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PÜSPÖKLADÁNY 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  dr. Komoróczy Károly
Az intézmény címe (irányítószámmal):  4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  54/451-166
Az intézmény honlapjának címe:  www.plrendelo.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kosztyu Nelli
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  pladanytg@citromail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  54/451-166

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30
Rendelési idő:  8-16
Az intézmény orvosa:  dr. Kosztyu Nelli
Az intézmény szakdolgozói:   
Farkas Ildikó Nikolett 
Dienes Bernadett
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában?  40
Ha igen, sorolja fel azokat:  
 kardiológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, labor, bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28672 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Báránd, Szerep, Hosszúhát, Földes, Biharnagybajom, Sárrétudvari, Püspökladány
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 7 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott
asztmás betegek száma:  1012
COPD-s betegek száma:  630
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  422
tumoros betegek száma:  0
tbc-s betegek száma:  0
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  390
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  2087

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  2924
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
A püspökladányi tüdőgondozó 1949 óta működik. A 70-es években az Egészségügyi Intézményekhez integrálták. Akkor a gondozóban egy orvos és hat asszisztens dolgozott. A 90-es 
évek végén a létszámcsökkentések miatt az asszisztensek száma feleződött. A feladatkör bővülésével változott a tevékenység és a felszereltség. 2002-ben új épületbe költöztött a 
gondozó, 2004 óta vállalkozási formában működik.

2021. évi adatok


