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KÖSZÖNTŐ

Konferenciánk kedves Résztvevője!

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával 2019-ben hívta életre az Anna–Joachim-programot gyermekre váró pá-
rok természetes fogamzássegítésének előbb kutatására, majd az őket segítő szakemberek 
képzésének kifejlesztésére és az egész kérdéskörről keresztény hiten alapuló szakmai 
párbeszéd generálására.

Az első módszertani tréningek (az Anna–Joachim-hétvégék), kutatások, tanulmány-
kötetek adták meg az alapokat a már jól ismert többi, alapvetően prevencióra összpontosító 
program után (cikluskövetési módszerek, Ciklus-show, CS.É.N.1 stb.) a már krízisbe ke-
rülő párok támogatását célzó „Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanács-
adó” elnevezésű szakirányú továbbképzésünkhöz. A képzés körül kiforró oktató-kutató 
szakmai csapat nagyrészt mai, hagyományteremtő konferenciánk házigazdája is.

Igazi konferenciát tervezünk. Lehetőséget a párbeszédre, a hit és a tudomány közti 
nyilvánvaló híd erősítését, tapasztalatok, kutatási eredmények, de akár élmények meg-
osztását. S reményeink szerint mindez nem csupán a konferencia zárásáig tart majd… 
Tartson velünk!

Dr. Gloviczki Zoltán
rektor

1 Családi Életre Nevelés (tantárgyi óra iskolákban)
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November 17. (csütörtök)

9:00–10:00         Regisztráció
10:00–10:30       Megnyitó
   DR. MARTON ZSOLT püspök
   DR. GLOVICZKI ZOLTÁN rektor
10:30–11:30      Plenáris előadások

10:30–11:00    DR. NYÉKY KÁLMÁN 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Etikai kérdések a gyermekvállalásban – katolikus keresztény 
nézőpontok
11:00–11:30    DR. SZIGETI F. JUDIT 
(Semmelweis Egyetem)
Ha megfogan egy… gondolat. A pszichológus helye a termé-
kenységi problémák ellátásában

11:30–12:00       Kávészünet
12:00–13:00       Plenáris előadások
12:00–12:30      M. DR.  DULÁCSKA CSILLA 
   (Sapientia Hittudományi Főiskola, „Életünk a Család! Kht.)

   Meddőségprevenció. A „Négy Évszak Hercegnőjétől” a ciklus- 
   követésig
   12:30–13:00    DR. SIPOS MIKLÓS főorvos 
   (Semmelweis Egyetem)

   Babaprojekt vagy gyermekáldás?
13:00–14:00       Ebéd
14:00–15:30       Szekció-előadások
15:30–16:00       Kávészünet
16:00–18:00       Workshopok, módszerbemutatók
18:30–20:30       Fogadás



PROGRAM

November 18. (péntek) 

9:00–10:30      Plenáris előadások
9:00–9:30       HOMOKINÉ HOLLÓSI CECÍLIA 
   (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Anna–Joachim-program)
   Határon táncolva – az Anna–Joachim-program értékelő   
   bemutatása
9:30–10:00      DR. LAKATOS ENIKŐ református lelkész 
   (Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet)
   Lelkigondozás vs. imádság a várva várt gyermekekért
10:00–10:30      DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 
   (Miskolci Egyetem)
   A gyermekvállalás motivációi és háttértényezői
10:30–11:00    Kávészünet
11:00–12:30    Szekció-előadások
12:30–13:30    Ebéd
13:30–14:30    Workshopok, módszerbemutatók
14:30–15:00    Kávészünet
15:00–16:00    Anna–Joachim-program: műhelybemutató
16:00–16:30    A konferencia zárása     



ABSZTRAKTOK

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Dr. Nyéky Kálmán PhD
Római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tudo-
mányos munkatársa és oktatója, bioetikai szakember. Etikai szakértői munkát végez az Egészség-
ügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatás Etikai Bizottságában, mint annak rendes tagja. 
Tagja a Magyar Bioetikai Társaságnak és szerkesztőbizottsági tagja a Magyar Bioetikai Szemle 
folyóiratnak. RFM-oktató (AVKF)1

*

Etikai kérdések a gyermekvállalásban – katolikus keresztény nézőpontok

Megválaszolhatók-e ma az etikai kérdések? Kereshetjük-e együtt az igazságot azokkal, 
akik nincsenek velünk egy véleményen? A meddőséggel küzdő párok támogatásra szo-
rulnak és melléjük kell állni az útkeresésben, ugyanakkor a mai világ számára érthető 
nyelven kéne megfogalmazni az etikai elveket, ha bármilyen szinten hatni szeretnénk 
a körülöttünk zajló folyamatokra. Az emberi élet kezdete és annak tisztelete, a vetélés 
vagy abortusz jelenléte és fájdalma, a perinatális gyász szükségessége, az embriókísérle-
tek és az embriószelekció gyakorlata, az ikerterhesség és az örökbefogadás azok a felve-

tődő kérdések, melyeket szeretnénk röviden áttekinteni előadásunkban.

