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A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben 
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 9 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem

- vérgázanalízist? igen
ha igen, akkor milyen eszközzel? 1 év
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra?:  van  
 ambuláns légzésrehabilitáció
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

BUDAPEST VI. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Tüdőgondozó Intézete és Tüdőszűrő Állomása
Az intézmény tulajdonosa:  Terézvárosi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/b.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/354-2795
Az intézmény faxszáma(i):  1/354-2795
Az intézmény e-mail címe:  ungaranna@tesz.co.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.tesz.co.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Ungár Anna
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  ungaranna@tesz.co.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/354-2798

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  60
Rendelési idő:  hétfő, szerda 13:00-19:00; kedd, csütörtök, péntek 8:00-14:00 
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzési központ (06-1-351-7462; 06-1-580-2328) 
 vagy a honlapon (www.tesz.co.hu)
Az intézmény orvosai:  
dr. Ungár Anna  
dr. Kemenes Ágnes  
dr. Ötvös Kornélia
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Terézváros
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  6
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem

Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  21 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 21 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  1 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
2003-ig a VI. kerület tüdőgondozói ellátása a XIII. kerülettel közös intézményben történt. 1993-ban dr. Ajkay Zol-
tán, akkori szakfelügyelőnk szorgalmazására a terézvárosi Önkormányzat arról döntött, hogy a VI. kerületben a 
tüdőbetegek – elsősorban a tbc-s és tumoros betegek – magas aránya miatt a kerületen belül önállóan működő 
tüdőgondozót hoz létre, mégpedig az akkoriban szakorvosi irányítás nélkül működő tüdőszűrő állomás épületén 
belül, megteremtve így annak szakmai felügyeletét is. Annak ellenére, hogy elvben mindenki egyetértett az ügy-
gyel, és az építkezés is elkezdődött, mégis 10 évig tartott, mire 2003 márciusában a tüdőgondozó végre elkezd-
hette működését. Egyúttal aváros tulajdonából átkerült a kerülethez. Azóta ebben a szépen felújított, korszerűen 
felszerelt épületben folytathatjuk a munkánkat. 2004-től 2013-ig az V. kerület ellátása is átkerült hozzánk, majd 
2013-ban visszakerült az ottani rendelőhöz. 2007-től a VII. kerület tüdőszűrését is mi végeztük, 2015-ben vissza-
vették ezt a feladatot. 2009-ben digitalizálták a tüdőszűrésre használt készüléket, és az átvilágítót, így célzott 
felvétel is készíthető digitális technikával. A tüdőgondozó épületének mindkét szintjén az összes helyiség és a lift 
az európai szabványnak megfelelő, akadálymentes. Sajnálatos módon ez még mindig különlegességnek számít. 

2015. évi adatok


