Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Szépkorúak Háza Idősek Otthona
3526. Miskolc, Eperjesi u 5.
Tel: 46-500-540, fax: 46-500-549.
e-mail: szepkoruakhazakht@szepkoruakhazakht.hu
honlap: www.szepkoruakhaza.hu

„Még sudár, egyenes a hátam,
De a fejem meghajlik lassan.
A tükrömtől már mit se kérdek,
Nem előre, de visszanézek
S ülök a csöndes alkonyatban.”
Tábori Piroska

„Ott kezdődik a nagyemberség,
hogy az ember észreveszi,
hogy mások is élnek a földön őkívüle,
és amit tesz, úgy teszi,
hogy nemcsak magára gondol,
hanem másokra is.”
Szabó Magda

Az intézmény megnevezése:
Szépkorúak Háza Nonprofit Kft.
Működési helye:
3526 Miskolc, Eperjesi u. 5. szám
Ellátási forma:
tartós bentlakásos, ápolást-, gondozást nyújtó intézmény
Befogadó képessége:
100 férőhely
Tel:
46/ 500-540
E-mail:
titkarsag@szepkoruakhazakht.hu
Honlap:
www.szepkoruakhaza.hu
Az intézmény vezetője:
Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, ügyvezető igazgató
Az intézmény az Szt.67. §. (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében
biztosítja:
 napi huszonnégy órás szolgálatot
 a lakhatás, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást
 a napi ötszöri étkezést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt
 orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb
étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja
 szükség esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, amennyiben az ellátást
igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a
ruházat, illetve textília tisztítását, jelölését és javítását a házirendben meghatározott módon
 szükség szerint az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket,
 az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodik az ellátást igénybe vevő
egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, szükség szerinti ápolásáról, valamint a
szakorvosi ellátáshoz és a kórházi kezeléshez való hozzájutásáról
 térítésmentesen az intézmény orvosa által havonta összeállított alapgyógyszerkészlet
gyógyszereit.
 az ellátást igénybe vevő költségén az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken
túlmenően felmerülő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet beszerzését. (A
rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet költségének viselésére az intézmény csak az
1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 52. §. (6) és (8) bekezdéseiben szabályozott esetekben
köteles)
 a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a
testközeli segédeszköznek az ellátást igénybe vevő költségén történő beszerzését. (A
testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az intézmény csak az 1/2000. (1.7.) SzCsM
rendelet 52. §. (6) bekezdéseiben szabályozott esetekben köteles)
 az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátását, melynek keretében biztosítja többek
között:
o a személyre szabott bánásmódot,
o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos
megbeszélést,
o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
o a szükség szerinti foglalkozást,
o a családi és társadalmi kapcsolatok kulturált és zavartalan fenntartásának személyi és
tárgyi feltételeit, így különösen erre a célra az intézményben megfelelő helyiség
biztosításával,
o a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 Intézményünk saját gyógytornász szakemberrel, rekreációs szobával, kápolnával rendelkezik
Intézményünk demenciában szenvedőket, pszichiátriai és szenvedélybetegeket nem tud fogadni!
Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők személyi térítési díjat fizetnek, melyet a mindenkori
hatályos jogszabályoknak figyelembe vételével határozunk meg.
A 2021. évi intézményi térítési díj 4 800,- Ft. naponta.

Intézményünk élete képekben:

