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MÓR 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mór Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  8060 Mór, Kórház u. 21.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  8060 Mór, Kórház u. 21.
Az intézmény telefonszáma(i):  30/488-5441
Az intézmény vezetője:  dr. Morvay Krisztina
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  30/488-5441

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  44
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Morvay Krisztina
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat: kardiológia, fül-orr-gégészet, sebészet, nőgyógyászat, 
reumatológia, ortopédia, szemészet
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Bakonycsernye, Balinka, Csákberény, 
Fehérvárcsurgó, Magyaralmás, Mór, Pusztavám, Bakonykúti, Bodajk, Csókakő, Isztimér, 
Mecsér, Nagyveleg, Söréd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  19
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2726
COPD-s járóbetegek száma:  725
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  300
tumoros járóbetegek száma:  159

tbc-s járóbetegek száma:  2
szénanáthás járóbetegek száma:  2119
összes járóbeteg száma:  6909

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  422
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1185
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 3
- ezen belül a kontaktok száma?  0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 3

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

2017. évi adatok


