
74

KAZINCBARCIKA 
Az intézmény adatai
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Kazincbarcikai Kórház
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó; tüdőgyógyászati szakrendelés
Az intézmény tulajdonosa:  magyar állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.
Az intézmény telefonszáma(i):  48/ 514-800
Az intézmény faxszáma(i):  48/514-861
Az intézmény e-mail címe: info@barcikakorhaz.hu
Az intézmény honlapjának címe:  http://www. facebook.com/kazincbarcikakorhaz
Az intézmény vezetője:  Tóth Gábor
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  igazgato@barcikakorhaz.hu

Működési adatok
A főállású, nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma:  22
A tüdőgyógyászati szakrendelés rendelési ideje:  7:00-15 :00
A szűrés-gondozás óraszáma:  15 óra
A szűrés-gondozás rendelési ideje:  7:00-15 :00
A bejelentkezés módja:  telefonon vagy személyesen
Az intézmény orvosai:  dr. Egri Magdolna
Az intézmény szakdolgozói:  
Ádámné Turi Krisztina  
Debreceniné Antal Zita  
Halász Tamásné  
Kós Szilvia  
Nagy Marianna  
Pénzes Judit
Hol működik a járóbeteg-rendelés? rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? nem
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 59 862 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:
 Alsószuha  Alsótelekes  Bánhorváti   
 Berente  Dédestapolcsány  Dövény 
 Dubicsány  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? 47
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 25 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  17 km
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály?  17 km
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 25 km
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
a nyilvántartásban lévő gondozott 
asztmás betegek száma:  2098
COPD-s betegek száma: 3296
tumoros betegek száma:  294
tbc-s betegek száma:  6
a nyilvántartásban lévő gondozott szénanáthás betegek száma:  2484
a nyilvántartásban lévő összes gondozott beteg száma:  8178

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok 
Elrendelt-e az NNK az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést a területen? nem
Van-e önálló SEF a gondozóban? van
A SEF óraszáma:  40
Végeztek-e 2021-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
- ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  12677
- ebből térítéses szűrés:  2669
a SEF készülék:  digitális
a SEF életkora:  9 év
Végeztek-e 2021-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoztak 2021-ben látens tuberkulózis miatt? n.a.
- ezen belül a biológiai terápiával kezelt betegek száma:  7 fő
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában? 
 Kazincbarcika

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést?  igen
- időszakos COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  7 év
- EKG vizsgálatot? nem
- testpletizmográfiát? nem
- vérgázanalízist? nem
Van-e lehetőség oxigénpótlásra? nem
Van-e lehetőség szénmonoxid-diffúziós kapacitás (DLCO) mérésére? nincs
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára légzésrehabilitációs programra? nincs
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció? Edelény
Végeznek-e dohányzás leszokást támogató tevékenységet? nem
Van-e poszt-covid gondozás az intézményben? 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-tesztet, a tumorgyanús betegeket ambulánsan vizsgáljuk (CT, 
bronchoszkópia, labor, UH, belgyógyászat) műtét, illetve kemotherápia előtt. 1992-től dohányzás leszokta-
tási programban veszünk részt. 2012. március 7-től digitális tüdőszűrő állomás működik a tüdőgondozóban.

2021. évi adatok


