I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Balatonfüredi Városi Értéktár
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Molnár Judit
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Telefonszám: 70/36-86-870
E-mail cím: balatonfured.kozalapitvany@gmail.com
1.

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.

A nemzeti érték megnevezése
Állami Szívkórház

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

3.

X egészség és életmód

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X megyei

5.

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A Balaton északi partján fekvő, gyógyfürdőjéről híres Balatonfüredre már közel 300
éve járnak gyógyulást keresni a beteg és a lábadozó emberek. Az első tudományos
leírást Bél Mátyás, a XVIII. század híres magyar tudósa hagyta ránt. A három
legrégebbi forrásnak az Őskutat (Állami Szívkórház alatti fürdőforrás), a Kossuth
Lajos-forrást (ivókút) és a Savós forrást tekintjük.
1912-13-ban a 68 kádas Tibor-fürdő is megépült, mely nevét építőjéről, Hajdú Tibor
pannonhalmi főapátról kapta. 1912-től Schmidt Ferenc a szanatórium igazgatója,
aki a korábban Mangold Henrik által kifejlesztett szőlőgyógymódot alkalmazta
betegei körében. 1920-as évektől már rendszeresen tartottak orvosgyűléseket
Balatonfüreden. Az ő idejéből származik a mondás: „Balatonfüred a szívbetegek
Mekkája”. 1926-ban Füreden gyógyult meg Rabindranath Tagore, a Nobel díjas
hindu költő.

A balatonfüredi Állami Szívkórház 1970 óta végzi az országos és regionális ellátás
keretében a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációs kezelését.
1979-től, mint osztályvezető főorvos, 1996-tól Prof. Dr. Veress Gábor, egyetemi
magántanár, mint a Szívkórház főigazgató főorvosa vezeti az Intézetet. Erőteljesen
támogatja a kardiológiai rehabilitáció ügyét és erre nemzetközi fórumot is teremtett,
mint az Európai Kardiológiai Társaság Kardiológiai Rehabilitáció és
Terhelésélettani Munkabizottság vezetőségi tagja. 1997-ben az intézet neve
hivatalosan Állami Szívkórházra változik. A nem invazív kardiológiai vizsgálatok
teljes arzenáljának alkalmazása után a 80-as, 90-es években meghonosodtak az
invazív kardiológiai eljárások. 1981-ben egy korszerű, már invazív beavatkozásokat
is biztosító klinikai szív-elektrofiziológiai laboratórium épült a veszélyes
szívritmuszavarok tanulmányozására. 1991-től indult a definitív pacemakertherápia, 1999-től megkezdődtek az automata cardioverter defibrillátor (ICD)
beültetések is a súlyos, életveszélyes ritmuszavarban szenvedő betegeken a hirtelen
szívhalál megelőzésére. Ugyancsak ez évben elindult a speciális ritmuszavarok
megszüntetésére a katéterelektródán keresztül végzett radiofrekvenciás abláció.
Jelentős előrelépés 2001-ben az intézet életében a balszívfél-katéterezéssel végzett
coronarographia, majd 2003-ban az új modern műtőkben a PTCA, PCI és
stentbeültetések rutinszerű alkalmazása. Az ezredfordulóra kialakult és
eredményesen működik az ország 8. hemodinamikai centruma.
Napjainkban évi 3000 invazív szívkatéteres beavatkozást végeznek a Szívkórház
orvosai Veszprém megye lakosai számára. Az év minden napján 24 órás infarktusos
ügyeletet lát el az intézmény. Európában már számos helyen jól működő
kardiológiai rehabilitációs centrumokhoz hasonlóan a területi kardiológiai ellátás
mellett intézetünk kihasználhatja azt az egyedülálló és nagyszerű lehetőséget,
miszerint az aktív intervencionális vagy sürgősségi ellátás után azonnali lehetőséget
adjon a helyben történő komprehenzív kardiológiai rehabilitációra.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A balatonfüredi Állami Szívkórház 2014-ben ünnepelte fennállásának 100.
évfordulóját.
Az intézmény történelmi múltja és jelenlegi, a szívbetegek gyógyításában és
rehabilitációjában végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége úgy országosan,
mint nemzetközileg elismertté teszi, ezért kérjük a Magyar Értéktárba történő
továbbítását is.

7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Megjelent könyvek:
Dr. Debrőczi Tibor: A Balatonfüredi Állami Kórház 20 éve. 1949-1969 (1969)
Dr. Veress Gábor, Dr. Berényi István: A balatonfüredi Állami Szívkórház az
ezredfordulón (2001)
Prof.Dr. Veress Gábor, Dr. Berényi István: A Szanatóriumtól a Szívkórházig (2008)
Dr. Berényi István: Dr. Veress Gábor Balatonfüred Város Díszpolgára (2010)
Pfof. Dr. Veress Gábor: Akkor és most (2013)
Füred Tv 2013.11.14. – Száz éves a füredi szívkórház
www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/oh/2001/11/5.pdf
Irodalom: Vámossy Z.:Fürdőügyünk új korszakának alapkövei. Balaton, 1952. – 18.

Veress G.,Hoffmann A.,Berényi I. és mtsai:A kardiológiai rehabilitáció irányelvei.
Orvosképzés,1998
Veress G.,Berényi I.:A kardiológiai rehabilitáció főbb szempontjai 1998-ban
Veress G.:Pitvarkamrai ingerület-vezetési zavarok elektrofiziológiája és
diagnosztikája
Magy.Belorv. Arch., 1994,
Veress G.,Bujáky Cs.:A hatékony és költségkímélő definitívPM-therápia korszerű
indikációi. Cardiol. Hung. 1999,
Veress G.:Definitív pacemaker-terápia a 20. század végén.Orvosképzés, 1999,
Zákonyi F.:Balatonfüred. Városi Tanács, Balatonfüred, 1988. Veress Gábor
könyvek (kiegészítés):
Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az
alapítástól az államosításig 1702–1949. Balatonfüred, 2013.
Némethné Rácz Lídia: Állami szívkórház. In: Balatonfüred nevezetes épületei.
Balatonfüred, 2008.
Zákonyi Ferenc: Balatonfüredi épületei építészete: Az Állami Kórház. In:
Balatonfüred: Adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig.
Veszprém, 1988.
weboldal:
http://www.bfkor.hu/
http://www.orvostudakozo.hu/index.php?menu=institution&id=407&list=1

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.bfkor.hu/

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2.

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
*j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz,
hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a
közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti,
közösségi érték, vagy termék, amely
ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad
el,
jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és
szerte a világon,
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának
kialakításához, megerősítéséhez;

3.

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

