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MEZŐKÖVESD 
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Rendelőintézete Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
Az intézmény levelezési címe: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
Az intézmény telefonszáma: 49/505-304
Az intézmény faxszáma: 49/505-302
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Kelemen Anna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: anna.kelemen@freemail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 55 óra
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói: 2 pulmonológus asszisztens
 2 röntgenasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 3 fő

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 48 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 31 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 8 285 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 815 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 592 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 450 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 45 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 98 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 13 425
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 70%
A SEF életkora: 6 év (digitális készülék)
A MEF életkora: –
Van-e átvilágítási lehetőség? nincs
Ha igen, a gép életkora: 50 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: 9 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Az EKG készülék életkora: 4 év
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
1974. augusztusában adták át a Tüdőgondozó és Szűrőállomás épületét, amely eredetileg is tüdőgondozónak épült, 
így a beosztása a szakmai előírások figyelembevételével történt. Azóta is kizárólag Tüdőgondozó és Szűrőállomás-
ként működik. Az évek során amortizálódott gépeit sikerült lecserélni. Másfél éve a régi légzésfunkciós készülék he-
lyett számítógépes légzésfunkciós berendezést helyeztünk üzembe, 2005 decemberében pedig a több mint 30 éves 
régi Zeiss-kamera helyett új digitális szűrőberendezést kaptunk. Az úszóasztalos modern röntgenkészülékünket 6 
éve szerelték be. A Tüdőgondozó és Szűrőállomás személyzete röntgenasszisztensi, illetve pulmonológiai szakasz-
szisztensi végzettséggel rendelkezik. Mezőkövesd és 24 falu ellátását végezzük. Az intézményben mindig főállású 
szakorvos dolgozott. Folyamatos és zavartalan betegellátás folyik évek óta. Jelenleg a rendelőintézet részeként mű-
ködik. Műszerezettségünk megfelelő, gépeink jó állapotúak.
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