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FEHÉRGYARMAT 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely  neve:  Fehérgyarmat Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  44/511-156
Az intézmény e-mail címe:  tudofgy@szbkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tóth Sándor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudofgy@szbkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  44/511-215

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma: 32
Rendelési idő:  tüdőgondozás, tüdőgyógyászati szakrendelés: kedd, szerda, péntek,  
 allergológiai szakrendelés: csütörtök
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Tóth Sándor  
dr. Alb Krisztina Éva
Az intézmény szakdolgozói:  
Molnárné Tóth Anett, vezető asszisztens, dipl. ápoló, pulm.-allergológus szakasszisztens 
Kósáné Siket Marianna, általános asszisztens  
Olajosné Kiss Zsuzsanna, röntgenasszisztens  
Márton Izabella, röntgenasszisztens  
Józsáné Grebur Esbeta, segédasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 8
Ha igen, sorolja fel azokat:  tüdőgyógyász, klinikai immunológus-allergológus
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, 
Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánk-
majtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, 
Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, 
Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamo-
sújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszaberek, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tunyogmatolcs, 
Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  20 rendelés
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? Fehérgyarmat Kórház
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?   
 Nyíregyháza
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Fehérgyarmat Kórház
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Fehérgyarmat Kórház
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 1 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1172

COPD-s betegek száma:  734
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  60
tumoros betegek száma:  130
tbc-s betegek száma:  4
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  2
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  1477
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  5598

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? van
A SEF óraszáma:  heti 36 óra
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 3616
- ebből térítéses szűrés:  2356
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  22
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt?  2
- ezen belül a kontaktok száma:  1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 Nyíregyháza

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
Fehérgyarmaton 1950-ben, családi házból átalakított épületben kezdte meg működését a Tüdőgondozó Inté-
zet. Hosszú évekig nagy gondot jelentett a tüdőszűrések, orvosi vizsgálatok elvégzése a rossz állatú épületben, 
elöregedett röntgen gépekkel. 2000. június 8-án került sor az új épület avatására, átadására. Így ma már kom-
fortos körülmények között, modern gépek biztosítják a szűrések és vizsgálatok problémamentes lebonyolítását.

2021. évi adatok


