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Oázis…
Nagysápon
Van egy, építészeti-, de humán
szempontból is egyaránt jeles
oázis, a Komárom-Esztergom
megyei Nagysáp határában
épült, Szent Borbála Idősek
Otthona.
Az intézményt működtető
Kft. vezetője, Pánczél István,
büszkén vezet végig ebben
a sok tekintetben valóban
példát mutató, mindenképpen
speciális lakókörnyezetben.
- Tisztában vagyunk vele, milyen nehéz döntést
jelent leendő, idős lakóink számára az elhatározás,
ha a látottak alapján úgy döntenek, hogy igénybe
veszik szolgáltatásainkat. Tudjuk, hogy az ilyen döntés soha nem könnyű! Mindenesetre munkatársainkkal ígérjük, hogy mind a szolgáltatásainkkal,
mind pedig az Otthon felszereltségével igyekszünk
elnyerni az új lakóink és hozzátartozóik elismerését.
Sokan már-már összetévesztenek bennünket a kórházi ellátással.
Az igény egyre nagyobb az ellátás tekintetében.
Sajnos, mi sem tudjuk, hogy mire öregszünk meg
-mondja az ügyvezető igazgató.
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Bejárásunk során azt is megtudom, hogy a Szent
Borbála Idősek Otthona 1996-tól-2003-ig szociális
vállalkozás volt, majd 2004-től kiemelten közhasznú formában működő, bentlakásos álom-intézmény lett.
- Úgy tudom, egy ellenőrzés kapcsán kapták
azt az értékelést, mely szerint Önöké Komárom-Esztergom megye tárgyi eszközökkel legjobban felszerelt intézménye.
- Sajnos, a gyakran változó jogszabályok
egyaránt próbára teszik a fenntartót, az ellátottat, valamint a hozzátartozókat.
Éppen ezért célul tűztem ki, hogy a kiszámíthatóbb ellátás miatt két éven belül „kivonul” az otthon
a szociális ellátórendszerből.
- Az épületegyüttesük mindenképpen szimpatikus! Nagysáp egyik legszebb fekvésű
helyén, az Esztergom-Tatabánya útvonal mentén kiépített, parkírozó helyekkel ellátott, parkosított területen épült, és ebben az Otthonban
valóban ízléses, közös-, továbbá egy- és kétszemélyes, fürdőszobás, hangulatos lakrészeket
alakítottak ki.
- A fürdőszobán kívül a lakószobák felszereltségéhez tartozik még a tűz-riasztó rendszer, a kábeltévé-, és a telefon csatlakozási lehetőség.
Önálló kápolnával rendelkezünk, és az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a

szinteket külső lifttoronyban elhelyezett, panorámás személyfelvonó köti össze. A kerekesszék használata az intézményen belül mindenütt biztosított.
- Megismerve ezt az ízléssel, szakértéssel
épült Otthont, úgy tűnik, megvalósult álom a
jövőképük meghatározása, ami, ha jól emlékszem, így szól: „Intézményünk jövőképében
egy, a bentlakók és a társadalom számára
egyaránt minden igényt kielégítő, az emberi értékeket szem előtt tartó Otthon, valamint
boldog, „élni”akaró, egyenrangú partnerként
kezelt idős emberek jelennek meg.” Ráadásul
küldetéstudatuk is van!
- Otthonunkat az idős emberek bentlakásos jellegű ápolására, gondozására hoztuk létre. Tevékenységi körünk civil keretek között működő bentlakásos ellátásként határozható meg. Fő célként az idős
emberek alkonyának minél magasabb színvonalú,
gondtalan eltöltését tűztük ki. Az emberi értékekre
helyezzük a hangsúlyt, amit a társaságunk minden
munkatársa mindennapi munkájában, és az egész
életszemléletében igyekszik kinyilvánítani. Stratégiánk, hogy a mindennapok során a funkcionális
területeken érjük el, majd folyamatosan tartsuk is
fenn lakóink teljes körű megelégedettségét.
- Más szóval a vevő-orientáció, a minőségszemlélet, valamint az emberközpontúság,
mind-mind olyan jellemző erőssége ennek az
Otthonnak, amelyek jelentős mértékben járulhatnak hozzá céljaik eléréséhez. Telitalálat
volt a helyválasztás is. Ez a nagysápi dombok
között, Budapesttől 49-, Tatabányától 28, Esztergomtól 19 kilométerre fekvő, bájos kis falu,
jó klímájával, barátságos lakóival valóban
alkalmas arra, hogy nyugodt, békés otthont
nyújtson ápolásra, gondozásra szoruló, idős
embertársainknak.
- Otthonunk épületegyüttese, az „A” épület, és a
„B” épületcsoport, tizenötezer négyzetméter nagyságú telken áll, a település természethez közeli
részén.
Valamennyi épületünk kialakításának fő szempontja volt az idős emberek kényelmének biztosítása, és a természettel való kapcsolat megtartása.
Pihenőparkunk egyaránt szolgál díszparkként, és
„konyhakertként” is azoknak, akik szeretnek kertészkedni.
- Tetszik, hogy az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a szinteket az „A”
épületben - külső üveg lifttoronyban elhelyezett – panorámás személylift köti össze, a „B”
épületcsoportban pedig lépcsőn-járó készülék
használatát biztosítják. Praktikus, hogy az „A”
épület földszintjén helyezték el a mosó-vasaló helyiséget, a konyha raktárait, amit közvetlen étellift-kapcsolat köt össze az első emeleti
konyhával.

