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SZOLNOK
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Hetényi Kórház-Rendelőintézet
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.
Az intézmény telefonszáma(i):  56/512-990
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@hetenyikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szereday Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szereday.ildiko@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  56/512-999/2853 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  90
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 8:00-13:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Szereday Ildikó  
dr. Kardos Zoltán  
dr. Juhász Tibor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  18
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában?  5
Ha igen, sorolja fel azokat:  gyermek- és ifjúsági tüdőgyógyászati szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Besenyszög, Cibakháza, Csataszög, Hunyadfalva, 
Kőtelek, Martfű, Mezőhék, Nagykörű, Nagyrév, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászbe-
rek, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  73
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  3129
COPD-s járóbetegek száma:  3276
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  211
szénanáthás járóbetegek száma:  1054
tumoros járóbetegek száma:  317

tbc-s járóbetegek száma:  6
összes járóbeteg száma:  13292

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  25790
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  10 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  63874
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  10 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 9
- ezen belül a kontaktok száma? 3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 3
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  új, 2016. májusi telepítés
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van


