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Az intézmény rövid története
Mátészalkán, az akkori Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye székhelyén 1932-ben létesítették az első tüdőgondozó 
intézetet. Az írásos dokumentumok szerint az évi átlagforgalom 4000 körül mozgott a szűrővizsgálatokkal együtt. 
A jelenlegi tüdőgondozó telkét 1934-ben vásárolták. Az intézet 1936-ban kezdte a munkáját, dr. Virágh Zoltán tü-
dőszakorvos vezetésével. A gondozóintézet felépítése, felszerelése terheit részint az OTSZE, de nagyrészt a megye 
biztosította. Az ügy lelkes támogatója volt az akkori alispán és Ortutay Gyula bank-vezérigazgató. Ez utóbbi fiának 
tbc-s betegsége kapcsán vált a tbc elleni küzdelem lelkes hívévé. Tervbe vették 1939. január 1-re egy vándor röntgen-
autó beállítását, valamint Mátészalkán egy 40 férőhelyes tüdőbeteg-otthon felépítését is, ezek azonban már nem valósultak meg. Az új tüdőgondozó forgalma évről évre emelkedett, 
1940ben 8000 körül mozgott. Maga az épület 1968-ig az eredeti alakjában állt. A gondozó bal oldalát lakásnak használták, és csak a jobb oldal, mely egy felvételi irodából, egy nagy 
munkahelyből és egy kis röntgenhelyiségből állt, szolgálta a betegellátást, természetesen váróhelyiséggel. 1964-ben létesült az addig lakásnak használt szárnyban az ernyőképszűrő 
állomás. A szűrőállomás és a tüdőgondozó várója azonban közös maradt. A korszerűsítés 1968-ban történt meg, amikor elkülönítették a szűrőállomást a gondozó részétől. A szabályoknak 
megfelelő röntgenhelyiséget és sötétkamrát alakítottak ki, és beszereltek egy rétegfelvételek készítésére is alkalmas röntgengépet. Külön vizsgálóhely is létesült, ahol az orvos a beteggel 
nyugodt körülmények között foglalkozhatott. Ekkor alakítottak ki külön laboratóriumi helyiséget és a dolgozók részére öltözőt és zuhanyzót. 1970-ben az ernyőképszűrő állomás szűrőgé-
pét korszerűsítették. Az adig használt 35x35 mm-es kamera helyett 70x70 mm-es fototimerrel ellátott modern Zeiss-kamerát kapott a szűrőállomás. 1976-ban újabb átalakítás történt, 
a tüdőgondozó központi fűtést kapott. A személyi állomány kezdetben nagyon szűkös volt, jó ideig csak egy orvos és egy asszisztens dolgozott a gondozóban. Dr. Virágh Zoltán vezette 
az intézetet, majd dr. Szalay Rudolt főorvos volt, aki 1957-ig dolgozott itt. Ezután csak helyettes orvosok látták el a gondozói munkát, így dr. Mihók, dr. Halmos, majd 1959-ben ismét sr. 
Szalay. 1960   –1963 között dr. Kovács Zoltán volt kinevezett vezető főorvos, majd ismét helyettesek következtek. Ezek közül leghosszabb ideig dr. Kiss József kocsordi igazgató főorvos látta 
el a munkát. 1967-től dr. Hámori Andor vezette az intézetet. 1973-ban ünnepelte az intézet fennállásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézet dolgozói – dr. Hámori Andor 
vezető főorvos, Dorogházi Ilon Calmette-védőnő és Fábián Imréné asszisztensnő – „Az egészségügy kiváló dolgozója” kitüntetésben részesültek. A dr. Hámori Andor által megkezdett 
munkát 1985-től dr. Szabó Gizella veszi át, aki nagyelhivatottsággal végzi feladatát. 1990. március 14. jelentős dátum Mátészalka és környéke egészségügyi ellátásában. Dr. Györffy István 
egészségügyi államtitkár ezen a napon avatta fel a Tüdőgondozó Intézet kibővített, átalakított, felújított épületét. A megyében egyedülállóan komplex szűrővizsgálatokat végeznek, me-
lyek számítógépes feldolgozással kerülnek be a nyilvántartásba. A mátészalkai tüdőbeteg gondozó intézet főorvosa és munkatársai szervezésében 1990-ben és 1998-ban is Mátészalkán 
került megrendezésre a tüdőgyógyászok országos kongresszusa, amelyen az ország és a megye szakemberei adtak számot a gondokról és az eredményekről. 1996. október 15-én 26 fővel 
megalakult a Szatmári Asztma Klub, melynek szakmai vezetője dr. Szabó Gizella vezető főorvos, elnöke Néma Bertalanné szakasszisztens. A jelenleg is aktívan működő klub létszáma 40 fő. 
1998-ban az adminisztráció és a betegnyilvántartás számítógépen történik, az országban számos helyen, így Mátészalkán is telepítik a Főnix programot, melyet 2003-ban az InfoRend vált 
fel. A tüdőgondozó vezetését 2007 novemberében dr. Fábián Mariann tüdőgyógyász főorvos vette át, a szakmai munka azonos feltételek mellett jelenleg az ő vezetésével folytatódik. 2 éve 
a mátészalkai tüdőgondozó átvállalta a csengeri ellátási terület szakellátását OEP szerződésben meghatározott ideig (adataikat külön tüntetjük fel), de rendelési óraszám nem lett bővítve.

MÁTÉSZALKA 
Működési adatok
Az intézmény neve:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Tüdőbeteg Gondozó Intézet Mátészalka
Az intézmény címe:  4700 Mátészalka, Kölcsey tér 5.
A tüdőgondozó telefonszáma:   44/313-900
A tüdőgondozó faxszáma:  44/314-688
A tüdőgondozó e-mail címe:   tudogondozó@szalkakorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetője:   dr. Fábián Mariann
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: drfabianmariann@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 44/313-900

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 63 óra
Rendelési idő:  hétfő, kedd, szerda, péntek 8:00-15:00; csütörtök 8:00-18:00
Az intézmény orvosai:
 dr. Fábián Mariann, főorvos  dr. Jósvai Gabriella, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 9 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  60 963 fő+14 159 fő (Csenger)
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Fábiánháza  Fülpösdaróc  Géberjén  
 Győrtelek  Hodász  Jármi  
 Kántorjánosi  Kocsord  Mátészalka  
 Mérk  Nagydobos  Nagyecsed  
 Nyírcsaholy  Nyírkáta  Nyírmeggyes 
 Nyírparasznya  Ópályi  Őr  
 Ököritófülpös  Papos  Szamoskér  
 Szamosszeg  Tiborszállás  Vállaj 
 Csenger Csengersima Csengerújfalu 
 Pátyod Porcsalma Szamosbecs 
 Szamostatárfalva
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 30+8 rendelés 
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 7 432 fő

Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 269 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  2 058 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 431 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 136 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  8 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  45 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban: nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  11 780 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 37%
A SEF életkora:  44 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 18 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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