
Rezydencja HONORATA

Dom opieki Grupy ORPEA w Chorzowie



Przyjazne miejsce do życia
Dom opieki HONORATA w Chorzowie 
to miejsce stworzone z myślą  
o osobach starszych, które potrzebują 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.



Chcemy, by nasi podopieczni czuli się u nas dobrze i bezpiecznie. 
Zapewniamy jedno- lub dwuosobowe pokoje z łazienką  
i telewizorem oraz piękny ogród z altankami.

Brak barier architektonicznych 
i wysoki standard wykończenia 
tworzą wyjątkowe miejsce do życia.



Troskliwa opieka 
w domowej atmosferze

Naszym najważniejszym atutem 
jest personel, który wsłuchuje się 
w potrzeby osób starszych i ich 
rodzin, odnosi się do mieszkańców 
z szacunkiem i empatią.



Wykwalifikowany zespół 
pielęgniarsko-opiekuńczy zapewnia 
profesjonalną opiekę przez całą 
dobę, tworząc jednocześnie 
atmosferę domowego ciepła 
i życzliwości. 

W skład zespołu wchodzą: lekarz geriatra, lekarz neurolog, 
lekarze interniści, personel pielęgniarski i opiekuńczy, psycholog, 
fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, neurologopeda oraz kucharze. 



Dom opieki HONORATA oferuje 
standardy opieki i terapii 
wypracowane przez blisko 
20 lat działalności w opiece 
długoterminowej, oparte na 
sprawdzonych rozwiązaniach 
największej w Europie sieci domów 
opieki i klinik ORPEA.

Aktywizacja i terapia 
pod okiem specjalistów



Nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne umożliwia usprawnianie  
seniorów, by mogli jak najdłużej cieszyć się samodzielnością.  
Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną (po urazie, operacji), 
neurologiczną (po udarze, po urazie mózgowo-czaszkowym, 
w schorzeniach nerwowo-mięśniowych), rehabilitację ambulatoryjną 
(m.in. fizykoterapię, masaże lecznicze, hydroterapię),  
a także rehabilitację usprawniającą po długim pobycie w szpitalu. 

Aktywności i zajęcia terapeutyczne 
są dostosowane do indywidualnych 
potrzeb i możliwości seniora na 
podstawie rozmowy z psychologiem 
i terapeutą zajęciowym.



Zapewniamy śniadania, obiady, 
podwieczorki i kolacje dostosowane 
do specjalnych potrzeb dietetycznych 
mieszkańców. Posiłki serwujemy 
w eleganckiej jadalni lub w pokoju.

Własna kuchnia  
i posiłki dostosowane  
do potrzeb dietetycznych



Nasi kucharze przygotowują
smaczne i zdrowe posiłki w naszej
własnej kuchni, co gwarantuje ich
świeżość i wysoką jakość. 
Mieszkańcy biorą udział w ustalaniu 
menu, często decydując się na 
potrawy z lokalnej śląskiej kuchni.



W trosce o dobre samopoczucie 
mieszkańców, zachęcamy 
rodziny i przyjaciół do częstych 
odwiedzin. Z myślą o spotkaniach 
z najbliższymi przygotowane zostały 
przytulne przestrzenie wspólne 
(m.in. jadalnia i salonik), gdzie 
można spędzać czas w towarzystwie 
innych pensjonariuszy i rodziny.

Komfort  
i dobre samopoczucie



Polecamy spacery w naszym ogrodzie, co sprzyja poprawie nastroju 
i rekonwalescencji. Zapewniamy również kącik zabaw dla dzieci, 
duży parking i dostęp do Internetu. 

Zapraszamy rodziny naszych 
podopiecznych do udziału 
w spotkaniach okolicznościowych 
– z okazji urodzin czy świąt – 
a także w bezpłatnych warsztatach 
dla opiekunów, podczas których 
przekazujemy wiedzę praktyczną 
z zakresu pielęgnacji i opieki 
nad osobą starszą. 



Dom opieki HONORATA
ul. Główna 31 / 41-503 Chorzów
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honorata@orpea.pl
www.orpea.pl/honorata

Umów się na spotkanie:  
+48 22 888 59 13
+48 660 754 905
(dysponujemy dużym parkingiem)


