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KECSKEMÉT 
Működési adatok
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház, Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény címe:  6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Az intézmény tulajdonosa:  Kecskemét Város Önkormányzata
A tüdőgondozó telefonszáma:  76/485-069; 76/418-890 
A tüdőgondozó faxszáma:  76/418-890 
Az intézmény vezetője:  dr. Frank Emil
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drfrankemil@hotmail.com
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  76/485-069/5543

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  130
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  hétfő-kedd-szerda 8:00-17:00  
 csütörtök, péntek 8:00-14:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  220
A bejelentkezés módja:  időpontra telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Frank Emil, intézetvezető főorvos  
dr. Bitay Zsuzsanna, főorvos  
dr. Góhér Ilona, főorvos (heti 4 óra)  
dr. Diós Edit (heti 5 óra)
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
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:  191 574 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Ágasegyháza  Ballószög 
 Felsőlajos  Fülöpháza 
 Fülöpszállás  Izsák   
 Helvécia  Hetényegyháza   
 Jakabszállás  Kecskemét  
 Kerekegyháza  Kunadacs  
 Kunbaracs  Kunpeszér  
 Ladánybene  Lajosmizse  
 Lakitelek  Nyárlőrinc   
 Orgovány Szabadszállás 
 Szentkirály  Tiszakécske 
 Tiszaug  Városföld
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  85 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 2 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 2 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 2 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 2 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:  5181
COPD-s betegek száma:  3275
tumoros betegek száma:  236
tbc-s betegek száma:  2
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  1
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  8846

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:  220
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  11571
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? 0

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 5 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  23 év
- testpletizmográfiát?  igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora: 2 év
- 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? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? egyéb rehabilitációs intézményekben
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
Már az 1853-ban megnyitott első kecskeméti kórházban is volt tüdőgondozó. 1914-ben a kórház és a tüdőgondozó átkerült a mai tüdőgondozó helyén lévő Cserepes Kórházba. 1925-től 
az Izsáki úti kórházban működött a tüdőgondozó is. 1948-ban a Cserepes Kórház bontása miatt a tüdőgondozó a Széchenyi térre, a volt Járlatkezelő Hivatalba került. Ezekben az évtize-
dekben dr. Szarvas András volt a vezetője. 1949-ben a tüdőgondozó átkerült az Izsáki úti Csapatkórházba. 1950-ben felépült a régi Cserepes Kórház helyén az új rendelőintézet (SZTK), 
ebben kapott helyet a mai is működő Tüdőgondozó Intézet. 1958-tól működött a kecskeméti tüdőgondozó égisze alatt az első MEF (Mozgó Ernyőfénykép) állomás. 1962-ben valósult 
meg a SEF (Stabil Ernyőfénykép) és egy újabb MEF állomás. A kecskeméti Tüdőgondozó Intézet vezetői 1950-től: dr. Csapó Jenő, dr. Sárkány Imre, dr. Fülöp Zoltán, dr. Pánczél Gyula. A 
területi kórházzal online kapcsolatban vagyunk, minden lelet és képalkotó diagnosztika közvetlenül lekérhető. 2012. január 1-től időpontra történik a betegek fogadása. 2013 tavaszától 
kialakításra került egy légzésrehabilitációs helyiség, ahol egy gyógytornász bevonásával légzőtornán, kerékpártréningen és aeroszolkezeléseken vesznek részt az asztmás és a COPD-s 
betegek. 2017. január 1-től dr. Frank Emil az intézet vezető főorvosa. 2016-tól digitális, modern Siemens készüléket használunk a tüdőszűréshez és a mellkasi röntgenvizsgálatokhoz 
egyaránt. 2019-ben új testpletizmográf  gépet kaptunk, melyet jelenleg a poszt-covid betegek ellátásában kiemelten használhatunk.

2021. évi adatok


