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MISKOLC 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály; tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés;  
 allergológiai szakrendelés; onkopulmonológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház,  
 Tüdőgyógyászati Osztály, Aktív és Krónikus részleg, Tüdőgondozó Intézet és Légzésrehabilitációs Osztály 
Az intézmény tulajdonosa:  NEAK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
AAz intézmény telefonszáma(i):  46/555-666
Az intézmény faxszáma(i):  46/555-648
Az intézmény e-mail címe:  igazgato@bazmkorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.bkeok.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Révész János
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgato@bazmkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  46/515-200/6001

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 14
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2
A részállású, nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma: 200 óra
Rendelési idő:  8 órától 15 óráig
A bejelentkezés módja: telefonos időpontfoglalás
Az intézmény orvosai:  
Tüdőgyógyászat Aktív és Krónikus Osztály  
 Dr. Csánky Eszter PhD dr. Maxi Brigitta 
 dr. Daher Hisham Péter dr. Mohácsi László 
 dr. Décsi Melinda dr. Slárku Ilona  
 dr. Dobra-Kertész Eszter dr. Szabados Brigitta  
 dr. Enyedi Ernő dr. Szabó Miklós  
 dr. Kádár Álmos Márk dr. Robotka Zsófia  
 dr. Koncz Roland dr. Taskó Anita 
 dr. Kun Csaba  
Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 
 dr. Munkácsi Adrienn dr. Dezső Edit 
 dr. Malyik Erika 
Tüdőgondozó 
 dr. Jónás József dr. Lipták Éva 
 dr. Németh Gyula dr. Lossó Judit 
Tüdőszűrő 
 Barna Zsolt, vezető dr. Tóth Erzsébet 

Az intézmény szakdolgozói: A covid-járvány vezénylései miatt 2020 márciusa óta válto-
zó személyzetű, változó szakdolgozói létszámú ellátást biztosítunk, változó helyen levő 
rendelésekkel és fekvőellátással. 2022 áprilisa óta az osztályok visszaköltöztek eredeti 
helyükre, de a személyzet teljes visszarendeződése még nem történt meg.
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyete-
mi Oktatókórház Magyarország legnagyobb fekvőbeteg intézménye, így a társszakmák 
teljes vertikuma elérhető az intézményen belül.
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Tüdőgyógyászat Aktív és Krónikus Osztály, Tüdőgondozó: Miskolc és a dél-borsodi régió 
 Légzőszervi Rehabilitációs Osztály: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és országos felvétel 
 Tüdőszűrő: SEF, MEF és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  273
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? 
  mi vagyunk az aktív tüdőgyógyászati ellátásra kötelezett osztály
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 mi vagyunk az aktív tüdőgyógyászati ellátásra kötelezett osztály

Az intézmény rövid története
A Csabai kapuban a Borsod vármegyei Erzsébet 1900 december 2-án nyitották meg, négy jellegzetes, 
vöröstéglás épület készült el: az igazgatóság, a sebészet és bőrgyógyászat, a belgyógyászat és az 
elmegyógyászat. 1952-ben a kórház neve Semmelweis Kórház lett. A kórház ? jelentős bővítések és 
változások után ? ma is ezen a helyen működik immár 122 éve. A Tüdőgyógyászati Osztálynak 2007. 
óta ad otthont az intézmény. Az elmúlt évek során sok, több strukturális változás történt a kórház 
életében. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház 2017. árpilis 01-én 6 kórház egyesüléséből 
jött létre, amelynek része a Semmelweis Tagkórház is, A BKEOK jelenleg az ország legnagyobb egész-
ségügyi intézménye. A Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem hallgatóinak oktatókórháza vagyunk, 
illetve gyakorló területe a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulóinak. Az aktív, a kró-
nikus és a rehabilitációs tüdőgyógyászati osztály 2016-ban a 21. századi elvárásoknak megfelelően 
felújított új épületbe költözött ahol pulmonológiai ellátás teljes vertikumát biztosítja a betegek szá-
mára. A Tüdőgondozó Intézettel és a Légzésrehabilitációs Osztállyal funkcionális egységet képezünk, 
amely egységnek a megtartása az osztály hányadtatott sorsa miatt 2020. tavasza óta - COVID első 
hullám - nagy nehézségedbe ütközik.
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Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? helyben
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 5 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1510
COPD-s betegek száma:  1100
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  960
tumoros betegek száma:  3720
tbc-s betegek száma:  17
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  20
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  13
szénanáthás betegek száma:  1000
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  9307
fekvőbetegek
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt ellátott fekvőbetegek száma:  1020
asztmás fekvőbetegek száma:  19
COPD-s fekvőbetegek száma:  115
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  86
tumoros fekvőbetegek száma:  223
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  1463

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
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
a SEF életkora:  15 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? igen
- a digitális busszal kiszálló MEF készülék életkora:  15 év
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  7 év
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  15 év
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel?  Roche vérgázgép
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 ambuláns és fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen 
 minimál intervenció és egyéni támogatás
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van
Egyéb megjegyzések: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórházban a tüdőgyógyászati szakma nagyon szerencsés helyzetben van. A tüdő-
gyógyászati ellátás mind aktív, mind krónikus, mind légzésrehabilitációs, mind járóbeteg, 
mind onkopulmonológiai, mind tüdőgondozói szinten az ország legnagyobb egészség-
ügyi intézményének a része, így a társszakmák segítségével lehetőségeink csaknem kor-
látlanok a betegek széleskörű, korrekt kivizsgálására. 2020 márciusa óta a tüdőgyógyá-
szati szakma kiemelt helyet foglal el a covid-ellátásban: mind az ambuláns ellátás, mind a 
fekvőbeteg-ellátás, mind az oltás szempontjából zászlóshajóként működünk.


