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SZARVAS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5540 Szarvas, Rákóczi u. 9/1
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5540 Szarvas, Rákóczi u. 9/1.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/215-321
Az intézmény faxszáma(i):  66/216-697
Az intézmény e-mail címe:  szarvastudo@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Jedlinszki Mária
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  maria.jedlinszki@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  66/215-321

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  44
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 44 óra/hét
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Jedlinszki Mária  
dr. Fazekas Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, 
Kondoros, Örménykút, Szarvas 
tüdőszűrés tekintetében a fentiek mellett még: Gyomaendrőd, Hunya
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 16
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2578
COPD-s járóbetegek száma:  1235
tumoros járóbetegek száma:  176
tbc-s járóbetegek száma:  61
szénanáthás járóbetegek száma:  1242
összes járóbeteg száma:  5292

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1751
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6279
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  22 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a területileg illetékes tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  22 év
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  8 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  
 Békés Megyei Központi Kórház Légzésrehabilitációs Osztály Gyula
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Szarvason közvetlenül a II. világháború után alakult a Járosi Tüdőgondozó Intézet a Bolza-kastély-
ban. Első vezetője dr. Tokay Lajos belgyógyász, radiológus, egyetemi magántanár volt. A szom-
szédos faluban, Békésszentandráson az 1930-as években a falu önerejéből alakult meg az ország 
második Tüdőgondozója, melyet az 1960-as években a szarvasi járási gondozóba olvasztottak. Az 
1950-es évek elején a régi Bárány Fogadóba költöztették a tüdőgondozót, jelenleg is itt található. 
1958-tól 35 éven keresztül dr. Parczen József tüdőgyógyász szakorvos vezette az intézetet, majd 
1993-tól – és jelenleg is – dr. Jedlinszki Mária pulmonológus szakorvos látja el a gondozóvezetői 
feladatokat. Évtizedeken keresztül Szarvas Város Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző 
Intézetének részeként működött a Tüdőgondozó Intézet. 2005. november 1-től az egyesített önkor-
mányzati intézmény megszűnt, feladatait két gazdasági társaság látja el. A Tüdőgondozót a Szarvasi 
Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. működteti, fenntartónk Szarvas Város Önkormányzata. 
Intézetünk jól felszerelt, szakképzett dolgozókkal látja el feladatait. Nagyforgalmú tüdőgyógyászati 
szakrendelés, légúti allergiológiai rendelés, stabil tüdőszűrő állomás, tbc-s és aspecifikus betegek 
gondozása, dohányzásról való leszokást segítő rendelés áll a kistérség lakosainak szolgálatára. 


