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TÖRÖKBÁLINT*
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Az intézmény címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy u. 70.
Az intézmény telefonszáma: 23/511-570; 23/338-052
Az intézmény faxszáma: 23/335-312
Az intézmény tulajdonosa: Pest megye Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Fülöp Rudolf, főigazgató
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tbti@tbti.t-online.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 26 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Márialigeti Tivadar, osztályvezető főorvos, mb. orvos-igazgató
dr. Perger László, osztályvezető főorvos
dr. Márk Zsuzsanna, osztályvezető főorvos
dr. Tolnay Edina, osztályvezető főorvos
dr. Lengyel László, osztályvezető főorvos
dr. Weltner Amália, gondozóvezető főorvos
dr. Sashegyi Julianna, laborvezető főorvos
dr. Apatini Anna, főorvos
dr. Bokor Anita, szakorvos
dr. Borbély Tibor, főorvos
dr. Dulka Edit, főorvos
dr. Fajt Erzsébet, adjunktus
dr. Ferenczi Enikő, adjunktus
dr. Gévai Emil, adjunktus
dr. Horváth Bernadett, szakorvos
dr. Kiss Csongor, szakorvos
dr. Korompay Réka, orvos
dr. Kovács Nóra, orvos
dr. Moldvay Judit, főorvos
dr. Morócz Éva, adjunktus
dr. Nagy Andrea, szakorvos
dr. Nyizsnyánszky Anna, radiológus
dr. Pálinkási Szvetlana, főorvos
dr. Putz Zsuzsa, adjunktus
dr. Simon Mária, adjunktus
dr. Simon Noémi, szakorvos
dr. Surányi Anita, labororvos
dr. Szita Anita, orvos
dr. Szűcs Mária Zsuzsanna, főorvos 
dr. Újszászi Éva, adjunktus
dr. Várhegyi Csaba, szakorvos
dr. Varga Ilona, főorvos
dr. Gyulai Márton, orvos

Az intézmény szakdolgozóinak száma: 143 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 103 fő
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 990 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 443 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 57 072 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben: 7 240 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 4 522 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 2 227 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  432 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 4 195 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 1 274 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 394 SEF, 257 879 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 30%
A SEF életkora: 9 év
A MEF életkora: 21 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 24 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 16 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 10 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nem

Az intézmény rövid története
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főépületét az 1700-as évek elején alapította a jezsuita rend egy kiváló klímájú, rendkívül hangulatos, 
mintegy 11 hektáros parkban. Az egykori kolostort Mária Terézia uralkodása idején a hozzátartozó birtokkal együtt a Majláth család 
kapta meg, akik az épületet – még egy emelettel bővítve – kastéllyá alakították át. A kastély 1926-ban került a MABI tulajdonába, 
és ettől kezdve működik a Tüdőgyógyintézet. Az intézet ellátási területe Pest megye és Budapest XI. kerületének külső része. A kór-
ház ma már négy felnőtt és egy gyermekosztályán évente mindegy 7500 felnőttet és 1100 gyermeket képes a kor követelményeinek 
megfelelő magas szakmai színvonalon gyógyítani, összességében 290 kórházi ágyon. Alapvető feladata – pulmonológiai szakkórház 
lévén – elsősorban légúti és mellkasi betegségekben, tbc-ben, asztmában, szív és keringési betegségekben, a nagy tömegeket érintő 
krónikus obstruktív tüdőbetegségben és a tüdő daganatos betegségeiben szenvedők ellátása. Ezen túlmenően speciális járóbeteg 
ambulanciái, illetve szakrendelései éves átlagban 57000 beteg szakellátását végzik. A Tüdőgyógyintézethez integráltan működik a 
Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet és Budakeszi Tüdőgondozó Intézete, 6 MEF és 2 SEF állomás.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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TÖRÖKBÁLINT*
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.
Az intézmény levelezési címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.
Az intézmény telefonszáma: 23/511-594
Az intézmény faxszáma: 23/511-594
Az intézmény tulajdonosa: Pest Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Weltner Amália

