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BUDAPEST VII. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet VII. ker. Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  OKFŐ
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1074 Budapest, Alsó erdősor u. 7.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/334-1322
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@peterfykh.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.peterfykh.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tóth Helga
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  toth.helga@peterfykh.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/334-1322

Működési adatok
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  40/hét
Rendelési idő:  H, K: 13:00-19:00; Sz,Cs,P: 8:00-13:00
A bejelentkezés módja:  személyes és telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosa:  dr. Tóth Helga 
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  3
Az intézmény szakdolgozói:  Szőnyi Zsuzsanna, Kakuszi Gyuláné, Bodnár Renáta
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  pszichiátria, bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest VII. kerülete (51972)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  33
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?  VIII. ker. SE; Korányi SBO
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
  OKPI I. Pulmonológia
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Péterfy Kórház területén
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 
 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő OTI (Affidea)
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?: egy hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a koronavírus-betegség (Covid-19) miatt megjelent betegek száma:  67
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1897
COPD-s betegek száma:  1384
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  86
tumoros betegek száma:  144
tbc-s betegek száma:  7
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  2
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  997
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7765

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
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 2
- ezen belül a kontaktok száma:  1
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 intézményünkben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  15 év

2021. évi adatok

Az intézmény rövid története
Az 1848-ban alapított, négy intézmény integrációjával létrejött Péterfy Sándor Utcai 
Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1557 ágyon lát el betegeket, ezzel a közép-
magyarországi térség lakosságának egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet 
tölt be, jelentős feladatot vállalva a főváros akut ügyeleti rendszerében is. Az intézmény 
négy egymástól néhány utca távolságban található telephelye a VII. és VIII. kerületben, 
tömegközlekedéssel jól megközelíthetően helyezkedik el. Az elmúlt évtizedekben átfo-
gó infrastruktúra fejlesztés történt az „1956-os forradalom kórházában”. A telephelyek 
számának folyamatos csökkentése több mint 10 éve tervszerűen és folyamatosan zajlik 
a hatékony betegellátás biztosítása érdekében. Járóbeteg szakellátás közel 5000 óra/
hét rendelési idő működtetésével valósul meg. A tüdőgondozó az 1990-es évek elejétől 
működik a Péterfy kórházhoz integrálva. Számos költözés után 2015-ben, illetve azóta 
is a nagy múltú Alsó erdősor utcai telephelyen folytatja működését. Az épület Hild József 
építész tervei szerint, Wagner János építőmester irányításával 1845-1866 között épült. 
1866-1872 között városi szegényház volt, és az Erzsébet szegényápoló ház, avagy Erzsébet 
szegényápolda nevet viselte. 1872-ben egy évig lovassági laktanya volt. Az 1800-as évek 
végén az épületben belgyógyászati, sebészeti és pszichiátriai osztályok kezdték meg mű-
ködésüket. 1942-től Budapest Székesfőváros Közkórháza lett. 1950-ben a Korányi Sándor 
és Frigyes Kórház nevet vette fel, majd 1991-től ismét Erzsébet Kórház a neve.
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BUDAPEST VIII. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés, magánrendelés
Az intézmény neve:  Szent Rókus Kórház és Intézményei Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1085 Gyulai Pál u. 2.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1085 Stáhly u. 9-12. 4. emelet 401.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/235-9819; 30/685-9622
Az intézmény e-mail címe:  rokuspulmo@gmail.com
Az intézmény honlapjának címe:  www.rokus.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Göböl Zsolt
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  gobol.foig@rokus.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/266-4621

Működési adatok
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  22
Rendelési idő:  
hétfőtől péntekig 8:00-14:00 
magánrendelés – csütörtök 16:00-17:00 
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai:  dr. Keresztes Emília, főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  1
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 36 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  szemészet, fül-orr-gégészet, gyermekkardiológia, röntgen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Pest megye
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1864
szénanáthás járóbetegek száma:  2322
összes járóbeteg száma:  2766

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? nem
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot? nem

Az intézmény rövid története
A rendelés helyszíne: Szent Rókus Kórház Rendelőintézetében 4. emelet 401. Rendel dr. Keresztes Emília orvos, klinikai immunológus és allergológus, gyermekpulmonológus szakorvos. Mi-
lyen esetekben fordulhat hozzánk? - kisdedkori, csecsemőkori visszatérő légúti betegségek kivizsgálása - asztma kivizsgálás - allergiás orrpanaszok, szempanaszok, bőrpanaszok kivizsgálása 
- ételallergiák, csecsemőkori tejallergia kivizsgálása - krónikus köhögés kivizsgálása - laktózintolerancia (tejcukor-érzékenység) - cöliákia szűrése - indokolt esetben immunhiányos állapotok 
kiszűrése. Milyen vizsgálatokat végzünk? - allergiás bőrpróbák légúti és étel allergénekre (prick-teszt) - légzésfunkciós vizsgálatok: spirometria, teljestest pletizmográfia - provokációs vizsgá-
latok, terheléses légzésfunkció - röntgenvizsgálatok, laborvizsgálatok. Légúti allergia diagnózisa esetén lehetőség van oki kezelésre immunterápiával.

- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- 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:  24 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, Mátrai Gyógyintézet, Deák Jenő Kórház Tapolca
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van 
 egyéni és csoportos leszokás támogatás
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben?  van

2015. évi adatok


