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SALGÓTARJÁN
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szent Lázár Megyei Kórház-Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Az intézmény telefonszáma(i):  32/423-119 (vezető főorvos); 32/311-768 (szakrendelés); 32/311-755 (szűrőállomás)
Az intézmény faxszáma(i):  32/423-119
Az intézmény e-mail címe:  st.tudogondozo@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Bercsényi Lajos, főigazgató főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  st.tudogondozo@gmail.com

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  pulmonológia 67 óra, tüdőszűrés 42 óra
Az intézmény orvosai:  
dr. Hegedűs Mária, vezető főorvos  dr. Wiesler Margit, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
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
Gondozás és szakrendelés Bátonyterenye, Bárna, Cered, Dorogháza, Egyházasgerge, End-
refalva, Etes, Hollókő Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapuj-
tő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Ludányhalászi, Magyargéc, 
Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraterenye, Mátraverebély, 
Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nagylóc, Nemti, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, 
Nógrádszakál, Piliny, Rákóczibánya, Rimóc, Ságújfalu, Salgótarján, Sámsonháza, Somos-
kőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szécsény, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar 
Tüdőszűrés Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasden-
geleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, 
Kozárd, Kutasó, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Salgótarján, Szécsény, Szarvasgede, Szirák, 
Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc

Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  63
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  8 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

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:  5 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 
A Salgótarján, Dimitrov út 2. szám alatt, korábban Zöldkereszt néven, kis alapterületen működő intézmény az 1950-
es években alakult át tbc-gondozóvá, melynek felszereltsége mindössze egy röntgen átvilágító készülékből állt. Ve-
zetője dr. Euler Ödön főorvos volt. Az 1960-as évek elején dr. Balogh Oszkárt nevezték ki az intézet vezető főorvosává. 
Ezekben az években az intézet eszközállománya bővült egy 40×40 mm-es felvételeket készítő tüdőszűrő géppel, 
majd egy két-munkahelyes röntgengéppel, amellyel már szummációs és rétegfelvételek is készülhettek. 1963-tól dr. 
Szászi Éva főorvosnő vezette az intézetet. A 60-as évek második felében felújították a tüdőszűrő gépet, mely így már 
70×70 mm-es felvételek készítésére is alkalmassá vált. A 70-es évek elejéig az intézetben a tbc-s betegek kivizsgá-
lását, kezelését, gondozását végezték, ezt követően fokozatosan áttértek a teljes pulmonológiai kórképeket felölelő 
kivizsgálásra, kezelésre, gondozásra. A tüdőgondozó intézet műszerezettsége egy EKG- és egy Euteszt légzésfunk-
ciós készülékkel bővült. 1977-ben dr. Szászi Éva nyugdíjba vonulása után dr. Schepácz Gyula került az intézet élére. 
1979-ben az ernyőszűrő-gépet ismételten felújították, mely így már 110×110 mm-es felvételeket tudott készíteni. 
Az 1980-as évek elejére az orvosi létszám a kezdeti egyről, stabilan háromra bővült, és az addigi tevékenység mellett 
a lakosság multifázisos szűrését is bevezették. A kibővült tevékenységi kör és a növekvő betegforgalom szükségessé 
tette az intézet nagyobb épületbe való költöztetését, így 1988 őszén az előzőleg rendelőintézetként működő, teljesen felújított épületben kapott helyet a Május 1 út 56. szám alatt, 
teljesen új bútorzattal és részben felújított gépekkel. A szűrőállomás 1996-ban pályázat útján hozzájutott egy új, holland gyártmányú Hitachi-Oldelf szűrőgéphez, és sikerült kiépíteni 
a tüdőgondozó intézet számítógép-hálózatát, a hozzá tartozó programmal. Szintén pályázat útján jutott hozzá egy Piston-típusú légzésfunkciós géphez. 1997-ben dr. Wiesler Margitot 
nevezték ki Schepácz főorvos utódjául, ennek ellenére a főorvos úr még 2004-őszéig – nyugdíj mellett – dolgozott. Ezután két főre csökkent az orvosok száma. 2007 tavaszán a gondozó 
Május 1. úti épületből elköltöztették, a megyei kórház területén jelöltek ki az eredetinél lényegesen kisebb alapterületű helyet. A költözéssel az intézet működési feltételei jelentősen 
megváltoztak a helyi adottságok és az eszközállományban bekövetkezett változások, valamint a szakdolgozói létszámcsökkentés miatt. 2007. őszén uniós forrásból, pályázat útján nyert 
316 millió Ft-ot fordítottak a tüdőgondozó fejlesztésére. Ennek eredményeként az eszközparkunk jelentősen bővült. Digitális röntgenkészülékeket, ergospirometert, porlasztókészülé-
ket, hordozható spirométert és EKG-készüléket kaptunk, valamint tetőtér beépítéssel mintegy 60 nm alapterülettel bővítették a gondozó területét. Mivel a tüdőgondozó diagnosztikus 
szintje közvetlenül nem érhető el lifttel, felszereltek egy akadálymentesítő liftet is. 2008 áprilisában kezdtünk dolgozni a digitális röntgengépekkel, mely a munkánkat lényegesen köny-
nyebbé tette, de negatívumként említhető, hogy a PACS rendszer illesztése a számítógépes hálózatunkhoz a mai napig nem történt meg, így nem sikerült kiaknázni a digitális technika 
minden előnyét a munkánk során. A több mint egy évtizedig alkalmazott Béker-féle tüdőgondozói program helyett új számítógépes programmal dolgozunk 2009. május 1-től. Csatlakoz-
tatták a tüdőgondozót a kórházi MEDITCOM informatikai hálózathoz. 2007. július 1-től az intézet vezetője dr. Hegedűs Mária lett. 2014. novemberétől új informatikai rendszert vezettek 
be. A korábban használt Meditcom rendszerről az EMMA Enterprise Multimedikai Alkalmazásra álltunk át. Az átállás nem zajlott zökkenőmentesen. A 2014. évi statisztikai jelentést 
csak 2014. október 31-ig tudtuk leadni a program hiányosságai miatt. 2015-ben a Szent Lázár Megyei Kórházban a rehabilitációs pályázat keretéből gépparkbővítés történt. Teljestest-
pletizmográfot, ergospirométert, légzésfunkciós készülékeket, pulzoximétereket kaptunk. Az új gépeket örömmel vettük használatba, mivel a korábbi gépeink közel 20 évesek voltak.


