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Az otthon 1996. május 6-án nyitotta meg kapuit a gondozásra szoruló idős, teljes ápolásra szoruló emberek számára. 82 idős és/vagy mozgáskorlátozott 

lakót tudunk gondozni gyönyörű fekvésű, kék busszal könnyen megközelíthető otthonunkban. Az épület teljesen akadály-mentesített. Lejtő és lift vezet 

az épület második szintjén lévő Ápolóotthonba. Jelenleg 1, 2, 3, 4 ágyas szobáink vannak. A hozzátartozókkal való kapcsolattartás személyesen, 

valamint a veszélyhelyzeti időszakra való tekintettel informatikai segítséggel is biztosított. A jelentkezők beköltözésük előtt előgondozásban 

részesülnek. Ápolóotthonainkban a fertőtlenítés és a higiéniás ellátás rendszerszintű.

2004. szeptember 6-án nyitottuk meg rehabilitációs ápolóotthonunkat, amely tartós ápolást és mozgásszervi rehabilitációs ellátást nyújt – 112 

férőhelyen – időskorú és mozgáskorlátozott embereknek. Ápolóotthonunkban korszerűen berendezett és felszerelt 1, 2, 3, 4 ágyas fürdőszobás szobák, 

közösségi helyiségek, teraszok, csodálatos kert biztosítják a családias, kényelmes elhelyezést. A hozzátartozókkal való kapcsolattartás személyesen, 

valamint - a veszélyhelyzeti időszakra való tekintettel informatikai segítséggel biztosított. Az épület teljes mértékben akadálymentesített. Segítő Házunk 

saját konyhával és mosodával rendelkezik. A jelentkezők beköltözés előtt előgondozásban részesülnek. Intézményünkben a fertőtlenítés és higiéniás 

ellátás rendszerszintű.

Térítési díj 2022. július 1-december 31-ig:

– hozzátartozói ellátási szerződéssel a személyi 
térítési díj: 8.800 Ft/fő/nap, (a havi díj: a hónap 
naptári napjai szerint változó)
– az ellátás önköltsége 531.000 Ft/hó/fő, 17.700 
Ft/nap
– megállapított intézményi térítési díj: 8.800 
Ft/fő/nap, (a havi díj: a hónap naptári napjai 
szerint változó), egyezően a személyi térítési 
díjjal
– a térítési díj befizetése a tárgyhó 10. napjáig 
átutalással, csekken történhet,
– napi távolléti díj 2 hónapot meg nem haladó 
időszak esetén a napi díj 20%-a, 2 hónapon túl a 
napi díj 60%-a,
– kórházi ellátás esetén a távolléti díj 60 napon 
belül a napi díj 20%-a, 60 napon túl a napi díj 
40%-a

Belépési díj, egyszeri hozzájárulás nincs! 

A beköltözéshez szükséges:
– személyi igazolvány,
– utolsó nyugdíjszelvény,

– TB-kártya,
– régebbi zárójelentés(ek),
– egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi 
vélemény, védőoltási igazolások,
– személyes ruházat és személyes holmik,
– jövedelemnyilatkozat
Beköltözés: személyes tájékoztatás alapján 
(intézményvezető)

Látogatási idő: 
veszélyhelyzeti szabályok betartása szerint, 
továbbá skype-os kapcsolattartás biztosított

Ellátások, melyeket a térítési díj tartalmaz:
– napi négyszeri étkezés (saját konyhás), – 
teljes fizikai és egészségügyi alapellátás 
(fürdetés, hajmosás, sebellátás, 
gyógyszerbeadás),
– szakorvosi ellátások (sebész, pszichiáter, 2 fő 
belgyógyász, diabetológus, neurológus, 
bőrgyógyász, reumatológus, urológus, 
ortopédus, tüdőgyógyász, gastroenterológus, 
kardiológus, radiológus, szemész)
– kiemelt ápolási ellátás: szükség esetén vénás

injekció, infúzió beadása, katétercsere, tápszonda 
lehelyezés,
– lakóink részére saját korszerű ultrahang 

készülékeinkkel elérhető: hasi, pajzsmirigy, nyaki 

ér, végtagi vénás, szív ultrahang vizsgálatok,
– higiéniás eszközök biztosítása (szappan, 

vécépapír, törülköző, sampon, szalvéta), 

rendszeres fodrász, gyógy-pedikűr, kozmetikai 

szolgáltatások),
– a személyes gyógyszerszükséglet teljes 

költségét és a szükséges pelenka költségeit a 

térítési díj tartalmazza,
– személyes ruhaneműk mosása, vasalása,
– mozgásszervi rehabilitáció: gyógytorna, 

gyógymasszázs, fizioterápia, hidroterápiás 

kezelések
– mentális rehabilitáció: pszichológiai tanácsadás, 

zeneterápia, egyéni foglalkoztatás, közösségi 

foglalkoztatás, vallás gyakorlása, skype 

kapcsolattartási lehetőség
Az élvezeti szerek (cigaretta, kávé stb.) költségeit 

a térítési díj nem tartalmazza.
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