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KAROLINA KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
EGYSÉGES BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZERT VEZETNEK BE A KAROLINA KÓRHÁZBAN  

 

Végéhez ért az a projekt, mely célja az egységes betegazonosító rendszer és higiéniai eszközök 

beszerzése volt a Karolina Kórházban. Európai uniós forrásból részesült támogatásban a 

mosonmagyaróvári kórház „A betegbiztonság növelését célzó fejlesztések megvalósítása a 

mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézetben” című projekt keretében 135,97 millió forint 

vissza nem térítendő támogatásként.  

 

A Karolina Kórház - Rendelőintézet 2017. őszén nyújtotta be pályázatát „A betegbiztonság növelését célzó 

fejlesztések megvalósítása a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézetben” címmel az EFOP-

2.2.18-17-2017-00018 azonosító számú projekt keretében. A pályázat pozitív elbírálását követően a projekt 

2017. november 01-jén indult, és 2018 októberében ér véget. Az egyik fontos beruházás ennek keretében a 

kézhigiénés compliance fejlesztése a Kórházban egy kézszkenner beszerzésével és használatával. 

A projekt céljai korszerű kézhigiénés eszközök beszerzése, amelynek végeredményeként a műtőben és az 

intenzív osztályon korszerű érintés nélküli kézfertőtlenítőszer adagolókat helyeztek ki. Továbbá az egységes 

betegazonosító rendszer bevezetése és integrálása a jelenlegi informatikai rendszerekbe, az ellátásban 

részesülő betegek könnyebb beazonosításához. Ezáltal az egészségügyi munkatársak leterheltségének 

csökkentése, a dokumentálásához szükséges munkaidő jelentős csökkenése révén. Az intézeti 

gyógyszertárakból történő, betegszintű gyógyszerelés elsődleges célja, a betegbiztonság fokozása mellett, 

hogy nagy segítséget nyújt a kórház gazdaságossági céljainak megvalósításában is. A nosocomiális 

infekciós esetek számának csökkentése az alkalmazott záró-fertőtlenítő automata rendszer beszerzésével 

történik majd. Az antibiotikum felhasználás, a felhasznált izolációs eszközök mennyiségének, valamint a 

fertőzésekkel összefüggésbe hozható diagnosztikai vizsgálatok számának, így a gyógyító-ellátás 

költségeinek csökkentése is megvalósítható lesz. Cél, hogy összességében a betegellátás minősége 

javuljon, ezáltal az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkenjen, végső soron a Kórházban 

dolgozó orvosok és ápolók, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettsége növekedjen.  

A Karolina Kórház - Rendelőintézet által megvalósítani kívánt célkitűzések hozzájárulnak a legkorszerűbb 

egészségügyi technológiák bevezetésén keresztül az ellátási kötelezettségébe tartozó és az ellátást 

igénybevevő lakosság egészségi állapotának javításához, körükben jelentős egészségnyereség eléréséhez. 

A felsorolt operatív célkitűzések megvalósításával létrejön egy olyan korszerű egészségügyi infrastruktúra, 

ahol biztosítható a XXI. század követelményeinek megfelelő hatékony és magas színvonalú komplex 

betegellátás. 

További információért a projekttel kapcsolatban kereshetik Dr. Bertalan István MSc. főigazgató 

főorvos szakmai vezetőt a 96 574 601-es telefonszámon. 

 


