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LENTI
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Polgármesteri hivatal
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8960 Lenti, Kossuth u. 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8960 Lenti, Kossuth u. 10.
Az intézmény telefonszáma(i):  92/351-010
Az intézmény faxszáma(i):  92/351-101
Az intézmény e-mail címe:  lentiszakrend@zalaszam.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.lentirendelo.hu
Az intézmény vezetője:  Válicsné Völgyi Judit
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  lentiszakrend@zalaszam.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  92/351-010

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Rendelési idő:  8:00-13:00
A bejelentkezés módja:  központi regisztráció
Az intézmény orvosai:  dr. Huzián Ida
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2
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: Alsószenterzsébet, Lovászi, Barlahida, 
Csesztreg, Ortaháza, Felsőszenterzsébet, Pördefölde, Gutorfölde, Rédics, Kálócfa, 
Szentgyörgyvölgy, Kerkafalva, Szilvágy, Kissziget, Zalabaksa, Lendvadedes, Belsősárd, 
Márokföld, Csertalakos, Nova, Dobri, Pórszombat, Gosztola, Ramocsa, Iklódbördőce,  
Szécsisziget, Kerkabarabás, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Külsősárd, Zebecke, 
Baglad, Magyarföld, Nemesnép, Csömödér, Páka, Gáborjánháza, Pusztaapáti, Hernyék, 
Resznek, Kányavár, Szentpéterfölde, Kerkakutas, Tormafölde, Kozmadombja,  
Zalaszombatfa, Lendvajakabfa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  13
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  115
COPD-s járóbetegek száma:  380
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  50
szénanáthás járóbetegek száma:  86
tumoros járóbetegek száma:  15
tbc-s járóbetegek száma:  2
összes járóbeteg száma:  3261

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  3820
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3820
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Lenti + Zalaegerszeg

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1968 óta működik tüdőgondozó Lentiben, ekkor Nováról költözött át egy különálló új épületbe. Vezetője dr. Németh Nándor volt. 1983-ban integrálták a rendelőintézethez, ennek 
újonnan épült szárnyépületébe költözött. Nyugdíjba vonulás okán 1985-ben vezetőváltás történt, azóta dr. Huzián Ida dolgozik főállásban, jelenleg nyugdíjasként. 1992-óta végzünk 
allergológiai vizsgálatokat is. Calmette-nővérünk, aki egyben az asztma nővér tanfolyamot is elvégezte, 2005-től egyéb helyen dolgozik. Asszisztenseink más rendeléseken is dolgoz-
nak. A rendelőintézet átalakítása, felújítása megtörtént, az alapterületünk lényegesen kisebb lett. Üzembe helyezték a röntgen osztállyal közösen használt digitális röntgenkészüléket. 
2012-ben az intézet uniós pályázat keretében teljes felújítás történt. A felújítás során beszerzésre került egy Simens gyártmányú digitális röntgen, azóta ezzel végezzük a tüdőbetegek 
ellátását. A tüdőszűrések száma csökkent, az alkalmassági tüdőszűrés szám növekedett. Egyebekben tevékenységünk változatlan.


