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BONYHÁD
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 25.
Az intézmény levelezési címe: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zs. u. 25.
Az intézmény telefonszáma: 74/550-965
Az intézmény faxszáma: 74/451-620
Az intézmény tulajdonosa: Bonyhád Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Barcza Zsolt

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Helf László
dr. Hegedűs Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 24 591 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Aparhant Bátaapáti Bonyhádvarasd  
 Cikó Grábóc Györe 
 Izmény Kakasd Kisdorog  
 Kismányok Kisvejke Lengyel
 Mórágy Mucsfa Majos  
 Mőcsény Nagymányok Nagyvejke
 Tabód Tevel Váralja  
 Závod
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 18 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 8 255 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 121 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 742 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 678 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  986 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 258 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 142 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: 3 021 SEF, 2 725 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 23%
A SEF életkora: (digitális) 1 év
A MEF életkora: 30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 23 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
A légzésfunkciós készülék életkora: 2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1950-ben alakult. Egy fő asszisztens és dr. Hegedüs Ádám vezető főorvos létszámmal. Egy félhullámú 
Autoprogress rtg. készülék és egy Kovács-féle töltőkészülék jelentette a műszerezettséget. Hasi és oldaltöltés tbc-s be-
tegeknél 1959-ig volt. Nagy számú szegény sorsú tbc-s beteg ellátása történt, rendszeres családlátogatás és gondozás 
keretében. 1958-tól rendszeres Calmette-védőnő került alkalmazásra és az ellátandó területünk rendszeres tuberkulin 
szűrését és BCG oltását végezte. 1960-as évek végétől az aspecifikus tüdőbetegek rendszeres gyógyítását és gondozását 
is kötelező feladattá tették. 1968-ban a tüdőgondozót a Városi Kórház területére újonnan épült épületben helyezték el. 
Dr. Hegedüs Ádám intézetvezető főorvos nyugdíjba vonulásával dr. Hegedüs Éva került vezető főorvosként a tüdőgon-
dozóba. Dr. Hegedüs Éva a Szekszárdi Megyei Kórház Tüdőosztályáról került kinevezésre. Egy időben egy Diagnomax 
röntgen gép üzemelt rétegfeltévelezési lehetőséggel, két munkahelyes röntgen felszereltséggel (átvilágítás, felvétel és 
rétegfelvétel). 1999-től felújított Philips röntgenkészülékkel dolgozunk, röntgenfelvétel és röntgen átvilágítási gyakor-
lattal. 1985 óta SEF szűrés folyik a kórház épületében 31 éves Neo-Diagnomax készülékkel. Felújított automata előhívó 
készülékkel történik a filmek előhívása. A hagyományos kartonrendszer mellett 1996 óta számítógépes rendszer is mű-
ködik. Jelenleg önálló mellkasfelvétel készítésére nincs módunk, ez a központi röntgen digitális készülékén történik.


