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BUDAPEST XV. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1158 Budapest, Őrjárat u. 1-5.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/506-0195
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@xv-euint.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Alföldi Ibolya
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  ibolya.alfoldi@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/506-0195

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  80
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  változó
A szűrés-gondozás óraszáma:  gyógyászattól nem elkülöníthető
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  változó
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Alföldi Ibolya  
dr. Popa Nikoletta  
dr. Kontz Katalin  
dr. Argay Katalin
Az intézmény szakdolgozói:  
Baloghné Tóth Ilona, vezető asszisztens 
Tamási Imréné  
Tóth Erzsébet  
Munka Anita  
Patakiné Finna Zsuzsa
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 ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  XV. kerület  (14 év feletti lakosság: 68558 fő)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  40
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Honvéd Kórház
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? OKPI
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály?  
 Honvéd Kórház
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? kerületi szakrendelőben
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 1-2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1918
COPD-s betegek száma:  1253

tumoros betegek száma:  167
tbc-s betegek száma:  2
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  5
szénanáthás betegek száma:  652
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4045

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:  30
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6893
- ebből térítéses szűrés:  485
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  4,5 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  6 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? van 
  fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  OKPI; Károlyi Kórház Légzésrehabilitációs osztály
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1931. január 19-én nyílt meg a Szentmihályi úton néhány helyiséggel, majd az évek során fokoza-
tosan bővült. A kezdetben zömmel tbc-s betegek gyógyítása mellett az 1970-s évektől egyre inkább az aspecifikus 
betegségek kerültek előtérbe. A tüdőszűrés 1967-ben még a tüdőgondozó épületében kezdődött, majd 1969-től 
hátul az udvarban külön épületben folytatódott. A tüdőgondozó alapítója és első vezetője dr. Cserba Zoltán főorvos 
volt, aki mellett dr. Vass László a nyitástól 1972-ig (1958-tól mint vezető) dolgozott. Ezt követően 1996-ig dr. Varga 
László főorvos vezetése alatt működött az intézet,akit dr. Alföldi Ibolya követett. Közben többször változtak a tulaj-
donosok, területi osztályok. A szűrőgép 2009 óta digitalizált volt, a radiológiai vizsgálatok mellett allergológiai és 
légzésfunkciós vizsgálatok, valamint dohányzás leszokás támogatás is folyik az intézetben. 2017 szeptemberében a 
Tüdőgondozó és Szűrőállomás elköltözött az Őrjárat utcai telephely teljesen felújított 13. számú épületébe, ahol új 
digitális szűrőgéppel készülnek a röntgenfelvételek. 

2021. évi adatok


