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MOSONMAGYARÓVÁR 
Működési adatok
Az intézmény neve: Karolina Kórház Rendelőintézet Mosonmagyaróvár, Tüdőgondozó, Tüdőgyógyászati Részleg, Kardiopulmonológiai Osztály
Az intézmény címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Az intézmény telefonszáma: 96/574-767
Az intézmény faxszáma: 96/574-763
Az intézmény tulajdonosa: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Szalai Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: szalaizs@mail.karolinakorhaz.hu

Az intézmény rövid története
Az újrónafői tüdőosztály 2004. május 1-én költözött be a Karolina Kórház területére. Újrónafő 12 km-re 
van Mosonmagyaróvártól. Az újrónafői kastélyt 1961-ben alakították át kórházzá (az ötvenes években 
szovjet laktanya volt), azóta tüdőosztályként működött. Már a ’80-as évek eleje óta tervezték az akkor 
még 80 ágyas osztály mosonmagyaróvári telephelyre való költöztetését. A ’90-es évektől az egészség-
ügyben zajló átalakulások miatt az ágyszám 70-re, 50-re, majd 30-ra csökkent. Az ágyszámcsökkenés 
átalakulással járt: 1996-ban először egy 20 ágyas általános krónikus osztályt alakítottak ki, 2002-ben 
az egyik folyosó felújításával egy 20 ágyas fizetős ápolási osztályt hoztak létre, végül 30 aktív tüdőágy 
maradt. A tüdőosztály helyzetéből adódóan a munka egyre nehezebbé vált: az elavult kubatúra, a mosonmagyaróvári telephelytől, a diagnosztikus egységektől való távolság miatt 
a délutáni/éjszakai sűrgősségi és a magasabb szintű korszerű szakmai ellátás nem volt lehetséges. A tüdőgondozó intézet Mosonmagyaróvár Fő utcáján volt, a központi telephelyetől 
néhány száz méterre. Az allergológiai szakrendelést a tüdőgondozó intézetben végezték az osztály orvosai, hetente három alkalommal egy orvos három asszisztensnővel Újrónafőről 
utazott be ennek ellátására. Bár az utazgatás jelentős időveszteséggel járt, évente átlag 4000 vizsgálatot történt. A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház több éves eredménytelen, majd 
2002-ben eredményes pályázatát követően, címzett állami támogatást kapott a kórház-rekonstrukció elvégzésére. Ennek keretén belül végre lehetőség adódott a tüdőosztály és a 
közben alakult két krónikus osztály másik épületbe történő beköltöztetésére. A tüdőosztály, a tüdőgondozó intézet és allergológiai ambulancia együtt visszakerült a „régi” tüdőosztály 
– az utóbbi évtizedekben belgyógyászati osztálynak helyet adó – épületébe. Az épületet teljesen felújították kívül és belül is: az emeleten kapott helyet a tüdőosztály: az eddigi 30-as 
ágyszámot 25-re kellett csökkenteni, mivel kisebb lett a hely, fizikailag nem fért be a 30 ágy. A földszinten került kialakításra a tüdőgondozó és a szűrőállomás, a minden részleg által 
közösen használható röntgen géppark, valamint a bronchológia és az allergológia. Mindezek eredményeképpen a pulmonológiai és allergológiai ellátás Mosonmagyaróváron korszerű 
és új műszerekkel, nagyon igényesen kialakított környezetben történik. A 2006-os struktúra átalakításnak az osztály áldozatul esett: a korszerűen kialakított helyéről kiköltözteték, 
jelenleg a belgyógyászati mátrix része, 15 ágyon. Az osztály változatlanul szoros egységben működik együtt a gondozóval és az allergológiával, valamint az onkológiai gondozóval (egy 
tüdőgyógyász-allergológus, egy tüdőgyógyász-onkológus és egy tüdőgyógyász főorvos részvételével). A fekvőbeteg ágyszám csökkentésével kibővítettük a járóbeteg rendelési időket, 
az osztályra csak a kezelést és onkoterápiát igénylő betegek kerülnek, a kivizsgálásokat lehetőség szerint ambulánsan végezzük.

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 4 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: tüdőgyógyászat 72 óra 
 allergológia 20 óra 

onkológia 6 óra 
gyermektüdőgyógyászat 20 óra

Az intézmény orvosai:
dr. Szalai Zsuzsanna, tüdőgyógyász, allergológus, radiológus (40 óra)
dr. Horváth Zsuzsanna, tüdőgyógyász, labor szakorvos (36 óra)
dr. Ámon Éva, tüdőgyógyász, onkológus (6 óra)
dr. Szíjjártó László, gyermektüdőgyógyász (20 óra)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban:  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  allergológia, onkológia, gyermektüdőgyógyászat

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 75 584 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  

Mosonmagyaróvár város és 26 falu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 43 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 6 527 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 140 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 3 039 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 358 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  2 692 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 104 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 3 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
Ha igen, akkor a szűrések száma: 7422
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 10%
A SEF életkora: 29 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen (a röntgen osztályon)
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: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 6 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

2011. évi adatok

MOSONMAGYARÓVÁR
Dr. Szalai Zsuzsanna PhD
A finanszírozás módja:  magánrendelés
A magánrendelés neve:  Városkapu Egészségközpont Mosonmagyaróvár
A magánrendelés rövid bemutatása:  tüdőgyógyászati és allergológiai magánrendelés

A magánrendelés rendelési ideje:  K 16:00-20:00
A magánrendelés telefonszáma:  96/566-401
A magánrendelés e-mail címe:  info@vec.hu
A magánrendelés honlapja:  www.vec.hu
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