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EGER
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3300 Eger, Markhot Ferenc u. 1-3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3301 Eger, Postafiók: 15.
Az intézmény telefonszáma(i):  36/411-444
Az intézmény faxszáma(i):  36/411-444
Az intézmény e-mail címe:  tudogyogyaszat@mfkh.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.mfkh.hu
Az intézmény vezetője:  Dr. Csicsári Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  csicsaridr@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  36/411-444

Az intézmény rövid története
Az intézet 1937-ben nyitotta meg kapuit Heves vármegyében dr. Halmos Béla bel- és tüdőgyógyász 
vezetésével a Panakoszta házban. Az első röntgenkészülék egy Metalix-Junior átvilágító készülék volt, 
az átadáson jelen volt dr. Korányi Sándor is. 1949-ben a megyében 20 ágyas tüdőosztály is működött, 
szintén dr. Halmos Béla vezetésével. 1951-ben − miután a megyében akkor már több tüdőgondozó 
is működött – az egri lett a megyei tüdőgondozó, és átköltözött az Egészségházba. 1963-ban az egri 
gondozó főorvosa dr. Pusztai János lett, akkor már stabil és mozgó ernyőfényképszűrés is működött az 
intézetben. 1964-ben a MEF csoport munkáját az Országos Korányi Gyógyintézet elismerő oklevéllel ju-
talmazta. Mindezidáig természetesen az egész országos hálózat, valamint az egri gondozó fő feladata is a 
tuberkulózis elleni hatékony közdelem volt. 1969-ben ebben lényeges változás következett be: miniszteri 
rendelet bízta meg a tbc-gondozókat a nem tbc-s betegek folyamatos ellátásával is. 1971-ben az egri 
gondozó és Heves megye pulmonológiai intézetei elnyerték az Országos Korányi Intézet vándorserlegét 
dr. Pusztai János vezetése alatt. 1972-ben az egri gondozó jelenlegi helyére a Petró-villába költözött, 
1976-tól a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet egységeként működik. 1998-ban a tüdőgondozó és 
a megye a kedvező tbc helyzet miatt ismét elnyerte a Korányi vándorserlegét dr. Tóth Erzsébet főorvosnő 
irányításával. 2003-ban új stabil és mozgó tüdőszűrő berendezés került beüzemelésre.
A tüdőgondozó feladatai Eger város és 48 község tüdőgyógyászati járóbeteg-ellátása. Eger város stabil ernyőfényképszűrése, a 40 év fölötti lakosság szervezett idézése, a szűréssel 
kiemelt pozitív esetek behívása és kivizsgálása. Szűréssel vagy panaszosként felfedezett tuberkulózisos és tüdődaganatos betegek kivizsgálásának megszervezése, majd nyilvántartásba 
vétele és gondozása. Calmette-tevékenység: feladata a tbc-s betegek környezetének feltérképezése, a kontaktok beidézése, tanácsadás. 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  54+50
Rendelési idő:  hétfő, szerda 8:00-13:00; kedd, csütörtök 8:00-16:00; péntek 8:00-12:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Csicsári Katalin  
dr. Lanczki Éva  
dr. Horváth Magdolna  
dr. Szabó Marianna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
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: Eger, Andornaktálya, Balaton, Bátor, 
Egerbocs, Hevesaranyos, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, 
Bükkszék, Egerbakta, Egercsehi, Szúcs, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, 
Istenmezeje, Kerecsend, Demjén, Maklár, Nagytálya, Mátraballa, Mátraderecske, Nagy-
visnyó, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Parád, Bodony, Parádsasvár, Pétervására, Erdőkövesd, 
Ivád, Kisfüzes, Váraszó, Recsk, Sirok, Szarvaskő, Szilvásvárad, Tarnalelesz, Bükkszenter-
zsébet, Fedémes, Szentdomonkos, Terpes, Szajla, Verpelét, Tarnaszentmária
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  61 (Egerben 23, vidéken 38)
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:  2596
COPD-s járóbetegek száma:  2435
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  280
tumoros járóbetegek száma:  363
tbc-s járóbetegek száma:  53
szénanáthás járóbetegek száma:  500
összes járóbeteg száma:  9036

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  4822
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10530
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  14 év, 2017. szeptemberétől digitális 
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  4

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