Dr. Szigeti F. Judit PhD 
Klinikai szakpszichológus, EMDR-terapeuta, képzésben lévő család- és párterapeuta, a nyelvtudo-
mányok doktora. Szakterülete a pszichoszomatika, a fogamzási nehezítettség és az örökbefogadás 
lélektana. Pszichológiai támogató csoportokat vezet a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrumában. Újabb, mentális egészségtudományi PhD-ta-
nulmányait az egyetem Magatartástudományi Intézetében végzi, hasonló témában. RFM-oktató 
(AVKF)2

*

 
*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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Ha megfogan egy… gondolat
A pszichológus helye a termékenységi problémák ellátásában

Egyáltalán: mit keres a pszichológus egy szomatikus szervrendszer működészavarának 
helyreállításánál? Egyfelől semmit, másfelől nagyon is sokat. Semmit, ha arról van szó, 
hogy ő „gyógyítaná meg” a gyermektelenséget: a klasszikus pszichogén hipotézis, mely 
lelki okokat vél meghúzódni a meddőség hátterében, mára már túlhaladott nézet. De 
nagyon is sokat, ha a meddőség következtében kialakuló krónikus stressz, az akaraton 
kívüli gyermektelenség mint elhúzódó krízis, esetleg trauma kezeléséről van szó. Az 
előadás azt is bemutatja, hogy miközben tartózkodunk a pszichés okok feltételezésétől, 
meglepő módon mégis azt találjuk, hogy a pszichés segítségnyújtás fokozza a várandós-
ság valószínűségét. A pszichológusnak tehát helye van a komplex termékenységi ellátás-
ban, reményeink szerint Magyarországon is. Így emeljük az esélyét annak, hogy ne csak 
gondolatok születésénél bábáskodjunk.

M. dr. Dulácska Csilla PhD 
Mentálhigiénés szakember, fókuszolásorientált terapeutajelölt, cikluskövetés-oktató. A Sapientia 
Szerzetesi és Hittudományi Főiskola és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, az „Életünk a 
család!” N.K.Kft. munkatársa. Másfél évtizede foglalkozik kiemelten a termékenység témakörével 
széles spektrumban: lányokat és anyjukat készíti fel az első menstruációra a Ciklus-show, illetve 
az általa kifejlesztett „4 évszak hercegnője” programok segítségével. Nehezített fogamzással küzdő 
nőknek tanít cikluskövetést a Belvárosi Orvosi Centrumban.

Meddőségprevenció
„A négy évszak hercegnőjétől” a cikluskövetésig

A termékenységgel kapcsolatos tudás és tapasztalat igen hiányos a magyar társadalomban. 
A nők csupán 4%-a követi nyomon a ciklusát és értelmezi a megfigyeléseit. Sokan nem 
tudják, mi jelez gondot, így a ciklussal kapcsolatos problémákra is nehezebben derül fény.

A termékenység akár évtizedeken keresztül ellenségként szerepel, ami ellen védekez-
ni kell. Gyakran fogamzásgátló tablettával iktatják ki, amely az esetleges termékenységi 
gondokat is elfedi. A nők sokszor csak akkor szembesülnek az addig elnyomott / fel nem 
ismert problémákkal, amikor gyereket szeretnének. A gyermekvállalás kitolódásával 
mindez egyre gyakrabban vezet a meddőséggel való küzdelemhez.
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Bár a fiatalokra kora serdülőkortól kezdve ömlik a szexszel kapcsolatos információ, 
a saját testük működéséről mégis igen hiányos tudásuk van. A biológiaórán hallottak 
kevés segítséget adnak a termékenységük integrálásához, sőt nemegyszer pontatlan, 
félinformációk rögzülnek bennük.

Bemutatok olyan, Magyarországon működő jó gyakorlatokat, amelyek megalapoz-
zák a termékenységtudatos szemléletet – 8 éves kortól kezdve egészen a felnőtt, repro-
duktív életszakaszig. Ilyen „A négy évszak hercegnője”, a „Ciklus-show” és a „Titkos 
küldetés”, a TeenStar, a CSÉN és a különböző cikluskövetési módszerek.

