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KISVÁRDA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Felső-Szabolcsi Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Felső-Szabolcsi Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u. 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4600 Kisvárda, Postafiók: 81.
Az intézmény telefonszáma(i):  45/405-088
Az intézmény e-mail címe:  seres.sandor@kisvardakorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kukuly Alla
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kukuly.alla@kisvardakorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  45/405-088

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  84
Rendelési idő:  hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8:00-14:00; kedd 8:00-17:00
A bejelentkezés módja:  személyesen 
Az intézmény orvosai:  
dr. Kukuly Alla 
dr. Kukuly Miklós 
dr. Tóth Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
Az intézmény szakdolgozói:  
Csitári Lászlóné Dicsőné Kácsándi Hajnalka 
Molnárné Juhász Zsuzsa Györgyné Nagy Zsuzsa 
Kovácsné Szabó Ildikó Pekola Attiláné 
Nagyné Koncz Krisztina Seres Sándorné 
Rakoncza Gizella
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 terület: Kisvárda, Ajak, Anarcs, Benk, Berkesz, Domb-
rád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gégény, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Komoró, Lövőpetri, 
Mándok, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Papp, Pátroha, Rétközberencs, 
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszaszentmárton, Tornyos-
pálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  42
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1970
COPD-s járóbetegek száma:  2122
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  87
tumoros járóbetegek száma:  49
tbc-s járóbetegek száma:  139
szénanáthás járóbetegek száma:  490
összes járóbeteg száma:  8606

asztmás fekvőbetegek száma:  10
COPD-s fekvőbetegek száma:  31
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  0
tumoros fekvőbetegek száma:  5
tbc-s fekvőbetegek száma:  2
összes fekvőbeteg száma:  48

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  5865
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10790
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  10615
a MEF készülék:  digitális busszal kiszálló, hagyományos települő
- a digitális, busszal kiszálló MEF készülék életkora:  Nyíregyháza végzi
- a hagyományos települő MEF készülék életkora:  Nyíregyháza végzi
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  4
- ezen belül a kontaktok száma?  4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozóban 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres 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:  12 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Nyíregyháza Légzésrehabilitációs Osztály
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
Kisvárda városában a tüdőgyógyászati ellátás 1938-ban kezdődött. A Tüdőgondozó 1957-ben költözött a jelenlegi 
épületbe dr. Plesa Márta vezetése alatt. 1962–1976 között dr. Szabó Antal, 1976–1996 között dr. Papp Irén, dr. Ara-
nyosi István, dr. Fazekas János, dr. Kiss Árpád, 1996–2015 között dr. Vedres Anna vezették a Tüdőgondozót. 2016 
márciusától dr. Kukuly Alla vette át a gondozó vezetését. Jelenleg a hét minden napján van szakrendelés, gondozás 
és tüdőszűrés. Az intézményben jelenleg 3 szakorvos, 4 szakasszisztens (2 védőnő), 4 röntgen-asszisztens dolgo-
zik. A műemlékké nyilvánított épület külső felújítása és röntgenparkjának lecserélése 2015 végén történt meg. A 
Tüdőgondozóban és a Szűrőállomáson 2016-tól digitális rtg készül. 2016-ban megtörtént a spirometriás készülék 
cseréje. Továbbiakban tervezzük a rehabilitációs program bevezetését.

2017. évi adatok


