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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Gyula város minden polgára nevében!
Igazán megtisztelő számunkra, hogy 2018-ban házigazdái lehetünk a 
„Demográfia és egészségpolitika” konferenciának! A helyszínválasztás talán 
nem véletlen, hiszen Gyula Város Önkormányzata már hét éve viselheti büszkén 
a Családbarát Önkormányzat kitüntető címet, köszönhetően annak, hogy a 
segítő alapszolgáltatások mellett is számtalan programmal és intézkedéssel 
igyekszünk bizonyítani a családosok melletti elkötelezettségünket. 

A munka alapját oktatási intézményrendszerünk folyamatos és teljes körű 
korszerűsítése jelenti, amely az Implom József Általános Iskola félmilliárdos 
fejlesztésével vette kezdetét, s az azóta eltelt esztendőkben sikerült 

forrást találnunk a Mágocsi Úti Óvoda és a Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda felújítására is, de az Ewoldt Eliz 
Óvodában, a Béke Sugárúti Óvodában, a Máriafalvai Óvodában és a Németvárosi Óvodában is történtek 
beruházások. Rendbe tudtuk tenni a Dürer Albert Általános Iskola udvarát, műfüves pályát, kültéri 
fitneszparkot építhettünk az 5. Sz. Általános Iskolában, természettudományos labort alakíthattunk ki és 
napelemes erőművet helyezhettünk üzembe az Erkel Ferenc Gimnáziumban. Ez utóbbinak a kollégiumát 
is sikerült szépen felújítanunk. Közben megkezdődött a város két bölcsődéjének felújítása és bővítése is. 
A fejlesztések köre ráadásul nemcsak az önkormányzat tulajdonában álló épületekre korlátozódik – tavaly 
befejeződött a Madaras Kollégium és a Magvető Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése, 
és hamarosan lezárul a Boldog Apor Vilmos Katolikus Óvoda átépítése is.

Az intézményfejlesztési program mellett anyagi támogatást nyújtunk a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, babaruha-programot működtetünk, és több módon is segítjük a hátrányos helyzetű 
családokat. Bevezettük az egy- és kétgyermekes családok részére a közétkeztetési támogatásként nyújtott 
települési támogatást, 2006 óta részt veszünk a nyári gyermekétkeztetésben, 2014 óta gyermekétkeztetést 
biztosítunk a téli szünidőben, 2000 óta évről évre csatlakozunk a Bursa Hungarica szociális ösztöndíj-
programhoz, illetve 2008 óta az Arany János tehetséggondozó programhoz is. 2015-ben életre hívtuk a Bay 
Zoltán világhírű fizikusról elnevezett városi ösztöndíjat, mellyel a kiemelkedően tehetséges középiskolás 
diákokat és felsőoktatásban tanuló hallgatókat támogatjuk. Önkormányzatunk minden évben napközis 
tábort indít a nyári szünidőben, és finanszírozzuk a tematikus Hetedhét Játékváros tábort. 
Az idei évben csatlakoztunk a Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív 
Osztályért Alapítvány Koramentorház-programjához, melynek köszönhetően képzett szakemberek – 
családterapeuták, pszichológusok – adnak tanácsot és nyújtanak segítséget a koraszülött babáknak és 
szüleiknek.

A felsoroltakból talán kitűnik, mennyire komolyan vesszük Winston Churchill szavait, miszerint „Kétség 
sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei 
születnek, erősödnek és táplálkoznak.”

Dr. Görgényi Ernő 
Gyula város polgármestere



Tisztelt Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Békés Megyei Központi Kórház nevében 
a „Demográfia és egészségpolitika” címmel megrendezésre kerülő 
konferencián.

Örömünkre szolgál, hogy Gyula városa adhat otthont a rendezvénynek, mely 
bemutatja azokat a jelenkori demográfiai változásokat, melyek folyamatos 
kihívást jelentenek a társadalmi és gazdasági életben. A napjainkban 
végbemenő folyamatok, a népesség öregedése, a gyermekvállalási kedv 
változása, a partnerkapcsolatok és a generációs kapcsolatok átalakulása 
feladatot jelentenek mind az egészségügyi, mind a szociális rendszer 
számára. A társadalom egészét érintő folyamatok hatással vannak a családok 
mindennapjaira is, melynek következményeként a családok funkciói 
változnak, az értékek és a családi életutak átalakulnak. 

A magyar lakosság lélekszáma a természetes fogyás következtében három évtizede folyamatosan csökken. 
Békés megyében az előző év azonos időszakához mérten kevesebben születtek és többen haltak meg, 
illetve kevesebb pár kötött házasságot. A természetes fogyás következtében a megye lakónépessége 
tovább csökkent, ami az egy évvel korábban mért fogyásnál 14%-kal több volt. A Békés Megyei Központi 
Kórházban dolgozó szakemberek mindennapi munkájukkal törekszenek ezeket a negatív tendenciákat 
megfordítani, azonban munkájuk eredménye csak széleskörű megyei összefogás mellett biztosítható.

