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Dr. Mészáros János,  
Bács-Kiskun Megyei Kórház Stratégiai Igazgató

Nemzetközi népmozgalmi trendek 
az okos eszközök által navigált 
világunkban - lehetséges szerepük a 
demográfiai viszonyok alakításában

James Bondnak van-e titkos 
technikája?

Fülöp Attila, 
Szociális ügyekért, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár EMMI

Szociálpolitika  
a demográfia tükrében

Az Eurostat 2015 évi adatai alapján az élveszületések aránya az európai unión kívüli ország-
ból származó anyától - a 28 tagállam átlagában - 14,5%. Figyelembe véve a vágyott gyer-
mekek számát és a valós termékenységi adatokat ez a mutató a jövőben tovább nőhet, ami 
a demográfiai viszonyok belső átrendeződését is magában hordozhatja. 

Felgyorsult fogyasztói világunkban az önmegvalósítás, az egzisztenciális biztonság megte-
remtése és egyéb szociálpolitikai tényezők sokasága okán az első gyermek statisztikailag 
30 éves kort követően érkezik a nők felénél. (2016 januári KSH adat alapján a harmincéves 
nők 53%-a gyermektelen volt.) Feltételezve a 40 hét várandóságot és szakmailag javasolt 
gyermekek közötti ~16 hónapot a harmadik gyermek megszületésekor az anya 35 éves. 
Amennyiben a harmadik gyermek ugyanezen életutat járja be, úgy statisztikailag (egyidős 
szülőket feltételezve)  a nagymama közel 10, a nagypapa 2,5 éves koráig tud unokáinak 
örülni, nevelésükben részt venni a jelenlegi halálozási statisztikai adatokat figyelembe véve. 

Hírek szerint Rachel Weisz (48) és Daniel Craig (50) első közös  gyermeküknek örülhetnek. 
Amennyiben lányuk - szülei példáját követve – hasonló életkorban vállal gyermeket, úgy azt 
a küldetést, hogy nagyapa legyen a „007-es ügynök”, biztosan nem fogja tudni teljesíteni, 
hacsak nem éli meg a 100 év feletti kort.

Konklúzió

A száraz, tényszerű statisztikai adatok és azok elemzése, valamint a digitális technológia 
adta lehetőségek használata nélkülözhetetlen 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.

A szociálpolitika az a területe az életünknek, ahol minden mindennel összefügg, és hatással 
van rá minden. A területhez tartozó intézményrendszer a gyermekkortól az időskorig átfogja 
egy ember teljes életútját. A szociálpolitika nem csupán a kihívásokról és a nehéz helyzetbe 
került emberek megsegítéséről szól, hanem arról a nemzeti, keresztény szemlélet megélé-
séről is, amely a magyar nemzeti kormány értékrendje is. A modern szociálpolitika azonban 
nem jótékonykodás, hanem annak a lehetőségnek a megteremtése, amely egy ember kitel-
jesedéséről szól. Jó példa erre a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, 
amelyben nem részvétet kell nyújtanunk, hanem olyan munkahelyet, amely a kiteljesedé-
süket szolgálja. Így válik a fogyatékos ügy a nemzetgazdasági stratégia fontos pillérévé.  
Így érzi magát a fogyatékos, vagy megváltozott munkaképességű ember egy közösség tel-
jes részének, és így válik egy közösség befogadóvá, ezáltal erőssé is.

A szociálpolitika szól azokról a tízezrekről is, akik hezitálás nélkül lépnek a legközelebb a ki-
szolgáltatott, nehéz helyzetben élő emberekhez. Kevés olyan szakma van, ahol az életük, a 
családjuk részévé teszik számukra idegen emberek terheit és kihívásait. A legjobb példa erre 
a nevelőszülők munkája. Úgy segítenek egy bajba jutott család gyermekén, hogy átmeneti 
időre a saját családjuk, gyermekeik életének is a részévé válnak.

Mivel a társadalom minden korosztályát érinti a szociálpolitika, különös tekintettel a nehéz-
ségekkel küzdő csoportokra, ezért a demográfiai kihívások is hatványozottabban érintik 
ezt a területet. A születések száma, az elöregedés kérdései olyan területeket ölelnek fel, 
amelyekről a szociálpolitika mindennapi tapasztalatokkal rendelkezik. A szociálpolitika és 
demográfia fontos kérdéseire csak a két terület közös válaszai lehetnek megnyugtatóak és 
fenntarthatóak.

Konferencia: 2019. május 3. - 14.40 - 14.45Konferencia: 2019. május 3. - 14.20 - 14.40
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Dr. Csernavölgyi István,  
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgató

A Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház szerepe a 
régió lakosságának egészségügyi 
ellátásában

Prof. Dr. Németh Gábor Ph.D.,  
SZTE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető 
egyetemi tanár, általános, szak- és továbbképzési dékánhelyettes

Gyermekvállalás:  
a szülészek feladata,  
a lombikbébi programtól a szülésig

A Fejér Megyei Szent Egyetemi Oktató Kórház alapítása óta eltelt több mint 110 év alatt 
megvalósult fejlesztések, a betegellátás terén elért eredmények szerepelnek az előadásban. 
Az elmúlt évszázad rövid történeti áttekintése, a kórház szerepkörének változása, napjaink 
regionális szerepkörének ismertetése, és azon a háttér mechanizmusok tényszerű bemuta-
tása, amelyek meghatározó szereppel bírnak a napi működés kapcsán. Pár gondolat napja-
ink gyógyítói attitűdjéről és az „elkötelezett gyógyításba vetett hitről.

A nemzőképes korosztály száma 10%-kal csökkent az elmúlt huszonöt évben. Jelenleg a 
rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzése alapján hazánkban a meddőség nagyjából 
150 ezer párt érint, a 30-as éveik végére pedig a párok 33% válhat meddővé.

Ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen a politikai, társadalmi eszközök mellett a mesterséges 
megtermékenyítési eljárások hatékonyságának növelése is nagy segítség lehet a gyermeket 
vállalók számára. 

A gyermekvállalásra készülők számára a legfontosabb adat az intézményekben a terhessé-
gek aránya lehet, ami jelenleg 28.8%. Ezen azonban akár 8%-ot is javíthat az implantációs 
ablak meghatározása. Azokban az esetekben, amikor az embrió beágyazódás többször 
is sikertelen volt, korábbi kutatások alapján arra lehet következtetni, hogy az implantációs 
ablak ismerete 50%-kal is javíthatja a teherbeesés arányát.

A fentiekből látható, hogy a megfelelő módszerek használata nagymértékben javíthatja a 
sikeres terhességek számát. A kormány elkötelezett a magyar családok támogatása mellett, 
így 2019-ben minden korábbinál több, mintegy 2000 milliárd forintot fordít erre a célra. Si-
keresen megfogant terhesség esetén a szülész-nőgyógyász társadalom feladata, a védőnői 
hálózat segítségével közösen a terhesség sikeres kiviselésének, valamint a szülés és gyer-
mekágyas időszak megfelelő ellátása. Valamennyiünk célja, hogy a megfelelő kormányzati 
és szakmai felelőségvállalás mellett megállítsuk a demográfiai adatok romlását és elősegít-
sük azok javulását.

Konferencia: 2019. május 3. - 15.00 - 15.15 Konferencia: 2019. május 3. - 15.15 - 15.30
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Dr. Hagymásy László Ph.D.,  
osztályvezető főorvos, a MAPSZIG elnöke

Családbarát, családközpontú 
szülészeti és újszülött ellátás

Dr. Kozma Gábor Ph.D.,  
a Gál Ferenc Főiskola rektora

Az Egyház médiája  
és a média egyháza  
– családi körkép és kórkép

A szülés remény az élet megújítására, mellyel le akarjuk győzni a halált. A születés az élet  foly-
tatása, állandó megújulás, örök folyamat, a fennmaradás alapja. A szülést az új élet adása teszi 
áldott, magasztos cselekedeté, mely egyszerre gyönyörű, diadalmas és kiteljesedő, egyben 
félelmet keltő, fájdalmas, keserves és meggyötrő. Az élet adásával válunk magunk is részesei-
vé a világegyetem folyamatának. A családban a gyermek születése a szerelem beteljesülése, a 
közös élet, a tartós szeretet tartalma, a szülővé válás kezdete. A családdá válás folyamatában, 
az anya-gyermek -apa kapcsolat alakulásában a perinatális események meghatározó szerepet 
töltenek be..

