Tájékoztató a kérelem benyújtásáról és a beköltözésről
(Időskorúak Gondozóháza)
Az átmeneti elhelyezés egy évig vehető igénybe. Intézményi orvosi javaslatra még egy évvel
meghosszabbítható.
A Gondozóházba való bekerüléshez szükséges a Kérelem nyomtatvány kitöltése.
A kérelem mellékletei az elbírálásához szükséges iratok másolatai, pl.: TAJ kártya, éves nyugdíj
igazolás, legfrissebb kórházi zárójelentés, szakorvosi vizsgálatok, demencia kórképpel rendelkezők
esetén az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai vagy Neurológiai Szakkollégium által befogadott
Demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus szakorvos által kiállított demencia kórkép legalább
középsúlyos fokozatát megállapító szakvélemény másolatai.
A kitöltött kérelmet személyesen vagy postai úton is eljuttathatják Otthonunkba. Megérkezéséről
szóban vagy írásban tájékoztatjuk Önt, vagy – ha van - törvényes képviselőjét.
Ezután kerül sor az előgondozás időpontjának egyeztetésére. Az előgondozás célja, hogy tájékoztatást
nyújtsunk az otthon életéről, hogy felkészülhessen az otthonban való életre, valamint mi is
megismerjük Önt. Átadásra kerül a Megállapodás tervezete, az Értesítés a térítési díjról, ill. a
Házirend.
Üres férőhely esetén írásban értesítjük Önt a férőhely elfoglalásáról.
Ezt követi a Megállapodás megkötése, illetve a beköltözés.

Beköltözés esetén kérjük, hozza magával az alábbi iratokat, dokumentációkat.
 veszélyhelyzet ideje alatt az aktuális eljárásrend alapján szükséges tesztek ( PCR, gyorsteszt)
 utolsó két év orvosi papírja (zárójelentések, leletek)
 háziorvos/kezelőorvos által igazolt aktuális gyógyszeres terápia, vagy 30 napon belüli kórházi
zárójelentés
 amennyiben van szakorvosi javaslat, inkontinencia betét szakorvosi javaslat
 háziorvosi/kezelőorvosi igazolás, hogy fertőző betegségben nem szenved, közösségbe mehet
 személyi igazolvány
 lakcímkártya
 társadalombiztosítási kártya (TAJ kártya)
 éves nyugdíjigazolás és utolsó havi nyugdíjszelvény
 közgyógyellátási igazolvány, parkolási igazolvány (ha van)
 Egy heti gyógyszer kiváltva
Ruhaneműkkel kapcsolatban kérjük az alábbiak betartását:
 az összes ruhaneműt mosásálló lakkfilccel kérünk ellátni.
Az évszaknak megfelelő, legalább három váltásban az alábbiakra van szükség:
 felső ruházat
 blúz ill. ing, póló
 szoknya ill. nadrág, ruha
 kabát
 kardigán, zakó, mellény (ízlés és szükség szerint)
 zokni, harisnya, harisnyanadrág (5-6 váltás igény szerint)
 hálóruha (3-4 váltás)
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fehérnemű (5-6 váltás)
utcai cipő
szobai cipő, papucs (zuhanyzáshoz műanyag, nappalra kényelmes papucs)
fürdőköpeny
ágynemű (paplan, párna, kispárna, takaró, pléd – ahogy szeret aludni)
ágynemű huzat 3 garnitúra
lepedő 3 db

Betegszobai elhelyezés esetén kérjük a lakókat / hozzátartozókat, hogy műanyagszövésű ruhákat
(nylon, polyester), ha lehetséges ne hozzanak be. Olyan ruházatot válogassanak össze, ami magas
pamuttartalommal bír, kényelmes, könnyen fel-és levehető.
Megeshet, hogy a hideg és meleg évszakváltásokkor újra kell tölteni a szekrény tartalmát az éppen
aktuálisan megfelelő ruházattal.
Kérjük, hogy ilyenkor a hozzátartozó megőrzésre vigye haza az éppen akkor nem használt
ruhamennyiséget.
Betegszobai elhelyezés esetén a tisztálkodási és testápolási kellékek:
 szappan vagy tusfürdő
 fogkefe, fogkrém vagy fogsortisztító szer, szükség esetén fogsor ragasztó (műfogsor esetén)
 egyéb tisztálkodási és kozmetikai szerek, pl.: arckrém, testápoló, kézkrém…
 3 db mosdókesztyű
 törölközők:
közepes méretű 4 db, kicsi kéztörlő 4 db,
 fésű/hajkefe
 borotválkozáshoz borotva, (villanyborotva) borotvahab, a lakó igénye szerint arcszesz
 papír zsebkendő
 WC papír
 szalvéta vagy papírtörlő
 pohár, tányér, tálca, nagykanál, kiskanál, villa
Ha az egészségi állapot indokolja, javasoljuk a műanyag, füles bögre beszerzését.
Személyes tárgyak
 Egyágyas apartmanok esetében saját bútorzat, faliképek, egyéb lakberendezési tárgyak és
műszaki cikkek is hozhatók.
Nem hozhatók be tűzveszélyes eszközök, tárgyak! Az apartmanban őrzött nagyobb értékekért az
intézmény nem vállal felelősséget. (Erre vonatkozó részletes szabályozás a Házirendben)
Több ágyas lakószobák esetében az intézményvezetővel előzetesen egyeztetett módon a rendelkezésre
álló hely erejéig apróbb dolgok behozhatók (pl. terítők, párnák, képek).

Szeretettel várjuk Önt!
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