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SIÓFOK 
Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Siófok Város Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 8600 Siófok, Fő u. 132.
Az intézmény levelezési címe: 8600 Siófok, Fő u. 132.
Az intézmény telefonszáma: 84/310-098
Az intézmény faxszáma: 84/310-098
Az intézmény tulajdonosa: Siófok Város Kórház-Rendelőintézet 
Az intézmény vezetője: dr. Bartha Anna, főorvos

Működési adatok
Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
Az intézmény orvosai: 
dr. Bartha Anna, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Berkesné Szili Gabriella, vezető asszisztens 
Izsák Béláné, röntgenasszisztens 
Zsolnai Szilvia, röntgenasszisztens 
Lehel Zoltánné, SEF asszisztens 
Krammerné Blaskó Andrea, SEF asszisztens 
Czabula Tamásné, asszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 60 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 24 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem

Az intézményben ellátott betegekre vonatkozó adatok
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 6 823 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 117 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 299 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 250 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 103 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 8 fő

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 11 990 SEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: 6 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: n.a.
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? n.a.
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 9 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? van

Az intézmény rövid története
A tüdőbeteg-gondozó intézet 1952-ben létesült Siófokon a Mártírok útja 5. szám alatt, és itt 1985. augusztus 15-
ig működött, az akkor bekövetkezett földrengésig. Az épület jelentősen megrongálódott, ezért átköltöztették. A 
tüdőbeteg-gondozó intézet első főorvosa dr. Palotai Tivadar volt, aki egy asszisztensnővel kezdett dolgozni. Ekkor 
a tüdőbeteg-gondozó intézet egy átvilágító- és egy rendelő-kezelő helyiségből állott. Önálló röntgenfelvétel ké-
szítésére az intézeten belül nem volt lehetőség. Az épületen belül röntgenszakrendelés is működött, a szükséges 
röntgenfelvételek itt készültek. Dr. Palotai Tivadar főorvos 1956-ban nyugatra távozott, átmenetileg dr. Jancsó Fe-
renc röntgen főorvos látta el a tüdőgondozói munkát is. Ezen időszakban a tüdőgondozó ellátási területe kb. 35–40 
ezer fő volt. 1956 után négy évig dr. Hatvani Gyula, a lengyeltóti tüdőkórház orvosa látta el a gondozói munkát, majd 
1960. január 1-én főorvosi kinevezést kapott. 1971-től a betegek kivizsgálása a Mosdósi Tüdő- és Szívkórházban tör-
ténik. A stabil szűrőállomás (SEF) 1973. április 15-én kezdte meg működését a tüdőbeteg-gondozó intézeten belül 
egy asszisztenssel. 1979. január 1-én megszűnt a lengyeltóti tüdőkórház. Településeinek kb. fele a Siófoki Tüdőbe-
teg-gondozó Intézethez került, így az (ellátandó) lakosság száma kb. 60 ezer főre nőtt. A jelenlegi tüdőbeteg-gon-
dozó intézet egy korábbi gyógyszertár helyén épült fel 1985–86-ban. Az átköltözést követően a géppark cseréje is 
megtörtént (SEF 110×110-re, UV-4 átvilágítókészülék, tomo). Dr. Hatvani Gyula főorvos 1985. december 31-én nyugdíjba vonult. 1987. november 1-től dr. Sas Gábor főorvos nyert kineve-
zést. Folyamatosan új tevékenységek – légzésfunkciós vizsgálat, allergológiai vizsgálat – bevezetésére került sor. Dr. Sas Gábor 1996. április 5-ig mint aktív, 1998. augusztus 31-ig mint 
nyugdíjas látta el a vezető főorvosi teendőket. 1998. szeptember 1-től dr. Bartha Anna főorvos került kinevezésre, aki jelenleg is a gondozó vezetője. A szakdolgozói létszám jelenleg 6 fő.
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