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BUDAPEST VII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet,  
 VII. kerületi Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  AEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/334-1322
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@peterfykh.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.peterfykh.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tóth Helga
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  toth.helga@peterfykh.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/334-1322

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  110
Rendelési idő:  H,K: 13:00-19:00; Sz,Cs,P: 8:00-13:00
Az intézmény orvosai:  
dr. Tóth Helga  
dr. Potecz Györgyi  
dr. Francovszky Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  pszichiátria, bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest VII. kerülete (51972)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  33
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2580
COPD-s járóbetegek száma:  1276
szénanáthás járóbetegek száma:  3315
tumoros járóbetegek száma:  203
tbc-s járóbetegek száma:  4
összes járóbeteg száma:  7427
asztmás fekvőbetegek száma:  16
COPD-s fekvőbetegek száma:  56
tumoros fekvőbetegek száma:  14
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  126

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 az Intézményben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 12 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  11 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  21 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van


