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SZEGHALOM
Működési adatok
Az intézmény neve:  Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi Fekvő és Járóbeteg Egysége, 
 Tüdőgondozó Intézete és Tüdőszűrő Állomása
Az intézmény címe: 5520 Szeghalom, Ady Endre út 1/b
Az intézmény levelezési címe: 5520 Szeghalom, Ady Endre út 1/b
Az intézmény telefonszáma: 66/371-796/127 mellék
Az intézmény tulajdonosa: Pándy Kálmán Megyei Kórház
Az intézmény vezetője: dr. Bíró Margit
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: margitbiro@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 16 óra
Az intézmény orvosa: dr. Bíró Margit
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 30 411 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Bucsa Füzesgyarmat 
Kertészliget Körösladány 
Körösújfalu Szeghalom 
Vésztő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 15 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 543 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 191 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 273 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  30 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 34 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 26 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 3 166
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 10%
A SEF életkora: 4 év
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
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
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1962 októberében alakult meg a Szeghalmi Tüdőkórház járóbeteg egységeként, dr. Pál Endre szervezésével. Kb. 
45–50 ezer lakos tartozott a körzetéhez, 9 település. Egy fő Calmette-védőnő és 5 asszisztensnő látta el a munkát. 
1961-ben már volt lakosságszűrés, de a kataszter felállítása csak 1962-ben indult be (MEF). A nyilvántartott tbc-s 
betegek száma 700–800 között volt. A gondozó szűk helyen, mostoha körülmények között dolgozott. Mellkasfelvé-
teli lehetőség a Tüdőkórház röntgenjében volt. A gondozóban egy félhullámú átvilágító szerkezet volt. Időközben 
az ellátási körzet 7 településre csökkent, kb. 35 ezer lakossal. A gondozó 1990. február 2-án költözött be a város 
központjában kialakított tágas épületbe, ahol már SEF beindítása is lehetségessé vált (a MEF mellett). Lehetővé vált 
az átvilágítás és felvételezés mellett a légzésfunkciós vizsgálat, az aeroszol-kezelés és az allergia-teszt elvégzése is. 
A felújított épület adta lehetőség nem volt kihasználva. 2008 februárja óta egy szakorvos látja el állandó jelleggel a 
szakrendelést. Heti 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) napi 8 órában van rendelés. Ennek ellenére az utóbbi 2 év-
ben nőtt a betegforgalom. Bár korábban történt próbálkozás a rendelési órák számának növelésére, azonban ehhez 
a kórház vezetősége nem járult hozzá (a szeghalmi tüdőgondozó az irányítását tekintve a gyulai Pándy Kálmán Kór-
házhoz tartozik). 2009 júliusától a tüdőgondozó a korábbi különálló épületből a szeghalmi rendelőintézet épületébe 
költözött át. Itt a röntgenfelvételek készítése a röntgen szakrendelésen, az új digitális Siemens készüléken történik. 
Átvilágító berendezés hiányában az átvilágítás megszünt.