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
 dr. Weltner Amália vezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 5 fő
Az intézmény szakdolgozói:
 Hajduné Domin Edit vezető asszisztens 
 Demeter Anna asszisztens
 Tüskés Ferencné asszisztens
 Vereczkei Mária asszisztens SEF
 Soltész Gyuláné asszisztens SEF
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 54 934 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 6 081 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 915 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 576 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  484 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 70 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 13 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 13 048 SEF, 4 510 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 32%
A SEF életkora: 14 év
A MEF életkora: több mint 20 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 35 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 15 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
1976-ig a Pest megyei tüdőgondozók szakmailag és gazdaságilag egységbe, a Megyei Tüdőgondozóhoz 
tartoztak, ennek igazgató főorvosa dr. Stark Janka volt és a gondozó Budapesten a Trefort u. 3-ban műkö-
dött. Az intézményt 1976-ban a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetbe helyezték át, ekkor a megyei gondozó 
vezetője, egyben a kórház igazgatóhelyettese és a megyei tüdőgyógyász szakfőorvos dr. Illés Ilona volt. 
Addig a törökbálinti lakosság tüdőgyógyászati ellátását a XXII. kerületi tüdőgondozó végezte, ezután 
pedig dr. Illés Ilona Törökbálinton. 1970–80-as években az a tendencia érvényesült, hogy a megye lakos-
sága tüdőgondozói ellátás szempontjából váljon le a fővárosról, ezért új tüdőgondozók létesültek. Ezek 
egyike volt 1978-tól a Törökbálinti Tüdőgondozó is. 1978 novemberében került az intézetbe dr. Szemes 
László gondozó vezető főorvosként, aki egészen 1995 végéig végezte ezt a tevékenységet. Ezután a tüdő-
gondozó kórház-gondozói egységben működött, megbízott vezetője osztályos munkája mellett dr. Szűcs 
Mária volt és a II. osztály orvosai váltásban látták el a betegeket. Miután ez a szervezeti megoldás nem 
vált be, 1998. április 1-től dr. Weltner Amália kapott megbízást a gondozó vezetésére, eleinte osztályos 
munkája mellett, majd 1999. január 1-től teljes munkaidőben. A tüdőgondozó ellátási területe: Törökbá-
lint, Budaörs, Herceghalom és Biatorbágy lakossága. Az (ellátandó) lakosságszám 1980-ban 29 ezer fő, 1990-ben pedig 38 ezer fő, 1995-ben 48 ezer fő, jelenleg 54934 fő. A számadatok-
ból látható, hogy a terület lakossága dinamikusan nőtt, és ez egyre több munkát jelentett a gondozó dolgozóinak. A törökbálinti Tüdőgondozó helyzete kivételesnek mondható, miután 
a Megyei Tüdőgyógyintézet „kerítésén belül” működik, és ez biztosítja mindazokat a kivizsgálási lehetőségeket és konziliumokat, amelyek a kórházban rendelkezésre állnak.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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ASZÓD*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Aszód város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 78.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 78.
A tüdőgondozó telefonszáma:  28/400-051
A tüdőgondozó faxszáma:  28/400-051
A tüdőgondozó e-mail címe:  aszod.tudogondi@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Simorjay Zsuzsanna
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  aszod.tudogondi@gmail.com
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  28/400-051

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  36 fő
Rendelési idő:  H-Cs 8:00-14:00; P 8:00-12:00
Az intézmény orvosa:  dr. Simorjay Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  41 200 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Aszód Bag Domony  
 Erdőkürt  Erdőtarcsa  Galgagyörk  
 Galgahévíz  Galgamácsa  Hévízgyörk 
 Iklad Kartal Kálló  
 Tura  Vácegres Váckisújfalu  
 Verseg
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  19 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  7 949 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  2 030 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  1 710 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  123 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  24 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  3 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?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1 417
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  10 203
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  34%
A SEF életkora:  39 év
A MEF életkora:  n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  30 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:  14 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  2 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
2013 áprilisában az intézmény átkerült a hatvani Albert Schweitzer Kórház működtetésébe. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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BUDAKESZI*
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 98.
Az intézmény levelezési címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 98.
Az intézmény telefonszáma: 23/451-552
Az intézmény faxszáma: 23/451-552
Az intézmény tulajdonosa: Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
Az intézmény vezetője: dr. Mészáros Imre
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: bkeszi@tbalint.t-online.hu
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosa: dr. Mészáros Imre
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: addiktológiai intézet

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 55281 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Budajenő  Budakeszi 
 Nagykovácsi  Páty 
 Perbál  Solymár 
 Telki  Tök 
 Tinnye  Zsámbék
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 26 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 3562 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 945 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 754 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  242 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 28 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: –
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12425
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 24%
A SEF életkora: 11 év
A MEF életkora: 12 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 16 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: 11 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A gondozó 1949-ben kerül a magánpanzióból és zöldséges boltból álló jelenlegi épületébe, melynek tulajdonosa a II. Világháborúban meghalt, családját pedig kitelepítették. A gondozó 
elodje az Erzsébet szanatórium egy különálló épülete volt, melyből később a Korányi Intézet óvodája lett. A gondozó tulajdonosa, működtetője a Budakeszi Tanács lett. A késobbiekben 
a Treffort utcai Megyei Tüdőgondozó irányítása alá került, majd amikor ez utóbbi átkerült a Megyei Tüdőgyógyintézetbe, azóta Törökbálint a működtető. Az itt dolgozó orvosok: dr. 
Tessarcz Erzsébet, dr.Gál József, dr. Szabó Vilmos 1976  –1990 között. Halála után dr. Ötvös Komélia, dr. Maróti Antal és dr. Papp Gábor 2003 -ig dolgoztak itt. Ezt követoen dr. Pataki Géza 
és dr. Mészáros Imre majd 2006-tóI dr. Mészáros Imre látja el a feladatot. A gondozó a mai formáját az 1966-69 közötti nagyobb átépítés után nyerte el. Kisebb átalakítás 1980-ban és 
1985-ben történt még.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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CEGLÉD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete
Az intézmény tulajdonosa:  önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2700 Cegléd, Pesti út 18.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2700 Cegléd, Pesti út 18.
Az intézmény telefonszáma(i):  53/311-937
Az intézmény faxszáma(i):  53/318-190
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@toldykorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  önálló nincs, a kórházé: toldykorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Rajkay Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  rajkay.katalin@toldykorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  53/311-937

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  2×30 óra
Rendelési idő:  hétfőn 12.00-18.00; a többi napon 8.00-14.00
A bejelentkezés módja:  kartonozó
Az intézmény orvosai:  
dr. Ferencz Barbara Aranka, szakfőorvos  
dr. Rajkay Katalin, intézetvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  6
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: Abony, Albertirsa, Ceglédbercel, Cegléd, 
Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Köröstetétlen, Mikebuda, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, 
Ujszilvás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  41
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:  2780
COPD-s járóbetegek száma:  2100
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  110
szénanáthás járóbetegek száma:  2540
tumoros járóbetegek száma:  750
tbc-s járóbetegek száma:  150
összes járóbeteg száma:  8430

