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DUNAVECSE
Működési adatok
Az intézmény neve:   Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:   Dunavecse Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):   6087 Dunavecse, Vasút u. 8
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
A tüdőgondozó telefonszáma:   78/437-037
A tüdőgondozó faxszáma:   78/438-200
A tüdőgondozó e-mail címe:   dr.kollarerzsebet@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:   dr. Kollár Erzsébet
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:   dr.kollarerzsebet@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   78/437-037
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma:   30/269-2074

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  34 óra
Rendelési idő:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8:00-16:00
Az intézmény orvosa:  dr. Kollár Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  27 966 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,  
Kunszentmiklós, Solt, Szalkszentmártron, Tass, Újsolt
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  15 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  6 851 fő
Az intézményben ellátott új asztmás betegek száma 2013-ban:  117 fő
Az intézményben ellátott új COPD-s betegek száma 2013-ban:  65 fő
Az intézményben ellátott új szénanáthás betegek száma 2013-ban:  64 fő
Az intézményben ellátott új tumoros betegek száma 2013-ban:  12 fő
Az intézményben ellátott új tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 fő 
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2 879
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  10%
A SEF életkora:  3 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  (a belgyógyászaton elérhető) 3 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A mára már megszűnt dunavacsei járás Tüdőgondozó Intézete eredetileg Solton indult közvetlenül a II. világháború után egy államosított magánházban, ahol 30 ágyas fekvő részleget 
is szerveztek két szakorvossal. Dunavecsén 1966-ban létesült egy járóbeteg szakrendelő, ami a Duna-menti településeket – kb. 25:000 lakos – látja el. 2006-tól kistérségi régióban 
működünk, így a (ellátandó) lakosok száma várhatóan több ezer fővel növekszik a következő időszakban. 1972-ben a játóbeteg rendelő mellé 1972-ben épült a jelenleg működő Tüdő-
gondozó Intézet. Solton megszűnt a fekvő részleg, amit a Kalocsa Kórház Tüdőosztálya vett át. Kezdetben a solti részleg orvosai, majd 1977-től – 2000-ben bekövetkezett haláláig – dr. 
Brányi Géza főorvos vezette az intézetet. 2000-től dr. Kollár Erzsébet főorvosnő látja el a teendőket. A kezdetben rendkívül elavult eszközöket sikerült újabbakra, korszerűbbekre cserélni. 
2000-től van lehetőség légzésfuncikós, allergia, asztma vizsgálatokra. A felújított SEF állomás 2002-től működik. 2005-től működik a dohányzás leszokást segítő program, rendszeresen 
szűrünk COPD irányban, a tüdőszűrés ideje alatt. Betegeink közül eljutnak szanatóriumba igény szerint, valamint lehetőség van csoportos tornákra is. Évek óta sikeresen működik váro-
sunkban az Asztmás Betegek Klubja. Ebben az évben két új számítógépet is kapott intézetünk. Az asszisztensnőink szakmai továbbképzése folyamatos. 2011-ben pályázati kereteken 
belül a tüdőgondozó és a teljes renedelőintézet felújítása megtörtént. Az eszközpark teljesen megújult. Digitális röntgen készülék üzemel, mely a gondozót, a röntgen szakrendelést és 
a tüdőszűrést is ellátja. A TÁMOP 6.1.2/11/4-2012:0001 projekt keretében csoportos és egyéni dohányzásról leszokást segítő rendelést működtetünk.


