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TÖRÖKBÁLINT
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.
Az intézmény levelezési címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.
Az intézmény telefonszáma: 23/511-594
Az intézmény faxszáma: 23/511-594
Az intézmény tulajdonosa: Pest Megyei Önkormányzat
Az intézmény vezetője: dr. Weltner Amália

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosai:
 dr. Weltner Amália vezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 5 fő
Az intézmény szakdolgozói:
 Hajduné Domin Edit vezető asszisztens 
 Demeter Anna asszisztens
 Tüskés Ferencné asszisztens
 Vereczkei Mária asszisztens SEF
 Soltész Gyuláné asszisztens SEF
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 54 934 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 6 081 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 915 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 576 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  484 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 70 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 13 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: 13 048 SEF, 4 510 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 32%
A SEF életkora: 14 év
A MEF életkora: több mint 20 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 35 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 15 év
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? n.a.
Van-e dohányzás leszokást segítő program? igen

Az intézmény rövid története
1976-ig a Pest megyei tüdőgondozók szakmailag és gazdaságilag egységbe, a Megyei Tüdőgondozóhoz 
tartoztak, ennek igazgató főorvosa dr. Stark Janka volt és a gondozó Budapesten a Trefort u. 3-ban műkö-
dött. Az intézményt 1976-ban a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetbe helyezték át, ekkor a megyei gondozó 
vezetője, egyben a kórház igazgatóhelyettese és a megyei tüdőgyógyász szakfőorvos dr. Illés Ilona volt. 
Addig a törökbálinti lakosság tüdőgyógyászati ellátását a XXII. kerületi tüdőgondozó végezte, ezután 
pedig dr. Illés Ilona Törökbálinton. 1970–80-as években az a tendencia érvényesült, hogy a megye lakos-
sága tüdőgondozói ellátás szempontjából váljon le a fővárosról, ezért új tüdőgondozók létesültek. Ezek 
egyike volt 1978-tól a Törökbálinti Tüdőgondozó is. 1978 novemberében került az intézetbe dr. Szemes 
László gondozóvezető főorvosként, aki egészen 1995 végéig végezte ezt a tevékenységet. Ezután a tüdő-
gondozó kórház-gondozói egységben működött, megbízott vezetője osztályos munkája mellett dr. Szűcs 
Mária volt és a II. osztály orvosai váltásban látták el a betegeket. Miután ez a szervezeti megoldás nem 
vált be, 1998. április 1-től dr. Weltner Amália kapott megbízást a gondozó vezetésére, eleinte osztályos 
munkája mellett, majd 1999. január 1-től teljes munkaidőben. A tüdőgondozó ellátási területe: Törökbá-
lint, Budaörs, Herceghalom és Biatorbágy lakossága. Az (ellátandó) lakosságszám 1980-ban 29 ezer fő, 1990-ben pedig 38 ezer fő, 1995-ben 48 ezer fő, jelenleg 54934 fő. A számadatok-
ból látható, hogy a terület lakossága dinamikusan nőtt, és ez egyre több munkát jelentett a gondozó dolgozóinak. A törökbálinti Tüdőgondozó helyzete kivételesnek mondható, miután 
a Megyei Tüdőgyógyintézet „kerítésén belül” működik, és ez biztosítja mindazokat a kivizsgálási lehetőségeket és konziliumokat, amelyek a kórházban rendelkezésre állnak.


