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NAGYKŐRÖS
Működési adatok
Az intézmény neve: Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete 
Az intézmény címe: 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.
Az intézmény telefonszáma: 53/351-761
Az intézmény faxszáma: 53/351-761
Az intézmény tulajdonosa: Nagykőrös Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: Tankó Ágota
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: nkvkorh@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  8 óra
Az intézmény orvosai: dr. Frank Emil
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Pásztor Béláné, vezető asszisztens, röntgenasszisztens
Bertalan Béláné, röntgenasszisztens
Mohácsiné Fehér Edit, pulmonológus-allergológus és röntgen szakasszisztens
dr. Tóth Jánosné, röntgenasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28 448 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Nagykőrös, Kocsér, Nyársapát
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 14 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2 836 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 830 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 476 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  678 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 60 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 5 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 6 926
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 28%
A SEF életkora: 41 év
A MEF életkora: 41 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 22 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
Nagykőrösön 1921-ben alakult meg a Vöröskereszt Egylet, melynek első elnöke dr. Tanárky Béla volt. Ő szükségesnek vélte olyan in-
tézmény létrehozását, ahol a megelőzéssel, a felkutatással és a gyógyítással foglalkoznak. Elképzelései megvalósításában dr. Kovács 
Zsigmond támogatta, aki a későbbi Tüdőgondozó Intézet vizsgáló orvosa lett. 1928. május 12-én került sor a Tüdőgondozó Intézet 
megnyitására a mai Eszperantó u. 19. sz. alatti helyiségben. Dr. Tanárky Béla lett a gondozó vezető-főorvosa, dr. Kovács Zsigmond a 
vizsgáló orvos és mellettük egy nővér végezte a napi munkát. 1946. augusztus 1. után dr. Berta Károly lett az Intézet vezetője, amely 
a mai Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatt működött. Az 1950-es évek végén létesült a Tüdőszűrő Állomás. 1967–1982 között a Tüdőgondozó 
Intézetet dr. Pál Endre főorvos vezette, aki átfogó korszerűsítést hajtott végre. 1982-től a Tüdőgondozó Intézet és Tüdőszűrő Állomás 
vezetője dr. Poncsák Mária főorvos volt. 2010. április 1-től dr. Frank Emil intézetvezető főorvos látja el a terület tüdőgyógyászati te-
endőit. Az intézetben 4 szakképzett asszisztensnő dolgozik. Technikai felszereltségünk a minimál standard feltételeknek megfelelő.


