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VESZPRÉM
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Gondozó és Szakrendelő
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Az intézmény telefonszáma(i):  88/593-070; 88/593-077
Az intézmény faxszáma(i):  88/593-076
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:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  122
Rendelési idő:  
Tüdőgyógyászat I .: hétfő-kedd 8:00-13:00; péntek 8:00-12:00  
Tüdőgyógyászat II.: hétfő 8:00-11:00  
Tüdőgyógyászat III.: szerda 8:00-13:00; csütörtök 10:00-13:00 és 14:00-16:00  
Pulmonológia allergológia és immunológia I.: szerda-csütörtök 8:00-13:00  
Pulmonológia allergológia és immunológia II.:  
hétfő 11:00-13:00; csütörtök 8:00-13:00; péntek 8:00-12:00  
Pulmonológia allergológia és immunológia III.: hétfő-kedd 8:00-13:00; péntek 8:00-12:00 
Tüdőgondozás I.: hétfő-csütörtök 13:00-14:00; péntek 12:00-14:00  
Tüdőgondozás III.:  
hétfő-szerda 13:00-16:00; csütörtök 8:00-10:00 és 13:00-14:00; péntek 12:00-13:00 
Tüdőgondozás IV.: hétfő és péntek 13:00-16:00; csütörtök 13:00-14:00 és 14:00-16:00  
Fizioterápia szakrendelés: hétfő 15:00-17:00; szerda 17:00-19:00; csütörtök 15:00-17:00
A bejelentkezés módja:  telefonos időpontegyeztetés
Az intézmény orvosai:  
dr. Medgyasszay Balázs Zsigmond  
dr. Naményi Miklós 
dr. Dénes Sándor (megbízás) 
dr. Mészégető Gabriella Anna (megbízás) 
dr. Szabó Éva Teréz (megbízás)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  19
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
MEF: Veszprém megye (kivétel: Ajka, Várpalota, Pápa, Tapolca)  
Szakambulancia: Veszprém megye
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:  3711
COPD-s járóbetegek száma:  1979
szénanáthás járóbetegek száma:  5278
tumoros járóbetegek száma:  236
tbc-s járóbetegek száma:  14
összes járóbeteg száma:  11218

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:  22060
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  22486
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  7 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  35899
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  2 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 15
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 15
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  25 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  25 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Dr. Csolnoky Ferenc kórházigazgató javaslatára 1912. március 15-én alakult meg Veszprémben a Tuberkulózis Ellen Védő Egyesület. Az első gondozó orvos dr. Réthi Ede volt. A tüdőgondozó 
a Korona szálló alagsorában működött. 1929-ben maghalt dr. Réthi Ede, feladatát – bőrgyógyász-urológus képesítéssel – dr. Bartha Aladár vette át. 1935-től találkozunk dr. Sigmond István 
nevével, aki csaknem 40 évig meghatározó alakja lett a megye tüdőgyógyászatának. 1931-ben már végeztek röntgen-átvilágítást és készítettek felvételt. 1936-ban kapott új röntgen-
készüléket a gondozó. 1938-ban költözött a tüdőgondozó a jelenlegi helyére, ahol 1998-ig a bőr- és nemibeteg gondozóval együtt működött. Sigmond főorvos 1971-ben ment nyugdíjba, 
őt követte 10 évig dr. Újvári László. 1977-től a gondozót a Megyei Kórházhoz integrálták. Egy évig dr. Dobos Lászlóné volt a megbízott gondozóvezető, majd 1983-től 2009-ig dr. Naményi 
Miklós. 2009. május 1-től a gondozó megbízott vezető főorvosa dr. Medgyasszay Balázs. 1991-ben kaptunk testpletizmográfot, képerősítőt, majd 1988-ban Odelka stabil szűrőberendezést. 
1994-ben helyeztük üzembe az első, 1998-ban a második szűrő autóbuszt. 2006-ban pedig üzembe helyezték az első mobil digitális berendezést. 2015. decemberétől új és korszerű szűrő 
autóbusszal biztosítjuk az ellátást. A tüdőgondozót 2011. február 1-én a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézethez integrálták.


