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A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Alapítvány Időskorúak Gondozóháza 2018.02.05- én megkezdte 
működését. 
 
Az intézmény típusa: átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 
Az intézmény országos lefedettséggel rendelkezik. 
 
A szolgáltatás célja: 
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők 
fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 
A felvételt megelőzően előgondozás szükséges, az intézmény saját háziorvosi szakvéleménye alapján dönti el, 
hogy az érintett számára a felvétel javasolt e. 
Az intézmény a súlyos demenciában szenvedő, illetve napi szintű egészségügyi ellátásra szoruló betegeket más 
ápoló osztályokra/intézményekbe való elhelyezésére tesz javaslatot. 
Az intézmény 1 év időtartamra biztosítja az elhelyezést és az ellátást az időskorúak számára, ami szükség szerint 
1 évvel hosszabbítható.  
 
A szolgáltatás:  
Az intézmény Taksonyban, Erőspusztán található, ami 3 db épületből álló épületegyüttest jelent. Ebből 2 épület a 
lakók elhelyezésére, 1 épület pedig a közösségi programok biztosítására szolgál.  
Az intézményben 28 főt tudunk elhelyezni, ehhez 10 db 2 ágyas és 8 db 1 ágyas szoba áll a rendelkezésre. A 
szobákhoz, nővérszoba, tálalókonyha étkezőhelység és akadálymentes mosdók kapcsolódnak  
A napi 5 étkezést, az intézményi és személyi textilmosást, valamint a gyógyszerellátást és szükség szerint az 
alapvető gyógyszerezést, gyógyszeradagolást, valamint a gyógyászati segédeszközöket a lakók számára 
biztosítjuk. A speciális gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit az ellátottnak, hozzátartozójának 
szükséges biztosítani.  
11 fős szakmai személyzet áll az ellátottak rendelkezésére napi 24 órában. Az intézményvezető, mentálhigiénés 
munkatárs, orvos, 5 fő szakápoló és 3 fő kisegítő munkatárs biztosítja a folyamatos felügyeletet, ápolást, 
gondozást.  
Az idősek ápolása gondozása mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak részére, mentális 
állapotuknak megfelelő programokat biztosítsunk úgy, mint közösségi programok, egyéni beszélgetések, 
tanácsadások, ünnepekhez kapcsolódó programok, foglalkozások, játékok, hiszen a játék öröme a 
mindennapokat színesebbé teszi. (pl.: társasjáték, kártya stb.) A foglalkozások többek között azért is fontosak, 
hogy a passzívabb vagy mozgásszervi rendellenességgel rendelkező lakókat is kicsit „megmozgassuk”, de 
fizikailag ne terheljük meg őket. A demencia, mely egy elég komplex tünetcsoport, sajnos az időskorral jár, ezért 
igyekszünk, a kognitív funkciókat személyre szabottan szinten tartani, fenntartani, romlását mérsékelni, vagy 
amennyire lehetséges még lelassítani. 
Az intézmény működtetésével, a szolgáltatások biztosításával az a célunk, hogy azoknak az időseknek, akik 
magukra maradtak, önellátásra nem képesek, méltó módon megadhassuk annak a lehetőségét, hogy mentális és 
egészségi állapotuknak megfelelő ellátást kaphassanak.  
 
Jelentkezés, további felvilágosítás (hétköznap 8 órától 16 óráig) a +36 30 828 27 92-es telefonszámon. 