Az interaktív, élményszerű programokkal komplex tudás adható át. Emellett a ter-
mékenység is pozitív értelmezési keretbe kerül és felértékelődik, amelyre vigyázni érde-
mes. Megalapozódik a cikluskövetés, ami a meddőségprevenció fontos része. 

A modern, komoly orvosi háttérrel rendelkező cikluskövetési módszerek ugyanis 
nemcsak családtervezésre és megbízható, mellékhatások nélküli fogamzásszabályozásra 
alkalmasak, hanem a hormonális egészség nyomon követésére is. Alkalmazásukkal a 
termékenységgel kapcsolatos gondok már jóval a gyermekvállalási szándék előtt ész-
lelhetők és könnyebben orvosolhatók – elősegítve a vágyott gyermekek megszületését.

Dr. Sipos Miklós PhD
Klinikai főorvos. A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reproduk-
ciós Centrumának (SE ARC) igazgatója. 1993-tól dolgozik a Semmelweis Egyetem Üllői úti Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinikáján. 1998-ban szakvizsgázott szülészet-nőgyógyászatból és ugyaneb-
ben az évben szerzett MSc képesítést egészségügyi managementből is. A SE ARC 2019 októberében 
nyitotta meg kapuit a páciensek előtt, teljes szakmai palettával 2020 februárjától működik. 2022 
áprilisában védte meg PhD-disszertációját a D-vitamin keringésélettani hatásairól. 2022 júniusa 
óta működik az ARC-ban TGY (Természetes Gyermekáldás) ambulancia is. RFM-oktató (AVKF)3

*

Babaprojekt vagy gyermekáldás?

A meddőség megélése, még inkább igazolt diagnózisa hatással van az érintettek általá-
nos szorongásszintjére, egyéni énképére, befolyásolja a hangulati életet, a környezethez 
és a párkapcsolathoz való viszonyt is. A párok gyakran megélik a szexuális élet zavarait 
a várakozás, különösen a kezelések ideje alatt.
*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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A distressz hátterében a csalódottság, a veszteségérzet és a végleges gyermektelenség 
lehetőségét előrevetítő, rettegett jövőkép áll.

A meddőség önmagában is képes frusztrációt, dühöt, szégyenérzetet, kontrollveszte-
séget, önértékelési zavart – és akár identitásválságot is – okozni.

A meddőséghez mind az ellátó személyzet (orvosok, embriológusok, biológusok, 
asszisztensek), mind a páciensek különböző módon állhatnak hozzá, de a legnagyobb 
különbségeket mindkét oldalon a spiritualitás jelenléte vagy hiánya okozza.

A projektalapú hozzáállás steril, technológiai alapú, türelmetlen, gyakran arrogáns. 
Rendkívül nehezen élik meg a meddőség sikertelenségét, mert „keresztül húzza a számí-
tásaikat” egy kavics a gépezetben, mely megakasztja annak tervszerű, ütemes működését.

Igyekszik beletenni a projektbe mindent (kimért időt, pénzt, tudatosságot, tudást, 
fókuszt), de ennek fejében megkérdőjelezhetetlenül elvárja az eredményt is – az egész-
séges gyermeket.

Gyakran aktív a közösségi médiában: blogot ír, vlogot szerkeszt, kommentel, posztol, 
kérdez.

Dokumentáltan betartja az orvosi előírásokat, ennek fejében értetlen és agresszív, ha 
azok nem érik el mielőbb az általa elvárt eredményeket.

A gyermek nekik jár, mert akarják és mert „mindent megtesznek érte”. Nem kér, 
követel. Mindent és azonnal akar, átgázol mindenen és mindenkin.

Ezzel szemben, aki gyermekáldást vár, jellemzően később jelentkezik. Ez gyakran ko-
moly probléma, mert sokszor kifutnak a gyermekvállalás optimális időintervallumából.

Gyakran szégyen, bizonytalanság jellemzi őket, önmagukat okolják a sikertelensé-
gért, még ha ennek valódi bizonytéka nincs is.

Sokszor aggodalom övezi a reprodukciós kezelésekben jártas orvoshoz vagy inté-
zethez fordulást is, hogy az munkája során kellő figyelmet fordít-e és kellő garanciával 
tud-e szolgálni a páciensek hitéből, etikai elvárásaiból fakadó meghatározó technológiai 
kérdésekre (pl. petesejtek száma, embriók sorsa, fagyasztás, megsemmisítés, donorivar-
sejt-igénybevétel).

