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BUDAPEST VIII. ÉS IX. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
A finanszírozás módja: állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Az intézmény tulajdonosa: Józsefvárosi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal): 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal): 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
Az intézmény telefonszáma(i): 1/790-4600; 1/790-4736
Az intézmény e-mail címe: tbckoranyi@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe: www.jek.hu
Az intézmény vezetője: dr. Ajtay Zsófia Eszter
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tbckoranyi@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 1/790-4736

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: 126
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek 7:00-13:00; kedd, csütörtök 13:00-19:00  
 Tüdőszűrő: hétfő, szerda, péntek 13:00-18:30; kedd, csütörtök 7:00-12:30
A bejelentkezés módja: előjegyzés
Az intézmény orvosai: 
dr. Ajtay Zsófia Eszter, gondozóvezető  
dr. Berzai Eszter  
dr. Csontos Éva  
dr. Kovács László  
dr. Szilágyi Magdolna  
dr. Szűcs Mária Zsuzsanna
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 12
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: Budapest VIII. és IX. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen: 67
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
aasztmás járóbetegek száma:  2737
COPD-s járóbetegek száma:  3026

tumoros járóbetegek száma:  474
tbc-s járóbetegek száma:  33
szénanáthás járóbetegek száma:  1516
összes járóbeteg száma:  12997
 
A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  13216
a SEF készülék:  digitális 
a SEF életkora:  7 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora: új 
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  
 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Mátraháza
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Budapesten a VIII. kerületben a tüdőgondozó és tüdőszűrő állomás az egyetemi klinikák közelében, a Természet-
tudományi Múzeum mellett, a Füvészkerttel szemben a Korányi S. u. 3/a-ban található. A tüdőgondozó 1956 óta, 
a tüdőszűrő állomás pedig 1959 óta működik az épületben. 1959–2004-ig a pulmonális és extrapulmonális tbc-
s betegek kezelése, gondozása is történt itt. Az extrapulmonális betegek egész Budapest területéről érkeztek. 
2005-ben történt az épület belső felújítása és a számítógépes hálózat korszerűsítése. Jelenleg egyműszakos tü-
dőgondozó vagyunk. Intézetünkben 4 tüdőgyógyász szakorvos és 15 asszisztens dolgozik. 2011 júniusában intéz-
ményünk teljes digitalizált röntgengépet kapott. 2013. október 1-től a IX. kerületi lakosok pulmonológiai ellátását 
és tüdőszűrését a VIII. kerületi Tüdőgondozó és Szűrőállomás látja el. 2015 novemberében a Tüdőgondozó és 
Szűrőállomás beköltözött az Auróra utcai Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központba. Az egész intézet 
fel lett újítva. A Tüdőgondozó és Szűrőállomás új épületben működik.


