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DUNAVECSE 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum Tüdőgondozó Intézete
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Dunavecse Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6087 Dunavecse, Vasút u. 8.
Az intézmény telefonszáma(i):  78/437-037
Az intézmény faxszáma(i):  78/438-200
Az intézmény e-mail címe:  szakrendelo@t-online.hu
Az intézmény honlapjának címe:  dunavecseszakrendelo.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kollár Erzsébet
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kurucsai.kalocsa@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  78/437-037

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  32
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H, K, Cs, P 8:00-16:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  10
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  K, Cs 11:00-16:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy honlapon
Az intézmény orvosai:  dr. Kollár Erzsébet
Az intézmény szakdolgozói:  
Palásti Mónika  
Lekrinszki Réka  
Somogyiné Majsai Judit
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 lakosságszám:  27 424 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,  
 Kunszentmiklós, Solt, Szalkszentmártron, Tass, Újsolt
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  15 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Dunaújváros / 16 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?   
 Kalocsa / 45 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Dunaújváros / 16 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Dunaújváros / 16 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 30 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  900
COPD-s betegek száma:  950
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  150
tumoros betegek száma:  20
tbc-s betegek száma:  1
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0

nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  150
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma: 2438

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:  10
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2744
- ebből térítéses szűrés:  1300
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  11
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 OKPI (Quantiferon teszt)

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 11
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11
- EKG vizsgálatot? nem
- 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? Mátraháza
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
A mára már megszűnt dunavacsei járás Tüdőgondozó Intézete eredetileg Solton indult közvetlenül a II. világháború után. Dunavecsén 1966-ban létesült egy járóbeteg szakrendelő. 
1972- ben épült a rendelő mellé a Tüdőgondozó Intézet és szervezetileg azóta is a kistérségi szakrendelő keretein belül működik. Kezdetben a megszűnt solti részleg orvosai, majd 1977-
től 2000-ben bekövetkezett haláláig dr. Brányi Géza főorvos vezette az intézetet. 2000-től dr. Kollár Erzsébet főorvosnő látja el a gondozás, szakrendelés és SEF teendőit három főállású 
asszisztenssel. 2011-ben a tüdőgondozó és a rendelőintézet teljes felújítása megtörtént. Digitális röntgenkészülék üzemel, új számítógépek, légzésfunkciós gép került beszerzésre. Az 
allergiavizsgálat feltételei biztosítottak. Bár nincs erre elkülönített óraszámunk, eddig dohányzásról leszokást segítő rendelést is működtettünk. Mellkas CT vizsgálatra Dunaújvárosban 
van lehetőség, a fekvőbeteg ellátás a kalocsai kórház Tüdőosztályán történik.

2021. évi adatok


