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SZOMBATHELY*
Működési adatok
Az intézmény neve:      Tüdőgyógyászati Osztály
Az intézmény tulajdonosa:        Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely
Az intézmény címe (irányítószámmal):   9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. 
A  tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:  94/515-676 
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:  94/316-834  
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:   tudogyogyaszat@markusovszky.hu 
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:     dr. Szima Barna 
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe:      szima.barna@markusovszky.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 94/515-607 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:    4 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma: 5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám az ambulancián:     40 óra
Rendelési idő:   H-Cs 8:00-14:00; P 8:00-13:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Szima Barna, osztályvezető főorvos 
dr. Tóth E. Zsuzsanna, főorvos 
dr. Szilas Gábor, főorvos 
dr. Gautier Barna, főorvos (keddi és csütörtöki rendelés) 
dr. Kondora Zsanett, szakorvos
 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: Vas megye lakossága
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:            3 556 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: 987 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban: 173 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 786 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban: 310 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban: 2 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen  
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van    

Az intézmény rövid története
A Tüdőgyógyászati Osztály életében rendkívüli jelentőségű volt a 2003. évi műszerfejlesztés. Ezzel 2004-től több vizsgálati módszer – autofluoreszcens bronchoszkópia, bronchoszkópos 
ultrahang, transztorakális tüdőbiopszia, endobronchiális elektrokauterizáció, transzbronchiális tűaspiráció – vált standard eljárássá az osztályon. Az osztály alváslaboratóriumát az 
Európai Alvástársaság akkreditálta. Fő profiljaink közé tartozik a bronchoszkópos diagnosztikus és terápiás feladatok ellátása, az alváslaboratórium működtetése, a COPD-s, asztmás, 
pneumóniás és a pulmonális embóliában szenvedő betegek ellátása, továbbá a tüdődaganatok kemoterápiája a klinikai gyógyszervizsgálatok keretein belül. A Tüdőgyógyászati Osztály 
osztályvezető főorvosa dr. Szima Barna, helyettese dr. Szilas Gábor. dr. Tóth E. Zsuzsanna főorvos és dr. Kondora Zsanett szakorvos dolgozik jelenleg az osztályon és az osztály mellett 
működő járóbeteg szakrendelésen. dr. Hajdu Krisztina adjunktus tartozik még az osztály állományához. dr. Gautier Barna heti két alkalommal az ambulancián is dolgozik, mellette a 
Krónikus Tüdőgyógyászati Osztályt vezeti a 11-es Huszár úton. Az osztályvezető ápolói feladatokat Wertmüllerné Takács Enikő látja el. Az osztály 36 aktív ággyal rendelkezik. Jelenleg 1 
ágyon alvásdiagnosztikai vizsgálatok végzésére is lehetőség van. 

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

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  108
Rendelési idő:  
szakrendelés: hétfő, péntek 8.00-14.00; kedd, csütörtök 8.00-16.00; szerda 8.00-18.00  
tüdőszűrés: hétfő, szerda, péntek 8.00-13.30; kedd, csütörtök 12.00-17.30
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Huszár Hermina, adjunktus, gondozóvezető  
dr. Cseke Zsuzsanna, főorvos  
dr. Kóbor Judit, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  10
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, Csehi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csepreg, Csipkerek, Dozmat, Egervölgy, 
Felsőcsatár, Gencsapáti, Gutatöttös, Gyanógeregye, Gyöngyösfalu, Győrvár, Hegy-
hátszentpéter, Horvátlövő, Horvátzsidány, Ják, Kismákfa, Kám, Kisunyom, Kiszsidány, 
Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Kőszeg, Lukácsháza, Meszlen, Mikosz-
széplak, Nagímákfa, Nagytilaj, Narda, Nárai, Nemescsó, Nemeskolta, Nemesbőd, Olmód, 
Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Perenye, Peresznye, Petőmihályfa, Pornóapáti, Pusztacsó, 
Püspökmolnári, Rábahídvég, Rum, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Sorkifalud, Sorkikápol-
na, 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

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  4122
COPD-s járóbetegek száma:  1903
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  13
szénanáthás járóbetegek száma:  4801
tumoros járóbetegek száma:  320
tbc-s járóbetegek száma:  10
összes járóbeteg száma:  11169

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14971
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2016-ban telepített új
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 105
- ezen belül a kontaktok száma? 61
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 44
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  4 év, 10 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
 

