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VESZPRÉM
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  szakkórház, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Az intézmény telefonszáma(i):  89/358-013
Az intézmény faxszáma(i):  89/358-088
Az intézmény e-mail címe:  tudogyogy@globonet.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.fgyepu-tudokorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Medgyasszay Balázs Zsigmond
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudogyogy@globonet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  89/358-013

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  9
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  16
Rendelési idő:  hétfő-csütörtök 9:00-13:00
A bejelentkezés módja:  telefon, e-mail
Az intézmény orvosai:  
dr. Medgyasszay Balázs Zsigmond  
dr. Péter Árpád  
dr. Király Zsolt Levente  
dr. Miklós Zsuzsanna Júlia  
dr. Mészégető Gabriella Anna  
dr. Könnyid Mária Irén  
dr. Vitus Ernő  
dr. Béleczki Alíz Dóra  
dr. Csernák Balázs  
dr. Sipos Gábor  
dr. Csányi Péter (megbízás)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  84 
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 16 óra (ultrahangdiagnosztika); 16 óra (patológia)
Ha igen, sorolja fel azokat:  ultrahangdiagnosztika, patológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: A működési engedélyben meghatározott 
települések vonatkozásában a területi ellátási kötelezettségének megfelelően.
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1254
COPD-s járóbetegek száma:  1436
szénanáthás járóbetegek száma:  278
tumoros járóbetegek száma:  2147
tbc-s járóbetegek száma:  14
összes járóbeteg száma:  8261
asztmás fekvőbetegek száma:  274
COPD-s fekvőbetegek száma:  918
tumoros fekvőbetegek száma:  1984
tbc-s fekvőbetegek száma:  23
összes fekvőbeteg száma:  4389

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? nem
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  3 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? 3 év
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  Jaeger 10 év; Piston 28 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Intézetünk a Közép-Bakony egyik legmagasabb pontján, 410 méter magasan, erdős, meghatározóan szubal-
pin klímájú környezetben, Farkasgyepű község külterületén helyezkedik el. Az Intézet a magyar állam tulaj-
dona, a tulajdonosi, fenntartói jogokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) gyakorolja. Földrajzi, 
természeti adottságai miatt alapította itt 1924-ben Haverlaar Mária holland grófnő az Intézetet tüdőgyenge 
gyermekek nyári erdei szanatóriumaként. 1949. után az Intézet állami tulajdonba került, elsősorban tüdő-
tuberkulózisos felnőtt betegek kezelése történt. A tüdőtuberkulózisos betegek számának csökkenésével az 
intézet profilja átalakult és egyre inkább a növekvő számban előforduló krónikus tüdőbetegségben szenvedő 
és tüdődaganatos betegek ellátása történik. Az elmúlt évtizedben jelentős épületállomány fejlesztés történt, 
amelynek keretében megújultak a kiszolgáló, a szakellátó- és diagnosztikai egységek. 2011. február 1-jén a 
Veszprémi Tüdőgondozót Intézetünkhöz integrálták. A többszöri fenntartóváltást követően 2012 január 1-jén 
az Intézet ismét közvetlen állami fenntartásba került. Jelenleg fekvőbeteg szakellátást farkasgyepűi székhe-
lyén 3 osztályon elhelyezett 214 ágy kapacitással nyújt Intézetünk. Az aktív (95 ágy), rehabilitációs (95 ágy) és krónikus (24 ágy) ellátás szervesen összekapcsolódva és egymásra épülve 
áll a betegek rendelkezésére. Ambuláns járóbeteg ellátást az osztályokkal szerves egységben működő Szakambulancián 16 órában, illetve járóbeteg tüdőgyógyászati szakellátást és 
gondozást veszprémi telephelyünkön (Gondozó és Szakrendelő 8200 Veszprém, Óvoda u. 2.) biztosítunk 72 szakrendelési és 50 gondozói órában látunk el. Intézetünk Alapító Okiratában 
meghatározott feladata a működési engedélyben megállapított ellátási területen élő lakosság járó- és fekvőbeteg tüdőgyógyászati és légzés-rehabilitációs szakellátása. A gyógyító 
ellátást fejlett infrastruktúra, országos átlagot meghaladó diagnosztikus és terápiás eszközpark, megújuló épületállomány és korszerű hotelszolgáltatás biztosítja.


