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KÖRMEND
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Tüdőgondozó Körmend
Az intézmény tulajdonosa:   magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   9900 Körmend, Munkácsy M. u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9900 Körmend, Munkácsy M. u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):   94/592-575
Az intézmény vezetője:   dr. Bognár Lívia
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   bognar.livia@markusovszky.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  94/ 592-575

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36
Rendelési idő:  minden nap 7:30-13:30
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai: dr. Bognár Lívia
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
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: Bajánsenye, Csákánydoroszló, Daraboshegy, 
Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gerse-
karát, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, 
Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Katafa, Kemestaródfa, Kercaszomor, Kerkáskápolna, 
Kisrákos, Kondorfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Magyarszombatfa, 
Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Őrima-
gyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Pinkamindszent, Rádóckölked, Sárfimizdó, Szaknyér, 
Szatta, Szalafő, Szarvaskend, Szőce, Telekes, Vasalja, Velemér, Viszák
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  743
COPD-s járóbetegek száma:  570
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  112
tumoros járóbetegek száma:  30
tbc-s járóbetegek száma:  4

szénanáthás járóbetegek száma:  68
összes járóbeteg száma:  6339

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó datok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1003
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3000
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  pontos életkor ismeretlen
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- 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? 
 helyi tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
ha igen, akkor a gép életkora? 20 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 3 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Az intézet történetéről csak hiányos adatokkal rendelkezünk. 1910-ben a Kórházbizottság engedélyé-
vel a Városi kórház területén belül megkezdte működését a járási tüdőgondozó dr. Polgár Ignác kör-
mendi körorvos vezetésével. A tbc gondozót a városi kórház területéről 1946-ban telepítették át más 
helyre. Ettől az időtől 1975-ig dr. Sebestyén István főorvos volt az intézet vezetője, aki korábban a kór-
ház belgyógyászati osztályán dolgozott. Ezt követően dr. Simonkay Ferenc vezette a gondozót 1998-
ig, azután 1998-tól 2001-ig dr. Koppány György, majd jelenleg is dr. Bognár Lívia. Az intézet többször 
cserélt gazdát. Az 1940-es években „Vármegyei Tüdőgondozó Intézet”-ről tesznek említést, később 
járási, majd ismét megyei gondozó. 1969-től tartozott az akkor még Megyei Tanácsi Kórház kötelé-
kébe, majd 1980. április 1-től az egységes városi egészségügyi szolgálat keretében működött kórházi 
igazgatás alatt. 2004-től a városi kórház funkcionális privatizációját követően az intézet működtetője 
a dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. volt 2010 februárjáig. Jelenleg 
teljes városi önkormányzati tulajdonban lévő Kft. működteti az intézményt. A kórház rekonstrukciója 
során a szakorvosi rendelő intézet felújítási munkálatainak keretében alakították ki a kórház területén 
a rendelő intézettel egybeépített gondozó intézetet 1983-ban. Azóta jelentősebb felújítás a gondo-
zó területén nem történt. A tüdőgondozó intézet, melyhez stabil szűrőállomás is tartozik, jelenleg 1 
orvossal és 4 fő asszisztenssel működik. Heti 36 órában végez szakrendelést, gondozást és tüdőszűrést. 2012-ben a körmendi kórház és rendelőintézetet integrálták a szombathelyi 
Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba, annak egyik telephelye lett, így a tüdőgondozó is a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház keretein belül működik. 2015-ben a Széchenyi Terv 
keretében sikeres pályázat eredményeként megtörtént a gondozó részleges felújítása. Az elmúlt évben a kórház Radiológiai Osztályának telephelyünkön működő részlegén új, digitális 
feldolgozású röntgenberendezést állítottak munkába, így a képi minőség jelentősen javult, de továbbra sincs lehetőségünk mellkasátvilágításra.


