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A kórház középtávú szakmai stratégiai fejlesztései között, elsősorban a kis-közép beruházás igényű, a szakmai 

grémiumok által, nem a kiemelt kórházakban, vagy régióközpontokban ajánlott tevékenységek állnak. A jelenlegi 

fejlesztés mind építészetileg, mind műszerezettségét illetően az átlagosnál jobb feltételeket teremt a 

betegellátásban. A fejlesztendő orvosi és kórházi technológia a kor színvonalának megfelelővé válik, a meglévő 

szakmai tudással együtt pedig biztosítani tudja a vonzáskörzet lakossága részére a minőségi és korszerű ellátást. 

A fejlesztés a meglévő betegforgalom ellátási színvonalának növelését, az átlagos ápolási idő lehetőség szerinti 

csökkentésével, a várakozási idő érdemi rövidülését szolgálja. 

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

állapot érhető 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 nyíljon, míg a kiszolgáló területek a forgalmasabb, utca felőli részen 

kapjanak helyet. A külső nyílászárók cseréje csökkenti az energetikai költségeket, és optimalizálja a belső 

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

Az osztályon kialakítanak egy fizioterápiás kezelő, és egy multifunkciós helyiséget, amelyekkel a betegek 

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

tárolási funkciók is megoldást nyernek: mind a tisztaruha, mind a szennyes, illetve a veszélyes hulladéktároló 

külön-külön helyiséget kapott.  

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

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

A projekt megvalósításának érintettjei közé tartoznak még a környező települések önkormányzatai, melyek 

számára jelen projekt javítja a terület lakosság megtartó képességét. A projekt hozzájárul a születéskor várható 

élettartam és életminőség növeléséhez, valamint növeli a lakosság elégedettségét. Ide tartoznak az ellátási 

területen működő beteg-, és civil szervezetek, amelyek számára helyszín és szakmai támogatási háttér nyílik az 

intézmény új funkcióinak megjelenése révén. 

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 nyitó sajtótájékoztatóját a 

beruházásról 2013. augusztus 7-én 10 órakor tartotta Dr. Bertalan István főigazgató főorvos a fejlesztés 

helyszínén. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. 


