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Húsvéti tanácsokkal is segít az ÉletMentő applikáció chatbot funkciója 
 

A mai naptól a mentők húsvéti tanácsai is elérhetőek a Vodafone Alapítvány és az Országos 

Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációjának chatbotjában – így az alkalmazást használók 

gyorsan tájékozódhatnak az ilyenkor gyakran előforduló háztartási, szabadidős és közlekedési 

balesetekről. Az ÉletMentő applikáció a digitalizáció segítségével gyorsabbá és hatékonyabbá 

teszi a segítségnyújtás folyamatát. Az alkalmazást tavaly januári indulása óta több mint 531 

ezren töltötték le, és már közel 3000 esetben nyújtott segítséget. 

 

Bővült a chatbot funkció 
 

Az alkalmazásban az indulás óta számos hasznos fejlesztés történt, így tavaly nyáron chatbot funkcióval 

bővült az app, melynek köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdések esetén 

hatékonyabban jutnak információhoz a felhasználók, emellett a chatbot kérdezz-felelek formában az 

elsősegélynyújtást is támogatja. A mai naptól pedig a mentők húsvéti tanácsai is elérhetőek a chatboton 

keresztül, így az alkalmazást használók gyorsan tájékozódhatnak az ilyenkor gyakran előforduló 

háztartási, szabadidős és közlekedési balesetek kapcsán. Az Országos Mentőszolgálat tapasztalata 

szerint húsvétkor megnő a háztartási balesetek száma, az ünnepi ebéd főzése közben gyakran 

előfordulnak forrázásos balesetek és égési sérülések, illetve a tavaszias idő közeledtével egyre többen 

töltik szabadidejüket a természetben, ami gyakran sérülésekhez vezethet. Ebben az időszakban nő a 

gázolásos balesetek száma is, aminek az oka általában vagy a gyalogos vagy a járművezető 

figyelmetlensége. Az ÉletMentő applikáció interaktív elsősegély útmutatója lépésről lépésre bemutatja 

az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendőket a legjellemzőbb sérülések esetén, így segítséget nyújthat 

égési sérülések ellátása, vérzéscsillapítás vagy akár félrenyelés esetén is. 

 

Az applikáció működése, kezdeti funkciók 
 

Az ÉletMentő applikáció a mentőhívást is megkönnyítő, számos hasznos egészségügyi információt és 

szolgáltatást tartalmazó mobilapplikáció.  
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Az alkalmazás egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a felhasználók a fontos adataikat (például ismert 

betegség, kezelés, gyógyszerérzékenység, stb.) előre megadják, így azok egy gombnyomásra a 

segélyhívással azonos időben megjelennek a mentésirányítóknál. A mentők nem csak a bajbajutott 

személy tartózkodási helyét, hanem telefonjának töltöttségi szintjét is látják, ami a készülék lemerülése 

esetére hasznos információt jelenthet. Ezek mellett számos hasznos funkció is elérhető az ÉletMentő 

alkalmazásban: többek között tartalmazza a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertár, kórház, 

defibrillátor helyét, valamint része egy elsősegélynyújtó kisokos is. 

 

Koronavírus infógomb és push-értesítő 
 

Az veszélyhelyzet tavaly márciusi elrendelését követően két fontos funkcióval bővült az alkalmazás. A 

Koronavírus infógombra kattintva közvetlenül elérhető a magyar kormány hivatalos, koronavírussal 

kapcsolatos tájékoztató oldala. Az applikáció másik fontos fejlesztése a push üzenetek küldésének 

lehetősége, melynek köszönhetően egyes információkról az OMSZ szükség esetén azonnal, közvetlenül 

értesíteni tudja a felhasználókat. 

 

„A Vodafone Alapítványnál célunk, hogy a technológiát a társadalom szolgálatába állítsuk – az ÉletMentő 

applikáció életre hívásakor is ezt tartottuk szem előtt. Úgy gondolom, hogy a magas letöltési és 

segítségnyújtási számok magukért beszélnek, jól mutatják az app létjogosultságát. Épp ezért kiemelten 

fontos számunkra, hogy az Országos Mentőszolgálattal közösen folyamatosan fejlesszük, naprakésszé 

tegyük az applikációt, hiszen ezáltal nyújthatja a leghatékonyabb segítséget a bajbajutottaknak.” – 

mondta el Flakstad Emőke, a Vodafone Alapítvány főtitkára. 

 

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.
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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! 

 
 

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
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas

