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SZENTENDRE
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  Szentendre Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  26/501-445
Az intézmény faxszáma(i):  26/501-445
Az intézmény e-mail címe: tudoszentendre@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Donka Tünde
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  donkat66@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  26/501-445

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  60 óra
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig 7:00-19:00; pénteken 7:00-18:00
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon, interneten
Az intézmény orvosai:  
dr. Donka Tünde  
dr. Nagy Emilia   
dr. Füzesi Katalin
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, kardiológia, szemészet, fül-orr-gégészet, 
neurológia, kardiológia, labor, fogászat, reumatológia, ortopédia, fizikoterápia, sebészet, 
röntgen, egynapos sebészet, oszteoporózis szakrendelés, diabetológia, allergológia, 
mammográfia, mentálhigiéne, bőrgyógyászat, gasztroenterológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Szentendre, Budakalász, Üröm, Pilisboros-
jenő, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Leányfalu, Szigetmonostor, 
Pócsmegyer, Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  46
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  949
COPD-s járóbetegek száma:  599

asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  65
szénanáthás járóbetegek száma:  169
tumoros járóbetegek száma:  230
tbc-s járóbetegek száma:  15
összes járóbeteg száma:  (az összes ellátott) 8496

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:  1680
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5844
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  10129
a MEF készülék:  digitális
a MEF életkora:  nem ismert, Törökbálint végzi

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 6 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  13 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  8 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
1948-ban dr. Gyerkó János körzeti orvos egyszerű körülmények között létrehozta a járási gondozót Budakalász és Visegrád kö-
zött, 13 község és város részére. A Bükkös-patak partján lévő, kisajátított kastélyszerű épületben helyezték el az egészségügyi 
intézményeket. A gondozó vezetője dr. Radványi Géza belgyógyász és röntgenorvos volt 1970-ig. 1953-ig a mellkas röntgenvizs-
gálat DXU félhullámú készülékkel történt, a filmeket tankban hívták elő. A röntgenvizsgálaton kívül volt egy töltőhelyiség, ahol 
a PTX, illetve a PNP kezelést végezték a tbc-s betegeken, valamint a mellkascsapolást is. Évente 50-60 új tbc-s beteg beutalását, 
majd gondozását végezték. 1964-re visszaszorult a tbc, a kötelező ernyőfényképszűrés beindításának, a két év táppénznek, a 
segélyezésnek és az INH megjelenésének köszönhetően. 1968-tól a tüdődaganatok és az aspecifikus tüdőelváltozások felfedése 
és gondozása is feladattá vált. 1970-től dr. Pávai Erzsébet a Korányi intézetből került a gondozó élére. Ő bevezette a komplex 
szűrést, felmérte és kivizsgáltatta a járás asztmás betegeit. 1974-ben elkészült az új szakorvosi rendelő, és így a volt rtg. he-
lyiséget a gondozóhoz csatolták. 1995-ben pályázaton új, képerősítővel ellátott rtg. készüléket és 10×10 cm-es képet készítő 
szűrőgépet nyert az intézet. A berendezéseket egy rollfilm előhívására is alkalmas automata előhívó egészítette ki. 1998-tól dr. 
Nagy Emília vette át a gondozó vezetését, a szűrési feladatokat nyugdíjasként dr. Pávai Erzsébet látta el. Ettől az időtől indult be 
a számítógépes adatrögzítés és az allergológiai ambulancia. A korábban beindult, dohányzásról való leszokást segítő program 
változatlanul működik. 2001-től új spirométerrel történik a légzésfunkciós mérés, és 2005 őszétől újabb, számítógépes spirométer is segíti a munkát. A szűrés és a gondozás betegforgalma 
mára olyan nagy lett, hogy a gondozó épülete végképp szűkössé vált. A színvonalas munka már csak bővítés révén biztosítható. Az önkormányzat nem idézi a lakosságot, mivel a szűrés 
kötelező jellege ÁNTSZ utasításra megszűnt, emiatt a szűrésen való részvétel kifejezetten lecsökkent. 2012. április 1-én a Tüdőgondozó Intézet a megújult Szakrendelő Intézetbe költözött 
át. A rtg. felvételek és a szűrés az új digitális szűrőgépen történik. A leolvasást korszerű nagyfelbontású kettős monitoron értékeljük. Az átvilágítást a rendelő Röntgen osztályán Siemens 
típusú digitális rtg. gépen végezzük. 2014-től a TÁMOP pályázat dohányzás leszokást segítő programban részt veszünk. Kapacitás bővítést kaptunk e tevékenység további folytatásához.


