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BÉKÉSCSABA 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház 
Az intézmény tulajdonosa:  ÁEEK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
Az intézmény telefonszáma(i):  66/555-974
Az intézmény e-mail címe:  tudo@bmkk.eu
Az intézmény vezetője:  dr. Tébi Károly
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  66/555-970

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  tüdőgyógyászat 42 óra  
 tüdőgondozás 48 óra
A bejelentkezés módja:  telefonos előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Tébi Károly  
dr. Stifter Aranka 
dr. Klembucz Erzsébet
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5 szakdolgozó, 5 röntgenasszisztens
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, heti hány órában?  2 óra 
Ha igen, sorolja fel azokat:  foglalkozás-egészségügy
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Békéscsaba, Újkígyós, Csabaszabadi,  
Kétsoprony, Pusztaottlaka, Telekgerendás, Újkígyós (69782 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  28
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:  1892
COPD-s járóbetegek száma:  1126
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  322
tumoros járóbetegek száma:  248
tbc-s járóbetegek száma:  25

szénanáthás járóbetegek száma:  232
összes járóbeteg száma:  3845

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:  2417
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  12149
a SEF életkora:  11 év
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  4
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma?  4
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 intézetünkben vagy a területileg illetékes pulmonológiai szakkórházak ambulanciáján

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  11 év
- időszakos COPD-szűrést?  nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  13 év, 7 év
- EKG vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  24 év
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  
 területileg illetékes tüdőgyógyászati rehabilitációs osztályon
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története
Békéscsabán 1946-ban indult meg újra a Tbc Gondozó Intézet működése dr. Varga Géza főorvos 
vezetésével. Kezdetben nehéz körülmények között végezték munkájukat, mert röntgenkészüléket 
is csak 1947-ben sikerült szerezni, valamint a megyében lévő többi gondozó orvos és felszerelés 
híján nem működött, így ezen gondozói területek betegeit is ők látták el. A tbc elleni küzdelem 
nehéz korszaka volt ez, és erről egy 1963-ban készült cikkben azt nyilatkozta dr. Varga Géza „nem 
volt hiábavaló a küzdelem”. A Tbc Gondozó folyamatos fejlődésen ment át, mind a felszereltséget, 
mind a tevékenységet illetően, amihez elengedhetetlen volt az orvosok és minden egészségügyi 
dolgozó lelkiismeretes munkája. Dr. Czina Géza főorvos vezetése alatt indult el a szakmai tevé-
kenység kiszélesedése az egyéb aspecifikus tüdőbetegségre. A tüdőgondozó egy újabb fejlődési 
szakasza kezdődött 1990-es években dr. Tébi Károly főorvos úr vezetése alatt, amit leginkább a 
személyi, a szakmai, a tárgyi-technikai feltételek lényeges javulása jellemez. Jelenleg egy felújított 
épületben működik a tüdőgondozó. A felszereltsége korszerű, a képalkotás 1998. óta digitális rönt-
genkészülékkel történik. A személyi feltételek jók, 3 orvos és 10 asszisztens dogozik az intézetben.

2017. évi adatok


