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SZEKSZÁRD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Tolna Megyei Balassa János Kórház Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Tolna Megyei Balassa János Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.
Az intézmény telefonszáma(i):  74/501-534
Az intézmény honlapjának címe:  tmkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Gagyi Emma
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  gagyi.emma@tmkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  74/501-536

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33
Rendelési idő:  Tüdőgondozó: naponta 7:30-14:00  
 Tüdőszűrő Állomás: hétfőn 8:00-16:00; a többi napon 8:00-13:30
A bejelentkezés módja:  a Tüdőgondozó vonatkozásában előjegyzési rendszer működik
Az intézmény orvosai:  dr. Gagyi Emma, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Pfaffné Deli Zsuzsanna, vezető asszisztens  
Csikné Dohoczki Márta, felvételi irodai asszisztens  
Matus Ildikó, felvételi irodai asszisztens  
Szőke Rózsa, felvételi irodai asszisztens  
Nagy Vendelné, röntgenasszisztens  
Sziebertné Kövecses Mária, SEF asszisztens
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:  Szekszárd város és városkörnyék  
 SEF vonatkozásában Tolna megye területe (több város SEF Állomása csak területileg  
 illetékes egyéneket fogad, a Tamási Tüdőgondozó nem rendelkezik tüdőszűrő géppel)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  45
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1077
COPD-s járóbetegek száma:  1332

tumoros járóbetegek száma:  223
tbc-s járóbetegek száma:  10
szénanáthás járóbetegek száma:  135
összes járóbeteg száma:  6024

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:  3041
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  17026
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2,5 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? a Radiológiai Osztályé kb. 25 éves
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Mátraháza, Kékestető, Komló
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó intézetet Szekszárdon 1936-ban alakították ki a kórház épületében a tüdőosztály felügyelete mellett. Szegénysorsú 
betegeket láttak el, iskolások tuberkulin szűrését, ipari dolgozók szűrését végezték, elsők között indult az újszülöttek BCG oltása, a tbc-s 
betegek szociális gondozása. 1937-ben megyei központú tüdőgondozó lett és új helyre költözött. A II. világháború után a tbc elleni küz-
delem kiemelt állami feladat lett, előtérbe került a megelőzés szemlélete. 1951-ben dr. Reglődi József került a gondozó élére. Nagy elő-
relépést jelentett a tuberkulózis elleni gyógyszerek megjelenése. Az 50-es években reprezentatív jelleggel tüdőszűrés indult, kölcsön 
készülékkel, sok új beteget fedeztek fel. 1956-től kötelező a BCG-oltás, majd a revakcináció. 1958-ban jön létre a Calmette-védőnői 
hálózat. Az 1960-ben megjelent új tbc-törvény nagy hatással volt megyénkre is, többek között 1961-ben megyei mozgó ernyőszűrés, 
1963-ban Szekszárdon SEF szűrés indult. A 60-as évek vége felé a tbc-s betegszám csökkenésével előtérbe került az aspecifikus bete-
gek ellátása, amit a tüdőgyógyász hálózatra bíztak. A 70-es évektől gyermekpulmonológiai szakrendelés indult a gondozó orvosainak 
közreműködésével. 1975-re a tbc a beteganyag 33%-ára csökkent. 1976-tól az új gondozóvezető dr. Vecsey Albert főorvos. 1977-ben a 
gondozót a Megyei Kórház–Rendelőintézeti egységbe vonták, megyei jellege megszűnt, de „megyei” feladatai megmaradtak. 1981-
85 között a már korszerűtlen épületben működő gondozót áttelepítették. 1981-ben a gondozó tüdőszűrő buszt kapott, a kitelepülések 
száma csökkenhetett. 1986-ban megnyílt a Gondozási Központ, ahol újból helyet kapott a Tüdőgondozó, új munkaeszközökkel, beren-
dezésekkel, a MEF Szolgálat komplex szűrésre is alkalmas csuklós buszt vehetett át. Beindult a számítógépes idézési program. 1991-től 
új vezető a tüdőgondozó élén: dr. Gagyi Emma. 1994-től egy szűrőszolgálat dolgozik. 1996-től a tüdőgondozó új helyen: a Kórház-Rendelőintézetben. Azóta itt folyik a szakrendelés és a 
gondozás. Helyünk szűkös, gépeink elöregedtek, gyakoriak a meghibásodások, gond az alkatrészbeszerzés. 2006 szeptemberében műszaki okok miatt a szűrőbuszt kivonták a forgalomból, 
azt követően a szűréseket kitelepüléssel végeztük. Azonban mára már ez a rendszer is megszűnt, 2013 júliusában beszüntették a Mozgó Ernyőszűrőt megyénkben. Tolna megyében csak 
SEF állomások állnak rendelkezésre. 2009 márciusában a rendelőintézeten belül átköltöztették a gondozót, 2017 novemberében pedig a Tüdőgondozó ismételt átköltöztetésére került sor. 
Jelenleg az ún. Belgyógyászati épülettömb I. emeletén, a Tüdőgyógyászati Osztállyal egy szinten működünk, a Tüdőszűrő Állomás a régi helyén üzemel. Jelenleg egy orvos látja el a feladatot, 
dr. Gagyi Emma főorvosnő, aki nyugdíj mellett dolgozik. Az ő munkáját 3 asszisztens segíti, a Tüdőszűrő állomáson egy főállású és 2 részmunkaidős asszisztens dolgozik. 2015 augusztusában 
a több mint 30 éves RK 110-es szűrőgépet leselejtezték, és digitális szűrőgépet helyeztek üzembe. Ezzel a szűrések eredménykiadása is rövidebbé vált. A készített filmek leletezését – foglal-
kozás egészségügyi orvosi tevékenysége mellett – korábbi tüdőgyógyászunk, dr. Balogh Mária végzi.


