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GÖDÖLLŐ 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati, gyermektüdőgyógyászati és allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  magánrendelés
A magánrendelés neve:  Erzsébet Gondozóház
Az intézmény tulajdonosa:  Erzsébet Gondozóház Kft.
Címe (irányítószámmal):  2100 Gödöllő, Légszesz u. 6.
Az intézmény telefonszáma(i):  28/785-526; 70/434-2392
Az intézmény faxszáma(i):  28/785-803
Az intézmény e-mail címe:  info@erzsebetgondozohaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.erzsebetgondozohaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Mucsi János
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  mucsij@gmail.com
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  70/773-5946

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 2
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
A részállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma: 1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma: 40
Rendelési idő:  
 H: 08:00-16:00, K: 10:00-18:00, Sz: 12:00-19:00, Cs:10:00-19:00, P: 09:00-14:00
A bejelentkezés módja:  a honlapon vagy telefonon
Az intézmény orvosai:  
dr. Mucsi János, tüdőgyógyász  dr. Havay Miklós, kardiológus 
dr. Csányi Mária, tüdőgyógyász  dr. Zeidler Ákos, kardiológus 
dr. Farkas Éva, tüdőgyógyász  dr. Bartos Andrea, neurológus 
dr. Kiss Anna, gyermektüdőgyógyász  dr. Lengyel Ágnes, reumatológus 
dr. Páll Gabriella, gyermekallergológus  dr. Szabó Tamás, nefrológus 
dr. Koncz Judit, belgyógyász 
dr. Papp Borbála, reumatológus, ultrahangdiagnosztika
Az intézmény szakdolgozói:  7 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, heti hány órában?  35
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:   főleg Gödöllő környéke (kb. 150.000 fő) 
 nincs területi ellátási kötelezettségünk, bárkit fogadunk előzetes előjegyzés alapján
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  43
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 60 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 15 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  1 hét

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  429
COPD-s járóbetegek száma:  175
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  50
tumoros járóbetegek száma:  0
tbc-s járóbetegek száma:  0
szénanáthás járóbetegek száma:  374
összes járóbeteg száma:  5698
(*az intézmény 2021. évi betegforgalmi adatokat nem közölt)

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
- EKG vizsgálatot?  igen
- 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 rehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Törökbálint, Mátraháza, OKPI
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? igen 
 minimál intervenció és egyéni támogatás
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
Az Erzsébet Gondozóházban 2012. július 1-től krónikus betegek járóbeteg-szakorvosi el-
látását valósítottuk meg. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja egy 
olyan egészségügyi szolgáltatóközpont létrehozása volt, amely a XXI. század építészeti és 
gépészeti megoldásait alkalmazza, és ahová jól eső érzéssel tér be mind a beteg, mind az 
ott dolgozó egészségügyi szakember. Intézetünkben jelenleg elsősorban felnőtt, illetve 
gyermekkorú allergiás és légzőszervi betegekkel, valamint cukorbetegekkel, illetve szemé-
szeti betegekkel foglalkozunk, ezenkívül segítünk a dohányosoknak a leszokásban, továbbá 
általános belgyógyászati és gyermekgyógyászati konzíliumot adunk a hozzánk fordulóknak. 
Elsősorban azokra a betegekre számítunk, akik nem tudnak, vagy nem akarnak várni a ha-
gyományos OEP-finanszírozás alatt álló rendelőkben, illetve tüdőgondozókban. Az Erzsébet 
Gondozóház földszintje – ahol a magánrendelések folynak – akadálymentesen közelíthető 
meg. Az Erzsébet Gondozóház számos nemzetközi klinikai vizsgálat résztvevője. Ezek a vizs-
gálatok teszik lehetővé új gyógyszerek kifejlesztését, hatásosságuk és relatív ártalmatlansá-
guk igazolását. A klinikai vizsgálatokban elvárt normák és a magas színvonal automatikusan 
jelentkezik a klinikai vizsgálatokban részt nem vevő betegek mindennapi ellátásában is. A 
rendelést a betegek előzetes bejelentkezés (www.erzsebetgondozohaz.hu) alapján vehetik 
igénybe a hét bármelyik napján és órájában, amikor tudjuk fogadni a pácienseket.

2021. évi adatok


