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SARKAD 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.
Az intézmény címe: 5720 Sarkad, Béke sétány 6.
Az intézmény levelezési címe: 5720 Sarkad, Béke sétány 6.
Az intézmény telefonszáma: 66/585-800/812 mellék
Az intézmény faxszáma: 66/585-800
Az intézmény tulajdonosa: Sarkadi Kistérségi Nonprofit Kft.
Az intézmény vezetője:  Debreczeni Lajos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: szakrendelo@invitel.hu; tudogondozo@szakrendeles_sarkad.hu

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  heti 20 óra
A szűrés-gondozás óraszáma:  heti 9 óra
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H-Cs 7:00-12:00
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, K, Cs 12:00-14:00, Sz 12:00-15:00
A bejelentkezés módja:  időpontkérés
Az intézmény orvosai:  dr. Lopusnyi István
Az intézmény szakdolgozói:  Bodnár Lászlóné Szabó Ambrusné
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 24 745 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Biharugra Geszt
 Körösnagyharsány  Kötegyán
 Méhkerék Mezőgyán
 Okány Sarkad
 Sarkadkeresztúr Újszalonta
 Zsadány
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 15 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 15 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  8 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 8 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT?  15 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  21 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  746
COPD-s betegek száma:  122
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  100
tumoros betegek száma:  111
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:  611
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  2726

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:  n.a.
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2422
- ebből térítéses szűrés:  1187
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  10 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma:  2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Központi Kórház Gyula, Reumatológia

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát?  nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére?  van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Békés Megyei Központi Kórház
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó korábbi épülete 1962-ben épült, a sarkadi járás településeinek és az akkor még nagyközség (most már város) lakosságának ellátására jött létre. SEF-fel nem rendelke-
zünk, a területen a gyulai MEF végzi az EF szűréseket. 1991-ig a Békés Megyei Tüdőkórház (Gyula) szakrendelőjeként, majd 1991 júliusától Sarkad város önálló önkormányzati intézmé-
nyeként működtünk, nem voltunk integrálva más egészségügyi intézményhez. Önálló költségvetéssel rendelkeztünk, gazdálkodásunkat a város önkormányzati intézményeivel azonos 
módon a város Intézményi Gondnoksága látta el. Jelenleg is a régi járás területével megegyező régió, Sarkad és kistérsége tüdőbeteggondozói és pulmonológiai szakellátását végezzük. 
2011. augusztus 31-én a tüdőgondozó önálló intézményként megszűnt. 2011. szeptember 1-től a a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. keretében, annak egyik 
szakrendeléseként működünk.

2021. évi adatok


