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SZIGETSZENTMIKLÓS 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Az intézmény tulajdonosa: fenntartó:  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2313 Szigetszentmiklós, Postafiók: 3
Az intézmény telefonszáma(i):  24/524-148
Az intézmény faxszáma(i):  24/406-009
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@szszri.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szszri.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Papné dr. Raffay Éva
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  foigazgato@szszri.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  24/524-148

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  felnőtt rendelés 60 óra, SEF 18 óra
Rendelési idő:  
hétfő, szerda, péntek 8:00-14:00 (dr. Herke)  
kedd: 8:00-12:00 és 13:00-18:00 (dr. Herke) 
szerda 15:30-18:00 (dr. Borbély)
A bejelentkezés módja:  előjegyzéssel telefonon: 06-24-524-162 
 emailben: tudogondozo@szszri.hu
Az intézmény orvosai:  
dr. Herke Paula, főorvos 
dr. Borbély Tibor, főorvos (heti 3 órában)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4 fő
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 terület: Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Duna-
haraszti, Dunavarsány, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, 
Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, 
Tököl (közel 153000 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  78
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  4128
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5431
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  23687
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  1,5 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:  15 év
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Intézetünk elődje egy ismeretlen korú, néhány helyiséges épületszárnyában kezdte meg működését az 1950-es évek végén. Azóta több alkalommal került sor bővítésre, átalakításra. A 
főépület jelenlegi formáját 2011-ben nyerte el, amikor is befejeződött a közel 1,2 milliárd forintos Európai Uniós beruházás. Ezzel egy időben az új épületrész kialakítása mellett a régi 
főépület kb. 65%-a is teljesen megújult. A fejlesztés részeként kialakításra került több műtéti szakmára kiterjedően az egynapos sebészeti és az infúziós kezeléseket szolgáló nappali 
ellátási részleg, továbbá sor került kiemelt feladatként a diagnosztika, azon belül is elsősorban a radiológia fejlesztésére, digitalizálására. 2011 július óta az addig Ráckevén működő 
Tüdőgondozó Intézet is bekerült a rendelőbe.

2015. évi adatok


