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ZALAEGERSZEG
Működési adatok
Az intézmény neve:  Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 1.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 92/501-523
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 92/501-527
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Tehenes Sándor
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: tehenes.pul@zmkorhaz.hu   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 92/501-525

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: tüdőgondozó: 15 óra  
 tüdőgyógyászati szakrendelés: 30 óra 
 asztma-allergológia: 10 óra  
 szűrés (szakorvosi óra): 40 óra  
 szűrés (betegfogadás): 30 óra  
 dohányzás leszoktatás: 4 óra
Rendelési idő:  tüdőgondozó: hétfőtől péntekig 9:00-12:00  
 tüdőgyógyászati szakrendelés: hétfőtől péntekig 8:00-14:00  
 asztma-allergológia: hétfőtől csütörtökig 13:00-15:30 
Az intézmény orvosai:  
dr. Tehenes Sándor 
dr. Beke Márta 
dr. Vecsey Zsuzsanna 
dr. Steierlein Mária 
dr. Berta Csilla 
dr. Farkas Edit 
dr. Hemmert Katalin 
dr. Kupó Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma: asszisztens: 14, ápoló: 18
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  7 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  102 169 fő
 ebből 14 év feletti: 89 091 fő

Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Pulmonológia osztály ellátási területe: Zala megye
a járóbeteg-ellátás ellátási területe: Zalaegerszeg város+81 község: 
 Alibánfa  Alsónemesapáti  Babosdöbréte   
 Bagod Bak  Baktüttös 
 Becsvölgye  Bezeréd Bocfölde   
 Boncodfölde Böde  Búcsúszentlászló  
 Bucsuta  Csatár  Csonkahegyhát   
 Csöde  Dobronhegy  Egervár  
 Gellénháza  Gombosszeg  Gősfa   
 Gyűrűs  Hagyárosbörönd  Hottó  
 Iborfia  Kávás  Kemendollár   
 Keménfa  Kisbucsa  Kiskutas  
 Kispáli  Kustánszeg  Lakhegy   
 Lickóvadamos  Milejszeg  Misefa  
 Nagykapornak  Nagykutas  Nagylengyel   
 Nagypáli  Nemesapáti  Nemeshetés  
 Nemesrádó  Nemessándorháza  Nemesszentandrás 
 Németfalu  Orbányosfa  Ormándlak  
 Ozmánbük  Pacsa  Padár  
 Pálfiszeg  Pethőhenye  Petrikeresztúr  
 Pókaszepetk  Pölöske  Pusztaederics  
 Pusztamagyaród  Pusztaszentlászló  Salomvár  
 Sárhida  Söjtör  Szentkozmadombja   
 Szentliszló  Szentpéterúr  Teskánd  
 Tófej  Vasboldogasszony  Vaspör   
 Vöckönd  Zalaboldogfa  Zalacséb 

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1945 októberének végén nyílt meg Zalaegerszegen egy elhanyagolt családi házban. Első ve-
zetője dr. Ribiczey Sándor volt. Nagyon szűkös körülmények között, szegényes felszereltséggel indította meg 
küzdelmét a vészes kór ellen. A röntgen-vizsgálatokat egy félhullámú röntgenkészüléken végezte. 1946-ban 
4 463 szűrővizsgálat történt, ebből 180 aktív tuberkulózist ismertek fel. Az önként megjelenteknél 3 201 lakos-
ból 623 aktív beteget észleltek. 1955 ismét mérföldkőnek számít: megindult a gyermek- és extrapulmonális 
tuberkulózis szakrendelés, amelynek vezetője dr. Fatér József volt. A tuberkulin-szűrés és a BCG-védőoltás 
kiterjesztése az egész megyére elsőként Zala megyében történik Magyarországon. 1976-tól a gondozói egy-
séget integrálták a Zala Megyei Kórház szervezetéhez, az osztályvezető főorvos dr. Mészáros Lajos, a gon-
dozó vezetője továbbra is dr. Ribiczey Sándor. 1979-ben egy korszak lezárul, dr. Ribiczey Sándor nyugdíjba 
vonul, a gondozó vezetését dr. Edlinger Jenő veszi át. A lakosságszűrés széleskörűvé vált, stabil és a mozgó 
ernyőfénykép szolgálat működött, elindul a lakosság „komplex” szűrése. 279 000 lakos adatainak rögzítése 
számítógépes rendszeren történik meg. A ZALASZÁM által kidolgozott lakosságszűrési információs rendszer 
az első az országban, amely jól kiépített, az egészségi állapotot tükröző adatbázis. 1993-ban az Egészségházat 
eladták, a tüdőgondozót a fekvőbeteg osztályhoz integrálták és a pózvai Külső Kórházba költözött. 1995-ben 
dr. Mészáros Lajos nyugdíjba vonult, az osztály vezetését dr. Tehenes Sándor vette át. 1997-ben dohányzás leszokás támogató program indult, amely jelenleg is működik. 1999-ben dr. 
Edlinger Jenő nyugdíjba vonult, a gondozó főorvosa dr. Beke Márta lett. 2001-től egy MEF szolgálat működött a másodikat anyagi okok miatt megszüntették. 2003-ban lakosságszűrésre 
az országban az elsők között digitális szűrőgépet szereztek be. 2008 decemberében megszüntették a még működő MEF szolgálatot, és ezzel együtt a lakosság szűrésre történő behívását 
is. Szűkülő személyi és anyagi források mellett dolgozunk, a tevékenységünk fő csapásiránya krónikus obstruktív tüdőbetegségek és a tüdőrák. Területünkön a tbc-incidencia az országos 
átlagot még nem éri el, de az elmúlt években előforduló aktív tuberkulotikus eseteink éberségre intenek. 2010 óta három főorvos nyugdíjba vonult, és heti 3×20 órában lát el járó-
betegeket a szakrendeléseken. 2013. január 1-től új szűrési-gondozási program került bevezetésre, ezzel egyidejüleg megszüntettük a több évtizede működő Mediscreen programot.


