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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
 
Működési adatok
Az intézmény neve: Hajdúböszörmény Tüdőgondozó (Szív-Tüdő Bt.)
Az intézmény címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 7-9.
Az intézmény levelezési címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 7-9.
Az intézmény telefonszáma: 52/280-644 
Az intézmény tulajdonosa: Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Borhy Márta
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: borhym@hotmail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1,5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 32 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Borhy Márta
dr. Csapány Judit (nyugdíjas)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Bácsi Anikó, röntgenasszisztens
Bojti Tiborné, asszisztens
Varga Lászlóné, asszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: kardiológia

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 33 993 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 13 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 11 155 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 348 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 345 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 394 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 192 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 868 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? 
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 825
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora: kb. 3 éves
A MEF életkora: régi
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 10 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? n.a.
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 15 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
1944-ben kezdte meg működését a Tüdőgondozó és azóta folyamatosan működik. Kezdetben átvilágítással szűrtek (a háború után), 
majd később indult be a mozgó ernyőkép szűrés. Jelenleg a Tüdőgondozó a rendelőintézet része. 1999 óta privatizált formában műkö-
dik, a Szív-Tüdő Bt. működteti, de az épület önkormányzati tulajdon. A tüdőgondozóban kardiológiai szakrendelés is folyik. Gyermek-
pulmonológia szakrendelés, tüdőosztály a közeli Debrecenben van. 


