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PÉCS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények
Az intézmény tulajdonosa:  Pécs Megyei Jogú Város
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7626 Pécs, Lánc u. 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7626 Pécs, Lánc u. 12.
Az intézmény telefonszáma(i):  72/523-700
Az intézmény faxszáma(i):  72/523-702
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozopecs@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Kecskés Teréz
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kecskesterez@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  72/523-700/179

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3,5
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  158 óra
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 7:00-19 :00
A bejelentkezés módja:  személyes és telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Kecskés Teréz  
dr. Alexy György  
dr. Varga Ágnes  
dr. Sinkovicz András  
dr. Tóth Tivadar heti 8 órában
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  14
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 60 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  
 fül-orr-gégészet, sebészet, ortopédia, fogászat, radiológia, nőgyógyászat, reumatológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Pécs városa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  77
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:  4957
COPD-s járóbetegek száma:  4243
tumoros járóbetegek száma:  693

tbc-s járóbetegek száma:  6
szénanáthás járóbetegek száma:  2771
összes járóbeteg száma:  14488

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  16363
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10806
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  15 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 8
- ezen belül a kontaktok száma? 2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 6
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1928-ban kezdődött Pécsett a tüdőgondozás, mely az iskolateremtő belgyógyász professzor, Ángyán János nevéhez fűződik. A tüdőbeteg fekvő osztály működtetése mellett minden nap 5 
és 8 óra között a klinika földszinti ambulanciáján működött a tüdőgondozó, ahol az országban elsőként alkalmaztak művi ptx kezelést. Több ezer beteget láttak el, akiket később a védőnői 
hálózat gondozott, otthonában látogatott. A neve: Pécs Szabad Királyi Város Tuberculosis Elleni Védekező Egyesület volt. Az egyesület vezető orvosa dr. Szivér Viktor volt. Ángyán professzor 
úr iskolájából kerültek ki a későbbi nagy nevű tüdőgyógyász egyéniségek: dr. Bokrétás András, dr. Bakó Géza, dr. Háber Jószef. 1929-ben a Mecseki Tüdőbeteg Gyógyintézet tervezete és a tbc 
elleni küzdelem országos tervezetének kidolgozása, hogy az állami feladat legyen, szintén Ángyán János nevéhez fűződik. A háborút követő időben dr. Bokrétás András szervezésében ala-
kult meg a városi tüdőgondozó, mely a Kisfaludy utcában (Megye utcában) működött, majd 1966-ban átmenetileg a József Attila utcába költözött. Ebben az időszakban dr. Donhoffer Szilárd, 
dr. Fónay István, dr. Varga Tamás, dr. Puskás Irén és dr. Telkes József voltak a város tüdőgyógyászai. A szűrés kezdetben a Rózsa Ferenc, majd a Kisfaludy utcában zajlott. 1983-ban a három 
kerület gondozói egy helyre, a Munkácsy Mihály utcába kerültek vissza. A sok évtizedes munka főbb állomásai: 1975-től kezdődött a komplex szűrés, 1977-ben indult az első számítógépes 
rendszer, 1990-ben a WHO felkérésére CINDI program zajlott. 1998-tól használjuk az egész munkát átfogó új számítógépes rendszert. 2003 márciusától rendelkezünk digitális szűrőgéppel. 
2004-től vérgáz-meghatározó készülékünk van. Az intézet vezető főorvosai: 1940-1970 között dr. Bokrétás András, 1970-1973 között dr. Telkes József, 1973-1985 között dr. Horváth Rózsa, 
1985-1992 között dr. Alexy György, 1992-2013 között dr. Meskó Sarolta, 2014-től dr. Kecskés Teréz. Az intézet orvosai voltak: dr. Varga Tamás, dr. Kancsár László, dr. Bilonka Istvánné, dr. 
Kishindi Kiss Katalin, dr. Sági Mariann, dr. Varga Anna, dr. Görgey Judit, dr. Kocsi Zsuzsanna, dr. Szilágyi Éva, dr. Lukács Ilona, dr. Simon Zoltán, dr. Simon Ildikó, dr. Tóth Tivadar. Az épület 1912-
ben Károlyi Emil tervei szerint készült, eredetileg is rendelőintézeti rendeltetéssel (klasszikus pécsi OTI). Stílusa a neoromán és a szecesszió jegyeit viselte. 2008 májusában az önkormányzat 
a Munkácsy Mihály utcai épületet eladta, 2008 novemberében az épületet kiürítették. Az új helyünk az Egyesített Egészségügyi Intézmények Lánc utcai Rendelőintézetében került kialakí-
tásra. A költözés sok személyi és szakmai problémát jelentett. 2013-ban a törvényi változások jelentős létszámcsökkenéssel jártak: 2 nyugdíjas kollégánk, dr. Kishindi Kis Katalin és dr. Varga 
Anna távozott tőlünk. Dr. Meskó Sarolta, a gondozó korábbi vezetője súlyos betegség következtében elhunyt. A rendelkezésre álló 7 státuszunkból 2013. július 1-től 3 volt betöltött és heti 
20 órában még egy kolléga segítette munkánkat. 2014-től ellátási területünk Pécs város 14 év feletti lakossága. A környező falvak ellátása visszakerült a megyei tüdőgondozóba. Jelenleg 5 
szakorvosi statusszal rendelkezünk, melyet 3 főállású nem nyugdíjas orvos tölt be, illetve 1 nyugdíjas teljes munkaidőben. 1 szakorvos heti 8 órás munkaidőben rendel még intézetünkben. 


