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A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
- testpletizmográfiát? nem

- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel?  ABL80 Flex Astrup
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére?  nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Komlói Tüdőgyógyászati Rehabilitációs Osztály
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

KOMLÓ 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Komló Városi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7300 Komló Majális tér 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7300 Komló Majális tér 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  72/582-340/ 550 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  72/482-989
Az intézmény e-mail címe:  tudogyogyaszat@komloikorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  http://www.komloikorhaz.hu/
Az intézmény vezetője:  dr. Ságiné dr. Polics Éva
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@komloikorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  72/582-342

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  21
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  8:00-12:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  10
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  10:00-12:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
Dr. Lovász Orsolya  
Dr. Nagy Márta  
Dr. Jakab Zoltán
Az intézmény szakdolgozói:  
Regős Györgyné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Szauer Gyöngyvér, röntgenasszisztens  
Mutterné Bálint Anita, asszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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: Komló, Bodolyabér, Hosszúhetény, Kárász, 
Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsek-
pölöske, Szalatnak, Szászvár, Vékény, Szárász, Tófű, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Pécs / 20 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Pécs / 20 km 
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 belgyógyászati osztály a saját intézményünkben is van
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Pécs / 20 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 1-2 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  664
COPD-s betegek száma:  470
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  122

Az intézmény rövid története
A Komlói Tüdőgondozó Intézet 1958 óta működik. Kezdetben egy orvos, dr. Gyimes Károly és egy asszisztens dolgozott 
az intézetben. Az 50-es években a bánya idevonzotta az embereket az ország minden részéről. A Mecseki Szénbá-
nyákban 12 ezer ember dolgozott, közülük sok légúti beteg szorult kezelésre. A 60-as években dr. Bóka József alapí-
totta meg a SEF-et három röntgenasszisztenssel, majd légzésfunkciós asszisztens, EKG-asszisztens és Calmette-nővér 
munkájára is szükség lett. A város lakosai és a környező 18 falu lakói adják a 34 ezer fős ellátási területet. A 70-es évek végétől dr. Tánczos Géza, 1990-től dr. Palotai Ilona, 2003-tól dr. 
Papp Márta vezette a tüdőgondozót. Ezekben az években megváltozott a tüdőgondozók profilja, a tuberkulózisos betegek számának csökkenése mellett jelentősen megemelkedett az 
allergiás, az asztmás és a COPD-s betegek száma. 2004-ben létrehoztuk a Komlói Légúti Betegek Egyesületét, azóta már nemcsak rendelési időben, hanem a betegklubban is tudjuk 
oktatni betegeinket. 2007 tavasza óta működik a Komlói Kórházban a Pulmonológiai és Légzésrehabilitációs Osztály, amit betegeink visszatérően szívesen vesznek igénybe. 2007 máju-
sában gondozónk a Komlói Kórház területére költözött, ekkor felújították gépparkunkat, új légzésfunkciós és digitális röntgengép áll rendelkezésünkre. 2010 januárjában dr. Nagy Márta 
főorvos lett a gondozó vezetője, majd 2015 áprilisától dr. Lovász Orsolya főorvos irányítja a tüdőgondozót és a 2014-ben 50 ágyasra bővült Pulmonológiai és Légzésrehabilitációs Osztályt. 
Célunk a továbbiakban a magas szintű betegellátás mellett a tüdőszűrés és a dohányzásról való leszokás fontosságának propagálása. Tervezzük az ambuláns rehabilitáció bevezetését.

2021. évi adatok



40

tumoros betegek száma:  90
tbc-s betegek száma:  0
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  7
szénanáthás betegek száma:  2305
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4838
fekvőbetegek
asztmás fekvőbetegek száma:  22
COPD-s fekvőbetegek száma:  24
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  3
tumoros fekvőbetegek száma:  0
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  49

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:  31
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3458
- ebből térítéses szűrés:  2412
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
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 mellkas röntgen a gondozóban, Quantiferon teszthez a vérvétel szintén 
 a vért továbbítjuk PTE Immunológiai és Biotechnológiai Intézetbe

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  13 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem

Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van 
  fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
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?  nincs