A gyermekáldást váró párok hálásabbak a segítségért, toleránsabbak a kudarcokkal 
szemben, jobban elfogadják a meddőség szituációját.

Toleránsabbak a nehézségekben a párkapcsolatukban is. Míg a projektalapú párok-
nál a sikertelenség széthúzást okoz, a gyermekáldást váróknál gyakran látni még erő-
sebb összekovácsolódást és ebből való megerősödést, megacélosodást.
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Amennyiben a meddőséget egy bio-pszicho-szocio-spirituális egyensúlyzavarként 
értelmezzük, fontos, hogy az ellátók is tisztában legyenek azzal, hogy hiába birtokolnak 
drága és csúcsszínvonalú technológiát, a csodát nem ők okozzák. Az ő részük a folya-
matban a tisztességes, emberséges és tudásuk maximumát nyújtó munka. A siker közös: 
a páré és a segítőké. A dicsőség Istené.

Homokiné Hollósi Cecília
Tanácsadó szakpszichológus, PhD-hallgató, képzésben lévő család- és párterapeuta. Az Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola tanársegédje. 2019 óta az Anna–Joachim-hétvégék szervezője, a Párkon-
zultációs team tagja, az Anna–Joachim-program szakmai felelőse. Kutatási területe a meddőség 
komplex pszichológiai megsegítésének lehetőségei és hatékonysági vizsgálatuk. RFM-oktató (AVKF)4

*

Határon táncolva – az Anna–Joachim-program értékelő bemutatása

Hazánkban a nemzetközi átlaggal megegyezően hozzávetőleg 10–15%-os a meddőség-
gel küzdő párok aránya. A szakirodalom az elmúlt 15 év során egyértelműen kimutat-
ta, hogy megsegítésükben leginkább a holisztikus szemléletű módszerek hatékonyak. 
Újabb szempont, hogy ne csak a nő testi-lelki-szociális-spirituális síkon való támogatá-
sát célozzuk meg, hanem a párok mindkét tagját bevonó, házasságot erősítő pszicholó-
giai módszerekkel dolgozzunk.

Főiskolánk lelkületének és szakmaiságának megfelelően interdiszciplináris eszkö-
zökkel, a lelkigyakorlat és a tréningmódszerek határán találta meg a segítés lehetőségeit 
a hozzánk érkező gyermekre vágyó párok részére.

A családi rendszerben vágyként, metafizikai síkon valóságosan jelen lévő gyermekek 
megtestesülését várjuk közösen a párokkal. A csoport erejére is támaszkodva egyszerre 
csoportos és egyszerre páros módszerekkel dolgozunk.

2019 óta elindult programunkban 34 házaspár vett részt a három hétvégéből álló 
programsorozatainkon. Az ő anonim, írásbeli visszajelzésük tartalomelemzése lehető-
séget ad a program hatékonyságának vizsgálására, illetve a program fejlesztésére. Előa-
dásom zárásaként ezt mutatom be.

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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Lakatos Enikő PhD, az egészségtudományok doktora
Református lelkész. Okleveles etnográfus. Szakterülete a női reprodukciós problémák és a stressz ösz-
szefüggései. Kórházlelkészi szolgálatát reprodukciós problémával küzdő párok (Semmelweis Egye-
tem, Asszisztált Reprodukciós Centrum, valamint Szent János Kórház, Budai Meddőségi Centrum) 
és rákbetegek (Országos Onkológiai Intézet) körében végzi. (Elérhető a Kórházlelkész – Asszisztált 
Reprodukciós Centrum (semmelweis.hu) és a Kórházlelkészi szolgálat – onkol.hu honlapokon.) 
RFM-oktató (AVKF)5

*

Lelkigondozás vs. imádság a várva várt gyermekekért

Mára a pszichoszomatikus szemlélet az embert a testi-lelki-szociális és spirituális ösz-
szefüggéseiben vizsgálja, így gyógyításkor a megsérült részt az egész tekintetében értel-
mezi. Jézus gyógyításaiban is az ember egészségessé válása került középpontba. Hang-
súlyozta a betegség céljának feltárását, mert a betegség és a szenvedés csakis Krisztus 
szenvedése és feltámadása révén értelmezhető.

