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Az intézmény rövid története 
A Tüdőgyógyászati Osztály és Ambulanciái a Semmelweis Egyetem akkreditált, graduális 
és posztgraduális tüdőgyógyászati továbbképzőhelyei. Az osztály a megye egyetlen tü-
dőgyógyászati osztálya, Komárom-Esztergom megye tüdőgyógyászati ellátását végzi. 
A tüdőgyógyászat teljes spektrumát ellátja a II-es progresszivitási szintnek megfelelően: 
asthma bronchiale, krónikus obstruktív tüdőbetegség, gyulladásos alsólégúti infekciók, 
intersticiális tüdőbetegségek, tüdő-, mellhártya- és mediasztinális daganatok, tbc kivizs-
gálása és kezelése, kemoterápiás onkopulmonológiai ellátás, légmell és mellűri gennyedés 
miatti drainage, idegentest ügyelet, C-íves képerősítő alatt végzett invazív bronchológiai és 
transztorakális tüdőbiopsziás vizsgálatok. Aktívan részt veszünk az onko-team tevékeny-
ségében. Az osztály szoros együttműködésben dolgozik a megye Tüdőbeteg Gondozó In-
tézeteivel (Tata, Esztergom, Oroszlány, Komárom). 2015 decemberében a tüdőgyógyászati 
osztály és ambulanciái, valamint a tüdőgondozó és a szűrőállomás is beköltözött a központi 
korházi telephelyre, így egy telephelyen működik a megyei korház összes ellátási egysé-
gével. Jelenleg 33 aktív és 115 krónikus ágy van. Jól felszerelt bronchológiai szakrendelője 
digitális C-íves képerősítővel, digitális portábilis röntgenkészülékkel rendelkezik, melyek a 
PACS rendszerrel azonnali kapcsolatban vannak. Diagnosztikus és terápiás videobronchosz-
kóp, bronchofiberoszkóp, valamint rigid bronchoszkóp és nagyfrekvenciás vágó áll rendel-
kezésünkre. Allergológiai és immunológiai ambulanciánk regionális deszenzibilizáló központ is. Az osztályos viziteken nagy sebességű kiépített WIFI hálózat segítségével laptoppal elérhető 
a medikai rendszer, valamint a PACS képnéző rendszer, és azonnal láthatók az ágy mellett a beteg friss leletei, az összes röntgen, CT- és MR-felvétele, valamint a bronchológiai vizsgálóban a 
C-ív alatt végzett vizsgálatok.Az onkopulmonológiai ellátás keretén belül a betegek hozzájutnak minden tételesen és egyedi méltányosságra finanszírozott készítményhez is. 
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Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 4
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú gyermektüdőgyógyászok száma: 1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
Rendelési idő:  9:00-14:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
Dr. Böcskei Csaba PhD, osztályvezető főorvos,  
belgyógyász, tüdőgyógyász, onkológus szakorvos  
dr. Walcz Erzsébet, főorvos, tüdőgyógyász,  
klinikai immunológus-allergológus szakorvos 
dr. Viczián Magdolna, főorvos, tüdőgyógyász, gyermekkardiológus,  
klinikai immunológus-allergológus szakorvos  
dr. Bisits Márta, főorvos, tüdőgyógyász, klinikai immunológus-allergológus szakorvos  
dr. Manna Abdul Nasser, adjunktus, tüdőgyógyász, onkológus szakorvos  
dr. Angi Edit, főorvos, tüdőgyógyász, onkológus szakorvos  
dr. Borota Mirela, adjunktus, tüdőgyógyász szakorvos 
dr. Gere László, osztályos orvos 
dr. Horváth Alpár, rezidens 
dr. Tomisa Gábor, rezidens

Az intézmény szakdolgozóinak száma:  12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 40
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, kardiológia, diabetológia, nefrológia,  
sebészet, idegsebészet, traumatológia, rheumatológia, bőrgyógyászat, gyermekgyógyá-
szat, szemészet, urológia, aneszteziológia, intenzív és sürgősségi ellátás, radiológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Baj, 
Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bársonyos, Bokod, Császár, Csatka, Csém, Csép, Dad, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Ete, Gyemely, Héreg, Kecskéd, Kerékteleki, Kisbér, Kisig-
mánd, Kocs, Komárom, Kömlőd, Környe, Mocsa, Nagyigmánd, Naszály, Neszmély, Óba-
rok, Oroszlány, Réde, Szákszend, Szár, Szárliget, Szomód, Tardos, Tarján, Tárkány, Tata, 
Tatabánya, Ujbarok, Várgesztes, Vérteskethely, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 98
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
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Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1452
COPD-s járóbetegek száma:  3905
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  450
tumoros járóbetegek száma:  2200
tbc-s járóbetegek száma:  15
szénanáthás járóbetegek száma:  3007
összes járóbeteg száma:  13305
asztmás fekvőbetegek száma:  74
COPD-s fekvőbetegek száma:  480
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  76
tumoros fekvőbetegek száma:  954
tbc-s fekvőbetegek száma:  8
összes fekvőbeteg száma:  2320

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  2016. évi beszerzés (másfél éves)
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
-- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 ambuláns rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Tapolca, OKPI
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van