Az intézmény rövid története
A tbc elleni küzdelem Szombathelyen, illetve Vas megyében a múlt század elejére nyúlik vissza. 1903-ban megala-
kult 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 nyi-
tották 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 támo-
gató csoport is működik az egyéni leszokás támogatás mellett. 2016. március 16-án új épületbe költöztünk. Digitális 
SEF készüléket kaptunk.
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SZOMBATHELY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  magánrendelés
Az intézmény neve:  Allergia Centrum
Az intézmény tulajdonosa:  dr. Sóti László és dr. Petz Zsuzsanna
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9700 Szombathely, Kossuth L. u. 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9700 Szombathely, Lőportár u.10.
Az intézmény telefonszáma(i):  30/901-7007
Az intézmény e-mail címe:  allergiacentrum@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:  www.allergiacentrum.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Sóti László
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  sotilaszlo@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  30/947-2717

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30
A bejelentkezés módja:  telefon, e-mail
Az intézmény orvosai:  
dr. Petz Zsuzsanna  
dr. Sóti László
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
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:  Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megye
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  80
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  14 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  18 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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CELLDÖMÖLK*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kemenesaljai Egyesített Kórház Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Kemenesaljai Egyesített Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  9500 Celldömölk, Kossuth u. 5
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9500 Celldömölk, Kossuth u. 5.
A tüdőgondozó telefonszáma:  95/420-431
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@korhazcelldomolk.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Alpár Jenő
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  95/420-431
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:  30/852-9911

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Az intézmény orvosai:  dr. Alpár Jenő
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  25 532 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Boba Borgáta Celldömölk 
 Csönge Duka Egyházashetye   
 Jánosháza Karakó Keléd 
 Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenesmihályfa 
  Kemenespálfa Kemenesszentmárton Kemenessömjén 
 Kenyeri Kissomlyó Köcsk 
 Mersevát Mesteri Nagysimonyi 
 Nemeskeresztúr Nemeskocs Ostffyasszonyfa 
 Pápoc Szergény Tokorcs 
 Vönöck
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  17 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  4 669 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  286 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  204 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  189 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  17 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs
 
A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3 755
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  n.a.
A SEF életkora:  38 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nem
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  15 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?  nincs
 

Az intézmény rövid története
1896-ban készült el, és kezdte meg működését a kiscell-kemenesaljai kórház, mely felső-büki Nagy Sándor kegyes alapítványából és 
Kiscell nagyközség kórházi vagyonából létesült a szenvedők vígasztalására. Ettől datálható az intézményesített fertőző tüdőbeteg 
ellátás kezdete is, szoros kapcsolatban a kórház fejlődéstörténetével. A Tuberculosis Ellen Védekező Vas megyei Egyesület(TEVVE) 
járási bizottsága 1903 elején alakult 200 taggal a kiscelli városházán. Elnöke 1928-ban köriratban javasolta „a csonka vármegye” 
dispensaire hálózatának felállítását, ekkor merült fel a celli gondozó építésének terve. A tüdőgondozó felavatására – ideiglenes 
elhelyezésében – 1930. május 31-én sor került, dr. Szalóky Lajos vezette, akit Neszmélyi Gyula, majd dr. Maráczi Jenő főorvosok 
követtek. 1935-ben 79 új betegük volt, köztük 29 gyermek. 654 beteget vizsgáltak, 50 röntgenfelvétel, 146 laborvizsgálat történt. A 
megye 1935-ben a kórház telkén belül a TEVVE kezelésében lévő új épület építését határozta el. Az 1941-ben elkészült, a megyében 
akkor legkorszerűbb celldömölki tüdőgondozó megyei kezelésbe került, majd 1941 augusztusában államosították, vezetője dr. 
Maráczi Jenő főorvos volt. 1946-tól Járási Tüdőbeteg Gondozó Intézet lett. 1951-től a tüdőgondozó már akadályozta a kórházi gyó-
gyítást, célszerű volt a belgyógyászat (labor), valamint a tüdőgondozó szétválasztása. 1955  –1968 között dr. Holéczy Zoltán főorvos 
állt az intézmény élén. 1957-ben új röntgent kapott, november 20-ig tízezer átvilágítást végzett. A gondozó átépítése és felújítása 
1964-ben történt meg. 1968  –1976 között dr. Prugberger Emil főorvos állt az élén. 1982 decemberéig 3 órás részfoglalkozásban a 
Hegyfalui Tüdőgyógyintézet orvosai látták el a munkát, később nyugdíjas részfoglalkozásúként dr. Hunyadi Géza. 1987 nyarán a 
tüdőgondozó a kórházból a Holéczy-féle volt családi házba települt. Radiológiai vizsgálatok (átvilágítás, felvétel, rétegfelvétel ké-
szítés) a szomszédos járóbeteg szakrendelő épületének röntgen helyiségében történtek. A stabil ernyőfénykép röntgen a gondozó 
épületében működött. 1988  –1996 között dr. Alpár Jenő, majd 1997–  2007. január 15-ig dr. Várkonyi János főorvosok vezették a 
tüdőgondozót. 2007. január 15-től ismét dr. Alpár Jenő főorvos vezeti a tüdőgondozót.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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KÖRMEND
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Tüdőgondozó Körmend
Az intézmény tulajdonosa:   magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   9900 Körmend, Munkácsy M. u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  9900 Körmend, Munkácsy M. u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):   94/592-575
Az intézmény vezetője:   dr. Bognár Lívia
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   livia.bognar@tudogyogyasz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  94/ 592-575

