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KUNSZENTMÁRTON
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe:  5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Az intézmény levelezési címe:  5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5.
Az intézmény telefonszáma:  56/461-003
Az intézmény faxszáma:  56/461-254
Az intézmény tulajdonosa:  Kunszentmárton Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője:  dr. Ráczpali László
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  vekrakoczi@tanet.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Az intézmény orvosa:  dr. Ráczpali László, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3 fő
Az intézmény szakdolgozói: 
Tóthné Pugner Zsuzsanna, tüdőgondozói szakasszisztens
Gácsiné Balla Margit, röntgenszakasszisztens
Lengyel Andrea, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  –
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban:  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  26 600 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Cibakháza  Csépa
 Cserkeszőlő  Kunszentmárton
 Mesterszállás  Nagyrév
 Öcsöd  Szelevény
 Tiszainoka  Tiszakürt
 Tiszasas
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  13 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  4 332 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  2 368 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:  719 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  489 fő
Az intézmébnyben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  147 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  6 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban:  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést:  nem
Végezte-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést:  igen
Ha igen akkor a szűrések száma:  6 788
Ez hány százalékos átszűrtséget jelent:  35%
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen a gép életkora:  19 év
Végeznek-e rendszeres COPD-s szűrést:  igen
Végeznek-e időszakos COPD-s szűrést:  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban:  igen
Végenek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondotzóban?  igen
A légzésfunkciós készülék életkora:  5 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 leszoktatási program:  van

Az intézmény rövid története
A Kunszentmártoni Tüdőgondozó Intézet 1950-ben alakult meg dr. Kovács Géza járási tisztifőorvos veze-
tésével. Ő 1950    –1957 között vezette az Intézetet, melyben akkoriban elsősorban tbc-s betegeket kezeltek 
(évi kb. 1000 fő új tbc-s esetet!). 1958   –1962 között dr. Babiczky László főorvos látta el a nagyszámú tüdő 
tbc-s beteget (kb. 800 fő évente). 1963   –1979 között dr. Nádas Ágnes főorvos vezette az intézetet, melynek 
fő profilja továbbra is a tbc-s betegek ellátása. 1980  –1989 között dr. Laczkó Erzsébet főorvosnő folytatta 
a tüdőgondozói munkát. 1990-től jelenleg is dr. Ráczpali László főorvos látja el az orvosi feladatokat. Az 
utóbbi évtizedre térségünkre („Tiszazug”) jellemző, hogy a tüdő-tbc visszaszorulásával előtérbe került az 
asthma bronchiale, a rhinitis allergica, a COPD és a tüdőrák. A helyi önkormányzat Tiszazugi Légzőszervi 
Betegekért Alapítványa és a Városi Egészségügyi Központ (uniós pályázat) anyagi segítségével intézetünk 
korszerű informatikai hálózatot (Béker-Soft) és orvosi műszereket vásárolt, mely nagymértékben javította 
az ambuláns pulmonológiai betegellátás színvonalát. A folyamatban lévő uniós pályázat segítségével inté-
zetünk a kibővített és modernizált Szakorvosi Rendelőintézet épületében fog helyet kapni.


