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DUNAKESZI 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Dunakeszi - Sztk Nonprofit Kft. Tüdőgondozó
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Dunakeszi - Sztk Nonprofit Kft.
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. földszint
Az intézmény telefonszáma(i):  30/308-5344
Az intézmény e-mail címe:  dktudogond@gmail.com
Az intézmény vezetője:  dr. Kontz Katalin, főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  dktudogond@gmail.com

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  20
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  H 13:00-18:00; K, Sz, Cs 8:00-13:00 
A szűrés-gondozás óraszáma:  28
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  H, P 8:00-13:00, K, Sz, Cs 13:00-18:00
A bejelentkezés módja:  telefonos, személyes, mindkét rendelés időpontra dolgozik
Az intézmény orvosa:  dr. Kontz Katalin, főorvos
Az intézmény szakdolgozói: 
Csont Anna (vezető asszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens, röntgenasszisz-
tens), Kelemen Eleonóra (pulmonológus-allergológus szakasszisztens, röntgenasszisztens), 
Muliterné Erdélyi Emese (pulmonológus-allergológus szakasszisztens, röntgenasszisztens), 
Lőrincz Zoltán Lászlóné (röntgenasszisztens), Bertókné Bíró Sugárka (röntgenasszisztens)
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 60 000 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Dunakeszi, Fót, Göd
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 28
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
vVn-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 
 Jávorszki Ödön Kórház, Vác / 17 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Törökbálint Tüdőgyógyintézet, III. osztály / 34 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 
 Manninger Jenő Baleseti Központ, Budapest / 18 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1668
copd-s betegek száma:  644
asztma-copd overlap szindrómás betegek száma:  325
tumoros betegek száma:  116
tbc-s betegek száma:  0

a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  2
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  1
szénanáthás betegek száma:  4677
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  7350

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:  28
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  7416
- ebből térítéses szűrés:  1346
A SEF készülék:  digitális
A SEF életkora:  5 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? 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 15 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? Törökbálint, Mátraháza, Kékestető
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? nincs

Az intézmény rövid története
A dunakeszi tüdőgondozó épülete egy családi házból lett kialakítva, és 1985 augusztusában 
nyílt meg a Liget u. 40. szám alatt. A városban ekkor a háziorvosként dolgozó dr. Lengyel Gás-
pár tüdőgyógyászt kérték fel a tüdőgondozó vezetésére, aki jelenleg is intézetvezető főorvos. 
Dunakeszi, Fót és Göd lakossága tartozik az ellátási területhez, mely közel 62 ezer embert 
jelent. A gondozó 14 évig tanácsi-önkormányzati felügyelet alatt működött. 1999. november 
1-től funkcionális privatizáció történt, de ez munkánkban változást nem hozott. A gondozót 
2008-ban dr. Dózsa Izabella vette át, majd 2017-ben dr. Kontz Katalin. A tüdőgondozó 2018-
ban költözött a jelenlegi helyére, a dunakeszi rendelőintézet épületébe, ahol már digitális 
röntgenberendezés működik.

2021. évi adatok