A demográfiai változások, az idősödő társadalom, a krónikus betegségek számának növekedése, az 
egészségügyi és szociális ellátásra fordítják a lakosság figyelmét. A kialakult tendenciák az ellátási 
költségek növekedését eredményezik, éppen ezért nagyon fontos, hogy az egészségügyi rendszerben 
végbemenő átalakulási folyamatok hozzájáruljanak a költséghatékonyabb ellátási formák kialakításához. 
A szociális és az egészségügyi szektor által nyújtott ellátások összehangolása elengedhetetlen feltétel a 
lakosság szociális biztonságának növeléséhez.

Éppen ezért úgy gondolom, kiemelt fontosságú a konferencia témája, amely vázolja azokat a lehetőségeket, 
megoldásokat, melyekkel hozzájárulhatunk egy egészségesebb társadalom kialakításához.

Dr. Becsei László
főigazgató főorvos, Békés Megyei Központi Kórház



„A nemzet közös ihlet.”
(József Attila)

A „közös ihlet” szellemében… 

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság nevében szeretettel 
köszöntök mindenkit itt, Gyulán.

Örömmel jelenthetem ki Önöknek, hogy kötelességérzettel vettünk 
részt most is – tagtársaimmal együtt – a mai konferencia tervezésében 
és szervezésében. Mint az eltelt évek alatt, most sem voltunk egyedül. 
Az ihlet közös volt. Megtiszteltetésnek érezzük, hogy a közel 800 
éves múlttal rendelkező és Magyarország délkeleti régiójában, Erdély 

kapujában fekvő városunkban, Gyulán, a magyar kereszténység, a magyar állam és a magyar tudomány 
ezeréves megbonthatatlan egységének és szövetségének képviselői a saját erőiket egyesítik a magyar 
demográfiáért.

A családunk fennmaradása mindannyiunk életében igen fontos. Hogy miért? Azért, mert Isten adta és 
megáldotta helybe – a családba, nemzetbe születtünk/születünk. A gyökereink által ez a szellem fejeződik 
ki a sorsunkban, az érzelmeink és a tudatunk által vezérelve. József Attila szerint „A nemzet közös ihlet.”  
Ennek érvényesülése a családokban még inkább fontosabb. A gondolkodás- és magatartásformánkat, az 
egész személyiségünket alapvetően a család határozza meg, és ez nem más, mint a „közös ihlet”. A mai 
napon is ez jut kifejeződésre.  Időszerűnek és halaszthatatlannak érezzük ezt, amikor a magyar születések 
és a magyar emberek halálozási arányszámainak eredőjeként kedvezőtlenül alakult és alakul a magyar 
népesség száma.

Fogyunk … félő, hogy elfogyunk!  A születések nem képesek pótolni a meghaltak számát. A fiatalok nem 
készülnek fel az első gyermek vállalására. Háttérbe teszik, halogatják a családalapítást, és ez az időbeni 
kitolódás gátolja a további gyermekek megszületését.
Tudom, hogy fiatalnak lenni sem egyszerű… Sok esetben tapasztalom, hogy épp a legfontosabb 
dolgainkról nem tudnak semmit, vagy éppen eleget. Városunkban azonban most már a Gál Ferenc 
Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karának hallgatói évek óta a kortársoktatás segítségével 
előadássorozatokkal készítik fel a fiatalokat a családi életre. 

A helyes információk, az egymással való kommunikáció, a megelőzés, az együtt gondolkodás ad esélyt 
arra, amire a mai napon keressük a választ. 
Az egészséget, a családot és a magyarság, mint a nemzet felelősségtudatát kell beépíteni az énünkbe. 
Az Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság azt szeretné elérni, hogy mindenki életében ez 
legyen a meghatározó. 

Ahogyan Széchenyi mondta: „Mindig méltó feladat egy nemzetet megmenteni az emberiségnek.” Ámen!

Dr. Párducz László PhD
a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Elnöke



Absztraktok

Kondé Lajos 
nagyprépost

Az egyház családfelfogása

A 20. században egyre inkább felértékelődött az egyházban házasság és a család jelentősége. 
A teológia korábbi szemléletében a házasságot egyfajta szerződésnek tekintette, az utóbbi 
évtizedekben viszont erősödött az a megközelítés, amely életre szóló szövetségként fogja fel. 
Ennek az ősmintája az a szövetség, amelyet Isten az emberrel kötött.

Az egyre gyorsabban változó világban változik a férfi és nő kapcsolata, a nők társadalmi szerepe, a 
generációk viszonya egymással. A hagyományos értékek, életmódminták fellazulásával jószerével 
minden házaspárnak magának kell kialakítania, hogy milyen lesz a család életvezetése. Hogyan 
tud részt venni, segíteni ebben az egyház? Hogyan tudja megőrizni a házasságra és családra 
vonatkozó isteni üzenet kincsét? Milyen módon járulhat hozzá az egyház a termékeny szereteten 
alapuló keresztény családok létrejöttéhez és egészséges működéséhez? Ezen kérdések gyakorlati 

megoldására hív Ferenc pápa Amoris Letitia buzdítása: „A különböző közösségeknek kell majd kidolgozniuk a mind gyakorlatiasabb és 
hatékonyabb javaslatokat, amelyek szem előtt tartják úgy az egyház tanítását, mint a helyi szükségleteket és kihívásokat.”

