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KISKUNHALAS 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a SZTE Oktató Kórháza, Tüdőbeteg Gondozó Intézet Tüdőgyógyászat Szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:   magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):   6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):   77/522-077
Az intézmény faxszáma(i):   77/522-011
Az intézmény e-mail címe:   halastudo@freemail.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Jancsikin Ljubomir
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  77/522-077

Működési adatok
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  heti 40
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  8:00-12:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  napi 3 óra
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  12:00-15:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  dr. Jancsikin Ljubomir
Az intézmény szakdolgozói:  
Kispál Zsuzsanna  
Lajkó Sándorné  
Maglódi Lászlóné  
Sebők Attila
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 terület: Balotaszállás, Bodoglár, Borota, Csólyospá-
los, Harkakötöny, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, 
Kunfehértó, Pirtó, Szank, Tompa, Zsana
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  30
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? helyben
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?   
 Kalocsa / 50 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály?  Kalocsa / 50 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? helyben
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 15-20 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1671
COPD-s betegek száma:  1508
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  11
tumoros betegek száma:  131
tbc-s betegek száma:  0

a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  968
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4334

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? nincs
A SEF óraszáma:  heti 15 óra
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6152
- ebből térítéses szűrés:  1547
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? n.a.
- ezen belül a kontaktok száma:  60
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 szakrendelésünkön

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  5 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? a laborban történik
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Mátraháza, Kékestető, Tapolca
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

Az intézmény rövid története
A SEF szűrés megszüntetése után kórházunk Röntgen Osztálya végzi a felvételek készítését digitális kamerával. Fel-
adatunk az admisztrációra és a kivizsgálandók berendelésére korlátozódott. Bevezettük az anti-IgE terápiát, mely 
a betegeknél jelentős életminőség-javulást eredményezett, akut exacerbáció nem volt. Ez intézetünk egyik siker-
története. Az intézet főorvosa, dr. Hajdu László magas szintű tüdő-belgyógyászati munkát végzett (hipertónia, szív-
betegségek, pulmonalis hipertónia stb.) a betegek igen nagy megelégedésére. 2012 óta jelentős létszámcsökkenés 
történt. 2015. október 31-ével dr. Hajdu László főorvos úr végleg befejezte orvosi praktizálását. Szívből gratulálunk a gyógyításban eltöltött sikeres 45 évéhez. Intézetünk vezető főor-
vosának dr. Jancsikin Ljubomirt nevezték ki. Sikerült elérnie, hogy új légzésfunkciós gépet kapjunk. Bízunk benne, hogy a jövőben a többi tervezett fejlesztést is sikerül megvalósítani.

2021. évi adatok


