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BUDAPEST 
Az intézmény adatai 
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  klinika, tüdőgyógyászati osztály, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai Klinika
Az intézmény tulajdonosa:  Semmelweis Egyetem
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1125 Budapest, Diós árok 1/c
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):   1428 Budapest Pf.: 2
Az intézmény telefonszáma(i):  1/355-9733
Az intézmény faxszáma(i):  1/214-2498
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@pulm.sote.hu
Az intézmény honlapjának címe:  semmelweis.hu/pulmonológia
Az intézmény vezetője:  Prof. dr. Losonczy György
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: losonczy.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/355-8682

Az intézmény rövid története
A tüdőgyógyászat 1942-ben vált az orvosi oktatás részévé, amikor megala-
pították a Tüdőgyógyászati Tanszéket. A tanszéket 1953-ban minősítették 
át Pulmonológiai Klinikává. A klinika korábbi igazgatói: Kováts Ferenc 
(1942–1961), Miskovits Gusztáv (1961–1988), Hutás Imre (1988   –1993) és 
Magyar Pál (1993  –2007) voltak. 1960-ig a tüdőgyógyászat oktatásában a 
ftiziológia dominált. Azóta áthelyeződött a hangsúly az aspecifikus tüdő-
betegségekre. Az utóbbi negyedszázadban a tüdőgyógyászat fokozatosan 
a belgyógyászat egyik fontos speciális területévé vált, létrejött a „respira-
torikus medicina”. A pulmonológia oktatása jelenleg magában foglalja a 
tüdő, a pleura, a légutak és részben a mediastinum csaknem valamennyi 
betegségét és ezek speciális diagnosztikus módszereit. Az egy féléves ok-
tatás hagyományosan kiscsoportos formában zajlik, és központi része a 
klinika betegeinek bemutatását. A képzéssel kapcsolatos feladatok jelen-
tősen bővültek. 1986 óta graduális tüdőgyógyászati képzés folyik néme-
tül, 1990 óta pedig angol nyelven is. Az utóbbi években a posztgraduális 
képzésben is alapvető szerepet játszanak klinikánk oktatói. Tüdőgyógyá-
szok képzése mellett a klinika részt vesz családorvosok és allergológus 
szakorvosok képzésében, felsőfokú nővérképzésban és pulmonológus 
szakasszisztens képzésben is, és minden évben továbbképző speciális 
szaktanfolyamokat is indít. 

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  17
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  174
Rendelési idő:  08:00-12:00
A bejelentkezés módja:  telefonon előjegyzés alapján
Az intézmény orvosai:  
dr. Losonczy György, egyetemi tanár, igazgató  
dr. Müller Veronika, egyetemi tanár  
dr. Horváth Ildikó, egyetemi tanár  
dr. Tamási Lilla, egyetemi tanár  
dr. Horváth Gábor, egyetemi docens   
dr. Gálffy Gabriella, egyetemi docens  
dr. Bohács Anikó, egyetemi docens  
dr. Komlósi Zsolt, egyetemi adjunktus  
dr. Lukácsovits József, egyetemi adjunktus  
dr. Süttő Zoltán, egyetemi adjunktus  
dr. Karlócai Kristóf, klinikai főorvos  
dr. Komáromi Tamás, klinikai főorvos  
dr. Máthé Csaba, klinikai főorvos  
dr. Szondy Klára, klinikai főorvos  
dr. Zsámboki Gabriella, klinikai főorvos  
dr. Böcskei Renáta, klinikai szakorvos  
dr. Czaller Ibolya, klinikai szakorvos 

dr. Csósza Györgyi, klinikai szakorvos  
dr. Eszes Noémi, klinikai szakorvos  
dr. Kis Adrián, klinikai szakorvos  
dr. Kováts Zsuzsanna, klinikai szakorvos  
dr. Kunos László, klinikai szakorvos  
dr. Bikov András, klinikai orvos  
dr. Gáspár Eszter, klinikai orvos  
dr. Horváth Péter, klinikai orvos  
dr. Lázár Zsófia, klinikai orvos  
dr. Nagy Attila, klinikai orvos  
dr. Oroszi Dóra, klinikai orvos  
dr. Őri Eszter, klinikai orvos  
dr. Perlényi Nóra, klinikai orvos  
dr. Puskás Rita, klinikai orvos  
dr. Tóth Laura, klinikai orvos  
dr. Vincze Krisztina, klinikai orvos  
dr. Gőbel Orsolya, egyetemi adjunktus  
dr. Vastag Endre, professor emeritus  
dr. Orosz Márta, ny. egyetemi docens  
dr. Tarján Enikő, ny. egyetemi docens  
dr. Csiszér Eszter, ny. klinikai főorvos  
dr. Wollák András, ny. klinikai főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  75

2015. évi adatok
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Hol működik a járóbeteg-rendelés? klinikán
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 40
Ha igen, sorolja fel azokat: kardiológia, pulmonális hipertónia centrum, onkológiai 
gondozás, autoimmun betegségek, intersticiális tüdőbetegségek, transzplantációs 
szakambulancia, alváslabor, terhes asztma ambulancia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  
Budapest I., VIII., IX., XII. és XIX. kerülete, Gyál, Ócsa, Felsőpakony, Alsónémedi, 
Apaj, Áporka, Bugyi, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, 
Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, 
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl. – összesen: 467 177
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  -
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  529
COPD-s járóbetegek száma:  811
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  -
szénanáthás járóbetegek száma:  95
tumoros járóbetegek száma:  853
tbc-s járóbetegek száma:  21
összes járóbeteg száma:  6873
asztmás fekvőbetegek száma:  75
COPD-s fekvőbetegek száma:  519

asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  -
tumoros fekvőbetegek száma:  436
tbc-s fekvőbetegek száma:  37
összes fekvőbeteg száma:  2369

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó datok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  -
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 25
- ezen belül a kontaktok száma? -
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 15
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 Pulmonológiai Klinika

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 2 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  8 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  17 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van


