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BUDAPEST XX. ÉS XXIII. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1203 Budapest, Ady Endre utca 1.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1204 Budapest, Köves út 1.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/289-6200/1073 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  1/289-6480
Az intézmény e-mail címe:  tudogond@delpestikorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.delpestikorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Hangonyi Csilla
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  hangonyi.csilla@delpestikorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/289-6200/1073 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  40+20
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  napi 6 óra  
 hétfő, szerda , péntek délelőtt, kedd, csütörtök délután
A szűrés-gondozás óraszáma:  40
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  napi 6 óra
A bejelentkezés módja:  központi call center
Az intézmény orvosai:  
dr. Hangonyi Csilla, vezető főorvos  
dr. Várnai Beáta, főorvos
Az intézmény szakdolgozói:  
Patakiné Balogh Györgyi, vezető asszisztens  
Erdei Csabáné, szakasszisztens  
Nemcsekné Fazekas Edit, asszisztens  
Tóth Judit, asszisztens  
Tárkányi Ernőné, asszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában? változó óraszámban
Ha igen, sorolja fel azokat: sebészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, neurológia, 
szemészet, radiológia, reumatológia, fizikoterápia, fogászat, onkológia, kardiológia, 
diabetológia,ortopédia, háziorvosok
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XX. és XXIII. kerülete
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 44
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Jahn Ferenc kórház / 4 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  
 OKPI / 25 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály?  
 Jahn Ferenc kórház / 4 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Jahn Ferenc kórház / 4 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 7-10 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1435
COPD-s betegek száma:  1070

asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  576
tumoros betegek száma:  102
tbc-s betegek száma:  4
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  1
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  3
szénanáthás betegek száma:  870
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  3485

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:  40
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6635
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  17 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma:  2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  OKPI

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  3 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
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? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
Az első világháború után gyors fejlődésnek indult nagyközség, Erzsébetfalva, valamint Soroksár község lakóinak ellátására, tbc-s betegeinek gondozására alakult 1926-ban a tüdőgon-
dozó. 1947-től az időközben várossá lett Pesterzsébet egyik legszebb villájában működött. A hetvenes évek elején a városrész építészeti rekonstrukciója során lebontották a gondozó 
épületét, ezt követően a szűrőállomás különböző helyszíneken működött. Közel tíz év múlva egyesítették a gondozót és a szűrőállomást a Hősök terén lévő rendelőintézetben, az 1994 
óta önálló kerületként működő Soroksáron. A gondozó jelenleg a XX–XXIII. kerület lakosait látja el. Profilja az utóbbi években bővült, az (ellátandó) betegek összetétele az aspecifikus 
betegek irányába tolódott, és egyre inkább pulmonológiai szakrendelőként működik. A gyorsan fejlődő gondozó és a technikailag rohamosan fejlődő, digitális géppel rendelkező szű-
rőállomás szervezetileg a Jahn Ferenc Dél-Pesti kórházhoz, szakmailag pedig az Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézethez tartozik. A tüdőgondozó 2008 augusztusa óta a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház épületében működött. 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány kezdetekor az Ady Endre utcai szakrendelőbe került át.

2021. évi adatok


