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TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet Törökszentmiklós Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126.
Az intézmény levelezési címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126.
Az intézmény telefonszáma: 56/590-237
Az intézmény faxszáma: 56/390-936
Az intézmény tulajdonosa: Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Lukács Zsuzsanna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: titkarsag230@enternet.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33 óra
Az intézmény orvosa: dr. Lukács Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 40 142 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Fegyvernek  Kengyel  Kuncsorba   
 Örményes  Tiszabő  Tiszapüspöki 
 Tiszatenyő  Törökszentmiklós
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 20 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 5 754 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban: –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban: 1 415 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 984 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  45 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban: 106 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban: 5 fő

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

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeresen SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeresen MEF szűrést? nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 9018
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 50%
A SEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: n.a.
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 5 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az első feljegyzés a Tüdőgondozóról 1939-ből származik. Az akkori Egészségházban működött, 
hordozható röntgenkészülékkel és a röntgen-átvilágításhoz szükséges kellékekkel. A háborús 
események miatt a Tüdőgondozó nem tudott működni, az egészségügyi szolgáltatás szünetelt. 
Az újraindítása, fejlesztése 1945. júniusában kezdődött el. A Járási Tüdőgondozó sérült épületét 
1947-ban helyreállították. Egy vezető főorvos, egy asszisztens és egy takarítónő dolgozott 4 he-
lyiségben, 85 m2 alapterületen. A betegek száma akkor 3000 fő volt. 1950-ben Törökszentmik-
lóst várossá avatták, és az 1958-as költségvetésben új Tüdő- és Nemibeteg Gondozó létrehozása 
szerepelt. Az 1960-as évektől a tüdőbetegeken kívül más tuberkulózisos megbetegedéseket is 
kezeltek 1263 esetben. A város lakosságának szűrését folyamatosan végezték. Legfontosabb 
feladat a tbc-s betegek felkutatása a szűrővizsgálatok végzésével és a betegek kezelése volt. 
A BCG oltásokat folyamatosan végezték. 1970 márciusában megkezdődött a Szakorvosi Rende-
lőintézet építése, amit 1974-ben adtak át. A Tüdőgondozó is az Egyesített Gyógyító Megelőző 
Intézet (a Városi Önkormányzat tulajdonát képező) épületében kapott helyet. 


