
61

GYULA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:    tüdőgyógyászati osztály, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:    Békés Megyei Központi Kórház
Az intézmény tulajdonosa:    magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):    5703 Gyula, Sitka 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5703 Gyula, Sitka 1.
Az intézmény telefonszáma(i):    66/526-526
Az intézmény vezetője:    dr. Sümegi Zsuzsanna, mb. telephelyvezető
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    dr.sumegi.zsuzsanna@bmkk.eu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   66/526-526

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Az intézmény orvosai:  
dr. Crai-Hajduk Mónika  
dr. Kovács Pál László  
dr. Kun Tünde Tímea  
dr. Sümegi Zsuzsanna  
dr. Szabó Dávid 
dr. Szabó ibolya 
Részállásban 
dr.Gurbity Gábor  
dr. Martyin Péter  
dr. Sztancsik Zsuzsanna
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  addiktológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Békés megye (326 530 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  251
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  961
COPD-s betegek száma:  929

tumoros betegek száma:  414
tbc-s betegek száma:  9
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  1
a nyilvántartásban lévő gondozott szénanáthás betegek száma:  36
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7239
fekvőbetegek
asztmás fekvőbetegek száma:  37
COPD-s fekvőbetegek száma:  214
tumoros fekvőbetegek száma:  245
tbc-s fekvőbetegek száma:  5
összes fekvőbeteg száma:  1112

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4493
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
110 évvel ezelőtt óriási társadalmi összefogás révén valósult meg Gyulán a József Főherceg Szanatórium, az Erzsébet Királyné Szanatórium után másodikként. A szegény sorsú vidéki, 
főleg alföldi tüdőbetegek ellátására indult közadakozásba az akkori Magyarország minden táján bekapcsolódtak a Kárpátoktól az Adriáig, a magyar királytól az egyszerű közemberekig 
sok tízezren. A gyulai szanatórium felépítése Lukács György megyei főispán nevéhez fűződik, aki Korányi Frigyes tüdővész elleni felhívását követve hat év munkájával elérte, hogy 1907-
ben a Czigler Győző tervezte 100 ágyas intézetben már betegeket fogadtak. A tbc elleni küzdelem hőskorában az 1960-70-es években további fejlesztések után immár ?tüdőkórházként? 
is a kor színvonalán folyó gyógyításnak adott otthont 300 ággyal, tüdősebészettel. A tuberkulózis visszaszorulásával a nem tbc-s tüdőbetegségek ellátását is egyre növekvő arányban 
vállaltuk, majd pszichiátriai részlegek elhelyezését is biztosítanunk kellett. A rendszerváltás elején rekonstrukciós pályázat keretében részleges megújulást élhettünk meg, enélkül 
aligha vészeltük volna át az ezredforduló táján az egészségügyi ágazatot megtépázó válságot. Jelenleg 49 aktív, 49 rehabilitációs és 21 krónikus tüdőgyógyászati ággyal működünk, ma 
már a Békés Megyei Központi Kórház szervezetébe tagozódva. Munkánkat egységes, integrált kórházi informatikai rendszer, digitális röntgen támogatja, műszerezettségünk megfelelő. 
Ellátási feladatunk Békés megye 327 ezres népességére terjed ki. Célkitűzésünk, hogy ez a gyönyörű természeti környezetben fekvő nagy múltú intézet a folyamatban lévő fejlesztések-
kel a jövőben is biztos alapot nyújtson a minőségi betegellátáshoz. 

2021. évi adatok


