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MEZŐKOVÁCSHÁZA 
Működési adatok
Az intézmény neve: Vis Medica Kft.
Az intézmény címe:  5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38.
Az intézmény levelezési címe: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38.
Az intézmény telefonszáma: 68/381-222
Az intézmény faxszáma: 68/381-222
Az intézmény tulajdonosa: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Spiák Ibolya
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: vismed@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Stifter Aranka, főorvos
dr. Stégermájer Györgyi, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 39 777 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Almáskamarás  Battonya 
 Kunágota Magyarbánhegyes 
 Medgyesegyháza  Mezőhegyes 
 Mezőkovácsháza Nagybánhegyes 
 Nagykamarás  Végegyháza 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2 207 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 959 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 642 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  295 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 19 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: –
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma (2011 augusztusától): 182
A SEF életkora: 1 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 1 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? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A Mezőkovácsházi Tüdőgondozó Intézet 1949-ben nyitotta meg kapuit. Épülete 1941-ben épült, eredetileg Zöldkereszt és 
Iskolafürdőként üzemelt, majd a háborúból, fogságból hazajött emberek betegségei miatt (tbc, leromlott egészségi álla-
pot) vált szükségessé a tüdőgondozó megnyitása. 1949  –1960 között vezető főorvosa dr. Uitz Béla főorvos volt, mellette 
5 asszisztens és 1 takarítónő dolgozott az intézményben. 1960  –1993 között dr. Kászonyi Katalin főorvosnő vezetésével 
működött a tüdőgondozó, 6 asszisztenssel, 1 Calmette-védőnővel és 1 takarítónővel. Akkoriban 17 közigazgatási egység 
tartozott a működési területéhez. Jelenleg a Vis Medica Egészségügyi Kft. szakrendelőjének épületében van a tüdőgon-
dozó, és 15 község tartozik a működési területéhez. Jelenleg hetente háromszor van rendelés dr. Stifter Aranka főorvos és 
dr. Stégermájer Györgyi szakorvos vezetésével. Az asszisztensek létszáma 2 fő. Átvilágító berendezés és légzésfunkciós ké-
szülék is van a szakrendelésen, amelyeket rendszeresen használnak a betegek vizsgálatakor. MEF szűrés jelenleg már nem 
történik. 2010 áprilisa és 2011 augusztusa között megtörtént a szakrendelő rekonstrukciója, a tüdőgondozó is korszerűbb 
körülmények közé került és új röntgengépet kapott.
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