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PÉCS 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Osztály
Az intézmény címe:  7623 Pécs, Rákóczi út 2. K épület
Az intézmény levelezési címe:  7623 Pécs, Rákóczi út 2. K épület
Az intézmény telefonszáma:  72/533-133
Az intézmény faxszáma:  72/511-250
A pulmonológiai osztály vezetője:  dr. Sárosi Veronika
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  sarosi.veronika@gmail.com

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 7 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 8 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Sárosi Veronika
dr. Simon Ildikó
dr. Sinkovicz András
dr. Illés Miklós Balázs
dr. Paraicz Gábor
dr. Ruzsics István
dr. Szabó Mariann 
dr. Udvaros Eszter
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 23 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  5 fő

Az ellátott terület adatai
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  82 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  8 074 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:  3 670 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  1 250 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  1 386 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  79 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  1 680 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  34 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? nem
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Végeznek-e rendszeres COPD szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a szakrendelőben? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a szakrendelőben? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a szakrendelőben? igen
Az EKG készülék életkora: 9 év
Dolgozik-e gyógytornász az osztályon? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A korabeli sajtó, a Pécsi Napló tudósításai szerint az 1930-as évek elején merült fel először egy mecseki tüdőszanatórium felépítésének lehetősége. Több mint 30 évvel később, a 
magyarországi tuberkulózis-ellenes kampány keretében, az ország öt hasonló intézményével közel egy időben, 1963 végén került átadásra Pécsett, a Mecsek-oldalban felépített 300 
ágyas Megyei Tüdőgyógyintézet. Az intézmény önálló szakkórházként működött 1976-ig – Baranya Megyei Tüdőgyógyintézet néven – a Baranya Megyei Kórházhoz történt integrációjáig. 
Az eredetileg fekvőkúrára tervezett harmadik emeleti terasz beépítésére és egy 42 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály beindítására 1986-ban került sor. Az 1995-ben elkezdődött 
ágyszám csökkentésig a tüdőgyógyintézet az indulásival közel egyező ágyszámmal végezte a változó szakmai követelményekhez igazodó, korszerű pulmonológiai fekvőbeteg ellátó 
és egyetemi oktató tevékenységét. A Baranya Megyei Kórházban 2000-ben végrehajtott struktúra módosítás az egyik tüdőgyógyászati osztály megszüntetésével és annak helyén 
gerontológiai profilú osztályok elhelyezésével járt. Baranya megye pulmonológiai fekvőbeteg ellátása és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának tanszéki jellegű magyar 
és angol nyelvű tüdőgyógyászati oktatása a mecseki épület egy-egy szintjén lévő két osztályon, 120 aktív ágyon történt. 2007 november 20-án a tüdőosztályok a Tüdőgyógyintézetből 
a Baranya Megyei Kórház központi telephelyére költöztek át. 2010. január elsején a Baranya megyei kórház megszűnt, betegellátási feladatait a Pécsi Tudományegyetem klinikái vették 
át, a tüdőgyógyászati ellátás I. Belgyógyászati Klinikán belül valósul meg.
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