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ÓZD 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Ózd Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3601 Ózd, Béke út 1-3.
Az intézmény telefonszáma(i):  48/574-452
Az intézmény e-mail címe:  tüdogondozo@ozdikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Molnár Ildikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  hollo.gaborne@ozdikorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  48/574-408

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  15
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  Sz, Cs 8:00-14:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  30
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  gondozás: Sz, Cs 8:00-14:00 
 szűrés: munkanapokon 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  tüdőgyógyászat, gondozó: előjegyzéssel 
 szűrés: előjegyzés nélkül
Az intézmény orvosai:  dr. Molnár Ildikó
Az intézmény szakdolgozói:  
Barta Petra  
Holló Gáborné  
Labanc Ivett  
Páhiné Márton Annamária  
Szegediné Vasas Enikő  
Volf Anita
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 68 385 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Arló Bánréve 
 Borsodbóta  Borsodnádasd   
 Borsodszentgyörgy  Csernely  
 Csokvaomány Domaháza  
 Dubicsány  Gömörszőlős 
 Hangony  Hét  
 Járdánháza Kelemér 
 Királd Kissikátor 
 Lénárddaróc Nekézseny 
 Putnok Sajómercse 
 Sajónémeti Sajópüspöki 
 Sajóvelezd Sáta 
 Serényfalva Uppony
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? intézményben
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  50 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? intézményben
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 4-5 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  635
COPD-s betegek száma:  724
tumoros betegek száma:  169
tbc-s betegek száma:  5
szénanáthás betegek száma:  169
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  1624

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? nincs
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7097
- ebből térítéses szűrés:  2400
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
Ózdon az 1960-as évektől működik a tüdőgondozó. Munkánk kezdetben a tuberkulózis elleni hatékony küzdelemről szólt, de ma már a betegek nagy része aspecifukus, COPD-s, asztmás, 
az utóbbi hónapokban gyakori a poszt-covidos beteg is. Stabil ernyőképszűrés is ez időtől kezdődött városunkban. Ekkor dr. Eszenyi Géza vezette gondozónkat, majd több főorvosváltás 
is történt. Jelenleg dr. Molnár Ildikó a tüdőgondozó vezetője. A tüdőszűrő felvételek és a légzésfunkciók értékelését is távleletezésben oldjuk meg. Szakrendelés heti 2 alkalommal van, 
előjegyzés szükséges hozzá. Szakdolgozói létszámunk változatlanul 6 fő. 2009-től modern, szép új környezetben tudjuk betegeinket fogadni. 2019-ben kaptunk egy univerzális S-karos 
röntgenfelvételi berendezést, mely nagymértékben segíti munkánkat.

2021. évi adatok


