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NYÍREGYHÁZA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Légzésrehabilitációs Osztály
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 62.
Az intézmény telefonszáma(i):  42/599-700/214 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  42/402-009
Az intézmény e-mail címe:  legzesrehabilitacio@josa.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Koncz Mária
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drkoncz@josa.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/599-700/214 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  80 óra (ebből járóbeteg-ellátás 20 óra)
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig:  9:00-14:00
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Koncz Mária, osztályvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Tokaj város
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  246
COPD-s járóbetegek száma:  680
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  50
szénanáthás járóbetegek száma:  9
tumoros járóbetegek száma:  28

tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  1013
asztmás fekvőbetegek száma:  60
COPD-s fekvőbetegek száma:  182
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  30
tumoros fekvőbetegek száma:  11
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  283

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 45 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  12 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  15 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1946-ban 120 ággyal indult meg az első szanatórium Baktalórántházán, a volt Dégenfeld kastélyban. 1964-
ben létesült Nyíregyházán, a Sóstói úton a 300 ágyas tüdőgyógyintézet. Az intézményvezető dr. Pálffy Roland. 
Az intézmény osztályvezetői dr. Sashegyi Bertalan, dr. Kovács János, dr. Dévényi Zoltán, dr. Fábián Sándor és 
dr. Ászty Mirjana voltak. 1995-től a baktai intézet megszűnt, és a tbc-s betegeket Sóstón kezelték a III. Osz-
tályon. Dr. Papp Irén nyugdíjba vonulása után dr. Timári Erzsébet lett az osztályvezető a 90 ágyas II. Pulmo-
nológiai Osztályon. Jelenleg légzésrehabilitációs osztályként működünk. 2015. szeptember 1-től – dr. Timári 
Erzsébet főorvosnő nyugdíjba menetelét követően – dr. Koncz Mária főorvosnő lett az osztályvezető főorvos.

2015. évi adatok