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:  1918
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6911
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  11 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  11165
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  1 év
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 4
- ezen belül a kontaktok száma? 4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  
 nem tartjuk nyilván, mivel nem városunkban történik
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  17 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  2 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A ceglédi Tüdőgondozó Intézet 1936. június 1-én kezdte meg működését a város által megvásárolt egyik magánházban. 1944 júniusától 1945. október 1-ig a háború miatt nem műkö-
dött. 1956-ig egy orvos és egy asszisztensnő dolgozott, 1956-ban Calmette-védőnővel bővült a csapat. 1966-ban létesült ernyőképszűrő állomás, ettől kezdve a feladatokat két orvos 
látta el. A jelenlegi épület 1910-ben épült, eredetileg magánszanatórium volt. A II. világháború után itt helyezték el a helyi kórház Baleseti Sebészeti Osztályát, majd a Szemészeti 
Osztályt. 1985-ben a teljes épületet felújították. 1986 márciusában a gondozó az elavult épületből a szépen felújított épületbe költözhetett. A tüdőgondozó orvosai: dr. Nyitray Géza 
1936   –1937, dr. Bojtos Imre 1937 –1944, dr. Tiszavölgyi Miklós 1945  –1985, dr. Zsitvay László 1968  –1990, dr. Rajkay Katalin 1985  –, dr. Babinszky Eleonóra 1990  –1997, dr. Ferencz Barbara 
Aranka 1999  –. Kft-ből állami intézmény lettünk.
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DABAS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:     tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:    dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:    Dabas Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):    2370 Dabas, Bartók Béla út 61.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   2370 Dabas, Bartók Béla út 61.
Az intézmény telefonszáma(i):    29/360-366/154 mellék
Az intézmény faxszáma(i):    29/360-366/300 mellék
Az intézmény e-mail címe:    tudogondozo.dabas@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:    www.dabasszakrendelő.hu
Az intézmény vezetője:    Klemencz Györgyné
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    rendint@monornet.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   29/360-366

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:  54
Rendelési idő:  hétfő-csütörtök: 8.00-15.00; minden páros hét péntek: 8.00-12.00 
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Poncsák Mária, tüdőgyógyász szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  4
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 848
Ha igen, sorolja fel azokat: angiológia, belgyógyászat, diabetológia, bőrgyógyászat, 
ideggondozó, felnőtt fogászat, gyermekfogászat, fogszabályozás, foglalkozás-egészség-
ügy, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, gyermekpulmonológia, ifjúsági nőgyógyászat, 
kardiológia, laboratórium, szájsebészet, neurológia, nőgyógyászat, ortopédia, pszicholó-
gia, reumatológia, sebészet, szemészet, urológia, gyermekpszichológia / családvédelem, 
kúraszerű ellátás (nappali kórház), egynapos sebészet, képalkotó diagnosztika
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Dabas, Alsónémedi, Bugyi, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel (55196 lakos; ebből 14 éven felüli 47317 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  24
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:  3582
COPD-s járóbetegek száma:  2041
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  10
szénanáthás járóbetegek száma:  637
tumoros járóbetegek száma:  68
tbc-s járóbetegek száma:  52
összes járóbeteg száma:  6390

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:  1800
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2097
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  11
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  a törökbálinti MEF szűrőállomás végzi
a MEF készülék:  digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
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? 5 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot? nem
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  az intézeti kardiológiai szakrendelésen történik
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1947–1968 között az intézet a Vörösmarty utcai kúriában működött. 1968–2014 között a Kossuth László utcai telephe-
lyen látta el feladatait. 2014. szeptember 22-én a Szakorvosi Rendelőintézetbe költözött be, melynek felújítása 2011 ok-
tóberében fejeződött be. Így a tüdőgondozó egy korszerű technológiával felszerelt komplex rendelőintézetben működik.
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DUNAKESZI*
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 2120 Dunakeszi, Liget u. 40.
Az intézmény levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Liget u. 40.
Az intézmény telefonszáma: 27/341-875
Az intézmény faxszáma: 27/341-875
Az intézmény tulajdonosa: Pulm-X Orvosi Bt.
Az intézmény vezetője: dr. Lengyel Gáspár, intézetvezető főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: pulm-xbt@vnet.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 1 fő
Az intézmény orvosa: dr. Lengyel Gáspár, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Kelemen Eleonóra, vezető asszisztens
Csont Anna, vezető asszisztens helyettes
Muliterné Erdélyi Emese, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Nanyista Lászlóné, röntgenasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 4 fő
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 60 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 27 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 6 603 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 371 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 145 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 357 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 30 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 16 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 465 SEF, 13 966 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 64%
A SEF életkora: 30 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 6 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nem

Az intézmény rövid története
A dunakeszi tüdőgondozó épülete egy családi házból lett kialakítva, és 1985 augusztusában nyílt meg a Liget u. 40. 
szám alatt. A városban ekkor a háziorvosként dolgozó dr. Lengyel Gáspár tüdőgyógyászt kérték fel a tüdőgondozó 
vezetésére, aki jelenleg is intézetvezető főorvos. Dunakeszi, Fót és Göd lakossága tartozik az ellátási területhez, mely 
közel 62 ezer embert jelent. A gondozó 14 évig tanácsi-önkormányzati felügyelet alatt működött. 1999. november 
1-től funkcionális privatizáció történt, de ez munkánkban változást nem hozott. A szakrendelés és a szűrés váltott 
műszakban folyik, a SEF egész évben folyamatos, a MEF szűrést Fóton és Gödön a váci gondozó MEF szűrője végzi. Az 
értékelést és a kivizsgálást mi intézzük. 2000-ben új röntgenberendezést kaptunk, megígérték a szűrőgép cseréjét 
is, de jelenleg a SEF szűrés még a régi géppel folyik. A rendelőben 1 tüdőgyógyász, 3 pulmonológus-allergológus és 
röntgenes képesítéssel is rendelkező szakasszisztens, 1 röntgenasszisztens és 1 védőnő dolgozik. 

