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- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  4 év
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? ABL 800
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére?  van

Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

VESZPRÉM 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Veszprémi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8582 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.
Az intézmény telefonszáma(i):  88/593-070; 88/593-077
Az intézmény faxszáma(i):  88/593-076
Az intézmény e-mail címe:  igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.fgyepu-tudokorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Király Zsolt Levente
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  89/358-013

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  53
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  
Tüdőgyógyászat szakrendelés I.: H, K 8:00-13:00; P 8:00-12:00  
Tüdőgyógyászat szakrendelés II.: P 8:00-12:00  
Tüdőgyógyászat szakrendelés III.: Sz, Cs 8:00-13:00  
Pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelés I.: Sz, Cs 8:00-13:00  
Pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelés II.: H 15:00-17:00 (csak páros héten)  
Pulmonológiai allergológia és immunológia szakrendelés III.: H, K 8:00-15:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  38
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  
Tüdőgondozás I.: H-Cs 13:00-14:00; P 12:00-14:00  
Tüdőgondozás III.: H 15:00-18:00; K 15:00-16:00; Sz 13:00-19:00; Cs 13:00-16:00  
Tüdőgondozás I.: H 13:00-16:00; Cs 14:00-16:00 és 16:00-19:00
A bejelentkezés módja:  telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Naményi Miklós  
dr. Dénes Sándor  
dr. Mészégető Gabriella Anna
Az intézmény szakdolgozói:  15 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Veszprém megye
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 163
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 1 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  29 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 1 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 1 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt megjelent betegek száma:  750
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  4028
COPD-s betegek száma:  1917
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  212
tumoros betegek száma:  343
tbc-s betegek száma:  3
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  7
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  4808
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  12070

Az intézmény rövid története
Dr. Csolnoky Ferenc kórházigazgató javaslatára 1912. március 15-én alakult meg Veszprémben a Tuberkulózis Ellen Védő Egyesület. Az első gondozó orvos dr. Réthi Ede volt. A tüdő-
gondozó a Korona szálló alagsorában működött. 1929-ben maghalt dr. Réthi Ede, feladatát – bőrgyógyász-urológus képesítéssel – dr. Bartha Aladár vette át. 1935-től találkozunk dr. 
Sigmond István nevével, aki csaknem 40 évig meghatározó alakja lett a megye tüdőgyógyászatának. 1931-ben már végeztek röntgen-átvilágítást és készítettek felvételt. 1936-ban 
kapott új röntgen-készüléket a gondozó. 1938-ban költözött a tüdőgondozó a jelenlegi helyére, ahol 1998-ig a bőr- és nemibeteg gondozóval együtt működött. Sigmond főorvos 
1971-ben ment nyugdíjba, őt követte 10 évig dr. Újvári László. 1977-től a gondozót a Megyei Kórházhoz integrálták. Egy évig dr. Dobos Lászlóné volt a megbízott gondozóvezető, majd 
1983-től 2009-ig dr. Naményi Miklós. 2009. május 1-től a gondozó megbízott vezető főorvosa dr. Medgyasszay Balázs. 1991-ben kaptunk testpletizmográfot, képerősítőt, majd 1988-ban 
Odelka stabil szűrőberendezést. 1994-ben helyeztük üzembe az első, 1998-ban a második szűrő autóbuszt. 2006-ban pedig üzembe helyezték az első mobil digitális berendezést. 2015. 
decemberétől új és korszerű szűrő autóbusszal biztosítjuk az ellátást. A tüdőgondozót 2011. február 1-én a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézethez integrálták.

2021. évi adatok
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AJKA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Országos Kórházi Főigazgatóság
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8400 Ajka, Korányi F. u.1
Az intézmény telefonszáma(i):  88/521-879
Az intézmény faxszáma(i):  88/521-847
Az intézmény e-mail címe:  korhazig@korhazajka.hu
Az intézmény honlapjának címe:  korhazajka.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Nagy Zoltán
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  korhazig@korhazajka.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  88/521-800

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  22
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  K, Cs 8:00-18:00; P 8:00-10:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  14
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H 11:00-16:00; K 12:00-17:00; Sz 12:00-16:00
Az intézmény orvosa:  dr. Királyné dr. Gősi Erika
Az intézmény szakdolgozói:  
Mód Ildikó  
Jágerné Polt Borbála  
Jánosáné Szlotta Mónika  
Szabadkáné Márkus Terézia
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 52
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Ajka, Ajkarendek, Ajka-Bakonygyepes, Ajka-Padragkút, Adorjánháza, Csögle, Apáca-
torna, Bakonypölöske, Kiscsősz, Borszörcsök, Devecser, Doba, Dabrony, Kamond, Kerta, 
Kisszőlős, Kislőd, Somlószőlős, Somlóvecse, Somlóvásárhely, Somlójenő, Nyirád, Öcs, 
Úrkút, Iszkáz, Noszlop, Karakószörcsök, Magyarpolány, Vid, Tüskevár, Szőc, Halimba, 
Városlőd, Nagyalásony, Nagypirit, Oroszi, Kispirit, Kisberzseny, Pusztamiske, Kolontár, 
Csehbánya, Egeralja
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  24
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? helyben
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Farkasgyepű / 30 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? helyben
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? helyben
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézmény rövid története
A tüdőbeteg-ellátás 2007-től a Magyar Imre Kórház épületében működik. Ellátási területe Ajka és vonzáskörzete. Technikai felszereltsége, eszközparkja folyamatosan bővülő, mo-
dernizáció jellemzi. 2016. óta digitális felvételekkel történik a tüdőszűrés. PDT-111/pd teljes testpletizmográffal történnek a vizsgálatok. PDD-301/sh Spirométer áll rendelkezésre a 
funkcionális vizsgálatok elvégzéséhez.
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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:  26 óra/hét
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  16 530 fő
- ebből térítéses szűrés:  11 893 fő
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  12 év
A MEF óraszáma:  30 óra/hét
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5806 fő
a MEF készülék:  digitális busszal kiszálló
- a digitális busszal kiszálló MEF készülék életkora:  5 év
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 7 fő
- ezen belül a kontaktok száma:  0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  7 fő
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 Veszprémi tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 12 év

- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  2 év
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  3 év
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
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? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs


