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SZOMBATHELY 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Megyei Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Szombathely
Az intézmény tulajdonosa:  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9700 Szombathely, Markusovszky u.5.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9700 Szombathely, Dr. István Lajos krt. 3. III. em
Az intézmény telefonszáma(i):  94/311-268
Az intézmény vezetője:  dr. Huszár Hermina
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  huszar.hermina@markusovszky.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  94/311-268

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  108
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  8:00-14:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  40
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefon, e-mail
Az intézmény orvosai:  
Dr. Huszár Hermina, adjunktus, gondozó vezető  
Dr. Cseke Zsuzsanna, főorvos  
Dr. Kondora Zsanett, szakorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Gats Éva vezető asszitens, röntgenasszisztens  
Csókáné Perlaki Erika, asszisztens  
Fülöp Renáta, röntgenasszisztens  
Horváthné Remete Margit, asszisztens  
Kóbor Andrea, röntgenasszisztens  
Kollár Zsuzsanna, röntgenasszisztens  
Nagyné Hegedűs Judit, röntgenasszisztens  
Szakályné Berta Szilvia, röntgenasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Acsád, Alsóújlak, Andrásfa, Balogunyom, Bérbaltavár, Bozsok, Bozzai, Bucsu, Bük, Cák, Cse-
hi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csepreg, Csipkerek, Dozmat, Egervölgy, Felsőcsatár, 
Gencsapáti, Gutatöttös, Gyanógeregye, Gyöngyösfalu, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Hor-
vátlövő, Horvátzsidány, Ják, Kismákfa, Kám, Kisunyom, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, Kőszeg-
paty, Kőszegszerdahely, Kőszeg, Lukácsháza, Meszlen, Mikosszéplak, Nagímákfa, Nagytilaj, 
Narda, Nárai, Nemescsó, Nemeskolta, Nemesbőd, Olmód, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Perenye, 
Peresznye, Petőmihályfa, Pornóapáti, Pusztacsó, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rum, 
Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Sorkifalud, Sorkikápolna, Söpte, Szemenye, Szentpéterfa, 
Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Tormásliget, Tömörd, Vasasszonyfa, 
Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vasvár, Vát, Velem, Vép, Zsenye
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  70
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 300 m
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  300 m
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 300 m
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 300 m
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  3271
COPD-s betegek száma:  1282
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  6
tumoros betegek száma:  177
tbc-s betegek száma:  26
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  5
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  1
szénanáthás betegek száma:  3649
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  8685

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Van-e önálló SEF a gondozóban? van
A SEF óraszáma:  40
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  9914
- ebből térítéses szűrés:  1047
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?  5
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  5
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  15 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 ambuláns légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen 
 minimál intervenció és egyénileg támogatás
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van
 

Az intézmény rövid története
A tbc elleni küzdelem Szombathelyen, illetve Vas megyében a múlt század elejére nyúlik vissza. 1903-ban megalakult a Tbc Elleni Vas Megyei Egyesület. 1908-ban megnyílt az Erdei iskola a 
szegénysorsú tbc-s gyermekek kezelésére. 1953-tól működik tüdőgondozó Szombathelyen. 1960-ban elkezdte munkáját a mozgó, majd a stabil ernyőképszűrő szolgálat. A jelenlegi Petőfi 
Sándor utcai épület stabil ernyőképszűrő állomásnak épült, 1974. augusztus 13-én nyitották meg. 1990-től itt működik a tüdőgondozó is. 1990-től a korábbi feladatok elvégzése mellett 
rendszeresen végzünk prick-tesztet és légzésfunkciós vizsgálatot. 1994-től dohányzásról leszokást segítő rendelés is működik. 2011-től dr. Huszár Hermina obstruktív alvási apnoe előszűrést 
végez. 2014-től dohányzásról való leszokást támogató csoport is működik az egyéni leszokás támogatás mellett. 2016. március 16-án új épületbe költöztünk. Digitális SEF készüléket kaptunk.

2021. évi adatok


