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SÁRVÁR
Működési adatok
Az intézmény neve: Tüdőgondozó Intézet és Szűrőállomás
Az intézmény címe: 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30.
Az intézmény levelezési címe: 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30.
Az intézmény telefonszáma: 95/320-104
Az intézmény faxszáma: 95/525-010
Az intézmény tulajdonosa: Sárvár Város Önkormányzata
Az intézmény vezetője: dr. Prugberger Emil, főorvos
Az intézmény vezetőjének e-mail  prugberger@t-online.hu

Főállású, nem nyugdíjas tudőgyógyász szakorvosok száma:  –
A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fő
OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 36 óra
Az intézmény orvosai: 
dr. Prugberger Emil, tüdőgyógyász szakfőorvos
Az intézmény szakdolgozóinak száma: 3 fő
Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem
 
Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó lakosságszám: 39 000 fő
Hány háziorvosi rendelés működik a területen? 21 rendelés
Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 823 fő
Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 960 fő
Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben:  1 586 fő
Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 58 fő
Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 4 fő
Működik-e többszakmás kórház a területen? nem
Van-e tüdőosztály a területi kórházban? van

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Elrendelt-e az ÁNTSZ az új törvényi előíráson kívül kötelező lakosságszűrést? nem
Végeztek-e 2011-ben rendszeresen ernyőfényképszűrést? igen
Ha igen, akkor a szűrések száma: 6 327
Ez hány %-os átszűrtséget jelent? 20%
A SEF életkora: >30 év
A MEF életkora: >30 év
Van-e átvilágítási lehetőség? van
Ha igen, a gép életkora: 40 év
Végeznek-e rendszeres COPD-szűrést? igen
Végeznek-e időszakos COPD-szűrést? igen
Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet) a gondozóban? igen
Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen
A légzésfunkciós készülék életkora: 16 év
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? van

Az intézmény rövid története
Vas megye a XX. század elején élen járt a tuberkulózis elleni küzdelemben. A szombathelyi sikerek után 
a sárvári dispensaire 1928 decemberében kezdte meg működését dr. Polczer Dezső főszolgabíró lelkes 
tevékenysége mellett. A főszolgabíró összeíratta a tüdőbetegségre hajlamos családokat és egyéne-
ket, akik tbc-ben ténylegesen szenvedtek. Ezeket oktató útmutatásokkal látta el dr. Kántor E. Ödön 
járási orvos, a dispensaire vezetője. Az arra rászoruló betegek ingyenes gyógyszert, tanácsot kaptak, 
sőt a főszolgabíró 26 család részére napi tejet utalt ki, hogy növelje a szervezet védekező erejét. A tbc 
gondozó igazi diagnosztikus és terápiás munkája azonban csak 1942-ben indulhatott dr. Marton Lajos 
irányításával. 1954  –1966-ig dr. Berki Béla irányította a tüdőgondozót, majd egy átmeneti időszakban 
helyettesítéssel történt az ellátás. 1968  –1975 között dr. Becz Miklós, majd 1976-tól folyamatosan dr. 
Prugberger Emil vezetése alatt folyik az intézetben a sárvári tüdőbetegek szervezett ellátása. 2012 ja-
nuárjában a röntgendiagnosztikát korszerűsítették.


