„Csak boldog családok alkothatnak erős nemzetet.”
(Kővári László)

Kedves Kollégák!
A reformkor kezdetén, 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchényi
István megalakította a Magyar Tudós Társaságot, amelyet 1845-től Magyar Tudományos
Akadémiának neveznek. A magyar tudomány ünnepéről az MTA 1997 óta emlékezik meg.
Hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án. Immáron tizennégy éve,
egész novemberben határainkon innen és túl konferencia-sorozatokat, kiállításokat szervez az
MTA, bizonyítva, hogy mennyire fontos a tudomány művelésén túl annak közvetítése.
Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Reprodukciós Munkabizottsága a Magyar
Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezetével 2008 óta közösen
rendezi „A megelőzés szolgálatában” című kongresszusait.
A jubileumi, tizedik közös konferenciánk címe „Család és társadalom”. Ez alkalommal a
családra és a társadalomra vonatkozó biológiai, orvosi, erkölcsi, társadalmi, tudományos
kutatások eredményeiből válogattunk. Valljuk: „Teljesen normális és egészséges igényünk,
hogy különlegesek legyünk a szüleink számára, hiszen ki más adhatná meg nekünk azt az
alapélményt, hogy egyszeriek és felcserélhetetlenek vagyunk, ha nem az anyánk vagy az
apánk?” (Almási Kitti) Ez találkozik a szülők azon vágyával is, hogy a gyermekek a biológiai
halhatatlanságot biztosítsák számukra.
Előadóink igyekeznek össztársadalmi érdekeket közvetíteni, szem előtt tartva az idei év
jelmondatát - „Emberközpontú tudomány”.
Mindenkit tisztelettel várunk a november 28-i szegedi tudományos ülésünkre.

Prof. Dr. Bártfai György
MTA SZAB Reprodukciós Munkabizottság elnöke

Dr. Párducz László
MCSNTT elnöke

Többgenerációs család és a társadalom
A MCSNTT és a SZAB Reprodukciós Munkabizottság tudományos rendezvénye
2017.

november 28. 14:00 – 17:00

SZAB, Szeged, Somogyi B. u 7. 1. emelet

Megnyitó
Prof. Dr. Bártfai György, Prof. Dr. Kozma Gábor, Prof. Dr. Németh Gábor,
Dr. Párducz László
Üléselnök: Prof. Dr. Kozma Gábor és Prof. Dr. Németh Gábor

1. A családalapítás és gyermekvállalás időszerű kérdései (20’)
Dr. Kamarás Ferenc

2. Társadalmi cél: az egészséges család avagy a szülész-nőgyógyász
feladata (20’)
Dr. Párducz László

3. Család születik a zentai szülőszobán (20’)
Dr. Slobodan Zivkovic

Szünet: 15 perc
Üléselnökök: Dr. Párducz László és Dr. Fest Sarolta
4. Anya-magzat, magzat-magzat kommunikáció (20’)
Dr. Szili Károly

5. Többgenerációs családmodell szerepe a társadalomban (20’)
Mák Kornél

6. Vigyázunk/vigyázzunk a nagyszülőkre! (20’)
Prof. Dr. Bártfai György

Kérdések és válaszok

A SZAB Reprodukciós Munkabizottság beszámolója 30 perc

1. Családalapítás, gyermekvállalási
kedv – tervek és a realitás
Dr. Kamarás Ferenc/ Dr. Joubert Kálmán

A 2010-es évek elejére történelmi mélypontra esett a házasságkötések és születések száma. Az elmúlt néhány évben viszont fordulat következett be mindkét népmozgalmi eseményben. A házasságkötések száma
látványosan a születéseké mérsékeltebben emelkedett. Az előadás azokat a demográfiai háttértényezőket
veszi górcső alá, amelyek e kedvező irányú változásokban szerepet játszottak. Olyan kérdésekre keresi
a választ, hogy; mikor, milyen típusú párkapcsolatot teremtenek a párok, milyen különbségek vannak a
házaspárok és az élettársi kapcsolatban élők gyermekvállalásában, vagy milyen nehézségek adódnak a
párválasztás során a nők és férfiak eltérő iskolai végzettsége miatt. A termékenység és népesedési helyzetünk jövőjének kulcskérdése a reprodukció biztosítása. Milyen demográfiai feltételek mellett biztosítható a
népesség reprodukciója, a jelenlegi trendek mellett, hogyan és mikor valósítható meg ez a célkitűzés. Mit
kell tenni a demográfiai egyensúly helyreállítása és népességcsökkenés folyamatának mérséklése, illetve
megállítására érdekében.

