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NYÍREGYHÁZA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Megyei-Városi Tüdőgondozó Nyíregyháza
Az intézmény tulajdonosa:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Megyei Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4400 Nyíregyháza, Víz u. 9.
Az intézmény telefonszáma(i):  42/414-164; 42/207-911
Az intézmény faxszáma(i):  42/207-910
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo.nyiregyhaza@szszbmk.hu
Az intézmény honlapjának címe:  szszbmk.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kerényi Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.kerenyi.ildiko@szszbmk.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/207-910

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A részállású, nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  heti 60
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H-Cs 8:00-11:00; P 8:00-10:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  115
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  Szűrés 8:00-14:30;  
 Gondozás: H-Cs 8:00-11:00; P 8:00-10:00
A bejelentkezés módja:  telefonos vagy személyes
Az intézmény orvosai:  
Teljes munkaidőben 
dr. Fráter Rozália, főorvos  
dr. Kerényi Ildikó, gondozóvezető főorvos  
Részmunkaidőben 
dr. Galambos Teodóra, főorvos  
dr. Jósvai Gabriella, főorvos  
dr. Kaposi Katalin, főorvos  
dr. Obbágy Veronika, főorvos  
dr. Vinkler Ilona, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  34

Az intézmény szakdolgozói:  
Megyei-Városi Tüdőgondozó Intézet  Városi Tüdőszűrő Állomás 
Bakos Marcellné  Csáki Györgyné  
Birtalan Enikő  Hegedűs Gusztáv  
Bujdos Éva  Hetey Istvánné  
Erdeiné Szilágyi Györgyi  Leltné Peszle Gyöngyi  
Godzsák Mária  Seregéllyné Palicz Erika  
Ilosvainé Pál Anikó  Szakál Tünde  
Imru Ibolya  Treszkai Judit 
Kordován András Gábor  
Kulcsárné Bakosi Ibolya  MEF I. csoport 
Markos Miklósné  Balyi Sándorné  
Pisztumer Henrietta  Bogár-Bakos Henriett  
Siktárné Sós Katalin  Hanász Róbert 
Sipos Annamária  Papp Sándor  
Szabóné Bara Margit  Tomasovszky László 
Szebényi Istvánné  
Szeder Péterné  MEF II. csoport 
Tarné Mányik Mária  Gönczi Tamás  
Zámbori Judit  Horváth Tibor  
 Neuzer János  
 Orosz Tibor

Az intézmény rövid története
1914-ben Tüdőgondozó Intézet létesült Nyíregyházán. Az 1940-es években már iskolások körében is vé-
geztek tüdőszűrést. 1945-ben a gondozó Riker röntgengéppel dolgozott. 1956-ban átadtak Nyíregyhá-
zán egy másik tüdőgondozót is. 1958-ig a felkutató munkát a gondozók átvilágítós szűréssel végezték. 
1958-ben SEF és MEF szervezés Nyíregyházán. 1958-ban egy, majd kettő ernyőfényképezőgéppel, 1962-
től öt brigád öt géppel járta a megyét, szervezetileg a megyei gondozóhoz tartoztak. A Calmette-védő-
női hálózatot 1954-ben szervezték meg. 1973-ban a megye gondozó intézeteit a Megyei Tüdőszakkór-
házzá nyilvánított baktalórántházi intézethez kapcsolták. Ezt szakmai indokok miatt 1983-ban módosították, a vidéki tüdőgondozókat a területileg illetékes kórházakhoz integrálták. 
Így a Nyíregyházán működő két tüdőgondozót (városi, járási) a Jósa András Megyei Kórházhoz csatolták. 1985-ben a két gondozó egyesült Megyei-Városi Tüdőgondozó Intézet néven. Így 
a három részleg (TG, SEF, MEF) egy épületben, 2002-től országosan egyedülálló informatikai hálózattal összekötve működhetett. 1999-ben az intézet új röntgen berendezéseket kapott. 
2005-ben megtörtént az épület teljes felújítása. Alapintézményünkben, a Megyei-Városi Tüdőgondozó Intézetben a megye tüdőszűrésének tekintetében nem történt változás. Két cso-
porttal dolgozunk, az egyik hagyományos technikával működő települő szűrőcsoport, a másik digitális technikával dolgozó szűrőbusz, melyen röntgenen kívül lehetőség van vaszkuláris 
szűrésre is. Sajnos a szakrendelésben és a gondozásban lényeges módosításokat kellett végrehajtani részben szakorvoshiány, részben anyagi gondok miatt. Ugyanis két tüdőgondozót 
– a tiszalöki és a nagykállói gondozót – be kellett zárni, így 70 ezres ellátási területük a nyíregyházi tüdőgondozóra hárul. Így az immár 220 ezer lakos három főállású tüdőgyógyász 
(heti 20 óra szakrendelői és 16 óra gondozási óraszámmal) és egy héten egyszer 6-6 órában (3-3 szakrendelői és 3-3 gondozási óraszámban) egy-egy részmunkaidőben dolgozó kolléga 
látja el. Ezzel megyénkben – sajnos kényszerhelyzet miatt – a tüdőgyógyászati betegellátásnak három szintje valósul meg: (1) a fekvőbeteg-osztályhoz rendelt ambulancia, ahol több 
szakvizsgával rendelkező tüdőgyógyász kollégák adnak konzíliumot; (2) főállásban, teljes munkaidőben dolgozó tüdőgyógyász szakorvosok által vezetett tüdőgondozók, ahol teljes 
körű tüdőgyógyászati betegellátás történik; (3) részmunkaidőben történő betegellátás, ahol természetesen a betegek még szintén teljes körű ellátásban (szakrendelés, szűrés-gondo-
zás) részesülnek. A komoly szakorvoshiány miatt a betegellátás (hosszú előjegyzési idők) és a szűrés egyaránt rendkívül nehéz. A jövőbeni célunk az lenne, hogy kevesebb, de digitális 
technikával működő SEF állomás segítse munkánkat és a tbc helyzetre való tekintettel megőrizzük a MEF szűrést, melyet szintén egységesen digitalizálva oldanánk meg. Ehhez jelenleg 
nincsenek meg az anyagi feltételek. A nagykállói és a tiszalöki tüdőgondozót a fenntartó megyei kórház bezárta, így az ezek ellátási területén élő lakosság tüdőgyógyászati ellátását is 
mi végezzük. Ezzel a korábbi 40 lakosról 55 lakosra emelkedett az egy orvosra jutó betegek aránya. A 2013. május 1-től ismét fennálló közalkalmazotti jogviszony és dr. Obbágy Veronika 
nyugdíjba vonulása miatt 2013. május 2-től az intézmény vezetője dr. Kerényi Ildikó. A 2014. január 1-től életbe lépett, megváltozott jogszabályi környezetben is két MEF csoporttal és 
a Városi Szűrőállomásokon megtörténik a megye lakosságának tüdőszűrése. A pandémia alatt az ellátás szűkített keretek között folyt, gyakorlatilag a járvány kezdetétől a korábban 
az egész megyét szűrő két mobil szűrőcsoport nem dolgozott. Tematikusan egy-egy helyszínen a kötelezően szűrendő csoport szűrésének elvégzésére szerveztük átmenetileg vissza 
az egyébként kórház más területére áthelyezett dolgozókat. A Városi Szűrállomáson és a Tüdőgondozóban az ellátás folyamatosan zajlott, de a változó szabályozásnak megfelelően a 
szűkítés mértéke is változó volt. Az ellátást a telemedicinával kiegészítve folyamatosan biztosítottuk, a légzésfunkciós vizsgálatot szükség esetén a legkritikusabb időkben is elvégeztük. 
Hosszú időn keresztül szűkített kapacitással folyt az ellátás, mert a dolgozók egy része az oltópontra, a pre-triage-ba, illetve a covid-ellátásba átvezényelve más területen dolgozott. Az 
ellátandó terület a baktalórántházi és a gávavencsellői ellátás szüneteltetése miatt azokkal a területekkel bővült.
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Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában? 4
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermekpulmonológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Balkány, Bashalom, Biri, Bököny, Érpatak, 
Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kemecse, Nagycserkesz, Nagykálló, Nyíregyháza, 
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Szakoly, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, 
Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári, Újfehértó, Virányos
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  72 felnőtt, 34 gyermek
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 
 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. (telephelyünktől 2,5 km-re)
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  
 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. (telephelyünktől 3 km-re)
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. (telephelyünktől 3 km-re)
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 
 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. (telephelyünktől 2,5 km-re)
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 1-2 hónap (sürgős esetben 14 nap)

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  9206
COPD-s betegek száma:  5898
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  2027
tumoros betegek száma:  349
tbc-s betegek száma:  74
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  10
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  4
a nyilvántartásban lévő gondozott szénanáthás betegek száma:  8237
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  26125

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:  heti 30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  25045
- ebből térítéses szűrés:  8452
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  25 év
A MEF óraszáma:  0
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
a MEF készülék:  digitális busszal kiszálló; hagyományos települő
- a digitális busszal kiszálló MEF készülék életkora:  14 év
- a hagyományos települő MEF készülék életkora:  31 év
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 10
- ezen belül a kontaktok száma:  6
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  4
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?   igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  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? van
 


