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BARCS
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kistérségi Járóbetegellátó Központ
Az intézmény tulajdonosa:  Barcs Város Önkormányzata
Az intézmény címe (irányítószámmal):  7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
A tüdőgondozó telefonszáma:  82/565-470/115 mellék
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@barcsrendelo.t-online.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Marosi Imre
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  82/565-470/115 mellék
 

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: –
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  10 fő
Rendelési idő:  hétfő, szerda 9:00-13:30
Az intézmény orvosa:  dr. Marosi Imre
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 27 519 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 17 rendelés
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  387 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban:  435 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban:  344 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  15 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2013-ban:  1 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen:  nem
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban:  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszű-
rést?  nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  3 144
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
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
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  5 év
Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban?  nem
Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban?  nem
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára?  nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Barcson 1939-től óta működik tbc gondozó, kezdetben mint Zöldkereszt. Az intézet első kimagasló szakmai munkát 
végző szakorvosa dr. Szundi Zoltán főorvos volt, akinek számos publikációja is megjelent. A negyvenes évek elejétől 
1977-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette a gondozót. 1977-ben dr. Müller Erika főorvos vette át az intézet vezetését. 
1985-ben a tüdőgondozó a járóbetegellátó intézmények újonnan kialakított helyére került, jelenleg is itt működik. 
1992-től dr. Görgey Judit főorvos vezette a gondozót. 1992-ben cserélték le a légzésfunkciós készüléket, kaptak EKG-
t, allergológiai vizsgálatokat vezettek be. A 90-es évek elején újították fel a röntgengépparkot. 1997-től dolgozunk 
a FŐNIX programmal. 2008 novemberétől dr. Marosi Imre főorvos heti két alkalommal rendel a barcsi tüdőgondozó-
ban. 2013. május 31-én költözött a tüdőgondozó a jelenlegi helyére.


