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CEGLÉD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete
Az intézmény tulajdonosa:  önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2700 Cegléd, Pesti út 18.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2700 Cegléd, Pesti út 18.
Az intézmény telefonszáma(i):  53/311-937
Az intézmény faxszáma(i):  53/318-190
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@toldykorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  önálló nincs, a kórházé: toldykorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Rajkay Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  rajkay.katalin@toldykorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  53/311-937

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  2×30 óra
Rendelési idő:  hétfőn 12:00-18:00; a többi napon 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  kartonozó
Az intézmény orvosai:  
dr. Ferencz Barbara Aranka, szakfőorvos  
dr. Rajkay Katalin, intézetvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  6
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Abony, Albertirsa, Ceglédbercel, Cegléd, 
Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Köröstetétlen, Mikebuda, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, 
Ujszilvás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  41
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2780
COPD-s járóbetegek száma:  2100
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  110
szénanáthás járóbetegek száma:  2540
tumoros járóbetegek száma:  750
tbc-s járóbetegek száma:  150
összes járóbeteg száma:  8430

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1918
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6911
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  11 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  11165
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  1 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 4
- ezen belül a kontaktok száma? 4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  
 nem tartjuk nyilván, mivel nem városunkban történik
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  2 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A ceglédi Tüdőgondozó Intézet 1936. június 1-én kezdte meg működését a város által megvásárolt egyik magánházban. 1944 júniusától 1945. október 1-ig a háború miatt nem műkö-
dött. 1956-ig egy orvos és egy asszisztensnő dolgozott, 1956-ban Calmette-védőnővel bővült a csapat. 1966-ban létesült ernyőképszűrő állomás, ettől kezdve a feladatokat két orvos 
látta el. A jelenlegi épület 1910-ben épült, eredetileg magánszanatórium volt. A II. világháború után itt helyezték el a helyi kórház Baleseti Sebészeti Osztályát, majd a Szemészeti 
Osztályt. 1985-ben a teljes épületet felújították. 1986 márciusában a gondozó az elavult épületből a szépen felújított épületbe költözhetett. A tüdőgondozó orvosai: dr. Nyitray Géza 
1936   –1937, dr. Bojtos Imre 1937 –1944, dr. Tiszavölgyi Miklós 1945  –1985, dr. Zsitvay László 1968  –1990, dr. Rajkay Katalin 1985  –, dr. Babinszky Eleonóra 1990  –1997, dr. Ferencz Barbara 
Aranka 1999  –. Kft-ből állami intézmény lettünk.


