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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Működési adatok
Az intézmény neve: Csongrád Megye, Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 54.
Az intézmény levelezési címe: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 54.
Az intézmény telefonszáma: 62/245-611; 62/245-823
Az intézmény faxszáma: 62/245-823
Az intézmény tulajdonosa: Csongrád Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Bálint Beatrix Ph.D., főigazgató főorvos 
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: balint@deszkikorhaz.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1,1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 21 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Füzesi Edit, főorvos
dr. Makk László, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Farkas Mária, pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Kovács Mónika, gondozó intézeti asszisztens
Börcsök Mónika, gondozó intézeti asszisztens
Kiss Imréné, SEF asszisztens 
Mónus Mária, röntgenasszisztens
Pappné Pál Ágnes, asszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 50 481 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 31 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 3 971 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 580 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 920 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  282 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 65 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 216 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 8 588
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 17%
A SEF életkora: 56 év (röntgencsőcsere 4 éve)
A MEF életkora: 7 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 56 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
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: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 7 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Hódmezővásárhelyen a Tüdőbeteg-gondozó Intézet 1910 óta végzi munkáját. 1926-ig heti két 
órás rendelést tartott. 1926-tól kezdve minden nap volt rendelés, és ebben az évben az Intézet 
röntgengépet is beszerzett, valamint az országban szinte elsőként megkezdte az iskolás gyer-
mekek rendszeres tuberkulinszűrő vizsgálatát. Ezt a munkát dr. Weisz Adolf kezdeményezte, ké-
sőbb dr. Müller Ferenc folytatta. 1929-ben kezdték meg a légmellkezelést. 1939-ben vezették be 
a tuberkulin-pozitív gyermekek családtagjainak vizsgálatát. Szintén 1939-ben a régi „Szarvas” 
vendéglő épületéből a Táncsics Mihály utcába költözött a Tüdőgondozó. 1949-ben a Gondozó 
Intézet is a Városi Tanács kezelésébe került. 1953-ban a volt Kokron-palotába költözött (ez a je-
lenlegi helye is), dr. Sándor Zsigmond, majd dr. Nemes János vezetésével. Ez az épület 1943-ban 
épült, Kokron József és családja részére, aki a helyi harisnyagyár (a későbbi Hódiköt) tulajdonosa 
volt. 1957-ben megyei Tbc Gondozóvá szervezték át. Szintén az 50-es években az épület emeleti 
szintjén alakították ki a KÖJÁL-t, ami a 80-as évek elejéig működött itt.


