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BUDAPEST XIV. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Uzsoki utcai Kórház
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/467-3700; 1/467-3800
Az intézmény faxszáma(i):  1/467-3720
Az intézmény e-mail címe:  uzsoki@uzsoki.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.uzsoki.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Ficzere Andrea
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  ficzere@uzsoki.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/467-3700

Az intézmény rövid története
Az Uzsoki utcai Kórházat 1927-ben alapították, 1932-ben itt létesült az ország első rádiumosztálya, ezzel elkezdődött a sugárterápia hazai története. A Kórház az észak-pesti régió 
meghatározó egészségügyi intézménye, multidiszciplináris kórház, alapvető feladata Zugló lakosságának ellátása, de az összes szakmát tekintve az ellátandó lakosságszám 18 600 000. 
Jelenleg 14 aktív osztály, 2 krónikus-rehabilitációs osztály és 4 diagnosztikus részleg működik összesen 618 aktív és 240 krónikus ággyal. A megújuló Onkoradiológiai Osztály átadását 
2014-re tervezik. A Tüdőgyógyászati Osztály az Uzsoki utcai Kórház területén és a kórház működésébe szorosan integrálva tevékenykedik. Az osztály 1945-ben elsősorban a tbc-s be-
tegségek kezelésére alakult. 1950-1975 között dr. Szántó Sándor, majd 1976-1992 között dr. Hankovszky Mária vezették, és ebben az időszakban kiemelkedő eredményeket értek el a 
tbc visszaszorításában. 1969-től az aspecifikus, illetve a daganatos tüdőmegbetegedések diagnosztikája és kezelése került előtérbe. Dr. Szántó és dr. Hankovszky elsőként vezették be 
és alkalmazták az onkológus-patológus-mellkassebész-tüdőgyógyász teammunkát. 1993-2006 között dr. Dévai Ágnes vezette az osztályt (akkoriban 40 ággyal), ő a kórház onkológiai 
profilja által nyújtott lehetőséggel élve úttörő munkát végzett az endobronchiális brachyterápia, az afterloading kezelés alkalmazásával. 2006-2009 között dr. Vennes Zsuzsanna vezette 
az osztályt megbízottként, 2009-től az osztályvezető dr. Egerszegi Sándor. Jelenleg osztályunk 30 ággyal működik, a tüdőbetegségek széles palettáját kezeljük. Komplex onkopulmo-
nológiai kivizsgálást és kezelést végzünk: a radioterápia az Onkoradiológiai Osztállyal együttműködve zajlik, a tüdőműtéteket döntő többségben az OKTPI Mellkassebészetén végzik. 
Az igények szerint, rendkívül változó számban végzünk endobronchiális brachytherápiát. Osztályunk 2005 óta keddi napokon a közép-magyarországi régió területéről tüdőgyógyászati 
profilban hajléktalan felvételt, valamint bronchológiai idegentest ügyeletet biztosít. Évente átlagosan közel 600 bronchoszkópiát végünk, a transztorakális biopsziák száma évente 50-
55 között van. Az Amerikai úton működő XIV. kerületi Tüdőgondozóval szakmailag és személyesen is kitűnő a munkakapcsolat, a közvetlen számítógépes összeköttetés révén lehetőség 
van a betegek és vizsgálati leleteik folyamatos észlelésére, követésére, ezzel csökkentve a párhuzamos, fölösleges vizsgálatok számát. A bronchológiai munkában és készenléti ügyelet-
ben az egyik tüdőgondozói kolléga aktívan részt vesz. A napi betegellátáson kívül tudományos munkát is végez az osztály, előadásokkal, poszterekkel rendszeresen részt veszünk a hazai 
szakmai konferenciákon, kongresszusokon. Évente átlagosan közel 550-600 bronchoszkópiát végzünk. Osztályunk felszereltségéhez tartozik: spirométer, testpletizmográf, diffúziós 
kapacitás mérő, inhalációs provokációs készülék, C-kar, négy fiberobronchoszkóp, mobil ultrahangos készülék.

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3,5
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
Rendelési idő:  ambulancia H-SZ-P 8:00-12:00
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Egerszegi Sándor, osztályvezető főorvos  
dr. Vennes Zsuzsanna, főrvos, osztályvezető-helyettes  
dr. Potecz Györgyi, főorvos  
dr. Szörényi Ildikó, főorvos  
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  10
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XIV. kerülete (123 000 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  71
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  795
COPD-s járóbetegek száma:  3316
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  102
tumoros járóbetegek száma:  235

tbc-s járóbetegek száma:  5
összes járóbeteg száma:  4453
asztmás fekvőbetegek száma:  27
COPD-s fekvőbetegek száma:  198
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  12
tumoros fekvőbetegek száma:  187
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  864

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem

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? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs


