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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 
elődje az Erzsébet szanatórium egyik különálló épülete volt, melyből később az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet óvodája lett. A gondozó tulajdonosa, működtetője a Budakeszi 
Tanács lett. A későbbiekben 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. Ezután dr. Ötvös Komélia, dr. Maróti Antal és dr. Papp Gábor dolgoztak itt 2003-ig. Ezt 
követően 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.


