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GYOMAENDRŐD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Városi Egészségügyi Intézmény
Az intézmény tulajdonosa:  Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/581-189
Az intézmény faxszáma(i):  66/581-191
Az intézmény vezetője:  dr. Lemák György
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szakrendelo@gyomaendrod.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  66/581-191

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
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Szabó Ibolya
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Ha igen, heti hány órában? 287
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, pszichiátria, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, 
sebészet ,urológia, fizioterápia, bőrgyógyászat, szemészet, reumatológia, ortopédia, 
neurológia, ultrahang, röntgen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  6
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1400
COPD-s járóbetegek száma:  1400
szénanáthás járóbetegek száma:  100
tumoros járóbetegek száma:  100
összes járóbeteg száma:  3000

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 15 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1943-ban hozták létre Gyomán a Tüdőbeteggondozó Intézetet, 1943-tól 1968-ig dr. Aradszky László főorvos, 1968-
tól 1982-ig dr. Bagaméri László főorvos vezette. Mindketten heroikus munkát végeztek a gümőkórral nagymér-
tékben átfertőződött lakosság gyógyítására. 1982-től 1986-ig helyettesként dr. Parczen József főorvos látta el a 
tüdőgyógyász munkát. 1986-tól 2008-ig dr. Bánki Gyula tüdőszakorvos és munkatársai dr. Hejazi Redwan, majd dr. 
Hayder Abdul Karim, jelenleg dr. Szabó Ibolya látja el a tüdőgyógyászati feladatokat. Az Intézmény röntgen gép-
parkjának korszerűsítését 1989-1995 között sikerült véghez vinni. 1955-től 1997-ig működött önálló tüdőgondozó 
intézet a községben, a későbbi városban. 1997-ben integrálódtak a Gyomaendrőd Egészségügyi Intézményei rende-
lőintézetbe, ennek részeként működik a pulmonológiai szakrendelés és a tüdőgondozó.


