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NAGYKŐRÖS
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  szakkórház
Az intézmény neve: Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete 
Az intézmény címe: 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  53/351-444
Az intézmény faxszáma(i):  53/351-761
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@nkrehab.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.nkrehab.hu
Az intézmény vezetője:  Tankó Ágota főigazgató
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@nkrehab.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  53/351-444

Működési adatok
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  8
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  K 8:00-10:00; Sz, Cs 14:00-17:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  17
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, P 8:00-12:00; K 11:00-16:00; Sz, Cs 11:00-13:00
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosa:  dr. Frank Emil, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Mohácsiné Fehér Edit, pulmonológus- allergológus szakasszisztens, röntgen asszisztens 
Szentpéteriné Mohácsi Nikoletta, röntgenasszisztens  
Vég Róbert, röntgenasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28 448 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Nagykőrös, Kocsér, Nyársapát
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 12 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Kecskemét / 15 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Kecskemét / 15 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Kecskemét / 15 km 
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Cegléd / 15 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  14 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  475
COPD-s betegek száma:  516
tumoros betegek száma:  36
tbc-s betegek száma:  1
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  40
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  1215

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Van-e önálló SEF a gondozóban? van
A SEF óraszáma:  17
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
-- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2898
-- ebből térítéses szűrés:  1553
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  35
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? igen
-- ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  561
a MEF készülék:  digitális busszal kiszálló
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 3
- ezen belül a kontaktok száma:  3
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora?:  15 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  15 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  15 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Mátraháza, Kékestető
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
Nagykőrösön 1921-ben alakult meg a Vöröskereszt Egylet, melynek első elnöke dr. Tanárky Béla volt. Ő szükségesnek vélte olyan in-
tézmény létrehozását, ahol a megelőzéssel, a felkutatással és a gyógyítással foglalkoznak. Elképzelései megvalósításában dr. Kovács 
Zsigmond támogatta, aki a későbbi Tüdőgondozó Intézet vizsgáló orvosa lett. 1928. május 12-én került sor a Tüdőgondozó Intézet 
megnyitására a mai Eszperantó u. 19. sz. alatti helyiségben. Dr. Tanárky Béla lett a gondozó vezető-főorvosa, dr. Kovács Zsigmond a 
vizsgáló orvos és mellettük egy nővér végezte a napi munkát. 1946. augusztus 1. után dr. Berta Károly lett az Intézet vezetője, amely 
a mai Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatt működött. Az 1950-es évek végén létesült a Tüdőszűrő Állomás. 1967–1982 között a Tüdőgondozó 
Intézetet dr. Pál Endre főorvos vezette, aki átfogó korszerűsítést hajtott végre. 1982-től a Tüdőgondozó Intézet és Tüdőszűrő Állomás 
vezetője dr. Poncsák Mária főorvos volt. 2010. április 1-től dr. Frank Emil intézetvezető főorvos látja el a terület tüdőgyógyászati te-
endőit. Az intézetben 3 szakképzett asszisztensnő dolgozik. Technikai felszereltségünk a minimál standard feltételeknek megfelelő.

2021. évi adatok


