
32

BUDAPEST XXI. KERÜLET
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest XXI. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1212 Budapest, Kiss János altábornagy utca 30.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1212 Budapest, Kiss János altábornagy utca 30.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/276-8912
Az intézmény faxszáma(i):  1/276-8912
Az intézmény e-mail címe:  csepel.pulmo@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Bárány Magdolna
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/276-8912

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:  40
Rendelési idő:  hétfő, szerda 13:00-19:00 (betegfogadás 18:00-ig) 
  kedd, csütörtök, péntek 8:00-14:00 (betegfogadás 13:00-ig)
A bejelentkezés módja:  nincs előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Bárány Magdolna, vezető főorvos 
dr. Babka Csilla, szakorvos  
dr. Bólya Zsuzanna, szakorvos  
dr. Böszörményi Katalin, szakorvos  
dr. Gazsó Kornélia, szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  12
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XXI. kerülete és Halásztelek
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  35
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:  3129
COPD-s járóbetegek száma:  3656
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  2170
szénanáthás járóbetegek száma:  1896

tumoros járóbetegek száma:  865
tbc-s járóbetegek száma:  92
összes járóbeteg száma:  11808

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:  3433
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14528
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  25 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 5
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  2
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? ORFI

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 25
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
- EKG vizsgálatot? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
XXI. kerületi tüdőgondozó épülete több mint 60 éve épült. 1987-ben igényeinknek megfelelően átépítették 
az épületet, felújítás azóta nem történt. A gondozó és a szűrőállomás egy épületben található. 2004 január-
jától dr. Bárány Magdolna vette át a gondozó vezetését, előtte 20 éven át dr. Brunner Margit volt a gondozó 
vezetője. A kerületi tüdőgondozó épülete 60 éve épült, és 30 éve az igényeinknek megfelelően lett átalakít-
va. Azóta nagyobb változások nem történtek. Szükséges lenne az épület felújítása, átépítése.


