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SOPRON 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Tüdőgyógyászati Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe: 9400 Sopron, Győri u. 15.
Az intézmény levelezési címe: 9400 Sopron, Győri u. 15.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 99/514-200/1490 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 99/514-323
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: Prof. dr. Bártfai Zoltán
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: zoltanbartfai@gmail.com   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 99/514-200/1490 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  41 óra
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 7:00-15:00
Az intézmény orvosai:   
Prof. dr. Bártfai Zoltán, osztályvezető főorvos  
dr. Dakhlaoui Abdallah, főorvos  
dr. Pesky Judit, adjunktus  
dr. Kardos János, adjunktus  
dr. Lanczki Éva, adjunktus  
dr. Bráz Petra, szakorvos  
dr. Fujsz Eszter, szakorvos  
dr. Fónay Károly, nyugalmazott főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, heti hány órában? asthma-allergológia és tüdőgyógyászati szakrendelés 12 óra

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 84 342 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:   
 Ágfalva  Ebergőc  Fertőboz  
 Fertőrákos  Brennbergbánya  Egyházasfalu  
 Fertőhomok  Gyalóka  Harka  
 Hegykő  Hermes  Hidegség  
 Kópháza  Lövő  Nagycenk   
 Nagylózs  Nemeskér  Pereszteg  
 Pinnye  Répcevis  Röjtökmuzsaj   
 Sopron  Sopron-Balf  Sopronkőhida   
 Sopronhorpács  Sopronkövesd  Szakony  
 Újkér  Und  Völcsej  
 Zsira

Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 62 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 13 113 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 1 289 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 835 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 645 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1 650 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  101 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  45 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül 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:  7 421
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  1 782
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora:  8 év
A MEF életkora: 22 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  17 év
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?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézet és a Tüdőszűrő Állomás a Városi Rendelőintézetben kezdte működését, majd 
1989-től a tüdőgondozót a Mellkasgyógyászati Osztályra telepítették, azzal integrált egységben dol-
gozik, míg a tüdőszűrő állomás az eredeti helyén maradt. 1989-től dr. Fónay Károly PhD vezette a Tü-
dőgondozó Intézetet is, a Mellkasgyógyászati Osztály részeként. A 2002-ben megvalósult rekonstrukció 
eredményeként komfortos, jól felszerelt épületben együtt kapott helyet a Tüdőszűrő Állomás, a Tü-
dőgondozó, a Tüdőgyógyászati Szakrendelés, az Allergológiai Szakrendelés és a fekvőbeteg osztály. A 
diagnosztikai egység mind a járó-, mind a fekvőbeteg-ellátás hátterét biztosítja, így minden szükséges 
beavatkozást járóbetegként is – ha szükséges fekvőbeteg háttér obszervációjával – el tudunk végez-
ni. Miután a szűrőállomás egy épületben van a tüdőgondozóval és a tüdőgyógyászati szakrendeléssel, 
könnyen meg tudjuk valósítani a COPD-szűrést is. A gyors diagnosztikát a fekvőbeteg háttéren kívül a 
mellettünk működő Radiológiai Osztályon működő jól elérhető IV. generációs HRCT, MRI, ultrahang és 
doppler, Izotóp Laboratórium, a Fül-orr-gégészeti Szakrendelés, az épületünkben működő Kardiológiai 
Labor és Pathológiai Osztály segíti. 2010. január 1-től az új osztályvezető főorvos Prof. dr. Bártfai Zoltán. 
2013-ban két orvosunk sikeres tüdőgyógyászati szakvizsgát tett

2013. évi adatok


