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Szakember!

Szociális Alapellátások
Intézete

Intézményünk pszichiátriai betegek
nappali ellátásával és közösségi
gondozásával foglalkozik.

Pszichiátriai Betegek

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, ha

Nappali Ellátása

úgy érzi, hogy Ön vagy hozzátartozója,
rokona, ismerőse, ügyfele, gondozottja
problémáján ellátásunk biztosításával
segíteni tudunk!
Részletes tájékoztatást adunk a
szolgáltatás biztosításának feltételeiről,

E-mail: pbne@soszi.hu

lehetőségeiről, s próbálunk közösen
megoldást keresni problémájára.

A PBNE munkatársai

Sopron, Uszoda u. 9.
Telefon: 20/5031802

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
A nappali ellátás a soproni és a környező
településeken
élő,
18.
életévüket
betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést
nem igénylő
pszichiátriai
betegséggel élő embereknek nyújt
szociális segítséget.
A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása
munkanaponként 8.00 órától 16.00 óráig
tart nyitva.
A nappali ellátás lehetőséget biztosít:
- napközbeni tartózkodásra
- társas kapcsolatok kialakítására
- alapvető higiénés szükségletek
kielégítésére
- igény szerinti meleg étkezésre
- szabadidős, kulturális
programokon való részvételre
Feladata továbbá:
- szükség szerint az egészségügyi
alapellátás megszervezése, a
szakellátáshoz való hozzájutás
segítése
- hivatalos
ügyek
intézésének
segítése
- munkavégzés
lehetőségének
szervezése

- életvitelre vonatkozó tanácsadás,
életvezetés segítése
- speciális önszerveződő csoportok
támogatása,
működésének,
szervezésének segítése

A
Közösségi
Pszichiátriai
Ellátás
munkatársai
hétköznaponként
8.00
órától 16.00 óráig személyesen vagy
telefonon
kereshetőek
meg,
krízishelyzet esetén ezen kívül is.

A nappali ellátást 40 fő részére tudjuk
biztosítani. A kérelem benyújtásához
pszichiáter szakorvosi
igazolás és
jövedelemnyilatkozat tétele szükséges.
Az ellátás térítési díjfizetési köteles. A
személyi térítési díj az 1993. évi III.
törvény 114.§ és a 117. §, a 29/1993.
(II.17.) kormányrendelet, valamint a
többször módosított 15/2011. (V.2.)
önkormányzati
rendelet,
vonatkozó
részei alapján kerül megállapításra.

Irodája a Pszichiátriai Betegek Nappali
Ellátásának épületében (Sopron, Uszoda
u. 9.) található. Személyes találkozó előtt
kérjük a telefonos időpont-egyeztetést.
Tel: 06-30/3312713

Pszichiátriai betegek közösségi
gondozása

A
Közösségi
Pszichiátriai
Ellátás
feladatai:
- problémaelemzés
- készségfejlesztés
- pszicho-szociális rehabilitáció
Mindkét ellátás célja a pszichiátriai
betegségből adódó károsodás, a pszichoszociális fogyatékosság okozta hátrányok
leküzdése annak érdekében, hogy a
pszichiátriai
betegek
a
számukra
lehetséges
legteljesebb
mértékben
részt vehessenek a közösség életében.

A
Közösségi
Pszichiátriai
Ellátás
elsősorban a BNO 10 kódkönyv F 20-29
vagy
31-33
diagnóziskóddal
diagnosztizált pszichiátriai betegséggel
élő
embereknek
nyújt
önkéntesen
igénybe vehető, hosszú távú, közösségi
alapú
gondozást,
amely
során
a
szolgáltatás főként az igénybevevő
otthonában illetve lakókörnyezetében
történik.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátást 40 fő
részére tudjuk biztosítani kérelem
alapján, amelyhez szakorvosi igazolást
szükséges
csatolni.
Az
ellátás
térítésmentesen vehető igénybe.

