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PAKS 
Működési adatok
Az intézmény neve: Paks Város Rendelőintézete Tüdőbeteg Gondozó Intézet
Az intézmény címe: 7030 Paks, Deák F. u. 22.
Az intézmény levelezési címe: 7030 Paks, Deák F. u. 22.
Az intézmény telefonszáma: 75/311-007
Az intézmény tulajdonosa: Paks Városi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Kárpáti István
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tudog@tolna.net
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosa: dr. Kárpáti István
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Bauer Fülöpné
Vass Jánosné
Szabados Csabáné
Vájer Mártonné
Szendi Lászlóné
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 48 575 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 26 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 3 125 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 987 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 815 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  2 525 fő
Az intézményben ellátott új tumoros betegek száma 2009-ben: 20 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 4 fő
 

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

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 7 938
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 19,8%
A SEF életkora: 30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 30 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 25 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Az EKG készülék életkora: 40 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
A paksi tüdőgondozó intézet 1950 óta működik. Első vezetője 1950  –1972 között dr. Resch Gyula volt. 1973-tól 
kezdve a mai napig – jelenleg már nyugdíjasként, 2010. április 1-től szerződéssel – dr. Kárpáti István vezeti tüdő-
gyógyászként a gondozót. A gondozó épülete 1950 előtt magánkúria volt, majd államosították, 1986-ban pedig 
teljesen felújították. A tüdőgondozó vezetői állást 11. éve hirdetik üres állásként, de eddig pályázó sajnos nem 
volt. A még dolgozó asszisztensnők 35. éve a munkatársaim, nagyon jó a kollektíva.

2009. évi adatok

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
A SEF óraszáma:  30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2114
- ebből térítéses szűrés:  140
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  12 év
A MEF óraszáma:  0
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 3
- ezen belül a kontaktok száma:  0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  3
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 komplex

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év - krónikus osztályon
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel?  Radiometer ABL80FLEX
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? krónikus tüdőosztály helyben + Szekszárd
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