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.



155

ÉRD*
Működési adatok
Az intézmény neve:    dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Tüdőgondozó
Az intézmény címe:    2030 Érd, Hivatalnok u. 40.
Az intézmény levelezési címe:    2030 Érd, Hivatalnok u. 40.
Az intézmény tulajdonosa:    dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:   23/365-751
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:   23/365-751
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:    pulmo@erdirendelo.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:   dr. Győri Zsuzsa, gondozóvezető főorvos
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe:   zsuzsannagyori@gmail.com
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   23/365-751
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének mobil telefonszáma:  20/950-7635

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 6 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 40 óra
Rendelési idő:  H-Cs 7:30-13:30 és 13:30-18:30; P 7:30-13:30
Az intézmény orvosai: 
dr. Győri Zsuzsa 
dr. Illés Ildikó 
dr. Nyírő Melinda 
dr. Széll Edda 
dr. Szűcs Zsuzsa 
dr. Terék Katalin 
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 13 fő 
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 108 302 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Érd Diósd  Pusztazámor   
 Sóskút Százhalombatta  Tárnok   
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 29 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 23 241 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  2 743 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 2 351 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 1 683 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  126 fő
 

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  92 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? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  12 819
A SEF életkora:  30 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  17 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: 15 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  14 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
Intézetünknek két alapvető feladatota van. Egyrészt tüdőszűrő állomás, amely ellátja a panaszmentes lakosság ernyőkép szűrését, a panaszmentes 40 év feletti lakosság COPD szűrését, 
valamint az ellátási területhez tartozó községek MEF értékelését, másrészt pedig tüdőgyógyászati szakrendelés, ahol a panaszos betegek tüdőgyógyászati szakorvosi ellátása zajlik. A 
tuberkulózisos betegek gondozásán kívül a tüdőrák, a tüdőgyulladás, az akut és a krónikus hörghurut, a tüdőtágulás, az allergiás asztma, a szénanátha, a nehézlégzéses panaszok, az 
alvászavarok és számos más betegség tartozik a szakorvosi rendelés profiljába. Szükség esetén betegeinket táppénzes állományba vesszük. Az épületet 1998-ban teljesen felújították, 
a betegek kulturált rendelőbe érkeznek. A gondozóban felvételezőgép, átvilágító és Zeiss tüdőszűrő készülék működik. Egyéb felszereltség: légzésfunkció, EKG, légúti allergia teszt, 
pulzoximetria, szén-monoxid mérőkészülék, valamint az adatrögzítéshez számítógépes hálózat segíti a magas színvonalú orvosi munkát. Betegeink számára a Törökbálinti Megyei 
Tüdőgyógyintézet biztosítja a magas színvonalú fekvőbeteg hátteret, valamint néhány speciális szakambulanciát. Rendelőnkben folyamatosan fogadjuk a betegeket a szakrendelésen 
két műszakban, a Tüdőszűrő Állomásunkon egy műszakban. Nyáron és karácsony táján a szabadságok miatt előfordul, hogy egy műszakos a szakrendelés. Ezekben az időszakokban 
érdemes telefonon érdeklődni.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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GÖDÖLLŐ*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Gödöllő város Önkormányzata
Az intézmény címe: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 62.
Az intézmény levelezési címe: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 62.
A tüdőgondozó telefonszáma: 28/420-490; 30/639-6646
A tüdőgondozó faxszáma: 28/420-490; 28/420-655
A tüdőgondozó e-mail címe: tudogondozo.godollo@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője: dr. Farkas Éva
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: drfarkaseva@freemail.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 28/420-490
A tüdőgondozó vezetőjének mobil telefonszáma: 20/5359012

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  3 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  65 óra
Rendelési idő:  H, Sz, P 8:00-14:00; K 8:00-19:00; Cs 12:00-18:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Farkas Éva
dr. Molnár Márta Klára
dr. Mucsi János
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1,5 álláson takarító (napi 10 órában)
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: gyermekallergológia (dr. Páll Gabriella)
 gyermektüdőgyógyászat (dr. Séllyei Erzsébet, dr Márialigeti Tivadar)

