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BERETTYÓÚJFALU
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó 
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Gróf Tisza István Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  állami tulajdon
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  54/507-555
Az intézmény faxszáma(i):  54/507-561
Az intézmény e-mail címe: tudogondozo@berettyokorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Győri Erzsébet
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drgyorie@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  54/507-529

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  20 óra szakrendelés, 20 óra gondozás
Rendelési idő:  minden hétköznap 8:00-15:30
A bejelentkezés módja:  nincs
Az intézmény orvosai:  dr. Győri Erzsébet, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Az intézmény szakdolgozói: 
Juhászné Gitye Ildikó, gondozóvezető asszisztens 
Kathiné Hajdú Ágnes, röntgenasszisztens 
Nagy Vivien, asszisztens 
Ráczné Mezei Mária, asszisztens 
Nagyné Balogh Ildikó, asszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 36
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berettyóújfalu, 
Berekböszörmény, Bojt, Biharkeresztes, Bihardancsháza, Bihartorda, Csökmő, Darvas, 
Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Kőrösszegapáti, Kőrösszakáll, Magyarhomorog, 
Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Sáp, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Zsáka, 
Váncsod, Vekerd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  34
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:  1331
COPD-s járóbetegek száma:  1802
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  1608
tumoros járóbetegek száma:  52
tbc-s járóbetegek száma:  85
szénanáthás járóbetegek száma:  97
összes járóbeteg száma:  4838

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:  2754
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  8194
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika

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

Az intézmény rövid története
Berettyóújfaluban 1928. október 28-án 106 ággyal kezdte működését a Gróf 
Tisza István Kórház. Ez időtől, de ettől függetlenül működött a településen a 
Tüdővész Ellen Védekező Egyesület is, mellyel a kórház 1937-ben együttműkö-
dési szerződést kötött. A tüdőbeteg ágyak száma ezzel 41 lett. Az első Tüdő-
beteg Gondozó Intézet vezetője dr. Fényes Pál volt, a mai alapok lerakása az ő 
nevéhez fűződik. A tüdőgondozó a Területi Kórház részeként külön épületben 
működik. 2007 áprilisáig szoros kapcsolatban működött a tüdőosztállyal, de 
az átszervezések során az osztály elköltözött, majd 2014 óta nem működik. A 
tüdőgondozó épületében bőrgondozó is működik. 2016 márciusában új digitális 
röntgengépet kaptunk, mellyel a röntgenfelvételeket, a tüdőszűrést egysége-
sen tudjuk végezni. 


