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BONYHÁD 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály; tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó és Krónikus Pulmonológiai Osztály
Az intézmény tulajdonosa:  NEAK
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7150 Bonyhád, Bajcsy Zs. u. 25.
Az intézmény telefonszáma(i):  74/550-999
Az intézmény faxszáma(i):  74/451-620
Az intézmény e-mail címe:  igazgato@bonyhadkorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.bonyhadkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Barcza Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgato@bonyhadkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 74/550-990

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  30
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  napi 6 óra
A szűrés-gondozás óraszáma:  heti 4 óra
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  hétfő
A bejelentkezés módja:  telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Helf László, gondozó vezető főorvos  
dr. Csábi Márta, főorvos (külön szakrendelés, gyermektüdőgyógyászat)  
dr. Auth Péter, főorvos (aktuális szezonális kisegítés)
Az intézmény szakdolgozói:  
Knipl Mariann, gondozó vezető asszisztens  
Pálfy Mercedesz, szakasszisztens  
Sárközi Anett, adminisztrátor  
Várszegi Józsefné, takarítónő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 27 155 fő (14 év feletti: 22 501 fő)
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádva-
rasd, Cikó, Grábóc, Györe, Hidas, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, 
Mórágy, Mucsfa, Majos, Mőcsény, Nagymányok, Nagyvejke, Tabód, Tevel, Váralja, Závod 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 18 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Szekszárd / 20 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Szekszárd / 20 km

Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 helyben, krónikus tüdőosztály
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Szekszárd / 20 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? heti 2 előjegyzés biztosított + akut eset

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1708
COPD-s betegek száma:  922
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  204
tumoros betegek száma*:  46 (+?)
tbc-s betegek száma:  13
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  3
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  3
szénanáthás betegek száma:  1555 (+?)
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  3597
fekvőbetegek
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt ellátott fekvőbetegek száma**:  11
asztmás fekvőbetegek száma:  1
COPD-s fekvőbetegek száma:  32
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  6
tumoros fekvőbetegek száma:  3
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  144
 
*A teljességgel bizonytalan daganatos betegszám abból adódik, hogy a kivizsgálás után 
a betegeknek csak a töredéke kerül a tüdőgondozó látóterébe, a kivizsgálást, terápiát 
végzőktől információ nem érkezik, minden beteg EESZT történetének rendszeres lekérése 
lehetetlen. A regisztrálttá vált betegek pedig nem lesznek a rendszer részei, mivel bármi-
lyen C-s diagnózis felvitele esetén az a rákregiszter kitöltése nélkül nem tárolódik, vagy 
ha igen, akkor a következő hónapban a hibalistán megjelenik (függetlenül attól, hogy a 
diagnózist felállító a regisztrációt elvégezte vagy nem).
**A covid miatt a megjelent betegek száma kifejezetten csökkent. Hivatalosan covid-gon-
dozás nincs, azonban mégis kényszerülünk az ellátásra nem kellő feltételbiztosítás ellenére. 

