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KISTELEK 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Kistelek Város Önkormányzat 
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6760 Kistelek, Kossuth L. u. 19.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6760 Kistelek, Postafiók: 43.
Az intézmény telefonszáma(i):  62/259-611; 62/ 597-036
Az intézmény faxszáma(i):  62/567-036
Az intézmény e-mail címe:  titkárság@szerapisz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kistelekmed.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Nagy Z. Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: titkarsag@szerapisz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  62/597-036

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  18
Rendelési idő:  8:00-12:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Selypes Ágnes 
dr. Tóth Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozói:   
Bali Gabriella 
Horváth Józsefné 
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:  
 Kistelek, Pusztaszer, Ópusztaszer, Baks, Balástya, Csengele, Kömpöc
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  11
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  498
COPD-s betegek száma:  540
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  35
tumoros betegek száma:  40
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:  308
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  1404

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1668
- ebből térítéses szűrés:  1301
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  12 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt?  1
- ezen belül a kontaktok száma:  3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  1

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  22 év
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozót 1957. november 16-án nyitották meg, első orvosvezetője: dr. Bóka József volt. A kezde-
tektől 1987-ig szervezetileg a deszki tüdőkórház felügyelete alá tartozott. 1957 óta a következő orvosok 
végezték a betegellátást az intézetben: dr. Bóka József, dr. Keresztes Nagy Franciska, dr. Janó János, dr. 
Balázs Iván, dr. Zombori Gábor, dr. Bánvölgyi Aranka, dr. Fodor Domonka, dr. Vida Marianna, dr. Veidner 
Tibor, dr. Halász Mátyás, dr. Magyar Zoltán. 2010-ben önkormányzati pályázatból a meglévő rendelőin-
tézetet kibővítették. 2011-től itt működik a tüdőgyógyászat. Modern, digitális röntgennel várjuk betege-
inket. Ellátási területünkhöz hét település tartozik: Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Csengele, Balástya, 
Baks, Kömpöc. A szakrendelést jelenleg dr. Selypes Ágnes és dr. Tóth Zsuzsanna látja el heti 5 napban. Az 
itt kivizsgált betegek kórházi hátterét továbbra is a Mellkasi Betegségek Szakkórháza biztosítja Deszken. 
Fontos a veszélyeztetett lakosság gondozása, szűrése, kezelése. 

2021. évi adatok