A reprodukciós problémákkal együtt járó, tartósan kedvezőtlen pszichológiai ál-
lapot rombolja az egyén testi-lelki jóllétét, és hatással van partner-, és társas kapcso-
lati rendszerére. Így a krónikus lehangoltsággal való hatékony megküzdésben nem 
elhanyagolható az egyén identitását meghatározó spirituális és vallási keretrendszer 
jelentősége, melyben kulcsszerepe van a lelkigondozói jelenlétnek és az imádság-
nak. Az imádság ugyanis jelenti egyfelől az Istennel való párbeszédet, másfelől a 
megélhető, személyes istenkapcsolatot. A meghallgatás reményében tehát az ember 
megállhat Isten előtt és hálát adhat vagy könyöröghet Teremtőjéhez. Mindezen túl 
a spirituális erőtérben létrejövő gyógyító lelkigondozás olyan keresztyén indíttatású 
gondoskodás, támasznyújtás, értő jelenlét, meghallgatás, rendelkezésre állás és hit-
terápia, ami rendszer szinten vizsgálja a reprodukciós problémával érintettek egyéni 
és társas kapcsolati szintű működési mechanizmusait. Célja a szenvedő ember se-
gítése oly módon, hogy a meddőségi állapothoz kapcsolódó beszűkült élethelyzet 
ellenére az érintett megtalálja az élethez vezető döntés szabadságát, ezáltal segítse 
belső békességét és annak megőrzését, valamint közösségi szintű kapcsolatrendsze-
rének harmóniáját.

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga
Intézetigazgató, egyetemi docens (Miskolci Egyetem, BTK Alkalmazott Társadalomtudományok In-
tézete). Szociológus, közösségfejlesztő szociális munkás. Doktori értekezését a felfelé mobil életutat 
elkezdő, bejáró roma származásúak szociális identitása mintázataiból írta 2004-ben. 2020-ban 
habilitált társadalmi integráció és társadalmi innovációk témakörből. Családszociológiát és kisebb-
ségszociológiát tanít, csoportokat vezet párkapcsolati, társas kapcsolati témakörben. 

A gyermekvállalás motivációi és háttértényezői

Az előadásban azt a kérdést vizsgálom, hogy a gyerekvállalás milyen kulturális, társa-
dalmi és gazdasági faktorokkal függ össze és miként.

Az előadás első részében általános családstatisztikai trendeket mutatok be, majd rá-
térek általánosságban véve a családpolitika pilléreinek és azok hatásainak bemutatására.

Ezt követően olyan, elsősorban egyéni döntések hátterét magyarázó preferenciael-
méletek tárgyalása következik, melyek magyarázatul szolgálnak az egyéni preferenciák 
és kormányzati beavatkozásra való válaszkészség összetett viszonyrendszerére, majd ki-
térek a gyermekvállalás kulturális összetevőinek vizsgálatára. 

Végezetül egy olyan empirikus vizsgálat eredményeinek ismertetésére kerül sor, me-
lyet kvalitatív módszerekkel felsőoktatásban tanuló hallgatók körében végeztem. 
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Asztalos Dániel
teológus, képzésben lévő család- és párterapeuta

az Anna–Joachim-program párkonzultációs koordinátora

A meritokratikus szemlélet és a gyermekáldás kérdése

Michael J. Sandel amerikai filozófus legújabb könyvében a meritokratikus társadalom 
kritikáját fogalmazza meg, amelyben rávilágít a társadalmi rétegek között felerősödő 
feszültségekre. A meritokráciában erőteljesen él az a mítosz, hogy mindenki felemel-
kedhet, ha erősen küzd a céljaiért. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg, aki nem ér el sikereket, 
az a saját mulasztásainak köszönheti társadalmi státuszának lecsúszását. Ez a szemlélet a 
sikeres emberek önigazolását és a szegényebb rétegek jogos megvetését hozza magával. 

A politikai filozófia tágabb kontextusban szemléli a társadalmi folyamatokat, ugyan-
akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon a családterápiás rendszerszemlélet – és ezen belül 
a régebb óta gyermekre vágyó párok társadalmi megítélése, illetve a házaspárok saját 
magukról alkotott képe – milyen mértékben kerül az érdemalapú társadalom normái-
nak nyomása alá.

A gyermekvállalás kérdése könnyedén válhat a meritokratikus szemlélet áldozatá-
vá, ahol az emberi élet születése, a szülők megfelelő anyagi és orvosi erőfeszítéseinek 
kérdéskörébe tartozik. Az orvostudomány fejlettségének köszönhetően a mesterséges 
megtermékenyítés vagy éppen a béranyaság témái sokszor pusztán anyagi kérdésekké 
silányultak, ezzel szemben a gyermekáldásra várásban szorongatóan ott feszülő bizony-
talanság és annak lehetősége, hogy az „áldás” nem adatik meg, elfogadhatatlan opcióvá 
alakult.

Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy a politikai filozófiák alapján kialakuló társa-
dalmi normák hogyan hathatnak kisközösségek szintjén, a régebb óta gyermekáldásra 
váró párok esetében milyen ideológiák, elvárások jelenhetnek meg – alkalomadtán ne-
hezedhetnek rá – a párok belső kríziseire.
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Csépányi Gábor dr. med. univ., lic. theol.
római katolikus pap

 az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa

Katolikus „lombik”?

A terméketlenség ma minden ötödik házaspárt érint Magyarországon. Sokszor még a 
hívőknek is kérdés, mi a baja a Katolikus Egyháznak az asszisztált reprodukciós eljá-
rásokkal, miért akadékoskodik, ha a tudomány ilyen lehetőséget nyújt. Közelről látva 
a terméketlenséggel küzdő házaspárok szenvedéseit, értetlenkedve állunk az Egyház 
tanítása előtt: az Egyház minden olyan kezelést támogat, ami nem helyettesíti techni-
kai eljárással a házastársi együttlétet, hanem segíti a természetes körülmények közötti 
fogantatást, és minden kezelést tilt, amely a fogantatást a méhen kívül vagy olyan el-
járással – harmadik személy beiktatásával – éri el, ami a házastársi aktust helyettesíti.
(Lásd a Hittani Kongregáció Donum vitae kezdetű instrukcióját.) Ez vonatkozik a mes-
terséges homológ inseminatióra is, vagyis az asszisztált reprodukciós eljárások minden 
ma ismert formájára. Előadásomban az Egyház asszisztált reprodukciós technikákkal 
kapcsolatos aggályainak hátterét ismertetem, keresve a terméketlen állapotból való gyó-
gyulás lehetőségeit. Miért nem lazít az Egyház ezen a tanításán, ha ennyi szenvedést 
okoz? A már hét éve működő Gyermekre Vágyók Lelkigyakorlatának szervezőjeként és 
lelki kísérőjeként az ott szerzett tapasztalatokat, az asszisztált reprodukciós technikákat 
és a Katolikus Egyház tanítását összevetve keressük a lehetséges utakat.

Dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta
tanszékvezető főiskolai tanár 

(AVKF, Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék) 

A párterápia szerepe a gyermekre várakozás moratóriumában

A rendszerszemléletű megközelítés alapján egy család fejlődése általában nem lineáris 
folyamat. A fejlődési és az akcidentális krízisek – pl. a meddőség megtapasztalása – 
olyan változásokat generálnak, amelyek alkalmazkodásra kényszerítik a rendszert. Az 
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előadás célja két olyan modell bemutatása, amelyek sikerrel alkalmazhatók a párterápiás 
folyamat során, s amelyek lehetőséget adnak a résztvevők számára a különféle helyzetek 
felfogásának, érzelmi vagy konceptuális kereteinek megváltoztatására.

Az Ackerman Családterápiás Intézet 1991-ben olyan kísérleti modellprogramot ho-
zott létre, amelynek célja az volt, hogy a szakemberek közvetlenebb tudáshoz jussanak a 
meddőségben szenvedő párokról, a terméketlenség időszakának megéléséről, s a tapasz-
talatok alapján képesek legyenek olyan kezelési protokollt kidolgozni, amely releváns 
módon illeszkedik a párok egyedi igényeihez.

A másik, jól alkalmazható kezelési modalitás a meddőségi reziliencia modell, amely 
magában foglalja az egyéni, a párkapcsolati és a külső tényezőket is. Ez a modell empi-
rikus kutatásokon alapuló útmutatásokat nyújt a párok meddőséggel kapcsolatos ellen-
állóképességének értékelésére.

Frankó András
gyakorlati képzésvezető családterapeuta, RFM-oktató (AVKF)6

*

Miért kérnek a párkonzultációból az Anna–Joachim-program résztvevői? 

Előadásomban az alábbi kérdésekre igyekszem válaszokat adni hat Anna–Joachim-cso-
port párkonzultációs alkalmainak tapasztalatai alapján.

