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CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
ÉRZÉKELHETŐ POZITÍV VÁLTOZÁS A VESZPRÉMI KÓRHÁZBAN 

Közel 5 milliárd forint értékű fejlesztés zárul le július 31-én a Csolnoky Ferenc Kórházban. A 

Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban című európai uniós és hazai 

támogatású projekt az épített infrastruktúra fejlesztését és orvosi gép-műszerek, valamint 

informatikai eszközök beszerzését tette lehetővé az egészségügyi intézmény számára. A projekt 

tájékoztatás és nyilvánosság-biztosítási feladatai között közvélemény-kutatás is szerepelt, melynek 

eredménye szerint a kórházat felkereső betegek és hozzátartozóik pozitívan értékelik a fejlesztést. 

A közvélemény-kutatás a projekt befejező időszakában zajlott, az egészségügyi intézmény területén közel 

1000 fő megkérdezésével, akik közül hatszázan válaszoltak a kérdőíven szereplő kérdésekre. A kérdőívezés 

a fekvőbeteg ellátásban részesülők zavarása nélkül, a kórház folyosóin zajlott és betegekre, hozzátartozókra 

terjedt ki. A közvélemény-kutatás a struktúraváltást célzó projekt ismertségére, és eredményeinek 

ismeretére terjedt ki, különös hangsúllyal a minden beteget érintő új betegfelvételi iroda működésére. 

 

A válaszadók 62 százaléka betegként kereste fel a kórházat, a többi megkérdezett pedig hozzátartozóként 

volt jelen. A megkérdezettek életkori megoszlásában az 50-65 év közöttiek vannak túlsúlyban (186 fő), őket 

a 30-49 éves korosztály követte (a válaszadók 30 százaléka tartozott ide), de 21 százalékot tett ki a 65 év 

felettiek aránya is. 

 

A kutatás eredménye szerint a projektről a válaszadók több mint 60 százalékának volt információja, 

legtöbben, 163 fő (44,7 százalék) a „kórházban értesültem róla” választ jelölte meg, de csaknem ennyien a 

nyomtatott sajtóból értesültek a nagyszabású fejlesztésről (43,6 %). A televíziós, rádiós tudósításokból a 

válaszadók közül 59-en kaptak információt a beruházásról, ugyancsak ennyien ismerősöktől hallottak a 

projektről.  

 

Az új betegfelvételi rendszerről a legtöbb válaszadó pozitívan nyilatkozott. 64,3 százalékuk szerint sokkal 

komfortosabbá és gyorsabbá vált a betegfelvételi iroda működése, 81 fő (21,3 százalék) szerint jobb lett a 

korábbinál a betegfelvételi iroda, 5,8 százaléka a válaszadóknak úgy reagált, hogy nem észlel változást, és 

csupán 13 fő volt a válaszadók között, akik szerint a korábbinál rosszabb lett a betegfelvételi rendszer. 

 

A válaszadók közül 223 fő nyilatkozott úgy, hogy járt már a kórház valamelyik felújított osztályán és közülük 

162 fő arról számolt be, hogy sok pozitív változást tapasztalt a korábbiakhoz képest. A felújított osztályokon 

észlelt változásokkal kapcsolatban 18 százalékban úgy vélekedtek a válaszadók, hogy észleltek pozitív 

változást, és csak 5,6 százalék azok aránya, akik nem vették észre a projekt eredményeit. 


