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GYÖNGYÖS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bugát Pál Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
Az intézmény telefonszáma(i):  37/312-491 (kórház); 37/312-620 (tüdőgondozó)
Az intézmény e-mail címe:  korhaz@bugatpal.hu; tbgondozo@bugatpal.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.bugatpal.hu
Az intézmény vezetője:  Weisz Péter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  korhaz@bugatpal.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  37/312-491

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 60+16 óra
Rendelési idő:  Szakrendelés: H, Cs 12:00-17:00; K, Sz, P 8:00-12:00  
 Tüdőszűrés: H, Cs 8:00-11:30; K 13:00-15:00; Sz 13:30-18:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés, telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:
dr. Szabó Csilla
dr. Sipos Valéria
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában?  4 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  infektológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 76 119 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Galyate-
tő, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata, Gyön-
gyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kékestető, Kisnána, Ludas, Mátrafüred, Mátraháza, 
Markaz, Mátraszentek, Nagyfüged, Nagyréde, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  29 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs
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:  1308
COPD-s járóbetegek száma:  1364

asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  668
tumoros járóbetegek száma:  145
tbc-s járóbetegek száma:  16
szénanáthás járóbetegek száma:  286
összes járóbeteg száma:  6730

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  4785
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  9356
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  4
- ezen belül a kontaktok száma?  43
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet laboratóriuma

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Mátraházán
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
1938 nyarán a gyöngyösi kórház legfőbb problémájává vált a fertőző betegek elkülönítése, vagyis a járványügyi pavilon ügye. Ebben a pavilonban 2 kórterem állt 16 ággyal a tbc-s 
betegek elhelyezésére, és 2 kisebb helyiség 4-4 ággyal a különféle fertőző betegek elhelyezésére. Az igazgató főorvos elképzelése szerint a két 8 ágyas tbc kórtermet 4 kisebb helyiségre 
kellett volna szétosztani, és így mód nyílt volna a legalapvetőbb fertőző betegek külön történő elhelyezésére. Azonban a nyáron olyan nagy számban fordult elő vérhas, hogy a tbc-s 
betegek elbocsátásra kerültek. 1944 augusztusában megkísérelték elhelyezni a betegeket Mátraházán az Állami Horthy Miklós Tüdőbeteg Gyógyintézetben, több-kevesebb sikerrel. Az 
1950-es években nem rendelkezett a város fertőző osztállyal, a kórház kellős közepén voltak a fertőző tbc-s beteg elhelyezve (ragály pavilon). 1954-ben ismét súlyponti kérdéssé vált a 
16 aktív tbc-s ágy kitelepítése a kórház közepéről az akkor létesített tüdőgondozó épületébe. A tbc pavilonban pedig fertőző betegek elhelyezését tervezték. A tüdőgondozó munkája 
az orvoshiány miatt sok kívánnivalót hagyott maga után. Az év végén került kinevezésre az intézet új főorvosa dr. Feisthammel Frigyes, ettől kezdődően megszervezésre került a tüdő-
betegek gondozása is. Az 1960-as évek elején próbaszűrést végeztek, az Orczy kastélyban volt felállítva a röntgengép. 1962-ben kezdődött a SEF szűrés. A kataszter létrehozásában a 
rendőrség és a házmesterek segítettek. A vidéki MEF szűrés később kezdődött, 1963-ban alakult ki. A gyöngyösi tüdőbeteg-gondozó intézet munkáját a kezdetektől napjainkig az alábbi 
főorvosok és orvosok segítették: dr. Feisthammel Frigyes, dr. Tóth Sándor, dr. Oláh Mária, dr.Tullith Cecília, dr. Endrődi Vilma, dr. Szaller Kornélia, dr. Kontz Katalin, dr. Sipos Valéria, dr. 
Szabó Csilla, dr. Csányi Mária. A gondozó vezető főorvosa dr. Szabó Csilla. A munkánkat megkönnyíti a számítógépes adatbázis. A lakosság idézése is számítógépes nyilvántartás alapján 
történik. 2007 szeptembere óta beteg-előjegyzéses rendszert alkalmazunk. A folyamatosan változó, reformokat megélő egészségügy helyzete mellett is a pontos, magas színvonalú 
munka végzésére törekszünk. 2010 augusztusában a gondozó beköltözött a kórház épületébe. A SEF gépet felújították, foszforlemezes féldigitális szűrőgéppel dolgozunk. 2010 októ-
berében 1 fős létszámleépítés történt. 2011 májusától a lakossági szűrésre való behívást megszüntették. 2011 júniusában ismét 1 fős létszámleépítés történt. 2016. decemberben új 
digitális röntgen gépet kapott a tüdőgondozó. 


