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BUDAPEST XXI. KERÜLET 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  Budapest Főváros XXI. kerület - Csepel Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 30.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/276-8912
Az intézmény faxszáma(i):  1/276-8912
Az intézmény e-mail címe:  csepel.pulmo@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Bárány Magdolna
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/276-8912

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  40
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H, Sz 13:00-19:00;  K, Cs, P 8:00-14:00 
A szűrés-gondozás óraszáma:  40
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, Sz 13:00-19:00;  K, Cs, P 8:00-14:00 
A bejelentkezés módja:  személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Bárány Magdolna  
dr. Bólya Zsuzsanna  
dr. Böszörményi Katalin  
dr. Gazsó Kornélia
Az intézmény szakdolgozói:  
Barnáné Bróthág Helga  
Berta Istvánné  
Enyedi Zsófia  
Gáspár Horváth Anna  
Jákóhalminé Bartha Andrea  
Kónya Zsoltné  
Mesterné Zsíros Valéria  
Viktorné Dobrán Erika
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Budapest XXI. kerülete és Halásztelek
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  35
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 Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet / 7 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet / 19 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet / 7 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Raditec Kft. / 8 km
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:  5412
COPD-s betegek száma:  3652

asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  2010
tumoros betegek száma:  127
tbc-s betegek száma:  4
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  14
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma: 11
szénanáthás betegek száma: 6109
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma: 15398

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:  6864
- ebből térítéses szűrés:  3095
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  5 év
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 14
- ezen belül a kontaktok száma:  5
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  9
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:  5 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? van  
 fekvőbeteg légzésrehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? 
 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Kékestető, Tapolca, Mátraháza
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg és csoportosan
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
XXI. kerületi tüdőgondozó épülete több mint 60 éve épült. 1987-ben igényeinknek megfelelően átépítették az 
épületet, felújítás azóta nem történt. A gondozó és a szűrőállomás egy épületben található. 2004 januárjától 
dr. Bárány Magdolna vette át a gondozó vezetését, előtte 20 éven át dr. Brunner Margit volt a gondozó vezetője. 
A kerületi tüdőgondozó épülete 60 éve épült, és 30 éve az igényeinknek megfelelően lett átalakítva. Azóta na-
gyobb változások nem történtek. Szükséges lenne az épület felújítása, átépítése.

2021. évi adatok


