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MÓRAHALOM 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
Az intézmény címe:  6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.
Az intézmény levelezési címe:  6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.
Az intézmény telefonszáma:  62/281-008
Az intézmény faxszáma:  62/280-123
Az intézmény tulajdonosa:  Mórahalom Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője:  dr. Malatinszki Jánosné
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  moravital@morahalom.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 15 óra
 tüdőgondozó 15 óra
Az intézmény orvosa:  dr. Treer Mária, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  2 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Süvegné Bánszki Klára, röntgenasszisztens
Jeney Mária, asszisztens
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  röntgendiagnosztika

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  19 537 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  11 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben:  1 994 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben:  657 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben:  780 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  105 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben:  32 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben:  37 fő

Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést?  igen 
Ha igen, akkor a szűrések száma:  1 990 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  8,5 %
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, a gép életkora:  2 év
Végeznek-e rendszeresen 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:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Az EKG készülék életkora:  6 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  igen
 az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  igen
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
1947-ben létesült a Mórahalmi Tbc-gondozó Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Zákányszék és Pusztamérges ellátására. 
Kezdetben a helyi Tanács majd a Megyei Tanács intézménye volt. Első főorvosa dr. Leitner Margit belgyógyász, őt 
követte dr. Rózsa József, majd dr. Varga Júlia. Később a Deszki Tüdőgyógyintézet vette át a vezetését, főorvosa dr. 
Vida Marianna lett. 2002 szeptemberétől a Mórahalmi Önkormányzat tulajdonába, a Móra-Vitál Kht. irányítása alá 
került dr. Vághy Imre Richárd vezetésével. 2009 januárjától dr. Malatinszki Jánosné vette át a vezetést, 2009 máju-
sától a Móra-Vitál Kht. Kft-vé alakult át. A tüdőgondozóban azóta és jelenleg is dr. Treer Mária a főorvos. Az épületet 
többször bővítették, felújították, felszerelését folyamatosan modernizálták. A gondozóban kivizsgált betegek kórhá-
zi hátterét a deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza biztosítja. A homokháti kistérség lakosai igénylik a Mórahalmi 
Tüdőgondozó működését. A Móra-Vitál Kht. és az Önkormányzat mindent megtesz az Intézmény fejlesztésére.
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