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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2015. november 23-i ülésére 
 

Tárgy: A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének megszervezése  
 
Ikt.sz: LMKOH/8113/1/2015.    
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetıje 
Józsáné dr. Kiss Irén asszony a Bács-Kiskun Megyei Rendır-fıkapitányság által szervezett tájékoztatón 
vett részt, amelyen a „VARIO MEDCARE a mobil Egészségır” szolgáltatásról adtak átfogó tájékoztatást. 
Intézményvezetı Asszony levele és az eddigi információ-győjtés levelezése az elıterjesztés 1. melléklete, 
az Alba Perzekútor Kft. írásos tájékoztató anyaga az elıterjesztés 2. melléklete.  
 
A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” gyakorlatilag az idıskori életvitelhez rugalmasan 
alkalmazkodó mobil személyfelügyeletre és távgondozási szolgáltatásra egyaránt alkalmas készülék. Az 
írásos anyag részletesen tartalmazza a készülék szolgáltatásait, funkcióit, kezelhetıségét és árát.  
A korábban jelzırendszeres házi segítségnyújtással használt készülékek javítása jelentıs összegeket 
emészt fel és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális ellátási forma ellátása sem kötelezı 
önkormányzati feladat és a pályázatból adódó fenntartási kötelezettség sem áll már fenn, erre tekintettel 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 2015. november 26-i soros ülésén elıterjesztés 
keretében tárgyalja a „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének 
megszervezését, és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátásának 2016. január 1. napjától 
történı megszüntetését. 
 
Tekintettel arra, hogy az Egészségház által ellátott feladatok két településre terjednek ki a társulási 
megállapodás alapján, javaslom az elıterjesztés megvitatását.  
 

Határozat-tervezet 
../2015. (….) ÖH. 
A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének megszervezése 

 
Határozat 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „VARIO 

MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetését Felsılajos Községben támogatja, 
egyúttal felhatalmazza Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye (továbbiakban: Egészségház) vezetıjét, hogy valamennyi szükséges intézkedést 
megtegye, a szükséges szerzıdéseket megkösse.    

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2016. évi költségvetésében 
vállalja a „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet biztosítását a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban foglalt döntését 
abban az esetben tartja fenn, amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete 2015. november 26-i ülésén úgy dönt, hogy bevezeti a tárgyban jelzett szolgáltatást. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. november 23. 

 
Lajosmizse, 2015. november 17. 

Juhász Gyula sk. 
  polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Feladó: Irén Józsáné Kiss <jozsanekissiren@gmail.com> 
Dátum: 2015. november 4. 14:11 
Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos- jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
Címzett: biztonsag@perzekutor.hu 
 

Alba Perzekútor Kft. 
Szabó Ferenc Ügyvezetı Úr  
részére 
 
Ercsi 
Mártírok u.4.szám 
 
 
Tisztelt Ügyvezetı Úr! 
 
Kecskeméten, 2015. október 27-én megtartott elıadására hivatkozva ez úton tisztelettel kérem,hogy az 
Önök vészhívó készülékére ismertetıt, a mőködtetésére hivatalos árajánlatot adni szíveskedjék. 
Továbbá ismertetni szíveskedjék a diszpécserközpontban lévı operátoruk által ellátott intézkedéseket, 
a  helyi erıforrás -polgárır,gondozónı, vagy civil személyek - bevonása szükségességének okát, és 
amit fontosnak tart. 
 
Megkeresésünk célja, hogy Lajosmizsén és Felsılajoson (13000 fıs mikro-térség) mőködtetett 
jelzırendszereres házi segítségnyújtás szolgáltatását modernizáljuk, a hálózatot lefedetté, és a 
készülékeket biztonságosabbá tegyük. Mindezek alapján lenne lehetséges a szolgáltatást szélesíteni, 
amelyhez  egy olyan ismertetıt is szeretnénk kérni, amelyet a helyi újságban megjelentetnénk.  
 
Mielıbbi válaszát várva,tisztelettel: Józsáné dr.Kiss Irén intézményvezetı 
tsz.: 30/395-2575 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
 
6050 Lajosmizse 
Dózsa György út 104-106.szám 

 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Feladó: Perzekútor <biztonsag@perzekutor.hu> 
Dátum: 2015. november 5. 22:10 
Tárgy: Re: Lajosmizse és Felsılajos- jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
Címzett: Irén Józsáné Kiss <jozsanekissiren@gmail.com> 
 
 
Tisztelt Józsáné Dr. Kiss Irén! 
 
