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TATABÁNYA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szent Borbála Kórház Tatabánya, Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  ÁEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/515-488
Az intézmény e-mail címe:  aktivtudo@tatabanyakorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.tatabanyakorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Böcskei Csaba Ph.D.
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  csbocskei@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/515-488
 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász 
szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  78
Rendelési idő:  H-K-Cs-P 8:00-14:00;  Sz 8:00-15:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Böcskei Csaba Ph.D., tüdőgondozóvezető főorvos  
dr. Horváth Róbert, tüdőgyógyász szakorvos  
dr. Viczián Magdolna főorvos, tüdőgyógyász, allergológus-immunológus szakorvos  
dr. Fertetics János, főorvos, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 36
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőrgyógyászat, onkológia, pszichiátria
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Tatabánya, Gyermely, Szár, Szárliget, Tarján, 
Várgesztes, Héreg, Vértessomló, Óbarok, Újbarok, Szomor, Vértessőllős
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  81
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:  2222
COPD-s járóbetegek száma:  1788
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  96
szénanáthás járóbetegek száma:  723

tumoros járóbetegek száma:  210
tbc-s járóbetegek száma:  31
összes járóbeteg száma:  8530

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  4037
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7790
- a SEF készülék:  digitális
- a SEF életkora:  új, 2016- os
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 12
- ezen belül a kontaktok száma? 9
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőosztályon és a tüdőgondozó ambulanciáján

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora: új, digitális C-íves képerősítő
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Tatabányán 1944-től dr. Szabó Zoltán szervezte meg a tüdőbetegek gondozását. 1950-ben megnyílt a tüdőgondozó. 
Szabó főorvos mellett dr. Juhász Egon és dr. Fank Ernő dolgozott. Három mozgóberendezéssel a város minden üze-
mének és évente az egész megyének a szűrése is megtörtént, ami azóta is folyamatos. Kimagasló teljesítményéért 
dr. Szabó Zoltán 1952-ben a Kossuth-díj ezüst fokozatát kapta meg. 1958-ban alakult meg a Calmette-hálózat. A tü-
dőgondozóban volt a megyei tbc-s beutaló központ is. Antituberkulotikumokkal és légmellkezeléssel gyógyították a 
betegeket. 1975-ben ezt a tevékenységet a megyei tüdőgyógyintézet vette át, a szűrés a rendelőintézetben maradt. 
1980-tól a szűrés mellett megkezdődött az aspecifikus betegek gondozása. 1982-ben dr. Szabó Zoltán nyugdíjba 
ment, és dr. Fertetics János lett a vezető főorvos 1993-ig. Ezután dr. Varga Sándor volt a főorvos. 1996-tól dr. Varga 
Attila vezetése alatt megkezdődött a légzőszervi betegségek funkcionális kivizsgálása és az allergológiai vizsgála-
tok. 1988-tól a dohányzásról való leszokást segítő program működik. 1999-től a betegek számítógépes nyilvántar-
tásban vannak. 2005-től folyamatos a COPD-s betegek szűrése. 2008-tól nem végzünk MEF szűrést. 2009-től az aktív 
és a krónikus tüdőosztály és az ambulanciái (bronchológia, allergológia és klinikai immunológia) mellé beköltözött a 
Tüdőgondozó Intézet és az Ernyőszűrő Állomás, és közös vezetés alá került, egységes szervezeti egységként működik 
dr. Böcskei Csaba Ph.D., osztályvezető főorvos irányításával. 2015 decemberétől a Tüdőgondozó és a Tüdőgyógyá-
szati osztály ambulanciáival együtt beköltözött a központi telephelyre az összes többi osztály mellé. A tüdőgyógyá-
szati bronchológiai rendelőben digitális C-íves képerősítő és portábilis digitális röntgenkészülék van telepítve PACS 
rendszeres közvetlen kapcsolattal. A tüdőszűrő és a mellkasröntgen készülék új, másfél éves digitális készülék, az 
intézeti központi PACS rendszerre kapcsolódik, így mindenhol azonnal látható a beteg összes felvétele.


