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SIKLÓS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Siklósi Kórház Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Mega-Logistic Zrt. (74,44 %), Magyar Állam (25,56%)
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.
Az intézmény telefonszáma(i):  72/352-411
Az intézmény faxszáma(i):  72/352-545
Az intézmény e-mail címe:  skorhaz@dravanet.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.siklosikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Kanizsai István
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  skorhaz@dravanet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  72/352-411/501 mellék

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:  45 óra
Rendelési idő:  hétköznap naponta 7:30-16:30
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon időpontkérés alapján
Az intézmény orvosai:    
2017. augusztus 31-ig dr. Schreiner Mária 
Poórné dr. Kopcsányi Gemma 
dr. Szilágyi Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
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: Alsószentmárton, Babarcszőlős, Beremend, 
Bisse, Csarnóta, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drá-
vaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Illocska, Ipacsfa, 
Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, 
Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty, Nagyharsány, Nagy-
tótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, 
Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány (40 625 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézmény története
Alapítása 1936-ban történt. 1942-ig a kórház része volt, ekkor – egyéb gondozó jellegű részlegekkel együtt – 
szervezetileg kivált a kórház kötelékéből, és az újonnan létesített Egészségházban nyert elhelyezést. 1977-ben 
a kórház városi jellegű lett, a tüdőbeteg gondozó szervezetileg ismét a kórházhoz került. 2008-ban a TIOP 2.1.3. 
„Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című európai uniós pályázat elnyerése 
lehetőséget adott a kórház épületegyüttesének átalakítására és bővítésére, így 2010-ben a tüdőbeteg gondo-
zás és a tüdőgyógyászati szakrendelés bekerült a kórház főépületébe. Itt korszerű körülmények között, digitá-
lis röntgen berendezéssel teljes körű pulmonológiai ellátás és gondozás történik. A gondozó első vezetője dr. 
Bakó Géza volt, akit dr. Solymos Adorján követett. Őt 1981-ben dr. Meskó Sarolta váltotta, aki 1992-ben Pécsre 
történt távozásáig vezette a gondozót. Féléves átmeneti idő után dr. Simon Ildikó személyében neveztek ki 
főorvost, aki 1998-ig látta el megbízatását. Ekkor újabb átmeneti időszak következett, amikor Pécsről történő 
kijárással látták el feladatokat. Ezután dr. Horváth Erzsébet került az intézmény élére néhány évre. Őt dr. Tamás 
Gabriella követte, akinek Mohácsra történt távozása után 2004-től dr. Lovász Orsolya végezte a szakmai mun-
kát. 2010. március 1-től 2017. augusztus 31-ig dr. Schreiner Mária, majd 2017. július 3-tól Poórné dr. Kopcsányi 
Gemma és 2017. szeptember 26-tól dr. Szilágyi Éva látják el ezt a szakmai feladatot. Az intézmény orvosa és asszisztensei rendszeresen részt vesznek szakmai kongresszusokon, előadáso-
kon. A tüdőgondozóban rendszeres szakmai előadásokat szervezünk, az új készítmények hatásmechanizmusának és hatékonyságának ismertetésével, melyen a kórház más szakirányban 
dolgozó orvosai is résztvesznek. Kórházunk 2013. évben két pályázatával is sikeresen szerepelt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2012. január 27-én megjelentetett „Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című, TÁMOP-6.1.2/11/3 jelű pályázaton indult a Siklósi Kórház Nonprofit Kft., melyet elnyert. A pályázat címe: „Tenkes 
Egészségkert – Kistérségi életmódprogramok”. A kistérségi pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcso-
portok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával (Egészségfejlesztési Iroda) 
és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. Az egészségfejlesztési irodák az egészségfejlesztés 
medikalizációja nélkül egészségügyi intézményi hátteret biztosítanak a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működtetik, tartós helyi, 
kistérségi hálózatba integrálják az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. tüdőgondozó / tüdőgyógyászati szakrendelésének vezetője 
részt vesz a pályázat szakmai programjának megvalósításában, a dohányzás leszokás támogatása témában: tanácsadói feladatokat lát el a megjelenő betegek részére személyes elbe-
szélgetés formájában, valamint előadásokat is szervez. A pályázat megvalósítása 2015. február 28-án befejeződött. Ezt követően az Egészségfejlesztési Iroda fenntartására támogatásban 
részesülünk. A fenntartási időszakban színes programjaink között dohányzás leszoktató programot, tanácsadást, valamint a dohányzás káros hatásairól előadásokat tartunk. Kórházunk 
sikeresen pályázott a TIOP-2.2.6/12/1/B jelű pályázaton is. A projekt címe: „Struktúra- és funkcióváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével Siklóson”. A Siklósi Kórház 
Nonprofit Kft. egy komplex fejlesztést hajtott végre. A projekt eredményeképpen a kórház alapterülete 277 négyzetméterrel nőtt, valamint 646 négyzetméteren felújítást is végeztek. A 
pályázat keretén belül eszközállomány bővítésére is lehetőség volt, a tüdőgyógyászaton beszerzésre került egy spirométer provokációs rendszerrel (Lungtest1000+ISPA), ami a betegek 
magasabb szintű ellátását teszi lehetővé. A projekt 2015. szeptember 30-án fejeződött be.