 A Medcare készülékrıl minden információt megtalál a mellékletben. A beérkezı jelzéskor a 
diszpécser verbális kapcsolatot létesít, ez a kapcsolat szükséges a további intézkedések hatékony 
megtételéhez. Rendırt, mentıt, gondozót, orvost, polgárırt küldenek a helyszínre, valamint értesítik a 
védett személy hozzátartozóit is. A helyi erık bevonása rendkívül fontos, mert összefogásra szükség 
van a sikeres mőködtetés elérése érdekében. Az összefogással és ezzel a rendszerrel  impulzust 
kaphatnak a helyi szervezetek, valós értékekkel foglalkozhatnak és erkölcsi elismerésben is 
részesülhetnek. A  természeti környezet, a felügyelt személy egészségi állapota, a Medcare tulajdonos 
környezete mind-mind meghatározó szerepő az egészségügyi távfelügyelet szempontjából. Az a 
tényezı, ami az egyik esetben nem jelent kockázatot, vagy csak elhanyagolható mértékben, az egy 
másik környezetbe helyezve kritikus kockázati elemmé is válhat. Tehát az egyes kockázati tényezıket 
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sohasem lehet önmagukban vizsgálni, kezelni.  Ebbıl ismételten az következik, hogy egy állapotnak, 
helyzetnek, ténynek, eseménynek a kockázatát önmagában nem lehet meghatározni. A kockázat csakis 
a környezetével együtt értelmezhetı. 
 
Ezek az adatok azért küldöm, hogy érthetıbbé tegyem a rendszer mőködését. A melléklet az E021-es 
ügyfelünk  2015 évi beérkezı jelzéseit tartalmazza. A mellékletben  a számítógépes rendszerbıl 
kimentett adatokat láthatja. 
Az elküldött anyagban, név nem szerepel, mert ügyfeleink által megadott személyes adatokat, az 
Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerzıdéskötési, számlázási, tanácsadási célokra,  
használjuk fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk! 
 
2015.01.01 és 2015.10.01 idıintervallumban, 40 db Önkormányzati Medcare készüléktulajdonosnál 
ellenıriztem. 40db készülék esetében éves szinten 31 valós esemény és kivonulás történt, ebbıl a 31 
eseménybıl 5 életmentı fontossággal bírt. Természetesen a készülékeken több jelzést is beküldtek, de 
ezeket a jelzéseket az operátorok vonuló szolgálat igénybe vétele nélkül lekezelték. Ön is ismeri az 
unatkozó pásztorfiú történetét, aki farkast kiáltott. Vannak ilyen Medcare tulajdonosok is, számuk 
szinte elhanyagolható 100 készüléknél 2 esetleg 3 ügyfél esik ebbe a hibába.  

E021 X Jánosné  03.28. 22:11 kor—a készüléken nem lehetett érteni mit mond ügyfél, járır  

küldve, hozzátartozó értesítve. Elesett és megsérült, orvosi ügyelet értesítve. 

04.03. 23:14 kor—rosszul volt, kérte hozzátartozó értesítését 

05.29.   1:41 kor—rosszul volt kérte hozzátartozó értesítését 

08.13. 15:53 kor—nem válaszolt a készülékbe, járır küldve, a teraszon 

elesve találta. Segítséget nyújtott,orvosra volt szükség. 

08.29.  0:59 kor—hozzátartozó értesítését kérte, leesett az ágyról. 

 
 
Tisztelettel: Szabó Ferenc ügyvezetı  

Mobil: (36) 30/375-3736 

Alba Perzekútor Vagyonvédelmi Kft. 

H-2451 Ercsi, Mártírok út 4. 
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Elıterjesztés 2. melléklete 

 

VARIO 
MEDCARE   

a mobil Egészségőr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biztonság kedvéért, az Ön nyugalmáért! 
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Az Alba Perzekútor Kft. rövid története, eredményei 
 
