
160

DUNAKESZI
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 2120 Dunakeszi, Liget u. 42.
Az intézmény levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Liget u. 42.
Az intézmény telefonszáma: 27/341-875
Az intézmény faxszáma: 27/341-875
Az intézmény tulajdonosa: Pulm-X Orvosi Bt.
Az intézmény vezetője: dr. Lengyel Gáspár, intézetvezető főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: pulm-xbt@vnet.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 1 fő
Az intézmény orvosa: dr. Lengyel Gáspár, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói:
Kelemen Eleonóra, vezető asszisztens
Csont Anna, vezető asszisztens helyettes
Muliterné Erdélyi Emese, pulmonológus-allergológus szakasszisztens
Nanyista Lászlóné, röntgenasszisztens
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 4 fő
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 60 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 27 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 6 603 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 371 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 145 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  1 357 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 30 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 16 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 465 SEF, 13 966 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 64%
A SEF életkora: 30 év
A MEF életkora: n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 6 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 6 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 6 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nem
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nem

Az intézmény rövid története
A dunakeszi tüdőgondozó épülete egy családi házból lett kialakítva, és 1985 augusztusában nyílt 
meg a Liget u. 40. szám alatt. A városban ekkor a háziorvosként dolgozó dr. Lengyel Gáspár tüdő-
gyógyászt kérték fel a tüdőgondozó vezetésére, aki jelenleg is intézetvezető főorvos. Dunakeszi, Fót 
és Göd lakossága tartozik az ellátási területhez, mely közel 62 ezer embert jelent. A gondozó 14 évig 
tanácsi-önkormányzati felügyelet alatt működött. 1999. november 1-től funkcionális privatizáció 
történt, de ez munkánkban változást nem hozott. A szakrendelés és a szűrés váltott műszakban fo-
lyik, a SEF egész évben folyamatos, a MEF szűrést Fóton és Gödön a váci gondozó MEF szűrője végzi. 
Az értékelést és a kivizsgálást mi intézzük. 2000-ben új röntgenberendezést kaptunk, megígérték a 
szűrőgép cseréjét is, de jelenleg a SEF szűrés még a régi géppel folyik. A rendelőben 1 tüdőgyógyász, 
3 pulmonológus-allergológus és röntgenes képesítéssel is rendelkező szakasszisztens, 1 röntgenasz-
szisztens és 1 védőnő dolgozik. 


