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SZÉKESFEHÉRVÁR
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Tüdőbeteg Gondozó
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7.
Az intézmény telefonszáma(i):  22/314-566
Az intézmény e-mail címe:  tudo@mail.fmkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Pápai-Székely Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  zsoltpapai@yahoo.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  22/535-722

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  90
Rendelési idő:  hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8:00-14:00; kedd 8:00-18:00
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Pápai-Székely Zsolt  
dr. Áchim Ilona  
dr. Filkorn Rózsa  
dr. Kató Ernő  
dr. Pappné dr. Ferenczy Nóra 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  14
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőr- és nemibeteg-gondozó, pszichiátriai gondozó
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület, települések: Székesfehérvár város I. és II. 
körzet, Aba, Agárd, Baracska, Belsőbáránd, Bodakajtor, Csór, Csősz, Gárdony, Dinnyés, 
Füle, Gyúró, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kajászó, Kőszárhegy, Lovasberény, Martonvásár, 
Moha, Nadap, Nádasdladány, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pettend, Polgárdi, Sárkeresztes, 
Sárkeszi, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Sukoró, Szabadbattyán, Szabadegyháza, 
Tác, Tordas, Úrhida, Velence, Vereb, Zámoly, Zichyújfalu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  78
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  3931 gondozott
COPD-s járóbetegek száma:  2511 gondozott
szénanáthás járóbetegek száma:  3535 gondozott
tbc-s járóbetegek száma:  12
összes járóbeteg száma:  15501 megjelenés (betegforgalmi adat)

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:  23977
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  20 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  15 év
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  19 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A Fejér Megyei Tüdőbeteg Gondozó Intézet jelenlegi épületében 1944 óta működik tbc-szakrendelés, 1950-től 
lakossági szűrés. A megyei feladatokat ellátó intézet 1976-ig a Fejér Megyei Tanács felügyelete alá tartozott. 1976-
ban integrálták a Megyei Kórházhoz. Ellátási területe Székesfehérvár város és vonzáskörzete. Négy felnőtt szak-
rendelés van és egy SEF szűrőállomás működik. Az intézet vezetői kronológiai sorrendben: dr. Czike Antal, dr. Voith 
László, dr. Kovács Dezső, dr. Madas Éva, dr. Kuchár Ferenc, dr. Pápai-Székely Zsolt.


