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TISZAFÜRED 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Tiszafüred Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.
Az intézmény telefonszáma(i):  59/351-244
Az intézmény e-mail címe:  kuthyelek@gmail.com

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  14
A szűrés-gondozás óraszáma:  13
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Varga Péter Béla
Az intézmény szakdolgozói:  
Lexné Veres Szilvia
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: sebészet, nőgyógyászat, fogászat, röntgen, ultrahang, 
urológia, kardiológia, bőrgyógyászat, ideggyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Kócsújfalu, Újszentgyörgy
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  11
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? 50 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 70 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 50 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 50 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  548
COPD-s betegek száma:  593
tumoros betegek száma:  84
tbc-s betegek száma:  4
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  1
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  1
szénanáthás betegek száma:  532
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  1677

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: 100
- ebből térítéses szűrés:  100
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  30 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma:  1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 Debrecen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Debrecen
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen 
 egyénileg és csoportosan
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

2021. évi adatok


