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NAGYATÁD 
Működési adatok
Az intézmény neve: Városi Önkormányzat Kórház Rendelőintézet, Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 7500 Nagyatád, Koch R. u. 6.
Az intézmény levelezési címe: 7500 Nagyatád, Koch R. u. 6.
Az intézmény telefonszáma: 82/351-440
Az intézmény faxszáma: 82/351-035
Az intézmény tulajdonosa: Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Budai Gabriella
 

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 1 fő
Az intézmény orvosa: dr. Budai Gabriella, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Fábikné Kocsis Tünde, röntgenasszisztens 
Grunnerné Hartai Ildikó, röntgenasszisztens 
Harisné Pintér Margit, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Juhász Julianna, képalkotó diagnosztikai asszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 47 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 28 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nem
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 7 001 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 411 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 215 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  250 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 80 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 33 fő

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: 7 789 SEF, 1 365 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 79%
A SEF életkora: 35 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 15 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
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: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 15 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nem

Az intézmény rövid története
A század végén, 1895-ben Éhn Sándor nagyatádi járási főszolgabíró egy Nagyatádon felállítandó járási kórház alapját kívánta megteremteni a községi utak mentén növő fű árának 
összegyűjtéséből. 1914-ig 13215 korona gyűlt össze, ami a vármegyéhez került, de az első világháború meghiúsította a megvalósítást, az infláció pedig elvitte a pénzt. A sok gümőkóros 
megbetegedés és annak magas halálozási aránya sürgette az 1928-ban létesített tüdőbeteggondozó átadását, ami a szegény tüdőbetegek gondozását, a betegség felderítését szolgálta. 
Naponta volt ingyenes rendelés és a szegény pretuberkulotikus vérszegény gyermekek (30 fő) reggeliztetési akciója. Már az első három évben harmadára csökkent a gümőkóros halá-
lozás. Az 1950-es években dr. Naményi József tüdőgyógyász szakorvos nagy empátiával és elődei példáján a szegények gyógyításával sok embertársán segített. Őt követte dr. Büttner 
József gondozóvezető főorvos, majd dr. Kopcsányi Gemma és jelenleg dr. Budai Gabriella.
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