
91

MAKÓ 
Működési adatok
Az intézmény neve: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15.
Az intézmény levelezési címe: 6900 Makó, Lonovics sgt. 15.
Az intézmény telefonszáma: 62/213-422
Az intézmény faxszáma: 62/213-422
Az intézmény tulajdonosa: Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet 
Az intézmény vezetője: dr. Vinkó József, intézetvezető főorvos

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 3 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Vinkó József, intézetvezető főorvos
dr. Karácsonyi Mária, főorvos
dr. Simenszky Gyula, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 7 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Sipos Judit, röntgenasszisztens, koordinátor
Bíró Zoltánné, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Bíró Zsoltné, röntgenasszisztens
Fátyol Ida, asszisztens
Sipos Sándor, OKJ szakápoló
Schultheisz Lajosné, asszisztens
Igazné Szabó Gabriella, asszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 54 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 9 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 18 366 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 496 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 451 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  274 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 128 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 45 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 14 210 SEF, 6 855 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 39%
A SEF életkora: 30 év
A MEF életkora: 1 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 8 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A makói Tüdőgondozó Intézet 1938-tól működik. Ellátási területe Makó és térsége – 16 községre – terjed ki. Stabil 
EF 1963-tól működik. A MEF szűrést a szegedi gondozó szervezi (2005-től digitális készülékkel) a feldolgozás az 
intézetben történik. 1978-ban a kórház-rendelőintézeti egységbe integrálódtunk. Az utóbbi években csökkent a 
tbc-s betegek száma, viszont lényegesen megnövekedett az aspecifikus betegekszám. A betegek kivizsgálását a 
deszki tüdőgyógyintézet végzi. 

2009. évi adatok


