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NYÍRBÁTOR 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Tüdőgondozó Nyírbátor
Az intézmény tulajdonosa:  Nyírbátori Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a
A tüdőgondozó telefonszáma: 42/281-711/130 mellék
A tüdőgondozó faxszáma:   42/281-152
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudonyb@szszbmk.hu 
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Alb Krisztina Éva
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  tudonyb@szszbmk.hu 
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/281-711/132 mellék 
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:  70/9415201

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE COVID-19 MIATT SZÜNETEL!

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 19 óra
 allergológia 5 óra
  tüdőgondozás15 óra 
 tüdőszűrés 15 óra
Az intézmény orvosai:  dr. Alb Krisztina Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  43 557 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
   Bátorliget   Encsencs   Kisléta   
 Máriapócs   Nyírbátor  Nyírbéltek   
 Nyírbogát   Nyírcsászári   Nyírderzs   
 Nyírgelse   Nyírgyulaj   Nyírlugos
   Nyírmihálydi   Nyírpilis   Nyírvasvári   
 Ömböly   Penészlek   Piricse    
 Pócspetri   Terem
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  22 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  12 918 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 509 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 267 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  2 699 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  20 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  12 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? igen   
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7555
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5470
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  36%
A SEF életkora:   ismeretlen
A MEF életkora:  szűrőbusz végzi (Nyíregyházához tartozik)
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, akkor a gép életkora: ismeretlen
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   
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen   
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora: ismeretlen
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen   
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van    
 

Az intézmény rövid története
A Nyírbátori Tüdőgondozó hosszú múltra tekint vissza: 1926-ban épült az első Tüdőgondozó- és Szűrőállomás 
Nyírbátor, Sport u. 2. szám alatt. Dr. Bella Imre Nyírbátor város szülöttje, tüdőgyógyász és sebész főorvos jóté-
konysági rendezvények és adományok révén építtette, ami akkor az országban a hatodik tüdőgondozó volt. Itt 
1991-ig működött az intézet. 1968-tól 1997-ig dr. Fülöp Ágnes tüdőgyógyász főorvos vezette az Intézetet. Két röntgenasszisztens, két Calmette-védőnő és egy laborasszisztens segítette 
a munkáját. Az ő szakmai tudásának köszönhetően és a szoros és intenzív Calmette-védőnői munka révén sikerült csökkenteni az akkor 75-80 tbc-s prevalenciát mutató statisztikát. Ezért 
1973-ban az akkori munkáltató, a Megyei Tüdőgondozó szakmai vezetése, dicsérő oklevéllel jutalmazta a főorvosnőt és csapatát. 1991-ben a tüdőgondozó a Városi Tanács Egészségügyi 
Osztályához tartozott. Az akkori városi főorvos, dr. Gaál Mihály kezdeményezésére megépítették Nyírbátorban az Egészségügyi Központot, amely egy helyre tömörítette a háziorvosi, a 
fogorvosi, a szakorvosi rendelőket és a védőnői szolgálatot. Itt kapott helyet a jelenlegi tüdőgondozó is, ami belső jellegét tekintve dr. Fülöp Ágnes intézetvezető elképzelései alapján 
készült el. Külön helyiségben kaphatott helyet a szűrőállomás és a tüdőgyógyászati szakrendelés. Új gépparkot kapott az intézet és felújították a SEF gépet is. Dr. Fülöp Ágnes nyugdíjba 
vonulása után 1997-ben dr. Oremus Marina tüdőgyógyász lett az intézet főorvosa. Az ő nevéhez fűződik, hogy önkéntes alapon allergia szűrővizsgálatot végeztek több intézményben, 
munkahelyen és a vonzáskörzetünkhöz tartozó községekben. Így egyre több allergiás és asztmás beteget szűrtek ki és gondoztak. Inhalációs terápiában részesítették őket és beindították 
a dohányzás elleni programot is. Szembetűnő volt a változás, már akkor jelentősen megnőtt az asztmás és allergiás betegek száma. Dr. Oremus Marina 2003-ban elment az intézetből, 
három évig helyettesítő orvos látta el a feladatokat. Az ő kezdeményezésére és az akkori munkáltató, a Humán Centrum Szakorvosi Kft. vezetése segítségével az új uniós viszonyoknak 
megfelelő spirométert, automata filmelőhívót kapott az intézet. 2006 augusztusában a munkáltató a fehérgyarmati Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő lett. Ekkor dr. Alb Krisztina Éva 
lett a tüdőgondozó vezetője. Bevezették az ISO 9001-2000 minőségbiztosítási rendszert és allergológiai szakrendelés indult. Jelenleg három szakasszisztens és egy orvos írnok dolgozik 
a tüdőgondozóban. Az intézet hozzájárult a szakképzetlen dolgozónk továbbtanulásához, aki az idén fog röntgenasszisztensként végezni, így két röntgenasszisztenssel működhetünk 
tovább. 2009. október 1-én a Nyíregyházi Jósa András Kórházzal fuzionáltunk, és a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részeként működött a gondozó. 2013 őszén je-
lentkeztünk dohányzás leszokást támogató csoportos foglalkozások tartására TÁMOP-os pályázat keretében. A konzorciumi vezető Nyíregyháza. 2013. április 1-től az intézmény dolgozói 
alkalmazottból közalkalmazotti státuszba léptek át. Az intézmény új neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. A nyírbátori tüdőgondozó az északi 
pólushoz tartozik Mátészalkával, Fehérgyarmattal és Vásárosnaménnyal együtt.
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