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BAJA
Működési adatok
Az intézmény neve: Bajai Szent Rókus Kórház Tüdőgondozó Intézet 
Az intézmény címe:  6500 Baja, Rókus u. 10. 
Az intézmény levelezési címe: 6500 Baja, Rókus u. 10. 
Az intézmény telefonszáma: 79/422-233/3310 mellék 
Az intézmény faxszáma: 79/425-575 
Az intézmény tulajdonosa: Bajai Önkormányzat 
Az intézmény vezetője: dr. Szarka Ildikó vezető főorvos 
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  szarkai@bajaikorhaz.hu 
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 50 óra
Az intézmény orvosai:
dr. Szarka Ildikó
dr. Nyikos Erzsébet (napi 3 órában)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 74 041 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Bácsbokod  Bácsborsód 
 Bácsszentgyörgy  Baja 
 Bátmonostor  Csátalja 
 Csávoly  Dávod 
 Dunafalva  Érsekcsanád 
 Felsőszentiván  Gara 
 Hercegszántó  Nagybaracska 
 Nemesnádudvar  Rém 
 Sükösd  Szeremle 
 Vaskút
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 36 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 20 099 fő
Az intézményben ellátott fekvőbetegek száma 2011-ben: 699 fő
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 3 724 fő

Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2 573 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  2 247 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 925 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 86 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? nincs

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: 7 227
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 12%
A SEF életkora: 8 év  
 (2008 októbere óta digitális foszforlemezes rendszer működik)
A MEF életkora: –
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: több mint 40 éves
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
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: 4 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? nem, de a közelben elérhető
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem, de elérhető
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? van

Az intézmény rövid története
Magyarországon az elsők között, 1912. december 28-án kezdte meg működését a bajai intézet. 1913-ban már 
113 gondozottjuk volt. Az I. világháború után csak 1924-ben indult újra a rendelés dr. Grauaug Ármin mun-
kásságának köszönhetően. 1927-ben épült fel a bajai kórház tüdőosztálya, főorvosa dr. Alföldy József volt. 
Az osztályon helyezték el a tüdőgondozót is. Munkájuk eredményeként a 20-as évek végére felére csökkent a 
városban a gümős halálozás. A megelőzést szolgáló szűrővizsgálatokat már 1925-ben elkezdték. A gümőkór 
elleni szervezett küzdelmet szabályozó 1940. évi VI. törvénycikk lényegében azokat az eljárásokat kodifikálta, 
amelyeket a két kiváló orvos vezetett be a gyakorlatban. 1942-ben dr. Jancsin József vette át az osztály és a 
gondozó vezetését. Munkája meghatározó volt a gümőkór elleni küzdelemben. Az országban elsőként végzett 
ernyőképes tüdőszűréseket. A megnövekedett feladatok miatt a tüdőgondozó vezetését 1951-ben dr. Abonyi 
Józsefre bízták, aki 1989-ig vezette az intézetet. Munkájának eredményeképpen egy évtized alatt az új gümő-
kóros megbetegedések száma ötödére, a halálozások száma hetedére csökkent. A 60-as évek közepétől a bajai 
gondozó is pulmonológiai gondozóvá alakult át. A kalocsai kórház tüdőosztályának átadása után 1969-ben 
Baján megsffűnt a tüdőosztály, így a bajai gondozóra nagyobb feladat hárult. 1990-ben a kórházban felépült 
diagnosztikai épületben helyezték el a tüdőgondozót. Akkori vezetője, dr. Vajtai István, egyben a kórház ve-
zetője is volt. Az ernyőképszűrő berendezés mellett belgyógyászati képerősítőt és korszerű légzésfunkciós készüléket is kapott az intézet. Diagnosztikai lehetőségeink bővültek azáltal, 
hogy a radiológiai osztályon CT és perfúziós tüdőszcintigráfia elvégzésére is lehetőség nyílott. Közvetlenül a gondozó irányítása alá került a MEF szolgálat, amely a bajai gondozó terüle-
tén kívül a bácsalmási és a kalocsai gondozó területén is végezte a szűrővizsgálatokat 2007 februárjáig. Azóta MEF szűrés nincsen. 1996-ban bekapcsolódtunk az országos dohányzásról 
leszoktató programba. 2002-ben dr. Szarka Ildikó vette át a gondozó vezetését, azóta allergológiai szakrendelés is működik. 2008 októbere óta digitalizált röntgengép működik az 
intézetben, a radiológiai osztály digitalizálásával összehangolva. Így a CT képeket, illetve a radiológiai osztályon készült felvételeket közvetlenül megtekinthetjük. 