Társaságunkat 2008-ban alakult. A cég fı tevékenysége a vagyonvédelem, de szerettünk 
volna elıre lépni a kor kívánalmainak megfelelni és többet nyújtani az ügyfeleinknek. Az 
alapötlet, egy olyan IP alapú integrált távfelügyeleti rendszerek volt, ami sokoldalúan 
használható és ha van ilyen akkor  magyar alkalmazás legyen. Alapötletünket a Mohanet Zrt. 
segítségével valósított meg.. 
A MOHAnet innovációs csapata által fejlesztett - GPRS (General Packet Radio Service) 
technológián alapuló - távfelügyeleti, logisztikai és telemetriás rendszert használjuk. 
Rendszereink segítségével vagyon- és tőzvédelmi berendezések, segélyhívó rendszerek, 
járırellenırzı rendszerek, felvonók és egyéb mőszaki berendezések, valamint ital- és áru 
automaták, mozgó gépjármővek távfelügyeleti és logisztikai szolgáltatása nyújtható, melyhez 
az alkalmazott kommunikációs technológia országos lefedettséget biztosít. 
Az Alba Perzekútor Vagyonvédelmi Kft. fı erısségei közé tartozik a megbízhatóság, 
valamint a gyors problémamegoldó- és reagáló képesség is. Cégünk pénzügyileg stabil, 
likviditási helyzetünk kiegyensúlyozott, hitel felvétel nélkül gazdálkodunk, alvállalkozóinkat 
pontosan fizetjük, köztartozásunk nincs. 
 
Innovációs érték 
A „ VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  egyedülálló funkcionalitásának és 
komplexitásának egyedisége vitathatatlan elınyként mutatkozik az egymásra épülı AAL 
(Ambient Assisted Living környezı segítség nappali) szolgáltatások értékesítésénél, mivel 
nincs hozzá hasonló konkurens termék!  
Az általunk alkalmazott termék az elmúlt év során több szakmai kitüntetésben részesült, 
melyek közül külön kiemelném a „Magyar Termék Nagydíjat”, a „Magyar Informatikai Nívó 
díjat”, a Microsoft „Your Business. Your Fame.” nemzetközi díját és végül, de nem utolsó 
sorban a „Vagyonvédelmi Kamara és a Detektor Plusz szakmai magazin különdíját”, hogy 
csak néhányat említsünk azok közül, melyekre nagyon büszkék vagyunk. 
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VARIO MEDCARE a mobil Egészségır  
Innovatív megoldás 
Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik az egészségtudatos táplálkozás, a 
természetgyógyászat, illetve a gyógy- és wellness tevékenységek mellett - az idıskori 
életvitelhez rugalmasan alkalmazkodó – mobil személyfelügyeletre és távgondozási 
szolgáltatásra egyaránt. 
A szolgáltatás megteremtéséhez viszont elengedhetetlenül szükséges egy olyan speciális kézi 
készülék, amit: 
a felhasználó a testén (nadrágon, nyakban, csuklón) könnyen viselhet, 
könnyő, de a tartós igénybevétel miatt mégis robosztus kialakítású, 
csúszásvédett kivitelő, 
jó tapintású, 
jól olvasható nagy kijelzıvel rendelkezı, 
érintıképernyıs, ami rezisztív elven kizárólag erıs nyomásra lép mőködésbe*, 
helymeghatározós (GPS), ami távolról mőszakilag menedzselhetı**, 
távolról javítható***, 
hagyományos mobiltelefonként is mőködtethetı****, 
kihangosítható, 
vízmentes rádiós pánikjelzıvel rendelkezı (nyomógombos karóra otthoni használatra), 
otthoni aktivitást (pl. mozgás) detektáló, 
univerzális mobiltelefon töltıvel tölthetı, 
a praktikus tároláshoz egy asztali dokkoló egységgel rendelkezı, ami egyben a készülék 
hálózati töltıjeként is funkcionáltatható. 
*A kapacitív érintıképernyı nem érzékeli a meglehetısen száraz, idıs bırt, ezért ennél a 
terméknél nem alkalmazható! A rezisztív, vagyis a megnyomható elvő képernyı itt 
alkalmasabb. 
**Akku töltöttségi állapot, ütés, esés, bekapcsolás, kikapcsolás, térerı, stb. 
***Szoftverfrissítés 
****Hívásfogadás, telefonkönyv, híváslista, tárcsázás 
A fenti igényeket figyelembe véve tudunk biztosítani egy személyfelügyeletre, 
személyvédelemre, terápiakövetésre, távgondozásra valamint hagyományos 
telefonszolgáltatásra egyaránt alkalmas mobil készüléket. A VARIO MEDCARE 
biztonságérzetet, ellenırzési lehetıséget biztosítanak a szolgáltatásban résztvevı idıs, esetleg 
beteg szeretteink számára, hogy a mindennapos életüket otthonukban, saját környezetükben 
élhessék, mégis mindig odafigyelhessenek rájuk.  
A bemutatásra kerülı rendszer legfontosabb alkotóeleme „VARIO MEDCARE a mobil 
Egészségır”  névre hallgat. A „mobil internet” adta kedvezı üzleti és mőszaki 
tulajdonságoknak köszönhetıen minimális havi költségek mellett folyamatosan felügyelhetı a 
védett személy készülékének üzemszerő mőködése, távolról frissíthetı a készülék szoftvere és 
ellenırizhetı a felhasználó aktuális tartózkodási helye. A segélykérés, az operátorkérés, a 
tartózkodási hely pozíciója, a különbözı mőszaki állapotjelzések, valamint az életjel 
átjelzése adat formájában csomagkapcsolt technológia igénybevétele mellett történik, a 
készüléken folytatott beszélgetés pedig a hagyományos GSM alapú áramkör-kapcsolt 
technológián keresztül hang formájában valósul meg. 
Kérem, tekintse meg az alábbi linken található videofilmet, mely a „VARIO MEDCARE  a 
mobil Egészségır”  funkcióit részletesen ismerteti! 
https://www.youtube.com/watch?v=zPrgTv8Xnlc&feature=youtu.be 
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biztonsag@perzekutor.hu 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségır” készülék szolgáltatásai 

