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OROSZLÁNY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.
Az intézmény telefonszáma(i):  34/560-660
Az intézmény faxszáma(i):  34/560-669
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@oszri.hu
Az intézmény honlapjának címe:  https://www.oszri.hu/
Az intézmény vezetője:  dr. Varjú János
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@oszri.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/560-666

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30
Rendelési idő:  H: 8:00-15:00; K: 8:00-17:00; Cs: 8:00-15:00; P: 8:00-15:00
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:  dr. Walid Younes, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 6
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermekpulmonológia (dr. Sipos Éva)
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Kömlőd, Dad, Szákszend (lakosság: 25636 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  14
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:  1227
COPD-s járóbetegek száma:  910
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  561

szénanáthás járóbetegek száma:  1437
tumoros járóbetegek száma:  30
tbc-s járóbetegek száma:  1

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:  1112
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 szakrendelőnkben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 13 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
1982 nyarán adták át az újonnan épült Szakorvosi Rendelőintézetet Oroszlány városának. Abban az időben az 
épületben röntgen, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, belgyógyászat, szemészet, neurológia, 
bőrgyógyászat, fogászat és laboratórium kapott helyet. A központi orvosi ügyelet, a tüdőgondozó és a gyógyház 
más telephelyen működött. 2002-ben kezdődött átfogó felújítás az épületben tetőtér beépítéssel. 2003 máju-
sában adták át az épületet, majd az összes szakrendelés itt működött tovább. 2003 októberben átadták a régi 
szülőotthon felújított épületét, melyben 70 ágyas ápolási intézet kapott helyet. 2003-tól a Szakorvosi Rende-
lőintézetben mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdte meg működését 20 ágyas nappali kórházzal. Ez az osz-
tály ellátja Oroszlány város, a város környéki falvak (Bakod, Dad, Kecskéd, Szákszend, Kömlőd), valamint Környe, 
Vértessomló és Várgesztes lakosságát. 2004-től a járóbeteg-szakellátás ténylegesen a következőképpen alakul: 
belgyógyászat, gasztroenterológia, sebészet, ortopédia, szülészet-nőgyógyászat, gyermek-nőgyógyászat, 
fül-orr-gégészet, audiológia, szemészet, bőrgyógyászat, neurológia, reumatológia, fizio- és mozgástherápia, 
pszichiátria, addiktológia, gyermekpszichiátria, tüdőgyógyászat, laboratórium, digitális röntgen-diagnosztika, 
ultrahang-diagnosztika, foglalkozás-egészségügy, gyermekpulmonológia, urológia, sportegészségügy, pszicho-
lógus. Gondozók: bőr- és nemibeteg gondozó, onkológiai gondozó, tüdőgyógyászati gondozó, diabetológia, pszichiátriai gondozó. Nem szakorvosi rendelések: fizio- és mozgásterápia, 
gyógytorna, pszichológia. Jelenleg az intézmény tevékenységét 129 fő alkalmazot és 18 fő vállalkozóként alkalmazott dolgozó látja el. Intézményünk 2008. február 1-től Oroszlányi 
Szakorvosi és Ápolási Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ként működik. 


