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KISKUNHALAS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Tüdőbeteg Gondozó Intézet Tüdőbelgyógyászat Járóbeteg Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:   Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):   77/522-077
Az intézmény faxszáma(i):   77/522-011
Az intézmény e-mail címe:   halastudo@freemail.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Jancsikin Lyubomir
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  77/522-077

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Jancsikin Lyubomir
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Balotaszállás, Borota, Csólyospálos, Harka-
kötöny, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, 
Szank, Tompa, Zsana
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  30
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1963
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma 2017-ben:  8233
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 szakrendelésünkön

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  fél év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A SEF szűrés megszüntetése után kórházunk Röntgen Osztálya végzi a felvételek készítését digitális kamerával. Fel-
adatunk az admisztrációra és a kivizsgálandók berendelésére korlátozódott. Bevezettük az anti-IgE terápiát, mely a 
betegeknél jelentős életminőség-javulást eredményezett, akut exacerbáció nem volt. Ez intézetünk egyik sikertör-
ténete. Az intézet főorvosa, dr. Hajdu László magas szintű tüdő-belgyógyászati munkát végzett (hipertónia, szív-
betegségek, pulmonalis hipertónia stb.) a betegek igen nagy megelégedésére. 2012 óta jelentős létszámcsökkenés 
történt. 2015. október 31-ével dr. Hajdu László főorvos úr végleg befejezte orvosi praktizálását. Szívből gratulálunk 
a gyógyításban eltöltött sikeres 45 évéhez. Intézetünk vezető főorvosának dr. Jancsikin Lyubomirt nevezték ki. Si-
került elérnie, hogy új légzésfunkciós gépet kapjunk. Bízunk benne, hogy a jövőben a többi tervezett fejlesztést is 
sikerül megvalósítani.


