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EDELÉNY
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  szakkórház
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3780 Edelény, Postafiók: 63.
Az intézmény telefonszáma(i):  48/524-040
Az intézmény faxszáma(i):  48/341-632
Az intézmény honlapjának címe:  www.krkedeleny.hu
Az intézmény vezetője:  Dr. Daher Pierre
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  titkarsag@krkedeleny.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  48/524-048
A tüdőgyógyászati szakrendelés telefonszáma: 48/524-044
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: tudogondozo@krkedeleny.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Szabó Melinda

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  9
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám:  42
Rendelési idő:  hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00; pénteken 7:30-15:30
A bejelentkezés módja:  telefonon
Az intézmény orvosai: 
Tüdőgyógyászat 
dr. Árvai Éva dr. Pásztor Marianna  
dr. Bárány Miklós  dr. Polnyuk Viktor  
dr. Kocsis Ágnes  dr. Slárku Ilona 
dr. Melovics Sándor dr. Szénási Zoltán  
dr. Pap Dezső  dr. Váczy János 
dr. Papp Renáta  
Tüdőgyógyászati Rehabilitáció  
dr. Szarvák Katalin dr. Galambos László  
Tüdőgondozó  
dr. Szabó Melinda Ph.D.  
Radiológia  
dr. Csutor Zsuzsanna 
Az intézmény szakdolgozói:  145 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben, kórházban 
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Ha igen, sorolja fel azokat:  
Orvosi klinikai laboratórium  heti 26 óra  
Röntgen szakrendelés  heti 15 óra 
 

Ultrahang szakrendelő  heti 19 óra  
Patológia  heti 3 óra  
Belgyógyászati szakrendelő heti 40 óra  
Gasztroenterológiai szakrendelő heti 4 óra  
Onkológiai szakrendelő heti 6 óra  
Tüdőgyógyászati szakambulancia heti 42 óra  
Légzésrehabilitációs szakrendelés heti 30 óra  
Kardiológiai szakrendelés heti 8 óra  
Fizioterápia heti 40 óra  
Gyógytorna heti 40 óra  
Gyógymasszázs heti 40 óra  
Tüdőgondozó heti 30 óra  
Tüdőgondozó – egyéni dohányzás leszokás támogatás 6 óra  
Tüdőgondozó – csoportos dohányzás leszokás támogatás 2 óra
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
Abaúj-Hegyközi Kistérség 13 827 fő  
Edelényi Kistérség: 33 795 fő  
Encsi Kistérség: 23 137 fő 
Kazincbarcikai Kistérség: 58 047 fő  
Miskolci Kistérség egyes települései:  4 720 fő 
 

Az intézmény rövid története
Edelényben 1949-ben kezdte meg működését a Tüdőgondozó Intézet, majd 1962-ben a településen meg-
épült a Járási Rendelőintézet. Három évvel később, 1965-ben egy 10 hektáros parkerdő közepén épült fel 
az Edelényi Kórház. Az intézet elsődleges feladata a tuberkulózis elleni küzdelem elősegítése volt. 300 be-
teg ellátására volt képes, a hatvanas évek végének megfelelő legkorszerűbb bronchológiai, légzésfunkciós 
és laboratóriumi diagnosztikai háttérrel. Ekkor az intézet folyamatosan 95%-os kihasználtsági fokkal és jó 
hatékonysággal működött, hiszen a meggyógyított betegek aránya 90% körül mozgott, ami országosan is 
igen jó eredménynek számított. A korabeli statisztikai adatok szerint a kórház működésének első négy évében 
több mint 4000 ember egészségét adta vissza, így nagymértékben hozzájárult a megye tuberkulózis-hely-
zetének a javításához, a „morbus hungaricus” felszámolásához. 1983-ig csak aktív tüdőágyak működtek a 
kórházban, majd ekkor egy 50 ágyas belgyógyászati osztályt is nyitottak. 12 évvel később, 1995-ben 70 ágyas 
krónikus belgyógyászati osztály alakítottak ki. Kórházunk a 2012. július 1-én elkezdődött struktúraváltás óta 
Térségi Pulmonológiai Központként működik. Ennek megfelelve komplex tüdőgyógyászati ellátást nyújtunk, 
hiszen heti 46 órában járóbeteg-szakambulanciát működtetünk, a kórházi ellátást igénylő betegeinket aktív 
tüdőágyainkon gyógykezeljük. A hatágyas Légzési Szakmaspecifikus Őrzőben az akut és krónikus légzési elég-
telenségben szenvedő betegeket látjuk el. Az itt ápolt betegek még nem szorulnak intenzív osztályos felügye-
letre, intubált gépi lélegeztetésre, de állapotuk megköveteli a folyamatos többcsatornás monitorozás melletti 
felügyeletet és a non-invazív gépi lélegeztetést. Az alvási apnoe diagnosztizálására alváslabort működtetünk. A krónikus belgyógyászati osztályon az intézet aktív tüdőgyógyászati 
osztályain kezelt és a normatív ápolási időt meghaladó betegek további kezelése, ápolása zajlik. A tartós ellátást igénylő betegeink részére 50 rehabilitációs ágyat, járóbetegeink részére 
pedig szakrendelést biztosítunk heti 30 órában, ahol a krónikus pulmonológiai betegek tüneteinek és kórélettani komplikációinak javítása történik, valamint megtanítjuk a betegeinket 
saját mindennapi életvitelükre. 2015-ben került átadásra a Légzőszervi Rehabilitációs Központ, ahol fizioterápia, gyógymasszázs, gyógytorna, inhalációs helyiségek és sószoba biztosítja 
a fekvő- és járóbetegeink gyógyulását. 2013-tól tüdőgondozónkban egyéni és csoportos dohányzás leszokás támogatást végzünk. 


