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Az intézmény rövid története
1947-ben Hajdú vármegye Törvényhatósági Bizottsága úgy határozott, hogy Hajdúszoboszlón tbc-gondozót 
létesítenek. 1947 végén a Népjóléti Minisztériumtól kapott a város egy röntgenkészüléket, ami lehetővé tette 
a gondozó beindítását. 1949 májusában dr. Mészáros György vezetésével kezdte meg működését a röntgen, 
rendelő, kezelő és fektető helyiségből álló intézmény. 1951 áprilisában dr. Farkas Jenő belgyógyász szakorvost 
nevezték ki az intézmény vezetőjének, aki nagy gondot fordított a felvilágosító tevékenységre. Jelentősen 
csökkent a tbc-s betegek száma. 1955-ben a gondozót a volt Járásbíróság épületében helyezték el. 1958-ban 
kezdte meg működését a mozgó EF állomás, igen jó eredménnyel. 1974-ben nyugdíjba ment Farkas főorvos, 
és dr. Siklósi Artúr vette át a gondozó vezetését. Az 1960-as évek végén örvendetesen csökkent a tbc előfordu-
lása, ezzel egyidőben növekedett a nem tbc-s légzőszervi betegek forgalma, különös tekintettel az asztmára 
és az idült hörghurutra. Jelenleg munkánk nagy részét e betegek gondozása teszi ki. 2000-ben a röntgenké-
szülék, majd 2008-ban a légzésfunkciós gép cseréje történt meg. 2006 decemberében dr. Rácz László tüdő-
gyógyász szak-orvos nyugdíjba ment. 2007 februárjában dr. Kosztyu Nelli tüdőgyógyász szakorvos vette át a 
rendelést, 2009 áprilisától dr. Magyari Sándor tüdőgyógyász szakorvos rendel a gondozóban.

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Működési adatok
Az intézmény neve:  Járóbeteg-ellátó Centrum
Az intézmény címe:  4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
Az intézmény levelezési címe:  4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.
Az intézmény telefonszáma:  52/557-570; 52/557-841
Az intézmény faxszáma:  52/557-544
Az intézmény tulajdonosa:  Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője:  dr. Varga Tamás, igazgató főorvos
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  
 30 óra (16 óra szakorvosi+14 óra gondozás)
Az intézmény orvosa: dr. Magyari Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 29 762 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 17 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 3 851 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 558 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 343 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  156 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 37 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 43 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen
 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 1 055
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: 30 év
A MEF életkora: 50 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 10 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? n.a.
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen