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségén keressük, hogyan lehet „megőrizve megújítani” a családpasztoráció útjait. 
Gyakorlati példák segítségével mutatjuk be ennek a kreatív útkeresésnek néhány területét.

Dr. Mészáros János
Az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár

Az informatika szerepe az egészségpolitikai folyamatokban

Az informatika és az általa elérhető szolgáltatások mindennapjaink részévé vált. Ez tapasztalható 
az egészségügyi ellátás és annak folyamataiban is. Az információ áramlás és az információhoz való 
hozzáférés felgyorsult világunkban számos kihívás elé állítja a jellemzően személyes jelenlétet 
igénylő egészségügyi ellátásban résztvevőket. Az ellátotti oldalról az önrendelkezéssel kapcsolatos 
kérdések, valamint az ellátással kapcsolatos előzetes információk internetről történő beszerzése 
jelentik a kihívást. Az ellátói oldal pedig az előzményi adatokhoz való hozzáférés, valamint az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adta lehetőségekhez és kötelezettségekhez kell 
alkalmazkodjanak.

Kiemelendő az egyén egészségtudatos magatartása és hiteles információhoz való jutása az 
internet dzsungelében, éppen annak érdekében, hogy az egészség megőrzésében a helyes és 
szakmailag is támogatott utat válassza.

Demográfiai szempontból fontos tény, hogy 2016 januári KSH adat alapján a harminc éves nők 53%-a gyermektelen volt.
A száraz, tényszerű statisztikai adatok és azok elemzése elengedhetetlenek a trendek megértése és a negatív tendenciák kiküszöbölése 
érdekében, ugyanakkor a demográfiai folyamatokat alapvetően meghatározó genetikai és a biológiai törvényszerűségek figyelembe 
vétele elengedhetetlen a pozitív irányú törekvések elérése érdekében.   

Dr. Kovács József 
Országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnöke

Demográfiai folyamatok és az életminőség alakulása

2010-ben, a Kormány - megalakulását követően - elsődleges céljai között tűzte ki a kedvezőtlen 
hazai demográfiai folyamatok megváltoztatását.  Ezért létrehozta a Nemzeti Erőforrások 
Minisztériumát, majd röviddel ezt követően- utódjaként - az Emberi Erőforrások Minisztériumát.  
A minisztérium minden államtitkárságának elsődleges feladataként jelölte meg a demográfia 
pozitív irányba történő változtatását. 

A 2010-2014 között működő egészségügyi bizottság és államtitkárság számos intézkedést hozott:
-   a nemdohányzók védelméről szóló törvényt,



-   az egészséges táplálkozás és az egészségre káros élelmiszerek visszaszorítása,
-   a gyermekélelmezés > a Mintamenza Program célja, hogy minősített termékekből egészséges ételeket készítsenek a közétkeztetés 
számára. A program lényege, hogy magyar alapanyagokat használnak fel az ételek készítéséhez, amely piaci lehetőséget teremt mind 
a magyar termelőknek, mind a gazdálkodóknak. Az ingyenes gyermekétkeztetésre 2018-ban 79 milliárd forint jut, ezzel is a családok 
kiadásai mérséklődnek 
2014-et követően az Egészségügyi Bizottság tevékenységét a Népjóléti Bizottság vette át az egészségügyi és szociális feladatok 
felügyeletével. Létrehozta a Kormány a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságot, amely fontos feladatként jelölte meg a CSOK, a 
családi adókedvezmények, az ingyenes tankönyv és ingyenes étkeztetés, az első lakáshoz jutási kedvezmény megvalósítását. 

2018 pedig a családok éve lett, aminek köszönhetően még több támogatást és figyelmet kapnak a magyar családok, amelyben jelentős 
segítséget kapnak a gyermekvállalás előtt állók, a gyermeket nevelők. Az adókedvezmények folyamatosan bővülnek. Folytatódik a gyed 
extra azaz lehetővé vált a kisgyermekek nevelése mellett a munkavállalás. Ebben az évben egyről két évre emelkedett a diplomás gyed 
időtartama, így 1,5 millió forintnyi többlettámogatást is elérhető az egyetem alatt, vagy a végzést után egy éven belül vállalt gyermekkel. 
Növekedett a diplomás gyed összege. A jelzáloghiteles családok esetében a tartozás harmadik vagy negyedik és további gyermekek 
esetén gyermekekként 1-1 millió forinttal csökken. 

A diákhitel felfüggesztődik az első gyermek vállalásakor, a másodiknál a tartozás fele, a harmadik gyermeknél pedig az egész tartozást 
elengedik.

