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SÁROSPATAK
Működési adatok
Az intézmény neve: Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézete Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
Az intézmény levelezési címe: 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
Az intézmény telefonszáma: 47/513-110
Az intézmény faxszáma: 47/311-400
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Csete László, pulmonológus főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: spatakeu@axelero.hu; csetelaci@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 15 óra
Az intézmény orvosa:
dr. Csete László
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 28 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 32 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 2 327 fő
Az intézményben ellátott asztmás, COPD-s, szénanáthás és 
tumoros betegek száma 2009-ben: 1 469 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 9 fő

Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
A SEF életkora: 2 év
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
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
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? az intézményben igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
Sárospatak és környéke az 1950-es évek végétől kapcsolódott be a tüdőgondozói hálózatba, kezdetben változó körzetnagysággal. 1969–1975 között dr. Lannert Mária főorvosnő vezette 
a gondozót, majd 1972-től dr. Lázi János főorvos is itt helyezkedett el, és 1975-től önálló vezetése alatt teljesedett ki a gondozói feladatkör, mind a specifikus, mind az aspecifikus tüdőbe-
tegségeket illetően. Stabil ernyőképszűrő állomás 1980. január 1-től működik Sárospatakon. Lázi főorvos munkássága alapozta meg és tette igazán elismertté a területen a tüdőgondozói 
tevékenységet, szakmai tudása és tapasztalata méltán emelte hírnevét nemcsak szakmai körökben. 2003-ban súlyos betegség miatt bekövetkezett halálát követően dr. Csete László pul-
monológus szakorvos vette át a gondozó vezetését, aki megpróbálván alkalmazkodni a változó igényekhez és elvárásokhoz, bevezette az allergiás bőrteszt alkalmazását, és a továbbiakban 
a klinikai immunológiai és allergológia szakképesítés megszerzésével szeretné emelni a szakmai színvonalat. 


