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KARCAG
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kátai Gábor Kórház Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Nemzeti Erőforrások Minisztériuma
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Az intézmény telefonszáma(i):  59/507-111
Az intézmény faxszáma(i):  59/312-103
Az intézmény e-mail címe:  kgkorhaz@externet.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Fazekas Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kgkorhaz@externet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  59/312-103

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36
Rendelési idő:  
Tüdőgyógyászati szakrendelés: naponta 9:00-12:00  
Tüdőgondozó szakrendelés: naponta 12:00-15:00 
Dohányzásról leszokás rendelés:  hétfő, kedd, szerda 15:00-16:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Fazekas Katalin  
dr. Szolnoki Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
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: Karcag, Kisújszállás, Berekfürdő, Bucs, 
Ecsegfalva, Abádszalók, Kenderes, Kunhegyes, Tomajmonostora, Tiszaroff, Tiszabura, 
Tiszagyenda, Tiszaderzs, Kunmadaras
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  30
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  418
COPD-s járóbetegek száma:  649
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  101

szénanáthás járóbetegek száma:  320
tumoros járóbetegek száma:  80
tbc-s járóbetegek száma:  38

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok 
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  8896
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  10 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a tüdőbeteg-gondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 5 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A karcagi tbc-gondozó 1952-ben létesült. Vezető főorvosa dr. Garaguly Géza, aki munkatársaival együtt küz-
dött a tbc-s megbetegedések gyógyításáért. A gondozó felszereltségéből a kor hangulatát idéző tárgyak a 
köpőcsésze, a denaturáltszesz-égős sterilizátor és a családlátogatáshoz használt hintó voltak. Karcagon az 
első MEF lakossági tüdőszűrő vizsgálat 1960-ben zajlott. 1968-ban az új 450 ágyas kórházban kapott helyet a 
mai Tüdőgondozó. 1971-től 2005-ig dr. Nagybalyi Julianna pulmonológus főorvos vezette a karcagi Tüdőbe-
teggondozót. Pálya iránti elhivatottsága, szakmai tudása példaértékű. 1999-től dr. Fazekas Katalin pulmono-
lógus végez allergia és asztma kivizsgálást, 2005-től intézményvezető főorvos. Munkatársai 2005-től dr. Tusz 
Emília, 2007-től dr. Magyari Sándor, 2009-től dr. Szolnoki Erzsébet. Röntgen, Piston-féle légzésfunkciós ké-
szülék és prick-teszt segíti az egyre növekvő számban jelentkező légzőszervi betegek kivizsgálását. 2009-ben 
a tüdőgondozó területe megkisebbedett, járványügyi izolációnk megszünt. Az intézmény radiológiai rész-
legének digitalizálása miatt a tüdőbeteggondozóban nem végzünk mellkasi röntgenvizsgálatot. A szakdol-
gozók száma csökkent, bizonyos szakmai feladatok ellátása megszünt, átszerveződött (pl. családlátogatás, 
adminisztráció). 2015 végén Kunhegyesen bezárt a tüdőgondozó orvoshiány miatt. A területen élő lakosság 
tüdőgyógyászati ellátása 2016. január 1. óta ránk hárult.


