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MISKOLC
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  szakkórház, tüdőgyógyászati osztály, tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, gyermek- 
 tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés, onkopulmonológiai szakrendelés 
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Semmelweis Tagkórház 
Az intézmény tulajdonosa:  NEAK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Az intézmény telefonszáma(i):  46/555-666
Az intézmény faxszáma(i):  46/555-648
Az intézmény e-mail címe:  mail@bkeok.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.bkeok.hu
Az intézmény vezetője:  Dr. Pap Tibor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgato@bkeok.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  46/555-666/6001

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  17
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  6
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú gyermektüdőgyógyászok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  35
Rendelési idő:  8 órától 15 óráig
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
Tüdőgyógyászat Aktív és Krónikus Osztály  
 dr. Csánky Eszter Ph.D. dr. Mohácsi László 
 dr. Décsi Melinda dr. Molnár Zsolt 
 dr. Jónás József dr. Szabados Brigitta 
 dr. Koncz Roland dr. Szabó Miklós 
 dr. Kun Csaba dr. Robotka Zsófia 
 dr. Maxi Brigitta 
Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 
 dr. Munkácsi Adrienn dr. Dezső Edit 
 dr. Malyik Erika 
Tüdőgondozó 
 dr. Angyalos László dr. Németh Gyula 
 dr. Dudás Csilla dr. Lipták Éva 
 dr. Kovács Melinda dr. Lossó Judit 
 dr. Mezei Ferenc dr. Szép Ilona 
 dr. Molnár Zsolt  
Tüdőszűrő 
 Barna Zsolt dr. Tóth Erzsébet 

Az intézmény szakdolgozóinak száma:   96
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Tüdőgyógyászat Aktív és Krónikus Osztály, Tüdőgondozó: Miskolc és a dél-borsodi régió 
 Légzőszervi Rehabilitációs Osztály: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és országos felvétel 
 Tüdőszűrő: SEF, MEF és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  273
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  6240
COPD-s járóbetegek száma:  4470
tumoros járóbetegek száma:  2586
tbc-s járóbetegek száma:  110
szénanáthás járóbetegek száma:  980
összes járóbeteg száma:  13636

Az intézmény rövid története
A Csabai kapuban a Borsod Vármegyei Erzsébet Közkórházat 1900. december 2-án nyitották meg. 
Négy jellegzetes, vöröstéglás épület készült el: az igazgatóság, a sebészet és bőrgyógyászat, a bel-
gyógyászat és az elmegyógyászat. 1952-ben a kórház neve Semmelweis Kórház lett. A kórház – je-
lentős bővítések és változások után – ma is ezen a helyen működik immár 118 éve. A Tüdőgyógyászati 
Osztálynak 2007. óta ad otthont az intézmény. Az elmúlt évek során több strukturális változás történt 
a kórház életében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
(BKEOK) 2017. április 1-én hat kórház egyesüléséből jött létre, amelynek része a Semmelweis Tag-
kórház is. A BKEOK jelenleg az ország legnagyobb egészségügyi intézménye. A Debreceni Egyetem és 
a Miskolci Egyetem hallgatóinak oktatókórháza vagyunk, illetve gyakorló területe a Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskola tanulóinak. Az aktív, a krónikus és a rehabilitációs tüdőgyógyászati 
osztály 2016-ban a 21. századi elvárásoknak megfelelően felújított új épületbe költözött, ahol a pul-
monológiai ellátás teljes vertikumát biztosítja a betegek számára. 


