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BUDAPEST*
Működési adatok
Az intézmény neve: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
Az intézmény címe: 1121 Budapest, Pihenő u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 1121 Budapest, Pihenő u. 1.
Az intézmény telefonszáma: 1/391-3200
Az intézmény faxszáma: 1/394-3521; 1/200-7060
Az intézmény tulajdonosa: Egészségügyi Minisztérium
Az intézmény vezetője: dr. Kovács Gábor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: kovac@koranyi.hu
Az intézmény honlapja: www.koranyi.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma:  49
Az intézmény orvosai:  94
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 301
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 109
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: országos feladatok
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? n.a.
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2007-ben: 13378

Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2007-ben:  8469
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2007-ben:   1786
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2007-ben:  4445
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2007-ben:  762
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2007-ben:  4057
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2007-ben:   449
 

Az intézmény rövid története
Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet az egykori Erzsébet Kirányné Szanatórium helyén működik, 
melyet Korányi Frigyes alapított szegény sorsú betegek gyógyítása céljából. A szanatórium 1901 novemberében 
nyílt meg a budai hegyvidék gondosan kiválasztott, ideális természeti adottságú lejtőjén a Pozsonyi hegy és 
Budakeszi között. Indulásakor 116 gümőkóros beteget ápolt. 1900-ben, 1918-ban és az 1960-as években új épü-
letekkel bővült az intézmény. Ma 548 ágyon működünk. Tüdőosztályon, valamint mellkassebészeten és krónikus 
pulmonológiai (palliatív, légzésrehabilitácós, krónikus tbc-s ) osztályokon folytatunk gyógyító tevékenységet, 
betegeinket az ország teljes területéről fogadjuk. A nagy forgalmú bronchológiai rendelő felszereltsége a kor 
követelményeinek megfelelő. Radiológiai osztályunk 2006-ban CT-vel bővült, digitális röntgenkészüléket vá-
sároltunk. A teljes körű betegellátást segíti a patológia, a klinikai laboratórium és a mikrobiológiai osztály. A 
kórélettani osztály és a tumorbiológiai osztály tudományos kutatást folytat és részt vesz a képzésben. Intéze-
tünkben posztgraduális orvosképzést folytatunk. Szerepet vállalunk a tüdőtranszplantációs várólista vezetés-
ében, a betegek kiválasztásában és a transzplantált betegek utókezelésében. A Mellkassebészeti Osztály műtéti 
tevékenysége nemzetközileg is elismert.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST
Az intézmény adatai 
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  klinika, tüdőgyógyászati osztály, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai Klinika
Az intézmény tulajdonosa:  Semmelweis Egyetem
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1125 Budapest, Diós árok 1/c
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   1428 Budapest Pf.: 2
Az intézmény telefonszáma(i):  1/355-9733
Az intézmény faxszáma(i):  1/214-2498
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag_pulm@med.semmelweis-univ.hu
Az intézmény honlapjának címe:  semmelweis.hu/pulmonológia
Az intézmény vezetője:  Prof. dr. Losonczy György
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: losonczy.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/355-8682

Az intézmény rövid története
A tüdőgyógyászat 1942-ben vált az orvosi oktatás részévé, amikor megala-
pították a Tüdőgyógyászati Tanszéket. A tanszéket 1953-ban minősítették 
át Pulmonológiai Klinikává. A klinika korábbi igazgatói: Kováts Ferenc 
(1942–1961), Miskovits Gusztáv (1961–1988), Hutás Imre (1988   –1993) és 
Magyar Pál (1993  –2007) voltak. 1960-ig a tüdőgyógyászat oktatásában a 
ftiziológia dominált. Azóta áthelyeződött a hangsúly az aspecifikus tüdő-
betegségekre. Az utóbbi negyedszázadban a tüdőgyógyászat fokozatosan 
a belgyógyászat egyik fontos speciális területévé vált, létrejött a „respira-
torikus medicina”. A pulmonológia oktatása jelenleg magában foglalja a 
tüdő, a pleura, a légutak és részben a mediastinum csaknem valamennyi 
betegségét és ezek speciális diagnosztikus módszereit. Az egy féléves ok-
tatás hagyományosan kiscsoportos formában zajlik, és központi része a 
klinika betegeinek bemutatását. A képzéssel kapcsolatos feladatok jelen-
tősen bővültek. 1986 óta graduális tüdőgyógyászati képzés folyik néme-
tül, 1990 óta pedig angol nyelven is. Az utóbbi években a posztgraduális 
képzésben is alapvető szerepet játszanak klinikánk oktatói. Tüdőgyógyá-
szok képzése mellett a klinika részt vesz családorvosok és allergológus 
szakorvosok képzésében, felsőfokú nővérképzésban és pulmonológus 
szakasszisztens képzésben is, és minden évben továbbképző speciális 
szaktanfolyamokat is indít. 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  17
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  174
Rendelési idő:  08:00-12:00
A bejelentkezés módja:  telefonon előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Losonczy György, egyetemi tanár, igazgató  
dr. Müller Veronika, egyetemi tanár  
dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár  
dr. Horváth Gábor ,egyetemi docens  
dr. Tamási Lilla, egyetemi docens  
dr. Gálffy Gabriella, egyetemi docens  
dr. Bohács Anikó, egyetemi adjunktus  
dr. Komlósi Zsolt, egyetemi adjunktus  
dr. Lukácsovits József, egyetemi adjunktus  
dr. Süttő Zoltán, egyetemi adjunktus  
dr. Karlócai Kristóf, klinikai főorvos  
dr. Komáromi Tamás, klinikai főorvos  
dr. Máthé Csaba, klinikai főorvos  
dr. Szondy Klára, klinikai főorvos  
dr. Zsámboki Gabriella, klinikai főorvos  
dr. Böcskei Renáta, klinikai szakorvos  
dr. Czaller Ibolya, klinikai szakorvos  
dr. Csósza Györgyi, klinikai szakorvos  
dr. Eszes Noémi, klinikai szakorvos  
dr. Kis Adrián, klinikai szakorvos  
dr. Kováts Zsuzsanna, klinikai szakorvos 

dr. Kunos László, klinikai szakorvos  
dr. Bikov András, klinikai orvos  
dr. Gáspár Eszter, klinikai orvos  
dr. Horváth Péter, klinikai orvos  
dr. Lázár Zsófia, klinikai orvos  
dr. Nagy Attila, klinikai orvos  
dr. Oroszi Dóra, klinikai orvos  
dr. Őri Eszter, klinikai orvos  
dr. Perlényi Nóra, klinikai orvos  
dr. Puskás Rita, klinikai orvos  
dr. Tóth Laura, klinikai orvos  
dr. Vincze Krisztina, klinikai orvos  
dr. Gőbel Orsolya, egyetemi adjunktus  
dr. Vastag Endre, professor emeritus  
dr. Orosz Márta, ny. egyetemi docens  
dr. Tarján Enikő, ny. egyetemi docens  
dr. Csiszér Eszter, ny. klinikai főorvos  
dr. Wollák András, ny. klinikai főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  75
Hol működik a járóbeteg-rendelés? klinikán
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 40
Ha igen, sorolja fel azokat: kardiológia, pulmonális hypertonia centrum, onkológiai 
gondozás, autoimmun betegségek, interstitialis tüdőbetegségek, transzplantációs 
szakambulancia, alváslabor, terhes asthma ambulancia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem
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Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Budapest I., VIII., IX., XII. és XIX. kerülete, Gyál, Ócsa, Felsőpakony, Alsónémedi, 
Apaj, Áporka, Bugyi, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, 
Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, 
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl. – összesen: 467 177
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  -
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  529
COPD-s járóbetegek száma:  811
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  -
szénanáthás járóbetegek száma:  95
tumoros járóbetegek száma:  853
tbc-s járóbetegek száma:  21
összes járóbeteg száma:  6873
asztmás fekvőbetegek száma:  75
COPD-s fekvőbetegek száma:  519
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  -
tumoros fekvőbetegek száma:  436
tbc-s fekvőbetegek száma:  37
összes fekvőbeteg száma:  2369

