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Megújul a gyermekosztály, és gyermekambulanciát hoznak létre 

Mosonmagyaróváron  

 

 

Ideiglenesen a Rendelőintézetben fogadják a gyermek járóbeteg szakrendelésre és vérvételre 

érkezőket a mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézetben. A Gyermekosztály pedig egy 

időre az „F” épület 3. emeletén kap helyet. Mindez azért történik, mert 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. 

 

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. 
 
A gyermekgyógyászati szakmacsoport a korábbi rekonstrukciós felújítások mindkét üteméből kimaradt, 

infrastrukturálisan elavult, hotel szolgáltatásai messze elmaradnak az egész intézmény szolgáltatási 

színvonalától, tornaterme korszerűtlen. Gondot okoz a szülők elhelyezése. A kórtermek 3-4 ágyasak, saját 

vizesblokkal nem rendelkeznek. Célunk, hogy a gyermekellátásban résztvevő részleg és a hozzá tartozó 

ambulancia, valamint a kisgyermekek részére fenntartott vérvételi helyiség infrastrukturális hiányait pótolja. 

A gyermekek gyógyulását elősegíti, ha édesanyjuk is ott tartózkodhat velük a kórházban, ehhez a Karolina 

Kórházban szükséges megfelelő kórtermek kialakítása. A kórtermek átalakításával maradéktalanul 

megvalósul a kiskorú betegek kapcsolattartásra való joga, 1-2 ágyas, a szülők elhelyezésére is alkalmas, 

két szobánként a szobákból nyíló fürdő-WC egységgel rendelkező kórtermeket alakítunk ki. A 

betegforgalmi adatok alapján látható, hogy 9-10 fekvőbeteg egyidejű elhelyezésénél nagyobb igény nem 

várható, a kórtermek kialakítása során azonban figyelembe kell venni, hogy a beteganyag heterogén, 

ezért általános gyermekgyógyászati, műtétes, és elkülönítő kórterem kialakítására is sor kerül.  

A felújítás során korszerű tornaszobát, és a beteg gyermekek komfortérzetét növelő inspiráló játszószobát 

alakítunk ki. Az orvos- és kórház technikai fejlesztésen kívül a gyermekosztály akadálymentesítése is 

megvalósul, akadálymentes mosdóblokkok építésével.  

Az ambulancia felújítása során alapvető szempont, hogy korszerű körülmények között valósuljon meg a 

betegellátás. Célunk, hogy kialakítsunk az alapellátási ügyelet céljaira is alkalmas helyiséget, lehetőséget 

biztosítva a jövőbeni összevont fekvő- és alapellátás ügyeletre. Az „egy belépési pontú” 

gyermekgyógyászati ügyelet szervezése folyamatban van a Semmelweis tervnek megfelelően. A 

koncepciót támogatja az önkormányzat is, hiszen nagy előrelépést jelenthet a különösen nagy humán 

erőforrás krízissel sújtott szakma területén. Az alapellátás és a kórházi gyermekorvosok integrált ügyelete 

egyidejűleg hosszútávon biztonságos hátteret nyújt majd a szülészeti tevékenység fenntartásához és 

fejlesztéséhez is. 

Az építési, felújítási munkálatok miatt kérjük, a kedves Szülők, Betegek megértését és türelmét a 
korszerűbb és szebb osztályok érdekében! 
 
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/

