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Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 14 évvel ezelőtt azért hoztuk létre, hogy segítsük a 
magasabb színvonalú betegellátást, és javítsuk a mentősök munkakörülményeit. Ezt a küldetést 
csak nagylelkű támogatók bevonásával tudjuk véghez vinni, ezért célunk, hogy az immár százezres 
nagyságrendű adományozói kör segítségével támogathassuk a Mentőszolgálatot a hatékonyabb, 
gyorsabb és szakszerűbb mentésben.

Az egyre növekedő adományok és adó 1% felajánlások mind-mind arról tanúskodnak, hogy 
az elmúlt évek munkája nem volt hiábavaló. Alapítványunkban több tízezren bíznak meg, több 
tízezren tartják fontosnak, hogy korszerűbbé és hatékonyabbá tegyük a Mentőszolgálat munkáját.

nem mindennapi az a segítségnyújtás, amit támogatóinktól kapunk. 2017-es évről szóló 
éves beszámolónkban összegyűjtöttük sikereinket, eredményeinket, programjainkat. Bevételünk 
nagy része 2017-ben is főként magánadományozóinktól és a személyi jövedelemadó 1%-os 
felajánlásokból származott. A tavalyi év során adományozóink több mint 258 millió forintot 
adományoztak, amely hűen tükrözi, hogy támogatóink elkötelezettek, és hogy az alkalmanként 
átlagosan 2000 forint körüli adományok, ha összeadódnak, hihetetlenül nagy segítséget tudnak 
jelenteni. Az adó 1%-os felajánlások 88 millió forintot érték el, több mint 22 ezer jószándékú 
adófizető felajánlásából.

Minden eddiginél sikeresebb volt a Lucas2 mellkaskompressziós gép beszerzéséért indított 2017-
es kampányunk, melynek során 36 eszközt adhattunk át csaknem 146 millió forint értékben. 
De milliós nagyságrendű az az összeg, amelyből medencerögzítőket, égési kötszercsomagokat, 
speciális hordágyakat és sürgősségi táskákat vásároltunk.

Az adománygyűjtés mellett tovább folytattuk társadalmi szemléletformáló kampányainkat is. 
A 2017-es Nagy Elsősegély Teszt ismét nagy érdeklődésre tartott számot. A felmérésből az is 
kiderült, hogy fáradozásaink nem voltak hiábavalók: idén 5%-kal emelkedett az újraéleszteni 
tudók aránya, ami nagyszerű előrelépés!

Összességében büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évek során több tízezren érzik magukénak 
alapítványunk küldetését. a hatékonyabb életmentés közös felelősségünk, fontos, hogy 
számíthassunk egymásra a bajban!

Kedves Olvasónk!

dr. Czakler Éva
a kuratórium alelnöke
az OMSZ központi 
mentőállomásának vezető 
főorvosa

Kónya Zoltán
elnök
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Forrásteremtő kampányok

lifepak 15 defibrillátor-monitor

lucas2

Égési kötszerek

Orvosi eszközök

lapáthordágy

Az LifePak 15 készülék alkalmas EKG készítésre és monitorozásra, figyeli a vér oxigéntelítettségét, értékeli a kilégzési szén-dioxidot, 
vérnyomást mér. Újraélesztés során, ha kamrafibrillációt észlelünk, abban az esetben defibrillátorként is alkalmazható.

A Lucas2 életmentő mellkaskompressziós gép hatalmas előnye, hogy 
precízen tartja a sikeres újraélesztéshez elengedhetetlen százas frekvenciát 
és 4–5 centiméteres nyomásmélységet. A bajbajutott kocsira helyezésekor 
vagy rossz útviszonyok esetén is megbízhatóan, percenként százszor fogja 
benyomni a sérült mellkasát. 

