
105

KAPUVÁR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet Tüdőbeteg-gondozója és Szűrőállomása
Az intézmény tulajdonosa:   GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):   9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 8.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 8.
Az intézmény telefonszáma(i):   96/242-442
Az intézmény faxszáma(i):   96/240-529
Az intézmény e-mail címe:   kapuvari.tg@gmail.com
Az intézmény vezetője:   dr. Breining Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   breining@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  96/242-442

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma: 0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  25
Rendelési idő:  H, K, CS 8:00-14:30; P 8:00-13:30
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Breining Ildikó 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 2 hetente 10 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermektüdőgyógyászat (dr. Dobra Gergely)
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, 
Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, Dénesfa, Edve, Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, 
Fertőszéplak, Fertőújlak, Gyóró, Himod, Hövej, Iván, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, 
Öntésmajor, Petőháza, Pusztacsalád, Rábakecöl, Répceszemere, Sarród, Szárföld, Tőzegy-
gyármajor, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vica, Vitnyéd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  38
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1503
COPD-s járóbetegek száma:  566
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  206
szénanáthás járóbetegek száma:  314
tumoros járóbetegek száma:  81

tbc-s járóbetegek száma:  36
összes járóbeteg száma:  2706

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:  908
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1783
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2015 decemberében új digitális készülék
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 4
- ezen belül a kontaktok száma? 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 2015 decemberében új digitális készülék
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Kapuváron 1930-ban hozták létre a Tüdőgondozó Intézetet a Rockefeller-alapítvány támogatásával. 1945 elején 
a gondozó dr. Hirsch Andor jól felszerelt orvosi rendelőjébe költözött, ahol – abban az időben egyedülálló mó-
don – röntgen és előhívó helyiség is volt. 1985-ben dr. Darázs Károly főorvos és Boross János vezető asszisztens 
hozta létre a város SEF szűrőállomását, bevezették a multifázisos szűrést. Részt vettek a város két termálkút-
jának gyógyvízzé nyilvánításában, amely eredményesen alkalmazható légzőszervi betegek inhalációs kezelé-
sére. A sok feladat ellátására intézetünk szűknek bizonyult, ezért 1993-ban a város vezetőinek támogatásával 
ingyenesen kaptuk meg a volt munkásőrség épületét. Ezáltal mód nyílt arra, hogy külön bejárattal leválasszuk 
a Tüdőszűrő Állomást a betegrendeléstől. 2000-ben intézetetünk először kapott vadonatúj EMERIX HF 50 két-
munkahelyes röntgenkészüléket. Számítógépes rendszert építettünk ki, illetve allergológiával, gyermekpulmo-
nológiával bővült a rendelések száma. A 80 év során az intézetben 11 főállású főorvos, 10 helyettesítő orvos, 17 
szakdolgozó, 7 kisegítő személyzet szolgálta a betegeket. Intézetünk alagsorában található az ország egyetlen 
Röntgenmúzeuma. 2012-ben a meglévő rtg. készülékünket digitalizálták, így a régi SEF gépet leselejtezhettük. 
2013-ban az intézetünk alagsorában található Röntgenmúzeumot a szomszédos épületbe (volt Rendőrség) köl-
töztették át. 2015 decemberében digitális röntgenkészüléket kapott intézetünk pályázat keretén belül.