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36
Rendelési idő:  minden nap 7.30-13.30
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai: dr. Bognár Lívia
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
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: Bajánsenye, Csákánydoroszló, Daraboshegy, 
Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gerse-
karát, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, 
Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Katafa, Kemestaródfa, Kercaszomor, Kerkáskápolna, 
Kisrákos, Kondorfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Magyarszombatfa, 
Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Őrima-
gyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Pinkamindszent, Rádóckölked, Sárfimizdó, Szaknyér, 
Szatta, Szalafő, Szarvaskend, Szőce, Telekes, Vasalja, Velemér, Viszák
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  21
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  741
COPD-s járóbetegek száma:  791
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  10
szénanáthás járóbetegek száma:  87
tumoros járóbetegek száma:  44
tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  1673

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó datok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1276
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4350
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  pontos életkor ismeretlen
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a kontaktok száma? 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyi tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 20 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 1 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Az intézet történetéről csak hiányos adatokkal rendelkezünk. 1910-ben a Kórházbizottság engedélyével a Városi kórház területén belül megkezdte működését a járási tüdőgondozó dr. 
Polgár Ignác körmendi körorvos vezetésével. A tbc gondozót a városi kórház területéről 1946-ban telepítették át más helyre. Ettől az időtől 1975-ig dr. Sebestyén István főorvos volt az 
intézet vezetője, aki korábban a kórház belgyógyászati osztályán dolgozott. Ezt követően dr. Simonkay Ferenc vezette a gondozót 1998-ig, azután 1998-tól 2001-ig dr. Koppány György, 
majd jelenleg is dr. Bognár Lívia. Az intézet többször cserélt gazdát. Az 1940-es években „Vármegyei Tüdőgondozó Intézet”-ről tesznek említést, később járási, majd ismét megyei 
gondozó. 1969-től tartozott az akkor még Megyei Tanácsi Kórház kötelékébe, majd 1980. április 1-től az egységes városi egészségügyi szolgálat keretében működött kórházi igazgatás 
alatt. 2004-től a városi kórház funkcionális privatizációját követően az intézet működtetője a dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. volt 2010 februárjáig. 
Jelenleg teljes városi önkormányzati tulajdonban lévő Kft. működteti az intézményt. A kórház rekonstrukciója során a szakorvosi rendelő intézet felújítási munkálatainak keretében 
alakították ki a kórház területén a rendelő intézettel egybeépített gondozó intézetet 1983-ban. Azóta jelentősebb felújítás a gondozó területén nem történt. A tüdőgondozó intézet, 
melyhez stabil szűrőállomás is tartozik, jelenleg 1 orvossal és 4 fő asszisztenssel működik. Heti 36 órában végez szakrendelést, gondozást és tüdőszűrést. 2012-ben a körmendi kórház 
és rendelőintézetet integrálták a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba, annak telephelyeként működik, így a tüdőgondozó is a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 
keretein belül működik.rn2015-ben a Széchenyi Terv keretében sikeres pályázat eredményeként a gondozó részleges felújítása történt. Új légzésfunkciós és EKG készüléket,valamint 
CO mérőt szereztünk be, melyek diagnosztikai munkánkat segítik.rnA röntgenosztály felújítása miatt hosszabb ideje átvilágításra a telephelyen nincs lehetőség, és a diagnosztikus 
mellkasfelvételek minősége sem megfelelő jelenleg,de a kórházi rekonstrukció befejezése hamarosan megtörténik,így ezek a problémák várhatóan megszűnnek.
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SÁRVÁR*
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet és Szűrőállomás
Az intézmény címe: 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30.
Az intézmény levelezési címe: 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30.
Az intézmény telefonszáma: 95/320-104
Az intézmény faxszáma: 95/525-010
Az intézmény tulajdonosa: Sárvár Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Prugberger Emil, főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail  prugberger@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tudőgyógyász szakorvosok száma:  –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Prugberger Emil, tüdőgyógyász szakfőorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 39 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 823 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 960 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 586 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 58 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 4 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 6 327
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: >30 év
A MEF életkora: >30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 40 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 16 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
Vas megye a XX. század elején élen járt a tuberkulózis elleni küzdelemben. A szombathelyi sikerek után 
a sárvári dispensaire 1928 decemberében kezdte meg működését dr. Polczer Dezső főszolgabíró lelkes 
tevékenysége mellett. A főszolgabíró összeíratta a tüdőbetegségre hajlamos családokat és egyéne-
ket, akik tbc-ben ténylegesen szenvedtek. Ezeket oktató útmutatásokkal látta el dr. Kántor E. Ödön 
járási orvos, a dispensaire vezetője. Az arra rászoruló betegek ingyenes gyógyszert, tanácsot kaptak, 
sőt a főszolgabíró 26 család részére napi tejet utalt ki, hogy növelje a szervezet védekező erejét. A tbc 
gondozó igazi diagnosztikus és terápiás munkája azonban csak 1942-ben indulhatott dr. Marton Lajos 
irányításával. 1954  –1966-ig dr. Berki Béla irányította a tüdőgondozót, majd egy átmeneti időszakban 
helyettesítéssel történt az ellátás. 1968  –1975 között dr. Becz Miklós, majd 1976-tól folyamatosan dr. 
Prugberger Emil vezetése alatt folyik az intézetben a sárvári tüdőbetegek szervezett ellátása. 2012 ja-
nuárjában a röntgendiagnosztikát korszerűsítették.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZENTGOTTHÁRD*
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet Szentgotthárd
Az intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
Az intézmény levelezési címe: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
Az intézmény telefonszáma: 94/380-042/107 mellék
Az intézmény faxszáma: 94/554-083
Az intézmény tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Józsi Adriána
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: saskapet@freemail.hu