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  130 964 fő 
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Dány  Erdőkertes  Gödöllő   
 Isaszeg Kerepes  Kistarcsa 
 Mogyoród  Pécel Szada   
 Vácszentlászló Valkó  Veresegyház  
 Zsámbok
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  43 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 11 751 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  3 596 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 1 093 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 2 658 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  341 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  14 fő
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:  7 963
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  16 399
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 18,6%
A SEF életkora:  43 év
A MEF életkora: nincs
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  13 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: 14 év, 1 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 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
Gödöllőn a tüdőbetegek gondozása akkor kezdődött, amikor I. Grassalkovich Antal gróf „mellbeteg” leányá-
nak kezeléséhez megépíttette a babati istállókastélyt 1750-ben. A juhistállót és a tüdőbeteg grófkisasszony 
szobáját elválasztó falon nagy nyílás helyezkedett el, amelyen át a juhok testszaga, az ürülék ammónia gáz 
tartalma „gyógyította” a beteget. A tüdővész országos elterjedése tette szükségessé, hogy 1901. november 
1-én megnyílt az Erzsébet Királyné Szanatórium. A tüdőbeteg-gondozás 1927-ben mintajárások szervezésével 
kezdődött. A Rockefeller alapítvány adományából az első ilyen mintajárás a gödöllői lett. A kormány Gödöllőt 
gyógyhelynek nyilvánította, melynek célja a betegség megelőzésére nevelni. Az Egészségházat 1930. október 
29-én avatták fel. Az épület a mai mentőállomás helyén állt. Földszintjén a Mentőegyesület helyiségei, iskola-
fogászat, röntgen laboratórium, kvarcoló szoba, iskolafürdő, az emeleten a Stefánia Szövetség rendelői, tisz-
tiorvosi hivatal, a tüdő- és ideggondozó kapott helyet. A manzárdban 12 személyt befogadó internátus mű-
ködött. Az épület a 70-es években életveszélyessé vált, ezért lebontották. A gödöllői Egészségházban 1955-ig 
működött a tüdőgondozó. Akkor költözött jelenlegi helyére az ideg- és a bőrgondozóval együtt. Az épületet 
1970-ben korszerűsítették. Akkor a gondozó addigi vezetője, dr. Csiszér Ferenc nyugállományba vonult, és a 
gondozó vezetését dr. Várady Tamás vette át. Munkáját dr. Szűcs Miklós és dr. Rézler Edit segítette. dr. Várady 
Tamás 2000-ben nyugdíjba ment. dr. Szabó Irén 1999-től 2005-ig dolgozott a gondozóban. 1993-tól dr. Farkas Éva vezeti a tüdőgondozót. dr. Mucsi János 2006-tól, dr. Molnár Márta 
Klára 2009 decemberétől segíti a munkát. Bekapcsolódtunk a TÁMOP dohányzás leszokás támogató programba: 2014-től indult egyéni és csoportos dohányzás leszokás támogatás.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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GÖDÖLLŐ
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati és gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai magánrendelés
A finanszírozás módja:  magánrendelés
Az intézmény neve:  Erzsébet Gondozóház
Az intézmény tulajdonosa:  Erzsébet Gondozóház Kft.
Címe (irányítószámmal):  2100 Gödöllő, Légszesz u. 6.
Levelezési címe (irányítószámmal):  2100 Gödöllő, Légszesz u. 6.
Az intézmény telefonszáma(i):  28/785-526; 70/434-2392
Az intézmény faxszáma(i):  28/785-803
Az intézmény e-mail címe:  info@erzsebetgondozohaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Mucsi János
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  mucsitrial@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  70/773-5946

Működési adatok
Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász/gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  0
Rendelési idő:  hétfőtől-péntekig délután (aktuálisan: www.erzsebetgondozohaz.hu)
Az intézmény orvosai:  
dr. Mucsi János, tüdőgyógyász  
dr. Farkas Éva, tüdőgyógyász  
dr. Kiss Anna, gyermektüdőgyógyász  
dr. Páll Gabriella, gyermekallergológus  
dr. Fodor Erika, belgyógyász  
dr. Kiss Krisztina, szemész
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  tüdőgyógyászat 15 óra  
 gyermektüdőgyógyászat 2 óra  
 gyermekallergológia 2 óra  
 belgyógyászat 5 óra  
 szemészet 5 óra

Működési adatok
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 nincs területi ellátási kötelezettségünk, bárkit fogadunk előzetes előjegyzés alapján
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  100 (Gödöllő vonzáskörzetében)
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
járóbetegek száma:  10000 (megjelenések száma)
asztmás betegek száma:  500
COPD-s betegek száma:  500
szénanáthás betegek száma:  800
tumoros betegek száma:  10
tbc-s betegek száma:  0

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
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év, 5 év, 8 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 év, 2 év, 1 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 Erzsébet Gondozóházban 2012. július 1-től krónikus betegek járóbeteg-szakorvosi ellátását 
valósítottuk meg. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja egy olyan egészség-
ügyi szolgáltatóközpont létrehozása volt, amely a XXI. század építészeti és gépészeti megoldásait 
alkalmazza, és ahová jól eső érzéssel tér be mind a beteg, mind az ott dolgozó egészségügyi szak-
ember. Intézetünkben jelenleg elsősorban felnőtt, illetve gyermekkorú allergiás és légzőszervi 
betegekkel, valamint cukorbetegekkel, illetve szemészeti betegekkel foglalkozunk, ezenkívül 
segítünk a dohányosoknak a leszokásban, továbbá általános belgyógyászati és gyermekgyógyá-
szati konzíliumot adunk a hozzánk fordulóknak. Elsősorban azokra a betegekre számítunk, akik 
nem tudnak, vagy nem akarnak várni a hagyományos OEP-finanszírozás alatt álló rendelőkben, 
illetve tüdőgondozókban. Az Erzsébet Gondozóház földszintje – ahol a magánrendelések folynak 
– akadálymentesen közelíthető meg. Az Erzsébet Gondozóház számos nemzetközi klinikai vizsgá-
lat résztvevője. Ezek a vizsgálatok teszik lehetővé új gyógyszerek kifejlesztését, hatásosságuk és 
relatív ártalmatlanságuk igazolását. A klinikai vizsgálatokban elvárt normák és a magas színvonal 
automatikusan jelentkezik a klinikai vizsgálatokban részt nem vevő betegek mindennapi ellátá-
sában is. A rendelést a betegek előzetes bejelentkezés (www.erzsebetgondozohaz.hu) alapján 
vehetik igénybe a hét bármelyik napján és órájában, amikor tudjuk fogadni a pácienseket.
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MONOR*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szakorvosi Rendelőintézet Monor Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2200 Monor, Kossuth L. u. 101.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2200 Monor, Kossuth L. u. 101.
A tüdőgondozó telefonszáma:  29/412-170
A tüdőgondozó faxszáma:  29/412-170
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo.monor@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Burzuk Valéria
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  burzuk@monornet.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  29/412-170

