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BUDAPEST XXII. KERÜLET 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az intézmény neve:  Szent Kristóf Szakrendelő XXII. kerületi Tüdőgondozó és Tüdőszűrő
Az intézmény tulajdonosa:  Újbuda Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  1221 Budapest, Városház tér 3.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  1221 Budapest, Városház tér 3.
Az intézmény telefonszáma(i):  1/229-3713
Az intézmény faxszáma(i):  1/229-3738
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo22@szentkristofrendelo.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.szentkristofrendelo.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Kuberka Zoltán
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  kuberka.zoltan@szentkristofrendelo.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  1/229-3738

Működési adatok
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  3
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  38
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  hétfő 14:00-20:00
A szűrés-gondozás óraszáma:  72
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, Sz 14:00-20:00; K, Cs 8:00-14.00; P változó
A bejelentkezés módja:  telefonon, személyesen, e-mailben
Az intézmény orvosai:  
dr. Kuberka Zoltán  
dr. Csollák Mária  
dr. Szeleczki Róza  
dr. Medek Livia
Az intézmény szakdolgozói:  6 szakdolgozó
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában? 46
Ha igen, sorolja fel azokat:  pszchiátria, addiktológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Budapest XXII. és XI. kerülete, Albertfalva
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  32
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? 12 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? OKPI
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? tumorgyanús betegek részére max. 1 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1243
COPD-s betegek száma:  1418
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  521
tumoros betegek száma:  34
tbc-s betegek száma:  2

a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  9
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  28
szénanáthás betegek száma:  1577
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  4325

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
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  heti12
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  2014-ben felújíitott
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 9
- ezen belül a kontaktok száma:  20
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  40

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  2014-ben felújított
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 10
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra?  igen
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére?  van
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? OKPI, Törökbálint
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozói ellátást a XXII. kerületben 1950-ben szervezték meg. A tüdőgondozó jelenlegi he-
lyén a kerületi szakrendelő működött, amit 1965-ben adtak át az intézetnek. Itt már helyet kapott 
a földszinten a szűrőállomás is, ami a betegek kiszűrését és gyógyítását nagyban megkönnyítette. 
A törökbálinti és érdi tüdőgondozó megépítéséig a környező települések betegeinek gondozását is 
ellátta intézetünk. 1986 óta csak a XXII. kerületi, valamint a XI. kerület Albertfalva rész lakosainak 
ellátását végezzük, mivel személyi és tárgyi adottságainkkal ennyi lakost tudunk magas színvona-
lon gyógyítani. 2013-ban az intézet neve Szent Kristóf Szakrendelőre változott. 2013-ban bekap-
csolódtunk a dohányzás leszoktatást segítő programba. 2014-ben az intézetünket felújították. A 
nyílászárókat kicserélték, kívülről leszigetelték az épületet és megtörtént a homlokzat felújítása. 
Kifestették a rendelőket és a folyósókat. A szűrő és az átvilágító gépeket digitalizálták.

2021. évi adatok


