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DEBRECEN
Működési adatok
Az intézmény neve: Megyei Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Az intézmény levelezési címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Az intézmény telefonszáma: 52/511-726
Az intézmény faxszáma: 52/511-829
Az intézmény tulajdonosa: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője: dr. Varga Imre
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: pulmonologia@kenezykorhaz.hu; emericus0615@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  
 3 fő (1 fő tartósan távol)
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Okos Ágnes főorvos, pulmonológus és kardiológus szakorvos
dr. Kosztyu Nelli, pulmonológus szakorvos 
dr. Kiss Gabriella, pulmonológus és aneszteziológus– intenzív terápiás szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 8 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  kardiológia
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 166 174 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 63
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 12 403 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben: 2 165 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 726 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 1 374 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  331 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 176 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 52 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 37 828 fő
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 50%
A MEF életkora: 10 és 6 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 13 év (spirométer), 1 év (pletizmográf)
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 2 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A Hajdú-Bihar megyei Tüdőgondozót 1952-ben hozták létre. 1959-ben Debrecen területének ellátása különvált Debreceni Városi Tüdőgondozó néven. A gondozót 1976-ban integrálták 
a Megyei Kórház-Rendelőintézetbe, és munkájuk alapján megkapták a Korányi Intézet vándorserlegét. 1996-tól 2008-ig dr. Koncz András volt a gondozóvezető főorvos. 2007. október 
29-től működünk a Kenézy Kórház területén, előtte a Bethlen utcai rendelőintézetben volt a tüdőgondozó. Jelenleg a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Pulmonológiai Osztály részeként működik a Megyei Tüdőgondozó. Az osztály és a gondozó vezető főorvosa dr. Varga Imre, az osztályvezető főnővér Pogácsás Ildikó.


