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VÁSÁROSNAMÉNY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Vásárosnaményi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4800 Vásárosnamény, Ady u. 5.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4800 Vásárosnamény, Ady u. 5.
Az intézmény telefonszáma(i):  45/570-785
Az intézmény faxszáma(i):  45/570-762
Az intézmény e-mail címe:  drkukulym@freemail.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kukuly Miklós
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drkukulym@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  45/570-785

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:  36
Rendelési idő:  hétfő, szerda, csütörtök 8:00-14:00; kedd 13:00-18:00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefon
Az intézmény orvosai:  dr. Kukuly Miklós, tüdőgyógyász főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
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: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Bereg-
surány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, 
Lónya, Mátyus, Márokpapi, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Tarpa, Tákos, 
Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  18
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
asztmás járóbetegek száma:  1952
COPD-s járóbetegek száma:  1383
szénanáthás járóbetegek száma:  4172
tumoros járóbetegek száma:  85
tbc-s járóbetegek száma:  6
összes járóbeteg száma:  8351

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3854
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  39 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 4
- ezen belül a kontaktok száma? 3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 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? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  13 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  21 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Vásárosnaményban 1952-ben indult a szervezett pulmonológiai ellátás. 1962-ig dr. Mikó György, majd 1962-től 
1965-ig dr. Szalai Rudolf vezetése alatt működött a tüdőgondozó. 1965-től 1992-ig dr. Veress Endre vezette az 
intézetet, aki emellett járási, majd városi főorvosi feladatokat is ellátott. 1992  -től  2002-ig dr. Bartha Julianna, 
2003-tól pedig dr. Kukuly Miklós látja el a tüdőgondozó vezetőjének feladatát. Fennállása óta a gondozó többször 
is költözött, legutóbb 2002-ben a teljesen felújított, a Szatmár-Beregi Kórház területén lévő épületbe. 


