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AJKA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Magyar Imre Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
Az intézmény levelezési 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: 0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  45
Rendelési idő:  
Szakrendelés: hétfő, szerda 8:00-11:00; kedd, csütörtök 13:00-16:00; péntek 8:00-9:00  
Légzésfunkció: kedd, csütörtök 8:00-12:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Vizner Eszter  
dr. Királyné dr. Gősi Erika
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
Az intézmény szakdolgozói:  
1 fő légzésfunkciós szakasszisztens 
1 fő pulmonológiai és allergológiai szakasszisztens 
2 fő röntgenasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
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, Apácatorna, 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

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1039
COPD-s járóbetegek száma:  838
tumoros járóbetegek száma:  132
tbc-s járóbetegek száma:  0
szénanáthás járóbetegek száma:  1566
összes járóbeteg száma:  5233

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1423
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4696
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

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

Az intézmény rövid története
2007 januárjától a tüdőbeteg-ellátás a Magyar Imre Kórház területén működik. A röntgenfelvételeket és a SEF szűréseket a röntgen osztályon végezzük digitális röntgengéppel. Jelenleg 
már nyugdíj mellett vezetem a gondozót, emiatt a későbbiekben szakemberhiánnyal is kell számolni. Az elmúlt időszakban végleges helyre költöztünk, a kórház magasföldszintjére.


