Kedves Hozzátartozók!
Tájékoztatjuk Önöket az intézményeinkbe való beköltözés tudnivalóiról
2008. január 1-től megváltoztak a bennlakásos szociális intézménybe kerülés feltételei. A
változás lényege, hogy csak azok az időskorúak kerülhetnek be az Otthonokba, akiknél a napi
gondozási szükséglet eléri, vagy meghaladja a napi 4 óra időtartamot.
Ehhez „gondozási szükséglet vizsgálat” szükséges, melyet az ESE intézményvezetői
végeznek el az intézményi orvosokkal együtt.
– Szükséges még a beköltözéshez a háziorvosi igazolás is, továbbá a régebbi zárójelentések,
valamint jövedelemigazolás (nyugdíj szelvény).
– A beköltözés előtti egyéb tájékoztatókat, a Házirendet és a kitöltendő dokumentumokat az
intézménybe való beköltözés előtt adjuk a Hozzátartozónak. (honlapunkról letölthető)
Fontos:
A beköltözés, az elhelyezés részletes feltételeinek megbeszélése személyes találkozáskor,
(előgondozás) és az intézmény megtekintése után történik. Minden esetben személyes
találkozás szükséges.
Egyéb tudnivalók:
– Otthonunkban egyszeri bekerülési összeget nem kell fizetni, bár 2015-től törvényi
lehetőség van ennek érvényesítésére, de Egyesületünk Alapszabálya nem engedi a
bevezetését.
– A havi személyi térítési díj 2017-ben 168.000 Ft/fő/hó, amely tartalmazza a teljes
ellátáson kívül a gyógyszerek, pelenka és orvosi, szakorvosi ellátások, rehabilitációs terápiák
(gyógytorna, gyógymasszás, hidroterápia, fizioterápia) költségeit, továbbá a fodrász,
gyógypedikür szolgáltatásokat. A napi térítési díj: 5.6000 Ft/fő/nap. Tájékoztatjuk, hogy az
ellátás önköltsége jelenlegi 273.300 Ft/hó, azaz 9.110 Ft/fő/nap.
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 2017-ben: 168.000 Ft/fő/hó, azaz
5.600 Ft/fő/nap, amely a személyi térítési díjjal egyezően került megállapításra.
– A várólistára való felkerüléshez kérjük, hogy hozzák magukkal a személyes adatokat
tartalmazó iratokon kívül az utolsó zárójelentéseket is.
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) ápolóintézményei:
ESE Baczoni István Rehabilitációs és Ápolóotthon (84 férőhely) Pécelen
Cím: 2119 Pécel, Pihenő u. 2., tel.: (28)454-076 vagy (28)454-077, e-mail: ese@vnet.hu
Intézményvezető: Kalmár-Nagy Tünde, főnővér: Kardosné Medveházi Rita,
ESE Alemany Erzsébet Rehabilitációs és Ápolóotthon (112 férőhely) Isaszegen
Cím: 2117 Isaszeg, Nap u. 2/b., tel./fax: (28)582-425, (28)582-426, e-mail: aesh@invitel.hu
Intézményvezető: Tóth Tamásné Marika, vezető főnővér: Pál Attiláné Kriszti, főnővér:
Danielovits Éva
Az intézmények megtekinthetők: minden nap, személyes jelentkezés: hétfő-péntek 8-17 óráig
A „Megállapodás” letölthető: www.egymast-segito.hu honlapról is.
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