száma:  3432

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1540
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4802
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Komló, Légzésrehabilitációs Osztály
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
A „Tbc Gondozó” 1950 márciusában létesült, az Arany János téren, a jelenlegi Szociális Otthon helyén, 1969-től lett Tüdőbeteggondozó Intézet. Jelenlegi helyére, a volt börtön épületébe 
1971-ben költözött, 1979-től a Városi Kórház részlege. Első főorvosa haláláig (1969), Keszthelyi József volt. Szabó Levente helyettesítése után, az intézet vezetője, 1970-től 2008-ig 
Magda Tamás volt. A gerincferdülés gyakoriságával, genetikájával kapcsolatban 1972-73-ban felmérést végeztek, erről több cikk jelent meg neves hazai és külföldi szaklapokban. A 
tüdőszűrés mellett, évek óta más mellkasi, urológiai, valamint bélbetegségre, COPD-re utaló kérdőíves és légzésfunkciós+CO szűrést végeznek. Az intézetből 1970-től 14 cikk jelent 
meg (több külföldi folyóiratban is) és az asszisztensekkel együtt közel 60 előadás hangzott el. Segítik az „Ózon Asztma Egyesület” működését. 2013. szeptember 1-től hozzánk csatolták 
a Sásdi Tüdőgondozó ellátási területét. Részt veszünk a TÁMOP Dohányzásleszokás támogató programban. 2016. április 18-tól a Dombóvári Szent Lukács Kórház Rendelőintézetébe 
költöztünk. A kórház röntgenparkját digitalizálták, amelyhez kapcsolódunk. Az intézet vezetője 2008. január 1-től 2016. július 19-ig dr. Vékony Ildikó volt. 2016. október 1-től Fábosné 
dr. Mátyás Rózsa az intézetvezető.


