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TÖRÖKBÁLINT 
Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet Törökbálint
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Országos Kórházi Főigazgatóság
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.
Az intézmény telefonszáma(i):  23/511-570
Az intézmény faxszáma(i):  23/335-312
Az intézmény e-mail címe:  gondozo@torokbalintkorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.torokbalintkorhaz.hu
Az intézmény vezetője:  Dr. Gálffy Gabriella PhD
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@torokbalintkorhaz.hu
Az intézmény vezetőjének telefonszáma:  06-23/511-580

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  hétfő-péntek 8:00-14:00
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  hétfő-péntek 8:00-14:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:
 dr. Weltner Amália vezető főorvos 
 dr. Farkas Csilla
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 5 fő
Az intézmény szakdolgozói:
 Hajduné Domin Edit vezető asszisztens 
 Demeter Anna asszisztens
 Tüskés Ferencné asszisztens
 Huszár Anita asszisztens SEF
 Weigl Andrea asszisztens SEF
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  kórházban/klinikán
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: szakmaspecifikus poszt-covid ambulancia; gyermekpulmono-
lógia; fül-orr-gégészet; ideggyógyászat; pszichiátria; felnőtt szemészet; asztma ambu-
lancia; felnőtt kardiológia; ultrahang; EKG; reumatológia; fizioterápia; laboratórium; CT-
diagnosztika; alváslaboratórium; röntgen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 54 934 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Törökbálint Biatorbágy Budaörs Herceghalom
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 
 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház /14 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály? 
 Tüdőgyógyintézet Törökbálint, melynek területén a gondozó intézet is üzemel
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? 
 Tüdőgyógyintézet Törökbálint, melynek területén a gondozó intézet is üzemel
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 
 Tüdőgyógyintézet Törökbálint, melynek területén a gondozó intézet is üzemel
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét, sürgős esetben néhány nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  1519
COPD-s betegek száma:  1035
asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma:  354
tumoros betegek száma:  136
tbc-s betegek száma:  7
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  0
szénanáthás betegek száma:  69
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  2766

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:  20 óra
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6278
- ebből térítéses szűrés:  182
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  6 év
A MEF óraszáma:  30 szakorvosi és 180 nem szakorvosi óra

Az intézmény rövid története
A Törökbálinti Tüdőgondozó 1978-ban alakult. Ellátási területe Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom, Tö-
rökbálint, melynek lakosságszáma az elmúlt években dinamikusan nőtt − 1980-ban 29 000 fő, napjaink-
ban közel 60 000 ember tartozik ide. A gondozó első vezetője dr. Szemes László volt, aki 1995 végéig irá-
nyította az intézményt, ezt követően a tüdőgondozó kórház-tüdőgondozó egységben működött, az orvosok napi váltásban látták el a rendelést, a megbízott vezető dr. Szűcs Zsuzsanna 
főorvosnő volt, aki az osztályos munkája mellett végezte ezt a tevékenységet. Mivel ez a szervezeti forma nem vált be, 1998. április 1-től dr. Weltner Amália főorvosnő kapott megbízást 
a gondozó vezetésére, aki először az osztályvezetői tevékenysége mellett, majd teljes munkaidőben látta el a gondozó irányítását 2013. június 30-ig. Ezt követően dr. Lupkovics Gergely 
vette át ezt a feladatot 2013. július 1-től 2018-ig, amikortól dr. Farkas Csilla főorvosnő látja el a vezetői feladatokat. A tüdőgondozó a Tüdőgyógyintézet Törökbálint területén és abba 
integrálva működik, annak minden előnyével, hiszen a gondozóban, illetve a szakrendelésen megjelenő betegek fekvőbeteg ellátására is lehetőség nyílik, továbbá a laboratóriumi és 
egyéb eszközös vizsgálatok (pl. bronchoscopia, ultrahangvizsgálat) is rendelkezésre állnak. Az intézmény egyben gondozói feladatokat is ellát, ez vonatkozik a tuberkulózisban szenvedő 
betegekre, a velük élőkre (kontaktok) és a krónikus pulmonológiai betegekre (COPD, asthma bronchiale, tüdődaganat, stb.) egyaránt. A gondozóhoz kapcsoltan működik egy digitális 
stabil ernyőfényképszűrő állomás, mely Budaörs és Törökbálint lakosságának éves, illetve foglalkozás-alkalmassági tüdőszűrését végzi. A mozgó ernyőfényképszűrés Biatorbágy és 
Herceghalom lakosságát látja el, emellett számos más településen az előre meghatározott program szerint felállított állomásunk végzi a lakosság szűrését.

2021. évi adatok



157

Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést? igen
- ha igen, akkor a MEF szűrések száma:  104116
a MEF készülék:  hagyományos települő
- a hagyományos települő MEF készülék életkora:  átlagosan 6 év

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora? 6 év
- rendszeres COPD-szűrést? igen
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2 év

- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  3 év
- testpletizmográfiát? igen
ha igen, akkor a testpletizmográfiás készülék életkora:  2 év
- vérgázanalízist? igen
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? igen
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? saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet?  igen, egyénileg
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre?  van
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

BUDAKESZI
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet
Az intézmény címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 98.
Az intézmény levelezési címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 98.
Az intézmény telefonszáma: 23/451-552
Az intézmény faxszáma: 23/451-552
Az intézmény tulajdonosa: Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
Az intézmény vezetője: dr. Mészáros Imre
Az intézmény vezetőjének e-mail címe: bkeszi@tbalint.t-online.hu
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra
Az intézmény orvosa: dr. Mészáros Imre
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: addiktológiai intézet

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 55281 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Budajenő  Budakeszi 
 Nagykovácsi  Páty 
 Perbál  Solymár 
 Telki  Tök 
 Tinnye  Zsámbék
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 26 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 3562 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 945 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 754 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  242 fő

Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 28 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: –
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 12425
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 24%
A SEF életkora: 11 év
A MEF életkora: 12 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 16 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 11 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A gondozó 1949-ben kerül a magánpanzióból és zöldséges boltból álló jelenlegi épületébe, melynek tulajdonosa a II. világháborúban meghalt, családját pedig kitelepítették. A gondozó 
elődje az Erzsébet szanatórium egyik különálló épülete volt, melyből később az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet óvodája lett. A gondozó tulajdonosa, működtetője a Budakeszi 
Tanács lett. A későbbiekben a Treffort utcai Megyei Tüdőgondozó irányítása alá került, majd amikor ez utóbbi átkerült a Megyei Tüdőgyógyintézetbe, azóta Törökbálint a működtető. 
Az itt dolgozó orvosok: dr. Tessarcz Erzsébet, dr. Gál József, dr. Szabó Vilmos 1976  –1990 között. Ezután dr. Ötvös Komélia, dr. Maróti Antal és dr. Papp Gábor dolgoztak itt 2003-ig. Ezt 
követően dr. Pataki Géza és dr. Mészáros Imre, majd 2006-tóI dr. Mészáros Imre látja el a feladatot. A gondozó a mai formáját az 1966–69 közötti nagyobb átépítés után nyerte el. Kisebb 
átalakítás 1980-ban és 1985-ben történt még.
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