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Az intézmény rövid története
A II. kerületi tüdőgondozó 1932. október 1-én, a városi gondozók között tizedikként nyitot-
ta meg kapuit. A budapesti tüdőgondozó intézetek vezetője dr. Parassin József volt, aki az 
1924-ben életre hívott TEOB (Tuberkulózis Elleni Küzdelem Országos Bizottsága) titkáraként 
is jelentős szakmapolitikai tevékenységet folytatott. Parassin tervei között a tüdőgondozó 
mellé telepített fektető, szociális ellátó is szerepelt. A tüdőgondozók önálló orvosi vezeté-
se csak később, 1945-től kezdődött, ekkor is a Budapesti Igazgatóság irányítása mellett. A 
gondozók feladata a diagnózis felállítása, a betegek regisztrálása, szociális segítségnyújtás 
volt elsősorban, és szinte kizárólag szegény sorsúak ellátását végezték, akik tudomást szerezve a tüdőgondozó létezéséről, többnyire önként jelentkeztek vizsgálatra. Emellett a házas-
ságkötés előtti kötelező vizsgálat (1936-tól) előírása szerint jelentkezőkből, valamint a már kiemelt beteg környezetéből ellenőrzésre berendeltekből adódtak a betegek. A szakellátás 
anamnézis felvételből, fizikális vizsgálatból és átvilágításból állt. Az iskolaszűrés, bizonyos veszélyeztető foglalkozást végzők alkalmassági vizsgálata is ilyen átvilágításos módszerrel 
történt. A tüdőgondozóban felvétel készítésére helyben csak 1951-től volt mód. Rétegfelvételre alkalmas gépet csak 1976-ban kapott a tüdőgondozó. A nyitás hónapjában 646 vizsgált 
lakosból 478-at világítottak át, ebből 198 bizonyult gümőkórosnak és 28 beteg köpetében találtak mikroszkóposan tbc bacilust. Betegség kiterjedtsége és a szociális helyzet ismeretében 
utalták kórházi vagy szanatóriumi kezelésre betegeiket, illetve kezelték őket a tüdőgondozóban. Ez kezdetben a kórházban bevezetett kollapszus-terápia (ptx utántöltés, illetve hastöltés) 
folytatásából, valamint a nehézfémsót tartalmazó Karyon, Arima, Friedmann kezelésből állt. Calmette-nővérek segítették az orvost az adminisztrációban, betegellátásban. A védőnők 
javaslata alapján orvosi felügyelettel történt a szegény sorsú betegek segélyezése is. 1932-42-ig a tüdőgondozó munkája zavartalan volt, azonban 1943-ban a székesfővárost is elérte a 
II. világháború rombolása. A gümőkór elleni küzdelemben elért eredmény fokozatosan romlott, a munkát a szó szoros értelmében 1947-ben elölről kellett kezdeni és megszervezni. A 
budapesti tüdőgondozók többsége jelentős bombatalálatot szenvedett el, köztük a II. kerületi is, mely ezidőtájt a Magyar Tuberkulózis Társaság − alakult 1942-ben, elnöke dr. Kovács 
Ferenc egy. ny. r. tanár, titkára dr. Szörényi Rihárd szfőv. orvos, intézetünk vezetője, s melynek célja a tuberkulózis-tan tudományos művelése volt − székhelyeként működött. 1944 már-
ciusában a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének keretében alakult Tuberkulózis Szakosztály vette át szerepét. 1950-ben a szegény sorsú betegek ellátására alapított tbc gondozók 
és a biztosító intézetek által működtetett hasonló intézmények összevonásából megalakult Tüdőbeteggondozók Központi Igazgatósága (vezetője dr. Szakkay Antal) kapta a megbízást, 
hogy minden budapesti kerületben hozzon létre korszerű gyógyító-megelőző, gümőkór felszámolására alkalmas bázist. A hálózat koordinációjára létrejött az Erzsébet Szanatóriumban 
a Metodikai Osztály (1950) később pedig maga az intézmény, az Országos Korányi Tbc Intézet (1952). Az 1950-es évek közepétől kialakították a tuberkulózis elleni küzdelem egységes 
szemléletét, adminisztrációját. Ingyenessé tették a tuberkulotikus beteg gyógykezelését, 2 éves táppénzállományt biztosítottak a betegek részére, új fekvőbetegintézeteket alakítottak 
ki és korszerű ingyenes gyógyszerekkel látták el az intézményeket. 1960-ban megjelent az ún. Tbc törvény (Eü. Min. 5748 sz. utasítása), amelyik kötelezővé teszi az újszülöttek BCG oltását 
és a tuberkulin szűrést. 1964-ben a II. kerületi tüdőgondozó épületének udvarát beépítve tüdőszűrő-állomást alakítottak ki, melynek tevékenységét a kerületi Tbc Társadalmi Bizottság 
és a Vöröskereszt is segítette. 1972-ben a nyitás körüli első évek 2112 tbc-s új betegével szemben 614-re csökkent kerületünkben az incidencia. 1969-ben a 9. számú Eü. Min. rendelet 
a csökkenő tbc-s beteglétszám és feladat miatt a népbetegségszámba menő daganatos és egyéb aspecifikus tüdőbetegségekkel való foglalkozást is lehetővé tette. 1974-től a Tölgyfa 
utca – Feketesas utcai rendelőt a gondozók (bőr, ideg, onkológia, tüdő) számára alakították át, egyidejűleg a Kapás utcai Szakrendelőhöz integrálták. A hetvenes évek közepén Kórház-
Rendelőintézeti Egységet hoztak létre, a János Kórház – Kapás utcai Szakrendelő – Maros utcai Szakrendelő – körzeti orvosi rendelők integrációjával. 1993 áprilisában SL3 típusú Odelka 
röntgen szűrőegységgel, 1995 novemberében képerősítős mellkasi átvilágító berendezéssel gyarapodott az eszközpark. 1995-ből származik az első számítógéphez kapcsolt Piston spi-
rométer. A tüdőgondozót 1998-tól ismét a II. kerületi Önkormányzat vette át és a kerületi Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai Szakrendelőjének irányítása alá helyezte. Ekkor került sor az 
első nagyobb szabású műszaki-építészeti felújításra, melyet 2004-ben a gondozó mozgáskorlátozottak számára történő akadálymentesítése követett. Ezzel egyidejűleg egy FUJI gyártású 
digitális foszforlemezes röntgenrendszer üzembeállítása is megtörtént, mellyel a diagnosztikában a tüdőgondozó-tüdőszűrő egységét lehetett kialakítani – a szűrővizsgálatok végzése is 
digitalis formában történik ez idő óta. 2009-ben alakult ki a számítógépes hálózatunk: minden orvosi munkahelyre számítógép került, melyeket a Kapás utcai szerverrel nagysebességű 
hálózaton összekötve láthatjuk a beteg minden korábbi leletét, előzményét.  (A történeti összefoglalót összeállította: dr. Mihalik Péter)

