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SZENTGOTTHÁRD
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet Szentgotthárd
Az intézmény címe: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
Az intézmény levelezési címe: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
Az intézmény telefonszáma: 94/380-042/107 mellék
Az intézmény faxszáma: 94/554-083
Az intézmény tulajdonosa: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Józsi Adriána
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: saskapet@freemail.hu

Főállású,nem nyugdíjas tudőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 38 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Józsi Adriána
dr. Temesi Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 14 775 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsószölnök Apátistvánfalva 
 Csörötnek  Felsőszölnök 
 Gasztony  Kétvölgy 
 Magyarlak  Orfalu 
 Rábagyarmat  Rátót 
 Rönök  Szakonyfalu 
 Szentgotthárd  Vasszentmihály
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 9 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2 647 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 347 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 226 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  435 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 31 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 7 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
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 rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 3 200 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 21,7%
A SEF életkora: 40 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 20 év
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
A légzésfunkciós készülék életkora: 16 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
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
1951-ben épült fel az Egészségház, melynek emeletén kapott helyet a szülőotthon, a földszintjén pedig – a cse-
csemő- és terhesgondozótól elkülönítve – a korszerű tüdőgondozó intézet, célszerű beosztással és kifogástalan 
berendezéssel. A gondozót az iskolaszanatórium orvosai irányították, akik 1954-től – az országban az elsők között 
– vándor röntgenkészülékkel kiszálltak a járás községeibe, és évente elvégezték a teljes lakosság tüdőszűrését. A 
kiemelteknél szükség esetén PTX-PNP kezelést és antituberkulotikus kemoterápiát alkalmaztak. Az egyéb vizsgá-
latokat (tomográfiát, bronchográfiát, bronchoszkópiát és tenyésztést) az iskolaszanatóriumban lehetett elvégez-
ni. 1969-től 1999-ig a tüdőgondozó az iskolaszanatórium megüresedett termeibe került, mivel az Egészségház 
szakrendelővé alakult át, a szülőotthon pedig megszűnt. A tüdőbetegek elfogytával a tüdőszanatórium Rehabili-
tációs Kórházzá lett átalakítva, a tüdőgondozó pedig visszakerült az újjáépült rendelőintézet külön szárnyába, az 
előzőnél még célszerűbb elrendezéssel, ernyőszűrő és légzésfunkciós berendezéssel. 


