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NAGYKANIZSA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Kanizsai Dorottya Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8800 Nagykanizsa Szekeres József u. 2-8
Az intézmény telefonszáma(i):  93/502-036
Az intézmény faxszáma(i):  93/502-036
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@nkkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kovács László
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@nkkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  93/502-036

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  40
Rendelési idő:  H 7:30-17:30; K 7:30-16:30; Sz 7:30-15:30; Cs 8:00-15:30; P 8:00-13:30
A szűrés-gondozás óraszáma:  40
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:   
dr. Kovács László  
dr. Tankó Magda
Az intézmény szakdolgozói:  
Balázs Erika, vezető asszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Tomai Ferencné, vezető asszisztens helyettes, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Horváthné Becze Éva, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Balazsin Béláné, asszisztens  
Csik Györgyné, asszisztens  
Kele Lajosné, asszisztens  
Imrei Viktória, asszisztens  
Pestiné Hegedűs Andrea, asszisztens   
Ferenczy Lászlóné, képalkotó diagnosztikai szakasszisztens  
Molnár Gáborné, képalkotó diagnosztikai szakasszisztens 
Vajda Anikó, radiographiai 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: Alsórajk, Balatonmagyaród, Bánokszent-
györgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Csapi, Csörnyeföld, 
Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, 
Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, 
Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, 
Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, Nagybakónak, Nagy-
kanizsa, Nagyrada, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Orosztony, Pat, Petrivente, Pölöskefő, 
Pötréte, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szentmargitfalva, Szepetnek, Tótszent-
márton, Tótszerdahely, Újudvar, Zajk, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, 
Zalaszentjakab, Zalaszentbalázs, Zalaszabar, Zalaújlak, Valkonya, Várfölde, Letenye járás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  45
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1437
COPD-s betegek száma:  949
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  702
tumoros betegek száma:  39
tbc-s betegek száma:  3
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  97
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  3336

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:  40
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  9966
- ebből térítéses szűrés:  1300
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
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

Az intézmény rövid története
1913-ban a tüdőgondozó dr. Szigethy Károly igazgató főorvos vezetésével indult. Az 50-es évek elejétől egy államosított emeletes magánházban (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 8.) dr. Juhász 
János és dr. Gyimes Károly vezetésével működött a tüdőgondozó és a szűrőállomás. 1976-tól dr. Kovács András és dr. Juhász Gábor látta el az orvosi teendőket. 1997-ben dr. Kovács András 
nyugdíjbavonulását követően dr. Kovács László vezette az intézetet 2005. március végéig. 2005. április 1-től a kórház területére (Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) egy új, modern épü-
letbe költözött a gondozó és a szűrőállomás, és az elavult géppark helyett korszerű új eszközökkel kezdte meg működését (digitális ernyőfelvétel-készítő készülék, légzésfunkciós gép, 
inhalátorok, sószoba). Az eszközpark fejlesztésében nagy szerepet játszik az 1999-ben létrehozott alapítvány, amely személyi jövedelemadó 1%-ból, alapítványi bálokból és szponzori 
bevételekből gyarapszik. 2007. április 1-ig a vezető főorvosi állás betöltetlen volt, majd 2007–2016 között dr. Andrásofszky Zsolt Barna töltötte be ezt a funkciót. 2017. január 1-től dr. Ko-
vács László lett az intézet osztályvezető főorvosa. Az intézet bekerült az Országos Korányi Intézet alvás-szűrőállomásai közé, így alvásvizsgálatokra is fogadnak betegeket. Rendszeressé 
váltak a dohányzásleszokást segítő programok. 2008. augusztus 1-től a letenyei tüdőgondozó működését felfüggesztették. Szűrésre, akut ellátásra a betegek területileg Nagykanizsára, 
esetleg munkájuk miatt Lentibe vagy Zalaegerszegre mennek.

2021. évi adatok


