
 

 

 Budapest, 2016. március 8. 

 

Évente több ezer nő és gyermek életét mentheti meg Tanzániában a Vodafone 

mentőtaxija   
 

Úttörő jelleggel “mentőtaxi” szolgáltatást indított Tanzániában a Vodafone Alapítvány. A 

szolgáltatás a várakozások szerint évente 2700 vidéki kismama és gyermek életét mentheti 

meg. 

 

Tanzánia Sengerema és Shinyanga körzeteiben a legalább 2 milliós lakosságra mindössze 10 

mentőautó jut. A Belgium-méretű területen a becslések szerint az egész világon a legmagasabb a 

szülési és csecsemőhalálozások aránya, sok száz veszélyeztetett terhes nő  pusztán azért hal bele 

gyermekével együtt a szülésbe, mert nem juthat időben kórházba. 

 

A Vodafone Alapítvány – helyi civil szervezetekkel, a Pathfinder International-lal és a TouchFoundation-

nal, valamint a USAID amerikai segélyszervezettel együttműködve – elindított egy ingyenesen hívható 

segélyvonalat, amely havonta akár 225 nő és gyermeke életét mentheti meg. A szolgáltatás leginkább 

az európai a 112-nek, az angliai 999-nek vagy az amerikai 911-nek felel meg. A 100 sofőrből álló 

taxishálózat segítségével a rászorulók megtehetik a legközelebbi kórházig tartó, gyakran akár három 

órás utat, és a szolgáltatásért a Vodafone M-Pesa szolgáltatásán keresztül fizethetnek.  

 

 

 

 

 

A 30 éves Rehema Sanane február 10-én életet adott Setu névre keresztelt egészséges kisfiának. Története azonban 

rosszabbul is alakulhatott volna, ha nincs lehetősége rövid időn belül kórházba jutni. Február 10-én megindult szülésekor az 



otthonától egy kilométerre fekvő rendelőben a kivizsgálást követően közölték, hogy születendő gyermeke komoly 

veszélyben van. A nő azonnal hívta a Vodafone “mentőtaxi” segélyszámát, és perceken belül megérkezett egy autó, amely 

eljuttatta őt a legközelebbi kórházba férje és egy nővér kíséretében. Setu a nehézségek ellenére egészségesen született. 

 

A szolgáltatás próbaüzeme során tavaly Sengerema egy kisebb térségében 323 nőt és gyermekét 

sikerült megmenteni. A program keretében 250 egészségügyi dolgozó részesült csecsemő és gyermek 

egészségügyi képzésben, további 209 szakembert pedig az életmentő szülészeti és 

gyermekgyógyászati beavatkozások terén képeztek tovább Sengerema és Shinyanga térségben. 

 

Az együttműködés keretében 58 létesítményt láttak el napenergiával tölthető tápegységekkel, így 

immár az éjszakai szüléseket is problémamentesen le lehet vezetni, olyan helyeken is, ahol nincs 

vezetékes áram.  

 

A nemzetközi Vodafone Alapítvány 2010 óta támogatja a tanzániai kismamákat. A Vodafone 

Connecting For Good jótékonysági programjának keretében együttműködést kötött több tanzániai és 

egyéb civil szervezettel annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a szülészeti sipolyoktól 

(fisztulától) szenvedő nőknek. Az együttműködésnek és az M-Pesa bevonásának köszönhetően több 

száz nő kaphatja meg a szükséges kezelést. Az M-Pesa fizetési mód bevezetése előtt, 2010-ben csupán 

268 hasonló beavatkozást hajtottak végre Tanzániában, 2016-ra ez a szám meghaladhatja a 3 ezret, így 

a Vodafone Connecting For Good lett a világ legnagyobb sipoly kezelő programja. A programot a USAID 

és svájci Swiss Re Foundation is támogatja. 

 

 

 

 

Omari Mabula taxisofőr. Tavaly decemberben csatlakozott a Vodafone Alapítvány “mentőtaxi” programjához, azóta négy 

szülő nőt vitt kórházba. Mikor a programról kérdezték, azt válaszolta, örül, hogy segítheti közösségét. Omari elmesélte, hogy 

február 4-én egy olyan nőt vitt kórházba, akinek igen hosszúra nyúlt a szülése, és a fájdalomtól beszélni sem volt képes. 

Miután elfuvarozta a kórházba, nem hagyta nyugodni, hogy megtudja, mi lett vele. Másnap érdeklődött a diszpécser 

központnál, és azt a választ kapta, hogy a nő túlélte a szülést, egészséges fiúgyermeknek adott életet császármetszéssel. 

Omari azóta már meg is látogatta az asszonyt és a gyermeket. Elmondása szerint korábban is fuvarozott szülő nőket a 

kórházba, ám sokszor nem volt elég pénzük kifizetni a fuvart. Az M-Pesa azonban megoldotta ezt a problémát. 

 
Letölthető képek a programról: itt. 

Videó a  programról: Mobilising maternalhealth in Tanzania 
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A Vodafone-ról 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 57 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország 

integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú 

adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 

A Vodafone Alapítványról 
Az Angliában bejegyzett Vodafone Alapítvány  „Connecting for Good” programja a vállalatra jellemző adakozást, segítő 

szándékot kapcsolja össze a mobiltechnológiával. Az Alapítvány világszerte olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a 

mobiltechnológia alkalmazásán keresztül idéznek elő pozitív társadalmi változásokat az egészségügy, az oktatás és a 

katasztrófavédelem területén. A Vodafone minden erejével segíti mindazon közösségek életét, amely területeken a vállalat 

jelen van. 

 

A Vodafone M-Pesa-ról 
A Vodafone M-Pesa mobil fizetési megoldása a fejlődő országokban már több mint 30 millió, bankszámlával nem rendelkező 

embernek nyújt segítséget. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ezen keresztül kapják meg fizetésüket és nyugdíjukat, tudjanak 

pénzt utalni családtagjaiknak, és fizethetnek termékekért és szolgáltatásokért. A megoldás költséghatékony, hiszen olcsóbb, 

mint a hagyományos banki átutalás és biztonságosabb a készpénzforgalomnál.  

 

 

 

 


