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BUDAPEST XI. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az állami finanszírozású intézmény neve:  Budapest XI. kerület Szent Kristóf Szakrendelő
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1117 Budapest, Fehérvári út 12.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/279-2179
Az intézmény faxszáma(i):  1/279-2124
Az intézmény e-mail címe:  titkarsag@szentkristofrendelo.hu
Az intézmény honlapjának címe:  szentkristofrendelo.h
Az intézmény vezetője:  dr. Major Katalin
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  drmajor@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/279-2141

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  190
Rendelési idő:  munkanapokon 8:00-20:00
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Major Katalin 
dr. Csapó Éva 
dr. Gaál Inez 
dr. Juhász Erzsébet 
dr. Kuzsel Judit 
dr. Nádudvary Ildikó
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  16
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XI. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  60
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a legközelebbi SBO?: Szent Imre Kórház 1 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi tüdőgyógyászati osztály?: Törökbálint 12 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi fekvőbetegosztály?: Szent ÍImre Kórház 1 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT?: Szent Imre Kórház 1 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?: 10-14 nap

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
A SEF óraszáma:  60
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
a SEF készülék:  digitális
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 5 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
- EKG vizsgálatot?:  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  12 év
- testpletizmográfiát?:  nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség a szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Törökbálint
Végeznek-e dohányzás leszokást segítő minimál intervenciót? igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a minimál intervencióra? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
Az 1953 óta műkődő szakrendelő része a tüdőgondozó. A XI. kerület nagyobbik részének az ellátását végzi. 2006-ban 
teljes felújítás történt, azóta sokkal rendezettebb, szervezettebb környezetben működik. 2012-ben a röntgent digita-
lizálták.

2021. évi adatok


