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BÉKÉS
Működési adatok
Az intézmény neve:   Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:   Békés Város Önkormányzata
Az intézmény címe:  5630 Békés, József Attila utca 5. 
Az intézmény levelezési címe:  5630 Békés, József Attila utca 5. 
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 66/411-022
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tudogondozo@bekesvaros.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Pánczél István    
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 66/411-022

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
Rendelési idő:  hétfő, szerda, csütörtök, péntek 7:00-13:00
Az intézmény orvosa:
 dr. Pánczél István
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 40 084 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Békés  Bélmegyer  Csárdaszállás   
 Kamut  Kétsoprony  Köröstarcsa 
 Mezőberény  Murony  Tarhos
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 19 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 7 114 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  658 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 676 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  488 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  48 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  7 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  igen

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:  4 798 fő
A SEF életkora:  3 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 év
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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Békésen 1942-óta működik tüdőgondozó intézet. Első vezető főorvosa dr. Kardos József volt, őt 1959-től dr. Varga István követte. 2002 novemberéig, haláláig dolgozott intézetvezető 
főorvosként. 2003-ban az intézet vezetését dr. Kási Gyula vette át, majd az ő nyugdíjba vonulása után, 2007 júliusától dr. Pánczél István a tüdőgondozó vezetője. 1981 óta stabil ernyő-
képszűrő állomás is működik a gondozóban. 2002-ben jelentős korszerűsítés történt, felszereltségünk is bővült (korszerű filmnéző, átvilágító készülék, számítógépes légzésfunkciós 
készülék, EKG készülék). 2011 augusztusában a Tüdőbeteg-gondozó Intézet beköltözött a Rendelőintézet épületébe, azóta új digitális röntgenkészülékkel dolgozunk.

 


