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OROSHÁZA
Működési adatok
Az intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 5900 Orosháza, Ady u. 16.
Az intézmény levelezési címe: 5901 Orosháza, Postafiók: 14
Az intézmény telefonszáma: 68/411-345
Az intézmény faxszáma: 68/411-027
Az intézmény tulajdonosa: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza
Az intézmény vezetője: dr. Ágai Zsuzsa
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudogondozo.oroshaza@gmail.com
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 66 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Ágai Zsuzsanna
dr. Bálint Zsolt
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 63 114 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Békéssámson  Csanádapáca 
 Csorvás  Gádoros 
 Gerendás  Orosháza 
 Kardoskút  Kaszaper 
 Nagyszénás  Pusztaföldvár 
 Tótkomlós 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 34 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 16 887 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 654 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 268 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 884 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 253 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 9 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 10 663
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: 46 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 33 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
Az orosházi tüdőgondozó a jelenlegi helyén, az Ady E. u. 16. szám alatt 1954 óta működik. Ekkortól kezdve dr. Turbucz Antal volt az intézet főorvosa egészen 1980. december 31-ig. 
1962-ben telepítették az első stabil ernyőszűrőt Orosházára (3,5×3,5-s roll filmre történt a felvétel). 1966-ban új SEF gépet kapott a gondozó, sugárkabinnal és 70×70-es filmmérettel. 
1981. január 1-től a tótkomlósi tüdőgondozó megszűnt, területéről három település lakosságát az orosházi gondozóhoz csatolták. Ettől az évtől kezdve dr. Lapatinszki Mária lett az intéz-
mény főorvosa. 1987-ben elkezdődött az intézet épületének felújítása, valamint egy 110×110-es kamera is beszerzésre került. 1992-től nyílt lehetőség tárgylemezes köpetvizsgálatra, 
valamint allergia-vizsgálatok elvégzésére is. 1994-ben automata előhívó berendezéssel, 1997-től pedig számítógépes hálózattal bővült az intézmény. A tuberkulin-próbákat és a BCG-
oltásokat Calmette-védőnő végzi a mai napig. 2001 májusától dr. Ágai Zsuzsanna főorvosnő lett a gondozó vezető főorvosa, a szakorvosi teendőket dr. Bálint Zsolt adjunktussal látják el 
közösen. 2002-ben új légzésfunkciós készüléket kaptunk. 2006-ban két asszisztensünk elvégezte a pulmonológus-allergológus szakasszisztens képzést is. 2008 őszétől megszünt a MEF 
szűrés, ezért a területünkhöz tartozó 9 község és a környező cégek szűrését is a gondozó végzi.


