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MEZŐCSÁT 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Mezőcsát Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
A tüdőgondozó telefonszáma:  49/553-010
A tüdőgondozó faxszáma:  49/553-025
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozó@mezocsat.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Jónás József
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  49/553-010

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  25 óra
Rendelési idő:  kedd 8:00-20:00; csütörtök 8:00-21:00
Az intézmény orvosai:  dr. Jónás József
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  16 812 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Ároktő Gelej  Hejőpapi 
 Igrici  Mezőcsát Mezőnagymihály 
 Tiszadorogma Tiszaeszlár  Tiszakeszi 
 Tiszatarján
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  13 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  1 512 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  546 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  465 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  241 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  38 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  152 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
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?  nincs

Az intézmény rövid története
A Tüdőgondozó Intézetnek 2011-ig otthont adó kastély a múlt század fordulóján épült. Édes Antal Országgyűlési képviselő kúriája volt. Az államosításkor került a magyar állam tulaj-
donába. 1947-től Egészségházként funkcionált. 1947-ben ebben az épületben vette kezdetét a tbc-s betegek ellátása. Az intézmény 1949-től már Mezőcsáti Tüdőbeteggondozó néven 
működött. Az épületben kapott még helyet a Zöldkereszt és a Járási Tanács Egészségügyi Osztálya. A beépített padlástérben alakították ki a szolgálati lakást. 1970-ben kiköltözött az 
egészségügyi osztály. Ekkor telepítették az átnézeti és rétegvizsgálatra alkalmas röntgenberendezést a félhullámú átvilágító szerkezet helyett. A tüdőgondozó működtetője az évek 
során több alkalommal változott. A Megyei Tüdőgyógyintézethez, a Járási Hivatalhoz, a leninvárosi, illetve a tiszaújvárosi rendelőintézethez, a Mezőcsáti Nagyközségi Tanácshoz in-
tegráltan működött. 1989-től az ebben az évben átadott Egészségügyi Központ lett a működtetető. Ekkor az anya-csecsemővédelem is kiköltözött az épületből. Mezőcsát nagyközség 
1990. március 15-én városi rangra emelkedett, azóta a Városi Önkormányzat az intézet fenntartója. 2011 októberétől teljesen új gondozóba költöztünk. Gépeink digitális technikával 
PACS-rendszerben működnek.
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