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CSENGER
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Népjóléti Intézmény
Az intézmény tulajdonosa:   Csenger Város Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4765 Csenger, Ady út 20.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   4765 Csenger, Ady út 20.
Az intézmény telefonszáma(i):   44/520-571
Az intézmény faxszáma(i):   44/520-103
Az intézmény e-mail címe:   nepjoleti@csenger.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Arday András
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   nepjoleti@csenger.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  44/520-552

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:  12
Rendelési idő:  kedd, csütörtök 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:   
dr. Szabó Gizella
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 298
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, endokrinológia, kardiológia, sebészet, 
traumatológia, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, bőr- és nemibeteg 
ellátás, neurológia, urológia, reumatológia, fizioterápia, pszichiátria, laboratórium, 
röntgen, ultrahang, tüdőgondozó
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Csenger, Csengerujfalu, Ura, Tyukod, Porcs-
alma, Szamostatárfalva, Szamosbecs, Szamosangyalos, Csengersima, Gacsály, Csegöld, 
Császló, Pátyod, Komlódtótfalu
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  10
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  323
COPD-s járóbetegek száma:  532
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  227
szénanáthás járóbetegek száma:  440
tumoros járóbetegek száma:  15
tbc-s járóbetegek száma:  0
összes járóbeteg száma:  1527

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:  
 419 (a csengeri lakosság szűrését az önkormányzat finanszírozza)
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3122
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  4 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  3149 (a megyei intézet végzi)
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 4 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  4 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Hosszú évekig működött az intézmény elődje, 1993 óta a tüdőbetegek ellátása Mátészalkán történt. 2014. május 1-től újjáépült intézményben, helyben látjuk el a betegeket. 