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1950-ben alakult. Egy fő asszisztens és dr. Hegedüs Ádám vezető főorvos létszámmal. Egy félhullámú Autoprogress rtg. készülék és egy Kovács-féle töltőkészülék 
jelentette a műszerezettséget. Hasi és oldaltöltés tbc-s betegeknél 1959-ig volt. Nagy számú szegény sorsú tbc-s beteg ellátása történt, rendszeres családlátogatás és gondozás kereté-
ben. 1958-tól rendszeres Calmette-védőnő került alkalmazásra, aki az ellátandó területünk rendszeres tuberkulin szűrését és BCG oltását végezte (nyugdíjazás miatt ez a tevékenység 
megszűnt 2021-ben). 1960-as évek végétől az aspecifikus tüdőbetegek rendszeres gyógyítását és gondozását is kötelező feladattá tették. 1968-ban a tüdőgondozót a Városi Kórház 
területére újonnan épült épületben helyezték el. Dr. Hegedüs Ádám intézetvezető főorvos nyugdíjba vonulásával dr. Hegedüs Éva került vezető főorvosként a tüdőgondozóba a Szekszár-
di Megyei Kórház Tüdőosztályáról. Diagnomax röntgen gép üzemelt rétegfeltévelezési lehetőséggel, két munkahelyes röntgen felszereltséggel (átvilágítás, felvétel és rétegfelvétel). 
1999-től felújított Philips röntgenkészülékkel dolgozunk, röntgenfelvétel és röntgen átvilágítási gyakorlattal, 2015-től digitális képalkotó berendezés lett telepítve. 2000-től 2010-ig 
a gondozó vezetője dr. Gyimesi Éva volt. 1985 óta SEF szűrés folyik a kórház épületében, az „ókori” Neo-Diagnomax után, 2010-től Siemens digitális készülékkel. A hagyományos kar-
tonrendszer mellett 1996 óta számítógépes rendszer is működik (jelenleg Főnix). Önálló mellkasfelvétel készítésére nincs módunk, ez a központi röntgen digitális készülékén történik 
(viszont átvilágítás során a digitális rendszerben van lehetőség képek mentésére). 2010-től dr. Helf László vezetésével működik a tüdőgondozó és a 20 ágyas krónikus tüdőgyógyászati 
osztály. Ez utóbbi mellé került az épület átalakításával, teljes körű felújításával a modern, tágas, jól felszerelt (digitális rtg, LF készülék, ASTRUP gép, kényelmes betegváró és szociális 
helyiségek, vizsgáló, demonstrációs terem) új tüdőgondozó 2015-ben. Az új helyzetet teremtő pandémia miatt tartósan előtérbe került a telemedicinális ellátás, melynek keretében 
lehetővé vált a szekszárdi központi röntgenben végzett vizsgálatok (mellkasröntgen, CT, MRI) képi anyagának lekérése, megtekinthetősége is. Az EESZT sok segítséget jelentene, ha nem 
lenne ennyire időrabló, illetve rendszerműködés-akadályoztatás függő, valamint jelentős részben „DÖRR” miatti hiányos információtartalmú. A krónikus osztály 2021 januárjától 2021 
augusztusáig belgyógyászati krónikus covid-osztályként működött, csak augusztustól működik ismét krónikus pulmonológiai osztályként.

2021. évi adatok
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PAKS 
Működési adatok
Az intézmény neve: Paks Város Rendelőintézete Tüdőbeteg Gondozó Intézet
Az intézmény címe: 7030 Paks, Deák F. u. 22.
Az intézmény levelezési címe: 7030 Paks, Deák F. u. 22.
Az intézmény telefonszáma: 75/311-007
Az intézmény tulajdonosa: Paks Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Kárpáti István
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudog@tolna.net
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosa: dr. Kárpáti István
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Bauer Fülöpné
Vass Jánosné
Szabados Csabáné
Vájer Mártonné
Szendi Lászlóné
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 48 575 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 26 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 3 125 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 987 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 815 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  2 525 fő
Az intézményben ellátott új tumoros betegek száma 2009-ben: 20 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 4 fő
 

Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 7 938
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 19,8%
A SEF életkora: 30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 30 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 25 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Az EKG készülék életkora: 40 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A paksi tüdőgondozó intézet 1950 óta működik. Első vezetője 1950  –1972 között dr. Resch Gyula volt. 1973-tól 
kezdve a mai napig – jelenleg már nyugdíjasként, 2010. április 1-től szerződéssel – dr. Kárpáti István vezeti tüdő-
gyógyászként a gondozót. A gondozó épülete 1950 előtt magánkúria volt, majd államosították, 1986-ban pedig 
teljesen felújították. A tüdőgondozó vezetői állást 11. éve hirdetik üres állásként, de eddig pályázó sajnos nem 
volt. A még dolgozó asszisztensnők 35. éve a munkatársaim, nagyon jó a kollektíva.

2009. 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? nincs
A SEF óraszáma:  30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2114
- ebből térítéses szűrés:  140
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  12 év
A MEF óraszáma:  0
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 3
- ezen belül a kontaktok száma:  0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  3
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 komplex

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év - krónikus osztályon
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel?  Radiometer ABL80FLEX
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  
 fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? krónikus tüdőosztály helyben + Szekszárd
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


