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SZOLNOK 
Működési adatok
Az intézmény neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Pulmonológiai Osztály
Az intézmény címe: 5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
Az intézmény levelezési címe: 5001 Szolnok, Postafiók: 2
Az intézmény telefonszáma: 56/503-603
Az intézmény faxszáma: 56/422-412; 56/503-722
Az intézmény tulajdonosa: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Baksai István, főigazgató főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: hetenyi@axelero.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 4 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Valyon Éva, osztályvezető főorvos
dr. Süveges Tibor, szakorvos
dr. Kardos Zoltán, adjunktus
dr. Juhász Tibor, szakorvos
dr. Somogyi István, infektológus szakorvos
dr. Bíró Zoltán, rezidens
dr. Zagyva Tamás, orvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 37 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 16 fő
 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 345 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? n.a.
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen

Az intézmény rövid története
1948-ban nyílt meg a Szolnok Megyei Állami Tüdőgyógyintézet 150 ággyal, dr. Nagy László irányításával (később dr. 
Perényi György, majd dr. Helf László volt az igazgató). 1949-ben ugyanitt mellkassebészet alakult, főorvosa dr. Mécs 
János. 1950-től kezdődött a bronchológiai tevékenység dr. Simon Emil vezetésével. 1955-ben tenyésztési decent-
rum, 1958-ban légzésfunkciós, EKG, kémiai és mikrobiológiai labort alakítottak ki. 1973-tól önálló urotbc-s osztály 
is működött. Később citológiai, immuno-allergológiai diagnosztikai eljárások, valamint – az országban elsőként 
– 1972-ben a bronchofiberoszkópia került bevezetésre. Az intézmény 1977-ben a Megyei Tüdőgondozó Intézet és 
Tüdőkórházhoz, 1981-ben pedig a Megyei Tüdőkórház-Gondozóintézet szervezetileg – II. Kórház néven – a Hetényi 
Géza Kórházhoz integrálódott. A korábbi öt tüdőosztályból (304 ággyal) három maradt, és egy kardio-pulmonológi-
ai osztály. Az osztályvezetők: dr. Perényi György, dr. Dunai-Kovács Lajos, dr. Kretter Rudolf, dr. Kardos József, dr. Kürti 
Sándor, dr. Simon Emil, dr. Büttner Károly, majd később dr. Mucsi Imre voltak. A következő években a pulmonológiai 
ágyszám csökkentésével egyidőben különböző osztályok váltották egymást az intézetben, az épület állapota egyre 
romlott, a fenntartó alapvető állagmegőrző beruházásokat sem végzett. 1992-től további leépítés után már csak 
két tüdőosztály működött 126 ággyal, dr. Valyon Éva és dr. Pálinkás Szvetlána vezetésével. Ezt követően a szervezeti 
átalakítás tovább folytatódott, melynek végső célja a II. kórház megszüntetése, az ott működő osztályoknak az I. 
telephelyre költöztetése volt, ami fokozatosan meg is történt. 2004. január 1-től a két osztályt összevonták és a Hetényi Géza Kórház anyaintézetébe költöztették, a pulmonológiát is 
modern, felújított, komfortos épületrészbe, melynek azonban további 20 „tüdőágy” esett áldozatául. A jelenleg 106 ágyas osztály vezetője dr. Valyon Éva.
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