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PÁPA
Működési adatok
Az intézmény neve:  Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe  8500 Pápa, Jókai u. 5-9.
Az intézmény levelezési címe:  8500 Pápa, Jókai u. 5-9.
Az intézmény telefonszáma:  89/514-000
Az intézmény faxszáma:  89/313-653
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény vezetője:  dr. Szabó Éva
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudogondi8500@citromail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:     1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:          33 óra
Az intézmény orvosa:  dr. Szabó Éva, adjunktus
Az intézmény szakdolgozóinak száma:     4 fő        
Rendelnek -e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 64 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Adásztevel  Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  Bakonyság 
 Bakonyszentiván  Bakonyszücs 
 Bakonytamási  Béb 
 Békás  Csót 
 Dabrony  Dáka 
 Döbrönte  Egyházaskesző 
 Farkasgyepü  Ganna 
 Gecse  Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész  Kemenesszentpéter 
 Kup  Külsővat 
 Lovászpatona  Magyargencs 
 Malomsok  Marcalgergelyi 
 Marcaltő  Mezőlak 
 Mihályháza  Nagyacsád 
 Nagyalásony  Nagydém  
 Nagygyimót  Nagytevel 
 Nemesgörzsöny  Nemesszalók 
 Németbánya  Nóráp 

 Nyárád  Pápa 
 Pápadereske  Pápakovácsi 
 Pápasalamon  Pápateszér 
 Takácsi  Ugod 
 Vanyola  Várkesző 
 Vaszar  Vinár
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 34 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 10 709 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 2 741 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 209 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 3 910 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 176 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 3 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  nincs
 
A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeres ernyőfényképszűrést? nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergiológiai vizsgálatot( bőrtesztet ) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
A légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
EKG készülék életkora: 13 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Tüdőgondozó intézetet Pápán a város 1932-ben épített. Ez az akkori igényeknek megfelelően egyben Egészségház is volt, városi fürdővel, bőr- és nemibeteg gondozóval, védőnői 
szolgálattal. Így üzemelt 1959-ig. Ekkortól tbc- és tüdőgondozóként főként a tbc-vel kapcsolatos klasszikus feladatokat látta el, majd 1969-től az aspecifikus légzőszervi betegeket is 
gondozta, kiegészülve az 1990-es évekig zajló „komplex” szűrésekkel. Az utóbbi években az általános takarékossági intézkedések kapcsán személyi és intézményi leépítés történt. 
2008 augusztusában, mint önálló épületben működő tüdőgondozó megszüntünk. A fenntartó Esterházy Kórház épületében helyeztek el minket, ahol a további leépítés kapcsán a saját 
röntgen parkunkról és a röntgenasszisztensekről is le kellett mondanunk. 2010 januárjától egy rendelőből, egy gondozói helyiségből és egy – a katasztrerünknek helyet adó – szobából 
áll a tüdőgondozó, ahol egy pulmonológus teljes munkaidőben és egy szakorvos pedig heti 2 alkalommal látja el a szakrendelői feladatokat, négy szakasszisztens segítségével. Jelenleg 
kinevezett vezető nincs.


