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FARKASGYEPŰ 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  szakkórház
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
AAz állami finanszírozású ellátóhely neve:  Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Az intézmény telefonszáma(i):  89/358-013
Az intézmény faxszáma(i):  89/358-088
Az intézmény e-mail címe:  igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.fgyepu-tudokorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Király Zsolt Levente
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  89/358-013

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5 fő
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  25
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H-P 8:00-13:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  12
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, K 8:00-11:00; Sz-P 8:00-10:00
A bejelentkezés módja:  telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Király Zsolt Levente  
dr. Medgyasszay Balázs Zsigmond  
dr. Mészégető Gabriella Anna  
dr. Könnyid Mária Irén  
dr. Csernák Balázs  
dr. Béleczki Aliz Dóra  
dr. Várdi Katalin (részállás, alvásmedicina)  
dr. Sipos Gábor (patológia, szövettan)
Az intézmény szakdolgozói:  93 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: A működési engedélyben meghatározott tele-
pülések vonatkozásában a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően (1753/1/20210).
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 163
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 15 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt megjelent betegek száma:  910
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1018
COPD-s betegek száma:  1672

asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  28
tumoros betegek száma:  2872
tbc-s betegek száma:  9
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  3
szénanáthás betegek száma:  560
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7072
fekvőbetegek
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt ellátott fekvőbetegek száma:  301
asztmás fekvőbetegek száma:  43
COPD-s fekvőbetegek száma:  218
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  5
tumoros fekvőbetegek száma:  1599
tbc-s fekvőbetegek száma:  4
összes fekvőbeteg száma:  2170

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? nem
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? 
 Veszprémi tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 7 év
- 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:  1 év

Az intézmény rövid története
Intézetünk a Közép-Bakony egyik legmagasabb pontján, 410 méter magasan, erdős, meghatározóan szubalpin klímájú környezetben, Farkasgyepű község külterületén helyezkedik el. Az 
intézet a magyar állam tulajdona, a tulajdonosi, fenntartói jogokat az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) gyakorolja. Földrajzi, természeti adottságai miatt alapította itt 1924-ben Haver-
laar Maria holland grófnő az intézetet tüdőgyenge gyermekek számára nyári erdei szanatóriumként. 1949 után az intézet állami tulajdonba került, és elsősorban tüdőtuberkulózisos felnőtt 
betegeket kezeltek. A tüdőtuberkulózisos betegek számának csökkenésével az intézet profilja átalakult, és egyre inkább a növekvő számban előforduló krónikus tüdőbetegségben szenvedő 
és tüdődaganatos betegek ellátása történik. Az elmúlt évtizedben jelentős épületállomány fejlesztés történt, amelynek keretében megújultak a kiszolgáló, a szakellátó és diagnosztikai 
egységek. 2011-ben intézetünkhöz integrálták a Veszprémi Tüdőgondozót. Többszöri fenntartó váltást követően 2012. január 1-jén az intézet ismét közvetlen állami fenntartásba került. 
Jelenleg fekvőbeteg szakellátást farkasgyepűi székhelyén 3 osztályon elhelyezett 214 ágy kapacitással nyújt intézetünk. Az aktív (95 ágy), rehabilitációs (95 ágy) és a krónikus (24 ágy) ellátás 
szervesen összekapcsolódva és egymásra épülve áll a betegek rendelkezésére. Ambuláns járóbeteg ellátást az osztályokkal szerves egységben működő szakambulancián 25 órában, illetve 
járóbeteg tüdőgyógyászati szakellátást és gondozást a veszprémi telephelyen (Gondozó és Szakrendelő, 8200 Veszprém, Óvoda u. 2.) biztosítunk, melyeket 53 szakrendelői és 38 gondozói 
órában látunk el. Intézetünk alapító okiratában meghatározott feladata a működési engedélyben megállapított ellátási területen élő lakosság járó- és fekvőbeteg tüdőgyógyászati és légzés-
rehabilitációs szakellátása. A gyógyító ellátást fejlett infrastruktúra, országos átlagot meghaladó diagnosztikus és terápiás eszközpark, megújuló épületállomány biztosítja.
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- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  4 év
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? ABL 800
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  
 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

VESZPRÉM 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Veszprémi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Az intézmény telefonszáma(i):  88/593-070; 88/593-077
Az intézmény faxszáma(i):  88/593-076
Az intézmény e-mail címe:  igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.fgyepu-tudokorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Király Zsolt Levente
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  89/358-013

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  53
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  
Tüdőgyógyászat szakrendelés I.: H, K 8:00-13:00; P 8:00-12:00  
Tüdőgyógyászat szakrendelés II.: P 8:00-12:00  
Tüdőgyógyászat szakrendelés III.: Sz, Cs 8:00-13:00  
Pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelés I.: Sz, Cs 8:00-13:00  
Pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelés II.: H 15:00-17:00 (csak páros héten)  
Pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelés III.: H, K 8:00-15:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  38
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  
Tüdőgondozás I.: H-Cs 13:00-14:00; P 12:00-14:00  
Tüdőgondozás III.: H 15:00-18:00; K 15:00-16:00; Sz 13:00-19:00; Cs 13:00-16:00  
Tüdőgondozás I.: H 13:00-16:00; Cs 14:00-16:00 és 16:00-19:00
A bejelentkezés módja:  telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Naményi Miklós  
dr. Dénes Sándor  
dr. Mészégető Gabriella Anna
Az intézmény szakdolgozói:  15 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Veszprém megye
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 163
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? 1 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  29 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 1 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 1 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt megjelent betegek száma:  750
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  4028
COPD-s betegek száma:  1917
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  212
tumoros betegek száma:  343
tbc-s betegek száma:  3
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  7
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  4808
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  12070

Az intézmény rövid története
Dr. Csolnoky Ferenc kórházigazgató javaslatára 1912. március 15-én alakult meg Veszprémben a Tuberkulózis Ellen Védő Egyesület. Az első gondozó orvos dr. Réthi Ede volt. A tüdő-
gondozó a Korona szálló alagsorában működött. 1929-ben maghalt dr. Réthi Ede, feladatát – bőrgyógyász-urológus képesítéssel – dr. Bartha Aladár vette át. 1935-től találkozunk dr. 
Sigmond István nevével, aki csaknem 40 évig meghatározó alakja lett a megye tüdőgyógyászatának. 1931-ben már végeztek röntgen-átvilágítást és készítettek felvételt. 1936-ban 
kapott új röntgen-készüléket a gondozó. 1938-ban költözött a tüdőgondozó a jelenlegi helyére, ahol 1998-ig a bőr- és nemibeteg gondozóval együtt működött. Sigmond főorvos 
1971-ben ment nyugdíjba, őt követte 10 évig dr. Újvári László. 1977-től a gondozót a Megyei Kórházhoz integrálták. Egy évig dr. Dobos Lászlóné volt a megbízott gondozóvezető, majd 
1983-től 2009-ig dr. Naményi Miklós. 2009. május 1-től a gondozó megbízott vezető főorvosa dr. Medgyasszay Balázs. 1991-ben kaptunk testpletizmográfot, képerősítőt, majd 1988-ban 
Odelka stabil szűrőberendezést. 1994-ben helyeztük üzembe az első, 1998-ban a második szűrő autóbuszt. 2006-ban pedig üzembe helyezték az első mobil digitális berendezést. 2015. 
decemberétől új és korszerű szűrő autóbusszal biztosítjuk az ellátást. A tüdőgondozót 2011. február 1-én a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézethez integrálták.
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