Bővült a lombikprogram hozzáférési lehetősége, a kormány 8 milliárd forintos támogatást nyújt az állami egészségügyi intézményeknek 
a lombikprogram hozzáférhetőségének növelésére.

Ez évben indult a köldökzsinór program az országhatárainkon túl született magyar gyermekek megsegítésére. A családpolitikai 
intézkedések hatására az otthonteremtési program rendkívül népszerű. Az építkezések száma növekszik, a program továbbfejlesztésével, 
a járulékos költségek csökkentésével még olcsóbbá szeretnénk tenni az otthonteremtést.
Mindezen intézkedések a család és gyermekbarát értékrendek erősödését, megvalósulását hivatottak elősegíteni

Dr. Svébis Mihály 
a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnöke

A kórházi HR helyzet értékelése Magyarországon napjainkban

Az előadásban a magyar egészségügyben az elmúlt években a humánerőforrás változást tekintjük 
át,  az orvosok és a szakdolgozók szemszögéből.

Ahhoz, hogy az idősödő társadalom megfelelő egészségügyi ellátását biztosítani tudjuk, megfelelő 
humánerőforrásra van szükség.
 

Dr. Becsei László
Főigazgató főorvos, Békés Megyei Központi Kórház

Békés Megyei Központi Kórház bemutatása 

A Békés Megyei Központi Kórház életében 2016. április 1-je „születésének napja” volt. Ekkor kezdte 
meg működését integrált intézményeként a megye két meghatározó szakmai múlttal rendelkező 
kórháza. A megalakuláskor megfogalmazott célok közül a szakmai színvonal biztosítása mellett a 
gazdasági stabilitás biztosítása volt az elsődlegesen megvalósítandó cél. 

Ezen feltételek biztosítása jelenti az alapot a két tagintézmény fejlesztéséhez, akár infrastruktúráról, 
akár orvostechnikai eszközbeszerzésről legyen is szó. Az elmúlt uniós ciklusban az előd 
intézmények még külön pályáztak és valósították meg fejlesztési elképzeléseiket. A Békés Megyei 
Központi Kórház már globálisan - a megye egészségi és demográfiai mutatóinak javítását célzóan 
- kívánja fejlesztéseit végrehajtani. 

Négy prioritást határoztunk meg az elmúlt időszakban. Ezek a sürgősségi, az onkológiai, és a 
cardiovasculáris betegségek komplex ellátásának fejlesztése. A negyedik - és talán a legfontosabb – fejlesztési területként fogalmazódott 
meg a gyermekellátás feltételrendszerének javítása, amelynek megvalósítása is hozzájárulhat a térség demográfiai folyamatainak 
megváltoztatásához.  



Mák Kornél
Kecskemét alpolgármestere 

Egészség és életminőség multidiszciplináris megközelítés

Az információ korában az orvosok és az egészségügy lehetőségei a modernizáció és a tudomány 
robbanásszerű fejlődésével, az ember gyógyításának lehetőségei, soha nem látott lehetőségeket 
biztosítanak. Az elmúlt évtizedekben irányult a figyelem arra, hogy az entitás egészségügyi, lelki, 
pszichikai állapota milyen hatással van az elért eredményeire, hatékonyságára, illetve arra, hogy 
ennek milyen gazdasági, morális, illetve kognitív kihatásai vannak. 

A hagyományos családi életforma felbomlása miatt, a családfenntartóknak alkalmazkodnia kellett 
a jóléti társadalom által diktált megélhetési szinthez. Ebben már nem csak az apa, hanem az anya 
is rákényszerült, hogy részt vegyen, mint munkavállaló, ezzel azonban a családban betöltött 
hagyományos szerepe is átalakult. Az érzelmi kötelékek válsága miatt, új családszerkezetek jöttek 
létre, például a „csonka család”, és egyre inkább teret nyert a szingli életforma. A depresszió, az 

egzisztenciális vákuum, az egzisztenciális nihilizmus, az élet értelmének elvesztése, a XX. és a XI. század védjegyévé vált. Elmondható, 
hogy a lelki életminőség szempontjából e betegségek tünetegyüttesei komoly negatív hatással vannak. 

A másodlagos szóbeliség korában a virtuális világ lehetőségei, a közösségi oldalak megjelenése, kibővítette ugyan az egymás közötti 
kommunikáció lehetőségét, de ezzel mégis megteremtette az elmagányosodás veszélyét, az emberei kommunikációs folyamatok újra 
alakulását. Elmondható, hogy a XX. és a XXI. század átalakuló társadalmi szerkezete, az életminőségben, és a foglalkoztatás területén is új 
kihívásokkal szembesül. Az életminőség fontos tényezője, hogy az egyén miként is viszonyul az elvárt életminőséghez. Az életminőségre 
hatással vannak a testi tünetek, mint például a betegségek, vagy maga a fájdalom is. Pszichés szinten meghatározó az érzelmi állapot 
és a motiváció, interperszonális szinten pedig a kapcsolatok és a kapcsolati hálózat építése. Szocioökonómiai szinten pedig befolyásoló 
tényező a munka és a teljesítmény minősége is. Szintén meghatározó a vallásosság, illetve az élet értelmének a megélése, illetve a 
pszichés jólét.

Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy milyen összefüggések vannak az egészség és az életminőség között a jóléti társadalmakban.

Dr. Párducz László PhD.
a Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos
Társaság elnöke

„Először azt csináld, amit szükséges, utána azt, ami lehetséges. 
És hirtelen azon találod magad, hogy megcsináltad a lehetetlent”
Assisi Szent Ferenc

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság a megelőzés szolgálatában

A Magyar Család - és Nővédelmi Tudományos Társaság megalakulása óta (1975) a magyar emberek, 
főként a fiatalok közgondolkodását szeretné befolyásolni egy olyan szemléletmód kialakításával, 
amely elősegíti az egyének életében a tudatos, harmonikus családi életet. Nemzeti értékeink 
megbecsülése mellé - egyéni és össztársadalmi szinten - a testi és lelki értékeinkben azt a fajta 
megerősödést igyekszünk kifejleszteni, amely a gyarapodásunkhoz vezet. 

Társaságink célkitűzései: Mindent az egészségtudatos magatartás kialakításáért…
Mindent az egymás iránti szeretetet, elfogadást, felelősséget, támogatást és gondoskodást jelentő, értékrendet és példamutatást adó 
teljes és többnemzedékes magyar családokért…
Mindent a születésszám növeléséért…
Mindent a gyermekekért…
Mindent a magyar családokért…
Mindent a helyes erkölcsért…
Mindent az igaz hitért…
Mindent a reprodukciós egészségvédelemért…
A családi értékek pozitív megjelenítésével - az előadások középpontjában a „Család születik” jelmondatával a felelősségteljes 
párválasztást illetve gyermeknemzést (ennek a kívánt időben történő megvalósítását) szeretnénk sugalmazni. 
A terhességmegszakítások számának csökkentésére a fiatalok ismereteinek bővítésével, a fogamzásgátlási módszerek ismertetésével, a 
szexuális úton terjedő megbetegedések megelőzésének lehetőségével - a reproduktív egészségvédelmet szeretnénk mind jobban, és 
mind hatékonyabban előtérbe helyezni.
A magyarországi fertilitási rátát – mely köztudottan az európai átlag alatt van – szintén szeretnénk az előadássorozatok révén befolyásolni.
A Kecskemétről indult rendezvénysorozathoz Gyulán csatlakozunk. 
Állami, egyházi és szakmai vélemények megismerését és közvetítését fontosnak tartjuk a társadalmi célok érdekében. 
A családbarát közgondolkodás és közösségépítés népszerűsítésének megjelenítése, a jövőre irányultságunk az időszerű társadalmi 
kihívásoknak megfelel. 
A családi összetartás megteremtésének jelentősége, a gyermekvállalás elősegítésével való kapcsolat, a család intézményét 



veszélyeztető kockázatok kezelése, a családi élettel, annak működésével való kapcsolatok, akadályok kivédéséhez társuló 
programelemek megtalálhatóak lesznek, amikor a „Család évében” megjelenünk Szegeden - a Dóm téren, Székelyföldön - a Tusványosi 
a Szabadegyetemen, Délvidéken - Zentán.
2018-tól szimbolikusan (és a valóságban is) Társaságunk székhelye Szarvason van.
Mindenről folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:  www.novedelem.hu .

Devosa Iván 
Neumann János Egyetem

Egészségfejlesztő programok a pedagógusképzésben

Az Ariadné Háromgenerációs Egészségfejlesztő Program elsősorban abban tér el a már létező 
programoktól, hogy a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Egészségtudományi és 
Egészségfejlesztési Kutatócsoportja a hallgatói számára dolgozta ki. Ez a tény több szempontból 
is determinálta a program felépítését, hiszen építhetünk a fiatalok pedagógiai szakmai tudására, 
illetve arra, hogy olyan fogékony gyerekeket fognak tanítani, nevelni, akikben egész életre kiható, 
mélyreható változásokat tudnak elérni, és ezek a hallgatók a viselkedésükkel hatnak környezetük 
további tagjaira is. Mindemellett hátrány, hogy egészségügyi ismereteik szignifikánsabban 
gyengébbek, mint egy egészségtudománnyal foglakozó szakembernek vagy hallgatónak. 

A háromgenerációs egészségfejlesztő program direkt célcsoportja kettős: 
-   maguk a hallgatók, mint változásra nyitott fiatal felnőttek,
-   az óvópedagógusok és a tanítók által oktatott és nevelt gyermekek.

Az indirekt elérendő célcsoport pedig:
-   az egészégnevelésben és -fejlesztésben részesült gyermekek családja, környezete.

