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BUDAPEST I-XII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1122 Budapest, Pethényi köz 1.
Az intézmény honlapjának címe:  www.janoskorhaz.hu
A tüdőgondozó telefonszáma: 1/355-8322
A tüdőgondozó faxszáma: 1/457-0255; 1/457-0256
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@janoskorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetője: dr. Vasas Szilvia 
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:   vsz2000@freemail.hu 
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/355-8322 

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: 155 óra
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 8:00-20:00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai: 
dr. Vasas Szilvia 
dr. Lukács Judit  
dr. Lorber Zsuzsanna  
dr. Kunszenti Tamás
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 10
Az intézmény szakdolgozói:  
Ferenc Andrea, asszisztens  
Füsthy Ödönné, röntgenasszisztens  
Márffy Magdolna, röntgenasszisztens  
Müller Éva, asszisztens  
Odor Györgyné, röntgenasszisztens  
Pásztor Klára, röntgenasszisztens  
Péntekné Éliás Anna, asszisztens 
Siposné Warndorfer Zsuzsanna, röntgenasszisztens  
Szegner Lászlóné asszisztens, főnővér  
Újvári Piroska, röntgenasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 30
Ha igen, sorolja fel azokat:  allergológiai szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai 
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 91 500 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest I. és XII. kerülete, Szomor, Gyermely
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  XII. kerület: 27; I. kerület: 15
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
összes járóbeteg száma:  13500

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1589
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4705
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  1 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora: 12 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  24 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs


