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ESZTERGOM 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Vaszary Kolos Kórház Esztergom Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Az intézmény levelezési címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Az intézmény telefonszáma(i):  33/542 302
Az intézmény e-mail címe:  pulmo@vaszary.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Horváth Gabriella
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  33/542-300/455

Működési adatok
Az intézmény orvosa:   
dr. Horváth Gabriella
Az intézmény szakdolgozói:  
Czakóné Kreisz Erzsébet  
Némethné Velmovszki Anita  
Mitru Anita  
Tóthné Petrik Ágnes  
Káposztová Karina
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: Esztergom, Eszzergom-Kertváros, Pilis-szent-
lélek, Pilismarót, Dömös, Tát, Tát-Kertváros, Nyergesújfalu, Bajót, Péli, Szentkereszt, 
Mogyorósbánya, Lábatlan, Süttő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 25
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? 50 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 intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma: 1240
a nyilvántartásban lévő gondozott COPD-s betegek száma: 511
a nyilvántartásban lévő gondozott asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma: 81
a nyilvántartásban lévő gondozott tumoros betegek száma: 91
a nyilvántartásban lévő gondozott tbc-s betegek száma: 0
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma: 0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma: 2
a nyilvántartásban lévő gondozott szénanáthás betegek száma: 441
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma: 2497

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
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5435
- ebből térítéses szűrés:  2215
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  17
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  4 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? KAIBO
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Törökbálint
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, minimál intervenciót
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
Az Esztergomi Tüdőgondozót 1928. január 6-án nyitották meg: akkor ez volt az ország 37. gondozója. Első vezetője dr. Horeczky Géza volt. A 30-as években megyei státusszal rendelke-
zett, de a finanszírozás akkor is hiányos volt. A dokumentumok szerint 1937-től 3 éven keresztül az ebadó terhére a vármegyétől 1000 pengő segélyt folyósítottak. Röntgengép 1938-tól 
működött itt. 1943-ban a belgyógyászat épülettömbjébe került az intézmény és a tüdőosztály vezetője – dr. Szigethy László – volt egyben a gondozó irányítója is. 1948-ban modern, 
átvilágításra is alkalmas röntgengépet állítottak munkába. Az intézmény 1956-ban került a városhoz és elveszítette a megyei címet. Az 50-es években dr. Festhammer Frigyes és dr. 
Diószeghy Tibor volt a vezető. 1958  –1964 között dr. Teleki Kálmán, majd 1964  –1994 között a dr. Mohos Iván irányította az itt folyó munkát. 1968-ban Esztergomban megszüntették 
a tüdőosztályt. A 90-es évek végén a kórház vezetésének tervei között a nagy múltú gondozó megszüntetése is szerepelt. Amikor azonban új vezetés került a kórház élére, a város és a 
Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium segítségével újraindulhatott Esztergomban a tüdőbetegek ellátása. 2005 márciusától a digitális szűrőgép átadásával az esztergomi Vaszary Kolos 
Kórházban a teljes radiológiai diagnosztika digitalizálva lett. A technikai és a személyi feltételek megteremtik annak lehetőségét, hogy Esztergomban a tüdőbeteg-ellátásnak a jövője 
biztosított legyen. 2012 januárjától állami intézet lettünk.

2021. évi adatok


