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DEBRECEN 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika - Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Debreceni Egyetem
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4032 Debrecen, Jerikó utca 21.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4032 Debrecen, Jerikó utca 21.
Az intézmény telefonszáma(i):  52/413-415; 52/413-416
Az intézmény e-mail címe:  pulmonológia@kenezy.unideb.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.klinikaikozpont.unideb.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Keszthelyi Réka
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.keszthelyi.reka@kenezy.unideb.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  52/413-417

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  118
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  K, Sz, P 8:00-14:00; H, Cs 8:00-18:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  30+30
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  8:00-18:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy e-mailben
Az intézmény orvosai:  
dr. Keszthelyi Réka, részlegvezető főorvos (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Draskóczy Andrea (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Gönczi Mariann (tüdőgyógyász, allergológus)  
dr. Kalmár Éva főorvos (tüdőgyógyász)
Az intézmény szakdolgozói:  28 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
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:  Debrecen és 38 Hajdú-Bihar megyei település  
 felnőtt lakossága (14 éven felüliek: 306157 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 85+79
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO?  Debrecen / 3 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Debrecen / 3 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Debrecen / 3 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 1-1,5 hónap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  3080
COPD-s betegek száma:  6192
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  1210
tumoros betegek száma:  0
tbc-s betegek száma:  432
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  302
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  74
szénanáthás betegek száma:  9091
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  11722

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:  15479
-- ebből térítéses szűrés:  9767
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  3 év
A MEF óraszáma:  30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? igen
-- ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  9819
a MEF készülék:  digitális busszal kiszálló
-- a digitális busszal kiszálló MEF készülék életkora:  5 év
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 122
-- ezen belül a kontaktok száma:  74
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozó intézet

Az intézmény rövid története
Debrecenben az első Tüdőgondozó Intézet 1913-ban, csaknem 110 éve kezdte meg működé-
sét. A betegszám folyamatos emelkedése miatt több alkalommal volt szükség az intézmény 
költözésére. A 40-es évek elején átmenetileg egy 30 ágyas tüdőbeteg gondozó kórház is 
kapcsolódott a Tüdőgondozó Intézethez. Az ernyőkép szűrés, az országban elsők között, 
1957-ben indult meg a városban. 1969-ben, más tüdőbeteg gondozókhoz hasonlóan, a Tü-
dőgondozó Intézet feladatkörébe került a krónikus, nem tbc-s tüdőbetegek gondozása és 
ellátása. 1975-ben a Simonyi úti épületben már öt orvosi rendelő, laboratórium és korszerű 
röntgen készülék működött. Az Ernyőképszűrő Állomás új épületében, az országban első-
ként, 2001. szeptember 1-én kezdődött el a digitális rendszerű szűrővizsgálat. 2003-ban a 
Tüdőgondozó Intézet is a Tüdőszűrő Állomás mellé a Jerikó utcára költözött, ahol jelenleg 
is biztosítja Debrecen város és 38 Hajdú-Bihar megyei település felnőtt lakosságának szak-
ellátását ,TBC miatti gondozását és a stabil illetve mobil tüdőszűrések kettős értékelését. 
2013. szeptember 1-től intézményi átalakítások,összevonások kapcsán a korábbi Megyei 
Tüdőgondozó Intézet és az általa gondozott betegek is a Jerikó utcai épületben kerültek elhelyezésre. 2015. március 1-től a Kenézy Gyula Kórház Pulmonológia Osztálya megszűnt,a 
területéhez tartozó betegek fekvőbeteg ellátása azóta a DE KK Tüdőgyógyászati Klinikán zajlik. 2021. november óta a Tüdőgondozó Intézet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdő-
gyógyászati Klinikához tartozik a legújabb intéményi átalakítások részeként. A szakorvos létszám az ellátási területhez képest csökkent a Tüdőgondozó Intézetben. Sajnos az országosan 
jellemző tüdőgyógyász szakorvos hiány a debreceni szakrendelést is érinti, jelenleg 4 fő állású szakorvos dolgozik az intézményben, közülük egy kolléga nyugdíjas korú.

2021. évi adatok
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DEBRECEN 
Működési adatok
Az intézmény neve: Megyei Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Az intézmény levelezési címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Az intézmény telefonszáma: 52/511-726
Az intézmény faxszáma: 52/511-829
Az intézmény tulajdonosa: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője: dr. Varga Imre
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: pulmonologia@kenezykorhaz.hu; emericus0615@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  
 3 fő (1 fő tartósan távol)
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Okos Ágnes főorvos, pulmonológus és kardiológus szakorvos
dr. Kosztyu Nelli, pulmonológus szakorvos 
dr. Kiss Gabriella, pulmonológus és aneszteziológus– intenzív terápiás szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 8 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  kardiológia
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 166 174 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 63
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 12 403 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben: 2 165 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 726 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 1 374 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  331 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 176 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 52 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 37 828 fő
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 50%
A MEF életkora: 10 és 6 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
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: 13 év (spirométer), 1 év (pletizmográf)
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 2 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A Hajdú-Bihar megyei Tüdőgondozót 1952-ben hozták létre. 1959-ben Debrecen területének ellátása különvált Debreceni Városi Tüdőgondozó néven. A gondozót 1976-ban integrálták 
a Megyei Kórház-Rendelőintézetbe, és munkájuk alapján megkapták a Korányi Intézet vándorserlegét. 1996-tól 2008-ig dr. Koncz András volt a gondozóvezető főorvos. 2007. október 
29-től működünk a Kenézy Kórház területén, előtte a Bethlen utcai rendelőintézetben volt a tüdőgondozó. Jelenleg a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Pulmonológiai Osztály részeként működik a Megyei Tüdőgondozó. Az osztály és a gondozó vezető főorvosa dr. Varga Imre, az osztályvezető főnővér Pogácsás Ildikó.

2009. évi adatok

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 15 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  spirométer, 3 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  7 év

- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  13 év
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? 10 éves készülék
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen 
 minimál intervenció és egyéni támogatás
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van


