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Működési adatok
Az intézmény neve: Koppány Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az intézmény címe: 8660 Tab, Kossuth L. u. 56.
Az intézmény levelezési címe: 8660 Tab, Kossuth L. u. 56.
Az intézmény telefonszáma: 84/525-701
Az intézmény tulajdonosa: Tab Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: Mezőfi Gyula

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  2 fő
Az intézmény orvosai: 
dr. Rakvács Marianna 
dr. Szitás Györgyi
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 12820 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Andocs Bábonymegyer  
 Bedegkér Bonnya  
 Fiad Kapoly 
 Kánya  Kára   
 Kisbárapáti  Lulla  
 Miklósi Nágocs   
 Sérsekszőlős  Somogyacsa   
 Somogydöröcske  Somogyegres   
 Somogymeggyes  Szorosad  
 Tab Tengőd  
 Torvaj  Törökkoppány  
 Zala Zics 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 4 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:§ 711 fő

Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben:§ –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:§ 85 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben:§ 55 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:§  24 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:§ n.a.
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:§ 3 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 438
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? n.a.
A SEF életkora: 6 hónap 
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 6 hónap
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: 6 hónap
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? nincs

§Az intézményben 2011. szeptember 1-től kezdődően folyik tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozói tevékenység. 
  Az adatok a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkoznak.


