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BUDAPEST XVI. KERÜLET 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B
Az intézmény telefonszáma(i):  1/4072612
Az intézmény honlapjának címe:  www.szakrendelo16.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Tót Éva Erika
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  tot.eva@szakrendelo16.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  20/6692113

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  72
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  8:00-19:30
A bejelentkezés módja:  személyesen, telefonon, e-mailben, weboldalon
Az intézmény orvosai:  
dr. Tót Éva Erika  
dr. Molnár Márta Klára  
dr. Molnár Zsolt
Az intézmény szakdolgozói:  10 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 48 óra
Ha igen, sorolja fel azokat:  bőrgyógyászat
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  XVI. kerület, Nagytarcsa, Csömör
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 32
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? 
 Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa / 5 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 OKPI I. Tüdőgyógyászati osztály, Budapest / 23 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Flór ferenc Kórház, Kistarcsa / 5 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa / 5 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 6 het

Az intézményben ellátott betegekre vonatkozó adatok
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban*: 11 896 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban*:  3 211 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban*: 3 038 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban*: 4 218 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban*:  38 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban*:  6 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs
(*az intézmény 2021. évi betegforgalmi adatokat nem közölt)

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:  54
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  13743
- ebből térítéses szűrés:  2091
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  4 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? igen
ha igen, akkor a gép életkora?  30 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  igen
- 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, csoportosan
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
A XVI. kerületi Tüdőgondozó az 1960-es évek közepén kezdte meg működését Cinkotán, 3-4 év múlva helyezték át a cinkotai Nagyicce e célra átalakított vendéglőjébe. Rövid ideig (kb. 
2 évig) a Bőr- és nemibeteg-gondozóval váltott műszakban látta el a pulmonológiai betegeket. 1993-ban az épület használhatatlanná vált, falai beomlottak, ezért először a kb. 3 km-re 
működő tüdőszűrő állomáson látta el betegeit, majd pár hónap múlva a XVI. kerületi Szakorvosi Rendelőintézetben, rendkívül szűkös körülmények között dolgozott. Jelenlegi helyére 
a Tüdőgondozó, az Ernyőszűrő Állomás, a Bőr- és nemibeteggondozó, valamint az Onkológiai gondozó 1995. júniusában költözött, mint a Péterfy S. u. kórház intézménye. Az épületben 
kaptak elhelyezést a háziorvosok, valamint egy magángyógyszertár is. 2003 májusa óta a XVI. kerületi Önkormányzat működteti valamennyi szakrendelést.

2021. évi adatok


