
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

9700, Szombathely, Bogáti út 72. 
 

Telefon: 06-94/508-036, fax: 06-94/328-137, e-mail: bogat@t-online.hu 

Bemutatkozás 

Az intézmény Szombathely déli részén 12 hektáros 

természetvédelmi területnek nyilvánított ősparkban 

elhelyezkedő három műemlékvédelem alatt álló 

épületben működik.  Az intézmény szakmai munkáját 45 

fő végzi, az üzemeltetést további 35 fő biztosítja.  

Azoknak nyújtunk segítséget, akik már önmaguk 

ellátására nem, vagy csak részben képesek.   

 

A „hotelszolgáltatás” során két-, három-, négy és több 

ágyas szobákban biztosítunk az állapotnak megfelelő 

fekvőhelyet (heverő/kórházi ágy), éjjeli szekrényt, 

polcot, szekrényt. Minden szobához tartozik kézmosó, hűtőszekrény, Tv csatlakozás. Az 

intézményben nővérszobák, orvosi rendelő, tornaszoba, társalgók, foglalkoztató, szolgálják 

lakóink mindennapjait. A szobák és a közös helyiségek tisztaságára saját munkatársaink 

ügyelnek. 

 

Hisszük, hogy a korszerű táplálkozás az egészséges életmód szerves része, ezért a szükséges 

folyadékbevitel biztosítása mellett a kornak és az egészségi állapotnak (diéták) megfelelő 

mennyiségű és minőségi tápanyagokat biztosítunk lakóink számára. 

  

A lakók biológiai – lelki és szociális jólét állapotának biztosítását az ápolási folyamatba 

építve végezzük egyéni gondozási szükségletek alapján. Az orvosi ellátást belgyógyász, 

pszichiáter és rehabilitációs szakorvos biztosítja. Segítségükkel ellátjuk a prevenciós 

feladatokat, biztosítjuk a lehetőségét a szűrő és ellenőrző vizsgálatoknak. 

  

A gondozás során nagy figyelmet fordítunk lakóink testi 

higiénéjére, a rendszeres tisztálkodásra, a köröm, a haj és a bőr 

ápolására. Segítséget biztosítunk az évszaknak és az időjárásnak 

megfelelő ruházat megválasztásához, a felöltözéshez. A ruházat és 

a textíliák tisztítását, ápolását saját mosodánk és varrodánk végzi. 

  

A lakók mentálhigiénés gondozása során személyre szabott bánásmódot alkalmazunk. 

Biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerinti pszichoterápiás 

foglalkozást végzünk. Segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas 

kapcsolatok kialakulását és működését. Szociális ellátás keretében biztosítjuk a szociális és 

életvezetési tanácsadást, a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való hozzájutást.   

Szolgáltatások: 

 Szolgáltatások/programok  

o Lakhatásról való gondoskodás, napi 24 órás felügyelet mellett 

o Állandó gondozói - ápolói felügyelet 

o Teljes körű gondozási, alapápolási feladatok ellátása 
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o Napi háromszori étkezés biztosítása, melyből legalább egy meleg étkezés 

o Orvosi javaslatara diétás, illetve ötszöri étkezés biztosítása 

o Igény, valamint szükség szerint textíliával és évszaknak megfelelő ruházattal 

való ellátás 

o Mentális gondozás, lelki segítségnyújtás,  

o Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás 

o A család, valamint az ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

o Orvosi ellátás (belgyógyász, reumatológus, pszichiáter) 

o Gyógytornász / fizikoterapeuta 

o Az ellátottak alapgyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátása 

o Szakorvosi javaslatok beszerzésében segítségnyújtás 

o Szakorvosi vizsgálatok igénybevételének segítése, megszervezése 

o Az ágynemű és ruházat mosatása, tisztítása, javíttatása 

o Rendszeres egészségügyi felvilágosító rendezvények szervezése 

o Rendszeres vallásgyakorlási lehetőség 

Programok: 

 Születésnapok egyéni, a névnapok közös megünneplése a lakók a dolgozók és 

családtagok részvételével 

 Nagyobb ünnepek, mint Húsvét, Karácsony, Anyák napja Szüreti mulatság, 

Farsang megünneplése. 

Elhelyezés: 

o Két kastély és egy pavilon épületben, két-, három-, 

négy és több ágyas szobákba. Minden szobához 

tartozik kézmosó, hűtőszekrény, Tv csatlakozás. 

Az intézményben nővérszobák, orvosi rendelő, 

tornaszoba, társalgók, foglalkoztató találhatók. 

Étkezés:  

o napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés) 

orvosi javaslatra diétás étrend 

Ellátás: 

o az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint 

ruházattal, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti 

higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk 

cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése) 

o napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal 

o egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet 

biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, 

szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését 

o egészségmegőrző programokon való részvétel 

o önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 
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