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  33+27 óra
Rendelési idő:  H, K, Sz 8:00-17:00; Cs, P 8:00-13:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Burzuk Valéria  
dr. Salamon Ilona  
dr. Bende Zoltán
Az intézmény szakdolgozóinak száma:   5 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?   nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  59 141 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
 Bénye  Csévharaszt  Gomba  
 Káva  Monor Monorierdő 
  Nyáregyháza Péteri Sülysáp 
 Uri Üllő Uri 
 Vasad
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  23 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  10 415 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  986 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  625 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 827 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  92 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  24 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?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2 129
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  13 825
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  n.a. 
A SEF életkora:  12 év (felújított)
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  29 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:  21 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 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.
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NAGYKÁTA*
Működési adatok
Az intézmény neve:  Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta, Tüdőgondozó 
Az intézmény címe: 2760 Nagykáta, Sütő u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 2760 Nagykáta, Sütő u. 1.
Az intézmény telefonszáma: 29/440-114
Az intézmény faxszáma:  29/442-034
Az intézmény vezetője:  dr. Kiss Barna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dr.kissb@invitel.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Kiss Barna, tüdőgyógyász
dr. Németh Ildikó, gyermektüdőgyógyász
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  6 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem 

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  62 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
Farmos  Kóka 
Pánd  Nagykáta 
Szentlőrinckáta  Szentmártonkáta 
Tápióbicske  Tápiógyörgye 
Tápióság  Tápiószentmárton 
Tápiószecső Tápiószele  
Tóalmás
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  28 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben:  7 380 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben:  1 506 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek szánla 2011-ben:  1 461 fő

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  916 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben:  103 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben:  110 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést?  igen
Ha igen, akkor a szűrések száma:  19 988 
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  42%
A SEF életkora:  33 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  igen
Ha igen, a gép életkora:  17 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:  12 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 intézmény rövid története
Az intézet 1948-ban kezdte meg működését. Az elhelyezésre szolgáló kúria épületét az ellátott települések 
hozzájárulásával és a lakosság adakozásából vásárolták meg, és rendezték be. 1948  –70 között Járási Tanács 
Tüdőbeteggondozó Intézete, 1971–76 között Pest Megyei Tanács Tüdőgondozó Intézete, 1977-től Szakorvosi 
Rendelőintézet Tüdőbeteggondozó Intézete néven működik. Jelenleg 13 település közel 60 ezer lakosát látja 
el. Röntgendiagnosztika 1952-től, stabil EF állomás 1966-tól működik. 1970-71-ben teljes átalakítást és bő-
vítést követően nyeri el jelenlegi formáját (két forgalmi körös, központi fűtéses, megfelelő szociális helyisé-
gekkel ellátott). A gondozóintézet főfoglalkozású orvosai: 1948  –1969 között dr. László Pál vezető főorvos, 
1970  –1971 között dr. Molnárné dr. Makay Jolán mb. vezető főorvos, 1971–1974 között dr. Hannák István veze-
tő főorvos, 1974  –1976 között dr. Hindy Andrea vezető főorvos, 1976  –2004 között dr. Smidéliusz László vezető 
főorvos és dr. Kiss Judit főorvos, 2005  – 2007 között dr. Kiss Barna. 2007 májusától helyettesek: dr. Marton 
Piroska főorvos, dr. Szeleczki Róza főorvos, dr. Smidéliusz László főorvos, dr. Fehér Éva Andrea adjunktus, dr. 
Bende Zoltán szakorvos.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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NAGYKŐRÖS*
Működési adatok
Az intézmény neve: Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete 
Az intézmény címe: 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.
Az intézmény levelezési címe: 2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.
Az intézmény telefonszáma: 53/351-761
Az intézmény faxszáma: 53/351-761
Az intézmény tulajdonosa: Nagykőrös Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: Tankó Ágota
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: nkvkorh@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  8 óra
Az intézmény orvosai: dr. Frank Emil
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Pásztor Béláné, vezető asszisztens, röntgenasszisztens
Bertalan Béláné, röntgenasszisztens
Mohácsiné Fehér Edit, pulmonológus-allergológus és röntgen szakasszisztens
dr. Tóth Jánosné, röntgenasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 28 448 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Nagykőrös, Kocsér, Nyársapát
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 14 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2 836 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 830 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 476 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  678 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 60 fő

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 5 fő
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? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 6 926
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 28%
A SEF életkora: 41 év
A MEF életkora: 41 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 22 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: 5 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? igen