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó datok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  -
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 25
- ezen belül a kontaktok száma? -
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 15
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 Pulmonológiai Klinika

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 2 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  8 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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BUDAPEST
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  MH EK Honvédkórház, Járóbeteg Szakrendelő Intézet, Tüdőgyógyászat szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Honvédség (fenntartó)
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1380 Budapest, Pf. 1214.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/465-1800
Az intézmény faxszáma(i):  1/320-1619
Az intézmény e-mail címe:  mihaly.timar@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:  www.honvedkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Szabó István vezérőrnagy
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  mh.ek@hm.gov.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/465-1800

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  150
Rendelési idő:  H-P 7.30-13.30; 14.00-20.00
A bejelentkezés módja:  telefonon keresztül, számítógépes előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Koller Éva 
dr. Magyar Melinda 
dr. Szűcs Hajnalka 
dr. Tóth Éva 
dr. Timár Mihály
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben, kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 24 szakrendelés
Ha igen, sorolja fel azokat: Általános Sebészet, Baleseti Sebészet, Belgyógyászat, 
Bőrgyógyászat, Diabetológia, EKG-Kardiológia, Fül-orr-gégészet, Audiológia, Gasztro-
enterológia-Endoszkópia, Gyógytorna Szolgálat (Központi szolgálatok), Ideggyógyászat, 
Idegsebészet, Klinikai immunológia és allergológia, Szülészet-Nőgyógyászat, Ortopédia, 
Haemophilia és Haemostasis, Porfiria, Pszichiátria, Reumatológia-Fizioterápia, Szemé-
szet, Tüdőgyógyászat-Tüdőgondozó, Urológia, Fogászat, Foglalkozás-egészségügy
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: országos hatáskör
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? a kórházhoz tartozik
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs
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BUDAPEST I-XII. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak I-XII. kerületi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1122 Budapest, Pethényi köz 1.
A tüdőgondozó telefonszáma: 1/355-8322
A tüdőgondozó faxszáma: 1/457-0255; 1/457-0256
A tüdőgondozó vezetője: dr. Vasas Szilvia 
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:   vsz@freemail.hu 
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/355-8322 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma: 4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 155 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Vasas Szilvia  
dr. Lukács Judit  
dr. Lorber Zsuzsanna  
dr. Kunszenti Tamás
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 10
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?    igen (allergológia)

Az ellátott terület adatai 
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 70 000
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Budapest I. és XII. kerülete, Szomor, Gyermely
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen   
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  
 a Szent János Kórház területén van a SE Pulmonológiai Klinika

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen   
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést? nem
A SEF életkora: 20 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van    
Ha igen, akkor a gép életkora: 10 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen   

Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen   
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen   
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: testpletizmográf 22 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen   
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.



13

Az intézmény rövid története
A II. kerületi Tüdőgondozó 1932. október 1-én, avárosi gondozók között tizedikként nyitot-
ta meg kapuit. A budapesti Tüdőgondozó Intézetek vezetője dr. Parassin József volt, aki az 
1924-ben életre hívott TEOB (Tuberkulósis Elleni Küzdelem Országos Bizottsága)titkáraként 
is jelentős szakmapolitikai tevékenységet folytatott. Parassin tervei között a Tüdőgondozó 
mellé telepített fektető, szociális ellátó is szerepelt. A tüdőgondozók önállóorvosi vezetése 
csak később, 1945-től kezdődött, ekkor is a Budapesti Igazgatóság irányítása mellett. A gon-
dozók feladata a diagnózis felállítása, a betegek regisztrálása, szociális segítségnyújtás volt 
elsősorban, és szinte kizárólag szegény-sorsúak ellátását végezték, akik tudomást szerezve a 
tüdőgondozó létezéséről, többnyire önként jelentkeztek vizsgálatra, illetve a házasságkötés előtti kötelező vizsgálat (1936-tól) előírása szerint jelentkeztek, valamint a már kiemelt beteg 
környezetéből ellenőrzésre berendeltekből adódtak. A szakellátás anamnézis felvételből, fizikális vizsgálatból, és átvilágításból állt. Az iskolaszűrés, bizonyos veszélyeztető foglalkozást 
végzők alkalmassági vizsgálata is ilyen átvilágításos módszerrel történt. A tüdőgondozóban felvétel készítésére helyben csak 1951-től volt mód. Rétegfelvételre alkalmas gépet csak 1976-
ban kapott a tüdőgondozó. A nyitás hónapjában 646 vizsgált lakosból 478-at világítottak át ebből 198 bizonyult gümőkórosnak és 28 beteg köpetében találtak mikroszkóposan tbc baci-
lust. Betegség kiterjedtsége és a szociális helyzet ismeretében utalták kórházi vagy szanatóriumi kezelésre betegeiket, illetve kezelték őket a tüdőgondozóban. Ez kezdetben a kórházban 
bevezetett kollapszus-terápia (ptx utántöltés, illetve hastöltés) folytatásából, valamint a nehézfémsót tartalmazó Karyon, Arima, Friedmann kezelésből állt. Calmett nővérek segítették az 
orvost az adminisztrációban, betegellátásban. A védőnők javaslata alapján orvosi felügyelettel történt a szegény sorsú betegek segélyezése is. 1932-42-ig a tüdőgondozó munkája zavar-
talan volt, azonban 1943-ban a székesfővárost is elérte a II. világháború rombolása. A gümőkór elleni küzdelemben elért eredmény fokozatosan romlott, a munkát a szó szoros értelmében 
1947-ben elölről kellett kezdeni és megszervezni. A budapesti tüdőgondozók többsége jelentős bombatalálatot szenvedett el, köztük a II. kerületi is, mely ezidőtájt Magyar Tuberkulózis 
Társaság (alakult 1942-ben, elnöke dr. Kovács Ferenc egy. ny. r. tanár,titkára dr. Szörényi Rihárd szfőv.orvos, intézetünk vezetője, s melynek célja a tuberkulózis-tan tudományos művelése 
volt) székhelyeként működött. 1944 márciusában a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének keretében alakult Tuberkulózis Szakosztály vette át szerepét. 1950-ben a szegény sorsú be-
tegek ellátására alapított tbc gondozók és a biztosító intézetek által működtetett hasonló intézmények összevonásából megalakult Tüdőbeteggondozók Központi Igazgatósága (vezetője 
dr. Szakkay Antal) kapta a megbízást, hogy minden budapesti kerületben hozzon létre korszerű gyógyító megelőző, gümőkór felszámolására alkalmas bázist. A hálózat koordinációjára 
létrejött az Erzsébet Szanatóriumban a Metodikai Osztály (1950) később pedig maga az intézmény, az Országos Korányi Tbc Intézet (1952). Az 1950-es évek közepétől kialakították a 
tuberkulózis elleni küzdelem egységes szemléletét, adminisztrációját. Ingyenessé tették a tuberkulótikus beteg gyógykezelését, 2 éves táppénzállományt biztosítottak a betegek részére, 
új fekvőbetegintézeteket alakítottak ki és korszerű ingyenes gyógyszerekkel látták el az intézményeket. 1960-ban megjelent az ún. Tbc törvény (Eü. Min. 5748 sz. utasítása) amelyik 
kötelezővé teszi az újszülöttek BCG oltását és a tuberkulin szűrést. 1964-ben a II. kerületi tüdőgondozó épületének udvarát beépítve tüdőszűrő-állomást alakítottak ki, melynek tevékeny-
ségét a kerületi Tbc Társadalmi Bizottság és a Vöröskereszt is segítette. 1972-ben a nyitás körüli első évek 2112 tbc-s új betegével szemben 614-re csökkent kerületünkben az incidencia. 
1969-ben a 9. számú Eü. Min. rendelet a csökkenő tbc-s beteglétszám és feladat miatt a népbetegségszámba menő daganatos és egyéb aspecifikus tüdőbetegségekkel való foglalkozást 
is lehetővé tette. 1974-től a Tölgyfa utca – Feketesas utcai rendelőt a gondozók (bőr, ideg, onkológia, tüdő) számára alakította át, egyidejűleg a Kapás utcai Szakrendelőhöz integrálták. A 
hetvenes évek közepén Kórház-Rendelőintézeti Egységet hoztak létre, a János Kórház – Kapás utcai Szakrendelő – Maros utcai Szakrendelő – körzeti orvosi rendelők integrációjával. 1993 
áprilisában SL3 típusú Odelka röntgen szűrőegységgel, 1995 novemberében képerősítős mellkasi átvilágító berendezéssel gyarapodott az eszközpark. 1995-ből származik az első számí-
tógéphez kapcsolt Piston spirométer. A tüdőgondozót 1998-tól ismét a II. kerületi Önkormányzat vette át és a kerületi Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai Szakrendelőjének irányítása alá 
helyezte. Ekkor került sor az első nagyobb szabású műszaki-építészeti felújításra, melyet 2004-ben a gondozó mozgáskorlátozottak számára történő akadálymentesítése követett. Ezzel 
egyidejűleg egy FUJI gyártású digitális foszforlemezes rtg rendszer üzembeállítása is megtörtént, mellyel a diagnosztikában a Tüdőgondozó-Tüdőszűrő egységét lehetett kialakítani – a 
szűrővizsgálatok végzése is digitalis formában történik ez idő óta. 2009-ben alakult ki a számítógépes hálózatunk: minden orvosi munkahelyre számítógép került, melyeket a Kapás utcai 
szerverrel nagysebességű hálózaton összekötve láthatjuk a beteg minden korábbi leletét, előzményét. (A történeti összefoglalót összeállította: dr. Mihalik Péter)

BUDAPEST II. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Tüdőgondozó és Ernyőképszűrő Állomás
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1027 Budapest, Tölgyfa utca 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1027 Budapest, Tölgyfa utca 10.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/488-7582
Az intézmény e-mail címe:  euszolgig@kapas.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kapas.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Huszár Tamás
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  thuszar@kapas.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  70/372-0049

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  120
Rendelési idő:  munkanapokon 8.00-20.00 között
A bejelentkezés módja:  telefonon, szemlélyesen, e-mailben
Az intézmény orvosai:  
dr. Emődi Kinga  
dr. Füzy Judit  
dr. Horváth Mária  
dr. Huszár Tamás  
dr. Lakatos Tamara  
dr. Moldvai Zsófia
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  10

Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 60
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőr- és nemibeteg-gondozó, felnőtt fogászati alapellátás,  
 gyógytorna, osteoporosis szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest II. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  42
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
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Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  868
COPD-s járóbetegek száma:  1357
szénanáthás járóbetegek száma:  350
tumoros járóbetegek száma:  45
tbc-s járóbetegek száma:  5

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10856
a SEF készülék:  digitális

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 17
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs
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BUDAPEST III. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szent Margit rendelőintézet Nonprofit Kft. Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  III. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Az intézmény levelezési címe: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
A tüdőgondozó telefonszáma: 1/430-2450/301 mellék 
A tüdőgondozó vezetője: dr. Puskás Emese
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: puskas.emese@obudairendelok.hu   
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 1/430-2450/306 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  158 óra
Rendelési idő:  H-Cs 8:00-14:00 és 14:00-20:00; P 8:00-14:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Argay Katalin  
dr. Radich Katalin
dr. Puskás Emese
dr. Vereckei Gabriella
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  16
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat: foglalkozás-egészségügy, tüdőszűrő állomás

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó lakosságszám:  123 552 + a peremterületekben 40 897
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest III. kerület, Pilisborosjenő, Piliscsa-
ba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Üröm 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  30 rendelés + a peremterületek
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 18 123
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  5 172
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 2 780
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 5 618
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  756
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  26

Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  19 334
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  12 542
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 27%
A SEF életkora:  12 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  27 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1985-ben adták át az épületet, melyben a tüdőszűrő állomás és tüdőgondozó intézet működik jelenleg is. dr. Dénes 
Éva vezetése alatt a tüdőszűrést diabetes, hypertonia és szájüregi szűréssel egészítették ki. 1999 és 2013 augusztusa 
között dr. Radich Katalin vezette az intézetet. Ekkor került bevezetésre a tbc-s betegek ellátásának térben és időben 
való elkülönítése, valamint allergológiai szakrendelés és légzésrehabilitáció indult, mely jelenleg is működik. 2013 
augusztusa óta dr. Puskás Emese vezeti a tüdőgondozót és a tüdőszűrő állomást.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST IV. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve: Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 1046 Budapest, Görgey A. u. 30.
Az intézmény levelezési címe: 1046 Budapest, Görgey A. u. 30.
Az intézmény telefonszáma: 1/369-1205
Az intézmény faxszáma: 1/369-1205
Az intézmény tulajdonosa: Budapest IV. kerületi Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Bauknecht Éva
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: eva.bauknecht@gmail.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  72 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Bauknecht Éva
dr. Csontos Éva
dr. Szentpály Orsolya
dr. Alföldi Ibolya
dr. Széll Edda
dr. Búzás Erika
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 13
Az intézmény szakdolgozói:
Tüdőgondozó 
Löffler Ferencné 
vezető szakasszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Bíró Krisztina pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Csanádi Józsefné gondozónő
Farkasné Batta Zsuzsanna ápoló 
László Krisztina pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Sallóiné Horváth Natália általános asszisztens
Soldosné Munka Anita pulmonológus-allergológus szakasszisztens
 Szőke Tiborné pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Sviatkóné Balogh Zsuzsanna 
pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Vertetics Jenőné röntgenasszisztens
Szűrőállomás
Balog Dóra asszisztens 
Blaskó Erika asszisztens 
Bodóné Karvai Gyöngyi ápoló-asszisztens 
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  allergológiai szakrendelés
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 99 939
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest IV. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 47 rendelés

Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 16 608
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 68
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 314
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 287
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  872
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 105
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 13
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen,a szűrések száma:  17 103
Ez hány %-os átszűrtséget jelent:  54%
A SEF életkora: 17 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 15 éve van itt, de használtan kaptuk
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD szűrést:  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1950-ben a megnyíló Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben az akkori viszonyoknak megfelelően egy jól felszerelt Tbc Gondozó Intézet létesült két intézmény (az Egyetemi Szociálpo-
litikai Tbc Intézet és a Tbc Szanatóriumi Egyesület) egybeolvadásával. 1962-ben nyílt meg az Ernyőképszűrő Állomás, ami azóta már egy másik helyen, de továbbra is távol működik 
a gondozótól. Az intézetet 1998-ig dr. Vass László, dr. Tilesch Zoltán és dr. Bánfalvi Irén vezette. Napi 12 órában, délelőtt és délután napi 2-2 rendelés van, további havi 2 alkalommal 
allergológus szakorvos is rendel. Az 1950-ben megnyílt, akkor korszerű rendelőintézet az évtizedek alatt elhasználódott, felújítása küszöbön áll. 2011. október 1-től a IV. kerületi Önkor-
mányzat vette át az intézet működtetését.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST VI. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Tüdőgondozó Intézete és Tüdőszűrő Állomása
Az intézmény tulajdonosa:  Terézvárosi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/b.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/b.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/354-2795
Az intézmény faxszáma(i):  1/354-2795
Az intézmény e-mail címe:  ungaranna@tesz.co.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.tesz.co.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Ungár Anna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  ungaranna@tesz.co.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/354-2798

