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KESZTHELY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés 
 gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Keszthelyi Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Az intézmény telefonszáma(i):  83/311-060 3129 és 3122 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  83/311-569
Az intézmény e-mail címe:  pulmokeszthely@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Tehenes Sándor
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  83/311-060/3122 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  felnőtt: 20 óra; gyermek: 4 óra
Rendelési idő:  
pulmonológia – kedd 13:00-17:00; szerda 8:00-12:00; csütörtök 9:00-13:00 
gyermekpulmonológia – péntek 7:00-12:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Tehenes Sándor  
dr. Beke Márta  
dr. Tótok Mária
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  
 1 fő szakasszisztens, 2 fő asszisztens, 1 fő ápolónő, 1 fő adminisztrátor
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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:   
Alsópáhok, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Cserszegtomaj, Felsőpá-
hok, Fenékpuszta, Gyenesdiás, Hollád, Karmacs, Keszthely, Nemesbük, Rezi, Sármellék, 
Szentgyörgyvár, Várvölgy, Vállus, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Vörs, 
Tikos, Zalaszántó, Zalavár
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:  146
COPD-s járóbetegek száma:  193
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  17
szénanáthás járóbetegek száma:  147
tumoros járóbetegek száma:  70
tbc-s járóbetegek száma:  11
összes járóbeteg száma:  567

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:  4524
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6426
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2015 októberétől digitális a szűrés
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 Keszthely, Zalaegerszeg

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1949-ben kezdte meg működését dr. Somogyi László vezetésével, akkor 1 asszisztens és 1 átvilágító állt rendelkezésre. 1960-ban indult a Calmette-nővéri hálózat 
Belovicsnéval, majd 1968-tól Nagy Zsuzsannával. 1962-től volt lehetőség rétegfelvétel készítésére, 1966-ban történt a SEF telepítése. 1970-ig dr. Somogyi László főorvos, 1972–1982 
között dr. Dallos György főorvos vezette a gondozót, 1983 óta pedig dr. Dalmandi Ilona főorvos a gondozó vezetője.1986-ban az intézet Serix-Morix Zeiss EDR 750 Spirométert kapott. A 
tbc-gyógyászat átalakult tüdőgyógyászattá, komplex szűrés, aspecifikus betegségek (asztma, COPD) vizsgálata és gondozása, valamint tumoros betegek gondozása zajlik. 