Az intézmény rövid története
Nagykőrösön 1921-ben alakult meg a Vöröskereszt Egylet, melynek első elnöke dr. Tanárky Béla volt. Ő szükségesnek vélte olyan in-
tézmény létrehozását, ahol a megelőzéssel, a felkutatással és a gyógyítással foglalkoznak. Elképzelései megvalósításában dr. Kovács 
Zsigmond támogatta, aki a későbbi Tüdőgondozó Intézet vizsgáló orvosa lett. 1928. május 12-én került sor a Tüdőgondozó Intézet 
megnyitására a mai Eszperantó u. 19. sz. alatti helyiségben. dr. Tanárky Béla lett a gondozó vezető-főorvosa, dr. Kovács Zsigmond a 
vizsgáló orvos és mellettük egy nővér végezte a napi munkát. 1946. augusztus 1. után dr. Berta Károly lett az Intézet vezetője, amely 
a mai Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatt működött. Az 1950-es évek végén létesült a Tüdőszűrő Állomás. 1967–1982 között a Tüdőgondozó 
Intézetet dr. Pál Endre főorvos vezette, aki átfogó korszerűsítést hajtott végre. 1982-től a Tüdőgondozó Intézet és Tüdőszűrő Állomás 
vezetője dr. Poncsák Mária főorvos volt. 2010. április 1-től dr. Frank Emil intézetvezető főorvos látja el a terület tüdőgyógyászati te-
endőit. Az intézetben 4 szakképzett asszisztensnő dolgozik. Technikai felszereltségünk a minimál standard feltételeknek megfelelő.

*       Az előző kiadásból átvett adataival szerepel.
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SZENTENDRE
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Szentendre Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  26/501-445
Az intézmény faxszáma(i):  26/501-445
Az intézmény e-mail címe: tudoszentendre@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Nagy Emilia
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  hnagyemilia@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  26/501-445

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  60 óra
Rendelési idő:  H-Cs 7.00-19.00; P 7.00-18.00
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon, interneten
Az intézmény orvosai:  
dr. Nagy Emilia  
dr. Donka Tünde  
dr. Füzesi Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyószat, kardiológia, szemészet, fül-orr-gégészet, neuro-
lógia, kardiológia, labor, fogászat, rheumatológia, ortopaedia, fizikotherápia, sebészet, 
röntgen, egynapos sebészet, osteoporosis szakrendelés, diabetológia, allergológia, 
mammográfia, mentálhigiene, bőrgyógyászat, gastroenterológia,
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Szentendre, Budakalász, Üröm, Pilisboros-
jenő, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Leányfalu, Szigetmonostor, 
Pócsmegyer, Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  46
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:  886
COPD-s járóbetegek száma:  559

asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  56
szénanáthás járóbetegek száma:  170
tumoros járóbetegek száma:  274
tbc-s járóbetegek száma:  13
összes járóbeteg száma:  a fentiek 1958 (az összes ellátott 8209)

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:  6625
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7010
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  4 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  10209
a MEF készülék:  nem digitális
a MEF életkora:  nem ismert, Törökbálint végzi

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 4 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  6 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1948-ban dr. Gyerkó János körzeti orvos egyszerű körülmények között létrehozta a járási gondozót Budakalász és 
Visegrád között, 13 község és város részére. A Bükkös-patak partján lévő, kisajátított kastélyszerű épületben he-
lyezték el az egészségügyi intézményeket. A gondozó vezetője dr. Radványi Géza belgyógyász és röntgenorvos volt 
1970-ig. 1953-ig a mellkas röntgenvizsgálat DXU félhullámú készülékkel történt, a filmeket tankban hívták elő. A 
röntgenvizsgálaton kívül volt egy töltőhelyiség, ahol a PTX, illetve a PNP kezelést végezték a tbc-s betegeken, vala-
mint a mellkascsapolást is. Évente 50-60 új tbc-s beteg beutalását, majd gondozását végezték. 1964-re visszaszorult 
a tbc, a kötelező ernyőfényképszűrés beindításának, a két év táppénznek, a segélyezésnek és az INH megjelenésének 
köszönhetően. 1968-tól a tüdődaganatok és az aspecifikus tüdőelváltozások felfedése és gondozása is feladattá vált. 
1970-től dr. Pávai Erzsébet a Korányi intézetből került a gondozó élére. Ő bevezette a komplex szűrést, felmérte és kivizsgáltatta a járás asztmás betegeit. 1974-ben elkészült az új 
szakorvosi rendelő, és így a volt rtg. helyiséget a gondozóhoz csatolták. 1995-ben pályázaton új, képerősítővel ellátott rtg. készüléket és 10×10 cm-es képet készítő szűrőgépet nyert az 
intézet. A berendezéseket egy rollfilm előhívására is alkalmas automata előhívó egészítette ki. 1998-tól dr. Nagy Emília vette át a gondozó vezetését, a szűrési feladatokat nyugdíjasként 
dr. Pávai Erzsébet látta el. Ettől az időtől indult be a számítógépes adatrögzítés és az allergológiai ambulancia. A korábban beindult, dohányzásról való leszokást segítő program változat-
lanul működik. 2001-től új spirométerrel történik a légzésfunkciós mérés, és 2005 őszétől újabb, számítógépes spirométer is segíti a munkát. A szűrés és a gondozás betegforgalma mára 
olyan nagy lett, hogy a gondozó épülete végképp szűkössé vált. A színvonalas munka már csak bővítés révén biztosítható. Az önkormányzat nem idézi a lakosságot, mivel a szűrés köte-
lező jellege ÁNTSZ utasításra megszűnt, emiatt a szűrésen való részvétel kifejezetten lecsökkent. 2012. április 1-én a Tüdőgondozó Intézet a megújult Szakrendelő Intézetbe költözött át. 
A rtg. felvételek és a szűrés az új digitális szűrőgépen történik. A leolvasást korszerű nagyfelbontású kettős monitoron értékeljük. Az átvilágítást a rendelő Röntgen osztályán Siemens 
típusú digitális rtg. gépen végezzük. 2014-től a TÁMOP pályázat dohányzás leszokást segítő programban részt veszünk. Kapacitás bővítést kaptunk e tevékenység további folytatásához.
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SZIGETSZENTMIKLÓS
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Az intézmény tulajdonosa: fenntartó:  Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2313 Szigetszentmiklós, Pf. 3
Az intézmény telefonszáma(i):  24/524-148
Az intézmény faxszáma(i):  24/406-009
Az intézmény e-mail címe:  szszri@vnet.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szszri.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Papné dr. Raffay Éva
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  foigazgato@szszri.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  24/524-148