A „ VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  
egy sokoldalú, felhasználóbarát, alkalmazás-
specifikus mobiltelefon, ami az általános hang 
alapú elıfizetés mellett az alábbi értéknövelt 
szolgáltatásokat nyújtja. 
Személyfelügyelet 
A készülék egy beépített helymeghatározó 
(GPS), közismertebb nevén nyomkövetı 
rendszerrel rendelkezik, melynek segítségével 
folyamatosan ellenırizhetı és felügyelhetı a 
védett személy mozgása, tartózkodási helye. 
Utóbbiról valós idıben tájékozódhatunk, így ha 
szerettünk eltéved, könnyen a nyomára 
bukkanhatunk. A tartózkodási hely pozíciója - 
meghatározott lépésszám után - automatikusan 
mintavételezésre kerül, melyet a készülék 
azonnal továbbít a távfelügyeleti szoftver felé. 
A konfigurálható lépésszámlálónak 
köszönhetıen 10 lépéstıl akár 100 lépésig 
paraméterezhetjük a készülékünk 
üzenetküldési gyakoriságát. 
 
Személyvédelem 
A készülék nıvér- és segélyhívó (S.O.S) 

funkcióval is rendelkezik, hogy a felhasználó vészhelyzet esetén - valós idıben - azonnal 
értesíthesse az intézkedésre jogosult távfelügyeleti állomás képzett személyzetét. A felügyelt 
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személy teljes biztonságban érezheti magát, mivel a készülék vészjelzés esetén elküldi a 
felhasználó tartózkodási helyét is a felügyeleti állomásra. A távfelügyeleti szoftver a jelzés 
pontos helyét megjeleníti egy utcaszintő vektorgrafikus térképen. A hangkapcsolatnak 
köszönhetıen pedig a diszpécser kommunikál a felügyelt személlyel, majd a helyzetnek 
megfelelıen azonnal intézkedik. A szolgáltatás teljes értékő hangkommunikációra épül, mely 
lehetıvé teszi az ügyeletes orvosnak vagy diszpécsernek, hogy meggyızıdjék a segélykérés 
valódiságáról, az intézkedés szükségességérıl és sürgısségérıl, és meghatározhassa annak 
módját.  Sürgıs, beavatkozást igénylı események bekövetkeztekor a távfelügyeleti szolgáltató 
diszpécsere azonnal értesíti az illetékes mentıszolgálatot, az ellátott szakápolóját, valamint a 
védett személy közvetlen hozzátartozóit. A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségır” 
készülék tartozéka egy vízmentes rádiós vészjelzı, melynek segítségével a készülék 30 
méteres körzetében azonnali segítségkérés üzenet küldhetı a távfelügyeleti állomásra. 
Véletlen balesetek vagy elesések bekövetkezésérıl is azonnal értesülhetünk, mert a VARIO 
MEDCARE készülékbe épített gyorsulásérzékelı alkalmas szabadesés detektálására is.  
Terápiakövetés 
A terápiakövetés rendkívül komplex folyamatok összességébıl tevıdik össze. Esetünkben a 
különbözı mérımőszerek eredményeinek naplózását, a folyadékbevitel dokumentálását, 
valamint a hozzá szervesen kapcsolódó gyógyszeres kezelések, vagyis a 
gyógyszerutasítások teljesítés igazolásainak idıbélyeges adminisztrálását kell érteni. 
Utóbbi esetében további elınyt jelent a készülékbe letölthetı gyógyszerlista, mely a 
rendszeres mellett, az idıszakos gyógyszerbevétel manuális adminisztrációját is segíti. Ez azt 
jelenti, hogy a felhasználó a készülék segítségével 32 különbözı gyógyszerkészítményt 
állíthat össze a szakorvosa vagy a patikusa véleményének figyelembevételével. 
