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BUDAPEST XIII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az intézmény neve:  Nyírő Gyula OPAI Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1135 Budapest, Jász u. 84-88.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1135 Budapest, Jász u. 84-88.
A tüdőgondozó telefonszáma:  1/349-8370
A tüdőgondozó faxszáma:  1/320-1872
A tüdőgondozó e-mail címe:  szabogydr@gmail.com
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Szabó Gyöngyi
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  szabogydr@nyiro-opai.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/349-8370

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2 fő 
A részmunkaidőben dolgozó nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3 fő
A részmunkaidőben dolgozó vállalkozó orvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  144
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig 8:00-13:00 és 14:00-19:00; pénteken 8:00-13:00 
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Szabó Gyöngyi, gondozóvezető főorvos  
dr. Popa Nikolett, főorvos, gondozóvezető-helyettes  
dr. Karácsonyi Erzsébet, főorvos  
dr. Kuzsel Judit, szakorvos  
dr. Reindl Ildikó, főorvos  
dr.Szentesi Mária, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  14 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma:  1 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  pszichiátriai gondozó; gyógyszertár
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  117 638 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XIII. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  63 rendelés
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:  4035
COPD-s járóbetegek száma:  3549
tumoros járóbetegek száma:  229
tbc-s járóbetegek száma:  18
szénanáthás járóbetegek száma:  3364
összes járóbeteg száma:  10055

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:  13813
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőgondozóban 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra? igen 
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? OKPI, Mátrai Gyógyintézet, Tapolcai Kórház
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az intézet 1917-ben nyitotta meg kapuit a Főváros Központi Tbc Gondozó Intézeteként. Innen irányították 
a többi gondozót, és területileg a VI. és a XIII. kerületi lakosokat látták el. Az intézet első igazgatója dr. 
Parassin József volt, aki tervezte és meg is valósította a gondozót. A tüdő-tbc mellett a gége tbc-s betegek 
részére gégészeti rendelés is volt. A gondozóban a szegény sorsú betegek részére a főváros terhére gyógy-
szert rendeltek, élelmiszersegélyt is adtak, valamint tisztasági fürdő is helyet kapott az épületben. 1918-tól 
megkezdték a veszélyeztetett gyermekek kvarc-kezelését, bevezették az üveglemezre történő röntgen-
fényképezést. 1920-tól a rossz gazdasági helyzetre való tekintettel rendszeresítették a betegek tej-zsemle 
uzsonnáztatását. 1926-tól a többi gondozó részére is végeztek laborvizsgálatokat, valamint a gyermekek 
szűrésére Pirquet-próbát. 1927-től a betegek részére megkezdték a takarítóeszközök, a fertőtlenítőszerek 
és a fogkefe időszakos kiosztását. 1928-ban bevezették az ambuláns légmellkezelést. 1950-től a Dévai utcai 
gondozóban gyermek-tbc konzílium, gégészeti, sebészeti, urológiai, nőgyógyászati, fogászati, fizikoterá-
piás és bronchológiai rendelés, bakteriológiai diagnosztika, valamint légzésfunkciós labor működött (ezek 
lassan megszűntek). 1974 elején a XIII. kerületi Gyöngyösi úti gondozó beköltözött a Dévai utcai gondozóba, 
majd 1975-ben a Visegrádi utcai szűrőállomást is beköltöztették, így a kerület összes lakosa itt volt ellát-
va 2017. június 16-ig. Ekkor a tüdőgondozó új helyre költözött, a Jász u. 84-88. alá. Ezzel párhuzamosan 
digitális röntgenfelvételezőt is kapott a gondozó, ezen történnek a diagnosztikai felvételek és a lakossági 
tüdőszűrés is. Az átvilágítási lehetőség sajnos megszűnt. 


