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BUDAPEST I. ÉS XII. KERÜLET 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1122 Budapest, Pethényi köz 1.
Az intézmény honlapjának címe:  www.janoskorhaz.hu
A tüdőgondozó telefonszáma: 1/355-8322
A tüdőgondozó faxszáma: 1/457-0255; 1/457-0256
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@janoskorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetője: dr. Vasas Szilvia 
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  vasas.szilvia@janoskorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/355-8322 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  83
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  hétfő-péntek 8:00-20:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  62
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  hétfő-péntek 8:00-20:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai: 
dr. Illés Ildikó  
dr. Kunszenti Tamás  
dr. Lorber Zsuzsanna  
dr. Vasas Szilvia
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 10
Az intézmény szakdolgozói:  
Ferencz Andrea, vezető asszisztens  
Konnerth Izabella Melinda, röntgenasszisztens  
Márffy Magdolna, röntgenasszisztens  
Müller Éva, asszisztens  
Odor Györgyné, röntgenasszisztens  
dr. Pásztor Klára, röntgenasszisztens  
Péntekné Éliás Anna, asszisztens  
Rigler Annamária, asszisztens  
Siposné Warndorfer Zsuzsanna, röntgenasszisztens  
Sebestyén Zsuzsanna, röntgenasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 30
Ha igen, sorolja fel azokat:  allergológiai szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai 
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 91 500 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest I. és XII. kerülete, Szomor, Gyermely
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  XII. kerület: 27; I. kerület: 15
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 I. és XII. kerület: SE Pulmonológiai Klinika; Gyermely és Szomor: OKPI
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? János Kórház
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2-3 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  3856
COPD-s betegek száma:  1574
tumoros betegek száma:  158
szénanáthás betegek száma:  2709
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  9662

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen?: nem
Van-e önálló SEF a gondozóban?: van
A SEF óraszáma: 60/hét
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?: igen
-- ha igen, akkor a SEF szűrések száma: 2393
-- ebből térítéses szűrés: 898
a SEF készülék: digitális
a SEF életkora: 5 év
A MEF óraszáma:
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést?: nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 20 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 20 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  15 év
- testpletizmográfiát?  nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? SE Pulmonológiai Klinika, OKPI
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen, minimál intervenciót
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

2021. évi adatok


