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Segély Hívó Szolgáltatás 

Egyszer ű, Gyors és Biztonságos mindez  
alacsony áron !  

 
Önnek és családtagjainak is biztos megnyugvást jele nthet, hogy vészhelyzet esetén bármikor 

nagyon gyorsan és egyszer űen hívhat segítséget 1 gomb megnyomásával. 

(pl.: ment őt, orvost, hozzátartozót). 

 

• Klinikai tanulmányok kimutatták, hogy az otthoni egészségügyi segélyhívó rendszer 
használata lerövidítheti a kórházban töltött időt. 

• Felmérések szerint a 65 év felettiek 25%-a évente egy alkalommal elesik, ezért fokozott 
veszélynek vannak kitéve. 

• Biztonságban élhet akkor is, amikor hozzátartozói távol élnek vagy nem tudják megoldani az 
állandó felügyeletet. 

• Csak napi 25* Forintba kerül! Alacsony ár a nyugalomért. 

• Haladéktalan a segítség! A diszpécser központunkba befutott jelzésre azonnal reagál a 
szolgálatot teljesítő kollégánk, és értesíti a megadott személyeket a riasztásról. 

• Szeretetteinek is megnyugvás, hogy biztonságban tudhatják Önt. A segély hívó 
szolgáltatással soha nem lesz egyedül. 

• Könnyű együtt élni vele. A kisméretű segítséghívó gombot egyszerű használni. és nem 
akadályozza semmilyen tevékenységeiben. 

• Többféle segítséget kap egy gombnyomásra a Segélyhívó szolgáltatással 
 (pl.: mentő, tűzoltó, hozzátartozó értesítése). 

• A balesetek előre nem láthatóak. Lehet, hogy éppen akkor lesz szüksége segítségre, amikor 
éppen senki más nincs Ön mellett vagy épp otthon. 

• Beüzemeléskor munkatársunk személyesen magyarázza el Önnek a készülék használatát, és 
türelmesen válaszol minden kérdésére. 



Önkormányzatok részére  

 
˝A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.˝ 
 
Segélyhívó szolgáltatásunkat, elsősorban egyedül élő, beteg, vagy egyéb okból rászoruló id ős 
emberek számára  fejlesztettük ki, hogy fenntarthassák önálló életvitelüket, élvezzék saját otthonuk 
kényelmét - ugyanakkor lecsökkentsék a biztonságukra felügyelő hozzátartozók gondozásra fordított 
idejét. 
Elsődleges célunk az életminőség javítása érdekében - vészhelyzet esetén - személyre szóló, 
egyéni igényeknek megfelel ő segélyhívó szolgáltatás  biztosítása egy jól kiépített és jól felszerelt 
24 órás diszpécserközpont működtetésével. 
Törekszünk rá, hogy segélyhívó rendszerünk minden rászoruló számára mielőbb elérhetővé váljon. 
Kedvező ára még vonzóbbá teszi szolgáltatásunkat. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a települési 
önkormányzat köteles biztosítani tízezer főnél több állandó lakos esetén, az alapszolgáltatásokat, 
valamint támogató szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást , közösségi ellátásokat és 
az idősek átmeneti elhelyezését. 
A törvény szerint 2003. január 1-jétől megszervezend ő alapszolgáltatási formák biztosításáról 
folyamatosan, de legkésőbb 2007.december 31 -éig kell gondoskodniuk.  
 
Állami normatív támogatás  áll rendelkezésre az önálló településeken és kiegészítő normatíva 
segítségével a kistérségekben kiépülő rendszerek megvalósítására. 
A törvényben foglalt feladatokat a kötelezettek maguk, vagy más szervekkel, személyekkel történt 
szerződéskötés útján is elláthatják. 
 
 

 
 



Kiknek nyújt segítséget a Segélyhívó szolgáltatás?  

• Egyedül, illetve családjuktól távol élő, magukat csak részben ellátni képes idős személyeknek.  

• Krónikus betegségben szenvedőknek.  

• Fogyatékkal, egyéb fizikai akadályoztatással élőknek.  

• Látáskárosultak részére.  

• Cukorbetegségben szenvedőknek.  

• Szív- és érrendszeri betegség esetén.  

• Magas vérnyomásban szenvedőknek.  

• Folyamatosan, vagy időszakosan orvosi ellátásra, ellenőrzésre szorul. 

• Valamint mindenkinek, aki magasabb szintű biztonságot igényel otthonában. 

 
 
A rendszer el őnyei az ellátottak részére  

• Vészhelyzetben haladéktalan, személyre szabott értesítési sorrendet, segítséget nyújtunk.  

• A segítséghívó gomb nagyon egyszerű használni. 

• Vezetékes telefonvonal hiányában GSM adapterrel kiegészíthető.  

• Az állandó felügyelet megnyugvást ad a család minden tagjának, mivel szeretteik 
biztonságban lehetnek akkor is, amikor hozzátartozóik távol élnek, vagy nem tudják 
megoldani az állandó felügyeletet. 

 
 
A rendszer el őnyei az önkormányzat részére  

• Az önkormányzat részére nagyfokú költségcsökkentés. 

• Otthonukban gondozhatók olyan emberek, akik e nélkül drágább bentlakásos intézményekbe 
és egészségügyi ellátásra kényszerülnének.  

• A téves riasztások kiszűrésével szakmai segítségnyújtást, mely a házi gondozás, a 
mentőszolgálat és a háziorvosi ügyelet hatékonyságát fokozza.  

• Emeli a térség szociális és egészségügyi védelmét, mely modellként szolgálhat a többi 
település számára is.  

• Munkahelyek teremtése (gondozószolgálat megszervezése) 



Szolgáltatási díjaink:  
 
Vezetékes segélyhívó szolgáltatás : 750 Ft + Áfa / Hó  
/ a segélyhívó rendszer a vezetékes vonalat használja / 

 
Vezeték nélküli segélyhívó szolgáltatás : 2.810 Ft + Áfa / hó 
/ a segélyhívó rendszer a GSM hálózatot használja / 
 

A segélyhívó szolgáltatás  mellé kivonuló szolgálat : 2.200 Ft + Áfa / Hó 
/ riasztás fogadás követően kollégánk a helyszínre siet ellenőrizni a jelzést / 
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