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AJKA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Országos Kórházi Főigazgatóság
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8400 Ajka, Korányi F. u.1
Az intézmény telefonszáma(i):  88/521-879
Az intézmény faxszáma(i):  88/521-847
Az intézmény e-mail címe:  korhazig@korhazajka.hu
Az intézmény honlapjának címe:  korhazajka.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Nagy Zoltán
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  korhazig@korhazajka.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  88/521-800

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  22
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  K, Cs 8:00-18:00; P 8:00-10:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  14
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H 11:00-16:00; K 12:00-17:00; Sz 12:00-16:00
Az intézmény orvosa:  dr. Királyné dr. Gősi Erika
Az intézmény szakdolgozói:  
Mód Ildikó  
Jágerné Polt Borbála  
Jánosáné Szlotta Mónika  
Szabadkáné Márkus Terézia
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 52
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Ajka, Ajkarendek, Ajka-Bakonygyepes, Ajka-Padragkút, Adorjánháza, Csögle, Apáca-
torna, Bakonypölöske, Kiscsősz, Borszörcsök, Devecser, Doba, Dabrony, Kamond, Kerta, 
Kisszőlős, Kislőd, Somlószőlős, Somlóvecse, Somlóvásárhely, Somlójenő, Nyirád, Öcs, 
Úrkút, Iszkáz, Noszlop, Karakószörcsök, Magyarpolány, Vid, Tüskevár, Szőc, Halimba, 
Városlőd, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Kispirit, Kisberzseny, Pusztamiske, Kolontár, 
Csehbánya, Egeralja
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  24
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? helyben
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Farkasgyepű / 30 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? helyben
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? helyben
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézmény rövid története
A tüdőbeteg-ellátás 2007-től a Magyar Imre Kórház épületében működik. Ellátási területe Ajka és vonzáskörzete. Technikai felszereltsége, eszközparkja folyamatosan bővülő, mo-
dernizáció jellemzi. 2016. óta digitális felvételekkel történik a tüdőszűrés. PDT-111/pd teljes testpletizmográffal történnek a vizsgálatok. PDD-301/sh Spirométer áll rendelkezésre a 
funkcionális vizsgálatok elvégzéséhez.

2021. évi adatok

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem

Van-e önálló SEF a gondozóban? van
A SEF óraszáma:  26 óra/hét
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  16 530 fő
- ebből térítéses szűrés:  11 893 fő
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  12 év
A MEF óraszáma:  30 óra/hét
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5806 fő
a MEF készülék:  digitális busszal kiszálló
- a digitális busszal kiszálló MEF készülék életkora:  5 év
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 7 fő
- ezen belül a kontaktok száma:  0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  7 fő
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 Veszprémi tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 12 év

- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  2 év
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  3 év
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 ambuláns légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs
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Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  980
COPD-s betegek száma:  585
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  14
tumoros betegek száma:  165
tbc-s betegek száma:  0
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  1490
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4384
 
A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Van-e önálló SEF a gondozóban? van
A SEF óraszáma:  14 óra
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2745
- ebből térítéses szűrés:  991 730 Ft
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 Farkasgyepű

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  3 év
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 ambuláns és fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

PÁPA  
Az intézmény adatai
Az intézmény neve:  Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe  8500 Pápa, Jókai u. 5-9.
Az intézmény levelezési címe:  8500 Pápa, Jókai u. 5-9.
Az intézmény telefonszáma:  89/514-000
Az intézmény faxszáma:  89/313-653
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény vezetője:  dr. Szabó Éva, főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudogondi8500@citromail.hu

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  33
A szűrés-gondozás óraszáma:  heti 25 óra
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  szűrés 8:00-12:00; gondozás naponta 8:00-9:00
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon
Az intézmény orvosa:  dr. Szabó Éva, pulmonológus főorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Bálint Ferencné  
Horváth Lászlóné  
Schandl Károlyné  
Szalai Regina
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 64 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Adásztevel  Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  Bakonyság 
 Bakonyszentiván  Bakonyszücs 
 Bakonytamási  Béb 
 Békás  Csót 
 Dabrony  Dáka 
 Döbrönte  Egyházaskesző 
 Farkasgyepü  Ganna 
 Gecse  Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész  Kemenesszentpéter 
 Kup  Külsővat 
 Lovászpatona  Magyargencs 
 Malomsok  Marcalgergelyi 

Az intézmény rövid története
Tüdőgondozó intézetet Pápán a város 1932-ben épített. Ez az akkori igényeknek megfelelően egyben Egészségház is volt, városi fürdővel, bőr- és nemibeteg gondozóval, védőnői 
szolgálattal. Így üzemelt 1959-ig. Ekkortól tbc- és tüdőgondozóként főként a tbc-vel kapcsolatos klasszikus feladatokat látta el, majd 1969-től az aspecifikus légzőszervi betegeket is 
gondozta, kiegészülve az 1990-es évekig zajló „komplex” szűrésekkel. Az utóbbi években az általános takarékossági intézkedések kapcsán személyi és intézményi leépítés történt. 
2008 augusztusában, mint önálló épületben működő tüdőgondozó megszüntünk. A fenntartó Esterházy Kórház épületében helyeztek el minket, ahol a további leépítés kapcsán a saját 
röntgen parkunkról és a röntgenasszisztensekről is le kellett mondanunk. 2015-től egy rendelőből, egy gondozói helyiségből és egy − a kataszterünknek helyet adó − szobából áll a 
tüdőgondozó, ahol egy pulmonológus teljes munkaidőben látja el a szakrendelői feladatokat, három szakasszisztens és egy segédasszisztens segítségével.

2021. évi adatok


