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Az intézmény rövid története
Mezőtúron az első önálló tüdőgondozó intézetet 1946-ban nyitották meg, de a fertőző betegek, így a gümőkóros 
betegek ellátásának, elkülönítésének kezdetei 1912-ig nyúlnak vissza. Ekkor hozták létre a Fóti út 176. számú házban 
a Városi Járványkórházat, amely kezdetleges, de a kor átlagos színvonalához mérten elfogadható ellátást (és főként 
izolációt) nyújtott a rászoruló betegeknek egészen a II. világháború végéig. A lassan újjászerveződő közigazgatás, 
az erőre kapó egészségügy égisze alatt 1950-ben megnyitották – immáron megfelelő személyi és tárgyi feltételek-
kel – a mezőtúri és a túrkevei tüdőgondozókat, dr. Draskovics Dénes közös vezetése és szakmai irányítása mellett. 
Mindkét városban önálló szakasszisztencia és beteg-kataszter működött, rtg-átvilágításra, és bizonyos egyszerűbb 
laboratóriumi vizsgálatokra is lehetőség nyílott. 1983-ig ez a rendszer működött, ekkor Túrkevén megszűnt az orvosi 
rendelés, a nyilvántartás, a szakgondozási ellátás megmaradt. 2002-ben a túrkevei tüdőgondozó teljes felszámo-
lásra került, azóta a mezőtúri, a túrkevei és a kétpói lakosok gondozási, szakrendelési feladatait egyedül a mezőtúri 
tüdőgondozó látja el, 1975 óta egyesített városi egészségügyi rendszerben, tanácsi, önkormányzati (a közelmúltban 
rövid ideig magánvállalkozói) fenntartással. Az intézmény 2008 augusztusáig az eredetileg lakóháznak épült Fóti út 
176. számú házban működött, ekkor a Mezőtúri Kórház udvarán álló ún. Kossuth házban kialakított, felújított, kor-
szerű infrastruktúrával felszerelt épületrészbe került. A tárgyi feltételek sokat javultak, korszerű rtg. berendezéseink 
vannak, számítógépes spirométer, korszerű informatikai hálózat segíti a munkánkat. Itt látjuk el előjegyzés alapján Mezőtúr, Túrkeve és Kétpó települések légúti betegségben szenvedő 
lakosait kedden és csütörtökön 10-10 órában, a sürgős eseteket soron kívül ellátjuk. A rendelést vezető orvosunk dr. Somogyi Ilona főorvosnő, nyugalmazott tüdőgyógyász szakorvos. 
MEF szűréseket a településeken éves szinten végeznek a Szolnok megyei tüdőgondozóból kitelepülő digitális géppel. Főállású szakasszisztens, Calmette-védőnő működik, heti két 
alkalommal szakorvos rendel. A változó körülmények ellenére, a fenntartónk által folyamatosan tervezett fejlesztések vélhetően biztosítják majd a hosszútávú megfelelő működést.
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Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma: -
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 22
Rendelési idő: kedd-csütörtök  7:30-17:30
A bejelentkezés módja telefonon
Az intézmény orvosai: dr. Somogyi Ilona
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
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: Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó
Hány háziorvosi rendelés működik a területen: 14
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma: 354
COPD-s járóbetegek száma: 419
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma: 56
szénanáthás járóbetegek száma: 101
tumoros járóbetegek száma: 42
tbc-s járóbetegek száma: 5
összes járóbeteg száma: 977

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: -
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5386
a MEF készülék: digitális 
a MEF életkora: 10 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma: 1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma: 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a Mezőtúri Tüdőgondozóban 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van