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  60
Rendelési idő:  hétfő, szerda 13.00-19.00; kedd, csütörtök, péntek 8.00-14.00 
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzési központ (06-1-351-7462; 06-1-580-2328) 
 vagy a honlapon (www.tesz.co.hu)
Az intézmény orvosai:  
dr. Ungár Anna  
dr. Kemenes Ágnes  
dr. Ötvös Kornélia
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Terézváros
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  6
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  21 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 21 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
2003-ig a VI. kerület tüdőgondozói ellátása a XIII. kerülettel közös intézményben történt. 1993-ban dr. Ajkay 
Zoltán, akkori szakfelügyelőnk szorgalmazására avárosi Önkormányzat arról döntött, hogy a VI. kerületben 
a tüdőbetegek – elsősorban a tbc-s és tumoros betegek – magas aránya miatt a kerületen belül önállóan 
működő tüdőgondozót hoz létre, mégpedig az akkoriban szakorvosi irányítás nélkül működő tüdőszűrő állo-
más épületén belül, megteremtve így annak szakmai felügyeletét is. Annak ellenére, hogy elvben mindenki 
egyetértett az üggyel, és az építkezés is elkezdődött, mégis 10 évig tartott, mire 2003 márciusában a tüdőgon-
dozó végre elkezdhette működését. Egyúttal aváros tulajdonából átkerült a kerülethez. Azóta ebben a szépen 
felújított, korszerűen felszerelt épületben folytathatjuk a munkánkat. 2004-től 2013-ig az V. kerület ellátása 
is átkerült hozzánk, majd 2013-ban visszakerült az ottani rendelőhöz. 2007-től a VII. kerület tüdőszűrését is mi 
végeztük, 2015-ben visszavették ezt a feladatot. 2009-ben digitalizálták a tüdőszűrésre használt készüléket, 
és az átvilágítót, így célzott felvétel is készíthető digitális technikával. A Tüdőgondozó épületének mindkét 
szintjén az összes helyiség és a lift az európai szabványnak megfelelő, akadálymentes. Sajnálatos módon ez 
még mindig különlegességnek számít. 
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BUDAPEST VII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, VII. kerületi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  AEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/334-1322
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@peterfykh.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.peterfykh.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tóth Helga
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  toth.helga@peterfykh.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/334- 1322

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:  110
Rendelési idő:  H,K: 13.00-19.00; Sz,Cs,P: 8.00-13.00
Az intézmény orvosai:  
dr. Tóth Helga  
dr. Potecz Györgyi  
dr. Francovszky Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  pszichiátria, bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest VII. kerülete (52948)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  33
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2456
COPD-s járóbetegek száma:  1169
szénanáthás járóbetegek száma:  3194
tumoros járóbetegek száma:  196
tbc-s járóbetegek száma:  5
összes járóbeteg száma:  7020
asztmás fekvőbetegek száma:  27
COPD-s fekvőbetegek száma:  64
tumoros fekvőbetegek száma:  22
tbc-s fekvőbetegek száma:  1
összes fekvőbeteg száma:  114

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 az Intézményben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 10 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  9 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  19 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van
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BUDAPEST VIII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés, magánrendelés
Az intézmény neve:  Szent Rókus Kórház és Intézményei Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1085 Gyulai Pál u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1085 Stáhly u. 9-12. 4. emelet 401.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/235-9819; 30/685-9622
Az intézmény e-mail címe:  rokuspulmo@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:  www.rokus.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Göböl Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  gobol.foig@rokus.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/266-4621

Működési adatok
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  22
Rendelési idő:  
hétfőtől péntekig 8.00-14.00 
magánrendelés – csütörtök 16.00-17.00 
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Keresztes Emília, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 36 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  szemészet, fül-orr-gégészet, gyermekkardiológia, röntgen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Pest megye
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1864
szénanáthás járóbetegek száma:  2322
összes járóbeteg száma:  2766

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot? nem

Az intézmény rövid története
A rendelés helyszíne: Szent Rókus Kórház Rendelőintézetében 4. emelet 401. Rendel dr. Keresztes Emíliaorvos, klinikai immunológus és allergológus, gyermekpulmonológus szakorvos. Milyen 
esetekben fordulhat hozzánk? - kisdedkori, csecsemőkori visszatérő légúti betegségek kivizsgálása - asztma kivizsgálás - allergiás orrpanaszok, szempanaszok, bőrpanaszok kivizsgálása - 
ételallergiák, csecsemőkori tejallergia kivizsgálása - krónikus köhögés kivizsgálása - laktózintolerancia (tejcukor-érzékenység) - cöliákia szűrése - indokolt esetben immunhiányos állapotok 
kiszűrése. Milyen vizsgálatokat végzünk? - allergiás bőrpróbák légúti és étel allergénekre (prick-teszt) - légzésfunkciós vizsgálatok: spirometria, teljestest pletizmográfia - provokációs vizsgá-
latok, terheléses légzésfunkció - röntgenvizsgálatok, laborvizsgálatok. Légúti allergia diagnózisa esetén lehetőség van oki kezelésre immunterápiával.
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BUDAPEST VIII. ÉS IX. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
A finanszírozás módja: állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Az intézmény tulajdonosa: Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal): 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
Az intézmény telefonszáma(i): 1/790-4600; 1/790-4736
Az intézmény e-mail címe: tbcgond@freestart.hu
Az intézmény honlapjának címe: www.jek.hu
Az intézmény vezetője: dr. Ajtay Zsófia Eszter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tbcgond@freestart.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 1/790-4736

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 126
Rendelési idő: Hétfő-Szerda-Péntek 7.00-13.00; Kedd-Csütörtök 13.00-19.00  
 Tüdőszűrő: Hétfő-Szerda-Péntek 13.00-18.30; Kedd-Csütörtök 7.00-12.30
A bejelentkezés módja: előjegyzés
Az intézmény orvosai: 
dr. Ajtay Zsófia Eszter  
dr. Berzai Eszter   
dr. Kovács László (vállalkozó)  
dr. Szilágyi T. Magdolna (részállású) 
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest VIII. és IX. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen: 67
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma: 2484
COPD-s járóbetegek száma: 2730
szénanáthás járóbetegek száma: 1495
tumoros járóbetegek száma: 451
tbc-s járóbetegek száma: 941
összes járóbeteg száma: 8101
 

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: 4680
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 13726
a SEF készülék: digitális 
a SEF életkora: 4 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 3
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Pulmonológiai 
Klinika 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora: 20 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 8 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Budapesten a VIII. kerületben a tüdőgondozó és tüdőszűrő állomás az egyetemi klinikák közelében, a Természet-
tudományi Múzeum mellett, a Füvészkerttel szemben a Korányi S. u. 3/a-ban található. A tüdőgondozó 1956 óta, 
a tüdőszűrő állomás pedig 1959 óta működik az épületben. 1959–2004-ig a pulmonális és extrapulmonális tbc-
s betegek kezelése, gondozása is történt itt. Az extrapulmonális betegek egész Budapest területéről érkeztek. 
2005-ben történt az épület belső felújítása és a számítógépes hálózat korszerűsítése. Jelenleg egyműszakos tü-
dőgondozó vagyunk. Intézetünkben 4 tüdőgyógyász szakorvos és 15 asszisztens dolgozik. 2011 júniusában intéz-
ményünk teljes digitalizált röntgengépet kapott. 2013. október 1-től a IX. kerületi lakosok pulmonológiai ellátását 
és tüdőszűrését a VIII. kerületi Tüdőgondozó és Szűrőállomás látja el. 2015 novemberében a Tüdőgondozó és 
Szűrőállomás beköltözött az Auróra utcai Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központba. Az egész intézet 
fel lett újítva. A Tüdőgondozó és Szűrőállomás új épületben működik.
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BUDAPEST X. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Bajcsy Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1101 Budapest, Kőbányai út 45.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1101 Budapest, Kőbányai út 45.
A tüdőgondozó telefonszáma:  1/433-1326
A tüdőgondozó e-mail címe:  x.tudogondozo@bajcsy.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Szántó Judit
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  x.tudogondozo@bajcsy.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/433-1331

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  106 óra
Az intézmény orvosai:  
dr. Szántó Judit  
dr. Major Katalin  
dr. Suba Ilona  
dr. Liptay Gyöngyvér  
dr. Kormos Tamás
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  74 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület, települések:  
 Budapest X. kerülete, Ecser, Gyömrő, Maglód, Mende
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  46 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  10 260 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 735 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  2 774 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 057 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  254 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  106 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van
 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül 
kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  15 264
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  12 696
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  20,6%
A SEF életkora:  18 év
A MEF életkora:  n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség?  igen
Ha igen, akkor a gép életkora?  20 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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST XI. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szent Kristóf Szakrendelő I. Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest XI, ker. Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/279-2179
Az intézmény faxszáma(i):  1/279-2124
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@szentkristofrendelo.hu
Az intézmény honlapjának címe:  szentkristofrendelo.h
Az intézmény vezetője:  dr. Major Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drmajor@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/279-2141

