
 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az ARANYKERESZT Ápoló Otthon Közhasznú Nonprofit Kft. 1991. óta működik a fővárosban. Bentlakásos 

intézményünkben a Margaréta Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonában 1106 Budapest, Jászberényi 

út 82. szám alatt idős és pszichiátriai beteg emberek gondozását és ápolását látjuk el. Nagy figyelmet 

fordítunk arra, hogy lakóink életkorának és egészségi állapotának megfelelő színvonalas életkörülményeket 

teremtsünk. A mozgáskorlátozott lakók is élvezhetik az otthon kényelmét, hiszen az épület és az azt 

körülvevő kert is akadálymentes.  

 

Beköltöző lakóinknak az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:  

 

• Napi háromszori étkezést, szükség esetén diétás lehetőséggel (változatos házias ízek, egyénre  

szabott tálalással).  

• Orvosi ellátásban rendszeresen és szükség szerint részesülnek lakóink, amely a háziorvosi  

ellátást foglalja magába. Lakóink ellátása 24 órás nővérszolgálattal, egyénre szabott gondozási,  

szükség esetén ápolási tervvel történik.  

• Az alaplistán szereplő gyógyszereket ingyenesen biztosítjuk, míg az azon nem szereplő  

gyógyszerek, valamint gyógyászati segédeszközök orvosi felírásra, térítés ellenében biztosítottak.  

• A szobák és közös helyiségek takarítása (naponta takarítjuk a közös helyiségeket és a lakók  

szobáit is).  

• Felső és alsó ruházatot mindenki sajátot visel, de szükség szerint intézetit is tudunk biztosítani.  

• Mosás (a lakók ruháinak mosása intézményen belül történik).  

• Szobáink bútorokkal berendezettek, de örömmel vesszük és javasoljuk egy-két kedves, megszokott 

tárgy behozatalát ( pl. képek, falvédő, színes takaró, TV, rádió )  

• Közösségi programjainkat – zenehallgatás, kézműves foglalkozás, istentisztelet, közös televíziózás, 

ünnepek megtartása – mentálhigiénés szakembereink szervezik, amelyeken a részvétel szabadon 

választott.  

• Könyvtár (magyar és idegen nyelvű könyvek és újságok állnak a lakók rendelkezésére)  

• Külön térítés ellenében igénybe vehetik egyéb szolgáltatásunkat pl.: gyógymasszőr, fodrász, 

pedikűr, kozmatikus.  

 

Intézményünkbe saját kérelem alapján, orvosi javaslattal lehet bekerülni 

. 

Margaréta Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonában az elhelyezés 2- 3 ágyas fürdőszobás, illetve 3-4  

ágyas közös fürdőszobás lakószobákban történik. Intézményünkben fekvő illetve súlyosabb állapotú betegek  

elhelyezésére is van lehetőség.  

Otthonunk három szinten, jelenleg 131 férőhellyel működik. Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi szociális  

és egészségügyi ellátásra, ápolásra.  

 

A havi térítési díj: 174.000,- Ft 

Az elhelyezéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást ad étékesítési munkatársunk:  

Mobil: +36-20-5898-204  

 

E-mail: ertekesites@aranykereszt.hu 

www.aranykereszt.hu 

 

dr. Szaszkó Bogár Erzsébet  

ügyvezető  

a Fenntartó képviseletében  

 

Szeretettel várjuk új lakóinkat !  
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