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GÖDÖLLŐ 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Gödöllő Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1.
Az intézmény honlapjának címe:  tormay.hu
A tüdőgondozó telefonszáma: 28/420-490
A tüdőgondozó e-mail címe: tudogondozo.godollo@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője: dr. Farkas Éva
A tüdőgondozó vezetőjének telefonszáma: 30/639-6646

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  30
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  
 H, Sz 11:00-18:00; K, Cs 7:00-13:00; P 7:00-11:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  16
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, Sz 7:00-12:00; K, Cs 11:30-17:30; P 10:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Farkas Éva, tüdőgyógyász  
dr. Kiss Anna, gyermekpulmonológus  
dr. Páll Gabriella, gyermekallergológus
Az intézmény szakdolgozói:  
Berger Tímea  Izrael Zsuzsanna 
Csík Zoltánné   Karácsondi Attila 
Hegedűs Mónika  Kassubáné Harmati Melinda 
Horváth Anetta Zsuzsanna
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
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 lakosságszám:  130 964 fő 
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, 
Kistarcsa, Mogyoród, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Zsámbok
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  46
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? 12 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  70 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 12 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  1 hónap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  5140
COPD-s betegek száma:  2052

tumoros betegek száma: 447
tbc-s betegek száma: 6
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  1
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma: 22
szénanáthás betegek száma: 2685
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  10642

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:  30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  9235
- ebből térítéses szűrés:  3208
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 Tüdőgyógyintézet Törökbálint

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? radiológián, 10 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
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
Gödöllőn a tüdőbetegek gondozása akkor kezdődött, amikor I. Grassalkovich Antal gróf „mellbeteg” 
leányának kezeléséhez megépíttette a babati istállókastélyt 1750-ben. A juhistállót és a tüdőbeteg 
grófkisasszony szobáját elválasztó falon nagy nyílás helyezkedett el, amelyen át a juhok testszaga, az 
ürülék ammónia gáz tartalma „gyógyította” a beteget. A tüdővész országos elterjedése tette szüksé-
gessé, hogy 1901. november 1-én megnyílt az Erzsébet Királyné Szanatórium. A tüdőbeteg-gondozás 
1927-ben mintajárások szervezésével kezdődött. A Rockefeller-alapítvány adományából az első ilyen 
mintajárás a gödöllői lett. A kormány Gödöllőt gyógyhelynek nyilvánította, melynek célja a betegség megelőzésére nevelni. Az Egészségházat 1930. október 29-én avatták fel. Az épület a mai 
mentőállomás helyén állt. Földszintjén a Mentőegyesület helyiségei, iskolafogászat, röntgen laboratórium, kvarcoló szoba, iskolafürdő, az emeleten a Stefánia Szövetség rendelői, tisztiorvosi 
hivatal, a tüdő- és ideggondozó kapott helyet. A manzárdban 12 személyt befogadó internátus működött. Az épület a 70-es években életveszélyessé vált, ezért lebontották. A gödöllői Egész-
ségházban 1955-ig működött a tüdőgondozó. Akkor költözött jelenlegi helyére az ideg- és a bőrgondozóval együtt. Az épületet 1970-ben korszerűsítették. Akkor a gondozó addigi vezetője, 
dr. Csiszér Ferenc nyugállományba vonult, és a gondozó vezetését dr. Várady Tamás vette át. Munkáját dr. Szűcs Miklós és dr. Rézler Edit segítette. Dr. Várady Tamás 2000-ben nyugdíjba ment. 
Dr. Szabó Irén 1999-től 2005-ig dolgozott a gondozóban. 1993-tól dr. Farkas Éva vezeti a tüdőgondozót. Dr. Mucsi János 2006-tól, dr. Molnár Márta Klára 2009 decemberétől 2018 áprilisáig 
segítette a munkát. 2019. október 1-én átköltözhettünk az Egészségügyi Központ főépületén belül kialakított, új röntgenberendezéssel ellátott tüdőgondozóba.

2021. évi adatok


