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DOROG 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelőintézet  
 Vaszary Kolos Kórház Esztergom Dorogi Telephelye
Az intézmény tulajdonosa:  ÁEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2510 Dorog, Rákóczi u. 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2510 Dorog, Rákóczi u. 12.
Az intézmény telefonszáma(i):  33/512-759
Az intézmény faxszáma(i):  33/443-503
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag.dorog@vaszary.hu
Az intézmény honlapjának címe:  vaszary.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Pák Péter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@vaszary.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  33/542-300
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  34/515-488

Működési adatok
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 
Rendelési idő:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek 7:00-13:00; szerda 11:00-17:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  dr. Osvai László
Az intézmény szakdolgozói:  
Saághyné Ébelle Andrea  
Szeibert Andrea  
Vígváryné Konecsni Mária  
Keserű Tímea
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 lakosságszám:  40 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, 
Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, 
Tokod-Üveggyár, Úny
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  23
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? 8 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 40 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 8 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 8 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1473
COPD-s betegek száma:  676
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  73
tumoros betegek száma:  114
tbc-s betegek száma:  1
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  1
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  3
szénanáthás betegek száma:  1394
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  3848

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:  16
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3638
- ebből térítéses szűrés:  2439
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  17 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 1

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?: igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  14 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
- testpletizmográfiát? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs
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