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GYŐR 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Gondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály; tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés; onkopulmonológiai szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4
Az intézmény telefonszáma(i):  96/507900
Az intézmény faxszáma(i):  96/507907
Az intézmény e-mail címe: info@petz.gyor.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.petz.gyor.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Jávor László intézményvezető, főigazgató főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  intezmenyvezeto@petz.gyor.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  96/503-350

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  
 osztály: 6 szakorvos (1 GYES)  
 tüdőgondozó: 3 szakorvos (1 GYES)
A főállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 (egyik GYES)
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  147
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  8:00-14:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  90
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  7:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefonon 96/507928 vagy a honlapon keresztül e-mailben
Az intézmény orvosai:  
Pulmonológiai osztály 
dr. Szalai Zsuzsanna PhD, osztályvezető főorvos  
dr. Szász Zoltán, főorvos  
dr. Jenei Tímea, főorvos (cisztás fibrózis gondozás)  
dr. Orosz Ágnes, szakorvos 
dr. Révész Nikolett, szakorvos  
dr. Tipszics Gergő, szakorvos  
dr. Szipőcs Annamária, szakorvos (GYES)  
dr. Kamocsai Márta, szakorvos jelölt  
dr. Németh Zsófia, rezidens  
Tüdőgondozó  
dr. Czompó Márta, vezető főorvos  
dr. Kónya Melinda, adjunktus  
dr. Potyó Katalin Borbála, szakorvos (GYES)  
Gyermektüdőgyógyászok  
dr. Anghelyi Andrea, főorvos  
dr. Albert Erika (GYES)

Az intézmény szakdolgozói:  
Szántainé Nagy Edit, osztályvezető főnővér 
Németh Judit, tüdőgondozó mb. vezető asszisztens 
Havasiné Lőrincz Erika  
Füredi Ferencné  
Ikker Attiláné  
Koteczkiné Berkes Eszter  
Martonné Tóth Aranka  
Szakál Gyöngyi  
Fábián Andrea  
Szilágyi Petra
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 214 348 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Győr + győri járási területek
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? Győr 52, vidék 50
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2-3 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  5767
COPD-s betegek száma:  2388

Az intézmény rövid története 
Győrben 1964-ben épült az önálló Tüdőosztály a kórház Magyar utcai telephelyén, ahol 150 
ágyon, önálló röntgennel, Koch-tenyésztési decentrummal, bronchológiai és légzésfunkciós 
laborral, korszerű körülmények között indult a – kezdetben főleg tbc-s – betegek gyógyí-
tása. 1968-ban a tbc visszaszorulásával az osztály ágyszámát 54-re csökkentették, majd 
1978-ban tüdőrészlegként „integrálták” a III. Belosztályhoz. Ekkor már csak 20 ágyat bizto-
sítottak a pulmonológiai betegeknek. A részlegen a röntgendiagnosztika és a bronchológiai 
kivizsgálás lehetősége adott volt. Főként a tumoros betegek ellátása történt itt, a tbc-s be-
tegek Újrónafőre kerültek. Az ágyszám azonban kevésnek bizonyult, ezért 1987-ben ismét 
önálló Tüdőosztály alakulhatott 40 ággyal. Elhelyezésére akkor a Zrínyi utcai telephelyen 
volt lehetőség. Részlegeink: tüdőosztály, tüdőgondozó, tüdőszűrő, bronchológia és onko-
pulmonológia. Munkánk túlnyomó részét a tüdődaganatos betegek kivizsgálása, komplex 
kezelése képezi a COPD-s, asztmás és egyéb pulmonológiai betegségeken kívül. A tüdőbe-
teggondozó 1932-ben nyílt meg Győrben, dr. Kovácsics Sándor egyetemi magántanár, váro-
si tisztifőorvos szervező munkájának köszönhetően. Ő volt a gondozó első főorvosa is. Kezdetben a tbc-s betegek gyógyítása, a továbbfertőzés megakadályozása, a betegek támogatása 
volt a feladat. Az 1950-es évek elején kezdődött – átvilágítással és tuberkulin szűréssel – a lakosság „reprezentatív átszűrése”, majd 1958 körül gépkocsival kiszállított röntgenkészülék 
segítségével a vidéki szűrés, ekkor már Megyei Tüdőgondozó Intézetként. 1970-ben a Megyei Kórházhoz integrálták az addig önálló tüdőgondozót és a szűrőszolgálatot. Az integráció 
1999-ben vált teljessé, a gondozó beköltöztetésével a Megyei Oktató Kórház Zrínyi utcai telephelyére, ahol a Pulmonológiai Osztály közelségével az addig is jó kapcsolat még szorosabbá 
válhatott. 2013-ban a Pulmonológiai Osztály és a Tüdőgondozó a TIOP-2.2.7-07/2F/2 2009-0010 pályázat keretében épült új épületszárnyba költözött. Az új kórházi szárnyba történő 
költözéssel elérhetőbbé váltak a diagnosztikai lehetőségek és a társosztályok.
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asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma: 841
tumoros betegek száma:  612
tbc-s betegek száma:  53
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  35
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  3591
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  16884
fekvőbetegek
asztmás fekvőbetegek száma:  94
COPD-s fekvőbetegek száma:  370
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  140
tumoros fekvőbetegek száma:  282
tbc-s fekvőbetegek száma:  2
összes fekvőbeteg száma:  635

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:  43
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14369
- ebből térítéses szűrés:  11000
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt?  35

- ezen belül a kontaktok száma:  20
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  15
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 5 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  4 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  1 év
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel?  többféle van az intézmény területén
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Tapolca, Csorna, Farkasgyepű
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

GYŐR 
Dr. Czompó Márta
A finanszírozás módja:   magánrendelés
A magánrendelés neve:  Dr. Czompó Márta Tüdőgyógyászat
A magánrendelés rövid bemutatása:  
1995 óta működő magánrendelés, 2005 óta saját rendelőben.  
2008-tól − az allergológiai szakvizsga megszerzése óta − a légúti allergiás betegek, az 
asztmás és a COPD-s betegek vizsgálatán kívül az epikután tesztek végzése, és az egyéb 
allergiák vizsgálata is a profilba tartozik.
A magánrendelés rendelési ideje:  Sz 15:30-19:00
A magánrendelés telefonszáma:  30/237-7468
A magánrendelés e-mail címe:  info@czompo.hu
A magánrendelés honlapja:  www.czompo.hu

Dr. Szalai Zsuzsanna PhD
A finanszírozás módja:  magánrendelés
A magánrendelés neve:  Elysia Laser Clinic
A magánrendelés rendelési ideje:  H 16:00-18:00
A magánrendelés telefonszáma:  20/275-0025
A magánrendelés e-mail címe:  info@elysia.hu
A magánrendelés honlapja:  https://elysia.hu/
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