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VÁC
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Jávorszky Ödön Kórház Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2600 Vác, Argenty Döme tér 1-3. 
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2600 Vác, Argenty Döme tér 1-3. 
Az intézmény telefonszáma(i):  27/311-796
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@javorszky.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Sipos Anikó
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  27/620-696

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Rendelési idő:  hétfő, kedd 11:00-16:30; szerda, csütörtök 8:00-13:00; péntek 8:00-12:30
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  dr. Sipos Anikó
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: Acsa, Bernecebaráti, Csomád, Csővár, Csörög, 
Galgagyörk, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kóspallag, 
Kosd, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Perőcsény, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, 
Váchartyán, Vácrátót, Verőcemaros, Vámosmikola, Zebegény
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2099
COPD-s járóbetegek száma: 1565
tumoros járóbetegek száma:  77
tbc-s járóbetegek száma:  33
szénanáthás járóbetegek száma:  530
összes járóbeteg száma:  5562

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:  2088
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14978
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?   Törökbálint, OKPI
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Az 1943-ban létrehozott első tüdőgondozó a város központjában volt. Számos költözés után 1970-
ben adták át a Zrinyi utcai tüdőgondozót. Többszöri beázás miatt az épület 2005 augusztusában 
bezárt. Az új tüdőgondozó 2005. december 5-től a kórház területén lévő, felújitott épületben ka-
pott helyet, jelenleg is itt működik. 1985-től, a szobi tüdőgondozó megszűnésével ezt a területet 
is mi látjuk el. 2016 januárjában a röntgengépeket digitálisra cserélték. 


