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HATVAN 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, gyermektüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Az intézmény telefonszáma(i):  37/341-033; 37/342-852
Az intézmény faxszáma(i):  37/341-320
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@askhatvan.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.askhatvan.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szabó Csilla
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudogondozo@askhatvan.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  37/342-852

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30+30+7+3
Rendelési idő:  
tüdőgyógyászat H,Cs 8:00-15:00; K,Sz 8:00-18:30; P 8:00-13:00  
gyermektüdőgyógyászat H 14:00-16:00; K 10:00-13:00; Sz 11:00-13:00,  
légzésrehabilitáció K 14:00-17:00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Csilla, gondozóvezető főorvos  
dr. Bencze Ágota, tüdőgyógyász szakorvos  
dr. Szitaru Viktoria, csecsemő és gyermekorvos, gyermektüdőgyógyász szakorvos  
dr. Pesti Anna, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7 asszisztens és 1 adminisztrátor
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 terület: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, 
Hort, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  24
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2502
COPD-s járóbetegek száma:  2110
szénanáthás járóbetegek száma:  628
tumoros járóbetegek száma:  158
tbc-s járóbetegek száma:  1
összes járóbeteg száma:  10622

asztmás fekvőbetegek száma:  33
COPD-s fekvőbetegek száma:  78
tumoros fekvőbetegek száma:  3
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  291

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1553
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  8048
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  2520
a MEF készülék:  nem digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 5
- ezen belül a kontaktok száma? 60
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 5
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? 2
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 év és 2 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A tüdővész pusztítása ellen hazánkban 1903-ban alakult meg az első szanatórium-egyesület, mely 1905-ben felvette védnökének, József főhercegnek a nevét: József Királyi Herceg 
Szanatórium-Egyesület. Ennek tevékenysége nyomán Hatvanban is megalakult már 1908-ban az egyesület fiókja, amely célul tűzte ki egy tüdőgondozó létesítését társadalmi összefo-
gással. Báró Hatvany József és Sándor több intézeti ágyra tettek nagyobb összegű alapítványt, és végül 1912-ben valósult meg a tüdőgondozó a református templom melletti épületben. 
Vezetője dr. Polerechki Endre volt. 1913-ban az intézetet megszemlélte Báró Müller Kálmán, az országos hírű „orvostudor”, aki a látottak feletti megelégedését fejezte ki. 1918-ban 
már a gondozót a jelenlegi Idősek Otthonának épületében találjuk, a volt hadikórházban, ahol fertőző betegek részére alakítottak ki egy elkülönítő részleget. Az 1920-as évek elején 
máshonnan is utaltak gümőkóros betegeket ide, mint az ország egyik első tüdőgondozójába. Ekkor dr. Hammersberg Elemér, később dr. Gráf Andor volt a vezetője, utána dr. Ozsvát 
Antal, 1946-tól pedig dr. Répási Károly, aki 1976-ig volt vezető főorvos. 1976-tól 2002-ig dr. Oláh Mária vezette a gondozót. A jelenlegi vezető főorvos 2003-tól dr. Szabó Csilla. A mai gya-
korlatnak nagyjából megfelelő első rendelés 1924. november 18-án volt. A tüdőszűrés 1946-ban, az ún. mozgó ernyőfényképezés 1949-ben indult meg. A stabil ernyőfénykép állomás 
1965-ben kezdte meg működését. A gondozó 1963 tavaszán a Vécsey tér 2. alá költözött. Ma már új kihívásokkal kell megküzdenünk: a tbc visszaszorításával – az éberség megmaradása 
mellett – a figyelem az aspecifikus betegségek felé fordult. Előtérbe került az allergiás betegek felkutatása, kezelése, a tumoros esetek gyors kivizsgálása, az alsóléguti gyulladások és 
pneumoniák járóbetegkénti kezelése. Egyre inkább teret kap a COPD elleni küzdelem. 2013. december 15-én foglaltuk el az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetének II.emeletét, 
azóta itt dolgozunk a legújabb technikával, nagyon korszerű munkakörülmények között.

2015. évi adatok


