
 

  

 

Bemutatkozás: 

A Pásztor Otthonápolás Bt-nél otthoni magán betegápolással foglalkozunk. A  felügyelettől a 

szakápolásig tudunk szolgáltatást biztosítani akár 24 órában. Kompetenciánk kiterjed 

mindenre,  ami szakfeladat. Infúziózás a beteg otthonában, mobil vérvétel, sebkötözés esetleg 

gyógytorna. Érvényes ÁNTSZ engedéllyel és minőségi ápolási eszközökkel rendelkezünk. 

Tevékenységünket Kecskeméten és vonzáskörzetében látjuk el. Sajnos a mai egészségügyi 

helyzet a kórházakban katasztrofális.  A közeljövőben az ellátási területünket igyekszünk 

bővíteni. 2015 októberétől  JELZŐRENDSZERES TÁV FELÜGYELET  szolgáltatást is 

biztosítunk a beteg illetve egyedül élő emberek számára. Emellett rendezvények egészségügyi 

biztosításával is foglalkozunk GYALOGŐRSÉG formájában. A résztvevő kollégák mind 

végzett, egészségügy szakemberek. Nagyobb létszámú rendezvény lebonyolítását, 

egészségügyi biztosítását is tudjuk vállalni mentőgépjárművel igény esetén.  

 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS OKTATÁS: 

Szakképzett egészségügyi személyzettel 4-5 órás tanfolyamon, elsősegélynyújtás oktatást is 

végzünk. Ajánljuk cégeknek,  iskoláknak és magánszemélyeknek is. Minimum részvételi 

létszám 5 fő maximum 20 fő! 

Árajánlat: 8500 Ft/fő Kecskeméten és vonzáskörzetén kívül km díjat számolunk fel. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS: 

Zenés, sport és egyéb rendezvényeken biztosítunk egészségügyi hátteret, amely törvényileg 

szabályozva van a létszámtól függően. 300-1000 fő között tudjuk ellátni a feladatot ÁNTSZ 

engedéllyel, számlaképesen és a szükséges eszközökkel.  1001 fő felett mentőgépjárművel és 

szakszemélyzettel kell a helyszínt biztosítani. 

Árajánlat: 2700 Ft/óra szakápolóval, 4000 Ft/óra orvossal v. mentőtiszttel!  Mentőgépjárművel 

7500 Ft/óra Kecskeméten és 20 km vonzáskörzetén kívül 75 Ft/km díjat számolunk fel. 

 

OTTHONI MAGÁN BETEGÁPOLÁS: 

Felügyelettől a szakápolásig segítséget tudunk nyújtani, a beteg saját otthonában, 

környezetében. A beteg állapotától függően minden szükséges ápolási eszközt tudunk 

biztosítani az ellátáshoz. Néhány példa: Injekció, infúzió, vérvétel, alapápolás, gyógyszerezés, 

éjszakai felügyelet, gyógytornász bevonása… 

Árajánlat: Egyedi díjazás az ápolási igényektől függően!  1000-2000 Ft/ óra közötti 

díjazás de 24 órás ellátásnál alacsonyabb óradíj. 
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TÁVFELÜGYELET: 

Egészségügyi távfelügyeleti szolgáltatásunkat idős, beteg esetleg egyedül élő embereknek 

ajánljuk. Egy kis nyakba hordható eszköz biztosítunk a betegnek ami elesést érzékel és 

műholdas helyzet meghatározóval is el van látva. Vészjelzés leadásra egy nagyméretű gomb 

segítségével van lehetőség, mely egy 24 órás diszpécser szolgálathoz fut be. Jelzés után a 

kollégák a szükséges és illetékes kivonuló egységet tudják a helyszínre irányítani.  

Árajánlat: 9.900 Ft/ hónap! NINCS HŰSÉGIDŐ 

 

Amennyiben tudunk segíteni bármilyen formában,  kérem jelezze! 

 

 

Tisztelettel: Pásztor Dezső Ügyvezető 

 

 

 

Elérhetőségek: 

Tel:                        06-20/541-54-86 

E-mail:                  pasztorotthonapolas@gmail.com 

Web:                     www.pasztorotthonapolas.hu 
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