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TÖRÖKBÁLINT
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Az intézmény címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 70.
Az intézmény telefonszáma: 23/511-570; 23/338-052
Az intézmény faxszáma: 23/335-312
Az intézmény tulajdonosa: Pest megye Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Fülöp Rudolf, főigazgató
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: tbti@tbti.t-online.hu

Az intézmény tüdőgyógyász szakorvosainak száma: 26 fő
Az intézmény orvosai:
dr. Márialigeti Tivadar, osztályvezető főorvos, mb. orvos-igazgató
dr. Perger László, osztályvezető főorvos
dr. Márk Zsuzsanna, osztályvezető főorvos
dr. Tolnay Edina, osztályvezető főorvos
dr. Lengyel László, osztályvezető főorvos
dr. Weltner Amália, gondozóvezető főorvos
dr. Sashegyi Julianna, laborvezető főorvos
dr. Apatini Anna, főorvos
dr. Bokor Anita, szakorvos
dr. Borbély Tibor, főorvos
dr. Dulka Edit, főorvos
dr. Fajt Erzsébet, adjunktus
dr. Ferenczi Enikő, adjunktus
dr. Gévai Emil, adjunktus
dr. Horváth Bernadett, szakorvos
dr. Kiss Csongor, szakorvos
dr. Korompay Réka, orvos
dr. Kovács Nóra, orvos
dr. Moldvay Judit, főorvos
dr. Morócz Éva, adjunktus
dr. Nagy Andrea, szakorvos
dr. Nyizsnyánszky Anna, radiológus
dr. Pálinkási Szvetlana, főorvos
dr. Putz Zsuzsa, adjunktus
dr. Simon Mária, adjunktus
dr. Simon Noémi, szakorvos
dr. Surányi Anita, labororvos
dr. Szita Anita, orvos
dr. Szűcs Mária Zsuzsanna, főorvos 
dr. Újszászi Éva, adjunktus
dr. Várhegyi Csaba, szakorvos
dr. Varga Ilona, főorvos
dr. Gyulai Márton, orvos

Az intézmény szakdolgozóinak száma: 143 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 103 fő
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 990 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 443 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? igen
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2009-ben: 57 072 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2009-ben: 7 240 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 4 522 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 2 227 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben:  432 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 4 195 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 1 274 fő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? igen
Végeztek-e 2009-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12 394 SEF, 257 879 MEF
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 30%
A SEF életkora: 9 év
A MEF életkora: 21 év
Van-e átvilágítási lehetőség? igen
Ha igen, a gép életkora: 24 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? nem
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 16 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen
Az EKG készülék életkora: 10 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 Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főépületét az 1700-as évek elején alapította a jezsuita rend egy kiváló 
klímájú, rendkívül hangulatos, mintegy 11 hektáros parkban. Az egykori kolostort Mária Terézia uralko-
dása idején a hozzátartozó birtokkal együtt a Majláth család kapta meg, akik az épületet – még egy eme-
lettel bővítve – kastéllyá alakították át. A kastély 1926-ban került a MABI tulajdonába, és ettől kezdve 
működik a Tüdőgyógyintézet. Az intézet ellátási területe Pest megye és Budapest XI. kerületének külső 
része. A kórház ma már négy felnőtt és egy gyermekosztályán évente mindegy 7500 felnőttet és 1100 
gyermeket képes a kor követelményeinek megfelelő magas szakmai színvonalon gyógyítani, összesség-
ében 290 kórházi ágyon. Alapvető feladata – pulmonológiai szakkórház lévén – elsősorban légúti és 
mellkasi betegségekben, tbc-ben, asztmában, szív és keringési betegségekben, a nagy tömegeket érintő 
krónikus obstruktív tüdőbetegségben és a tüdő daganatos betegségeiben szenvedők ellátása. Ezen túl-
menően speciális járóbeteg ambulanciái, illetve szakrendelései éves átlagban 57000 beteg szakellátását 
végzik. A Tüdőgyógyintézethez integráltan működik a Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet és Budakeszi 
Tüdőgondozó Intézete, 6 MEF és 2 SEF állomás.