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  190
Rendelési idő:  munkanapokon 8.00-20.00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Major Katalin,  
dr. Ádám Anikó 
dr. Csapó Éva 
dr. Gaál Inez 
dr. Juhász Erzsébet 
dr. Nádudvary Ildikó 
dr. Pálinkási Szvetlana
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  16
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XI. kerülete, kivéve Albertfalva
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  58
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  47900
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  18 éves a röntgencső
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 6
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 6
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 22 éves a röntgencső
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  8 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  16 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az 1953 óta műkődő szakrendelő része a tüdőgondozó. A XI. kerület nagyobbik részének az ellátását végzi. 2006-ban 
teljes felújítás történt, azóta sokkal rendezettebb, szervezettebb környezetben működik. 2012-ben a röntgent digita-
lizálták.
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BUDAPEST XIII. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Nyírő Gyula Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1134 Budapest, Dévai u. 15/a
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1134 Budapest, Dévai u. 15/a
A tüdőgondozó telefonszáma:  1/349-8370
A tüdőgondozó faxszáma:  1/320-1872
A tüdőgondozó e-mail címe:  szabogydr@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Szabó Gyöngyi
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  szabogydr@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/349-8370

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  215 óra
Rendelési idő:  
 Tüdőgondozó: H-Cs 8:00-13:00 és 14:00-19:00; P 8:00-13:00 
 Tüdőszűrő Állomás: H, Sz, P 8:00-13:00; K, Cs 14:00-19:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Gyöngyi, gondozóvezető főorvos  
dr. Reindl Ildikó, főorvos  
dr. Popa Nikolett, adjunktus  
dr. Karácsonyi Erzsébet, főorvos  
dr. Csányi Zsuzsanna, főorvos 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  14 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  igen
Ha igen, heti hány órában?  179 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  onkológia, bőr- és nemibeteg gondozó

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  103 234 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XIII. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  63 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  11 222 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2013-ban:  38 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  3 575 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  3 388 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  3 314 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  240 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  63 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  19 164
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  18,5%
A SEF életkora:  30 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  20 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
Az intézet 1917-ben nyitotta meg kapuit mint a Főváros Központi Tbc Gondozó Intézete. Innen irányították a többi 
gondozót is, és területileg a VI. és a XIII. kerület lakosait látták el. A gondozó tervezése és megvalósítása dr. Paras-
sin József, az intézet első igazgatójának nevéhez fűződik. A tüdő-tbc mellett gégészeti rendelést is működtettek a 
nagyszámú gége-tbc-s beteg részére. A gondozóban a szegény sorsú betegek részére a főváros terhére gyógysze-
reket rendeltek, de élelmiszer-segélyben is részesítették őket, valamint tisztasági fürdő is helyet kapott az épü-
letben. 1918-tól megkezdték a veszélyeztetett gyermekek kvarc-kezelését és bevezették az üveglemezre történő 
röntgenfényképezést. 1920-tól a rossz gazdasági helyzetre való tekintettel rendszeresítették a betegek tej-zsemle 
uzsonnáztatását. 1926-tól a többi gondozó részére is végeztek laborvizsgálatokat, valamint a gyermekek szűrésére 
Pirquet-próbát. 1927-től a betegek részére megkezdték a takarítóeszközök, fertőtlenítő szerek, fogkefe időszakos ki-
osztását. 1928-ban bevezették az ambuláns légmellkezelést. 1950-től a Dévai utcai gondozóban gyermek tbc-konzí-
lium, gégészeti, sebészeti, urológiai, nőgyógyászati, fogászati, fizikoterápiás, bronchológiai rendelés, bakteriológiai 
diagnosztika, légzésfunkciós labor működött az épületben. 1950  –1974-ig a gondozó egyik rendelése a VI., a másik 
rendelése a belső XIII. kerületnek volt a gondozója. 1974. elején a XIII. ker. Gyöngyösi úti gondozó beköltözött az 
Intézetbe, így az egész XIII. kerületet ellátták. 1975-ben a Dévai utcai és a Visegrádi utcai szűrőállomást összevonták, így a kerület összes lakosát ebben a házban látjuk el a mai napig is. 
A 90-es években új ernyőképszűrő és átvilágító berendezést kapott a Gondozó Intézet. 2003-ig ebben az épületben működött a VI. kerületi Tüdőgondozó is, aminek a helyére költözött 
2006 szeptemberében a Bőr- és nemibeteg Gondozó. Emellett Onkológiai Gondozó üzemel a házban. Jelenleg 4 szakorvos,17 szakdolgozó és 4 egyéb dolgozó látja el a gondozási, szűrési 
és kézbesítési feladatokat. 2013. július 1-től megszűnt a kötelező tüdőszűrés, és azóta intézményünkben a tüdőszűrés egy műszakban történik. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST XIV. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Uzsoki utcai Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/467-3700; 1/467-3800
Az intézmény faxszáma(i):  1/467-3720
Az intézmény e-mail címe:  uzsoki@uzsoki.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.uzsoki.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Ficzere Andrea
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  ficzere@uzsoki.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/467-3700

Az intézmény rövid története
Az Uzsoki utcai Kórházat 1927-ben alapították, 1932-ben itt létesült az ország első rádiumosztálya, ezzel elkezdődött a sugárterápia hazai története. A Kórház az észak-pesti régió 
meghatározó egészségügyi intézménye, multidiszciplináris kórház, alapvető feladata Zugló lakosságának ellátása, de az összes szakmát tekintve az ellátandó lakosságszám 18 600 000. 
Jelenleg 14 aktív osztály, 2 krónikus-rehabilitációs osztály és 4 diagnosztikus részleg működik összesen 618 aktív és 240 krónikus ággyal. A megújuló Onkoradiológiai Osztály átadását 
2014-re tervezik. A Tüdőgyógyászati Osztály az Uzsoki utcai Kórház területén és a kórház működésébe szorosan integrálva tevékenykedik. Az osztály 1945-ben elsősorban a tbc-s be-
tegségek kezelésére alakult. 1950-1975 között dr. Szántó Sándor, majd 1976-1992 között dr. Hankovszky Mária vezették, és ebben az időszakban kiemelkedő eredményeket értek el a 
tbc visszaszorításában. 1969-től az aspecifikus, illetve a daganatos tüdőmegbetegedések diagnosztikája és kezelése került előtérbe. dr. Szántó és dr. Hankovszky elsőként vezették be 
és alkalmazták az onkológus-patológus-mellkassebész-tüdőgyógyász teammunkát. 1993-2006 között dr. Dévai Ágnes vezette az osztályt (akkoriban 40 ággyal), ő a kórház onkológiai 
profilja által nyújtott lehetőséggel élve úttörő munkát végzett az endobronchiális brachyterápia, az afterloading kezelés alkalmazásával. 2006-2009 között dr. Vennes Zsuzsanna vezette 
az osztályt megbízottként, 2009-től az osztályvezető dr. Egerszegi Sándor. Jelenleg osztályunk 30 ággyal működik, a tüdőbetegségek széles palettáját kezeljük. Komplex onkopulmo-
nológiai kivizsgálást és kezelést végzünk: a radioterápia az Onkoradiológiai Osztállyal együttműködve zajlik, a tüdőműtéteket döntő többségben az OKTPI Mellkassebészetén végzik. 
Jelentős számban végzünk endobronchiális brachyterápiát. Osztályunk 2005 óta keddi napokon a közép-magyarországi régió területéről tüdőgyógyászati profilban hajléktalan felvételt, 
valamint bronchológiai idegentest ügyeletet biztosít. Évente átlagosan közel 600 bronchoszkópiát végünk, a transztorakális biopsziák száma évente 50-55 között van. Az Amerikai úton 
működő XIV. kerületi Tüdőgondozóval szakmailag és személyesen is kitűnő a munkakapcsolat, a közvetlen számítógépes összeköttetés révén lehetőség van a betegek és vizsgálati 
leleteik folyamatos észlelésére, követésére, ezzel csökkentve a párhuzamos, fölösleges vizsgálatok számát. A bronchológiai munkában és készenléti ügyeletben az egyik tüdőgondozói 
kolléga aktívan részt vesz. A napi betegellátáson kívül tudományos munkát is végez az osztály, előadásokkal, poszterekkel rendszeresen részt veszünk a hazai szakmai konferenciákon, 
kongresszusokon. Évente átlagosan közel 550-600 bronchoszkópiát végzünk.

