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KALOCSA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTE ÁOK Oktatókórháza Kalocsai Szent Kereszt Kórház  
 Tüdőgyógyászati Szakrendelés és Tüdőgondozó
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36.
Az intézmény telefonszáma(i):  78/564-163
Az intézmény faxszáma(i):  78/564-137
Az intézmény e-mail címe:  korhaz@kalocsa-korhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  korhaz@kalocsa-korhaz.hu

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  29
Rendelési idő:  
dr. Körmendy Szabolcs – hétfő 8:00-16:00; kedd-csütörtök 8:00-14:00  
dr. Barkóczi Ilona – csütörtök 10:00-13:00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Körmendy Szabolcs  
dr. Barkóczi Ilona (részmunkaidőben)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  5
Az intézmény szakdolgozói:  
Bagó Soós Lajosné, tüdőgyógyászati szakasszisztens 
Németh Nikoletta, tüdőgyógyászati szaksszisztens 
Papp Rita 
Feketéné Kőhegyi Brigitta, röntgenasszisztens 
Medgyes Rita
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  Kalocsai Járás (51028 lakos)
Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  26
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  1204
COPD-s járóbetegek száma:  1404

asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  302
szénanáthás járóbetegek száma:  890
tumoros járóbetegek száma:  63
tbc-s járóbetegek száma:  11
összes járóbeteg száma:  3874

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2015-ben:  1952
Végeztek-e 2015-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  5683
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  26 év
Végeztek-e 2015-ben rendszeres MEF szűrést? nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt? 1
- ezen belül a kontaktok száma? 0
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma? 1
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 Tüdőgyógyászati szakrendelő

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  20 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  14 év
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
A Kalocsai Tüdőgondozó és SEF 1962 óta működik. Első főorvosa, dr. Oberding László 31 évig vezette az intézetet. 
1993 óta dr. Kiss Hajnalka az egyszemélyes vezető és beosztott a gondozáson, a szakrendelésen és a SEF állomáson. 
5 asszisztenssel 50 ezres lakosságot látunk el pulmonológiai járóbetegek szempontjából, valamint Kalocsa város 
lakosságának ernyőfénykép-szűrését. A gondozó szervezetileg kezdettől fogva a Kórház-Rendelőintézet keretein 
belül működött. Több hónapos kihagyás és időszakos rendelés után − dr. Kiss Hajnalka nyugdíjba vonulását követő-
en − 2013 júniusától dr. Halász Mátyás végezte elődjének munkáját heti 24 órában. Két asszisztensnő nyugdíjazása 
után két fiatal asszisztenssel töltötték be az állást. A Tüdőgyógyászati Szakrendelés és Tüdőgondozó vezetését 2015. 
december 15-ig dr. Halász Mátyás főorvos látta el, ezt követően a szakrendelés orvos hiányában szünetelt. A ren-
delés 2016. március 1-én indult újra, a gondozó vezetését dr. Körmendy Szabolcs főorvos vette át. A tüdőgondozó a 
kórház felújításának tervei szerint még ebben az évben egy új, felújított helyre kerül, a régi ernyőképszűrő feladatát 
pedig egy új, digitális röntgen veszi át. Megújul a műszerpark, új légzésfunkciós gépet és EKG-t kapunk.