Több százezer forintból vásároltunk égési kötszereket, a speciális 
csomagoktól az elsősegélyhez szükséges felszerelésekig. A speciális égési 
kötszer, amely a legkomolyabb égési sérülések esetén is azonnal hűsíti az 
égett bőrfelületet, csillapítja a fájdalmat, és megakadályozza a fertőzések 
bejutását a nyílt sebbe. Mihamarabb az égési felületre helyezve fejti ki 
hatását, óvja a sejteket a további roncsolódástól. 4–5 perc múlva a kezelt 
terület normál testhőmérsékletű lesz.

Országszerte 41 darab különböző típusú sürgősségi és készenléti 
táskát, 17 darab pulzoximétert, 13 darab speciális ollót, valamint 
vérnyomásmérőket, lélegeztető ballonokat és vákuumsíneket adtunk  
át a mentőállomások részére. 

A korszerű lapáthordággyal a sérültet mozgatás nélkül emelhetik fel, 
szállíthatják kórházba a mentők. A hordágy formája és a rögzítő szíjak 
tökéletes elhelyezést és stabilitást biztosítanak a betegnek a szállítás 
alatt is.

Az évek során több tízezerre bővülő, magánszemélyekből álló támogatói körünk jelenti a 
biztos hátteret kampányaink sikeréhez. Az adományokból 2017-ben több fontos projektet 
indíthattunk el, amelyek keretében országszerte több száz orvosi műszert, betegellátást 
könnyítő vagy hiánypótló eszközt adhattunk át a mentőállomások és mentőautók részére, 
valamint érhettünk el több százezer embert egészségügyi és elsősegélynyújtással 
kapcsolatos ismeretekkel. 

Átadva
3 darab

21 145 500  
Ft értékben

145 846 800  
Ft értékben

Átadva
36 darab
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Vas megye

  
Zala megye:  
9 767 508 Ft

 Budapest: 42 389 276 Ft

   
Baranya megye:  
431 463 Ft

  
Győr-Moson-Sopron megye:  
249 555 Ft

 Komárom-Esztergom megye: 1 241 286 Ft

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:  
2 150 264 Ft

 Heves megye: 13 084 220 Ft

   
Pest megye:  
48 567 131 Ft

 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye:  
8 010 536 Ft

  
Bács-Kiskun megye: 
38 903 619 Ft

   
Fejér megye:  
17 871 167 Ft

  
Békés megye:  
21 022 845 Ft

  
Hajdú-Bihar megye:  
1 046 522 Ft

 Nógrád megye: 8 463 598 Ft

  
Csongrád megye:  
16 237 099 Ft

  
Jász-Nagykun- 
Szolnok megye:  
12 637 452 Ft 

  
Somogy megye:  
5 138 877 Ft

  
Tolna megye:  
1 772 974 Ft

  
Veszprém megye:  
9 628 341 Ft

Átadások
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2017-ben az Országos Mentőszolgálat részére 
átadott eszközök értéke: 258 613 733 Ft

Bács-Kiskun megye: 38 903 619 Ft értékben  •  1 db fali tartó - HT 
70 lélegeztetőhöz, 2 db LP (LIFEPACK) 15 defibrillátor, 5 db Lucas2, 
4 db trakciós sín, 4 db medence rögzítő, 1 db vákuumatrac, 7 db 
égési kötszercsomag, 3 db táska, 4 db égési kötszer (elsősegély 
felszerelés), 2 db külső oxigén csatlakozó, 10 db légzőkör, 1 db 
lélegeztetőgép. 

Baranya megye: 431 463 Ft értékben  •  2 db pulzoxymeter, 3 db 
végtagrögzítő, 6 db égési kötszercsomag, 3 db táska 

Békés megye: 21 022 845 Ft étékben  •  1 db fali tartó - HT 70 
lélegeztetőhöz, 4 db égési kötszercsomag, 3 db Lucas2, 8 db égési 
kötszer (elsősegély felszerelés), 2 db égési kötszer, 2 db fejrögzítő, 2 
db külső oxigén csatlakozó, 20 db légzőkör, 2 db lélegeztetőgép, 1 
db fali tartó, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 2 150 264 Ft értékben  •  11 db 
égési kötszercsomag, 5 db vákuumsín készlet, 1 db motoros szívó, 
1 db fali tartó, 5 db égési kötszer (elsősegély felszerelés), 1 db 
vákuummatrac, 1 db GPS, 1 db pumpa, 1 db táska,  

