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MOSDÓS 
Működési adatok
Az intézmény neve: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi telephelye
Az intézmény címe: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
Az intézmény levelezési címe: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4.
Az intézmény telefonszáma: 82/579-500
Az intézmény faxszáma: 82/377-270
Az intézmény tulajdonosa: magyar állam
Az intézmény vezetője: Prof. dr. Repa Imre, főigazgató
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: foiotitk@kmmk.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 7+3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  11 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
A tüdőgyógyászat orvosai:
Pulmonológiai osztály 
 dr. Major Tamás
 dr. Szitás Györgyi
 dr. Mátyás Rózsa
 dr. Benkő András
 dr. Schipp Ildikó
 dr. Vallyon Márta
 dr. Ezer Éva
 dr. Király Attila
 dr. Kálmán Imre
Pulmonológiai szakrendelés 
 dr. Szikszay Katalin
 dr. Szabados György
Tüdőgondozó 
 dr. Rakvács Marianna
 dr. Andrásofszkyné dr. Kuczkó Éva
 dr. Marosi Imre
Az osztály szakdolgozóinak száma: 35+12 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  
 kardiológia, belgyógyászat, gyermekgyógyászat

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Somogy megye, Gödre, Szabadhídvég, Balatonvilágos
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 31 251 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 1 573 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 4 130 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 6 181 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  980 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 1 326 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 375 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
A SEF életkora: digitális mellkasröntgen 3 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen

Az intézmény rövid története
A mosdósi kastélyt 1892-ben építtette Pallavicini Ede őrgróf. 80 ezer holdas nagybirtoka Szeged mellett volt, ide 
csak vadászni járt. Asztmás volt, és Mosdóson mindig jól érezte magát, így elhatározta, hogy ide költözik. 1932-ben 
bekövetkezett haláláig itt lakott. A kastélyt 1938-ban az akkori betegbiztosító, az OTI vette meg Somogy megyével 
közösen gyermek-tbc szanatórium céljára. 1939-ben kezdték átalakítani, de közbejött a háború, és lengyel tiszteket 
helyeztek el benne. A háború után görög gyermeke k laktak itt, végül 1949-ben a kaposvári kórház kihelyezett osz-
tályának 100 ágyas gyermek-tbc szanatóriumaként nyílt meg. 1963-tól önálló szakkórház, kezdetben csak tüdő-, 
később már tüdő- és szívbetegeket is fogad. Jelenleg 270 ágy áll a betegek rendelkezésére, 74 gyermek-serdülő, 
illetve 196 felnőtt ágy. 1998 januárjától a gyermekosztályon belül 36 krónikus ágyat hivatalosan is a légzőrendszervi 
rehabilitáció céljára különítettek el. A krónikus tüdőbetegségben szenvedő gyermekek általános iskolai oktatása 
és gyógyúszása az országban egyedül itt megoldott. A betegek a gyermekosztályra leginkább a Dunántúlról, de az 
ország minden részéből jönnek. A felnőtt osztályok elsősorban Somogy megyéből veszik fel a betegeket. A dolgozók 
létszáma általában 450 körül ingadozik, ebből 40 orvos. Mosdós 1000 lelkes kisközség, Somogy megye székhelyétől, 
a 70 ezer lakosú Kaposvártól 18 km-re van. A kórház területe 60 hold (37 hektár), ebből kb. 30 hold park. A kórház 
területén 30 szolgálati lakás, nővérszálló, fedett uszoda, teniszpálya, labdarugópálya és egy 250 személyes előadóterem áll a dolgozók és a betegek rendelkezésére. Magyarország első 
gyermek-tbc szanatóriumából mára vezető szakkórház vált, ahol az aktív betegellátás mellett a krónikus ápolás és a rehabilitáció egyaránt lehetséges. A rehabilitáció szolgálatában 
áll az óvoda és az általános iskola, melyek egyedülállóan az országban a kórházhoz tartoznak. Az oktatáson kívül fizioterápiás kezelés, kitűnő szabadidős foglalkoztatási lehetőségek, 
többek között gyermek és felnőtt uszoda áll rendelkezésre. Előfordul, hogy a gyermekek több hónapot, esetenként éveket is eltöltenek a kórházban.
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