A terápiakövetés kézzel fogható eredményeket garantál a felhasználók életminıségének 
javításában, megtartásában, mert a folyamatos nyomon követhetıséggel megelızhetık a 
különbözı betegségtípusok kialakulásai, miközben a költséges orvos látogatások száma 
töredékére csökkenthetı. 
A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségır” segítségével a felhasználó Bluetooth-on 
keresztül csatlakoztathatja az általunk támogatott vérnyomás, vércukor, véroxigén, láz, 
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testsúly vagy esetleg mobil ECG készüléket. A mőszerek mérési eredményeit, mint telemed 
gateway továbbítja egy nagy biztonságú központi adatszerverhez, melyet az adatvédelmi 
elıírások és irányelvek megtartása mellett egy professzionális felhıszolgáltatónál, a 
MICROSOFT  vállalatnál üzemeltetünk. A felhasználó egy vékony webes kliensen keresztül 
csatlakozhat a TELEMEDBOOK  adatszerverhez, ahol megtekintheti, leszőrheti, 
felhasználhatja, továbbíthatja vagy megoszthatja az általa bizalmasan kezelt egészségügyi 
adatokat, dokumentumokat, kimutatásokat kezelı orvosaival, trénerével, dietetikusával vagy 
esetleg a szeretteivel.  
Az egészségkultúra megváltozásának köszönhetıen dinamikussá és proaktívvá tehetjük a saját 
környezetünkben folytatott egészségmegırzést, vagy krónikus betegség esetén a szakorvossal 
való folyamatos kapcsolattartást. 
Privát célú telefonszolgáltatás 
A VARIO MEDCARE a segítséggel élık és az idıs korosztály számára kifejlesztett 
felhasználóbarát érintıképernyıs mobiltelefon, mely egyedileg paraméterezhetı felhasználói 
felülettel, nagy színes funkció ikonokkal, valamint egyértelmő gyorshívó gombokkal 
rendelkezik.  
 

 
A készülékben található ikonok a VarioFace felhasználói szoftver segítségével fényképekre 
vagy más piktogramokra cserélhetık. Ugyanezen szoftver segítségével csengıhangok, 
valamint a telefonkönyv tartalma is feltölthetı, illetve módosítható.  
A készülék menürendszere mester kóddal védett, így a rendszerbeállításokat a felhasználó a 
szolgáltatás alatt nem módosíthatja!  
A telefon funkció egy plusz felhasználói alkalmazás, mellyel kiváltható a jelenlegi vezetékes 
telefonszolgáltatás, vagy még egy plusz mobiltelefon elıfizetés párhuzamos üzemeltetése. 
 
Távgondozás 
A hangszolgáltatásnak köszönhetıen a készüléket alkalmassá tettük távgondozási 
szolgáltatás ellátására.  
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A távfelügyelet diszpécserével folytatott telefonbeszélgetés - minıségbiztosítási okok miatt - 
minden esetben hangrögzítésre kerül, hogy az eseményre adott intézkedés - az esetleges 
késıbbi viták tisztázása érdekében - könnyen visszakereshetı legyen.  
A mobilgondozás, közismertebb nevén a „Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás” egy 24 órás 
diszpécserközpontból és - az ellátottak függvényében - gondozói szolgálatból áll. A gondozott 
az érintıképernyı ikonjainak egyszerő megnyomásával feladatokra való felkéréseket küldhet 
a távgondozást végzı diszpécserközpont számára. A feladatra való felkéréskor az ügyeletes 
monitorján megjelenik a gondozott adatlapja, valamint az adott felkérésnek megfelelı 

