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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.


