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Ideiglenesen költözik a gyermekosztály és járóbeteg szakrendelés a 

mosonmagyaróvári kórházban 

 

 

A „Karolina Kórház központi egységeinek tömbösítése, krónikus osztály bővítése, korszerű ellátást 

biztosító orvostechnológia és IT eszközök fejlesztése” c. projekt keretében mintegy 758 millió 

forint uniós támogatást nyert a mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézet. A projekt 

keretében megújul a gyermekosztály is, és új gyermek ambulanciát is kialakítanak. 

 

A Karolina Kórház – Rendelőintézet 2010 tavaszán nyújtotta be pályázatát a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program 2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-
szakellátásban” c. pályázati konstrukcióra, a pályázat pozitív elbírálását követően a projekt 2011. május 
02-án indult. Célja a kórházi infrastruktúra és a technikai háttér fejlesztése annak érdekében, hogy a 
betegellátás minősége megfeleljen az ellátást igénybe vevők elvárásainak.  
 
A beruházás elérkezett abba a fázisába, amikor már ideiglenes, de érinti a betegforgalmat. Felhívjuk a 
kedves Szülők figyelmét, hogy a gyermekosztály átalakítása miatt pár héten belül a járóbeteg 
szakrendelés, és a gyermek vérvétel ideiglenesen az SZTK épületébe a 2. emeletre költözik. A 
rugalmasabb betegellátás és a hosszú várakozási idő elkerülése érdekében kizárólag beutalóval, és 
időpont egyeztetéssel tudjuk fogadni betegeinket.  
Időpontot a következő telefonszámon kérhetnek: 574-662. 
 
Az átalakítás idejére a gyermekosztály ideiglenesen új helyen, az „F” épület 3. emeletén 
működik. A Gyermekosztály és a Szülészet-nőgyógyászati osztály megközelítése átmenetileg a Röntgen 
osztály előtti földszinti lépcsőházból (a nőgyógyászati ultrahang rendelő felől) lifttel, vagy a lépcsőn 
lehetséges. Gyermekorvosi ügyelet a városban 2 helyen található: a mosonmagyaróvári lakosokat a 
Mosonyi Mihály úti városi ügyeleten (hétvégén és ünnepnapokon 13 óráig gyermekorvos is rendel), a 
vidéki lakosokat a Csaba utcai ügyeleten (a Mentőállomással  
szemben a Bőrgyógyászati rendelőben). Ügyeleti időben a gyermekosztályon csak telefonos készenléti 
ügyelet működik, ezért kérjük, elsősorban a városi orvosi ügyelethez forduljanak.  
A Krónikus Osztály tíz ággyal bővül a beruházás keretében. Ezért ideiglenesen az átalakítás alatt egy-két 
kórtermet ki kell ürítenünk, a betegeket át kell költöztetnünk.  
 
Az építési, felújítási munkálatok miatt kérjük, a kedves Szülők, Betegek megértését és türelmét a 
korszerűbb és szebb osztályok érdekében! 
 
A projekt keretében korszerű orvosi gépek, műszerek és eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. 
Megújulnak a röntgen osztály gépei, fejlesztjük az ultrahang diagnosztikát, új eszközökkel szereljük fel a 
megújult műtőket. A rendelkezésre álló források mintegy 26 %-át eszközbeszerzésre fordítjuk. 
Az informatikai fejlesztések során új számítástechnikai eszközöket, továbbá a betegirányítást, a kórház 
szakmai és gazdálkodási működését támogató szoftvereket szerzünk be. 
 
A projekt összköltsége 842 millió forint. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a fejlesztéshez 
90 millió forint önrésszel járul hozzá. A mintegy 758 millió forintos támogatást az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a központi költségvetés társfinanszírozásban nyújtja. 

 
A projekttel kapcsolatban ingyenesen hívható zöld szám +36-80/205-237 működik, munkanapokon 10 és 
15 óra között.  
 

További információ a www.karolinakorhaz.hu honlapon található! 

 

http://www.karolinakorhaz.hu/

