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MONOR
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szakorvosi Rendelőintézet Monor Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2200 Monor, Kossuth L. u. 101.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2200 Monor, Kossuth L. u. 101.
A tüdőgondozó telefonszáma:  29/412-170
A tüdőgondozó faxszáma:  29/412-170
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo.monor@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Burzuk Valéria
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  burzuk@monornet.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  29/412-170

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33+27 óra
Rendelési idő:  hétfő, kedd, szerda 8:00-17:00; csütörtök, péntek 8:00-13:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Burzuk Valéria  
dr. Salamon Ilona  
dr. Bende Zoltán
Az intézmény szakdolgozóinak száma:   5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?   nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  59 141 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Bénye  Csévharaszt  Gomba  
 Káva  Monor Monorierdő 
  Nyáregyháza Péteri Sülysáp 
 Uri Üllő Uri 
 Vasad
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  23 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  10 415 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  986 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  625 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 827 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  92 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  24 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2 129
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  13 825
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  n.a. 
A SEF életkora:  12 év (felújított)
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  29 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  21 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs
 


