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SÁRBOGÁRD
Működési adatok
Az intézmény neve:  Fejér Megyei Szent György Kórház-Rendelőintézet Tüdőbeteg-gondozó Intézet
Az intézmény címe:  7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.
Az intézmény levelezési címe:  7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.
Az intézmény telefonszáma:  25/460-120
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény vezetője:  dr. Lévai Katalin

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 15 óra
 gondozás 15 óra
Az intézmény orvosa:  dr. Lévai Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Somogyvári Anikó asszisztens
Szabó Istvánné asszisztens
Az intézménynek egyéb dolgozóinak száma:  –
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  
 igen (a rendelőintézet szakrendelései) 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 31122 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Alap Alsószentiván
 Cece Hantos
 Káloz Nagylók
 Pusztaegres Sárbogárd
 Sáregres Sárkeresztúr
 Sárosd Sárszentágota
 Vajta
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  5336 fő

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  852 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  572 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 865 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  7 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  –
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést?  igen
Ha igen, akkor a szűrések száma:  (2011. szeptember 1-től) 1648
Ez hány %-os átszürtséget jelent?  5,3%
A SEF életkora:  1 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, a gép életkora: 1 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
A légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  a rendelőintézetben igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszoktatást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Sárbogárdon a tüdőgondozás 1953-ban dr. Szirmai Géza tevékenységével kezdődött. 
Őt dr. Pataki Géza követte, 1971-től a régi rendelőintézet épületébe költözött a gondo-
zó. Miután Pataki főorvos úr az Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézetbe ment 
dolgozni, a helyettesítések időszaka jött el. Dolgozott itt dr. Molnár István Enyingről, dr. 
Késmárky Róbert, dr. Sáfrány Ilona Dunaújvárosból és dr. Kovács Dezső Székesfehérvárról. 
Majd heti kétszeri rendeléssel dr. Madas Éva látta el a szakmai feladatokat több mint 10 
évig. 1999 óta dr. Lévai Katalin dolgozik Sárbogárdon, teljes munkaidőben. 2006. június 
30-án bezárt a régi gondozó és átköltöztünk a rendelőintézetbe, ahol a 2. emeleten kap-
tunk helyet. A röntgenfelvételeket és a szűréseket is az intézet asszisztensei végzik, a digi-
tális képet számítógépen kapjuk és értékeljük. 2011. szeptember 1-én felújított rendelőbe 
költöztünk vissza és új röntgengépet is kapott az intézet.