BUDAPEST II. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:   Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata - Tüdőgondozó - Ernyőképszűrő Állomás
Az intézmény tulajdonosa:   Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):   1027 Budapest, Tölgyfa utca 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   1027 Budapest, Tölgyfa utca 10.
Az intézmény telefonszáma(i):   1/488-7582
Az intézmény e-mail címe:   tudogyogy@kapas.hu
Az intézmény honlapjának címe:   kapas.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Huszár Tamás
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  thuszar@kapas.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:   1/488-7591

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  120
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  8:00 - 20:00 munkanapokon
A szűrés-gondozás óraszáma:  60
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  8:00 - 20:00
A bejelentkezés módja:  telefonon, e-mailben, személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Huszár Tamás  
dr. Füzy Judit  
dr. Emődi Kinga  
dr. Lakatos Tamara  
dr. Moldvai Zsófia

Az intézmény szakdolgozói:  
Bükkszeginé Marton Ildikó  
Mikulás Zoltánné  
Kopasz Lászlóné  
Toller Zsoltné  
Szanyi Éva  
Szabó Gyuláné
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 60
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőrgyógyászat, bőrgondozó, DEXA, felnőtt fogászat,  
 foglalkozás-egészségügy, gyógytorna
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem
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Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest II. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  43
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 7,4 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 OKPI / 8,5 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Szent János Kórház / 3,7 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  10 - 15 - 30 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  994
COPD-s betegek száma:  262
tumoros betegek száma:  66
tbc-s betegek száma:  5
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  3
szénanáthás betegek száma:  258
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  1588

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
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  10398
- ebből térítéses szűrés:  7054
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  25
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 25 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  10 év
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  OKPI
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van