Budapest: 42 389 276 Ft értékben  •  2 db Navon GPS N 490, 
1 db lélegeztető gép HT70P Symbol, 1 db légzőkör - Symbol 
lélegeztetőhöz, 1 db fali tartó - HT 70 lélegeztetőhöz, 1 db oxigén 
tartály - HT70 Low Flow, 1 db vákuumsín készlet – felnőtt, 3 db 
égési kötszercsomag, 5 db fejpánt – szilikon, 5 db fejpánt mágnes 
klipsz, 3 db projektor, 4 db Lucas2, 1 db heveder tépőzár (5m), 2 
db Düras táska, 1 db Skoda Roomster személygépkocsi, 150 db 
maszk (CPAP), 1 db lapáthordágy, 7 db égési kötszer (elsősegély 
felszerelés), 1 db táska, 15 db ampullatartó, 15 db Betadin, 15 
db anatómiai csipesz, 15 db érfogó, 15 db fonendoszkóp, 15 db 
fülhőmérő, 43 db I GEL - felnőtt méret, 9 db I GEL - gyerek méret, 15 
db kötszerolló, 15 db laringoszkóp nyél, 90 db laringoszkóp lapoc, 
23 db lélegeztető maszk, 15 db váladékszívó, 15 db vércukormérő, 
15 db vérnyomásmérő, 2 db végtagrögzítő, 14 db lélegeztető ballon, 
3 db trakciós sín, 2000 db fecskendő, 1 db gerinchordágy. További 
átadott eszközök: link 

Csongrád megye: 16 237 099 Ft értékben  •  8 db égési 
kötszercsomag, 3 db Lucas2, 1 db vérnyomásmérő, 2 db táska, 
1 db vérnyomásmérő (Durashock - DS54), 1 db külső oxigén 
csatlakozó, 10 db légzőkör, 1 db lélegeztetőgép 

Fejér megye: 17 871 167 Ft értékben  •  1,db fali tartó - HT 70 
lélegeztetőhöz, 10 db légzőkör - Symbol lélegeztetőhöz, 1 db 
lélegeztető gép HT70P Symbol, 1 db oxigén tartály - HT70 Low Flow, 
9 db égési kötszercsomag, 1 db Lucas2, 18 db trakciós sín, 15 db 
medence rögzítő, 200 db gumiabroncs (Hankook), 1 db táska, 1 db 
vérnyomásmérő, 2 db pulzoxymeter, 1 db sürgősségi táska, 1 db LP 
15 defibrillátor, 1 db külső oxigén csatlakozó 

Győr-Moson-Sopron megye: 249 555 Ft értékben  •  4 db égési 
kötszercsomag, 2, db égési kötszer (elsősegély felszerelés) 

Hajdú-Bihar megye: 1 046 522 Ft értékben  •  13db égési 
kötszercsomag, 1 db Reservoir - lélegeztető ballonhoz, 2 db 
medence rögzítő, 2 db speciális olló, 2 db trakciós sín, 1 db táska, 
5 db lélegeztető maszk, 1 db lélegeztető ballon, 1 db égési kötszer 
(elsősegély felszerelés), 

Heves megye: 13 084 220 Ft értékben  •  4db égési 
kötszercsomag, 9 db táska, 1 db pulzoxymeter, 3 db Lucas2, 2 db 
égési kötszer (elsősegély felszerelés) 

Jász-Nagykun-Szolnok megye: 12 637 452 Ft értékben  •  3 db 
Lucas2, 9, db égési kötszercsomag, 2 db medence rögzítő, 2 db 
égési kötszer (elsősegély felszerelés) 

