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 Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Rendelési idő:  H, Cs 8:00-15:00; K, Sz 8:00-14:30; P 8:00-13:00
Az intézmény orvosa:  dr. Kerényi Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 66 048 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Bugac Bugacpusztaháza Csólyospálos  
 Fülöpjakab Gátér Jászszentlászló 
 Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa  Kömpöc
 Kunszállás Móricgát Pálmonostora  
 Petőfiszállás Szank Tiszaalpár
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  32 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  5 635 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban:  51 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 474 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 365 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 294 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  292 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  67 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  nincs

KISKUNFÉLEGYHÁZA
Működési adatok
Az intézmény neve:  BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar  
 Oktató Kórháza Kiskunfélegyháza Telephely Tüdőgyógyászati Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal): 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. 
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:  76/463-222/318 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:  76/466-104
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:  csanyinebe@kmk.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:  dr. Kerényi Zsuzsanna
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe:  kerenyizs@kmk.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  76/801-685

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  11 093
A SEF életkora:  9 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  16 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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  18 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  21 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
A tüdőgyógyászati munka 1950-ben dr. Kutsa Anna szervezésében kezdődött. A diagnosztikát egy átvilágító berendezés jelentette. Az intézet vezetését 1955–1983 között dr. Kamarásné 
dr. Tóth Zsuzsanna látta el. 1958-ban megnyitott 25 ágyas tüdőosztály munkáját dr. Csölle Kálmánnal végezték. Dr. Kulka Frigyes professzor úr havonta járt át konzíliumba. A főorvosnő 
1958-ban Kiskunmajsán fiókgondozót hozott létre. A szervezett lakosságszűrés 1963-ben indult. A tbc visszaszorulásával az aspecifikus megbetegedések kerültek előtérbe. 1981-ben a 
megyében elsőként indítottuk be a komplex szűrést. Ezt anyagi és személyi okokból 1990-es években megszüntették. A kibővített belgyógyászati osztály létrehozásával a helyi tüdőosz-
tály megszűnt. 1983-tól a gondozó vezetését dr. Csölle Kálmán az 1991-ben bekövetkezett haláláig vitte. Működése alatt indult el a légúti allergia és tüdőasztma diagnosztika. 1991-től 
az intézetet dr. Halász Mátyás irányítja. Munkáját 1994-től dr. Kerényi Zsuzsa segíti. 1993-ban teljes gépcsere történt, majd 2006. januárjában a szűrő új digitális gépet kapott. A ’90-es 
évektől vonzáskörzetünkben jelentősen emelkedett a tbc incidencia, ezért az ÁNTSZ elrendelte a 30 év felettiek kötelező szűrését. Hatására az új tbc-s betegek száma csökkent. Jelenleg a 
tüdőszűrés ismét fakultatív, de továbbra is végezzük. Vonzáskörzetünkben a MEF szűrés megszűnt. A korábbi évekhez képest a létszám egy orvossaal ésa három asszisztenssel csökkent.


