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BUDAPEST XIX. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:    tüdőgondozó
A finanszírozás módja:    állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:    Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete, Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:    Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):    1191 Budapest, Templom tér 6.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   1191 Budapest, Templom tér 6.
Az intézmény telefonszáma(i):    1/347-5942; 1/347-5928
Az intézmény faxszáma(i):    1/347-5996
Az intézmény e-mail címe:    tudo@euint.kispest.hu
Az intézmény honlapjának címe:    kispest.hu
Az intézmény vezetője:    dr. Nyírő Melinda
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    nyiromelindadr@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   1/347-5928

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  120
Rendelési idő:   
H 8:00-14:00; K 14:00-20:00; Sz 8:00-14:00; Cs 14:00-20:00; P 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  előjegyzéses rendszer
Az intézmény orvosai:  
dr. Balogh Eszter  
dr. Bérdi Eszter  
dr. Kovács László  
dr. Nyírő Melinda
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7  
Az intézmény szakdolgozói:  
Kötél Mária, vezető asszisztens (képi diagnosztikai asszisztens) 
Ermesz Károlyné, asszisztens 
Koncz Jánosné, asszisztens 
Kupecz Gabriella, pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Mackeiné Gróf Ildikó, röntgenasszisztens 
Páling Annamária, asszisztens 
Sós Ferencné, asszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:   
Budapest XIX. kerülete, Gyál, Ócsa, Felsőpakony
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  82
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  3150
COPD-s járóbetegek száma:  1820
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  250
szénanáthás járóbetegek száma:  1540
tumoros járóbetegek száma:  170
tbc-s járóbetegek száma:  25
összes járóbeteg száma:  6955

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  6400 
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  13678
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  5968
a MEF készülék:  digitális
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 10

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 13 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A Kispesti Tüdőbeteggondozó Intézet létrehozásában Brantner Ferenc, későbbi tüdőgondozói főorvos 
és apja, Brantner Pál kispesti jegyző játszott meghatározó szerepet. Az intézet ötletét Brantner Ferenc 
negyedéves medikusnak a gyógyszertan professzora, Bókay Árpád – Bókay János testvére – vetette 
fel 1913-ban. Kispest képviselőtestülete 1913 márciusában, a belügyminisztérium által e célra felaján-
lott egyszeri 3000 és évi 5000 korona mellé évi 1500 koronát szavazott meg a tüdőgondozó működte-
tésére. Az első intézet a Csillag (ma Áram) utcában volt, orvosa Nagy Károly hatósági főorvos lett, havi 
100 korona tiszteletdíjjal. Az első világháború alatt megszűnt tüdőgondozó 1921-ben a községháza 
házmesteri lakásában indult újra. 1923-ban a Kossuth Lajos utcában, 1925-től a Rózsa (ma Jahn Fe-
renc) utcában működött. 1928-ban az erre a célra épült Rózsa utcai épületbe költözött, és itt maradt 
1951. augusztus 15-ig. Ekkor került végleges helyére a Budapesti XIX. kerületi Rendelőintézet Bajcsy 
Zsilinszky (ma Templom) tér 6. szám alatti földszinti helyiségeibe. 1962 novemberében ugyanitt nyílt 
meg az Ernyőfényképszűrő állomás. 2014. március 1-én gondozóvezető váltás történt, az új vezető 
dr. Nyírő Melinda tüdőgyógyász szakorvos. 2015. január 1-től digitalizálták a Tüdőszűrő Állomást.


