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SARKAD
Működési adatok
Az intézmény neve: Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.
Az intézmény címe: 5720 Sarkad, Béke sétány 6.
Az intézmény levelezési címe: 5720 Sarkad, Béke sétány 6.
Az intézmény telefonszáma: 66/585-800/812 mellék
Az intézmény faxszáma: 66/585-800
Az intézmény tulajdonosa: Sarkadi Kistérségi Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője: dr. Dósa Gábor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: szakrendelo@invitel.hu; tudogondozo@szakrendeles_sarkad.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 29 óra
Az intézmény orvosai: dr. Míves Piroska, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 6 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 24 745 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Biharugra Geszt
 Körösnagyharsány  Kötegyán
 Méhkerék Mezőgyán
 Okány Sarkad
 Sarkadkeresztúr Újszalonta
 Zsadány
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 19 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 5 854 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 753 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 631 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  604 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 47 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 2 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? nem
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: a digitális röntgengép 1 éves
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
A légzésfunkciós készülék életkora: 1 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: n.a.
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? n.a.
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó korábbi épülete 1962-ben épült, a sarkadi járás településeinek és az akkor még nagyközség (most már város) lakosságának ellátására jött létre. SEF-fel nem rendelke-
zünk, a területen a gyulai MEF végzi az EF szűréseket. 1991-ig a Békés Megyei Tüdőkórház (Gyula) szakrendelőjeként, majd 1991 júliusától Sarkad város önálló önkormányzati intézmé-
nyeként működtünk, nem voltunk integrálva más egészségügyi intézményhez. Önálló költségvetéssel rendelkeztünk, gazdálkodásunkat a város önkormányzati intézményeivel azonos 
módon a város Intézményi Gondnoksága látta el. Jelenleg is a régi járás területével megegyező régió, Sarkad és kistérsége tüdőbeteggondozói és pulmonológiai szakellátását végezzük. 
2011. augusztus 31-én a tüdőgondozó önálló intézményként megszűnt. 2011. szeptember 1-től a a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. keretében, annak egyik 
szakrendeléseként működünk.


