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ASZÓD 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Aszódi Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2170 Aszód, Baross utca 4.
Az intézmény telefonszáma(i):  28/400-051, 28/500-790/122.m.
Az intézmény e-mail címe:  aszod.tudogondozo@askhatvan.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.askhatvan.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Rageh Samir Hussein
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  aszod.tudogondozo@askhatvan.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  28/400-051

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  24
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  7:30-15:30
A szűrés-gondozás óraszáma:  16
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  7:30-15:30
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Rageh Samir Hussein  
Dr. Lantos Ákos PhD
Az intézmény szakdolgozói:  
Novákné Bede Judit  
Marsi Adrienn  
Dóráné Szabó Gabriella  
Bagi Lizett
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában?  40
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, szemészet, reumatoló-
gia, neurológia, labor, fogászat, pszichiátria, röntgen, ultrahang, ortopédia, fizioterápia, 
gyógymasszázs, gyógytorna
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  41 200 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Aszód, Bag, Domony, Erdőkürt, Erdőtarcsa, 
Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kálló, Tura, Vácegres, 
Váckisújfalu, Verseg
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 19
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Hatvan
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  
 Törökbálint
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? Hatvan
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT?  Hatvan
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  1 hónap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  586
COPD-s betegek száma:  695

tumoros betegek száma:  182
tbc-s betegek száma:  2
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma: 0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  441
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  2003

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Van-e önálló SEF a gondozóban? van
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1599
- ebből térítéses szűrés:  387
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  OKPI

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:  20 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist?  nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Törökbálint
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
2013 áprilisában az intézmény átkerült a hatvani Albert Schweitzer Kórház működtetésébe. 

2021. évi adatok


