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BAKTALÓRÁNTHÁZA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:   tüdőgondozó
A finanszírozás módja:   állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
Az intézmény címe (irányítószámmal):   4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.
Az intézmény telefonszáma(i):   42/552-022
Az intézmény e-mail címe:   baktaloranthaza@josa.hu
Az intézmény vezetője:   dr. Jósvai Gabriella
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:   baktaloranthaza@josa.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  42/552-022
 

Működési adatok
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Rendelési idő:  hétfő, csütörtök, péntek délelőtt; szerda délután
A bejelentkezés módja:  előjegyzés alapján beutalóval
Az intézmény orvosa: dr. Jósvai Gabriella, gondozóvezető főorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fő
Az intézmény szakdolgozói: 
Kiss Tiborné, asszisztens  
Matyi Gáborné, asszisztens  
Nagy Tiborné, röntgenasszisztens  
Szabóné Kéri Katalin, röntgenasszisztens  
Tar Sándorné, pulmonológus szakasszisztens 
Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 43560 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Besz-
terec, Demecser, Kék, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírbogdány, 
Nyírtét, Nyíribrony, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod, Sényő, Székely, Vaja
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  27
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  419
COPD-s járóbetegek száma:  741
tumoros járóbetegek száma:  37

tbc-s járóbetegek száma:  32
szénanáthás járóbetegek száma:  387
összes járóbeteg száma:  2830 vizsgálat, 2466 szűrés

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:  981
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2466
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  36 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  5
- ezen belül a kontaktok száma?  2
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 helyben

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  19 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  19 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra? 
  fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  saját kórházon belüli rehabilitációs osztályon
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
A tüdőgondozó 1961-től működik. Megalapításakor a baktalórántházi tüdőszanatórium mellett működött. A 
betegek ellátását dr. Nagy Géza, a szanatórium vezető főorvosa és orvosai látták el. 1984-ben a tüdőgondozó is 
a Jósa András Megyei Kórházba integrálódott. A betegellátást a szanatórium orvosai mellékállásban látták el. 
1995-ben a baktalórántházi tüdőosztály Nyíregyházára költözött. 1998-tól a tüdőgondozót átépítették, 1999. 
március 1-től mindennapos rendeléssel, állandó orvossal működik. Ekkor az újjáépített épületben kezdtünk 
dolgozni, új műszereket (röntgent, EKG-t, légzésfunkciós készüléket és inhalációs készülékeket) kaptunk.


