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MOHÁCS 
Működési adatok
Az intézmény neve: Mohács Város Kórháza Tüdőbeteggondozó
Az intézmény címe: 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Az intézmény levelezési címe: 7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Az intézmény telefonszáma: 69/511-177
Az intézmény faxszáma: 69/311-913
Az intézmény tulajdonosa: Mohács Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Tóth Tivadar
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: drtothtivadar111@gmail.com

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai: dr. Tóth Tivadar, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: infektológiai szakrendelés
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 51 144 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Babarc Bár
 Bezedek Bóly
 Borjád Dunaszekcső
 Erdősmárok Erzsébet
 Fazekasboda Feked
 Geresdlak Görcsönydoboka
 Hímesháza Homorud
 Ivándárda Kátoly
 Kékesd Kisbudmér
 Kisnyárád Kölked
 Lánycsók Lippó
 Liptód Majs
 Maráza Máriakéménd
 Mohács Monyoród
 Nagybudmér Nagynyárád
 Palotabozsok Pócsa
 Sárok Sátorhely
 Somberek Szajk
 Szebény Szederkény
 Szellő Székelyszabar 
 Szür Töttös
 Udvar Újmohács
 Versend
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 28 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1189
COPD-s betegek száma:  1196
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  1196
tumoros betegek száma:  39
tbc-s betegek száma:  0
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  4
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  1
szénanáthás betegek száma:  647
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4242

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeznek-e rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma 2011-ben: 7015
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 13,8%
A SEF életkora: 42 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 38 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 5 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
Tüdőgondozó intézetünk a 30-as évek közepén kezdte meg működését. A 70-es évek végétől stabil ernyőfény-
képszűrő állomással rendelkezünk. 1968-ban a gondozó a kórháztól távolabb eső épületbe költözött. 1998 óta a 
gondozó ismét a kórház területén működik, ezzel a fekvőbeteg-osztályokkal, a kardiológiai szakrendeléssel és a 
társszakmák szakrendeléseivel rendszeres és szoros együttműködés valósulhatott meg. Jelenleg egy fő teljes, 
két fő részmunkaidős szakorvos dolgozik öt asszisztens segítségével. Pulmonológiai rehabilitációs és dohányzás-
leszokást támogató programunk évek óta eredményesen működik.

2021. évi adatok


