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SZOMBATHELY
Működési adatok
Az intézmény neve:      Tüdőgyógyászati Osztály
Az intézmény tulajdonosa:        Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely
Az intézmény címe (irányítószámmal):   9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. 
A  tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:  94/515-676 
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:  94/316-834  
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:   tudogyogyaszat@markusovszky.hu 
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:     dr. Szima Barna 
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe:      szima.barna@markusovszky.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 94/515-607 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:    4 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma: 5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám az ambulancián:     40 óra
Rendelési idő:   hétfőtől csütörtökig 8:00-14:00; pénteken 8:00-13:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Szima Barna, osztályvezető főorvos 
dr. Tóth E. Zsuzsanna, főorvos 
dr. Szilas Gábor, főorvos 
dr. Gautier Barna, főorvos (keddi és csütörtöki rendelés) 
dr. Kondora Zsanett, szakorvos
 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: Vas megye lakossága
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:            3 556 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 987 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban: 173 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 786 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban: 310 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban: 2 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen  
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van    

Az intézmény rövid története
A Tüdőgyógyászati Osztály életében rendkívüli jelentőségű volt a 2003. évi műszerfejlesztés. Ezzel 2004-től több vizsgálati módszer – autofluoreszcens bronchoszkópia, bronchoszkópos 
ultrahang, transztorakális tüdőbiopszia, endobronchiális elektrokauterizáció, transzbronchiális tűaspiráció – vált standard eljárássá az osztályon. Az osztály alváslaboratóriumát az 
Európai Alvástársaság akkreditálta. Fő profiljaink közé tartozik a bronchoszkópos diagnosztikus és terápiás feladatok ellátása, az alváslaboratórium működtetése, a COPD-s, asztmás, 
pneumóniás és a pulmonális embóliában szenvedő betegek ellátása, továbbá a tüdődaganatok kemoterápiája a klinikai gyógyszervizsgálatok keretein belül. A Tüdőgyógyászati Osztály 
osztályvezető főorvosa dr. Szima Barna, helyettese dr. Szilas Gábor. Dr. Tóth E. Zsuzsanna főorvos és dr. Kondora Zsanett szakorvos dolgozik jelenleg az osztályon és az osztály mellett 
működő járóbeteg szakrendelésen. Dr. Hajdu Krisztina adjunktus tartozik még az osztály állományához. Dr. Gautier Barna heti két alkalommal az ambulancián is dolgozik, mellette a 
Krónikus Tüdőgyógyászati Osztályt vezeti a 11-es Huszár úton. Az osztályvezető ápolói feladatokat Wertmüllerné Takács Enikő látja el. Az osztály 36 aktív ággyal rendelkezik. Jelenleg 1 
ágyon alvásdiagnosztikai vizsgálatok végzésére is lehetőség van. 


