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PÁSZTÓ
Működési adatok
Az intézmény neve:  Margit Kórház Tüdőgondozó Intézete
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Az intézmény levelezési címe: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
A tüdőgondozó telefonszáma: 32/460-042; 32/561-000/2701 mellék
A tüdőgondozó e-mail címe: pasztotudogondozo91@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője: dr. Füleki Margit
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: fuleki57margit@gmail.com   
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 32/561-000/2704 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
Az intézmény orvosa: dr. Füleki Margit, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 32 312 fő
 (18 éven felüli 26 562 fő)
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsótold Bér Bokor  
 Buják Csécse Cserhátszentiván
 Ecseg Egyházasdengeleg Erdőkürt  
 Erdőtarcsa Felsőtold Garáb
 Hasznos Héhalom Jobbágyi  
 Kálló Kisbágyon Kozárd
 Kutasó Mátrakeresztes Mátraszőlős  
 Palotás Pásztó Szarvasgede 
 Szirák Szurdokpüspöki Tar  
 Vanyarc
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 18 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 5 359 fő

Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 30 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  2 016 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 1 627 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 891 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  130 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 hónap
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
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: 3 hónap
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A pásztói Tüdőgondozó Intézet 1952-től működik. Előtte Szirák községben gondozták a tüdőbetegeket. 1951-
től 1962-ig dr. Schwank József főorvos irányításával, majd 1963-tól 1987-ig dr. Balogh Oszkár főorvos vezeté-
sével történt az ellátás. A jelenlegi vezető 1987-től látja el Pásztó és vonzáskörzetének felnőtt tüdőbetegeit. 
Kezdetben a tuberkulózisos betegek felkutatása, gyógyítása és a kontaktok kezelése volt a fő teendő. Később 
kibővült a paletta a hörgőrákos, a krónikus obstruktív bronchitises és az asztmás betegek kivizsgálásával, 
gyógykezelésével. 1989-től allergológiai kivizsgálás is történik, azóta az allergiás rhinitises betegeink szá-
ma is emelkedett. 1994-től részt veszünk a „Dohányzás leszokás támogatása” programban, mely a kezdeti 
időszakban igen sikeres volt. Évente több alkalommal végzünk COPD-szűrést, mellyel a korai (II.) stádiumú 
betegeket eredményesen fedezzük fel. Sikeresen vonjuk be a betegeket különféle életmód-támogató progra-
mokba. Rehabilitálandó betegeinket Mátraháza pulmonológiai rehabilitációs osztályára utaljuk. Hörgőrákos 
betegeink további kivizsgálása és kezelése elsőként Mátraháza bronchológiai osztályán, majd szükség esetén 
az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben, valamint a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klini-
káján történik. Az ÉMOP 4.1.2/A-1-2012-0001 projekt keretében a tüdőgondozó új épületbe került. Új szekun-
der digitalizált röntgengépet kaptunk, minden műszer, az informatikai eszközök és a berendezési tárgyak is 
újak. Sókamra is kialakításra került. 2013. november 18-tól vagyunk az új helyünkön.


