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BUDAPEST XVIII. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege: tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés; allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény tulajdonosa:  XVIII. kerületi Önkormányzat
Az intézmény neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1183 Budapest, Thököly u. 3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1183 Budapest, Thököly u. 3.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/297-1210
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@18euszolg.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.18euszolg.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Szebényi Attila
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szebenyi.attila@18euszolg.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/297-1210

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: 1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma: 86
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje: hétfőtől-csütrötökig:7-19,péntek:7-13
A bejelentkezés módja:  személyesen vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Palotai Ilona, vezető főorvos  
dr. Mészáros Imre
Az intézmény szakdolgozói:  
Balogh Noémi  Sági Péterné, vezető asszisztens 
Beke Katalin  Sóti Istvánné  
Benedek Lászlóné  Szöllösi Beatrix  
Fazekasné Szalai Edina  Török Sándorné 
Hajdú Lászlóné  Tugyi Miklósné 
Jurásné Józsa Ilona  Zsemba Krisztina 
Ludvig Istvánné 
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában? 90
Ha igen, sorolja fel azokat:   fül-orr-gégészet, sebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet  
 reumatológia, ortopédia, ideggyógyászat, bőrgyógyászat, kardiológia, gasztoenterológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XVIII.kerülete és Vecsés 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  49
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  2368
COPD-s betegek száma:  2025
tumoros betegek száma:  247
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  13
szénanáthás betegek száma:  327
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  5049

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:  60
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  14469
- ebből térítéses szűrés:  2143
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  9 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 27 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  9 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
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
A XVIII. kerületi tüdőgondozó és ernyőszűrő állomás az 1984-ben épült 6 emeletes szakren-
delőben található. 1984  –1998 között a Jahn Ferenc kórház igazgatása alá tartoztunk, majd 
1998  –  2007. július 31-ig az Önkormányzat működtette intézményünket. 2007. augusztus 
1-én állt be működtetésünkben változás, miszerint non-profit kft-vé alakultunk át. Ellátási 
területünkhöz tartozik a XVIII. kerület lakosain felül Vecsés felnőtt lakossága is. A gondozó 
intézet tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

2021. évi adatok


