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VÁRPALOTA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az állami finanszírozású intézmény neve:  Városi Tüdőgondozó General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft. Várpalota
Az intézmény tulajdonosa:   General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény címe (irányítószámmal):   8100 Várpalota, Honvéd u. 3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8100 Várpalota, Honvéd u. 3.
Az intézmény telefonszáma(i):   88/471-957
Az intézmény faxszáma(i):   88/582-501
Az intézmény e-mail címe:   generalmedicina1@chello.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Szilágyi Gizella
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   szilagyigizella@vipmail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  88/471-957

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  17
Rendelési idő:  kedd, szerda 8:00-14:00; péntek 8:00-13:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Szilágyi Gizella
Az intézmény szakdolgozói:  
Hajtai Kata, röntgenasszisztens 
Kajári Szilvia, légzésfunkciós asszisztens 
Dér Renátó, adminisztrátor
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  kórházban 
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  40 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
  Várpalota, Pétfürdő, Berhida, Peremarton, Ősi, Öskü, Tés
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  15
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:  1527
COPD-s járóbetegek száma:  965
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  823
tumoros járóbetegek száma:  106
tbc-s járóbetegek száma:  2
szénanáthás járóbetegek száma:  3549

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: 783
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3642
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  fél éves
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a veszprémi és a várpalotai 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:  1 év
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Farkasgyepű
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Várpalotán 1963-ban hozták létre a tüdőgondozót. Az intézményhez tartozó lakosságszám 40 ezer fő. Az intézmény 1996-ig a Városi Kórház-Rendelőintézet keretében működött, majd 
1999. január 1. óta a General Medicina Kft. működteti. A kezdeti időszakban dr. Németh Árpád vezette a gondozót, majd 1983-tól dr. Dudás András. Számítógépes légzésvizsgáló 1991 
óta van, számítógépes hálózat 1997-től segíti a pulmonológiai rendelést. 2000-ben új röntgenkészülék lett beüzemelve (TOP-X 650). 2007 áprilisától új számítógépes hálózatban a 
Főnix-Pro informatikai rendszer működik internetes kapcsolattal. 2013 óta intézményünk vezetője dr. Szilágyi Gizella pulmonológus főorvos. A Tüdőgondozó új helyre költözött, a többi 
szakrendelővel egy épületbe.


