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IDŐSEK OTTHONA

Intézmény bemutatása /Ismertető/
Békéscsaba csendes, zöld övezeti kerületében az Ady Endre utcában található az Ady Endre utcai Idősek Otthona.
Parkosított pihenő kerttel rendelkezik, szökőkút, filagória, hintaágy szolgálja a lakók pihenését.
Az idősek otthona 24 órás ápolást-, gondozást biztosít, folyamatos nővéri ellátással. Az ápolás-gondozás az egyéni
állapotnak megfelelően, ennek figyelembe vételével történik.
Felszereltsége és a szigorú szakmai követelmények betartása lehetővé teszi az ellátottak magas színvonalú, teljes
körű ellátását.
Mindezt a megfelelő létszámú és szakirányú végzettséggel, kellő empátiával és toleranciával rendelkező
személyzet is biztosítja.
Intézményünkben általános idősek otthona és demens betegeket ellátó részleg is működik.
Az Intézmény egy emeletes, akadálymentesített. A szintek közötti közlekedést lift használata könnyíti meg.

Kiépített segélyhívó rendszer szolgálja az ellátottak biztonságát.
Szintenként egy-egy teakonyha is rendelkezésre áll, amit a lakók egyéni igények szerint főzésre, sütésre
használhatnak.
Egy vagy két ágyas szobában való elhelyezésre is van lehetőség-egyszeri hozzájárulás ellenében.
Az ellátottak, TV, telefon, és internet szolgáltatást is igénybe vehetnek.
Igénybe vehetők fizioterápiás kezelések. Sószoba, infrakabin áll ellátottjaink rendelkezésére.
Több közösségi tér, könyvtár, étkező és foglalkoztató biztosít megfelelő környezetet a szabadidő hasznos
eltöltésére.
Napi ötszöri normál étrend mellett diétás étrendet is biztosítunk.
Az ellátottak ruházatának mosása, vasalása saját mosodában történik.
Az ellátottak részére a pénz és értékmegőrzés biztosított.
Nyitott intézmény vagyunk, a látogatási idő nincs korlátozva, a lakók igény szerint kijárhatnak az intézmény
területéről.

Szolgáltatásaink
Az Intézmény teljes körű ellátást biztosít lakói részére.
Személyre szabott, egyedi igények figyelembevételére is van lehetőség a gondozás ennek megfelelően történik.
Orvosi és egészségügyi ellátás:
Lakóink rendszeres orvosi ellátását heti 2 alkalommal belgyógyász /diabetológus-endokrinológus/ és heti 1
alkalommal pszichiátriai szakorvosok végzik. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése az intézmény
szervezésében zajlik
A területileg illetékes szakorvosi ellátáshoz az intézmény gondoskodik a betegek szállításáról /betegszállítás/
Az egészségi állapot megőrzése és fenntartása érdekében szükség esetén fizioterápiás, és gyógymasszőr
ellátásokat tudunk biztosítani
Egyéni és külön igények kielégítésére (pl: fodrász, pedikűr) külön díjazás ellenében van lehetőség az intézményen
belül.
Mentálhigiénés ellátás:
A szabadidő hasznos eltöltésére, színvonalas, változatos kulturális programokat szervezünk. Megszervezzük a
névnapok, ünnepnapok, közösségi események megtartását, megteremtjük a hitélet gyakorlásának feltételeit,
valamint egyéni foglalkozásokat tartunk.
Az ellátottak személyes szükségleteik beszerzéséhez, ügyeik intézéséhez, egyéni bevásárlásához segítséget
nyújtunk.

Demens betegek ellátása
Teljekörű ápolás testnek és léleknek
Intézményünkben demens részleg működik, ahol a súlyos demens lakóinkat látjuk el. A részleg teljesen
elkülönített, külön pihenőkert áll a lakók levegőn való tartózkodására. A részleg zárt rendszerű, kamerás
megfigyelő rendszer és zárt beléptető rendszer teszi lehetővé a lakók kiemelt biztonságát.
A demens állapot speciális terápiát igényel, melynek során lehetőség nyílik az idős emberek elveszett
képességeinek pótlására, szocializációjának fenntartására, és foglalkozás terápiára.
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