Tájékoztatás a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
1. Az ellátási típus ismertetése
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatások közé tartozó
ellátási forma, mely az illetékességi területünkön, a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időkorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása
céljából nyújt ellátást.
A szolgáltatás ellátási területe az Intézmény Alapító okirata és a Szolgáltatói
Nyilvántartás adatai szerint Pest megye. Az Intézmény a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatást Pest megye közigazgatási területén belül Mende,
Sülysáp, Kóka, Tápiószecső, Tóalmás, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Nagykáta,
Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Tápióság
településeken látja el az 1/2000. (I.7). SZCSM rendelet 28. § (4) bekezdésében
meghatározottakra is tekintettel.
Jelenleg kihelyezhető jelzőkészülékeink száma: 60 db.

2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során használt rendszer leírása
A Vivago DOMI otthoni használatra kialakított jelzőkészülék. A rendszert a Vivago
Domi bázisállomás és a Vivago CARE segélyhívó karóra alkotja.
A Vivago CARE óra az azt viselő személy állapot jellemzőit folyamatosan rögzíti és
az adatokat a Domi bázisállomáshoz rádiókapcsolaton keresztül továbbítja.
A Domi bázisállomás az állapot-adatokat, a segélykérések és a jelzések
információit mobil internet kapcsolaton keresztül juttatja el a Vivago Vista automata
diszpécserközponthoz.
Vivago CARE segélyhívó karóra
A segélyhívó karóra különleges érzékelő-rendszerével a
viselés során folyamatosan méri az azt viselő személy
általános-állapotának jellemzőit. A készülék rögzíti a csuklón
mért nagyobb mértékű mozgásokat, a bőrfelszín kismértékű
mikromozgásait, a testhőmérsékletet.
A Bodycode név
alatt szabadalmaztatott,
klinikailag
validált méréstechnológia biztosítja az aktivitás mérésének, és
az általános-állapot adatok megjelenítésének hitelességét.

Vivago Domi POINT bázisállomás
A bázisállomás rádióhullámok útján fogadja a Vivago
CARE segélyhívó karóra által küldött adatokat és
jelzéseket, és azokat mobil internet kapcsolaton keresztül
a Vivago Vista automata diszpécserközponthoz
továbbítja. A segélyhívó karóra adtainak fogadása mellett,
képes külső eszközök jelzéseinek fogadására és
továbbítására, valamint további rádiós egységek
illeszthetők hozzá, melyek a lakás elhagyását, vagy más
eszközök jelzéseit képesek továbbítani.
3. Az ellátás igénybevételének módja
Az igénybe vételre jogosultak köre
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult
 az egyedül élő 65 év feletti személy,
 az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását.
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének módja
 A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
 A kérelem adatlap értelemszerű, pontos kitöltése, melyet aláírásával igazol az
ellátást igénybevevő kérelmező /vagy a törvényes képviselő/ amennyiben
bírósági határozattal rendelkezik).
 Egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvos tölti ki.
 Jövedelemnyilatkozat értelemszerű, pontos kitöltése, melyhez csatolni
szükséges az aktuális éves nyugdíjösszesítőjének és utolsó havi
nyugdíjszelvényének másolati példányát.
 Személyes okmányok (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
adóazonosító kártya) másolata szintén szükséges.
 Fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek esetében (3 hónapnál nem
régebbi) pszichiátriai, illetve a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleményt szükséges csatolni.
4. Térítési díj
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás térítésköteles. A személyi térítési
díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, az ellátott
jövedelmi- és vagyoni viszonyai alapján. Ennek során meg kell állapítani az ellátást

igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, mely nem lehet több az ellátott havi
jövedelme 2 %-ánál. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét, melynek összege 2022. április 01. napjától 100 Ft/nap. A
fizetendő személyi térítési díj maximum összege 3.000 Ft/hó.
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