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NAGYKÁTA 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta, Tüdőgondozó 
Az intézmény címe: 2760 Nagykáta, Sütő u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 2760 Nagykáta, Sütő u. 1.
Az intézmény telefonszáma: 29/440-114
Az intézmény faxszáma:  29/442-034
Az intézmény vezetője:  dr. Kiss Barna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.kissb@invitel.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Kiss Barna, tüdőgyógyász
dr. Németh Ildikó, gyermektüdőgyógyász
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  6 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  62 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
Farmos  Kóka 
Pánd  Nagykáta 
Szentlőrinckáta  Szentmártonkáta 
Tápióbicske  Tápiógyörgye 
Tápióság  Tápiószentmárton 
Tápiószecső Tápiószele  
Tóalmás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  28 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  7 380 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  1 506 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek szánla 2011-ben:  1 461 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  916 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  103 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  110 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést?  igen
Ha igen, akkor a szűrések száma:  19 988 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  42%
A SEF életkora:  33 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  igen
Ha igen, a gép életkora:  17 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:  12 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
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
Az intézet 1948-ban kezdte meg működését. Az elhelyezésre szolgáló kúria épületét az ellátott települések 
hozzájárulásával és a lakosság adakozásából vásárolták meg, és rendezték be. 1948  –70 között Járási Tanács 
Tüdőbeteggondozó Intézete, 1971–76 között Pest Megyei Tanács Tüdőgondozó Intézete, 1977-től Szakorvosi 
Rendelőintézet Tüdőbeteggondozó Intézete néven működik. Jelenleg 13 település közel 60 ezer lakosát látja 
el. Röntgendiagnosztika 1952-től, stabil EF állomás 1966-tól működik. 1970-71-ben teljes átalakítást és bő-
vítést követően nyeri el jelenlegi formáját (két forgalmi körös, központi fűtéses, megfelelő szociális helyisé-
gekkel ellátott). A gondozóintézet főfoglalkozású orvosai: 1948  –1969 között dr. László Pál vezető főorvos, 
1970  –1971 között dr. Molnárné dr. Makay Jolán mb. vezető főorvos, 1971–1974 között dr. Hannák István veze-
tő főorvos, 1974  –1976 között dr. Hindy Andrea vezető főorvos, 1976  –2004 között dr. Smidéliusz László vezető 
főorvos és dr. Kiss Judit főorvos, 2005  – 2007 között dr. Kiss Barna. 2007 májusától helyettesek: dr. Marton 
Piroska főorvos, dr. Szeleczki Róza főorvos, dr. Smidéliusz László főorvos, dr. Fehér Éva Andrea adjunktus, dr. 
Bende Zoltán szakorvos.
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