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HAJDÚNÁNÁS 
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35.
Az intézmény levelezési címe: 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35.
Az intézmény telefonszáma: 52/382-250
Az intézmény tulajdonosa: Hajdúnánás Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Szabó Judit

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosa: 
dr. Szabó Judit, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Fábián Antalné, röntgen szakasszisztens
Harsányi Miklósné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 26 700 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 18 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 4 020 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 615 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 750 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  450 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 158 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 82 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 878
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 60%
A MEF életkora: 40 év
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó 1949. május 8-án kezdte meg működését Hajdúnánáson. Az intézet épületét adományként hagyta a városra Csohány Jenő gyógyszerész. A nagy épülethez hatalmas park 
tartozik, ami hangulatos környezetet biztosít a gondozó számára. Nagyon régi röntgen géppel dolgozunk. Új Piston-típusú spirométer beállítása történt, számítógépes hátterünk nagyon 
jó. Intézetünk Hajdúnánás és Hajdúdorog városok tüdőgondozói ellátását végzi az Országos Korányi Intézet által kiadott metodikai levelek alapján. Az intézetben minden évben időszakos 
MEF szűrés történik. Döntő fontosságú a prevenciós gondozás, mely a nyilvánosság tájékoztatása útján halad. Folytatjuk a dohányzók tájékoztatását, leszoktató programok szervezését. 
Légzési szűrésre szórólapon hívjuk fel a lakosság figyelmét. A tbc-s betegek száma jelenleg stagnál. 
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