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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 hipertónia centrum, onkológiai 
gondozás, autoimmun betegségek, intersticiális tüdőbetegségek, transzplantációs 
szakambulancia, alváslabor, terhes asztma ambulancia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

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? 
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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


