
Végtagmentő applikáció és a 
gyógyászati segédeszközök kapcsolata 

Köszöntjük Önöket! 
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fejlesztés 
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2019.02.15.? 

Egyéb médiatevékenység, 
reklám anyagok gyártása 

Az applikáció előzménye 
STORY 

több mint 25 éve……… 

KÖNYVEK 

Továbbképzések 
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Applikáció 
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Az applikáció története 
STORY 

2018-áprilisában  megszületett az alkalmazás ötlete  

2018. JÚNIUS 

A több hónapot applikáció 
tervezés, funkció 
véglegesítés elkezdődött 

2018. SZEPTEMBER 

Fő támogatónk, a 
Hartmann segítségével 
gőzerővel haladtunk tovább 
és elkezdtük az alkalmazás 
fejlesztést 
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Egyre több a cukorbeteg.  
Egyre több a levágott láb. 
Egyre kevesebb embert lehet elérni a 
hagyományos módszerekkel.  
 
Európán belül magyarországon vágják le a legtöbb lábat.  

#egészségtudatosság #megelőzés #tájékoztatás 

TEGYÜNK ELLENE! 
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MEROVA MÓDSZER 
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Jelenleg nagy számban a google kereséseken alapul az emberek öndiagnosztizálása, ezt 
megelőzve szeretnénk egy valós, hiteles tudományos eszköztárat biztosítani mindehhez. 

01 

02 

03 05 

04 Alkalmazás  
megnyitása Látogatás  

Orvosi   

Alkalmazás   
segédei 

Végtagmentő applikáció 
- felhasználói út 

GOOGLE-DOKTOR HELYETT 



Applikáció az orvosoknak... 



Első -/ 4. hónap számokban 
EREDMÉNYEK 

2019. április 30 - 2019. június 07. 

Állapotfelmérések száma 

Aktív telepítések száma 
( IOS és Android összesen )  

Regisztrált orvosok, EÜ szakdolgozók száma 

1104/2969 

Összesen 1900 felhasználó járt weboldalunkon,  
ez átlagosan napi 21 felhasználót jelent, akiknek 77%-uk  
mobil készülékről látogat oldalunkra. 

www.vegtagmento.hu 

2477/7551 

52/69 

Összes telepítések száma 
( IOS és Android összesen ) 
  

1587/4469 

http://www.vegtagmento.hu
http://www.vegtagmento.hu


Jövőbeni tervek 
 
⁃ napi használatot, “társ” funkciók erősítése, mint például: gyógytorna videós segéd és 

receptek applikáción belül, mindemellett segédeink folyamatos tartalomfejlesztése 
 
⁃ még jobb felhasználói élmény elérése a felépítés finomításával, betegprofil és betegnapló 

létrehozása 
 
⁃ okos órákkal összekötött értesítő rendszer napi teendőkről, feladatokról egy belső naptár 

segítségével ami jelzi a kötözéseket, az újabb állapotfelmérés idejét és akár az orvos 
látogatásának idejét is 

 
⁃ gamification: jutalom a napi teendők betartásáért, pozitív változások, motiváció és teljes 

segítség ( engagement növelés ) 
 
⁃ interaktív módon közvetlenül az orvosnak küldjük a diagnózist és egyben egy hozzáférési 

kódot is, hogy az orvos a direkt megoldást lássa -  e-mailben. “távoli rendelés” lokációs 
problémák megoldása és az orvos tehermentesítése egy előszűréssel 
 

⁃ OKTATÁSI ANYAG- gradualis, post graddualis -nemzetközi piac, több nyelvű alkalmazás 
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Köszönjük a figyelmet!  Legyen a partnerünk!! 
Mentsünk végtagot, mentsünk életet! 

Köszönjük a bizalmat és támogatást partnereinknek: 



istvanrozsos@gmail.com 

Köszönöm ha figyeltek! 

 
Kérem keressék fel a 
www.vegtagmento.hu 
honlapot és töltsék le az 
applikációt ! 
 

THETA 
HEALTH CENTERS 

PÉCS -BUDAPEST 

  

  
  

http://www.vegtagmento.hu/

