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Az elmúlt napokban a Karolina Kórház - Rendelőintézet Rehabilitáció II. részlegének betegei már részlegesen 

vissza is költözhettek a felújított, korszerűsített osztályra. A projekt a félidejéhez érkezett, az építési munkálatok 

rendben lezajlottak, a bútorok beszerzése folyamatban, ahogy a műszaki átadás is lezajlott. A betegek részben 

vissza tudtak költözni, így az ebből adódó esetleges kényelmetlenségek a napokban a Kórház Sebészeti 

Osztályán megoldódtak, az Osztály így jelentősen tehermentesült, a helyzet optimalizálódott. A továbbiakban az 

új eszközök beszerzése zajlik, és a kisebb hibák javítása.  

Az infrastruktúra fejlesztés helyszíne a „T” épület – Fő épület. A meglévő épületrészben lényegesen kedvezőbb 

állapotot értek el. A betegforgalmi, ápolási területektől jól elkülönül a kiszolgáló terület: kezelők, raktárak, nővérek, 

orvosok szobája és a torna szoba. Ez az elhelyezés biztosítja, hogy a kórtermek többsége a betegek számára 

értékesebb, nyugodtabb belső udvar felé nyílik, míg a kiszolgáló területek a forgalmasabb, utca felőli részen 

kapnak helyet. A külső nyílászárók cseréje csökkentette az energetikai költségeket, és optimalizálta a belső 

légállapotot. Ezekkel a betegek elégedettsége, komfort érzete jelentősen nőtt. 

Az osztályon kialakítottak egy fizioterápiás kezelőt, és egy multifunkciós helyiséget, amelyekkel a betegek 

kezelése kényelmesebbé, emberközpontúvá vált. Nem lesz szükség a kórtermeken belül végzett kezelésekre. A 

tárolási funkciók is megoldódtak: mind a tisztaruha, mind a szennyes, illetve a veszélyes hulladéktároló külön-

külön helyiséget kapott.  

A meglévő 8 kórterem 27 ággyal működik, és teljes egészében megújult a kiszolgáló és kezelő helyiségekkel 

együtt, továbbá az egész osztály akadálymentessé vált. Az átalakítás során létrejött 4 darab kétágyas kórterem is, 

továbbá egy négyágyas, és három darab ötágyas. A kórtermek egy részébe költözhettek vissza a betegek.  

Cél, hogy a mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés javuljon, a területi egyenlőtlenségek és a 

társadalmi esélykülönbségek csökkenjenek. Ezt segíti az ellátás körülményeinek magasabb színvonala, továbbá 

az ápolási és hozzáférési idő lehetőség szerinti csökkentése. Így felgyorsítva akár a munka világába történő 

visszatérést is az érintettek számára. 

 

 

A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” 

című projekt keretében mintegy 235 millió forint uniós támogatásban részesült a Karolina Kórház – 

Rendelőintézet. Ebből a Rehabilitáció II. részleg újul meg teljesen. A projekt az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. A napokban a felújítási munkák véget értek, a 

műszaki átadás is megtörtént, a betegek részlegesen már birtokba vehették a megszépült osztályt, ezzel 

tehermentesítve a Sebészeti Osztályt.  


