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CSONGRÁD 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Csongrád Város Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
Az intézmény telefonszáma(i):  63/570-800
Az intézmény faxszáma(i):  63/570-809
Az intézmény e-mail címe: titkarsag@csongradrendelo.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  63/570-800

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  heti 30
A szűrés-gondozás óraszáma:  15 óra
A bejelentkezés módja:  telefonon és személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Lakatos Anna  
dr. Selypes Ágnes
Az intézmény szakdolgozói:  
Kálmán Valéria  
Bakos Éva
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
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:  
 Csongrád, Csongrád-Bokros, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  14
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Szentes / 15 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Deszk / 75 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Szentes / 15 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Szentes / 15 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? kb. 2-4 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1015
COPD-s betegek száma:  811
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  42
tumoros betegek száma:  131
tbc-s betegek száma:  2
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  12
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  732
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  2821

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
A SEF óraszáma:  15
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1912
- ebből térítéses szűrés:  853
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  10
A MEF óraszáma:  0
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora?  10 év
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Tüdőkórház, Deszk
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
Tüdőgondozó intézetünk az 1950-es évektől működik Csongrádon. A városközpontban, egy régi, különálló épületben üzemelt 50 évig, melynek állaga az utóbbi időben gyorsan romlott. 
Négy éve a szakrendelő épületébe költöztünk, ahol egy felújított épületegységet kaptunk. A felújított szakrendelőben működik a tüdőgondozó. Digitális röntgen segítségével diagnosz-
tizálunk, a tüdőszűrés is azzal történik. 2015 novemberétől a fenntartónk változott, újra a Városi Önkormányzathoz tartozunk. A meglévő eszközök mellé kaptunk pulzoximétert. Ezzel 
javult a diagnózis pontossága.

2021. évi adatok


