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BÁCSALMÁS
Az intézmény adatai
Az intézmény neve:  Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény tulajdonosa:     Bácsalmás Város Önkormányzata
Az intézmény címe:    6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
Az intézmény levelezési címe:    6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
Az intézmény vezetője:    Dr. Tanács Róbert
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:    beszkf@beszkft.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma:   79/541-350/113 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés faxszáma:  79/541-351
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe:   tudo@beszkft.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője:   dr. Gregó Sándor
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 79/541-350/120 mellék

Működési adatok
Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  35 óra
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben; 
Az intézmény orvosai: 
dr. Gregó Sándor 
dr. Bencze Ágota
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 2 fő
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 22 747 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Bácsalmás  Bácsszőlős 
 Csikéria  Katymár 
 Kunbaja  Madaras
 Mátételke Mélykút
 Tataháza 
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 11 rendelés
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  822
COPD-s járóbetegek száma:  697

asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  227
tumoros járóbetegek száma:  52
szénanáthás járóbetegek száma:  931
összes járóbeteg száma:  2729

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  699
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  1465
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  7 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  7 év
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2018-ban vásároltuk
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  igen
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Mátraháza, Kékestető, Komló, Tapolca, Deszk
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Bácsalmáson 1946 előtt a Tüdőosztály fekvőbeteg intézményként létezett. 1946 után dr. Tóth Antal vette át az 
osztályt, ekkor a tüdőgondozó is önállósult. A gondozónak különálló épülete volt. 1955-ben a tüdőgondozó kü-
lönvált a kórháztól. 1962-ig a röntgenkészülék csak átvilágításra volt alkalmas, de az 1962-ben kapott készülékkel 
már mellkasfelvételek készítése is lehetővé vált. 1962-ben kezdődött a MEF szűrés is. 1982-ben 110-s Zeiss ka-
merát kapott a gondozó SEF felvételek készítésére. A gondozó 1981 óta a Bácsalmási Rendelőintézet épületében 
működik. A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t a rendelőintézetben dolgozó szakorvosok alapították 
1997-ben, amelynek a gondozó is tagja. Betegellátási területünk nem változott, 8 község tartozik a gondozóhoz. 
Műszerellátottságunk: 110-s Zeiss kamera – Neo Diagnomax kapcsoló asztal. A gondozó gépparkja új röntgen-
készülékkel gazdagodott (Itallray Statix), valamint Itallray távfelvételi állvánnyal. A röntgenhelyiség felújítása is 
megtörtént. 2006. november 20-tól kezdődően a szakrendelések Windows alapú Phoenix programmal dolgoz-
nak. Ez számítógépparkunk teljes felújítását jelentette, amiben tisztán csak saját forrásainkra támaszkodhattunk. 
2008 októberétől COPD-s betegeink részére kerékpártréninget tudunk biztosítani, az ehhez szükséges pulzoximé-
terrel felszerelt három szobakerékpárt is beszereztük. A Bácsalmás Város Önkormányzata által elnyert DAOP 4.1.1. 
pályázat kapcsán felújításra került intézményünk, mely a tüdőgondozót is érintette. 2011-től kezdődően intéz-
ményünk digitális röntgenkészülékkel dolgozik. 1946-tól 1970 márciusában bekövetkezett haláláig dr. Tóth Antal 
vezette az intézetet. 1970. november 1-től dr. Bencze Ágota főorvosnő látta el a szakorvosi teendőket. 2012. június 
1-től dr. Gregó Sándor a tüdőgyógyászat vezetője, dr. Bencze Ágota pedig részmunkaidőben látja el a feladatot.