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  felnőtt rendelés 60 óra, SEF 18 óra
Rendelési idő:  
Hétfő: 8.00-12.00 (dr. Mészáros) – 12.00-18.00 (dr. Herke)  
Kedd: 8.00-18.00 (dr. Herke) 
Szerda: 8.00-12.00 (dr. Mészáros) –13.00-15.00 (dr. Herke) – 15.00-19.00 (dr. Borbély) 
Csütörtök: 8.00-18.00 (dr. Mészáros) 
Péntek: 7.00-14.00 (dr. Herke)
A bejelentkezés módja:  előjegyzéssel telefonon: 06-24-524-162 
 emailben: tudogondozo@szszri.hu
Az intézmény orvosai:  
dr. Herke Paula 
dr. Mészáros Imre 
dr. Borbély Tibor
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunaha-
raszti, Dunavarsány, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, rnRáckeve, Szigetbecse, 
Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, 
Tököl (közel 148.000 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  78
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  4128
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5431
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  23687
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  1,5 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  15 év
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Intézetünk elődje egy ismeretlen korú, néhány helyiséges épületszárnyában kezdte meg működését az 1950-es évek végén. rnAzóta több alkalommal került sor bővítésre, átalakításra. 
A főépület jelenlegi formáját 2011-ben nyerte el, amikor is befejeződött a közel 1,2 milliárd forintos Európai Uniós beruházás. Ezzel egy időben az új épületrész kialakítása mellett a régi 
főépület kb. 65%-a is teljesen megújult. A fejlesztés részeként kialakításra került több műtéti szakmára kiterjedően az egynapos sebészeti és az infúziós kezeléseket szolgáló nappali 
ellátási részleg, továbbá sor került kiemelt feladatként a diagnosztika, azon belül is elsősorban a radiológia fejlesztésére, digitalizálására. 2011 július óta az addig Ráckevén működő 
Tüdőgondozó Intézet is bekerült a rendelőbe.
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VÁC
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Jávorszky Ödön Kórház Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  állami
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Az intézmény telefonszáma(i):  27/311-796
Az intézmény faxszáma(i):  27/311-796
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@javorszky.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Sipos Anikó
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tudogondozo@javorszky.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  27/620-696

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:  30 óra rendelés, 30 óra szűrés
Rendelési idő:  hétfő-kedd 11.00-16.30; szerda-csütörtök 8.00-13.00; péntek 8.00-12.30
A bejelentkezés módja:  a területünkön lakóknak nem kell bejelentkezni
Az intézmény orvosai:  dr. Sipos Anikó
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
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: Acsa, Bernecebaráti, Csomád, Csővár, Csörög, 
Galgagyörk, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kóspallag, 
Kosd, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Perőcsény, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, 
Váchartyán, Vácrátót, Verőcemaros, Vámosmikola, Zebegény
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:  1962
COPD-s járóbetegek száma:  803 
szénanáthás járóbetegek száma:  4000
tumoros járóbetegek száma:  153
tbc-s járóbetegek száma:  8 új tbc-s beteg
összes járóbeteg száma:  8320 (a konzíliumokkal együtt)

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:  2313
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  18371
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  3 hónap
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  Törökbálint végzi
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- 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? 
 itt röntgen és Mantoux, Budapesten Quantiferon

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

Az intézmény rövid története
Az 1943-ban létrehozott első tüdőgondozó a város központjában volt. Számos költözködés után végül 1970-
ben adták át a Zrínyi utcában az új tüdőgondozót, ami itt 2005 augusztusáig működött (többszöri beázással). 
2005. december 5-én költözött a jelenlegi helyére, a kórház területén lévő új épületbe. Ekkor új gépeket is kap-
tunk (fotós és stabil szűrőgép). 2006 nyarától a mozgó szűrőállomást megszüntette a kórház vezetése, ezért 
vidéki szűrést már nem végzünk, és Vác városi szűrést is csak jelentkezés útján, nem behívásos módszerrel, 
mint korábban. 1985-től a szobi tüdőgondozó megszűnésével azt a területet is mi látjuk el. Emellett számos 
beteg átjött hozzánk a szomszédos területekről (Nógrád megye, Göd) is. 2016 januárjától digitális röntgennel 
dolgozunk, külön a rendeléshez (PA felvétel) és külön tüdőszűréshez.


