
“Öreg korban is sarjat
hajtanak, dús lombúak

és zöldek maradnak, és
hirdetik: Igaz az ÚR,

kősziklám ő….” 

Zsolt.92,15-16

Életfája
Idősotthon

Bemutató füzet



Az Életfája
Idősotthonról

HA NYUGDÍJAS ÉVEIT NYUGALOMBAN, BIZTONSÁGBAN,
CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN SZERETNÉ TÖLTENI,  AHOL

MINDIG VAN VALAKI,  AKI SEGÍTHET, AKKOR IDEÁLIS HELYRE
TALÁL AZ ÉLETFÁJA OTTHONBAN. 

    Az Életfája Idősotthon működtetője a
Diakonia Keresztyén Alapítvány
Nagyváradi Fiókja. Félegyházán,

nyugodt vidéki környezetben található,
Nagyváradtól 30 kilométerre. Állandó

felügyeletet biztosít a lakóknak,
gondozói és ápolói személyzettel.

    A gondozási szolgáltatások
mellett, orvosi szolgáltatásokat is

nyújtunk, heti rendszerességgel orvos
vizsgálja meg az időseket. A

mindennapokat igyekszünk színes
programokkal, áhítattal, tematikus

programokkal, játékkal gazdagítani. A
legnagyobb attrakció a lakók körében

a masszázs, 
gyógytorna szolgáltatás.

 



SZOLGÁLTATÁSOK

Lakhatás Egészségügyi és szociális
ellátás

Alapellátás Programok

Tíz, teljes közműellátással
rendelkező lakószobát bocsátunk

lakóink rendelkezésére, melyek
füstérzékelővel felszereltek.

Kisebb személyes tárgyaikat is
magukkal hozhatják, hogy

otthonosan érezzék magukat.

A lakók rendelkezésére áll az
intézményi ápoló, heti

rendszerességgek szakorvosi
vizsgálat, gyógyászati segédeszköz-

ellátás, havonta pszichológiai és
pszichiátriai felmérés és szociális

tanácsadás.
 

Az otthonban élőknek napi négyszeri
étkezés áll rendelkezésére. 

Dietetikus által javasolt diétás
igényeket is figyelembe veszünk.
  Lakóinkat alap tisztálkodószer-

csomaggal látjuk el, melynek tartalma
az egyéni igényektől függ. 

A lakók ruházatának, textilneműjének
mosása, vasalása a szolgáltatások

részét képezi.
 

A közösségi terekben (társalgók,
olvasósarok) kerülnek

megrendezésre a szabadidős
programok: áhitatok, készségeket

fejlesztő, memória fejlesztő
gyakorlatok. Van internet hozzáférés,

TV nézési lehetőség. 
Az otthon melletti udvar, kert a

pihenésre, kertészkedésre, sétára,
napozásra is lehetőséget kínál. 

 



Mit biztosítunk?
Teljes közműellátással
rendelkező  3 és 4 ágyas
szobák
Kábeltelevízió
Internet-hozzáférési
lehetőség
Rendszeres intézményi
orvosi ellátás
Gyógyászati segédeszköz-
ellátás
Éjjel-nappali ápolói-
gondozói felügyelet
Napi négyszeri, dietetikus
által összeállított étkezési
lehetőség
Lakók alaptisztálkodó-
szerekkel való ellátása

A lakók ruhájának,
textilneműjének tisztán
tartása, mosása, vasalása
Kulturális és szabadidős
programok
Könyvtár, olvasósarok
Társalgók, hobbyszobák
használata
Rendszeres időközönként
megtartott istentiszteletek,
áhitatok
Parkolási lehetőség  az
intézmény előtt
Szállítás előzetes egyeztetés
alapján
Igény esetén segítség a
bevásárlásban

Áraink minden esetben személyre szabottak,  melyek
elhelyezéstől, szolgáltatáscsomagtól, életkortól és egyéb

tényezőktől függnek.
Amennyiben egyéni tájékoztatást igényel, kérjük, hívja

a 004 0722266552-es telefonszámot, 
vagy írjon a 

diakoniaoradea@diakonia.ro 
e-mail címre.