intézkedés folyamata.  
Hallássérültek és nagyothallók számára készült a készülék egyedi kihangosító rendszere, 
melynek segítségével a kommunikáció - hangtávolságon belül - nem helyhez kötött, így a 
mobil készülék érzékeny mikrofonja megbízhatóan továbbítja a helyszínrıl a beszédet, 
hangokat, zörejeket, hangszórója pedig hangosan és érthetıen tolmácsolja a diszpécser 
kérdéseit és megnyugtató segítséget ígérı szavait.  
A VARIO MEDCARE készülék home gateway funkciója a távgondozási szolgáltatás 
elengedhetetlen kiegészítıje, mert az ellátott lakáson belüli tevékenységét, vagyis az alvást, 
mozgást vagy egyéb otthoni aktivitás figyelését képes felügyelni külsı, vezeték nélküli 
szenzorok támogatásával. A külsı érzékelık (pl. mozgásérzékelı, nyitásérzékelı, 
szénmonoxid érzékelı) állapotváltozásait a „VARIO MEDCARE a mobil Egészségır” 
fogadja, majd eseményjelzés formájában továbbítja a távfelügyeleti állomás diszpécserének. 
A vezeték nélküli nyitásérzékelıket megtalálhatjuk a hőtıszekrény, a fürdıszoba, az ablakok 
valamint a fı és mellékbejáratok ajtaján. Mozgásérzékelıket elhelyezhetjük a fıbb 
tartózkodási területeken, mint például a nappali, konyha, hálószoba, a hálóhelyiségeket pedig 
célszerő kiegészíteni szénmonoxid érzékelésre alkalmas rádiós szenzorral is.  
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A „VARIO MEDCARE a mobil Egészségır” további hasznos kiegészítıje a készülékbe 
épített RFID olvasó. Terápiakövetéskor azonosítja a felhasználót a különbözı gyógyászati 
segédeszközök mérési eredményeinek naplózásához, valamint adminisztrálja a megbízó által 
kijelölt gondozó külsı helyszínre történı kiérkezését, megjelenésének tényét és 
munkavégzését. Utóbbi, ellenırzés vagy elszámolás esetén egyben elektronikus 
teljesítésigazolási célokat is szolgál.  
 
 
 
A VARIO MEDCARE készülékhez kapcsolódó intézkedés-irányítási szoftver 
intervallumfigyelési funkciójával minden egyes feladat megtervezhetı és ütemezhetı, így a 
gondozás egy elıre elkészített forgatókönyv alapján történik. Ha a gondozó a feladatot elıbb, 
vagy késıbb teljesíti (nem várt esemény jelzése), azt az intézkedés-irányítási szoftver 
riasztással jelzi. A tervezett feladatokat az egyedi azonosítóval ellátott RFID korongok vagy 
kártyák személyesítik meg, melyek érintésével a gondozó elektronikusan naplózza az általa 
elvégzett feladatokat. 
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VARIO MEDCARE a mobil Egészségır készülék perspektívái 
A VARIO MEDCARE készülék Magyarországon piacvezetınek, Európában pedig 
egyedülállónak számít, mivel nincs hozzá hasonló konkurens termék! 
A készülék végfelhasználók felé történı értékesítését az alábbi külsı források segíthetik: 
Egészségbiztosítók általi finanszírozás 
Kórházak, magánklinikák általi finanszírozás 
Gyógyszergyártó vállalatok általi finanszírozás 
Önkormányzatok és kistérségek általi finanszírozás 
Szociális közalapítványok általi finanszírozás 
Vöröskereszt általi finanszírozás 
Egyházak általi finanszírozás 
Közületek béren kívüli juttatása általi finanszírozás 
Amennyiben a fentiek közül egyik finanszírozási megoldás sem lehetséges, úgy a készülék 
megvásárolható értékesítési csatornáinkon. Az alábbiakban található a termék listaára, mely a 
további mennyiségek függvényében csökkenthetı. 
Berendezés ára 
A mobil segélyhívó jelzıkészülék MEDCARE ára 55000 Ft+Áfa 
A szolgáltatás havi díja a GPRS technológiának köszönhetıen- roppant kedvezı: 2400 
Ft+Áfa/hó. Három év hőségvállalás esetén 600 Ft+Áfa/hó adminisztrációs díj fejében, 
díjmentesen biztosítjuk a szükséges berendezést. A szolgáltatás havi díja díjmentesen 
biztosított készülék esetén: 3000 Ft+Áfa/hó. 
Nagyobb mennyiségő készülék vásárlása esetén mennyiségi kedvezményt adunk. 
Mennyiségi kedvezmények.   Az árak nem tartalmazzák az áfát! 
 

