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KECSKEMÉT
Működési adatok
Az intézmény neve:   Bács-Kiskun Megyei Kórház, Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe:   6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Az intézmény levelezési címe:   6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Az intézmény tulajdonosa:   Kecskemét Város Önkormányzata
A tüdőgondozó telefonszáma:   76/485-069; 76/418-890 
A tüdőgondozó faxszáma:   76/418-890 
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Pánczél Gyula
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:   tudo@soranet.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   76/418-890
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:   30/903-7135

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  130 óra
Rendelési idő:  hétfő-kedd-szerda 8:00-16:00; csütörtök-péntek 8:00-13:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Pánczél Gyula  
dr. Frank Emil  
dr. Kun Zsuzsanna
dr. Bitay Zsuzsanna 
dr. Góhér Ilona 
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  191 574 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Ágasegyháza  Ballószög 
 Felsőlajos  Fülöpháza 
 Fülöpszállás  Izsák   
 Helvécia  Hetényegyháza   
 Jakabszállás  Kecskemét  
 Kerekegyháza  Kunadacs  
 Kunbaracs  Kunpeszér  
 Ladánybene  Lajosmizse  
 Lakitelek  Nyárlőrinc   
 Orgovány Szabadszállás 
 Szentkirály  Tiszakécske 
 Tiszaug  Városföld
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  85 rendelés
 

Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 15 147 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  5 405 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 1 852 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 4 788 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  119 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  15 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  26 059
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  n.a.
A SEF életkora  40 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  15 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 17 év és 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  16 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Már az 1853-ban megnyitott első kecskeméti kórházban is volt tüdőgondozó. 1914-ben a kórház és a tüdőgon-
dozó átkerült a mai tüdőgondozó helyén lévő Cserepes Kórházba. 1925-től az Izsáki úti kórházban működött a 
tüdőgondozó is. 1948-ban a Cserepes Kórház bontása miatt a tüdőgondozó a Széchenyi térre, a volt Járlatkeze-
lő Hivatalba került. Ezekben az évtizedekben dr. Szarvas András volt a vezetője. 1949-ben a tüdőgondozó átke-
rült az Izsáki úti Csapatkórházba. 1950-ben felépült a régi Cserepes Kórház helyén az új rendelőintézet (SZTK), 
ebben kapott helyet a mai is működő Tüdőgondozó Intézet. 1958-tól működött a kecskeméti tüdőgondozó 
égisze alatt az első MEF (Mozgó Ernyőfénykép) állomás. 1962-ben valósult meg a SEF (Stabil Ernyőfénykép) 
és egy újabb MEF állomás. A kecskeméti Tüdőgondozó Intézet vezetői 1950-től: dr. Csapó Jenő, dr. Sárkány 
Imre, dr. Fülöp Zoltán, dr. Pánczél Gyula. A területi kórházzal online kapcsolatban vagyunk, minden lelet és 
képalkotó diagnosztika közvetlenül lekérhető. 2012. január 1-től időpontra történik a betegek fogadása. 2013 
tavaszától kialakításra került egy légzésrehabilitációs helyiség,ahol egy gyógytornász bevonásával légzőtor-
nán, kerékpártréningen és aeroszolkezeléseken vesznek részt az asztmás és a COPD-s betegek.


