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BALASSAGYARMAT 
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  tüdőgyógyászati osztály
A finanszírozás módja:  állami finanszírozású ellátóhely
Az állami finanszírozású ellátóhely neve:  Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet
Az intézmény tulajdonosa:  NNK
Az intézmény címe (irányítószámmal):  2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
Az intézmény telefonszáma(i):  35/505-000/248 mellék
Az intézmény faxszáma(i):  35/570-011
Az intézmény e-mail címe:  pulmo@kenessey.hu
Az intézmény vezetője:  dr. Póczi Magdolna Éva, vezető főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  pulmo@kenessey.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  35/505-000/222 mellék

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
A részállású, nem nyugdíjas tüdőgyógyász szakorvosok száma:  2
A bejelentkezés módja:  előjegyzés
Az intézmény orvosai:  
dr. Póczi Magdolna Éva  
dr. Sólyom Artúr  
dr. Szász Zoltán
Az intézmény szakdolgozói:  
Fodor Zsuzsanna főnővér  
Ubrankovicsné Csábi Mariann főnővér helyettes  
szakápolók, ápolók és segédápolók
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben?  igen
Dolgozik-e védőnő az intézményben?  nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület: teljes Nógrád megye területe, kiegészítve 
Pest megye északi körzetével a Duna vonalától keletre
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 36

Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett SBO? 50 m
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett tüdőgyógyászati osztály?  
 helyben
Hol van / milyen messze van a területi ellátásra kötelezett fekvőbetegosztály?:  helyben
Hol van / milyen messze van a legközelebbi CT? 60 m
Mennyi az átlagos várakozási idő CT-vizsgálatra? 2 hét

Az intézményben 2021-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás fekvőbetegek száma:  14
COPD-s fekvőbetegek száma:  46
asztma-COPD overlap szindrómás fekvőbetegek száma:  19
tumoros fekvőbetegek száma:  35
tbc-s fekvőbetegek száma:  0
összes fekvőbeteg száma:  114

Az intézmény rövid története:
A Krónikus Tüdőgyógyászati Osztály korábban a nógrádgárdonyi Megyei Tüdőgyógyintézet keretei között műkö-
dött, az Aktív Tüdőosztály és a szakrendelések mellett. 2006. szeptember 1-től ezt a tevékenységet a dr. Kenessey 
Albert Kórház vette át Balassagyarmaton. Ettől kezdve vezeti önálló egységként az osztályt dr. Póczi Magdolna 
Éva. Az osztályvezető főorvoson kívül jelenleg az Aktív Tüdőosztály két szakorvosa − dr. Szász Zoltán és dr. Sólyom 
Artúr − óraszámban látja el az osztályt. A fekvőbeteg-ellátáson kívül járóbeteg-szakrendeléseken is dolgozunk. 
A 23 krónikus tüdőágy mellett ellátjuk a csatolt 12 légzésrehabilitációs ágyat is. A légzésrehabilitációs osztály 
másik 10 ágya az Aktív Tüdőosztályhoz csatoltan dr. Sólyom Artúr osztályvezető feladata. A Krónikus Tüdőosztály 
szakdolgozói csapata Fodor Zsuzsanna főnővér vezetésével látja el a feladatait.
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