Évezredek alatt a különböző kultúrák mindig meghatározták az élet keletkezésének körülmé-
nyeit, miközben az többszörös átalakuláson ment keresztül. Az orvostudomány fejlődésével az 
emberi élet kezdete, a gyermekvárás, a szülés és a születés, ez a rendkívüli családi esemény 
mesterséges útra terelődött. Az otthonokból a technikailag jól felszerelt, nagyobb biztonságot 
nyújtó kórházi körülmények közé került, ahol a szülések gyakran mint személytelen, kóros 
folyamatok zajlanak le, elveszítve ezzel a természetes, többségükben egészséges fiziológiás 
jellegüket. Bár mindez szakmailag magasabb rendű ellátást, biztonságot jelent, ugyanakkor 
elidegenedetté vált, mivel kevesebb figyelmet fordít s szülés körüli pszichológiai történésekre.

A szülőszobán a lelkileg különösen sérülékeny szülőnő paszzivitásra van ítélve, csak rész-
ben felelős saját testéért. Családjától elszakítva betegnek, az események mellékszereplőjeként 
kiszolgáltatottnak érzi magát. Kiszolgáltatott a természetnek, saját testének, a fájdalomnak, 
az egészségügyi szakembereknek. Kiszolgáltatott az előre nem látott szövődményeknek, a 
műszerek meglétének vagy hiányának, kiszolgáltatott a testhelyzetnek, a törődésnek, az em-
beri szónak, a biztatásnak, saját szorongó lelkének. Mindez kóros magatartáshoz vezethet, 
mely a patológiás szülések számát növelheti. Napjainkban határozott társadalmi igény, hogy 
a gyermek megszületése változzon vissza családi eseménnyé. Az egészségügyben dolgozó 
szakemberek feladata, hogy megfelelő módszerek kidolgozásával és alkalmazásával a szülést 
a  mindennapi élet természetes, egészséges történésévé tegyék. Ennek egyik lehetősége a 
kórházakban a szülés körülményeinek megváltoztatása, természetesebb, emberibb környezet 
kialakítása, a családbarát, családközpontú szülészeti és újszülött ellátás.

Kétségtelenül benne vagyunk a médiában és a média bennünk van, de hol van mindebben 
az egyház? Az előadás őszinte kérdések ismerős sorával keresi a választ, hogy a körképben 
megrajzolódó korkép szerinti kór-képből miként lehet élet-kép? Milyen felelőssége van a 
média dolgában a társadalomnak, az egyháznak, az iskolának, a családnak és magunknak? 

Ilyen kérdések:

Az egyház és a média ellentétes fogalmak? Kizáróak a hitigazságok és a fogyasztás? Észre-
vesszük-e az értékteremtést? És a károkozást? Szabad befolyásolni? Lehet-e elhatárolni a 
jót és a rosszat? Van-e egyházi kommunikációs stratégia? Konkurencia a média az egyház 
számára? Sírjunk is és nevessünk a média fölött? Ne nézzük, ne is használjuk? A család 
igazodik a médiához vagy eligazodik benne? A média hatalmi eszköz az emberiség javára? 
A média lehetőség vagy kötelezettség az egyháznak? Mit szól Jézus a bulvárhírekhez? Kon-
taktál-e az online és az offline közösségi tagság? Bele kell születni a médiába vagy később is 
tanulható nyelvezet? Csak az egyházról szólhat az egyházi média? Hogyan látszik a keresz-
tény jövő és digitális világban? Van igazság-hír a médiában? Ugyanaz a pénzvilág és a média 
hatalma? Lehet-e ingyenes szolgálat a médiában? A médiatéma az emberiségtéma? Ka-
pocs-e az igaz, a szép és a jó az egyház és a média között? Az akváriumon kívül is halászik 
az egyház a közösségi oldalakon? Nő a vallás iránti nyilvános érdeklődés? Vannak médiaa-
postolok? Van egyházi szolgálat a közösségi médiában? Kell a médiának védőszent? Van-e 
öröm és remény a médiában? Lehet tiltani a közösségi médiát? A bulvár média a perifériák 
médiája? Mi a hamis a hamis hírekben? Virtuális a pornográfia és erőszak a való világban? 
Az internet az emberi kiteljesedés hálója? A világnak van médiája vagy a médiának világa?

„...16én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: 
az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. 

