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BUDAPEST XIV. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az intézmény neve:  Uzsoki utcai Kórház Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe: 1445 Budapest, Amerikai út 50.
Az intézmény levelezési címe: 1426 Budapest, Postafiók: 6
A tüdőgondozó telefonszáma: 1/251-9759; 1/251-8749
A tüdőgondozó faxszáma: 1/273-0894
A tüdőgondozó vezetője: dr. Barsai Andrea
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: barsai@uzsoki.hu   
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 1/273-0894

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  100 óra
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 8:00-13:00 és 14:00-19:00 között
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Barsai Andrea, osztályvezető főorvos  
dr. Csányi Zsuzsanna, főorvos  
dr. Mitrovics Katalin, főorvos (heti egy alkalommal) 
dr. Tárnok Ildikó, főorvos  
dr. Tót Éva, főorvos (heti két alkalommal)  
dr. Horváth Mária, főorvos (heti három alkalommal) 
dr. Ungár Anna, főorvos (heti két alkalommal)
Az intézmény szakdolgozóinak a száma:  16 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

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:  5316
COPD-s járóbetegek száma:  3087
tumoros járóbetegek száma:  345
tbc-s járóbetegek száma:  22

szénanáthás járóbetegek száma:  1803
összes járóbeteg száma:  14614
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  1911 fő
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10604 fő
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  22 év 
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora: 24 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  14 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra? 
 ambuláns rehabilitáció
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Az Uzsoki utcai Kórház Tüdőgondozó Intézetének és Tüdőszűrő Állomásának működtetője a kórház, szakmai ellenőrzését a pulmonológiai szakfelügyelet látja el. A tüdőgondozó intézet 
szoros kapcsolatban áll a kórház Tüdőgyógyászati Osztályával, ahová a fekvőbeteg-ellátást igénylő betegeket helyezhetjük, valamint a kerület szakorvosi rendelőintézeteivel, háziorvo-
saival, az ÁNTSZ-szel és a zuglói önkormányzattal. Behívásos rendszerben intézetünk végzi a XIV. kerület lakosságának tüdőszűrő vizsgálatát, szakrendelőként ellátja a kerület betegeit 
és szakorvosi konzíliumot ad a háziorvos kollégák számára. Tevékenységünk a tüdőgyógyászat teljes betegkörét illetően magában foglalja a megelőzést, a felkutatást, a diagnosztikát, 
a kezelést, a nyilvántartást és a gondozást egyaránt. Munkánkat korszerű számítógépes lakosság- és adatnyilvántartás segíti. Az ellátás mind a gondozóban, mind a szűrőállomáson 
kétműszakos. Tüdőgondozónkban mellkasröntgen-film és Odelca-felvétel készítésére, képerősítős átvilágításra van lehetőségünk, korszerű spirometriás és EKG készülékkel rendelke-
zünk. Az allergiás légúti kórformák tisztázására bőrpróbát végzünk, betegeink számára gyógytornász tart légzőtornát, külön dohányzásleszokást támogató rendelésünk van, inhalációs 
kezeléseket alkalmazunk, illetve a gyógyszerhasználat helyes technikájának elsajátítására betegoktatással foglalkozunk. Daganatgyanús betegeink ambuláns hörgőtükrözését a kórház 
bronchológiai rendelőjében végezzük. Betegforgalmunk kiemelkedően magas a fővárosi körülmények közt. A tüdőgondozóban évente 38 ezer beteget látunk el, 40 ezer ernyőfénykép 
felvételt készítünk. Kerületünkben az új tbc-s betegek száma csökkent, a tüdődaganatok aránya csaknem változatlan, az allergiás légúti betegségek viszont lényegesen gyakoribbakká 
váltak. A tüdőbeteg-gondozói gyakorlat időtartamára rendszeresen fogadunk szakorvos-jelölteket, saját munkatársainknak rendszeres továbbképzéseket tartunk. A tárgyi és a műkö-
dési feltételek folyamatos javításával és rendszeres ellenőrzésével meg kívánunk felelni az ISO 9002 és KES minőségügyi követelményeknek, illetve eleget kívánunk tenni a korszerű, 
biztonságos és magas szintű betegellátás feltételeinek. 