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  7
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
Rendelési idő:  ambulancia H-SZ-P 8.00-12.00
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Egerszegi Sándor, osztályvezető főorvos  
dr. Vennes Zsuzsanna, főrvos, osztályvezető-helyettes  
dr. Potecz Györgyi, főorvos  
dr. Szörényi Ildikó, adjunktus  
dr. Baksa Éva, szakorvos  
dr. Lantos Júlia, rezidens  
dr. Borbáth Lilla, rezidens
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  10
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XIV. kerülete (123 000 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  71
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  793
COPD-s járóbetegek száma:  3939
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  35

tumoros járóbetegek száma:  42
tbc-s járóbetegek száma:  2
összes járóbeteg száma:  4776
asztmás fekvőbetegek száma:  51
COPD-s fekvőbetegek száma:  278
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  20
tumoros fekvőbetegek száma:  485
tbc-s fekvőbetegek száma:  10
összes fekvőbeteg száma:  1010

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  12 év
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  16 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs
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BUDAPEST XIV. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Uzsoki utcai Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe: 1445 Budapest, Amerikai út 50.
Az intézmény levelezési címe: 1426 Budapest, Postafiók: 6
A tüdőgondozó telefonszáma: 1/251-9759; 1/251-8749
A tüdőgondozó faxszáma: 1/273-0894
A tüdőgondozó vezetője: dr. Barsai Andrea
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: barsai@uzsoki.hu   
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 1/273-0894

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 100 óra
Rendelési idő:  H-P 8:00-13:00 és 14:00-19:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Barsai Andrea, mb. osztályvezető főorvos  
dr. Csányi Zsuzsanna, főorvos 
dr. Mitrovics Katalin, főorvos
dr. Tárnok Ildikó, adjunktus
dr. Tót Éva, adjunktus, osztályvezető helyettes
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  20 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 13 718 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  4 543 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 2 664 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1 852 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  398 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  25 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  12 317 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 8,4%
A SEF életkora:  18 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  19 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 10 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  7 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az Uzsoki utcai Kórház Tüdőgondozó Intézetének és Tüdőszűrő Állomásának működtetője a kórház, szakmai ellenőrzését a pulmonológiai szakfelügyelet látja el. A tüdőgondozó intézet 
szoros kapcsolatban áll a kórház Tüdőgyógyászati Osztályával, ahová a fekvőbeteg-ellátást igénylő betegeket helyezhetjük, valamint a kerület szakorvosi rendelőintézeteivel, háziorvo-
saival, az ÁNTSZ-szel és a zuglói önkormányzattal. Behívásos rendszerben intézetünk végzi a XIV. kerület lakosságának tüdőszűrő vizsgálatát, szakrendelőként ellátja a kerület betegeit 
és szakorvosi konzíliumot ad a háziorvos kollégák számára. Tevékenységünk a tüdőgyógyászat teljes betegkörét illetően magában foglalja a megelőzést, a felkutatást, a diagnosztikát, 
a kezelést, a nyilvántartást és a gondozást egyaránt. Munkánkat korszerű számítógépes lakosság- és adatnyilvántartás segíti. Az ellátás mind a gondozóban, mind a szűrőállomáson 
kétműszakos. Tüdőgondozónkban mellkasröntgen-film és Odelca-felvétel készítésére, képerősítős átvilágításra van lehetőségünk, korszerű spirometriás és EKG készülékkel rendelke-
zünk. Az allergiás légúti kórformák tisztázására bőrpróbát végzünk, betegeink számára gyógytornász tart légzőtornát, külön dohányzásleszokást támogató rendelésünk van, inhalációs 
kezeléseket alkalmazunk, illetve a gyógyszerhasználat helyes technikájának elsajátítására betegoktatással foglalkozunk. Daganatgyanús betegeink ambuláns hörgőtükrözését a kórház 
bronchológiai rendelőjében végezzük. Betegforgalmunk kiemelkedően magas a fővárosi körülmények közt. A tüdőgondozóban évente 38 ezer beteget látunk el, 40 ezer ernyőfénykép 
felvételt készítünk. Kerületünkben az új tbc-s betegek száma csökkent, a tüdődaganatok aránya csaknem változatlan, az allergiás légúti betegségek viszont lényegesen gyakoribbakká 
váltak. A tüdőbeteg-gondozói gyakorlat időtartamára rendszeresen fogadunk szakorvos-jelölteket, saját munkatársainknak rendszeres továbbképzéseket tartunk. A tárgyi és a műkö-
dési feltételek folyamatos javításával és rendszeres ellenőrzésével meg kívánunk felelni az ISO 9002 és KES minőségügyi követelményeknek, illetve eleget kívánunk tenni a korszerű, 
biztonságos és magas szintű betegellátás feltételeinek. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST XV. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:    tüdőgondozó
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:    XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:    XV. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):    1152 Budapest, Szentmihályi út 17.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   1152 Budapest, Szentmihályi út 17.
Az intézmény telefonszáma(i):    1/307-6343
Az intézmény e-mail címe:    tudogondozo@xv-euint.hu
Az intézmény vezetője:    dr. Alföldi Ibolya
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    ibolya.alfoldi@citromail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   1/307-6343

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
Rendelési idő:  H-SZ-P délelőtt 8.00-14.00; K-CS délután 14.00-20.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzés félóránként, közte az érkezők sorrendjében
Az intézmény orvosai:  
dr. Alföldi IIbolya, főállású nyugdíjas 
dr. Herz Éva, részállású nyugdíjas  
dr. Argay Katalin, másodállásban, részállású nem nyugdíjas
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  XV. kerület  (71459 felnőtt lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  40
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2180
COPD-s járóbetegek száma:  2664
szénanáthás járóbetegek száma:  589
tumoros járóbetegek száma:  142
tbc-s járóbetegek száma:  97
összes járóbeteg száma:  5672 (+ egyéb diagnózisokkal: 9280)

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:  2210
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  12406
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  22 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozó

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 40-50 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  több mint 10 éves
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1931. január 19-én nyílt meg a jelenlegi helyén néhány helyiséggel, majd az évek során foko-
zatosan bővült. A kezdetben zömmel tbc-s betegek gyógyítása mellett az 1970-s évektől egyre inkább az a-
specifikus betegségek kerültek előtérbe. A tüdőszűrés 1967-ben még a tüdőgondozó épületében kezdődött, 
majd 1969-től hátul az udvarban külön épületben folytatódott. A tüdőgondozó alapítója és első vezetője dr. 
Cserba Zoltán főorvos, aki mellett dr. Vass László a nyitástól 1972-ig (1958-tól mint vezető) dolgozott itt. Ezt 
követően 1996-ig dr. Varga László főorvos vezetése alatt működött az intézet. Közben többször változtak a 
tulajdonosok, területi osztályok. A szűrőgép 2009 óta digitalizált, a radiológiai vizsgálatok mellett allergoló-
giai és légzésfunkciós vizsgálatok, valamint dohányzás leszokás támogatás is folyik az intézetben.
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BUDAPEST XVI. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve:  XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Tüdőgyógyászat
Az intézmény tulajdonosa:  XVI. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b
Az intézmény levelezési címe: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 1/407-2612
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma: 1/401-1379
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tgond@szakrendelo16.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Babinszky Eleonóra
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: nora@szakrendelo16.hu   
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 1/407-2612
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének mobil telefonszáma: 30/483-4447

