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GYÖNGYÖS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Bugát Pál Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.
Az intézmény telefonszáma(i):  37/312-491/312
Az intézmény e-mail címe:  tbgondozo@bugatpal.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.bugatpal.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Weisz Péter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  korhaz@bugatpal.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  37/312-491

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  60
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H, Cs 12:00-17:00; K, Sz, P 8:00-12:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  16
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, CS 8:00-11:30; K13:00-15:00; Sz13:30-18:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés, telefonon, e-mailben
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Csilla  
dr. Sipos Valéria
Az intézmény szakdolgozói: dr. Fehér Andrásné, Fehér Gyuláné, Kovács Péterné, Kovács 
Viktória, Varga Ildikó, Zeltner Tamásné
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 4
Ha igen, sorolja fel azokat:  infektológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 76 119 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, 
Galyatető, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyös-
pata, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kékestető, Kisnána, Ludas, Mátrafüred, 
Mátraháza, Markaz, Mátraszentek, Nagyfüged, Nagyréde, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, 
Visonta, Visznek
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  29 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? Bugát Pál Kórház
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Mátraháza

Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Mátraháza
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Bugát Pál Kórház 
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? max. 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt megjelent betegek száma:  15
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  3753
COPD-s betegek száma:  3061
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  732
tumoros betegek száma:  229
tbc-s betegek száma:  2
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  2
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  5736
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  12866

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:  16
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
-- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6675
-- ebből térítéses szűrés:  2157
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 4
-- ezen belül a kontaktok száma:  0
-- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  4
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? OKPI

Az intézmény rövid története
1938 nyarán a gyöngyösi kórház legfőbb problémájává vált a fertőző betegek elkülönítése, vagyis a járványügyi pavilon ügye. Ebben a pavilonban 2 kórterem állt 16 ággyal a tbc-s 
betegek elhelyezésére, és 2 kisebb helyiség 4-4 ággyal a különféle fertőző betegek elhelyezésére. Az igazgató főorvos elképzelése szerint a két 8 ágyas tbc kórtermet 4 kisebb helyiségre 
kellett volna szétosztani, és így mód nyílt volna a legalapvetőbb fertőző betegek külön történő elhelyezésére. Azonban a nyáron olyan nagy számban fordult elő vérhas, hogy a tbc-s 
betegek elbocsátásra kerültek. 1944 augusztusában megkísérelték elhelyezni a betegeket Mátraházán az Állami Horthy Miklós Tüdőbeteg Gyógyintézetben, több-kevesebb sikerrel. Az 
1950-es években nem rendelkezett a város fertőző osztállyal, a kórház kellős közepén voltak a fertőző tbc-s beteg elhelyezve (ragály pavilon). 1954-ben ismét súlyponti kérdéssé vált a 
16 aktív tbc-s ágy kitelepítése a kórház közepéről az akkor létesített tüdőgondozó épületébe. A tbc pavilonban pedig fertőző betegek elhelyezését tervezték. A tüdőgondozó munkája 
az orvoshiány miatt sok kívánnivalót hagyott maga után. Az év végén került kinevezésre az intézet új főorvosa dr. Feisthammel Frigyes, ettől kezdődően megszervezésre került a tüdő-
betegek gondozása is. Az 1960-as évek elején próbaszűrést végeztek, az Orczy kastélyban volt felállítva a röntgengép. 1962-ben kezdődött a SEF szűrés. A kataszter létrehozásában a 
rendőrség és a házmesterek segítettek. A vidéki MEF szűrés később kezdődött, 1963-ban alakult ki. A gyöngyösi tüdőbeteg-gondozó intézet munkáját a kezdetektől napjainkig az alábbi 
főorvosok és orvosok segítették: dr. Feisthammel Frigyes, dr. Tóth Sándor, dr. Oláh Mária, dr.Tullith Cecília, dr. Endrődi Vilma, dr. Szaller Kornélia, dr. Kontz Katalin, dr. Sipos Valéria, dr. 
Szabó Csilla, dr. Csányi Mária. A gondozó vezető főorvosa dr. Szabó Csilla. A munkánkat megkönnyíti a számítógépes adatbázis. A lakosság idézése is számítógépes nyilvántartás alapján 
történik. 2007 szeptembere óta beteg-előjegyzéses rendszert alkalmazunk. A folyamatosan változó, reformokat megélő egészségügy helyzete mellett is a pontos, magas színvonalú 
munka végzésére törekszünk. 2010 augusztusában a gondozó beköltözött a kórház épületébe. A SEF gépet felújították, foszforlemezes féldigitális szűrőgéppel dolgozunk. 2010 október-
ében 1 fős létszámleépítés történt. 2011 májusától a lakossági szűrésre való behívást megszüntették. 2011 júniusában ismét 1 fős létszámleépítés történt. 2016. decemberben új digitális 
röntgen gépet kapott a tüdőgondozó. 2018-ban egyik munkatársunk nyugdíjba vonult, majd 2020-ban még egy kolléganő nyugdíjba vonult, de abban az évben a helyére kaptunk egy 
röntgenasszisztenst. Jelenleg nyugdíj mellett 2 asszisztensnő dolgozik.
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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:  20 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora: 20 év
- testpletizmográfiát?  nem