Nagyker ár:       55 000 49 500   44 600   40 100   36 900 34 700   32 900 
VARIO 
PATROL  

1db 5db 10db 25db 50db 100db 200db 

VARIO 
PATROL  

1db 5db 10db 25db 50db 100db 200db 

 
 

 

A GPRS technológia elınyeit kihasználva folyamatosan és költséghatékonyan (napi 100 
jelzés költsége nem haladja meg a 47 forintot) ellenırizhetı a védett személy tartózkodási 
helye (GPS), valamint a készülék aktuális mőszaki állapota. Minden, ami a készülék mőszaki 
állapotával, mőködésével kapcsolatos, azt jelzés formájában továbbítja a távfelügyeleti 
szerver felé. Így a felügyeletet végzı személyzet mindig tudja, hogy a készülék üzemképes, 
ezáltal a szolgáltatás megbízhatósága az elıfizetık számára garantálhatóak!  
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A készülék ára nem tartalmazza az ÁFA-t! 
 

 

 

 

Product Price 

VARIO 
MEDCARE  

55000 Ft 
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Telepíthetıség, Kezelhetıség 
 

A „ VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  készülék telepítése nem igényel szaktudást. 
Néhány perc alatt szinte mindenki elsajátítja a készülék mőködését. Kezelıfelülete könnyen 
átlátható. A képernyın nagy funkció ikonok találhatók, amik a különbözı szolgáltatások közti 
tájékozódást és a helyes kezelést segítik. A menürendszerben található rendszerbeállítások 
mappa a szolgáltatás alatt - a felhasználó érdekében - telepítıi kóddal (PIN kód) védett. A 
biztonságos használat könnyő elsajátítása érdekében a termék mellé csatolunk egy képes 
használati utasítást is, amit a felhasználók a készülék csomagolódobozában találnak.  
 

Mőszaki támogatás 
 

A „ VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  készülék és a többi termékünk által nyújtott 
szolgáltatás zavartalansága érdekében létrehoztunk egy rendkívül professzionális szolgáltatás-
felügyeleti diszpécserközpontot, ahol a nap 24 órájában folyamatosan ellenırizzük az általunk 
forgalmazott készülékek és távfelügyeleti szerverek üzemszerő mőködését, valamint telepítı 
partnereink részére mőszaki ügyfélszolgálatot is ellátunk. Az értékesítéshez, a direkt és az 
online marketinghez, a telepítéshez és természetesen az üzemeltetéshez szükséges mőszaki 
leírásokat, használati utasításokat és a különbözı termék-megfelelıségi nyilatkozatokat, 
minısítéseket ügyfélmenedzsereinken keresztül biztosítjuk. Ezen kívül képzéseket és 
partnertalálkozókat rendezünk a termékismeret megszerzésének megtartása és 
továbbfejlesztése érdekében. 
 

 

Dizájn 
 

A készülék tervezésekor fı hangsúlyt kapott a célszerőség, a praktikusság és a megbízható, de 
egyszerő funkciók mőködtetése. További felhasználói szempont volt a készülék megfelelı 
mérete, finom tapintása, a készülék oldalán elhelyezkedı több funkciós csúszkás JOG gomb, 
a piros színő elılap és fekete hátlap, az elılapon található figyelemfelkeltı alkalmazás-
specifikus arculati interfész (embléma, vagy céglogó), a rezisztív, száraz bırre nem érzékeny 
érintıképernyı, az öv- vagy nadrágcsipesz, a nyakszalag, az asztali hálózati töltı valamint 
egy beépített stylus ceruza, a könnyebb és gyorsabb üzembe helyezéshez. 
 

 

 

 

 

 

 
Min ısítések 
 

A „ VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  készülék termék mindenben megfelel a 
hatályban lévı Magyar és Európai Uniós szabványoknak, melyet hivatalosan kiállított 
gyártómői nyilatkozattal is igazol. 
A készülékben megtalálható SimCom GSM/GPRS modul rendelkezik az aktuális hírközlési 
szabályozásnak és normáknak megfelelı CE és EMC minısítésekkel. 
 
