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KOMÁROM 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Selye János Kórház Rendelőintézet Tüdőgyógyászati szakellátás
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2900 Komárom, Beöthy Zs. u. 4
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2900 Komárom, Beöthy Zs. u. 4.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/344-080
Az intézmény faxszáma(i):  34/344-047
Az intézmény vezetője:  dr. Schlezák Judit
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  schl.judit@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/344-080

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  47
Rendelési idő:  tüdőgyógyászat H 8:00-14:00; Sz 8:00-12:00; Cs 12:00-18:00  
 tüdőgondozás H 14:00-17:00; K 10:00-19:00; Sz 12:00-16:00; Cs 9:00-12:00; P 10:00-16:00  
 egyéni dohányzás leszoktató K, P 8:00-10:00; csoportos leszoktató Cs 18:00-20:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosa:  dr. Schlezák Judit
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
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: Ácsteszér, Aka, Almásfüzitó, Ács, Ászár, 
Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, 
Csatka, Csép, Ete, Keréktelekik, Kisbér, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd, 
Neszmély, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  22
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  2160
COPD-s betegek száma:  1606
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  111
tumoros betegek száma:  210
tbc-s betegek száma:  3
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  1
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  2557
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  6648

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:  17 óra / hét
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5959
- ebből térítéses szűrés:  1452
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt?  3
- ezen belül a kontaktok száma:  3
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Quantiferon teszt

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 6 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  20 év
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  6 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? Törökbálint
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen 
 egyénileg és csoportosan
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van
Egyéb megjegyzés: A pandémia alatt a dohányzás leszoktató program lényegében 
szünetelt. A lekötött órák alatt poszt-covid ambulancia működött.

Az intézmény rövid története
A komáromi Városháza épületéből 1986-ban költözött a Tüdőgondozó Intézet a felújított gyógyszertár épüle-
tébe, ahonnan 2008 decemberében átköltözött a jelenlegi – végleges – helyére, a Szakrendelő épületébe. Az 
átköltözésre a struktúra-átalakítás részeként került sor, ahol összevonták a radiológiai szakrendelést a tüdő-
szűréssel. Ugyanakkor jelentős beruházással digitalizálták a lakosságszűrést, valamint a kórház radiológiai osztályát, megvalósítva ezzel a teleradiológiát, mellyel jelentős humánerő-
forrás megtakarítást értünk el a működés gazdaságossága mellett. A tüdőgondozóban szervezetten folyik az allergológiai és a COPD-szűrés, a dohányzásleszokást támogató program, 
valamint a deszenzibilizáló kezelések. Rendszeresen szervezünk a területünkön lakossági szűrővizsgálatokat, betegoktató programokat. A képen, a Selye János Kórház Szakrendelője 
látható, ahol a földszintet a szépen felújított tüdőszakrendelés foglalja el. 2015 decemberében az intézmény Piston testpletizmográfot és DC mérőt kapott.

2021. évi adatok