- vérgázanalízist? nem
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?  Mátraházán
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

HEVES 
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet, Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény címe: 3360 Heves, Fő út 13.
Az intézmény levelezési címe: 3360 Heves, Fő út 13.
Az intézmény telefonszáma: 36/346-069
Az intézmény faxszáma: 36/346-474
Az intézmény tulajdonosa: Heves Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Vidics Viktória
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: veszheves@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 53 óra 
 (tüdőgondozás + tüdőgyógyászat)
Az intézmény orvosa: dr. Kontz Katalin, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 38 575 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 22 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 12 463 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 875 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 1 413 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  817 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 236 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 153 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 8 192 fő
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 21%
A SEF életkora: 27 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 32 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
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: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? n.a.
 

Intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézet 1950-ben alakult. A tüdőkórház épületében szerény körülmények között kezdte meg 
rendelését. Vezetője, dr. Fabó Gáspár, az akkori tüdőkórház igazgatója volt 12 éven keresztül. Egy asszisztens 
dolgozott, majd 1959-ben bővült a létszám, beindult a Calmette-munka. A kórház röntgengépét használ-
ták, átvilágításra és felvételek készítésére. 1962-ben indult a lakosság mozgóernyőfényképszűrése. Ebben 
az időben rohamosan nőtt a frissen felfedezett új tbc-s betegek száma. Dolgozói létszámfejlesztés is történt, 
már két asszisztens és egy Calmette-nővér dolgozott. 1964-ben külön épületbe költözött a gondozó, ekkor 
kapott önálló röntgenkészüléket. Az asszisztensek száma négyre nőtt. 1962-től dr. Kovács György volt a gon-
dozóvezető főorvosa váratlanul bekövetkezett haláláig, 2001-ig. 1970-ben az újonnan átadott szakorvosi 
rendelőintézetben kapott elhelyezést a tüdőgondozó, már modern körülmények között folyt a gyógyító 
munka. Stabil ernyőfényképszűrő gépet kapott az intézet. Az asszisztensi létszám hétre bővült. 2001-től 
allergia vizsgálatot is végeznek, 2002-től számítógépes légzésfunkciós készülékkel dolgoznak. 2001-től az intézetnek nem volt állandó kinevezett orvosa. Három tüdőgyógyász rendelt 
megbízásos szerződéssel. 2007. október 1-től dr. Kontz Katalin lett az intézet vezető főorvosa, aki egyedül látja el a terület pulmonológiai teendőit. 

2009. évi adatok


