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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. Osztályon. Dr. Papp Irén nyugdíjba vonulása után dr. Timári Erzsébet lett az osztályvezető a 90 ágyas II. Pulmonológiai 
Osztályon. Dr. Szük Béla halála után az I. Pulmonológiára dr. Vinkler Ilonát nevezték ki osztályvezetőnek. Dr. Bátor Ferenc nyugdíjazása után az I. és a III. Osztályból összevonva alakult 
ki az I. Pulmonológia. Struktúrája 108 aktív ágy, benne 4 ágy intenzív, 20 ágy multirezisztens részleg, 70 krónikus ágy volt. 2010. szeptember 1-től új osztályvezető főorvost neveztek ki: 
dr. Szabó Pétert. Jelenleg 110 aktív ágy van kúraszerű ellátással, továbbá 4 szubintenzív ágy és 60 krónikus ágy, melyből 16 ágy a tbc-s betegek részére van elkülönítve. A hozzá tartozó 
laboratóriumok: bronchológia, citológia, aeroszológia, légzésfunkció.
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A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  SzSzBMK Jósa András Oktatókórház Pulmonológiai Osztály
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Sóstó út 62.
Az intézmény telefonszáma(i):  42/599-700/8110 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  42/595-589
Az intézmény e-mail címe:  pulmo1@szszbmk.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szszbmk.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szabó Péter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.szabo.peter@szszbmk.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  42/599-700/8110 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:   78 
Rendelési idő:  
pulmonológiai osztályos szakrendelés: H, K, Cs 8:00-14:00; Sz, P 9:00-15:00  
pulmonológiai sürgősségi szakrendelés: osztályos szakrendelés keretén belül, folyamatos  
pulmo-onkológiai szakrendelés: H 13:00-15:00; Sz 10:00-12:00 és 13:00-16:00; P 9:00-10:00  
pulmonológiai onko-team szakrendelés: K 12:00-16:00; P 10:00-14:00  
légzésfunkciós labororatórium: H, K, Sz 8:00-14:30; Cs, P 8:00-13:30  
éjszakai légzésfunkciós ambulancia: páratlan héten Cs 21:00-6:00  
bronchológiai szakrendelés: H-P 8:00-14:00  
cytológiai labor: H-P 8:00-10:00; H-P 12:30-13:30  
aeroszol laboratórium: H-P 8:00-12:00
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Péter, osztályvezető főorvos  
dr. Farszki Éva, főorvos, osztályvezető-helyettes  
dr. Juhász Gábor, főorvos (4 órában szakrendelőben dolgozik) 
dr. Száraz Éva, főorvos (nyugdíj mellett szakrendelőben dolgozik) 
dr. Szofilkánics Sándor, adjunktus  
dr. Kukuly Alla, főorvos (külsős, szerződéssel szakrendel) 
dr. Gyenes Judit, szakorvos  
dr. Juhász Tünde, szakorvos  
dr. Paraicz Brigitta, szakorvos  
dr. Récsei Márta, szakorvos  
dr. Betóri Edina, orvos  
dr. Fejes Márk, orvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  40
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
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, Tiszatardos, Tiszaladány, Tarcal, Taktabáj, 
Szegilong, Szegi, Erdőbénye, Csobaj, Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  435
COPD-s betegek száma:  278
tumoros betegek száma:  1653
tbc-s betegek száma:  8
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  20
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4114
fekvőbetegek
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt ellátott fekvőbetegek száma:  79
asztmás fekvőbetegek száma:  34
COPD-s fekvőbetegek száma:  281
tumoros fekvőbetegek száma:  336
tbc-s fekvőbetegek száma:  29
összes fekvőbeteg száma:  1321

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  22 éves
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1-17 éves
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  18 éves
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra? 
  fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

2021. évi adatok