– Párkonzultáció vagy családkonzultáció? 
– Hogyan hatnak az Anna–Joachim-program egyéb gyakorlatai, elemei a párkon-
zultációra? 
– Hogyan hatnak a párkonzultációs raportra a közös szállás, étkezés, a bemelegítő 
gyakorlatok, akár a szabadidős együttlétek? 
– Milyen eszközeink vannak a gyors, rövid ideig tartó találkozásokon? 
– Lehet-e terápiás hatású egy 50-60 perces beszélgetés? 
– Mi történik a terápiás térben? 
– Melyek a párok leginkább megjelenő problémái, kérdései a konzultációk során? 
– Az Anna–Joachim-programon belüli konzultációs találkozást ad hoc jellege miatt 

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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nehéz besorolni a terápiás intervenciók hagyományos felosztásába. Első interjú? 
Krízisintervenció? Rapid tanácsadás? Az aktuális érzelmekre fókuszáló, azok közve-
títését megkísérlő intervenció? Mentalizációfejlesztés? Szupportív együttlét? Mind, 
és egyik se!

Módszertani kérdéseinken, dilemmáinkon túl biztos támpontot jelent számunkra, hogy 
rendszerszemléletű megközelítéssel folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk a pár erő-
forrásaira, és hangsúlyozzuk azt az általuk megfogalmazott nehézségek és problémák 
kezelésére. Következetesen fókuszban tartva, hogy ezek a problémák nem az egyéneken 
belül, hanem az egyének között kialakuló kapcsolatokban, interakciókban és kommu-
nikációban jelentkeznek.

Greschik Dorka
pszichológia szakos hallgató

(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar)

Fertilitástudatosság a 18–25 éves nők körében

Az élet számos területéről egyre több információval rendelkezik az emberiség, globáli-
san is egyre több téren a tudatosságra törekszünk. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, hogy 
ezzel is óvjuk a minket körülvevő természetet: környezettudatosak vagyunk. Igyekszünk 
sok zöldséget és gyümölcsöt enni, emellett elegendő testmozgást végezni: egészségtuda-
tosak vagyunk. Odafigyelünk arra, hogy mikor, mire és mennyit költünk, beosztjuk a 
pénzt, hogy hónap végén is meg tudjuk venni a szükséges élelmiszereket, esetleg el tud-
junk menni kávézni, borozni: pénzügyileg tudatosak vagyunk. 

De mi a helyzet a termékenységünkkel? Vajon tisztában vagyunk vele, hogy mikor 
hol tart a ciklusunk, ami női voltunk irányítója és mozgatója? Tudjuk-e, hogy működik, 
mi minden lehet rá hatással, és az mi mindenre van hatással? Együtt tudunk vele mű-
ködni, vagy inkább küzdünk ellene?

Kutatásomban arra vagyok kíváncsi, hogy a 18 és 25 év közötti nők hogyan véleked-
nek a nőiségükről, a testükről, a ciklusukról, mennyi és milyen információkkal rendel-
keznek annak működéséről.
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Jelenleg Magyarországon a párok több mint 10%-a küzd meddőséggel, és a jelentős több-
ségük hamarabb kap orvosi és medikális, egész szervezetet átalakító beavatkozást, minthogy 
lehetőségük lenne megismerni a testüket és termékenységüket, annak teljes természetessé-
gében. Sokan, bár vágynak gyermekre, addig várnak vele, amíg kifutnak az időből, és már 
nem – vagy csak hosszú küzdelem árán – válhatnak anyává és apává. Ha a termékenység-
tudat – mint minden nő számára elérhető ismeret – benne lenne a köztudatban, talán sok 
gyermekre vágyó (vagy éppen nem vágyó) pár és nő kapna lehetőséget egy szabadabb életre.

A fentiek tükrében felmerül a kérdés, hogy vajon mikor érdemes megismerni a női 
működésünket? Elég akkor, amikor az ember gyermeket tervez, vagy érdemes esetleg 
hamarabb is elkezdeni foglalkozni vele?

Jelenleg a fertilitástudatosságot és a fertilitástudatosság iránti attitűdöket vizsgálom 
a 18 és 25 év közötti korosztály körében az iskolázottság, vallásosság és a lakóhely típusa 
tükrében, és előadásomban ezen kutatás eredményeit fogom bemutatni az érdeklődőknek.

Homokiné Hollósi Cecília
tanácsadó szakpszichológus, PhD-hallgató, képzésben lévő család- és párterapeuta. Az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola tanársegédje, az Anna–Joachim-program szakmai felelőse. RFM-oktató (AVKF)7

* 

Meddő párok motivációja a szupportív és pszichológiai segítség kérésére

Gyakran tapasztaljuk, hogy a meddőséggel küzdő párok nehezen indulnak el segítéséget 
kérni… Elsőként a nő megy orvoshoz általában, majd a férje. Végül jönnek az „egyéb” 
lehetőségek felkutatása… Ezek közé tartoznak az egyéni, páros és csoportos pszicholó-
giai megsegítést szolgáló módszerek is.