2. Társadalmi cél: az egészséges család,
avagy a szülész-nőgyógyász feladata.
Dr. Párducz László

Nemzetünk boldogulása, értékeink megbecsülése mellé fontos odatennünk a számbeliség mellett a testi és
lelki értékeinkben azt a fajta megerősödést, amely a gyarapodásunkhoz vezet. Észre kell vennünk, tudatosítanunk szükséges a korunk jelenségeit: a világot átszövő morális válság következményeként a hagyományos értékek, így a házasságok romlását, a családok létrehozásának hiányát, felbomlását.
Századunk nagy problémájaként jelennek meg a felsorolt negatív irányú fejlődések, amelyek az emberi
életek identitásbeli torzulását hozzák létre. Hazánk demográfiai helyzete kétségbeejtően rossz. 1981 óta
népességünk létszáma csökken. A teljes termékenységi arányszám 1990-ben 1.87 volt. Az utóbbi évek
1.45-ös termékenységi arányszáma még az 5 milliós lélekszám pótlására sem elég.
Az elmúlt évtizedekben a születések száma a felére esett vissza. A családalapítás, a gyermekvállalás
ideje kitolódott. A szülővé válók átlag életkora növekedett, így ezzel párhuzamosan nőtt a férfi- és női
meddőséggel küzdők száma. Nagy árat fizetünk mind egyénileg, mind társadalmilag a korunk jelenségeiért (individializmus, bizonytalan életkörülmények, a munka és magánélet egyensúlyának felborulása, az
értékrendek eltorzulása, az együttélés különböző formái, béranyaság, stb.).
A fiatalokra jellemző életforma a gyakori és felelőtlen partnerváltogatás, az STD járvány terjedése, a
fiatalkorúak terhesség megszakítási arányszámai, a női lakosság hozzáállása az onkológiai szűrővizsgálatokra, a várandós gondozás aktuális kérdései, a hormonális fogamzásgátlók elterjedésének elégtelen volta,
mind-mind a szülész-nőgyógyász tevékenység körébe sorolhatók, amelyet kifejthetünk az egészséges családok érdekében.

3. Család születik a zentai szülőszobán
Dr. Slobodan Zivkovic

Szerbiában az elmúlt évben egy internetes felmérésben 9888 nő vett részt. A felmérésben az elmúlt tíz
évben szült nők vettek részt. Az összesített eredmények alapján a kis szülészetek közül a Zentai közkórház
szülészete kapta a legtöbb pontot. A zentai bababarát szülészet országos szinten, a legjobb helyezést érte el.
Az elismeréshez az osztály dolgozóin kívül az aneszteziológiai és gyermekgyógyászati szakma képviselői
is nagyban hozzájárultak. Évente közel ezer szülési arányszámot felmutató osztályunkon, a természetes
szüléseket támogatjuk, melyeken az édesapa is jelen lehet. Nézeteink szerint szüléseknél a gyermeken
kívül egy család is születik, amelyben az apák részvétele is nélkülözhetetlen.
Vajdaságban a 70-es évektől (így Zentán is) folyamatosan csökken a születések száma. A szülésszám
csökkenésében az is szerepet játszik, hogy kevesen vállalnak kettő vagy annál több gyermeket. Ennek
okai között szerepelhet a létbizonytalanság, a gazdasági helyzet. Szülészeti osztályunkon mindent megteszünk annak érdekében, hogy szülőnőink az itt tartózkodásuk alatt otthonos körülmények között érezzék
magukat. Az együtt szülések, az apás szülések kedvező tapasztalatait mutatjuk be az előadásban. Őszintén
beszámolunk mindennapi gondjainkról és nehézségeinkről, mert tudjuk, hogy az elismerésért nap, mint
nap meg kell küzdenünk.

