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DABAS 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Dabas Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2370 Dabas, Bartók Béla út 61.
Az intézmény telefonszáma(i):  29/360-361
Az intézmény faxszáma(i):  29/560-070/300 mellék
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo.dabas@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:  dabasszakrendelo.hu
Az intézmény vezetője:  Klemencz Györgyné
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@dabasszakrendelo.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  29/360-361/120 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  54
Rendelési idő:  H-Cs 8:00-15:00; minden páros hét P 8:00-12:00 
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:   
dr. Poncsák Mária, tüdőgyógyász szakorvos 
dr. Ujszászi Éva, gyermekpulmonológus szakorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Zsolnai Ildikó  
Hirtl Krisztina  
Szabó Krisztina  
Orosz Kitti
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 915
Ha igen, sorolja fel azokat: angiológia, belgyógyászat, diabetológia, bőrgyógyászat, ideg-
gondozó, felnőtt fogászat, gyermekfogászat, fogszabályozás, foglalkozás-egészségügy, 
fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, gyermekpulmonológia, ifjúsági nőgyógyászat, kardi-
ológia, laboratórium, szájsebészet, neurológia, nőgyógyászat, ortopédia, pszichológia, reu-
matológia, sebészet, szemészet, urológia, gyermekpszichológia / családvédelem, kúraszerű 
ellátás (nappali kórház), egynapos sebészet, képalkotó diagnosztika, rehabilitációs medicina
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Dabas, Alsónémedi, Bugyi, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel (55196 lakos; ebből 14 éven felüli 47317 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 25
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? 40 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  55 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 40 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 40 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 1-2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  3688
COPD-s betegek száma:  1625

asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  102
tumoros betegek száma:  179
tbc-s betegek száma:  3
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  10
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  1898
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7627

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:  3988
- ebből térítéses szűrés:  1389
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  17
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a kontaktok száma:  2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 11 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? nem
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  szakrendelő végzi
- 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? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Törökbálint, Szolnok
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen, minimál intervenciót
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
1947–1968 között az intézet a Vörösmarty utcai kúriában működött. 1968–2014 között a Kossuth László utcai telephelyen látta el feladatait. 2014. szeptember 22-én a Szakorvosi 
Rendelőintézetbe költözött be, melynek felújítása 2011 októberében fejeződött be. Így a tüdőgondozó egy korszerű technológiával felszerelt komplex rendelőintézetben működik.

2021. évi adatok


