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SIKLÓS 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:   Siklósi Kórház
Az intézmény tulajdonosa:   magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.
Az intézmény telefonszáma(i):   72/352-411
Az intézmény faxszáma(i):   72/352-545
Az intézmény e-mail címe:   skorhaz@dravanet.hu
Az intézmény honlapjának címe:   www.siklosikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:   Kanizsai István
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   skorhaz@dravanet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   72/352-411/501 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  45 óra
Rendelési idő:  hétköznap naponta 7:30-16:30
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon időpontkérés alapján
Az intézmény orvosa:   dr. Nagy Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
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: Alsószentmárton, Babarcszőlős, Beremend, 
Bisse, Csarnóta, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávapiski, Drá-
vaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány, Illocska, Ipacsfa, 
Ivánbattyán, Kásád, Kémes, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, 
Kistótfalu, Kovácshida, Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty, Nagyharsány, Nagy-
tótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Rádfalva, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, 
Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vokány (40 625 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1633
COPD-s betegek száma:  1757
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  423
tumoros betegek száma:  56
tbc-s betegek száma:  12
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  3
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  3191
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7075

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  4984
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2307
- ebből térítéses szűrés:  1747
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 2

Az intézmény története
Alapítása 1936-ban történt. 1942-ig a kórház része volt, ekkor – egyéb gondozó jellegű részlegekkel együtt – szervezetileg kivált a kórház kötelékéből, és az újonnan létesített Egészségház-
ban nyert elhelyezést. 1977-ben a kórház városi jellegű lett, a tüdőbeteg gondozó szervezetileg ismét a kórházhoz került. 2008-ban a TIOP 2.1.3. „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése” című európai uniós pályázat elnyerése lehetőséget adott a kórház épületegyüttesének átalakítására és bővítésére, így 2010-ben a tüdőbeteg gondozás és a tüdő-
gyógyászati szakrendelés bekerült a kórház főépületébe. Itt korszerű körülmények között, digitális röntgen berendezéssel teljes körű pulmonológiai ellátás és gondozás történik. A gondozó 
első vezetője dr. Bakó Géza volt, akit dr. Solymos Adorján követett. Őt 1981-ben dr. Meskó Sarolta váltotta, aki 1992-ben Pécsre történt távozásáig vezette a gondozót. Féléves átmeneti idő 
után dr. Simon Ildikó személyében neveztek ki főorvost, aki 1998-ig látta el megbízatását. Ekkor újabb átmeneti időszak következett, amikor Pécsről történő kijárással látták el feladatokat. 
Ezután dr. Horváth Erzsébet került az intézmény élére néhány évre. Őt dr. Tamás Gabriella követte, akinek Mohácsra történt távozása után 2004-től dr. Lovász Orsolya végezte a szakmai 
munkát. 2010. március 1-től 2017. augusztus 31-ig dr. Schreiner Mária, majd 2017. július 3-tól Poórné dr. Kopcsányi Gemma és 2017. szeptember 26-tól dr. Szilágyi Éva látták el ezt a szakmai 
feladatot. Az intézmény orvosa és asszisztensei rendszeresen részt vesznek szakmai kongresszusokon, előadásokon. A tüdőgondozóban rendszeres szakmai előadásokat szervezünk, az új 
készítmények hatásmechanizmusának és hatékonyságának ismertetésével, melyen a kórház más szakirányban dolgozó orvosai is résztvesznek. Kórházunk 2013. évben két pályázatával 
is sikeresen szerepelt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2012. január 27-én megjelentetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című, TÁ-
MOP-6.1.2/11/3 jelű pályázaton indult a Siklósi Kórház Nonprofit Kft., melyet elnyert. A pályázat címe: „Tenkes Egészségkert – Kistérségi életmódprogramok”. A kistérségi pályázat célja az 
egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében 
az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával (Egészségfejlesztési Iroda) és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak ösz-
szehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. Az egészségfejlesztési irodák az egészségfejlesztés medikalizációja nélkül egészségügyi intézményi hátteret biztosítanak a betegségmeg-
előzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működtetik, tartós helyi, kistérségi hálózatba integrálják az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. A 
Siklósi Kórház Nonprofit Kft. tüdőgondozó / tüdőgyógyászati szakrendelésének vezetője részt vesz a pályázat szakmai programjának megvalósításában, a dohányzás leszokás támogatása 
témában: tanácsadói feladatokat lát el a megjelenő betegek részére személyes elbeszélgetés formájában, valamint előadásokat is szervez. A pályázat megvalósítása 2015. február 28-án 
befejeződött. Ezt követően az Egészségfejlesztési Iroda fenntartására támogatásban részesülünk. A fenntartási időszakban színes programjaink között dohányzás leszoktató programot, 
tanácsadást, valamint a dohányzás káros hatásairól előadásokat tartunk. Kórházunk sikeresen pályázott a TIOP-2.2.6/12/1/B jelű pályázaton is. A projekt címe: „Struktúra- és funkcióváltás 
támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével Siklóson”. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. egy komplex fejlesztést hajtott végre. A projekt eredményeképpen a kórház alapterülete 
277 négyzetméterrel nőtt, valamint 646 négyzetméteren felújítást is végeztek. A pályázat keretén belül eszközállomány bővítésére is lehetőség volt, a tüdőgyógyászaton beszerzésre került 
egy spirométer provokációs rendszerrel (Lungtest1000+ISPA), ami a betegek magasabb szintű ellátását teszi lehetővé. A projekt 2015. szeptember 30-án fejeződött be. 2022 januárjában az 
állam megvásárolta a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 74,4 százalékát, és ezzel az intézmény teljes egészében állami tulajdonába került.
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A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 7 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen

ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  5 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

SZIGETVÁR 
Működési adatok
Az intézmény neve: Szigetvármed Nonprofit Kft. Pulmonológiai Szakrendelés
Az intézmény címe: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Az intézmény levelezési címe: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
Az intézmény telefonszáma: 73/500-517
Az intézmény faxszáma: 73/311-016
Az intézmény tulajdonosa: Szigetvármed Nonprofit Kft. 
Az intézmény vezetője: dr. Hoffmann Ferenc

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
Az intézmény orvosai: dr. Hoffmann Ferenc
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Hippné Horváth Judit, pulmonológiai szakasszisztens 
Kaiser Istvánné, röntgenasszisztens 
Szondi Edit, asszisztens
Váradi Károlyné, röntgenasszisztens
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28 366 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Antalszállás  Almamellék  
 Almáskeresztúr  Basal  
 Bánfa  Bogdása  
 Boldogasszonyfa  Botykapeterd 
 Bürüs  Csebény 
 Csertő  Dencsháza 
 Dobsza  Drávafok 
 Drávakeresztúr  Endrőc 
 Felsőszentmárton  Görösgal 
 Gyöngyösmellék  Hobol
 Horváthertelend  Ibafa 
 Katádfa  Kétújfalu 
 Kisdobsza  Kispeterd 
 Kistamási  Magyarlukafa 
 Markóc  Merenye 
 Molvány  Mozsgó 
 Nagypeterd  Nagyváty 
 Nemeske  Nyugotszenterzsébet  
 Patapoklosi  Pettend 
 

 
 Rózsafa  Somogyapáti 
 Somogyhatvan  Somogyhárságy 
 Somogyviszló  Szentdénes 
 Szentegát  Szentlászló 
 Szigetvár  Szőrény 
 Szulimán  Teklafalu 
 Terecseny  Tótszentgyörgy 
 Várad  Vásárosbéc 
 Zádor 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 20 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 023 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 973 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 489 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  977 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 61 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen szűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 4 286
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora? 15 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 18 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
A Szigetvári Tüdőgondozó Intézet 1942-ben kezdte meg működését. Kezdetben egy orvossal és egy asszisztenssel, majd később egy védőnővel. 1964-től 2009-ig folyt a lakosság 
rendszeres évi tüdőszűrése. 1967-től 1992-ig (nyugdíjba vonulásáig) dr. Bilonka István vezetésvel működött az intézet a város Egészségházában. 1980-ban stabil ernyőképszűrő állomás 
kezdte meg működését. 1993-ban a Szigetvári Városi Kórház Rendelőintézetéhez integrálták a tüdőgondozót, azóta a kórház területén működik, 1993 és 2000 között dr. Kocsy Zsuzsanna 
főorvos, 2000-től 2009-ig dr. Vereb Éva főorvos, 2009 júniusától dr. Hoffmann Ferenc főorvos vezetésével, 4 fő asszisztenssel. Ellátási területünk Szigetvár város és vonzásterülete, 19 
háziorvosi körzet 50 településsel. Az intézetben szűrés-gondozás, pulmonológiai, allergológiai szakrendelés, dohányzásleszokást támogató program működik. A kórházon belül új, 
felújított szakrendelőbe költöztünk. A régi elavult röntgenkészülékeket leszerelték. A röntgen osztállyal közösen használjuk a digitális röntgent. A MEF és a SEF szűrés megszűnt.
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