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ÓZD
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgondozó
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású rendelés
Az intézmény neve:  Almási Balogh Pál Kórház Tüdőgondozó
Az intézmény tulajdonosa:  Magyar Állam
Az intézmény címe (irányítószámmal):  3601 Ózd, Béke út 1-3. 
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  3601 Ózd, Béke út 1-3.
Az intézmény telefonszáma(i):  48/574-452; 48/574-408
Az intézmény e-mail címe:  tudogondozo@hosp.ozd.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Molnár Ildikó
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  48/574-408

Működési adatok
Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: −
A rendszeresen foglalkoztatott tüdőgyógyász szakorvosok  száma: 2 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 45 óra
Rendelési idő:  hétfő, csütörtök
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai: 
dr. Molnár Ildikó
dr. Melovics Sándor
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 6 fő
Hol működik a járóbeteg-rendelés?  rendelőintézetben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben?  igen
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  igen

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 68 385 fő
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: 
 Arló Bánréve 
 Borsodbóta  Borsodnádasd   
 Borsodszentgyörgy  Csernely  
 Csokvaomány Domaháza  
 Dubicsány  Gömörszőlős 
 Hangony  Hét  
 Járdánháza Kelemér 
 Királd Kissikátor 
 Lénárddaróc Nekézseny 
 Putnok Sajómercse 
 Sajónémeti Sajópüspöki 
 Sajóvelezd Sáta 
 Serényfalva Uppony
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? nincs

Az intézményben 2017-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  690
COPD-s járóbetegek száma:  988
tumoros járóbetegek száma:  83
tbc-s járóbetegek száma:  43
szénanáthás járóbetegek száma:  46
összes járóbeteg száma:  3485
asztmás fekvőbetegek száma:  51
COPD-s fekvőbetegek száma:  84
tumoros fekvőbetegek száma:  11
összes fekvőbeteg száma:  146

A tuberkulózis felkutatására és ellátására vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést?  nem
Végeztek-e 2017-ben rendszeres SEF szűrést?  igen
ha igen, akkor a SEF szűrések száma:  8618
a SEF készülék:  nem digitális
Végeztek-e 2017-ben rendszeres MEF szűrést?  nem

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
- átvilágítást?  igen
ha igen, akkor a gép életkora?  23év
- rendszeres COPD-szűrést?  nem
- időszakos COPD-szűrést?  igen
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)?  igen
- légzésfunkciós vizsgálatot?  igen
ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora:  1 év
- EKG vizsgálatot?  nem
Van-e lehetőség a COPD-s betegek számára rehabilitációs programra?  
 fekvőbeteg rehabilitáció
Hol történik a fekvőbeteg rehabilitáció?  Edelény, Miskolc 
Van-e dohányzás leszokást segítő program?  nincs

Az intézmény rövid története
Ózdon az 1960-as évektől működik a tüdőgondozó. Munkánk kezdetben a tuberkulózis elleni hatékony küzdelemről 
szólt, majd az aspecifikus tüdőbetegek ellátása is a gondozói feladatkörhöz társult. Stabil ernyőképszűrés is ez időtől 
kezdődött városunkban. Ekkor dr. Eszenyi Géza vezette gondozónkat, majd több főorvosváltás is történt intézetünk-
ben. Jelenleg dr. Molnár Ildikó és dr. Melovics Sándor rendel heti 2 alkalommal 1-1 napot. Szakdolgozói létszámunk 
6 fő. 2009-ben kórházunk rekonstrukciója megtörtént. A tüdőgondozó is ebben az új, modern épületben kapott 
helyet. 2013 óta állami kórház vagyunk. 2015 őszétől a tüdőszűrő felvételek készítése már saját munkaterületünkön 
történik, a régi géppel, de a két éve vásárolt lézeres kiolvasóval. 


