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BÁCSALMÁS 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés
Az intézmény neve:  Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Bácsalmás Város Önkormányzata
Az intézmény címe: 6430 Bácsalmás, Hősök tere 14.
Az intézmény vezetője:  dr. Tanács Róbert
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  beszkf@beszkft.hu
Az intézmény honlapjának címe:  http://besz-jaro.hu/
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 79/200-031/113 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tudo@beszkft.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Füzesi Edit
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: tudo@beszkft.hu

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  40
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr.Füzesi Edit, főorvos 
dr. Makk László, főorvos
Az intézmény szakdolgozói:  2 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  a tüdőgyógyászati Intézményen belül: Allergológia
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
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? Baja
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  Kalocsa
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály? Baja
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? Baja
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra?  10 nap

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  962
COPD-s betegek száma:  726

asztma-COPD overlap szindrómás betegek száma: 201
tumoros betegek száma:  53
tbc-s betegek száma:  1
a látens tuberkulózis miatt megjelent betegek száma:  0
nem-tuberkulotikus mikobaktérium fertőzés miatt gondozott betegek száma:  2
szénanáthás betegek száma:  775
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  2534

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? igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  2184
- ebből térítéses szűrés:  1129
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  14 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  14 év
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  2018 januári
- 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 légzésrehabilitációs programra? van  
 ambuláns légzésrehabilitáció
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e szerződött óraszám a dohányzás leszokást támogató rendelésre? nincs
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? van

Az intézmény rövid története
1946 előtt Bácsalmáson fekvőbeteg intézmény részeként létezett tüdőosztály. 1946 után 
dr. Tóth Antal vette át a tüdőosztály vezetését, ekkor önállósult a tüdőgondozó, mely külön-
álló épületben működött, majd 1955-ben különvált a kórháztól. 1962-ig átvilágításra volt 
alkalmas a röntgenkészülék. Az 1962-ben kapott készülékkel már mellkasröntgen felvétel 
készítés is lehetővé vált, illetve megkezdődött a MEF szűrés. 1982-től egy 110-es Zeiss ka-
merával a tüdőgondozóban SEF felvételek készültek. A Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t a rendelőintézetben dolgozó szakorvosok alapították 1997-ben, melynek tagja a 
tüdőgondozó és 1981 óta ezen intézményben működik. A gondozó gépparkja többször megújult, illetve 2011-től az intézményben digitális röntgenkészülék működik. Bácsalmás Város 
Önkormányzata által elnyert pályázatnak köszönhetően felújításra került a rendelőintézet, így a tüdőgondozó is. 1946-tól 1970-ben bekövetkezett haláláig dr. Tóth Antal vezette a 
Tüdőgondozó Intézetet. 1970-től dr. Bencze Ágota főorvosnő látta el a szakorvosi teendőket, majd 2012-től dr. Gregó Sándor lett a tüdőgyógyászat vezetője, dr. Bencze Ágota rész-
munkaidőben látta el a feladatokat. Ezt követően dr. Jancsikin Ljubomír főorvos részmunkaidőben látta el a feladatokat 2021 tavaszáig. Jelenleg dr. Füzesi Edit főorvos a tüdőgondozó 
vezetője. Dr. Makk László főorvos részmunkaidőben rendel tüdőgyógyászat és allergológia rendeléseket.

2021. évi adatok


