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Nyílt Nap a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézetben 

 

 

A négy mosonmagyaróvári középiskola diákjait hívta meg a Karolina Kórház-Rendelőintézet Nyílt 

Napjára szeptember 27-én, reggel 8 órára. 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, ezen program keretében mutatják be a fiataloknak a kistérség 

legnagyobb intézményét, a már lezajlott felújítási munkákkal együtt. 

 

 

Több mint negyven diák és kísérőik járták csütörtökön délelőtt a hat állomásból kialakított Nyí lt Napot, 
melynek keretében betekintést nyerhettek a kórház életébe, ismerkedhettek az egészségügyi szakmákkal. 
A Karolina Kórház-Rendelőintézet ápolási igazgatója, Bider Katalin fogadta reggel a vendégeket és 
kórházi dolgozók kíséretében, menetlevéllel elindultak az intézményen belül kialakított állomásokra. A 
délelőtt folyamán hat állomáson az adott osztályok, részlegek képviselői bemutatják az ott folyó munkát, 
és egy-egy kapcsolódó feladaton keresztül gyakorlatban is kipróbálhatják magukat a diákok.  
 
A Nyílt Napon megnyitották a kiválasztott diákcsoportok számára a Sürgősségi Betegfogadó Helyet, a 
Kardiológiai Szakmacsoportot, a Sebészet-Traumatológia részleget, a Tüdőgondozót, a Szülészet-
Nőgyógyászatot és a Rehabilitáció II. A diákok izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat hajthattak végre a 
délelőtt folyamán szakmai felügyelettel, és mellette sok hasznos információval, ismerettel gazdagodhattak. 
 
A Kórház célja volt a kezdeményezéssel, hogy nyisson a város lakossága, iskolái felé. Betekintést 
adhasson az itt folyó magas színvonalú szakmai munkába, a lassan végéhez közelítő nagy beruházás 
fázisaiba, és népszerűsítse a fiatalok körében az egészségügyi szakmákat. 
 
A diákok kötöztek, elsősegély ellátást gyakoroltak, légzésfunkciós vizsgálaton, gerinctornán és EKG 
vizsgálatokon vehettek részt, és rövid prevenciós előadásokat hallgattak meg. A délelőtt végén jó 
hangulatban pozitív és izgalmas élményekkel távoztak a Kórházból.  
 
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/