Karbantartási igény 
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A „ VARIO MEDCARE a mobil Egészségır”  készülék - a tartós igénybevétel miatt – akku 
meghibásodás esetén akkumulátor cserét igényel. Ennek anyagköltsége és munkadíja 
megközelítıleg összesen 3000 Ft. Az esetleges szoftveres meghibásodások orvoslását – a 
felhasználó tudta mellett, de akadályoztatása nélkül – távolról végezzük. A meghibásodott 
VARIO készülék a nap 24 órájában személyesen, futárszolgálattal leadható a 2451 Ercsi 
Mártírok u.4. központban. A javítás elvégzésérıl az elıfizetı telefonos értesítést kap. A 
megjavított készülék a nap 24 órájában átvehetı a 2451 Ercsi Mártírok u.4. központban.  
Kérésre a javított eszközöket futárszolgálattal (szállítási költség az elıfizetıt terheli) a 
felhasználó címére küldjük. 
Környezetvédelmi teljesítmény 
bemutatása 
A VARIO MEDCARE készülék 
elektronikai alkatrészeinek beültetése 
ólommentes technológia alkalmazásával 
történik. 
A termék csomagolásához felhasznált 
alapanyagok teljes mértékben 
újrahasznosított papírból készülnek. 
A készülékben lítium-ion akkumulátor 
található. A cserékbıl visszamaradt, illetve 
a tartós üzemeltetés során elhasználódott 
akkumulátorok biztonságos elszállításáról 
és megsemmisítésérıl szakszerően 
gondoskodunk. Az Alba Perzekútor Kft. 
kötelezettségének érzi, hogy a 
meghibásodott alkatrészeket maximális 
mértékig szelektálja, mely után ezek 
megfelelı helyre kerülnek a biztonságos 
megsemmisítés érdekében. 
Rövid távú eredmények 
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Napjainkban a Magyarországon élı idıs emberek száma nagyjából 3 200 000-re tehetı, akik a 
VARIO MEDCARE segítségével egy értéknövelt gondozási szolgáltatást vehetnek igénybe 
úgy, hogy a saját lakókörnyezetükben maradhassanak, mégis odafigyelhessenek rájuk. Ez a 
fajta reaktív gondoskodó szolgáltatás idısgondozással foglalkozó Ehealth szolgáltatókon 
keresztül nyújtható. 
 
Hosszú távú eredmények 
Az idısek számára kifejlesztett VARIO MEDCARE-t kiegészíthetjük gyógyászati 
segédeszközökkel is (VARIO HEALTHCARE), mely a családok számára kínál hathatós 
segítséget a telemedicinás egészségfelügyeletük ellátására. Ez a fajta proaktív gondoskodó 
szolgáltatás lehetıséget teremt a különbözı betegségtípusok idıbeli felismerésére és ezek 
kialakulására, mellyel a késıbbiek folyamán megelızhetı a gyógyítás és ápolás magas 
költsége.  
 
 
A VARIO HEALTHCARE-nek köszönhetıen megváltoztathatjuk egészségkultúránkat az 
által, hogy havi, heti vagy akár napi szinten adminisztrálhatók az egészségügyi adatok a 
készülékhez kapcsolt gyógyászati segédeszközök használatával. A proaktív 
egészségmegırzés ma Magyarországon 4 millió családot érint. A VARIO MEDCARE és 
VARIO HEALTHCARE alkalmazásával komplett szolgáltatási ökoszisztéma építhetı fel, 
mely komoly jelentıséggel bír az egészségmegırzés támogatásában, legyen szó otthoni 
betegápolásról, kórházi utókezelésrıl, szakorvosi kezelésrıl (sportorvos, üzemorvos, háziorvos, 
családorvos), hogy csak néhány példát említsünk a legfontosabbak közül. 
Nehézségek 
A VARIO MEDCARE a keletkezett egészségügyi adatokat továbbítja a Telemedbook 
egészségfelügyeleti közösségi portál felé, mely a Microsoft Azure felhıszolgáltatásában 
üzemel.  
A felhasználók valós félelmét az egészségügyi adataik külsı szolgáltatónál történı tárolása 
jelenti, ami visszaélésre adhat okot.  Ennek kivédése érdekében a felhasználók egyedi 
azonosítása és egészségügyi adataik tárolása - anonim módon - RFID kártyán keresztül 
történik, ami megnyugtató megoldást kínál a szolgáltatást igénybe vevık számára. 
A Telemedbook szoftvert és a hozzá kapcsolódó szervert úgy építettük fel, hogy rendelkezzen 
adatvédelmi szabályzattal és az üzemeltetése megfeleljen a hatályos adatvédelmi törvénynek. 
 

Kiemelkedı megoldás 
A VARIO MEDCARE segítségével reaktív és proaktív gondoskodó szolgáltatások 
nyújthatók, mellyel egy komplett telemedicinás egészségfelügyeleti ökoszisztéma építhetı fel. 
 

 

 

 

 

Hiszünk az összefogás erejében, hisszük, hogy felsz ínre kerülnek 
valós értékeink amennyiben megfelel ı impulzust kapunk. 

 

 