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 4 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 48+52 óra
Rendelési idő:  H-P 8:00-14:00 és 13:00-19:00
Az intézmény orvosai:
dr. Babinszky Eleonóra
dr. Janotka Mária
dr. Horváth Beatrix
dr. Karácsonyi Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 10 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 85 121 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Budapest XVI. kerülete, Csömör, Nagytarcsa
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 32 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 11 896 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  3 211 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 3 038 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 4 218 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  38 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  6 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14 908
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  3 241
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 30%
A SEF életkora:  20 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  20 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 2 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A XVI. kerületi Tüdőgondozó az 1960-es évek közepén kezdte meg működését Cinkotán, 3-4 év múlva helyezték át a cinkotai Nagyicce e célra átalakított vendéglőjébe. Rövid ideig (kb. 
2 évig) a Bőr- és nemibeteg-gondozóval váltott műszakban látta el a pulmonológiai betegeket. 1993-ban az épület használhatatlanná vált, falai beomlottak, ezért először a kb. 3 km-re 
működő tüdőszűrő állomáson látta el betegeit, majd pár hónap múlva a XVI. kerületi Szakorvosi Rendelőintézetben, rendkívül szűkös körülmények között dolgozott. Jelenlegi helyére 
a Tüdőgondozó, az Ernyőszűrő Állomás, a Bőr- és nemibeteggondozó, valamint az Onkológiai gondozó 1995. júniusában költözött, mint a Péterfy S. u. kórház intézménye. Az épületben 
kaptak elhelyezést a háziorvosok, valamint egy magángyógyszertár is. 2003 májusa óta a XVI. kerületi Önkormányzat működteti valamennyi szakrendelést.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST XVII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Szakrendelő XVII. kerületi Tüdőgondozó Intézete és Ernyőképszűrő Állomása
Az intézmény tulajdonosa:  Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1173 Budapest, Egészségház u. 40.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1173 Budapest, Egészségház u. 40.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/258-3700
Az intézmény e-mail címe:  17tudogond@bajcsy.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Vajda Erika
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  vajda.erika@bajcsy.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/258-3700; 1/432-7682

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  
 30 óra a szakrendelőben és a gondozóban + 120 óra a szűrőállomáson
Rendelési idő:  
 a szakrendelőben hétfő és szerda 13.00-19.00, kedd, csütörtök és péntek 8.00-13.00 
 a szűrőállomáson hétfőtől csütörtökig 8.00-19.00, pénteken 7.00-13.00
A bejelentkezés módja:  a szakrendelőben call centeren keresztül és sorszám alapján 
 a szűrőállomásra előjegyzés nélkül bármikor jöhetnek betegek
Az intézmény orvosai:  
dr. Vajda Erika, rendelésvezető főorvos 
dr. Zolnay Emília, főorvos 
dr. Tót Éva, főorvos 
dr. Zibár Mária, főorvos (szűrőállomáson)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  11 szakdolgozó + 2 nem szakdolgozó
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  onkológiai gondozó és nőgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XVII. kerülete (87 ezer lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  42
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2375
COPD-s járóbetegek száma:  2123 
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  737
szénanáthás járóbetegek száma:  353
tumoros járóbetegek száma:  40 
tbc-s járóbetegek száma:  10
összes járóbeteg száma:  6452

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:  2955
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14606
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  3 hónap
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 18 éves
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 éves
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 éves
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az 1960-as évektől működik a XVII. kerületben tüdőgondozó és tüdőszűrő állomás. A külön telephelyen üzemelő egység 
1998-ban költözött az Egészségház u. 40. szám alá. A tüdőgondozóban asthma bronchiales, COPD-s, bronchopneumoni-
ás, tumoros, bronchiectasiás, Boeck sarcoidosisos, illetve egyéb interstitiális tüdőbetegségben szenvedő, valamint tbc-s 
betegek gondozását, valamint bronchopneumoniás és más aspecifikus betegek akut ellátását és kivizsgálását végezzük.
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BUDAPEST XVIII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  magánrendelés
Az intézmény neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1183 Budapest, Thököly u. 3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1183 Budapest, Thököly u. 3.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/297-1210/171 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  1/290-7318
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@18euszolg.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.18euszolg.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szebényi Attila
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szebenyi.attila@18euszolg.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/297-1210

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  90
Rendelési idő:  hétfő-péntek 7.00-19.00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Palotai Ilona, vezető főorvos  
dr. Baráth Ida, főorvos  
dr. Nyírő Melinda, főorvos  
dr. Mészáros Imre
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  13
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 90
Ha igen, sorolja fel azokat: gégészet, sebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, rheu-
matológia, ortopédia, ideggyógyászat, bőrgyógyászat, kardiológia, gasztoenterológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XVIII.kerülete és Vecsés 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  48
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2929
COPD-s járóbetegek száma:  2355
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  268
szénanáthás járóbetegek száma:  891
tumoros járóbetegek száma:  265
tbc-s járóbetegek száma:  73
összes járóbeteg száma:  6781

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:  5674
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  21245
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  4 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
  tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  22 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  4 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
A XVIII. kerületi tüdőgondozó és ernyőszűrő állomás az 1984-ben épült 6 emeletes szakrendelőben talál-
ható. 1984  –1998 között a Jahn Ferenc kórház igazgatása alá tartoztunk, majd 1998  –  2007. július 31-ig az 
Önkormányzat működtette intézményünket. 2007. augusztus 1-én állt be működtetésünkben változás, mi-
szerint non-profit kft-vé alakultunk át. Ellátási területünkhöz tartozik a XVIII. kerület lakosain felül Vecsés 
felnőtt lakossága is. A gondozó intézet tömegközlekedéssel jól megközelíthető.
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BUDAPEST XIX. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:    tüdőgondozó
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:    Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete, Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:    Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):    1191 Budapest, Templom tér 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   1191 Budapest, Templom tér 6.
Az intézmény telefonszáma(i):    1/347-5942; 1/347-5928
Az intézmény faxszáma(i):    1/347-5996
Az intézmény e-mail címe:    tudo@euint.kispest.hu
Az intézmény honlapjának címe:    kispest.hu
Az intézmény vezetője:    dr. Nyírő Melinda
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    nyiromelindadr@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   1/347-5928

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  120
Rendelési idő:   
H 8.00-14.00; K 14.00-20.00; Sz 8.00-14.00; Cs 14.00-20.00; P 8.00-14.00
A bejelentkezés módja:  előjegyzéses rendszer
Az intézmény orvosai:  
dr. Balogh Eszter  
dr. Bérdi Eszter  
dr. Kovács László  
dr. Nyírő Melinda
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7  
Az intézmény szakdolgozói:  
Kötél Mária, vezető asszisztens (képi diagnosztikai asszisztens) 
Ermesz Károlyné, asszisztens 
Koncz Jánosné, asszisztens 
Kupecz Gabriella, pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Mackeiné Gróf Ildikó, röntgenasszisztens 
Páling Annamária, asszisztens 
Sós Ferencné, asszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:   
Budapest XIX. kerülete, Gyál, Ócsa, Felsőpakony
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  82
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  3150
COPD-s járóbetegek száma:  1820
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  250
szénanáthás járóbetegek száma:  1540
tumoros járóbetegek száma:  170
tbc-s járóbetegek száma:  25
összes járóbeteg száma:  6955

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:  6400 
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  13678
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5968
a MEF készülék:  digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 10