Így megvalósul Sørensen egészségműveltség integrációs modelljében célként meghatározott tudás, kompetencia, motiváció hármasa, 
mely az egyén viselkedését egész életútján keresztül meghatározza. 
A curriculum felépítése, amely a tantárgyakba épülve átadott tudástól az egyéni megtapasztalásig terjed, alakítja ki a „lehetőség, 
megértés, bensővé tétel, alkalmazás, információ” útját. Az előzőeken túl cél, a már működő kortárssegítő-jelölt képzés dinamikus 
felfejlesztése, illetve a kortárssegítő-jelölt fiatalok szociálpedagógiai képzésének erősítése. Mindezek alapján vélelmezhető, hogy egyre 
több egyetemi hallgató csatlakozik a kortárssegítők táborához, így a fiatalok egészségi állapota össztársadalmi szinten javulást fog 
mutatni a későbbiekben.

A hallgatói curriculum kidolgozása outcome-orientált szemlélettel valósul meg. Ennek célja, hogy olyan fiatal pedagógusok kerüljenek 
ki iskolánkból, akik magabiztos tudással és szemlélettel rendelkeznek az egészségfejlesztés témakörében, így a legvulnerábilisebb 
szexuális egészségfejlesztés területén is. Az elvárt outcome része, hogy a nálunk végzett fiatal pedagógusok bátrabban valósítsák meg 
a NAT-ban foglaltakat. A WHO 2010-es „Az európai szexuális nevelés irányelvei” címet viselő kölni kiadványa szerint már 4 éves kor alatt 
is el kell kezdeni a szexuális nevelést, így az óvópedagógus hallgatók ilyen irányú felkészítése is kiemelt fontossággal bír. A kialakításnál 
alapul vettük Ádány Róza népegészségügyi ciklusának lépéseit. Ez alapján a program egyes elemeinek kialakítása, a változó igényekhez 
és az új népegészségügyi helyzethez történő átalakítása megtörténhet.

A fentiekből adódóan a következő kurzusokat tervezzük megvalósítani, illetve a már meglévőkbe integrálódni: pedagógia (már létező 
kurzus a karon), pszichológia (már létező kurzus a karon), antropológia (a kulturális ismeret kurzuson belül), informatika (már létező 
kurzus a karon), új kurzusként bekerül az egészségtudomány kurzus - mely elkülönülve az egészségtan kurzustól - meghívott orvos és 
egészségfejlesztő szakemberekkel dolgozná fel a témaköröket.

Prof. Dr. Németh  Gábor 
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

Mit tehetnek a szülészek a demográfiai helyzet javítása érdekében?

A demográfiai helyzet romlása kétoldalú folyamat. A mérleg egyik nyelve a természetes fogyás, 
a másik nyelvén pedig az áll, hogy nem születik elég gyerek. A demográfiai mélypontot 2011-
ben elértük, és azóta ugyan szerény mértékben nő a születések száma, de a hosszú távú trend 
nem kedvező: húsz éve, 1996-ban még több, mint 105 ezer gyermek született; tíz évvel ezelőtt 
2006-ban már csak 99 871; a mélypontot jelentő évben (2011) alig több, mint 88 ezer gyermek 
jött a világra, amit tavalyra sikerült 93 ezerre visszatornázni. Így még mindig nem vagyunk ott, 
ahol tíz éve. Abban, hogy ezt újra elérjük, nagy szerepe van a szülészeknek. Ez egyszerre szép, 
de ugyanakkor meglehetősen nehéz feladat. A népességszám alakulása szempontjából ugyancsak 
nem jó előjel, hogy még soha nem volt ilyen magas a 30 év felett első gyermekét vállaló nők 
aránya: 2009-ben ez a szám 35 százalék volt. A gyermekvállalási statisztikák  évek óta újabb és 
újabb negatív rekordot döntenek meg: a magyar termékenység több évtizede a reprodukciós 
szint  alatt van. Jelenleg a reprodukciós ráta 1,3. A szülők átlagosan ennyi gyereket állítanak 

maguk helyett. A reprodukció, vagyis az, hogy a népességszám legalább stagnáljon, utoljára az 1970 évek közepén volt biztosított 



Magyarországon. A természetes fogyás - az a szám, amellyel az elhalálozások száma meghaladta az élveszülések számát - 2016-ban 
33990 fő volt. Ugyanakkor Magyarországot tekintve világos, hogy a gyermekbarát társadalommal, növekvő születésszámmal, illetve a 
legalább 2,1-es termékenységi arányszámmal a demográfiai végzet elkerülhető. A várandósgondozás, az újabb asszisztált reprodukciós 
technikák kidolgozása, állandó fejlesztése, a családbarát szülészetek kialakítása a szülész-nőgyógyász társadalom folyamatos feladata, 
amely a mindenkori kormányzat hathatós segítségével sikerre vihető. 