Főállású,nem nyugdíjas tudőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 38 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Józsi Adriána
dr. Temesi Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 14 775 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsószölnök Apátistvánfalva 
 Csörötnek  Felsőszölnök 
 Gasztony  Kétvölgy 
 Magyarlak  Orfalu 
 Rábagyarmat  Rátót 
 Rönök  Szakonyfalu 
 Szentgotthárd  Vasszentmihály
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 9 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2 647 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 347 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 226 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  435 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 31 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 7 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 3 200 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 21,7%
A SEF életkora: 40 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 20 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 16 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
1951-ben épült fel az Egészségház, melynek emeletén kapott helyet a szülőotthon, a földszintjén pedig – a cse-
csemő- és terhesgondozótól elkülönítve – a korszerű tüdőgondozó intézet, célszerű beosztással és kifogástalan 
berendezéssel. A gondozót az iskolaszanatórium orvosai irányították, akik 1954-től – az országban az elsők között 
– vándor röntgenkészülékkel kiszálltak a járás községeibe, és évente elvégezték a teljes lakosság tüdőszűrését. A 
kiemelteknél szükség esetén PTX-PNP kezelést és antituberkulotikus kemoterápiát alkalmaztak. Az egyéb vizsgá-
latokat (tomográfiát, bronchográfiát, bronchoszkópiát és tenyésztést) az iskolaszanatóriumban lehetett elvégez-
ni. 1969-től 1999-ig a tüdőgondozó az iskolaszanatórium megüresedett termeibe került, mivel az Egészségház 
szakrendelővé alakult át, a szülőotthon pedig megszűnt. A tüdőbetegek elfogytával a tüdőszanatórium Rehabili-
tációs Kórházzá lett átalakítva, a tüdőgondozó pedig visszakerült az újjáépült rendelőintézet külön szárnyába, az 
előzőnél még célszerűbb elrendezéssel, ernyőszűrő és légzésfunkciós berendezéssel. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.


