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Az intézmény rövid története
A gávavencsellői tüdőgondozó az 1950-es évek elején kezdett el működni dr. Mozol József vezetésével. Ekkor Gáva 
még járási székhely volt. 1961–1997 között dr. Medgyessy Béla főorvos irányította az intézményt, melynek ellátási 
területe 18 ezer lakosra terjedt ki. 1999-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat rekonstrukciós terve 
alapján az épület egészét felújították és bővítették, új diagnosztikus eszközökkel szerelték fel (kivéve a stabil ernyő-
szűrő gépet). Ezzel párhuzamosan a tüdőgondozó ellátási területét is átszervezték, bővítették. 2010-ben az elavult 
ernyőszűrő gépet újabbra cserélték. A tüdőgondozó a Nyíregyházi Jósa András Oktató Kórház részeként működik 
jelenleg 7 dolgozóval. 2007-2013-ig a pulmonológiai szakrendelés mellett gyermekgyógyászati, belgyógyászati és 
ultrahang szakrendelés is működött intézetünkben, melyeket fokozatosan megszüntettek.

GÁVAVENCSELLŐ
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Tüdőgondozó Intézet Gávavencsellő
Az intézmény tulajdonosa:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   4471 Gávavencsellő, Hősök tere 12.
Az intézmény telefonszáma(i):   42/206-065
Az intézmény faxszáma(i):   42/572-002
Az intézmény e-mail címe:   gavavencsello@josa.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Kaposi Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   dr.kaposika@gmail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/206-065

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30
Rendelési idő:  hétfő 8:00-12:00; kedd 8:00-14:00 (csak tüdőszűrés) 
 szerda és péntek 8:00-12:00; csütörtök 13:00-17:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján (személyesen vagy telefonon)
Az intézmény orvosai:  dr. Kaposi Katalin, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
 Az intézmény szakdolgozói:  
Petrohainé Nagy Judit, vezető asszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Leskó Andrásné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Gyurics Lászlóné, röntgenasszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens  
Németh Lászlóné, röntgenasszisztens  
Csilya Attiláné, laborasszisztens
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? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Tímár, 
Tiszabercel, Tiszatelek, Tiszarád, Vasmegyer
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  19
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1359
COPD-s járóbetegek száma:  806
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  679
tumoros járóbetegek száma:  48

tbc-s járóbetegek száma:  34
szénanáthás járóbetegek száma:  1368
összes járóbeteg száma:  4795

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:  482
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1529
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  17 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5354
a MEF készülék:  digitális, busszal kiszálló; hagyományos települő
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  5
- ezen belül a kontaktok száma?  3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozó intézetünkben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  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:  17 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van