Prof. emeritus Dr. Bártfai György 
Diczfalusy Alapítvány elnöke

Öregedés, egészségi állapot, életminőség - az OTKA kutatás előzetes eredményei

Egy nemzet jövőjét az ország gazdasági ereje mellett lakosságának száma, egészségi állapota és 
életminősége határozza meg. Magyarország népessége az elmúlt fél évszázadban fokozatosan 
csökkent, utoljára az 1970-es évek közepén volt a szülésszám a természetes fogyás ellensúlyozására 
elegendő. Ekkor a teljes fertilitási ráta 2.1 volt, mely napjainkban nem éri el az 1.5 értéket. Az ország 
népessége évtizedek óta csökken, e mellett a társadalom elöregedésének is tanúi vagyunk.  Az 
Egészségügyi Világszervezet adatai szerint Magyarországon 2000-ben a népesség mindössze 
2.5%-a volt 80 évesnél idősebb és az előrejelzés szerint 2050-ben ez az arány már 7.9% lesz. 
Örvendetes tény, hogy a halálozási arányszám javul, a születéskor várható élettartam növekedik. 
A nők ma 79.2 éves, a férfiak pedig 72.4 éves átlag életkorra számíthatnak. Van még teendőnk, 
mert az európai átlag 2015-ben összesítve 80,6 év volt. Azonban az alacsony fertilitási ráta miatt 
nem megfelelő a gyermekszám és ezért növekszik az idősek eltartottsági rátája mely számos 

gazdasági, társadalmi és egészségügyi probléma forrása. Ezért szükséges jól tervezett klinikai vizsgálatok segítségével kutatni az okokat, 
a tendenciákat és megfelelő stratégiát kidolgozni. 
Az Európai Unió által támogatott European Male Ageing Study (EMAS), 2003-11 között tudományos eszközökkel nyolc európai 
országban, köztük hazánkban is vizsgálta a 40-80 év közötti férfiak egészségi állapotát. Ezen kutatás többek között megállapította, hogy 
az életkor előrehaladása csak kismértékben, az elhízás viszont jelentősen rontja a férfiak életminőségét. A 30-nál nagyobb testtömeg 
index, mely a kövérség jele, a férfiak egynegyedét jellemezte, 22 %-uk rendszeresen  dohányzott és  23%  rendszeresen  fogyasztott 
alkoholt. Igy érthető, hogy a  megkérdezettek  mindössze 11.7%-a ítélte meg saját  egészségi állapotát  kiválónak vagy nagyon jónak és 
ez az eredmény elmaradt a többi vizsgált ország adataitól.
Ezen nemzetközi tapasztalatok alapján a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési  Intézet (NKFI) által támogatott OTKA program keretében 2014-
18 között immár a Szegeden és  környékén élő 40 – 80  év közötti női és  férfi lakosság  körében arra  kerestünk választ,  melyek azok a 
tényezők, melyek az egészségi állapotukat  és ezen  keresztül az életminőségüket jellemzik. Kerestük azokat az egyszerűen alkalmazható 
vizsgálati módszereket, melyek alkalmasak egy populáció egészségi állapotának és életminőségének megbízható megítélésére. Így 
megállapítást nyert, hogy a kéz szorító erő és az életminőség ugyan az életkor  előrehaladásával csökken, de azoknál, akiknél  ezek a 
paraméterek jók a kardiovaszkuláris  megbetegedés ritkábban fordul elő.  Ezen kutatásoknak a legfontosabb üzenete az, hogy a nőknél 
és a férfiaknál a korai morbiditás és halálozás hatékonyan csak az egy életen át tartó célzott aktivitással előzhető meg.
Az a tény, hogy a nagyszülők korosztálya milyen egészségi állapotban van és  hogyan  ítéli meg  saját életminőségét  egészségügyi 
és társadalmi szempontból egyaránt  fontos.  Arra kell törekedni, hogy az idősödő emberek jó egészségben érjék el az öregkort és 
továbbra is hasznos tagjai, segítői legyenek a családnak.  Prof. Egon Diczfalusy 86 éves korában, 2003-ban fogalmazta meg aggódó 
figyelmeztetését: „Nincs etikailag elfogadható mód az idős emberek számának csökkentésére, de még mindig nem késő, hogy növeljük 
a gyermekek számát pronatalista „gyermekbarát” társadalom létrehozásával”  Ismeretes, hogy 2018 a “családok éve” a meghírdetett  
családbarát program remélhetően hozzájárul a szemléletváltáshoz, javítja a fertilitási rátát és ezáltal  az  eltartottsági rátát. Célunk a 
gyermekbarát társadalom és a háromgenerációs családmodell népszerűsítése, az idős emberek, a nagyszülők egészségi állapotának 
javítása.
    

Dr. Kiszelné Völgyesi Petra
Ötödéves orvostanhallgató (SZTE ÁOK)

A mi háromgenerációs családunk

A mai Magyarországon egyre nagyobb probléma a fiatalok karrierépítésének és családalapításának 
látszólagos összeegyeztethetetlensége. Ugyanakkor egyre nagyobb mértékű az idősödő és idős 
generációk elmagányosodása. Felmerül a kérdés: Az évszázadokon át működő többgenerációs 
családstruktúra, mely a II. világháborúig jellemző volt Magyarországon, megállná-e a helyét a XXI. 
században, illetve jelenthetne-e megoldást a fenti két problémára? 

