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Főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma: 1 fő
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 20 óra
Rendelési idő: kedd 13:00-17:00; szerda, péntek 8:00-16:00
Az intézmény orvosai: 
dr. Póczi Magdolna, vezető főorvos,  
pulmonológus, klinikai immunológus, allergológus szakorvos
dr. Urbán Veronika, főorvos, pulmonológus szakorvos (nyugdíjas)
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 1 fő (félállású nyugdíjas)

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 24 879 fő
Az intézményhez tartozó 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? 18 rendelés
Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2013-ban: 451 fő

Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2013-ban:  72 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2013-ban: 78 fő 
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2013-ban: 38 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2013-ban:  2 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen?  igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban?  van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres SEF szűrést? nem
Végeztek-e 2013-ban rendszeres MEF szűrést?  nem
Van-e átvilágítási lehetőség?  van
Ha igen, akkor a gép életkora?  3 éves
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? nem
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést?  nem
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban?  igen
Ha igen, akkor a légzésfunkciós készülék életkora: 6 éves
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? nincs

RÉTSÁG
Működési adatok
Az intézmény neve: Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet Tüdőgondozó és Szakrendelő Rétság
Az intézmény címe: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
Az intézmény levelezési címe: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
Az intézmény tulajdonosa: GYEMSZI
Az intézmény telefonszáma: 35/350-030
Az intézmény faxszáma: 35/570-011
A tüdőgyógyászati szakrendelés e-mail címe: balassagyarmat.tudogondozo@kenessey.hu
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetője: dr. Póczi Magdolna Éva
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének e-mail címe: magdolnapoczi@gmail.com
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének munkahelyi telefonszáma: 35/505-000/240 mellék
A tüdőgyógyászati szakrendelés vezetőjének mobil telefonszáma: 20/400-6172

Az intézmény rövid története
Rétság Vác és Balassagyarmat közt félúton fekszik. A tüdőgondozó a közel 24 ezer fős lakosság pulmonológiai ellátását végzi 1947 óta. Első orvosa dr. Lukáts Iván volt, akit 1957-ben 
dr. Okolicsányi János váltott fel. 1966-tól 2006-ig dr. Lukács László János, 2006 szeptemberétől dr. Póczi Magdolna az intézet vezetője. 2011. július elejétől a Kistérségi Járóbeteg Szak-
rendelőbe költözött a tüdőgondozó. A nagyobb teljesítményű digitális gépekkel jobb minőségű felvételek készülnek. A felmerülő egyéb vizsgálatok könnyebben és rugalmasabban 
elvégezhetők az intézményen belül.


