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BUDAPEST XVII. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Szakrendelő XVII. kerületi Tüdőgondozó Intézete és Ernyőképszűrő Állomása
Az intézmény tulajdonosa:  Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1173 Budapest, Egészségház u. 40.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1173 Budapest, Egészségház u. 40.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/258-3700; 1/257-4429
Az intézmény e-mail címe:  17tudogond@bajcsy.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Vajda Erika
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  vajda.erika@bajcsy.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/258-3700

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  30 óra (szakrendelő)
Rendelési idő:  
 a szakrendelőben hétfő és szerda 13:00-19:00, kedd, csütörtök és péntek 8:00-13:00 
 a szűrőállomáson hétfőtől csütörtökig 8:00-19:00, pénteken 7:00-13:00
A bejelentkezés módja:  a szakrendelőben call centeren keresztül és sorszám alapján 
 a szűrőállomásra előjegyzés nélkül bármikor jöhetnek betegek
Az intézmény orvosai:  
dr.Vajda Erika, rendelésvezető főorvos  
dr.Zolnay Emília, főorvos  
dr. Janotka Mária, főorvos  
dr. Salamon Ilona, főorvos  
dr. Zibár Mária, főorvos (csak a tüdőszűrőben)
Az intézmény szakdolgozói:  
Tüdőgondozó 
Sáska Endréné, csoportvezető asszisztens  
Dudásné Zsák Adrien  
Orosz Erika 
Balázsné M. Katalin  
Tüdőszűrő 
Kovácsné Devecseri Gyöngyi, vezető asszisztens  
Buerné Csenki Katalin  
Holvai Mihályné  
Papp Zoltánné  
Gencsi Mónika Míra  
Csorvási Miklósné 
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  onkológiai gondozó, nőgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XVII. kerülete (89 ezer lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  47

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:  2411
COPD-s járóbetegek száma:  1837
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  600
tumoros járóbetegek száma:  44
tbc-s járóbetegek száma:  5
szénanáthás járóbetegek száma:  1265
összes járóbeteg száma:  25236

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:  2709 fő
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10275
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2 éves
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  19 éves
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  nem
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  fél éves
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 éves
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  OKPI
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Az 1960-as évektől működik a XVII. kerületben tüdőgondozó és tüdőszűrő állomás. A külön telephelyen üzemelő egység 
1998-ban költözött az Egészségház u. 40. szám alá. A tüdőgondozóban asthma bronchiales, COPD-s, bronchopneumoni-
ás, tumoros, bronchiectasiás, Boeck sarcoidosisos, illetve egyéb interstitiális tüdőbetegségben szenvedő, valamint tbc-s 
betegek gondozását, valamint bronchopneumoniás és más aspecifikus betegek akut ellátását és kivizsgálását végezzük.


