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CSORNA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés; allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Csornai Margit Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9300 Csorna, Soproni u. 64.
Az intézmény telefonszáma(i):  96 / 590-505
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@margitkorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.margitkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Dr. Winiczai Zoltán
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@margitkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  96 / 590-505

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  22 óra
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  32 óra / ebből 10 óra allergológiai
A szűrés-gondozás óraszáma:  14 óra
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  kedd - péntek 8-10 ig
A bejelentkezés módja:  érkezési sorrend
Az intézmény orvosai:   
dr. Felber Erika  
dr. Unger Erika  
dr. Juhász Gábor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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 terület:  
Acsalag, Bágyogszovát, Barbacs, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cakóháza, 
Csorna, Dör, Egyed, Farád, Fehértó, Földsziget, Győrsövényház, Hanságliget, Jobaháza, 
Kisbabot, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Mérges, Páli, Pásztori, 
Potyond, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, 
Rábaszentmihály, Rábatamási, Rábcakapi, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, 
Tárnokréti, Vág, Zsebeháza
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1600 fő
COPD-s betegek száma:  632 fő
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  112 fő
tumoros betegek száma:  88 fő
tbc-s betegek száma:  5 fő
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  4275 fő
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7271 fő
fekvőbetegek
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt ellátott fekvőbetegek száma:  0 fő  
 (rehabilitációra vonatkozó adatok)
asztmás fekvőbetegek száma:  34 fő
COPD-s fekvőbetegek száma:  70 fő
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  3 fő
tumoros fekvőbetegek száma:  10 fő
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  117 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 25 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A Margit Kórház alapkövét 1913. október 12-én rakták le, és 1915. február 11-én nyitották meg az intézményt. 
Az első főigazgató dr. Kokas Lajos volt. Kezdetben a lakosság tüdőszűrő vizsgálata volt a feladat, majd a fel-
fedezett gümőkóros betegek vizsgálata és gondozása. Később egyre nagyobb hangsúlyt kapott a légzőszervi 
betegek kivizsgálása és gondozása. A 2021-es év során a betegforgalmunk a poszt-covidos betegek ellátásá-
val nőtt. A tüdőgondozóban és az ambulancián asthmás, COPD-s, rhinitises, tumoros, tbc-s, poszt-covidos és 
alvási apnoéban szenvedő betegek kivizsgálása és gondozása zajlik. Intézményünkben légzésrehabilitációs 
osztály működik, kórházunk többségében rehabilitációs feladatokat lát el .

2021. évi adatok