A családokban születő gyermekek és a nagyszülők lelki közössége, „ráérős” rácsodálkozása a 
világra - felülmúlhatatlan adomány. Miközben az aktív korú szülők a napi egzisztenciális, logisztikai 
és egyéb feladatokat látják el, felgyorsult életvitelük nem mindig teszi lehetővé a megfelelő lelki 
háttér biztosítását gyermekeik számára. Ez állandó lelkiismeretfurdalást okozhat. A többgenerációs 
családban a nagyszülők aktív jelenléte fontos szerepet játszhat a gyermekek jellemének 
kialakításában, a családi értékrend és hagyományok közvetítésében. A családban aktívan szerepet 

vállaló nagyszülők - igaz, sokat áldoznak idejükből -, egy jó családban nyertesei az együttélésnek. A napi feladatok szellemi és fizikai 
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igénybevételt kívánnak, amelyek hozzájárulnak a mentális és testi egészség megőrzéséhez. Az ápolásra szoruló idős családtagok 
gondozása - akár külső segítség igénybevételével - megoszlik az egymás közelségében élő családtagok között, így nagyobb hangsúlyt 
kaphat a lelki gondozás. 

Azonban a többgenerációs családmodell megvalósításához számos feltétel szükséges. Talán a legfontosabb, hogy létezik-e az 
adott családban értékrenden alapuló szellemi összetartó erő, amelynek érdekében a családtagok az egyén szintjén hajlandóak akár 
áldozatokat is hozni? A fi atalok szabadságvágyának átértékelése, az egymás iránti tisztelet, a kompromisszumkészség elsajátítása, az 
önkéntes segítségnyújtás szükségességének felismerése, a segítség elfogadásának képessége, a generációs különbségekből adódó 
tapasztalati előny vagy technikai tudás kölcsönös elismerése mind-mind elengedhetetlen tényezői egy többgenerációs család sikeres 
működésének. Ugyanakkor kihívást jelent a megfelelő méretű és elrendezésű otthon kialakítása is. A mi háromgenerációs családunk 
Szeged mellett, egy három hektáros birtokon él, a szüleim által még gyermekkorunkban megálmodott „családi lakópark” -ként. A család 
legidősebb tagja hatvanhat, a legfi atalabb három és fél éves. Ezt az együttélési formát nem a szükség teremtette, sokkal inkább közös 
álmok, tudatos döntések sorozata.



Program

11:30 – 12:30 Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság közgyűlése

13:00 – 13:30 Köszöntések: 
Dr. Görgényi Ernő
Dr. Becsei László
Dr. Kozma Gábor

13:30 – 13:40 Pro Familia Hungariae - díj átadása

13:40 – 15:10 Előadások 1. szekció

Üléselnökök: 
Dr. Kozma Gábor rektor
Prof. dr. Németh Gábor

13:40 – 14:00 Novák Katalin –  A családok éve, 2018

14:00 – 14:20 Dr. Kiss-Rigó László: Az egyház családfelfogása

14:20 – 14:35 Dr. Mészáros János: Új kihívások és feladatok: az informatika szerepe az 
egészségpolitikai folyamatok irányításában 

14:35 – 14:50 Dr. Kovács József: Az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának tevékenysége 
a demográfiai folyamatok és az életminőség alakulása tükrében 

14:50 – 15:00 Dr. Svébis Mihály: Kórházszövetség az egészséges társadalomért

15:00 – 15:10 Kérdések és válaszok

15:10 – 15:30 Kávészünet



15:30 – 17:00 Előadások 2. szekció

Üléselnökök: 
Dr. Mészáros János 
Dr. Svébis Mihály 

15:30 – 15:40 Dr. Becsei László: A Békés Megyei Központi Kórház bemutatása 

15:40 – 15:50 Mák Kornél: Egészség és életminőség – multidiszciplináris megközelítés 

15:50 – 16:00 Dr. Párducz László PhD. : A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos 
Társaság - a megelőzés szolgálatában

16:00 – 16:15 Devosa Iván: Egészségfejlesztő programok a pedagógusképzésben 

16:15 – 16:30 Prof. dr. Németh Gábor: Mit tehetnek a szülészek a demográfiai helyzet 
javítása érdekében?

16:30 – 16:40 Prof. dr. Bártfai György: Öregedés és életminőség az OTKA kutatás 
előzetes eredményei 

16:40 – 16:45 Dr. Kiszelné Völgyesi Petra: A mi háromgenerációs családunk 

16:45 – 17:00 Kérdések és válaszok

17:00 – 17:15 A konferencia zárása: 
Dr. Párducz László PhD.
Dr. Becsei László
Dr. Mészáros János
Mák Kornél 
Prof. dr. Bártfai György


