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Tájékoztató 

 
Tisztelt Érdeklődő! 

 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az idősek otthonában történő elhelyezés 

feltételeiről valamint az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról. 

Tudjuk, hogy a döntés, melyet meg kell hoznia az egész családnak nem könnyű. 

Fő célként az idős emberek utolsó éveinek minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését 

tűztük ki. Az emberi értékekre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, az intézmény minden 

dolgozója kinyilvánít nemcsak a mindennapi munkájában, hanem az egész életszemléletében. 

 

Intézményvezető: Illés Nikoletta 

Intézményvezető elérhető: 34/540-033 vagy 34/342-167 telefonon 

 

Az intézményről röviden: 

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye 1950.-tól működő szociális ellátást nyújtó 

bentlakásos intézmény. Az Intézmény Komáromban található, kiépített parkoló helyekkel, 

parkosított területtel, ahol padok biztosítják a kényelmes pihenés lehetőségét. Az épület 

akadály mentesítve van, a szinteket belső felvonó köti össze. 

Az intézmény 90 fő kényelmes elhelyezését tudja biztosítani. 31szoba 1 és 2 fő elhelyezésére 

alkalmas lakrészek is ki vannak építve, amikben konyha és fürdőszoba is található. A 

lakószobák felszereltségébe tartozik a kábel tv., nővérhívó, telefon és internet csatlakozási 

lehetőség. A bentlakók életminőségét kedvezően befolyásolja a kellemes külső belső 

környezet. Szakmai tevékenységünk során külön figyelmet kap az egyéni bánásmód, a 

megfelelő mentális irányítás. 

 

Az Intézmény tevékenysége:  
Gondoskodunk a lakók mentálhigiénés ellátásáról. A konfliktushelyzetek megelőzése 

érdekében egyéni és csoportos megbeszéléseket tartunk. Gondoskodunk az ellátottak családi 

és társadalmi kapcsolatainak fenntartásáról. A vallásának megfelelően mindenki részt vehet az 

istentiszteleteken. Segítjük és támogatjuk az intézményen belül kis közösségek, társas 

kapcsolatok kialakulását és működését. 

A lakók részére ápolást, gondozást, egészségügyi ellátást, a szükséges foglalkoztatást, 

mentálhigiénés gondozást biztosít az intézmény. Az intézménynek saját háziorvosa van, aki 

heti 1-szer vagy szükség szerint felügyeli a lakók egészségi állapotát. 

 

Az intézmény szolgáltatásai: 

- az intézmény az ellátást igénybe vevőknek teljes körű ellátást biztosít 

- szakképzett ápoló-gondozó személyzet biztosítása 

- napi ötszöri étkeztetést biztosítunk 

- mosást, takarítást 

- fűtést, világítást, hideg-melegvíz szolgáltatást 

- orvosi ellátást 

- kábeltévé csatlakozási lehetőséget a szobában 

- segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében 
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Ki nem lehet az intézmény lakója: 

- baktériumürítő 

- fertőző betegségben szenved 

- értelmi fogyatékos 

- pszichiátriai betegségben szenved 

- ön vagy közveszélyes beteg 

- idült sebbel rendelkezik 

 

Térítési díj: 

 

Idősotthoni ellátás 2008. január 01-től csak a meghatározott gondozási szükséglet fennállása 

esetén nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így 

az egészségi állapotot, az ápolásra való rászorultságot és az önkiszolgálás képességét 

vizsgálni kell. Az ellátást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát az 

intézményvezető végzi. Az idősotthoni ellátás napi négy órát meghaladó gondozási 

szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. A gondozási szükséglet megállapítását 

követően, de az ellátás igénybevétele előtt jövedelemvizsgálatot is kérni kell. Fontos: Az 

idősotthoni ellátás bekerülésének feltétele a négy órát meghaladó gondozási szükséglet 

fennállása, de az elhelyezés nem függ a jövedelmi, vagyoni helyzettől, azonban annak 

igazolása alapján kell a személyi térítési díjat megállapítani. 

Egyszeri hozzájárulás nincs, csak havi térítési díj fizetés van. 

Jelentkezéskor az intézmény leendő lakóival megállapodást kötünk, amelyben rögzítjük a 

legfontosabb szempontokat.  

 

 

A felvétel szabályai: Az ellátás szóbeli, és írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. 

Az intézményben folyó személyes gondoskodás igénybevétele az ellátást igénylő, vagy 

törvényes képviselője kérelme alapján történik. A felvételi kérelmekről és a soron kívüli 

elhelyezésről az intézmény vezetője dönt. A felvételi kérelem elutasítása írásban történik. 

 

 

Ellátási terület: Komárom város közigazgatási területe 

Bekerülési idő: A bekerülési idő kb. 3-4 hónap, üresedéstől függően 

 

Az ellátásban részesülők köre: 

- az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos 

segítséggel képes- elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a napi ötszöri 

étkeztetéséről, lakhatásáról, egészségügyi ellátásáról és mentális gondozásáról. 

- határozott ideig, de legfeljebb három hónapig gondozási szükséglet nélkül is ellátható 

a kérelmező, amennyiben egészségügyi állapota vagy személyes körülményei az 

ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé. 

- akik vállalják a meghatározott térítési díj megfizetését és akiket egészségügyi okok 

miatt a közösségi együttélésből nem kell kizárni 

 

A kérelmező elhelyezése egészségi állapotától függően 2-3-4 ágyas szobákban történik, 

kivételt képez ez alól a fokozott megfigyelést, ápolást igénylő fekvő betegek ellátására 

szolgáló betegszoba, ahol 6 fő látható el. 

 

 



Azt kérjük a leendő lakótól, hogy amennyiben ideje és egészségi állapota azt lehetővé teszi, 

személyesen is keresse fel az intézményt és beszélgessen el a már itt élő lakókkal. Kérjük 

előzetes bejelentkezés alapján, keresse fel az intézményt. Bejelentkezés: munkanapokon 8-15 

óra között a 34/ 540-033 telefonszámon.  

Köszönjük érdeklődésüket 

 

 

 

Szolgáltatásainkról készségesen adunk további felvilágosítást telefonon, 

személyesen vagy e-mail-ben. 
 


