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TATA 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2890 Tata, Váralja út 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2890 Tata, Váralja út 6.
A tüdőgondozó telefonszáma:  34/487-377; 34/482-098
A tüdőgondozó faxszáma:  34/482-098
A tüdőgondozó e-mail címe:  365csoros@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője: dr. Varga Attila
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  365csoros@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:  30/288-8652

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36 óra
Rendelési idő:  H, Sz, Cs 8:00-14:00; K 10:00-14:00; P 9:00-14:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Varga Attila  
dr. Tóth Veronika
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  40 440 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Baj Dunaalmás  Dunaszentmiklós 
 Kocs  Naszály Neszmély 
 Szomód Tardos  Tata 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  16 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  9 524 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban:  70 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 551 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 480 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  4 674 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  16 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  – 
Működik-e többszakmás kórház a területen:  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5 791
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  11,5% 
A SEF életkora:  30 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 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 tatai Tüdőgondozó Intézet 1946-ban kezdte meg működését, dr. Toronyi Ottó főorvos vezetésével. Az 1950-es évek elejétől dr. Szomora Sándor is az intézet orvosaként működött. 
1973-ban csatolták az intézetet a Városi Kórházhoz, addig önálló költségvetéssel rendelkezett. Dr. Toronyi Ottó 1974-ben nyugdíjba vonult. Az intézetet ezután dr. Tamaschits Gabriella 
vezette. Ekkor az asszisztensek száma a Calmette-nővérrel együtt 10 fő volt. Az 1970-es évek elejétől az aspecifikus megbetegedések számának növekedésével a tüdőgondozó tevé-
kenységi köre bővült, ezen betegek nyilvántartásba és gondozásba kerültek (bronchitis, asthma bronchiale, stb.). A szűrési feladatok komplexebbé váltak, a funkcionális diagnosztika is 
előtérbe került, a röntgen diagnosztika mellett. Dr. Tamaschits Gabriella főorvosnő 1990-ben nyugdíjba ment, ezután dr. Mánya Zoltán irányította az intézetet 1992-ig. 1993 májusától 
dr. Urbán Jusztina volt a gondozóvezető főorvosa. Az asszisztencia számában jelentős visszafejlesztés történt. Az intézet tevékenységi köre ezzel szemben jelentősen bővült, a mobiditási 
adatok megváltozása miatt. A tüdődaganatos megbetegedések száma az elmúlt évtizedekben országunkban jelentősen növekedett. Az allergiás légúti megbetegedések száma is roha-
mosan emelkedett. Mindezek szükségessé tették az intézet profiljának bővítését. 1993 júniusától a korábbi szűrési és gondozási feladatok ellátása mellett légzésrehabilitációs ambulan-
ciát indítottunk. Így a krónikus légzéskárosodott betegek komplex ellátása és ellenőrzése lehetővé vált (funkcionális tesztek, inhalációs kezelések). 1995-től allergológiai vizsgálatokat 
is végzünk a legmodernebb prick-tesztek segítségével. 2004 szeptemberében dr. Urbán Jusztina tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy évig helyettesítések történtek a szakrendelőben. 
2005. október 10-től dr. Mannaa Abdul Nasser megbízott főorvos, majd 2006. szeptember 1-től dr. Horváth Mária vezette az intézetet. Dr. Osvai László, az esztergomi tüdőgondozó 
főorvosa 2004 szeptemberétől folyamatosan részt vett a helyettesítésben. 2012 őszétől dr. Tóth Veronika tüdőgyógyász szakorvos heti 3 alkalommal dolgozik a Tüdőgondozó Intézetben. 
2013 októberében egy röntgengépet szereltek be, amivel mellkasi PA és oldal irányú felvételeket tudunk készíteni.
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