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BUDAPEST XIV. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Uzsoki Utcai Kórház, Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1145 Budapest, Amerikai út 50.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/251-9759 1/251-8749
Az intézmény faxszáma(i):  1/273-0894
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@uzsoki.hu
Az intézmény honlapjának címe:  uzsoki.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Barsai Andrea
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  barsai@uzsoki.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/251-9759

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  heti 100 óra
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H, Sz, P 7:00 -13:00; K-Cs 13:00-19:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  heti 20 óra
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, Sz, P 7:00 -13:00; K-Cs 13:00-19:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Barsai Andrea, osztályvezető főorvos  
dr. Csányi Zsuzsanna, főorvos  
dr. Egerszegi Sándor, főorvos (heti 2 alkalommal) 
dr. Mitrovics Katalin, főorvos (heti 1 alkalommal)  
dr. Tót Éva, főorvos (heti 2 alkalommal)
Az intézmény szakdolgozói:  
Asszisztensek 
Laczó Erika (vezető asszisztens) 
Janik Margit 
K. Páter Mária (védőnő) 
Nagy Katalin 
Sütő Katalin 
Visnyei Anikó  
Röntgenasszisztensek 
Bődy Márta 
Smer Ágnes 
Foris Renáta  
Adminisztrátorok 
Matók Zsófia 
Kovács Éva
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 60 óra

Ha igen, sorolja fel azokat:  onkológiai gondozó
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XIV. kerülete (123 000 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  66
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 
 Uzsoki Utcai Kórház / 700 m
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  
 Uzsoki Utcai Kórház / 700 m
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Uzsoki Utcai Kórház / 700 m
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Uzsoki Utcai Kórház / 700 m
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2-4 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  4987
COPD-s betegek száma:  2393
tumoros betegek száma:  277
tbc-s betegek száma:  10
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  5
szénanáthás betegek száma:  153
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma: 9149

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? van
A SEF óraszáma: heti 30 óra

Az intézmény rövid története
Az Uzsoki Utcai Kórház Tüdőgondozó Intézete és Tüdőszűrő Állomása 1966.április 3-a óta helyileg 
az Amerikai út 50. alatti, Hajós Alfréd tervezte villaépületben található. Az intézmény korszerűsí-
tése jelenleg folyamatban van, 2021. szeptembere óta az Uzsoki Kórház főépületében folyik a rendelés. Várhatóan 2022. márciusától a felújított épületben tudjuk ismét fogadni a betegeket. 
Korábbi vezető főorvosok: dr. Sziráki Anna, dr. Üveges Jenő, dr. Kántor Erzsébet, dr. Mitrovics Katalin. Az intézet működtetője a kórház, szakmai ellenőrzését a pulmonológiai szakfelügyelet 
látja el. A tüdőgondozó intézet szoros kapcsolatban áll a kórház Tüdőgyógyászati Osztályával, ahová a fekvőbeteg-ellátást igénylő betegeket helyezhetjük, valamint a kerület szakorvosi 
rendelőintézeteivel, háziorvosaival, az ÁNTSZ-szel és a zuglói önkormányzattal. Intézetünk végzi a XIV. kerület lakosságának tüdőszűrő vizsgálatát, szakrendelőként ellátja a kerület betegeit 
és szakorvosi konzíliumot ad a háziorvos kollégák számára. Tevékenységünk a tüdőgyógyászat teljes betegkörét illetően magában foglalja a megelőzést, a felkutatást, a diagnosztikát, a keze-
lést, a nyilvántartást és a gondozást egyaránt. Munkánkat korszerű számítógépes lakosság- és adatnyilvántartás segíti. Az ellátás mind a gondozóban, mind a szűrőállomáson egyműszakos. 
Tüdőgondozónkban mellkasröntgen-film készítésére van lehetőségünk, korszerű spirometriás és EKG készülékkel rendelkezünk. Az allergiás légúti kórformák tisztázására bőrpróbát végzünk, 
betegeink számára gyógytornász tart légzőtornát, külön dohányzásleszokást támogató rendelésünk van, inhalációs kezeléseket alkalmazunk, illetve a gyógyszerhasználat helyes techniká-
jának elsajátítására betegoktatással foglalkozunk. Daganatgyanús betegeink ambuláns hörgőtükrözését a kórház bronchológiai rendelőjében végezzük. Kerületünkben az új tbc-s betegek 
száma csökkent, a tüdődaganatok aránya csaknem változatlan, az allergiás légúti betegségek viszont lényegesen gyakoribbakká váltak. A tüdőbeteg-gondozói gyakorlat időtartamára rend-
szeresen fogadunk szakorvos-jelölteket, saját munkatársainknak rendszeres továbbképzéseket tartunk. A tárgyi és a működési feltételek folyamatos javításával és rendszeres ellenőrzésével 
meg kívánunk felelni az ISO 9002 és KES minőségügyi követelményeknek, illetve eleget kívánunk tenni a korszerű, biztonságos és magas szintű betegellátás feltételeinek.

2021. évi adatok
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Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
-- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  4320
-- ebből térítéses szűrés:  1003
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 5
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?   
 részben a kezelő intézetben, részben intézetünkben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora? 24 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen

- 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:  10 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
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen  
(minimál intervenció;  egyéni és csoportos programok)
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van