17A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. 
De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad.” (Jn 14,16-17)

Konferencia: 2019. május 3. - 15.30 - 15.45 Konferencia: 2019. május 3. - 15.45 - 16.00
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Dr. Aczél Petra Katalin,  
a Prosperis Alba Kutatóközpont stratégiai főtanácsadója, a 
Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, tanszékvezető

Médiakor vagy médiakór:  
kihívások a család és média 
kapcsolatában

Balla Attila,  
Csongrád Megyei Önkormányzat elnökének kabinet vezetője

Élményt vagy életet!  
– a média eszköztárának 
lehetőségei a családi életre 
nevelésben

A mai média áthatja cselekvéseinket, döntéseinket és kulturális mintáinkat. Az előadás olyan 
kérdéseket érint, amelynek kiindulópontja, hogy az (új)média jelentős szerepet tölt be az 
emberi viszonyok, a családi élet, a munkavégzés, a valóság érzékelésének alakításában.  
A közösséginek nevezett, interaktív média a hétköznapi magán és nyilvános cselekvések 
eszközévé-közegévé vált. Mediatizálunk, megosztunk és kommunikálunk - új logikák men-
tén ismerkedünk és nevelünk gyermeket, új közegekbe szocializálódunk, új közösségi mű-
ködésekben veszünk részt. Távoli emberek közeli tapasztalásai hatnak ránk, miközben a 
közeli ismerősök hatásait „távolinak” érezzük. A változásoknak alakítója és közege egyaránt 
lehet a média, de éppen úgy az ember, a család is. 

Hogyan digitalizálta az ismerkedést a média? Létezik-e és miként óvható a „családi idő”? 
Hogyan lehet a családi médiatudatosságot fejleszteni? – ezekről és ezekhez hasonló (ku-
tatások által megalapozott)  felvetésekről szólva az előadás azt állítja, hogy egyesekből és 
nullákból egy új kultúra épül, amelyben mindannyian „benne vagyunk” és amelyért valameny-
nyien felelősséggel tartozunk.

Élményt vagy Életet! - A provokatív cím mögött a jelenkor társadalmának talán legfontosabb 
tényezője rejlik, a manapság oly sokat emlegetett generációs különbség. 

A digitalizáció a társadalmunk működése és a gazdaságunk mellett, a családi életünk min-
den szegmensét is áthatja. A dinamikus változások már nem kizárólag ott jelennek meg, 
hogy a tévékészülék mellett egyre inkább tableten, okostelefonon vagy laptopon nézzük 
a kedvenc filmjeinket, vagy up-to-date híreket fogyasztunk. Hanem abban is, hogy min-
den digitális eszközünk segítségével elsősorban élményeket keresünk. Élményeket várunk 
a reklámoktól, élményeket várunk a televíziós műsoroktól és a közösségi oldalaktól is.  
Az élmények iránti vágy határozza meg, hogy milyen televíziós tartalmat nézünk, mit olva-
sunk, és azt is, mit vásárolunk!

Az emóciók „szemüvegén” keresztül arra keresünk válaszokat, hogy milyen lehetőségeink 
vannak a médiafelületek és kommunikáció területén, a családi életre nevelés szervezett 
megjelenítésében, a gyermekvállalás népszerűsítésében, a demográfiai folyamatok hiteles 
közvetítésében. 

Legyen újra élmény a gyermekvállalás!

Konferencia: 2019. május 3. - 16.25 - 16.40 Konferencia: 2019. május 3. - 16.40 - 16.50
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Dr. Mák Kornél Ph.D., 
Kecskemét város alpolgármestere

A média filogenezise  
és történelmi szerepe

Dr. Párducz László Ph.D.,  
Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház Gyula, 
Szülészet Nőgyógyászati Osztály, osztályvezető főorvos

Család- és nővédelem  
- a reprodukciós egészség 
megőrzése

A mai információs társadalmunkban a média hatással van arra, miként látjuk a világot, esemé-
nyek befolyásolására, elindítására, hatással van erkölcsünkre, értékteremtésre vagy rombolás-
ra. A média, a hír, több, mint információközvetítés, pszichikai hatással bír az individuumra. Ez a 
emberiség történetére a kezdetektől igaz, amikor az első rajzok, és az első írásjelek megjelen-
tek, hatásaira már következtethetünk. Előadásomban röviden azt kívánom bemutatni, hogy a 
történelem folyamán, az adott korszakhoz tatozó média, milyen hatással bírt és bír a korszak 
emberére, ezzel milyen belső- és külső folyamatokat tud elindítani.