- Továbbá itt vannak a személyzeti helyiségek
(öltözők-zuhanyzók), a női-férfi közös szobák, a
női-férfi ápolási osztály, közös mosdók, zuhanyzók, az orvosi szoba, és egy kis könyvtár. Az épülethez, 2005-ben két új demens foglalkoztató télikertet létesítettünk. Az első emeleten kapott helyet a
külön bejárattal, terasszal rendelkező légkondicionált étkező, ahol büfé, kávéautomata, sőt, egyéni főzési lehetőség van. Az étkezőhöz tartozik egy
mosdó és a nemenkénti illemhely is. A szint másik
oldalán egy – és kétszemélyes, fürdőszobás szobák
találhatók.
A tetőtérben egyszemélyes, fürdőszobás szobák
vannak, továbbá itt helyeztük el a már említett, hitélet gyakorlására lehetőséget biztosító kápolnát is.
„B”-épületcsoportunk apartman lakásait két-, és
négyszemélyes, közös lakrészként ajánljuk. Az itt
található negyven négyzetméteres telefonos apartman lakások külön terasszal, két főzőlapot, mosogatót és egy 120 literes, mélyhűtős hűtőszekrénnyel
ellátott teakonyhával, teljesen felszerelt fürdőszobával valóban gondtalan életet biztosítanak. Az épületcsoport főépületének tetőtéri része négy lakásból áll, – szintén teakonyhával, fürdőszobával.
- Az önálló lakásokat igényesen parkosított környezet veszi körül, sétálóutakkal, kerti
tóval. A B-épületcsoporthoz külön orvosi szoba, nővér-szoba, társalgó, foglalkoztató, mosoda tartozik.
- Az étkezés az „A” épületben lévő étkezőben történik. Az épület egyszemélyes, fürdőszobás helyiségei magukba foglalnak egy tizenhárom négyzetméteres lakószobát, és egy négy négyzetméteres
fürdőszobát.
A kétszemélyes, fürdőszobás helyiségek huszonöt négyzetméteres lakószobát, és hat négyzetméteres fürdőszobát foglalnak magukba van. Ha igény
van rá, természetesen berendezett szobát is tudunk
adni, de a lakók megszokott berendezéseinek is
helyet adnunk.
- A szinteket jól tervezett lépcsőház köti
össze, minden szinten létesítettek egy társalgót, amely többszintes tér a funkciók találkozásának csomópontja. Innen érhető el az étkező,
és tulajdonképpen minden, ami az időseknek
fontos és szükséges lehet.
- Ezek a közös használatú helyiségek szolgálhatnak a beszélgetések, esti kártya- vagy
sakk-partik helyszínéül is. A szobákban: kábeltévé-, telefon csatlakozási lehetőség biztosított. Telefonközpontunk „házon belüli”, ingyenes hívást, nővér- és távolsági bejövő hívást
egyaránt biztosít. Az Otthon által nyújtott szolgáltatás, melynek része az ápolók-gondozók által
biztosított, folyamatos huszonnégy-órás ügyelet,
valamennyi itt lakó számára azonos színvonalú.
Rendszeres az orvosi ellátás, és szűrővizsgálatok.

A szabadidő hasznos eltöltése céljából az Otthon
lakói fakultatív jellegű mentálhigiénés programokon (pl. torna, újságcikk felolvasás, társasjáték, zenehallgatás stb.) vehetnek részt, vagy éppen - szintén
a különböző csoportos foglalkozások keretében
- lehetőségük nyílik az aktuális ünnepekhez kapcsolódó apró meglepetések, ajándék- és dísztárgyak elkészítésére. Az intézményen belül szervezett
programokon túl közös kirándulásokkal is törekszünk a mindennapokat változatosabbá tenni.
A teljes ellátás magában foglalja a lakhatást,
a humanizált ellátást, a napi háromszori étkezést,
a mosást, takarítást, fűtést, világítást, a hideg- és
melegvíz-szolgáltatást, a rendszeres háziorvosi
ellátást, a kábeltévé- és a telefon csatlakozási lehetőséget, a segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében, a női-férfi fodrászatot, a manikűr-pedikűrt,
a büfét a telefonálást, a kirándulásokat, az Otthon
gépkocsijának igénybevételét.
A Szent Borbála Idősek Otthonának lakói
lehetnek, azok az idősek, akik vállalják a

térítési díj megfizetését, továbbá, akiket egészségügyi okokból a közösségi együttélésből
nem kell kizárni.
Erről, harminc napnál nem régebbi orvosi-,
valamint TBC-mentességi igazolás szükséges.
Beköltözéskor az ellátottal (vagy törvényes
képviselőjével) határozott/határozatlan idejű
ellátási megállapodást kötnek, amelyben rögzítik a legfontosabb szempontokat. Aki ennél
is többre, személyes benyomásra vágyik, keresse fel az Otthont, beszélgessen az ott élőkkel,
hogy személyesen győződjön meg az itt leírtak
igazáról. Elérhetőségük:
Pánczél Szolgáltató Kft.
2524 Nagysáp, Granárium domb 1.
Honlap: www.idosek.hu
E-mail: panczel@idosek.hu
Telefon: (33) 517-912, 517-915
Mészáros István

Házak • 2008. szeptember 53

