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A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora: 20 év
- testpletizmográfiát?  nem

- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?: igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Mátraházán
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

HEVES 
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet, Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény címe: 3360 Heves, Fő út 13.
Az intézmény levelezési címe: 3360 Heves, Fő út 13.
Az intézmény telefonszáma: 36/346-069
Az intézmény faxszáma: 36/346-474
Az intézmény tulajdonosa: Heves Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Vidics Viktória
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: veszheves@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 53 óra 
 (tüdőgondozás + tüdőgyógyászat)
Az intézmény orvosa: dr. Kontz Katalin, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 38 575 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 22 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 12 463 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 1 875 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 1 413 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  817 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 236 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 153 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 8 192 fő
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 21%
A SEF életkora: 27 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 32 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? n.a.
 

Intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézet 1950-ben alakult. A tüdőkórház épületében szerény körülmények között kezdte meg 
rendelését. Vezetője, dr. Fabó Gáspár, az akkori tüdőkórház igazgatója volt 12 éven keresztül. Egy asszisztens 
dolgozott, majd 1959-ben bővült a létszám, beindult a Calmette-munka. A kórház röntgengépét használ-
ták, átvilágításra és felvételek készítésére. 1962-ben indult a lakosság mozgóernyőfényképszűrése. Ebben 
az időben rohamosan nőtt a frissen felfedezett új tbc-s betegek száma. Dolgozói létszámfejlesztés is történt, 
már két asszisztens és egy Calmette-nővér dolgozott. 1964-ben külön épületbe költözött a gondozó, ekkor 
kapott önálló röntgenkészüléket. Az asszisztensek száma négyre nőtt. 1962-től dr. Kovács György volt a gon-
dozóvezető főorvosa váratlanul bekövetkezett haláláig, 2001-ig. 1970-ben az újonnan átadott szakorvosi 
rendelőintézetben kapott elhelyezést a tüdőgondozó, már modern körülmények között folyt a gyógyító 
munka. Stabil ernyőfényképszűrő gépet kapott az intézet. Az asszisztensi létszám hétre bővült. 2001-től 
allergia vizsgálatot is végeznek, 2002-től számítógépes légzésfunkciós készülékkel dolgoznak. 2001-től az intézetnek nem volt állandó kinevezett orvosa. Három tüdőgyógyász rendelt 
megbízásos szerződéssel. 2007. október 1-től dr. Kontz Katalin lett az intézet vezető főorvosa, aki egyedül látja el a terület pulmonológiai teendőit. 
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