A hely méltóságához méltóan - halott királyaink, szentjeink és hőseink, nemzetünk, orszá-
gunk, családjaink alapjainak helyszínére - Székesfehérvárra érkeztünk. Arra a helyre, ahol - 
mint családjainkban is - életünk örökérvényű értékeit kapjuk: elődeink tiszteletét, a küzdést, 
az élet akaratát, a munka becsületét, a hithez és az anyaországhoz való ragaszkodást.

A több mint egy évezredes társadalmunk erkölcsi értékrendjét a keresztény tanítások hatá-
rozzák meg. A közelmúlt történéseiben kell keresnünk a következményeket, az identitásbeli 
torzulásunkat és erkölcsi válságaink okait. 

S amennyiben demográfiai javulást szeretnénk elérni a megmaradásért vívott harcban - újra 
és újra figyelembe kell vennünk az évezredes hitünket, a család kiteljesedését és jelentősé-
gének megerősödését, a legtökéletesebb törvénykönyvben, a Tízparancsolatban leírtakat. 

Nekünk itt és most, a mélybevágó keresztény és nemzeti gyökereinkből táplálkozva, min-
denkit rá kell döbbentenünk arra, amit a statisztikai adatok kiszámoltak, az évszázadok és 
évezredek tapasztalatai bemutattak: a legbiztosabb élet, a megmaradást biztosító életforma 
a családon belül van. 

Találkozások, örvények, utak, tévutak, zsákutcák, tévedések, bukások, önbecsapások foly-
tatódnak a teremtés terveiben. Nagyapáink, apáink életének eredménye az a fejlődési folya-
mat, amit nekünk folytatni kell. 

Minden egyes gyermekben nagyon sok élettörténet rejlik. Lehet, benne teljesedik ki mind-
az, ami több nemzedékkel korábban elkezdődött. A születésünk és halálunk – mint a két 
végpont – között alakul ki az a bizonyos „kettős kötés”: egyrészt odakötve bennünket a 
szülőkhöz, másrészt ezen változások nélkül nem lehet igazi eredményeket elérni – az önzet-
lenséget és a jóindulatot – magunk és mások iránt. 

Tudjuk, hogy a gyermekeink az örök szeretet lángjai. Szimbólumok. Szimbólumaink, akikben 
tovább élünk az örök élet képleteiként. Mi, magyarok Székesfehérvárott, István király intel-
mei szerint vagyunk itt, annak a Társaságnak képviseletében, amely 1976 óta a család- és 
nővédelemért, azaz a reprodukciós egészség megőrzéséért küzd.

Konferencia: 2019. május 3. - 16.50 - 17.00 Konferencia: 2019. május 3. - 17.00 - 17.10
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Dr. Svébis Mihály,  
Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgató

Újszülött ellátás családbarát 
környezetben

Prof. emeritus Dr. Bártfai György D.Sc., 

Életet az éveknek  
- a nagyszülők szerepe a családban  
(NKFI kutatás kezdeti eredményei) 

Magyarország Kormánya az elmúlt időszakban számtalan család-barát intézkedést hozott 
annak érdekében, hogy a születések száma minél nagyobb legyen az elkövetkezendő idő-
szakban. Az egészségügyi intézményeknek is van feladata mégpedig család-barát meghitt 
környezet biztosítása a szülő nők és családtagjaik számára, hogy a szülés élmény legyen a 
kismamáknak, ezzel is segítve az ismételt gyermekvállalást.

Rohanó világunkban a nagyszülők tevőleges segítségére a fiatal házasoknak hosszú évekig 
szükségük van.   A nagyszülők akkor tudnak igazán segíteni gyermekeiknek, ha saját egész-
ségük, tágabb értelemben vett életminőségük jó. Tehát segítséget és nem terhet jelentenek az 
úgynevezett „szendvics generáció” számára. Az OTKA NN110932 számú kutatás keretében 
vizsgáltuk 731 önként jelentkező, Dél-Alföldön élő, 40-80 év közötti nő és férfi egészségi ál-
lapotát. A vizsgálatokra és a kérdőívek kitöltésére 2015-2018 között került sor. A résztvevők 
egészségi állapotát bemutató adatok feldolgozásának kezdeti eredményeit kívánom bemutatni.

Konferencia: 2019. május 3. - 17.10 - 17.20

Konferencia: 2019. május 3. - 17.20 - 17.30

KONFERENCIA ZÁRÁSA: 17.30 – 17.45


