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BUDAPEST 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati szakrendelés; allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  MH EK Honvédkórház, Járóbeteg Szakrendelő Intézet, Tüdőgyógyászat szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Honvédség (fenntartó)
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1380 Budapest, Pf. 1214.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/465-1800
Az intézmény faxszáma(i):  1/320-1619
Az intézmény honlapjának címe:  www.honvedkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklós
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  mh.ek.hk.foigazgato@hm.gov.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/465-1800

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  150
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 7:30-13:30; 14:00-20:00
A bejelentkezés módja:  telefonon keresztül, számítógépes előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr.Bokor Éva Borbála  
dr. Koller Éva  
dr. Magyar Melinda  
dr. Smajda Zsuzsanna  
dr. Timár Mihály  
dr. Tóth Éva
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 24 szakrendelés
Ha igen, sorolja fel azokat: Általános Sebészet, Baleseti Sebészet, Belgyógyászat, 
Bőrgyógyászat, Diabetológia, EKG-Kardiológia, Fül-orr-gégészet, Audiológia, Gasztro-
enterológia-Endoszkópia, Gyógytorna Szolgálat (Központi szolgálatok), Ideggyógyászat, 
Idegsebészet, Klinikai immunológia és allergológia, Szülészet-Nőgyógyászat, Ortopédia, 
Haemophilia és Haemostasis, Porfiria, Pszichiátria, Reumatológia-Fizioterápia, Szemé-
szet, Tüdőgyógyászat-Tüdőgondozó, Urológia, Fogászat, Foglalkozás-egészségügy
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  országos hatáskör
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? a kórházhoz tartozik
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  
 Központi Ágynyilvántartó szerint
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Központi Ágynyilvántartó szerint
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? a kórházhoz tartozik

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? nincs
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  nem
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? a kórházhoz tartozik
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  14 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  11 év
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  14 év
- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? a kórház laboratóriumában
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

2021. évi adatok


