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Ideiglenes változások a Központi Laboratórium forgalmában 

Mosonmagyaróváron  

 

 

A Karolina Kórház-Rendelőintézetben zajló több mint nyolcszázmilliós beruházás keretében 

felújítják a Központi Laboratóriumot. Az 1. ütem elkészült és a műszaki átadás is megtörtént. Most 

azon részeken van a sor, melyek a mindennapos beteg forgalmat is érintik. Szeptember 10-től kérik 

ehhez a lakosság türelmét és megértését! A betegforgalom változása ideiglenesen körülbelül egy 

hónapig tart. 

 

 
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 Karolina Kórház - Rendelőintézet.  
 
A Laboratórium felújításának első üteme (a Laboratórium "hátsó fele") elkészült, műszaki átadása 
megtörtént. Most a betegek által használt területeket érintik a felújítási, átalakítási munkálatok. Az 
ideiglenes korlátozásokért a türelmüket és a megértésüket kérik a következő egy hónapban. A beruházás 
végén a lakosságot egy megszépült, a kor követelményeinek megfelelő, magas színvonalú Központi 
Laboratórium fogja várni. A munkálatok során a vérvételi helyiségek és a váróban található vizesblokkok is 
megújulnak. A Labor teljes körű felújítása és korszerűsítése zajlik jelenleg. 
 
Szeptember 10-től a betegek részére fenntartott laboratóriumi vizesblokkot ideiglenesen le kellett zárni, 
helyette a Főbejáratnál (Büfé előterében) található vizesblokk használható. 
 
A vérvétel szeptember 17-től átköltözik a „Véradó” helyére a Kórházban. A vérvételre való várakozásra a 
„Véradó” előtti folyosón van mód. A vérvétel pontos helyét tájékoztató és iránymutató táblák jelzik. A 
félreértések elkerülése és a zavartalan működés érdekében, kérjük, ezeket az információkat keressék és 
figyeljék! 
 
A vérvételi leletek és a vércsoport meghatározás eredményének kiadása a „Véradó” ablakánál történik az 
eddig megszokott időben.  
 
Az ideiglenes forgalomváltozás idején a vérvétel párhuzamosan folyik a Kórházban és a mosoni laborban. 
Az alapellátás háziorvosaival egyeztetve zajlik szeptember 17-től a vérvételre való beutalás. A vérvétel 
helyszínéről a beutaló átvételekor a háziorvos tájékoztatja a betegeket, azaz, hogy a kórházban, vagy a 
mosoni laborban tudják levenni a vért. 
 
A vérvétel időpontja a Kórházban változatlanul hétköznap reggel 7 óra és 9 óra között van. A leletkiadás 
pedig hétköznap 11:00 és 11:30 között, továbbá 13:30 és 14:30 között. A mosoni laborban 6:30-tól 8:45-ig 
tart a vérvétel.  
 
Az építési, felújítási munkálatok miatt kérjük, az Önök megértését és türelmét!  
 
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/

