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BUDAPEST III. KERÜLET 
Működési adatok
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Szent Margit Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Az intézmény levelezési címe: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/388-9180/301
A tüdőgondozó vezetője: dr. Puskás Emese
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe: puskas.emese@obudairendelok.hu   
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/388-9180/306

A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  158 óra
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig 8:00-14:00 és 14:00-20:00; pénteken 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefonos
Az intézmény orvosai:  
dr. Vereckei Gabriella  
dr. Marosi Márta  
dr. Argay Katalin  
dr. Puskás Emese
Az intézmény szakdolgozói:  
Kisanyik Györgyné  Soltész Adrienn  
Homolya Linda  Solymosi Viktória 
Paulov-Szalai Katalin  Andóczi-Balog Boglárka 
Cserkúti Anikó  Berke Viola 
Sóváriné Lantos Anikó Igali Mária  
Esvég Ildikó
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: tüdőszűrő állomás
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó lakosságszám:  123 552 + a peremterületekben 40 897
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest III. kerület, Pilisborosjenő, Piliscsa-
ba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Üröm 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  30 rendelés + a peremterületek
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben ellátott betegekre vonatkozó adatok
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban*: 18 123
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban*:  5 172
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban*: 2 780
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban*: 5 618
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban*:  756
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban*:  26
(*az intézmény 2021. évi betegforgalmi adatokat nem közölt)

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:  30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 35 év
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  20 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? van  
 ambuláns légzésrehabilitáció
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
1985-ben adták át az épületet, melyben a tüdőszűrő állomás és tüdőgondozó intézet működik jelenleg is. Dr. Dénes 
Éva vezetése alatt a tüdőszűrést diabetes, hypertonia és szájüregi szűréssel egészítették ki. 1999 és 2013 augusztusa 
között dr. Radich Katalin vezette az intézetet. Ekkor került bevezetésre a tbc-s betegek ellátásának térben és időben 
való elkülönítése, valamint allergológiai szakrendelés és légzésrehabilitáció indult, mely jelenleg is működik. 2013 
augusztusa óta dr. Puskás Emese vezeti a tüdőgondozót és a tüdőszűrő állomást.

2021. évi adatok


