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KALOCSA
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Bács Kiskun Megyei Kórház SZTE ÁOK Oktatókórháza Kalocsai Szent Kereszt Kórház  
 Tüdőgyógyászati és Krónikus Tüdőgyógyászati osztály
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):  78/564-107
Az intézmény faxszáma(i):  78/564-107
Az intézmény e-mail címe:  korhaz@kalocsa-korhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  www.kalocsa-korhaz.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Barkóczi Ilona
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  barkoczilona@freemail.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  78/564-103

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  
 1 főállású + 1 részmunkaidőben
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú tüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  40
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  
dr. Barkóczi Ilona, osztályvezető főorvos  
dr. Körmendy Szabolcs, főorvos (részmunkaidőben)
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  22
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: Pszichiátriai osztály, Sebészet- és traumatológiai osztály, 
Belgyógyászat, Szülészet-nőgyógyászat, Gyermekgyógyászat, Neurológia, Központi 
Intenzív és Aneszteziológiai osztály, Sürgősségi osztály, Krónikus belgyógyászat, Kardio-
lógiai rehabilitáció, Krónikus belgyógyászat, Pszichiátriai rehabilitáció, Rehabilitációs 
osztály, valamint ezek szakrendelései, illetve szemészet, bőrgyógyászat, reumatológia, 
és üzemegészségügyi szakrendelés
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunhalas, Dunavecse, 
Bácsalmás, Baja tüdőgondozói ellátási területéről fogad az osztály betegeket. 
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
A Tüdőgyógyászati osztály 40 ágyas, a Krónikus Tüdőgyógyászati osztály 30 ágyas. 
Mindkét osztály osztályvezetői főorvosi feladatait dr. Barkóczi Ilona főorvosnő látja el.  
A két osztály forgalmi adatait együttesen adtuk meg.
asztmás fekvőbetegek száma:  55
COPD-s fekvőbetegek száma:  295
tumoros fekvőbetegek száma:  232
tbc-s fekvőbetegek száma:  10
összes fekvőbeteg száma:  1180

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást?  igen
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? nem
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van

Az intézmény rövid története
A kalocsai Szent Kereszt Kórházban nagy hagyománya van a tüdőgyógyászatnak. 1873-tól dr. Hümpfner József ve-
zette be a kórházban a tuberkulózisos betegek kezelését. Az 1930-as évektől dr. Pelláthy István vezette a kórházat, 
aki tüdőgyógyász is volt. A II. világháború után 1946-ban nyílt meg az önálló tüdőgyógyászati osztály, tüdősebészet, 
és tüdőgondozó. 1964-ben adták át a 300 ágyas TBC pavilon. A tuberkulózisos betegek számának csökkenésével 
fokozatosan megszűnt a III., majd a II. számú tüdőosztály, majd a megmaradt 100 ágyas I. sz. Tüdőosztály ágyszáma 
is fokozatosan csökkent. A Tüdőosztály 40, míg a Krónikus Tüdőosztály 30 ágyon fogadja a betegeket.