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 13 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A Kispesti Tüdőbeteggondozó Intézet létrehozásában Brantner Ferenc, későbbi tüdőgondozói főorvos 
és apja, Brantner Pál kispesti jegyző játszott meghatározó szerepet. Az intézet ötletét Brantner Ferenc 
negyedéves medikusnak a gyógyszertan professzora, Bókay Árpád – Bókay János testvére – vetette fel 
1913-ban. Kispest képviselőtestülete 1913 márciusában, a belügyminisztérium által e célra felajánlott 
egyszeri 3000 és évi 5000 korona mellé évi 1500 koronát szavazott meg a tüdőgondozó működtetésére. 
Az első intézet a Csillag (ma Áram) utcában volt, orvosa Nagy Károly hatósági főorvos lett, havi 100 koro-
na tiszteletdíjjal. Az első világháború alatt megszűnt tüdőgondozó 1921-ben a községháza házmesteri 
lakásában indult újra. 1923-ban a Kossuth Lajos utcában, 1925-től a Rózsa (ma Jáhn Ferenc) utcában 
működött. 1928-ban az erre a célra épült Rózsa utcai épületbe költözött, és itt maradt 1951. augusz-
tus 15-ig. Ekkor került végleges helyére a Budapesti XIX. kerületi Rendelőintézet Bajcsy Zsilinszky (ma 
Templom) tér 6. szám alatti földszinti helyiségeibe. 1962 novemberében ugyanitt nyílt meg az Ernyő-
fényképszűrő állomás. 2014. március 1-én gondozóvezető váltás történt, az új vezető dr. Nyírő Melinda 
tüdőgyógyász szakorvos. 2015. január 1-től digitalizálták a Tüdőszűrő Állomást.
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BUDAPEST XX. KERÜLET*
Működési adatok
Az intézmény neve: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az intézmény címe: 1204 Budapest, Köves út 1.
Az intézmény levelezési címe: 1204 Budapest, Köves út 1.
Az intézmény telefonszáma: 1/289-6200/1449 mellék
Az intézmény faxszáma: 1/289-6480
Az intézmény tulajdonosa: Magyar Állam
Az intézmény vezetője: dr. Hangonyi Csilla
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: hangonyicsilla@gmail.com; hangonyi.csilla@jahndelpest.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 3 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  80+48 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Hangonyi Csilla, vezető főorvos
dr. Földi Mária, főorvos
dr. Várnai Beáta, adjunktus
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 14 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Patakiné Balogh Györgyi vezető asszisztens
Jáger Tiborné szakasszisztens 
Fazekas Sándorné szakasszisztens
Árvai Zsuzsanna asszisztens
Fazekas Edit asszisztens
Szállkai Erzsébet asszisztens
Piróthné Kovács Katalin asszisztens
Tóth Judit asszisztens
Hüber Péterné asszisztens
Erdei Csabáné asszisztens
Wágner Mihályné asszisztens
Márkus Lászlóné asszisztens
dr. Virágos Péterné védőnő
Erős Annamária asszisztens
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 78 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest XX. és XXIII. kerülete

Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 44 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 13 618 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: –
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 458 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 849 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 086 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 309 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 132 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 22 638
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 29%
A SEF életkora: 8 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az első világháború után gyors fejlődésnek indult nagyközség, Erzsébetfalva, valamint Soroksár község 
lakóinak ellátására, tbc-s betegeinek gondozására alakult 1926-ban a tüdőgondozó. 1947-től az időközben 
várossá lett Pesterzsébet egyik legszebb villájában működött. A hetvenes évek elején a városrész építészeti 
rekonstrukciója során lebontották a gondozó épületét, ezt követően a szűrőállomás különböző helyszíneken 
működött. Közel tíz év múlva egyesítették a gondozót és a szűrőállomást a Hősök terén lévő rendelőintézet-
ben, az 1994 óta önálló kerületként működő Soroksáron. A gondozó jelenleg a XX–XXIII. kerület lakosait látja 
el. Profilja az utóbbi években bővült, az (ellátandó) betegek összetétele az aspecifikus betegek irányába toló-
dott, és egyre inkább pulmonológiai szakrendelőként működik. A gyorsan fejlődő gondozó és a technikailag 
rohamosan fejlődő, digitális géppel rendelkező szűrőállomás szervezetileg a Jahn Ferenc Dél-Pesti kórházhoz, 
szakmailag pedig az Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézethez tartozik. A tüdőgondozó 2008 au-
gusztusa óta új telephelyen, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház épületében működik.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAPEST XXI. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest XXI. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1212 Budapest, Kiss János alt. utca 30.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1212 Budapest, Kiss János alt. utca 30.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/276-8912
Az intézmény faxszáma(i):  1/276-8912
Az intézmény e-mail címe:  csepel.pulmo@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Bárány Magdolna
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/276-8912

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
Rendelési idő:  hétfő, szerda 13.00-19.00 (betegfogadás 18.00-ig) 
  kedd, csütörtök, péntek 8.00-14.00 (betegfogadás 13.00-ig)
A bejelentkezés módja:  nincs előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Bárány Magdolna, vezető főorvos 
dr. Babka Csilla, szakorvos  
dr. Bólya Zsuzanna, szakorvos  
dr. Böszörményi Katalin, szakorvos  
dr. Gazsó Kornélia, szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XXI. kerülete és Halásztelek
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  35
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  3129
COPD-s járóbetegek száma:  3656
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  2170
szénanáthás járóbetegek száma:  1896

tumoros járóbetegek száma:  865
tbc-s járóbetegek száma:  92
összes járóbeteg száma:  11808

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:  3433
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14528
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  25 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 5
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? ORFI

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 25
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
XXI. kerületi tüdőgondozó épülete több mint 60 éve épült. 1987-ben igényeinknek megfelelően átépítették 
az épületet, felújítás azóta nem történt. A gondozó és a szűrőállomás egy épületben található. 2004 január-
jától dr. Bárány Magdolna vette át a gondozó vezetését, előtte 20 éven át dr. Brunner Margit volt a gondozó 
vezetője. A kerületi tüdőgondozó épülete 60 éve épült, és 30 éve az igényeinknek megfelelően lett átalakít-
va. Azóta nagyobb változások nem történtek. Szükséges lenne az épület felújítása, átépítése.
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BUDAPEST XXII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Szent Kristóf Szakrendelő XXII. kerületi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:   Szent Kristóf Szakrendelő Nonprfit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 12.)
Az intézmény címe (irányítószámmal):   1221 Budapest, Városház tér 3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1221 Budapest, Városház tér 3.
Az intézmény telefonszáma(i):   1/229-3713
Az intézmény e-mail címe:   tudogondozo22@szentkristofrendelo.hu
Az intézmény honlapjának címe:   Szent Kristóf Szakrendelő - Újbuda
Az intézmény vezetője:   dr. Kuberka Zoltán
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   kuberka.zoltan@szentkristofrendelo.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/229-3713

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  72
A bejelentkezés módja:  személyes, telefon
Az intézmény orvosai:  
dr. Kuberka Zoltán  
dr. Góhér Ilona  
dr. Szeleczki Róza  
dr. Temesi Gabriella
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 46 
Ha igen, sorolja fel azokat:  pszichiátria, addiktológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Budapest XXII. kerülete, Budapest XI. kerülete, Albertfalva
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  32
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1516
COPD-s járóbetegek száma:  2225
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  46
szénanáthás járóbetegek száma:  572
tumoros járóbetegek száma:  163
tbc-s járóbetegek száma:  103
összes járóbeteg száma:  4625

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:  2440
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10458
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2014-ben felújított
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  0

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 2014-ben felújított
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  9 év és 5 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozói ellátást a XXII. kerületben 1950-ben szervezték meg. A tüdőgondozó jelenlegi he-
lyén a kerületi szakrendelő működött, amit 1965-ben adtak át az intézetnek. Itt már helyet kapott 
a földszinten a szűrőállomás is, ami a betegek kiszűrését és gyógyítását nagyban megkönnyítette. 
A törökbálinti és érdi tüdőgondozó megépítéséig a környező települések betegeinek gondozását is 
ellátta intézetünk. 1986 óta csak a XXII. kerületi, valamint a XI. kerület Albertfalva rész lakosainak 
ellátását végezzük, mivel személyi és tárgyi adottságainkkal ennyi lakost tudunk magas színvona-
lon gyógyítani. 2013-ban az intézet neve Szent Kristóf Szakrendelőre változott. 2013-ban bekap-
csolódtunk a dohányzás leszoktatást segítő programba. 2014-ben az intézetünket felújították. A 
nyílászárókat kicserélték, kívülről leszigetelték az épületet és megtörtént a homlokzat felújítása. 
Kifestették a rendelőket és a folyósókat. A szűrő és az átvilágító gépeket digitalizálták.


