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TÁJÉKOZTATÓ BETEGFELVÉTELRŐL 
 
 

Bentlakásos Intézeteinkbe az önként jelentkező betegeket várjuk felvételre, kizárólag 
telefonon (+36-30-380-9028) előre egyeztetett időpontban.  
 

Felvételi beszélgetés 

 
A jelentkezőket a pszichiáter-addiktológusunk és az intézményi igazgató fogadja, ők 
döntenek a beteg felvételével kapcsolatban. . 
 
A kérelmező hozza magával az eddig keletkezett kórházi zárójelentéseit. Szükséges még 
egy teljes vérkép, szerológiai lelet (hepatitis A, B, C, HIV/AIDS fertőzéssel kapcsolat-
ban), valamint mellkasröntgen. Ha megtörtént a vérvétel, de még nem készültek el a 
leletek, ez nem akadály a felvételkor, pótlólag elküldik Intézetünkbe.  

Jelenleg covid-teszt nem szükséges. 
 

Korhatár 

 
10 éves kortól 55 éves korig fogadjuk a jelentkező fiúkat, lányokat, felnőtt férfiakat és nőket. 
 

Térítési díj 

 
A szociális törvényben, ill. a vonatkozó 29/1993. Kormányrendeletben foglaltaknak 
megfelelően történik a térítési díj megállapítása. Ennek megfelelően, ha az ellátott, vagy 
hozzátartozói jövedelemigazolással tanúsítva nem tudják megfizetni az intézményi térítési 
díjat – amely a fenntartó határozata alapján napi 1.320 Ft – kérhetik a térítési díj csökkentését, 
vagy elengedését. 
 

Tanulás lehetősége 

 
Intézetünk biztosítja a tanköteles korúak tanulmányainak folytatását, amennyiben a fiatal 
engedélyt kap iskolájától az egyéni tanrend szerinti tanulásra. Rendelkezünk tanulószobával, 
ahol pedagógusok, szaktanárok nyújtanak segítséget a tanulásban és a vizsgára való 
felkészülésben.  
A felnőtteknek lehetőségük van iskolarendszeren kívüli sütőipari munkás képzésben való 
részvételre. 



A kezelés és foglalkoztatás szakszemélyzete 

 
Pszichiáter-addiktológus, háziorvos-addiktológus, belgyógyász-addiktológus, gyermekpszi-
chiáter, gyermekorvos, pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkások, szociális 
asszisztensek, ápolók, gondozók, egyéb terápiás munkatársak. 
 

Célkitűzés: a felépülés 

 
Kezelés, gondozás első sorban az addiktológiai problémák (alkohol, drog, játék, stb.) 
megoldására, szem előtt tartva a pszichiátriai (drogfogyasztással összefüggő depresszió stb.), 
kriminológiai (rendőrségi ügyek intézése, erkölcsi élet fejlesztése stb.), hátteret, a 
szocializációs hiányosságokat (alulszocializáltság, felkészítés a társadalomba való 
beilleszkedésre), szabadidő hasznos eltöltését (szabadidős programok, kirándulások, stb.). 
 

A kezelés időtartama 

 
A beteg állapotától, a terápiában való aktivitásától függ, a megajánlott terápiás idő 1-1,5 év. 
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