Árak



    Az Életfája Otthonban a lakók érdeklődését
figyelembe véve kerülnek megszervezésre a

klubok: irodalmi klub, kertészkedő klub,
kézműves és kézimunkaklub, zenés estek,

teadélután, játékok, tematikus beszélgetések
és egyéb foglalkozások.  Az olvasni vágyókat

hangulatos olvasósarokkal várjuk, sőt
felolvasásokat is tartunk délutánonként. 

 

Az Életfája Idősotthon
különlegességei

Gyógytornász-masszőr és rehabilitációs
terem, valamint eszközök állnak a lakók
rendelkezésére. A rehabilitációt az idősek
saját ágyában, szobájában, vagy a
rehabilitációs szobában biztosítjuk.

Színes programkínálat

Rehabilitáció, torna, masszázs



Felszereltség, adottságok

Udvar, kert,
padok, tiszta
levegő, torna,

séta a friss
levegőn,

napsütésben.

Gyógytorna és
masszázs a

rehabilitációs
szobában vagy

az idős
szobájában, sőt
az udvaron is.

Kényelmes, 3 és 4
ágyas szobák,
saját fürdővel,

ahová személyes
tárgyak is

behozhatóak.

Napi 4 étkezés,
állandó gondozói

felügyelet,
 rendszeres orvosi

vizitek.



Mire van szükség, hogy
valaki beköltözhessen?

Szükséges dokumentumok

- a kedvezményezett/törvényes képviselő által aláírt felvételi kérelem eredeti példányban;

- a felvételi határozat, amelyet a központ vezetője/szolgáltató képviselője hagyott jóvá eredeti

példányban;

- részletes orvosi igazolás;

- a kedvezményezett személyi igazolványa és születési anyakönyvi kivonata másolatban;

- a házastárs és/vagy felnőtt gyermek(ek) személyazonosító igazolványa vagy a Polgári -

Törvénykönyv szerint eltartásra kötelezett családtag(ok) személyazonosító igazolványa

másolatban; adott esetben a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa másolatban;

- a felek által aláírt szolgáltatási szerződés eredeti példányban;

- az intézményi ellátást és segítségnyújtást ajánló dokumentumok és/vagy bármely más, a

kedvezményezett helyzetét igazoló és a bentlakásos központban történő segítségnyújtásra és

gondozásra jogosító dokumentum másolatban.

Felvételi feltételek

- a törvényes nyugdíjkorhatárt elért személyek (65 év felett)

- nem rendelkezik családdal, vagy nem függ olyan személytől vagy személyektől, akik

a hatályos jogszabályok alapján kötelesek gondoskodni róla;

- nem képes egyedül boldogulni, vagy speciális ellátást igényel;

- betegség vagy fizikai/mentális állapot miatt nem tudnak gondoskodni szociális és

egészségügyi szükségleteikről, betegség vagy fogyatékosság miatt nyugdíjasok.

A beutalt személy a fenti kritériumok közül legalább kettőnek meg kell feleljen.

Ki hozza meg a felvételi/visszautasítási döntést 

- a felvételi/visszautasítási döntést a 3 tagból álló multidiszciplináris csoport tagjai hozzák meg 

- a vezetőség képviselője, szociális munkás, ápoló.

A szerződéskötés módja 

- a szolgáltatási szerződést a felek két eredeti példányban írják alá.

 A kedvezményezett hozzájárulásának meghatározása 

- a havi hozzájárulás összegéről a kedvezményezett/gyám/ törvényes képviselője és az egység

vezetősége állapodik meg.



Elérhetőség

004 0722266552

www.eletfaja.ro

@eletfajaidosotthon

Biharfélegyháza,
Rosiori

 Az Életfája Idősotthon

szeretettel várja az időseket!