Komárom-Esztergom megye: 1 241 286 Ft értékben  •  1 db táska, 
1 db pulzoxymeter, 1 db trakciós sín, 1 db LP (LIFEPACK) 1000 
defibrillátor, 1 db égési kötszercsomag 20x45, 1 db lapáthordágy 

Nógrád megye: 8 463 598 Ft értékben  •  3 db égési 
kötszercsomag, 2 db vákuumsín készlet – felnőtt, 2 db Lucas2 

Pest megye:  48 567 131 Ft értékben  •  3 db vákuumsín 
készlet – felnőtt, 2 db táska (Dürasol), 6 db trakciós sín, 17 db 
medence rögzítő, 1 db EZ - IO fúró, 1 db EZ - IO hordtáska, 9 db 
égési kötszercsomag, 7 db Lucas2, 1 db Venelite EMS táska, 1 db 
vénakereső lámpa, 5 db speciális olló, 6 db pulzoxymeter, 1 db 
lapáthordágy, 4 db sürgősségi táska, 1 db vércukormérő, 3 db külső 
oxigén csatlakoztató, 4 db oxigén tartály, 4 db lélegeztetőgép, 40 db 
légzőkör, 1 db vérnyomásmérő 

Somogy megye: 5 138 877 Ft értékben  •  2 db táska, 2 db 
trakciós sín, 2 db AccuChek vércukormérő, 2 db medence rögzítő, 
2 db vákuumsín készlet – felnőtt, 8 db égési kötszercsomag, 1 db 
Lucas2, 4 db égési kötszer (elsősegély felszerelés) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 8 010 536 Ft értékben  •  11db 
égési kötszercsomag, 1 db fali tartó - HT 70 lélegeztetőhöz, 10 db 
légzőkör, 1 db lélegeztetőgép, 1 db speciális olló, 1 db pulzoxymeter, 
1 db Venelite EMS táska, 1 db tranzakciós sín, 1 db vénakereső 
lámpa, 1 db Durashock vérnyomásmérő, 1 db fonendoszkóp, 1 db 
EZ-IO G3 fúró, 1 db EZ-IO hordtáska, 1 db elemlámpa, 1 db égési 
kötszer (elsősegély felszerelés), 2 db fejrögzítő 

Tolna megye: 1 772 974 Ft értékben  •  6 db medence rögzítő, 6 
db égési kötszercsomag, 2 db táska, 2 db égési kötszer (elsősegély 
felszerelés), 4, db trakciós sín, 2 db lélegeztető ballon, 1 db 
vénakereső lámpa, 1 db Venelite EMS táska, 4 db pulzoxymeter, 
6 db fonendoszkóp, db fülhőmérő, 1 db égési kötszer (elsősegély 
felszerelés), 4 db vákuumsín készlet, 4 db vérnyomásmérő 

Veszprém megye: 9 628 341 Ft értékben  •  1 db trakciós sín, 1 
db medence rögzítő, db LP (LIFEPACK) 1000 defibrillátor, 1 db 
AccuChek vércukormérő, 2 db vákuumsín készlet – felnőtt, 1 db 
vákuumsín készlet – gyermek, 1 db táska, 2 db Lucas2, 3, db égési 
kötszer (elsősegély felszerelés), 1 db külső oxigén csatlakozó 

Zala megye: 9 767 508 Ft értékben  •  2 db Lucas2, 1 db 
lélegeztető maszk – gyerek, 1 db lélegeztető maszk – felnőtt, 1 
db lélegeztető ballon – gyerek, 1 db lélegeztető ballon – felnőtt, 1 
db táska (Dürasol), 2 db vérnyomásmérő (Rossmax), 9 db égési 
kötszercsomag 80*80, 1 db elemlámpa – akkumulátoros, 2 
db fonendoszkóp (Rappaport), 2 db mandzsetta – felnőtt, 2 db 
mandzsetta – flexiport, 2 db speciális olló, 2 db Twin pumpa, 1 
db motoros szívó (LSU), 2 db fali tartó LSU-hoz, 2 db AccuChek 
vércukormérő, 1 db vákuumsín készlet – felnőtt, 3 db táska 
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szemléletformálás

az elsősegély tájékozottsági Index értéke:

A kutatás 1051 fős, a teljes magyar lakosság tekintetében nem reprezentatív, online lekérdezéssel készült 2017 
decemberében a Survey Monkey rendszerén keresztül a Facebookon, a kitöltésre irányuló felhívás alapján történő önkéntes 
részvétel eredményeképp. A válaszadók 64,82%-a nő volt, 21,98%-uk 30 év alatti, 27,40% 30-45 év közötti, 21,5%-uk 46 év 
feletti.

SOKAN TUDJÁK:

az agyrázkódás tünetei: hányinger, aluszékonyság, szédülés.

Ha üvegszilánk kerül a szembe, akkor mindkét szemet steril 
gézlapokkal kell lefedni, ezt követően pedig azonnal szakorvoshoz 
kell fordulni. 

gyermek magas láza esetén: gyerekeknek való lázcsillapító, hideg 
borogatás vagy hűtőfürdő. 

a napi ajánlott folyadékbevitel 2–2,5 liter.

Csuklóvágás esetén le kell fektetni a sérültet, megemelni a karját, 
és a vérzésre kötést tenni.

Kezünket forrázás esetén hideg, folyó víz alá kell tartani.

 
KEVESEN TUDJÁK:

140/90-es vérnyomás esetében már magas értékről beszélhetünk.

 
LEGNAGyOBB NÖVEKEDéS:

tűző napon történő ájulás esetén árnyékba kell húzni az ájultat, 
és valahogy hűtenünk is kell a testet.

Újraélesztés esetén a teendő a fej hátra hajtása és szájból orrba 
vagy szájból szájba levegőfújás, mellkas nyomás 30:2 arányban.

2016 2017

78% 81%

 
 
71% 74%

 
98% 19%

96% 71%

 
89% 88%

76% 72%

 

60% 8%

 
 

60% 68%

 
54% 58%

ELőRELéPéS 

Újdonságok a nagy elsősegély 
teszt eredményében

amit egyre többen tudunk
Egy baleset után jelentkező aluszékonyság, szédülés, hányinger – hétköznapinak tűnő panaszok, de jó  
hír, hogy a válaszadók 81,16%-a már biztos benne, hogy ezek az agyrázkódás konkrét jelzései. Már többen 
tudják azt is, hogy mi a teendő, ha üvegszilánk kerül a szemünkbe. A korábbi 71,30% - hoz képest tavaly már 
74,24% adott helyes választ a kérdésre, vagyis, hogy mindkét szemet steril gézlapokkal kell lefedni, és az 
idegen testet nem eltávolítva orvost hívni.

Optimizmusra ad okot, hogy egyre jobban elterjed az újfajta orvosi megközelítés a gyermekek magas 
lázának csillapítására vonatkozóan. Ezt a teszt kérdés eredménye is tükrözi: a 2016-os adathoz képest 
közel 3 %-kal többen (18,94%) ismerik, hogy lázat csillapítani nem szükséges, hanem lehet rossz közérzet 
esetén. Ennek ellenére a köztudatban (79,36%) egyelőre a hagyományos ellátási forma él, miszerint a 
lázcsillapító és a hideg borogatás a helyes megoldás. Hozzátesszük, hogy ez az eljárás is helyénvaló,  
de automatikusan nem szükséges lázat csillapítani.

