Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

Szombathely (Székhely)
9700, Szombathely, Bogáti út 72.
https://szombathelyiidosekotthona.hu/
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 megközelíthetősége
Szombathely megyei jogú város a Nyugat-Dunántúl régióban helyezkedik el. Autóval és
tömegközlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető a székhely intézmény. Budapestről
autóval M1 autópályán és M 86 gyorsforgalmi úton a várost elkerülő körgyűrűn a 87 számú
úton haladva tájékoztató tábla segíti az intézménybe érkezőket. Tömegközlekedéssel a Keleti
pályaudvarról induló intercity, valamint a Déli pályaudvarról induló gyorsvonatokkal átszállás
nélkül érhetik el a várost.

Az elhelyezés körülményei
A „hotelszolgáltatás” keretében történő ellátás két-, három-, négy és több ágyas
(heverő/kórházi ággyal, éjjeli szekrénnyel, polccal, szekrénnyel felszerelt) szobákban valósul
meg. Minden szobához tartozik kézmosó vagy fürdőszoba, hűtőszekrény, Tv csatlakozás. Az
intézményben nővérszobák, orvosi rendelő, tornaszoba, sószoba, társalgók, foglalkoztató,
kápolna szolgálja a lakók mindennapjait.

Szombathelyi pillanatképek

Polgárdi telephely
8153 Polgárdi, Somlyói u. 2.
Telefonközpont: 06 22/576-200
e-mail: polgido@gmail.com
Az intézmény megközelíthetősége
Polgárdi Budapesttől 80 km-re található. Legkönnyebben megközelíthető Budapest Déli
pályaudvarról a Tapolcára induló személyvonattal. Az állomás az otthon szomszédságban
van.

Az elhelyezés körülményei
A festői környezetben elhelyezkedő kétszintes épület 1892-ben épült, eredetileg
Batthyány gróf vadászkastélya volt. Szociális intézményként 1952-től működik. 2005.
év elején befejeződött az otthon épületbővítéssel egybekötött rekonstrukciója, melynek
következtében európai színvonalú intézmény került kialakításra. Az 55.000 m 2 -es
területet tágas park veszi körül, annak szélén egy tavacskával. Az átriumos udvar
kellemes, védett kinti pihenésre ad lehetőséget.

Festői környezetben összesen 165 fő rászoruló, eredetileg a fővárosban élt személy
részére biztosítunk nyugodt és biztonságos körülményeket, kiegyensúlyozott
életfeltételeket, valamint személyre szóló ápolást, gondozást. A lakók ellátása korszerűen
berendezett, világos, fürdővel, WC-vel, gardróbbal, hűtőszekrénnyel, TV-vel,
nővérhívóval ellátott, 1-4 ágyas szobákban valósul meg. Az akadálymentes közlekedés
az egész épületben biztosított. A szintek közti közlekedést személyszállító liftek segítik.
Az intézményben tágas, jól felszerelt foglalkoztató helyiségen kívül négy társalgó, egy
könyvtár, e g y hitéleti szoba, sóterápiás és gyógytorna szoba áll rendelkezésre. A tágas
étterem és terasz mellett szintenként teakonyhák szolgálják a kényelmet.

Polgárdi pillanatképek

Sóterápiás szoba - A Nyugalom Szigete

Gyógytorna

Közösségépítő ügyességi játék

Az intézmény által biztosított szolgáltatások
Az önmagukról gondoskodni nem, vagy csak segítséggel képes ellátottak részére az
Intézmény komplex ellátást nyújt a szakmai jogszabályokban foglaltak alapján.
Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére az ellátást személyre szabottan,
holisztikus szemlélettel végzi - szükség szerinti ápolással, gondozással, szociális és
mentálhigiénés ellátással.
Az Intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
 napi ötszöri étkezést (egy alkalommal főtt ételt), orvosi javaslat alapján diétát vagy többszöri
étkezést,
 szükség szerint ruházattal és textíliával történő ellátást és a textíliák, ruházat mosását,
javítását a házirendben foglaltak szerint,
 lakhatást, világítást, melegvíz-ellátást, a fűtési szezonban folyamatos fűtést,
 rendszeres ápolói-gondozói felügyeletet, gondozást,
A gondozás során nagy figyelmet kap a lakók testi higiénéje, a rendszeres tisztálkodás, a
köröm, a haj és a bőrápolás. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruházat
megválasztásához és a felöltözéshez nyújt segítséget.
 az egészségügyi ellátás keretében a jogszabályban meghatározott időtartamú orvosi ellátást,

egészségügyi tanácsadást, szűréseket, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését, a
szakorvosi ellátáshoz, sürgősségi ellátáshoz és kórházi kezelésekhez való hozzájutást,

az egészségi állapotrendszeres ellenőrzését, Az orvosi ellátást belgyógyász, pszichiáter
és rehabilitációs szakorvos biztosítja.
 a gyógyszer alaplistában szereplő gyógyszereket térítésmentesen (egyebekben az 1/2000.
(I.7.)SzCsM rendelet 52.§-ában foglaltakat kell alkalmazni a gyógyszerrel és gyógyászati
segédeszközzel történő ellátás esetén),
 a szociális és mentális gondozását, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét,

A szabadidő eltöltéséhez szintenként kialakított társalgók állnak rendelkezésre,
televízióval, rádióval, videóval. A házi könyvtárból könyvek és folyóiratok
kölcsönözhetőek. Számítógépek és internet használata biztosított. Az egyéni, csoportos
és közösségi programokat (pl.: kézimunkázás, kertgondozás, szórakoztató és kulturális
rendezvények, házi ünnepségek, kirándulások) biztosítja.
 A hitélet gyakorlását ökumenikus kápolna biztosítja.
 A székhelyen mozgóbolt, telephelyen büfé üzemel.

Az intézmény az alapfeladatokat meghaladóan is biztosít programokat, szolgáltatásokat (pl.:
fodrász, pedikűr, manikűr, vendégétkeztetés, vendégszoba, fogtechnikai munkák, kirándulás,
színházlátogatás), melyekért eseti térítési díj fizetendő.
Orvosi ellátás

Sószoba

Gyógytorna

Kápolna

