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BUDAPEST X. KERÜLET 
Működési adatok
Az intézmény neve:  Bajcsy Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet Tüdőbeteggondozó Intézet
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1101 Budapest, Kőbányai út 45.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1101 Budapest, Kőbányai út 45.
A tüdőgondozó telefonszáma:  1/433-1326
A tüdőgondozó e-mail címe:  x.tudogondozo@bajcsy.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Szántó Judit
A tüdőgondozó vezetőjének e-mail címe:  x.tudogondozo@bajcsy.hu
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/433-1331

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  5 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  106 óra
Az intézmény orvosai:  
dr. Szántó Judit  
dr. Major Katalin  
dr. Suba Ilona  
dr. Liptay Gyöngyvér  
dr. Kormos Tamás
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  9 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám:  74 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület, települések:  
 Budapest X. kerülete, Ecser, Gyömrő, Maglód, Mende
Hány háziorvosi rendelés működik a területen?  46 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban:  10 260 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  1 735 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  2 774 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  1 057 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  254 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  106 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van
 

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül 
kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  igen
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  15 264
Ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  12 696
Ez hány %-os átszűrtséget jelent?  20,6%
A SEF életkora:  18 év
A MEF életkora:  n.a.
Van-e átvilágítási lehetőség?  igen
Ha igen, akkor a gép életkora?  20 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban?  igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  4 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  nem
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év
- EKG vizsgálatot? nem
- 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?  
 SE Pulmonológia Klinika, OKPI, Mátraháza, Tapolca
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? poszt-covid betegek részére  
 nincs szervezett gondozás, a rendelés keretein belül látjuk el őket

2013. évi adatok