Meglepő eredmények
A tavalyi felmérés „győztesei” kétségkívül az újraélesztésre és az ájulásra vonatkozó ismeretek voltak.  
A Nagy Elsősegély Teszt indulásakor, 2013-ban még csak 42% tudta, mi a teendő újraélesztés során. Ez  
a szám 2016-ra elérte az 54%-ot, míg tavaly már a válaszadók 57,77%-a jelölte meg a helyes eljárást: a fejet 
hátrahajtva, szájból orrba vagy szájból szájba alkalmazni a levegőfújást és a mellkasnyomást 30:2 arányban. 
Akkor sem kell megijedni, ha valaki a szájon át történő újraélesztést nem szeretné alkalmazni.  Ugyanis a 
mellkas másodpercenként kb. kétszeri, erős, 5–6 cm mélyre történő nyomása ugyanúgy lehetőség lehet egy 
emberi élet megmentésére.

A korábbi elkeserítő arány után szerencsére több mint 8%-kal növekedett a helyes válaszok száma a tűző 
napon történő ájulás ellátásánál is. A válaszadók közül nagyobb eséllyel (68,37%) találkoznánk olyannal, 
aki, ha elájulnánk, az árnyékba húzna, és esetleg hűtené a testünket, bár ez nem kizáró megoldás! A fontos, 
hogy ha eszméletünknél vagyunk, az elsődleges, hogy vízzel kínáljon bennünket.

amiben még fejlődnünk kell
Sajnos továbbra is vannak fontos egészségügyi kérdések, amelyeknél továbbra is hiányosak az ismereteink. 
Az egyik sarkalatos példa a magas vérnyomás értéke. Az új, szigorított amerikai irányelv szerint csak 
a 120/80-as vagy alacsonyabb vérnyomás tekinthető normálisnak, ennél feljebb már „emelkedettnek” 
számít, egészen 129/80-ig.Tesztünkben erre a válaszra a válaszadók mindössze 7,58% kattintott, hiszen 
a legtöbbünkben a kórosan magas vérnyomás értéke, azaz a 140/90- feletti érték rögzült. Pontosan az 
információ újdonsága miatt a fenti index számításnál a magas vérnyomásra vonatkozó kérdést figyelmen 
kívül hagytuk.

Ugyancsak csökkent a csuklóvágás ellátására vonatkozó helyes válaszra kattintók aránya. A tavalyi 89,15%-
hoz képest idén 88,07% járna el helyesen, amikor ilyen esetben a sérültet lefektetné, karját megemelné és 
kötést tenne a vérzésre. Az ajánlott napi folyadékbevitel mennyiségét illetően pontosítottuk a korrekt választ, 
ami valószínűleg összezavarta a résztvevőket. Egy 70 kg-os ember számára ez a mennyiség helyesen 2,1 
liter, ami 96,09 %-ról 71,21%-ra csökkentette a jól válaszolók arányát. Több mint 26% választott rossz 
mennyiséget, azaz 3,5 litert.

Kevesebben adtak jó választ arra a kérdésre is, hogy mit kell tennünk, ha leforrázzuk a kezünket. A 2016-os 
75,75% után csak 72,44% tudná, hogy folyó hidegvízzel kell csillapítani a fájdalmat. érdekes azonban, hogy 
a hidegvizes borogatás tévhite a tavalyi 20%-os arány után 11,65%-ra csökken.
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Minden várakozást felülmúló érdeklődés fogadta 2017-ben 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Nagy Elsősegély 
Tesztjét. Rekordidő, azaz 2 nap alatt több mint ezren voltak 
kíváncsiak arra, tudják-e a helyes választ a legfontosabb 
egészségügyi témákat illetően, és egyes kérdésekben 
rögzült-e az újfajta orvosi megközelítés Az immár ötödik 
alkalommal elindított felmérés legnagyobb pozitívuma, 
hogy 5%-kal emelkedett az újraéleszteni tudók aránya, ami 
nagyszerű előrelépés! 
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Újabb ezüst effie  
az 1%-os kampányért

Kampány az Újraélesztés 
nemzetközi napja alkalmából

A tavalyi sikeres szereplés után 2017-ben is 
rangos elismerésben részesültünk a 16. hazai 
Effie reklámhatékonysági versenyen. 

