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ÉRD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:     tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:    Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Tüdőgondozó
Az intézmény címe (irányítószámmal):    2030 Érd, Hivatalnok utca 40.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   2030 Érd, Hivatalnok utca 40.
Az intézmény telefonszáma(i):    23/365-751
Az intézmény faxszáma(i):    23/365-751
Az intézmény e-mail címe:    pulmo@erdirendelo.hu
Az intézmény vezetője:    dr. Győri Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    zsuzsannagyori@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   20/950-7635

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  52
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig 7:30-13:30 és 12:30-18:30; pénteken 7:30-13:30 
A bejelentkezés módja:  előjegyzés, beutaló
Az intézmény orvosai:  
dr. Győri Zsuzsanna, gondozóvezető főorvos  
dr. Terék Katalin, főorvos  
dr. Széll Edda, főorvos  
dr. Medek Lívia, szakorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Szűcs Tünde, asszisztens  
Czampa Izabella, asszisztens  
Gyulaházi Gyuláné, röntgen szakasszisztens  
Néma Zsuzsanna, asszisztens  
Szeidlné Iván Zsuzsanna, pulmonológus- allergológus szakaszisztens  
Liptai Anna, asszisztens  
Szabó Ágnes, asszisztens  
Riederné Szopori Anita, asszisztens  
Murvai Hajnalka, asszisztens  
Hankó Anna, asszisztens  
Varga Tünde, asszisztens  
Poharánszki Sándorné, röntgen szakasszisztens
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 lakosságszám: 108 302 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Érd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Diósd, Százhalombatta
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  36
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2565
COPD-s járóbetegek száma:  1297
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  8
tumoros járóbetegek száma:  34
tbc-s járóbetegek száma:  8
szénanáthás járóbetegek száma:  2080
összes járóbeteg száma:  7963

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  6247 fő
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  11593 fő
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  fél év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  4
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok:
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  25 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?   Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
Intézetünknek két alapvető feladatata van. Egyrészt tüdőszűrő állomás, amely ellátja a panaszmentes lakosság ernyőkép szűrését, a panaszmentes 40 év feletti lakosság COPD szűrését, 
valamint az ellátási területhez tartozó községek MEF értékelését, másrészt pedig tüdőgyógyászati szakrendelés, ahol a panaszos betegek tüdőgyógyászati szakorvosi ellátása zajlik. A 
tuberkulózisos betegek gondozásán kívül a tüdőrák, a tüdőgyulladás, az akut és a krónikus hörghurut, a tüdőtágulás, az allergiás asztma, a szénanátha, a nehézlégzéses panaszok, az 
alvászavarok és számos más betegség tartozik a szakorvosi rendelés profiljába. Szükség esetén betegeinket táppénzes állományba vesszük. Az épületet 1998-ban teljesen felújították, 
a betegek kulturált rendelőbe érkeznek. A gondozóban felvételezőgép, átvilágító és digitális szűrő készülék működik. Egyéb felszereltség: légzésfunkció, EKG, légúti allergia teszt, 
pulzoximetria, szén-monoxid mérő készülék, valamint az adatrögzítéshez számítógépes hálózat segíti a magas színvonalú orvosi munkát. Betegeink számára a Törökbálinti Megyei 
Tüdőgyógyintézet biztosítja a magas színvonalú fekvőbeteg hátteret, valamint néhány speciális szakambulanciát. Rendelőnkben folyamatosan fogadjuk a betegeket a szakrendelésen 
két műszakban, a Tüdőszűrő Állomásunkon egy műszakban. Nyáron és karácsony táján a szabadságok miatt előfordul, hogy egy műszakos a szakrendelés. Ezekben az időszakokban 
érdemes telefonon érdeklődni.


