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KAZINCBARCIKA
Működési adatok
Az intézmény neve:  Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.
A tüdőgondozó telefonszáma:  48/514-800/129 mellék
A tüdőgondozó e-mail címe:  tudogondozo@barcikakorhaz.hu
A tüdőgondozó vezetője:  dr. Egri Magdolna
A tüdőgondozó vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  48/514-800/127 mellék

Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  –
Rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  n.a.
Rendelési idő:  hétfőtől péntekig 7:00-15:00
Az intézmény orvosa:  dr. Egri Magdolna
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  8 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 59 862 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsószuha  Alsótelekes  Bánhorváti   
 Berente  Dédestapolcsány  Dövény 
 Felsőkelecsény  Felsőnyárád  Felsőtelekes   
 Imola  Izsófalva  Jákfalva  
 Kánó  Kazincbarcika  Kurityán 
 Mályinka  Múcsony  Nagybarca 
 Ormosbánya  Ragály  Rudabánya   
 Rudolftelep  Sajógalgóc  Sajóivánka  
 Sajókaza  Szuhafő  Szuhakálló   
 Tardona  Trizs  Vadna 
 Zádorfalva  Zubogy
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 33 rendelés

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1 272 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 1 269 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 875 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 165 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 55 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőosztály a területi kórházban?  nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést?  igen
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  15 558
A SEF életkora:  2 év
Van-e átvilágítási lehetőség?  nincs
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést?  nem
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:  3 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?  van

Az intézmény rövid története
A kórház épületének átadására 1969-ben került sor, de a tüdőgondozó már az ötvenes évek második 
felétől üzemelt. A nagy létszámú terület ellenére ötven év alatt végig egy orvos végezte a szűrést, a 
gondozást és a szakellátást is.1969-től működik a SEF állomás a kórház épületében a tüdőgondozói 
rendelés és szakellátással együtt. Dr. Egri Magdolna 1981-től vezeti a gondozót. A szakrendelésre 
érkező betegeknél csaknem minden esetben elvégzik a légzésfunkciós vizsgálatot s mivel kórház-
rendelő-intézeti egység vagyunk, ha szükséges a kardiológián az EKG-t is. 5 éve végzünk prick-tesz-
tet, a tumorgyanús betegeket ambulánsan vizsgáljuk (CT, bronchoszkópia, labor, UH, belgyógyá-
szat) műtét, illetve kemotherápia előtt. 1992-től dohányzás leszoktatási programban veszünk részt. 
2012. március 7-től digitális tüdőszűrő állomás működik a tüdőgondozóban.


