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SÁTORALJAÚJHELY 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
A tüdőgondozó telefonszáma:  47/525-300/4100 mellék
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Kiss Árpád
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  47/525-300/4100 mellék

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE SZÜNETEL!

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  
 15 óra szakrendelés +  28 óra gondozás
Rendelési idő:  H 11:00-17:00; K-P 8:00-13:30
Az intézmény orvosa:  dr. Kiss Árpád
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  40 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Alsóberecki  Alsóregmec  Bodroghalom 
 Bózsva  Dámóc Felsőberecki 
 Felsőregmec Füzér Füzérkomlós 
 Füzérradvány  Hollóháza  Karcsa  
 Karós  Kishuta  Kisrozvágy  
 Kovácsvágás  Lácacséke Mikóháza  
 Nagyhuta  Nagyrozvágy Nyíri  
 Pácin Pálháza Pusztafalu 
 Révleányvár  Ricse  Telkibánya 
 Vilyvitány Sátoraljaújhely  Semjén  
 Vágáshuta Zemplénagárd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  2 302 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 167 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  449 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 179 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  64 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  7 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e 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:  4887
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  n.a.
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  55% (40 év felett)
A SEF életkora:  5 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
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:  5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Az intézmény térségi tüdőgondozó intézetként 1939-ben kezdte működését. A II. világháború után lényegében 
1947-ben vette kezdetét a tüdőgümőkór elleni küzdelem. Ekkor a gondozó műszerezettsége egy PICKER félhullá-
mú tábori röntgengép, 1 db ólomkötény és 1 pár ólomkesztyű volt. A gondozó 1948-tól 1995-ig a volt Zöldkereszt 
épületében a Tompa utcában működött. 1958-ban Calmette-védőnői statust hoztak létre, és ezzel kezdetét vette a 
tuberkulin szűrés és a BCG-zés, az iskolai tanulók ilyen irányú vizsgálata. 1974-ben új röntgengéppel gyarapodtunk: 
Neodiagnomax 2 munkahelyes, R22-es rétegfelvételezővel. Ebben az évben még kialakítottuk a Stabil Ernyőkép-
szűrő Állomást is, miután SERIX 9 alapkészüléket, RK 110 mm-es kamerát és SERIX-4 szűrőkabint kaptunk. 1975-től 
átalakult a gondozó feladatköre. A tbc-s betegek mellett a tüdő rendszerbetegségeivel, rosszindulatú betegségeivel 
is foglalkozunk. Szakellátási területünk is bővült, a város lakosságán kívül 36 község ellátása is az Intézet feladata lett 
(kb. 40000 fő). További racionalizációs folyamat eredményeként az addigi Tompa utcai épületből 1995-ben a gondo-
zó átköltözött az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet első emeletére. A légzésfunkciós vizsgálatok mellett az asztmás és 
allergiás betegek szűrését, gondozását is végezzük. A gondozó diagnosztikai feltételei az ezredfordulóra elavultak. 
A rendelkezésre álló orvosi géppark már régen amortizálódott. Az átvilágító szerkezetet most selejtezték le. A szűrőgép 32 éves, bármikor véglegesen használhatatlanná válhat. Dr. 
Ogár Zoltán tüdőgyógyász szakfőorvos 1967-től 2004. június 30-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette a Városi Tüdőgondozó Intézet munkáját. Finanszírozási okok miatt 2014-ben a digitális 
röntgengépet megszüntették, és a Röntgen Osztály folytatja a tevékenységet, értékelés továbbra is a tüdőgondozóban. Az asszisztensek száma 1 főre csökkent, 1 pulmonológiai szak-
asszisztens segít a munka ellátásában.
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