A hirtelen szívhalál több ezer áldozatot követel Magyarországon évente. Az esetek 
többségében mire kiérnek a mentők, már késő. Az újraélesztés napja, azaz október 
16-a, egy lehetőség arra, hogy minél több emberhez eljusson az életmentő üzenet, 
hogy laikusként is merjünk segíteni, ha újraélesztésről van szó. 

2015 tavaszán A Tartsd életben! kampánnyal Csuja Imre főszereplésével több mint 2 millió 
emberhez jutott el az üzenetünk: bárki lehet életmentő! A kisfilm folytatásaként a tavalyi, 
2016-os 1% kampányunkban pedig az ismert Valami Amerika 2 szereplői mellett Győrfi Pál 
debütált és kampányolt a felajánlásokért.

Az új kampányfilm több mint 1 milliós nézettséget produkált, az eredményesség 
tekintetében pedig példátlan sikert ért el: alapítványunk rekordértékben gyűjtött 1%-ot 
2016-ban, 27%-kal nőtt a bevétele, meghaladva a 108 millió forintot. Ezért érdemelhette ki 
ez a kampány idén az Ezüst Effie díjat.

A közel 100 fős szakemberekből álló zsűri a társadalmi célú reklám kategóriában csupán 2 
pályaművet jutalmazott. Közülük az egyik az ezüstre érdemesnek tartott 1% - Nekünk sokat 
számít kampányfilmünk.

 A kitüntetés azért is figyelemre méltó, mert a reklámhatékonyság Oscar-díjának is nevezett, 
a világ több mint 40 országában jelen lévő Effie 2017-es hazai megmérettetésén a korábbi 
54 díj helyett mindössze 36 elismerést adtak át. 

Köszönjük a kisfilmek létrehozását pro bono lehetővé tevő szakemberek munkáját, és 
hálásak vagyunk mindenkinek, aki a film megnézésével és terjesztésével vagy adója 1%-
ával hozzájárult a sikeres kampányhoz! 

Vészhelyzetben csak az emberek 10%-a tud újraéleszteni, pedig Magyarországon naponta közel hetven 
embert ér hirtelen szívhalál. Laikusokon is múlik az életük, hiszen az azonnal megkezdett újraélesztés 
esetén még meg lehet menteni a bajbajutottakat.

Senki sem gondolná, hogy vele is előfordulhat, hogy váratlanul összeesik mellette valaki. Pedig ha mindenki 
ismerné az újraélesztés egyszerű módszerét, akkor Zsolthoz hasonlóan bárki képes lenne megmenteni egy 
bajbajutott életét! Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány idén Molnár Zsolt, egy életmentő igaz történetével 
segít felhívni a figyelmet az életmentő újraélesztésre.

Ha már egy életet meg tudunk menteni, megérte elkészíteni a „Tartsd életben!” kampányunkat - vallja 
velünk együtt Zsolt, aki Bala (a „Tartsd életben!” 2015-ös kampány főszereplője – Csuja Imre alakításában) 
technikájára hagyatkozva vált életmentővé.

Zsolt emlékezett rá, hogy szájból szájba történő lélegeztetés nélkül, csak a mellkas 5-6 cm mélyre történő 
ütemes benyomásával is lehet életet menteni! Így van lehetőség életben tartani egy bajbajutottat, amíg 
megérkeznek a mentők. 

évente 25 000 ember hal meg hirtelen szívhalál következtében Magyarországon. Az újraélesztés napján 
Zsolt történetével szeretné az Országos Mentőszolgálat Alapítvány felhívni a figyelmet az azonnali 
elsősegélynyújtás fontosságára.

Kampányunkról és Zsolt történetéről 
részletesen olvashat honlapunkon:  
www.mentoalapitvany.hu
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Köszönőlevelek



Köszönjük 
támogatóink 
segítségét!

az adomÁnyéletet ment!

adószámunk: 18252831–2–43
számlaszámunk: 10700608–49891102–51100005
mentoalapitvany.hu • facebook.com/omszalapitvany


