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Budapest, 2021. szeptember 21. 
 

Mostantól a Bethesda Gyermekkórház égési és sebészeti osztályain 

segíti a VR szemüveg és program a gyermekek gyógyulását 
 

Új területeken tesztelik a VR technológiát 
 

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Vodafone VR program: immár a Bethesda 

Gyermekkórház égési és sebészeti osztályain is tesztelik a VR szemüvegeket és az 

azokon található virtuális kalandjátékot. Ezzel újabb felhasználási területekre terjesztik 

ki a programot: az égési sérült gyerekeket ápoló osztályokon a VR kalandjáték eltereli a 

figyelmet a kötéscsere okozta fájdalomról, míg a sebészeti osztályokon a műtét előtt 

jelentkező szorongás oldásában tölt majd be fontos szerepet a technológia. 
 

Dr. Erdős Sándor 2017-ben hívta életre az OncoVR programot és kalandjátékot, amely egy egyedi 

fejlesztésű VR program dedikáltan egészségügyi felhasználásra. A kalandjáték során átélt 

interaktív feladatok elvonják a gyermekek figyelmét a mindennapi nehézségekről, ezáltal a 

program csökkenti az orvosi kezelések során jelentkező szorongásos tüneteket, továbbá 

hozzájárul a gyerekek betegséggel való pszichés megküzdéséhez. 
 

Ez a nagyszerű ötlet találkozott egy újabb segítő gondolattal: a Bethesda Gyermekkórház égési 

osztályán is tesztelik a VR szemüvegeket és az azokon megélhető virtuális világot. Ezzel újabb 

felhasználási területekre terjesztik ki a programot: az égési sérült gyerekeket ápoló osztályokon a 

VR kalandjáték tereli el a figyelmet a kötéscsere okozta fájdalomról, hozzájárulva ezáltal a 

beavatkozások gyógyszerigényének csökkentéséhez. A sebészeti osztályon pedig a műtét előtt 

jelentkező szorongás oldásában játszhat fontos szerepet a technológia. A Bethesda 

Gyermekkórház osztályain egy virtuális térben személyesen megélhető mesefilmet fognak 

használni, ami látványos animációs elemekkel ragadja meg a gyermekek figyelmét. 
 

„A virtuális valóság használata tartósan kórházban fekvő, főként daganatos gyermekeknél már jól 

ismert az OncoVR számára. Ezért rendkívül izgalmas új területeket felfedezni. Az fájdalomról 

történő figyelemelterelés és a műtét előtti szorongásoldás VR segítségével már jól ismert a 

nemzetközi tudományos irodalomban. Örömteli, hogy a Vodafone Alapítvány segítségével itthon 

is kipróbálhatjuk, hogyan vizsgáznak a VR szemüvegek az égési és sebészeti osztályon.” – 

mondta Dr. Erdős Sándor, az OncoVR alapítója és a Vodafone Digitális Kórházi Angyala. 
 

„A kórházi felvételt igénylő égéssérült gyermekek száma éves szinten közel háromszázra tehető, 

míg az ambuláns megjelenések száma eléri a több ezret. Betegeink 0-24 órában, az ország egész 

területéről érkeznek kórházunkba, akik olykor hónapokig tartó, rendszeresen kötözést 

igényelnek, mely komoly fájdalmakkal járhat. Azon gyermekek számára, akiket altatás nélkül
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 tudunk kezelni, a fájdalomcsillapítás kardinális kérdés, melyben a gyógyszeres kezelés mellett a 

kiegészítő lehetőségeknek kiemelkedő szerepe van. Ebben nyithat nagyszerű és újszerű 

lehetőségeket a VR szemüveg alkalmazása a figyelemelterelés és különböző jótékony sugallatok 

által, ilyen lehet például az égett gyermek behelyezése egy hűsítő, nyugtató világba." - vallja dr. 

Bene Ruzsena, a Bethesda Gyermekkórház Égéscentrumának osztályvezető főorvosa. 

 
További információk: 

sajto@vodafone.hu  
 
 

A Vodafone-ról 

 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő 

érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk 

véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, 

és létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus 

fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy. 

 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati 

szolgáltatója. Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes 

hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. december 31-i állapot szerint több 

mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 

22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 118 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, fogyatékosságtól, kortól, 

szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és vallástól függetlenül. A 

sokféleség és befogadás iránti elkötelezettségünk központi eleme működésünknek, a nők és általában a társadalom 

megerősítéséért végzett munkánknak, továbbá az oktatáshoz és a digitális készségekhez való hozzáférés javításáért 

tett erőfeszítéseinknek. 

 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2021-ig Európában villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 2025-ig pedig a világ többi részén is elérjük ezt a célt. 2025-re továbbá a 

szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt. 
 
 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 
 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 25 országban hozta létre helyi alapítványát. Az 

alapítványok elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, melyet a helyi ügyek felkarolása által 

valósítanak meg. 
 

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, megalakulása óta több mint 1,5 milliárd 

forint támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja, hogy programjain keresztül a technológiát a közjó 

szolgálatába állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait. 
 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a 

kapcsolódó eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
 

mailto:sajto@vodafone.hu
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.steele%40vodafone.com%7C9068481ed3a34a7003a808d87400cb08%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637386894038777457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZJ0%2BNHQihXuzTVyDtXjB0%2B9TLITY8ySTAwOjbkSCbk%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert

