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DUNAÚJVÁROS 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Szent Pantaleon Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelés
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
Az intézmény telefonszáma(i):  25/550-420, 422, 424
Az intézmény faxszáma(i):  25/413-640
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@pantaleon.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.pantaleon.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Vidák Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drvzs61@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  25/550-420

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  63
Rendelési idő:  H-P 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosa:  dr. Vidák Zsolt
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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: Dunaújváros, Adony, Besnyő, Iváncsa, Mező-
falva, Perkáta, Ráckeresztúr, Baracs, Előszállás, Kisapostag, Nagykarácsony, Pusztasza-
bolcs, Beloiannisz, Ercsi, Kulcs, Nagyvenyim, Rácalmás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  58
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  5900
COPD-s betegek száma:  2260
tumoros betegek száma:  970
tbc-s betegek száma:  35
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  14
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  3
szénanáthás betegek száma:  7000
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  14000

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  3122
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 12491
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 hónap
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 251
- ezen belül a kontaktok száma? 43
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  152
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Tüdőgondozó Intézet

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  15 éves
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A dunaújvárosi Tüdőgondozó Intézet 1947-ben kezdte működését dr. Sáfár Ilona és dr. Késmárky Róbert vezetésével. Ellátási területe a várost és az akkori járást képező falvakat foglalta 
magában, mintegy 70 000 főt, mely a 80-as évekre 120 000 főre emelkedett. 1962-ben a két szakrendelés gyermekpulmonológiai szakrendeléssel bővült, mely 1990-ig működött. A 
kiegészítő vizsgálatokat (bronchológia, allergológia, MEF szűrés) a székesfehérvári tüdőgondozó végezte, gyógykezelésre és rehabilitációra a betegeket Csákvárra utaltuk. A városban 
1996-ban indult az allergológiai szakrendelés és ekkor kezdődött el az elavult géppark cseréje is. Többszöri költözést követően intézetünk 2015. január 6-tól a Szent Pantaleon Kórház 
központi technológiai tömbjének földszintjére költözött korszerű radiológiai háttérrel. Digitalizált röntgenfelvétel készíthető, mely archiválható, azonnal megtekinthető és azonnal 
leletezhető is. Jelenleg 2 szakorvossal és 7 asszisztenssel fogadjuk a betegeket. Intézetünkben egyéni és csoportos dohányzás leszokást segítő foglalkozások 2014. július 2. óta folynak. 
Munkánkhoz kiváló segítséget nyújt kórházunk vezetése, a székesfehérvári Szent György Kórház Pulmonológiai osztálya, valamint a Csákvári Tüdőgyógyintézet.

2021. évi adatok


