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BALASSAGYARMAT
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó, tüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet Tüdőgondozó és Szakrendelő Balassagyarmat
Az intézmény tulajdonosa:  GYEMSZI
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.
Az intézmény telefonszáma(i):  35/505-000/240 és 231 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  35/570-011
Az intézmény e-mail címe:  balassagyarmat.tudogondozo@kenessey.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Póczi Magdolna Éva, vezető főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  magdolnapoczi@gmail.com
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  35/505-000/222 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  4
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  78
Rendelési idő:  
H 8:00-15:00 (dr. Sólyom Artúr) 
K 8:00-15:00 (dr. Póczi Magdolna) 
Sz 8:00-14:00 (dr. Gömöri Katalin) 
Cs 8:00-10:00 és 12:00-15:00 (dr. Szász Zoltán) 
Cs 10:00-12:00 bronchológia (dr. Szász Zoltán, dr. Sólyom Artúr)
A bejelentkezés módja:  előjegyzés, sürgősség, visszarendelés
Az intézmény orvosai: 
dr. Póczi Magdolna Éva, vezető-főorvos, pulmonológus,  
klinikai immunológus-allergológus szakorvos 
dr. Gömöri Katalin, főorvos, pulmonológus, onkológus szakorvos 
dr. Szász Zoltán, főorvos, pulmonológus, családorvos szakorvos 
dr. Sólyom Artúr, pulmonológus és légzésrehabilitációs szakorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma:  7
Az intézmény szakdolgozói: 
Tóth Károly Ernőné, vezető asszisztens, tüdőbeteg szakgondozó 
pulmonológus-allergológus szakasszisztens 
Szvák Pálné, tüdőbeteg szakgondozó, felnőtt szakápoló 
Medvácz Lajosné, röntgenasszisztens 
Gonda Gáborné, felnőtt szakápoló, szövettani asszisztens 
Nagy József, röntgenasszisztens 
Bagdal Judit, felnőtt szakápoló 
Palánki Györgyné, légzésfunkciós asszisztens, nyugdíjas
Hol működik a járóbeteg-rendelés? kórházban
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: Balassagyarmat, Becske, Bercel, Cserhát-
haláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, 
Galgaguta, Herencsény, Hont, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Magyarnándor,  
Mohora, Nógrádgárdony, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, Patak, Patvarc, 
Szanda, Szandaváralja, Szécsénke, Szűgy, Terény 
Az intézményhez tartozó Rétság + vonzáskörzetet ellátandó terület: Alsópetény, Bánk, 
Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, 
Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, 
Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács

Hány háziorvosi rendelés működik a területen:  36
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  2146
COPD-s járóbetegek száma:  1307
asztma-COPD overlap szindrómás járóbetegek száma:  468
szénanáthás járóbetegek száma:  399
tumoros járóbetegek száma:  125
tbc-s járóbetegek száma:  68
összes járóbeteg száma:  5812

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
A térítéses tüdőszűrések száma 2017-ben:  3640
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést? igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  6270
a SEF készülék:  nem digitális
a SEF életkora:  új készülék
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem
Hány beteget gondoznak látens tuberkulózis miatt?  0
Hol történik a biológiai terápiával kezelt betegek kivizsgálása tuberkulózis irányában?  
 a balassagyarmati tüdőgondozóban

A szolgáltatásokra vonatkoz adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- időszakos COPD-szűrést? igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  10 év
- EKG vizsgálatot? igen
ha igen, akkor az EKG készülék életkora:  4 év
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  van

Az intézmény rövid története:
Balassagyarmaton 1957 tavasza óta működik tüdőgondozó intézet, 1961-től SEF szűrőállomás is, melynek 2006 augusztusáig dr. Zeke Lajos főorvos úr volt a vezetője. Szűrőállomásunk 
jelenleg a kórházunk területén, a röntgen osztályon működik. Tüdőgondozónk és a tüdőszakrendelésünk az asztma-ambulanciával 2006 szeptembere óta dr. Póczi Magdolna Éva főor-
vosnő vezetésével a dr. Kenessey Albert Kórházban, a Nógrádgárdonyból beköltözött Megyei Tüdőgyógyintézet fekvőbeteg osztályaival (aktív és krónikus osztály) együttműködve az 5. 
épület földszintjén látja el szakmai feladatát, biztosítva a jó színvonalú, korszerű és zavartalan betegellátást. Tevékenységi körünk kiterjed a balassagyarmati és a rétsági lakosság tüdő-
szűrésére, valamint a Balassagyarmaton és vonzáskörzetében élők tüdőgyógyászati kivizsgálására, diagnosztizálására és gondozására (szűrés, járóbeteg-szakellátás, COPD-s, asztmás, 
tbc-s és tumoros gondozás. A rétsági tüdőgondozó gondozói feladatait 2015 nyarától a Balassagyarmati tüdőgondozóban végezzük. Pulmonológiai szakellátást csökkentett óraszámban 
még a rétsági szakrendelés is végez a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Központban.