4. Anya-magzat, magzat-magzat kommunikáció
Dr. Szili Károly

Az anya és gyermeke közötti bensőséges kapcsolat kialakulása már a várandósság idején elkezdődik.
Ennek kialakításának a szülés előtt és után is nagyon fontos szerepe van, hiszen a baba ilyenkor is érzi és
igényli a felé irányuló gondoskodást, szeretetet.
Kis gyakorlattal az anya is felismerheti, hogy a magzat milyen pozíciót foglal el a méhen belül, hol helyezkedik el a fej, hol a hát és a lábak. A magzat a simogatásra is válaszol: sokszor odakúszik a simogató
kéz alá. A baba érzékeli azt is, ha az édesanyjának jó hangulata van, ha fél valamitől, ha dühös vagy szomorú. Sokan tartanak tőle, hogy negatív érzéseik rossz hatással lesznek a magzatra, azonban nem kell ettől
tartani, amíg ezek az érzések nem tartósak. A legtöbb kismama énekel is a magzatnak. Bizonyított, hogy a
babák a születés után is emlékeznek ezekre a dallamokra és sokkal könnyebben megnyugszanak tőlük. A
szülés előtti (prenatális) kommunikáció speciális formája az anya-magzat kapcsolatanalízis. Ennek során,
szakember segítségével az anya olyan speciális, relaxált tudatállapotba kerül, amikor tudatosan kereshet
kapcsolatot a magzattal. Ez segíti egymás megismerését és a születés élményére való felkészülést. Az ülések során az anya a saját magzati korából és születésének idejéből származó emlékekkel is szembesülhet.

5. A család szerepe a társadalomban,
többgenerációs családmodell
Mák Kornél1

Többgenerációs családmodell szerepe a társadalomban. A család a társadalom legmeghatározóbb alapsejtje, mely már a történelem kezdeteitől meghatározó funkcióval bír. A generációk egyik tradicionális
kapcsolódási pontja, a történeticég folyamán mindig is a családi közösség kohéziója volt. A második világháborút követően az anyagi –egzisztenciális függetlenség iránti igény egyre inkább felbontotta a klasszikus
családi formákat. Megjelent például a női egyenjogúság, vagy a feminizmus iránti igény is. A generációk,
az információ korában új, egymástól távolodó modellek szerint kezdtek élni, mely sok esetben a család
hagyományos formájának válságához vezetett. Előadásomban be kívánom mutatni, hogy a mai társadalmi
kihívásokban, hogyan tud megvalósulni a többgenerációs modell, a filozófia, illetve a vallás szempontjából, és ez milyen hatással van az individuum életminőségi tendenciáira

6. Vigyázunk/vigyázzunk a nagyszülőkre!
„Csak
boldogGyörgy
családok
alkothatnak erős nemzetet.”
1
Prof.
Dr. Bártfai
(Kővári László)

Kedves Kollégák!

Hazánk demográfiai helyzet tragikus. Az elmúlt évek kormányzati intézkedések lassították a népesség fogyását,
de még makezdetén,
is egy kisebb
város lélekszámával
csökken
Magyarország
népessége. Ebbengróf
a helyzetA reformkor
1825.
november 3-án,
a pozsonyi
országgyűlésen
Széchény
ben a nagyszülők és a háromgenerációs családmodell felértékelődött. Az OTKA vizsgálat keretében arra
a hogy
Magyar
Tudós
Társaságot,
Tudományo
aIstván
kérdésremegalakította
keresünk választ,
milyen
az egészségi
állapotaamelyet
a szegedi 1845-től
és Szeged Magyar
környéki 40-80
év
közötti lakosságnak és melyek azok a tényezők, melyek az életminőséget befolyásolják. A vizsgálatban 730
Akadémiának
magyar
tudomány
ünnepéről
az MTA
1997 ótahasonlítottuk
emlékezik meg
önként
jelentkező neveznek.
vett részt. AzAelőzetes
adatokat
a korábbi
EMAS vizsgálat
eredményével
össze.
Hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án. Immáron tizennégy éve

egész novemberben határainkon innen és túl konferencia-sorozatokat, kiállításokat szervez a
MTA, bizonyítva, hogy mennyire fontos a tudomány művelésén túl annak közvetítése.

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Reprodukciós Munkabizottsága a Magya

Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezetével 2008 óta közöse
rendezi „A megelőzés szolgálatában” című kongresszusait.

1 OTKA – 110932 sz. Az életminőség vizsgálata Dél-magyarországon élő 40-79 éves férfiak és nők
körében
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