Vajon mi tartja vissza őket a segítségkéréstől? Mik azok a remények, vágyak, amelyek 
motiválják őket, hogy pszichológiai segítséget is kérjenek útjuk során? Milyen félelme-
ket, tévhiteket kell legyőzniük a jelentkezéshez?

Kutatásomban 38 gyermekre vágyó pár írásos motivációs levelét elemeztem. Arra 
kerestem a választ, milyen érzésekkel, gondolatokkal érkeznek házastársukkal egy med-
dő pároknak szóló programsorozatra. 

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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 Dr. Káposztássy Béla
római katolikus pap, plébános, teológus, tanár

óraadó oktató az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a 
KLM (katekéta lelkipásztori munkatárs) szakon és RFM-oktató (AVKF)*

A lelkigondozás szempontjai meddő pároknál

Az előadás során a lelkigondozói vagy lelkivezetői folyamatok speciális kérdéseit vizs-
gáljuk, amelyek a meddőséggel küzdők esetén felmerülnek. Lehetséges, hogy a lelki-
gondozásra egy lelkivezetői kapcsolat keretein belül kerül sor vagy lelkigondozói hely-
zetben találkozunk vele eltérő spirituális háttérrel érkező érintettekkel kapcsolatban. A 
megközelítés hátterét egyrészt a szakember személyes istenkapcsolata jelenti, másrészt 
az, amit ő teológusként a betegségről és annak bibliai értelmezéseiről tud. Hozzáállásá-
ban ugyanakkor meghatározó az elfogadáson alapuló attitűd, amelyet a jelenlét-meg-
hallgatás-értelemkeresés és ima kapcsolódási szintjeivel írhatunk le. A legteljesebb ér-
telemben szükség van a lelkigondozó „megtalálhatóságára” és együttérző melléállására. 
A meddő párok kísérésének célja, hogy ebben, a szorongástól fokozatosan felszabaduló 
bizalmi kapcsolatban együtt tudatosítsák, mintegy körbejárva megszemléljék a meg-
terhelő élethelyzetet, s az összezavartság kezdeti állapotából a megértés és értelemadás 
lehetőségeinek mérlegelésével – adott esetben a személyes hit és istenkapcsolat bizalmát 
erősítve – az érintettek mélyben rejlő erőforrásait állítsák a gyógyulás szolgálatába. 

Műhelymunkánkban a segítő folyamat egyes fázisai során felmerülő nehézségekről, 
kérdésekről beszélgetünk a spiritualitás, a teológia és a pszichológia szempontjainak fi-
gyelembevételével. 

Dr. Nagy Beáta Magda
klinikai szakpszichológus, szociológus, RFM-oktató (AVKF)8

*

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Férfi termékenység és termékenységi problémák a közösségi médiában

Az a tény, hogy digitális korban élünk, alapjaiban változtatta meg az egészséggel kap-
csolatos információkhoz való hozzáférés módját és mértékét. Az olyan, negatív sztereo-
*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola



20 SZEKCIÓ-ELŐADÁSOK

típiákkal övezett és / vagy tabuként kezelt témák esetében, mint például a szexuális egészség, 
különösen fontos információforrássá váltak a közösségi médiafelületek, részben a könnyű 
elérés, részben az anonimitás, részben pedig a gyors információmegosztás lehetősége miatt. 
Az elérhető tartalmak korlátozásának hiánya miatt ugyanakkor ezek a platformok (ahogy az 
egész internet is) a dezinformációk, torzított tények és tévhitek forrásaivá is váltak.

A jelen kutatás célja annak felderítése, hogy a hazánkban népszerű közösségi média-
felületeken hogyan jelennek meg a férfiak reproduktív egészségével összefüggő kérdé-
sek, milyen minőségűek az itt elérhető információk, melyek azok az elemek, amelyeket 
tematizál a social media, és melyek azok, amelyek kimaradnak a közösségi diskurzusból.

Nagy Réka Anna
fejlesztő, biblioterapeuta, könyvtáros

Biblioterápiás alkalmak az Anna–Joachim-programban 2020 tavaszán

A rövid előadás célja az Anna–Joachim-program keretén belül megtartott biblioterápiás 
foglalkozások tapasztalatainak megosztása a hallgatósággal – a terapeuta és a csoportta-
gok, vagyis a résztvevő házaspárok szemszögéből, visszajelzéseiből.

A művészetterápiás ágak közé sorolandó biblioterápia fókuszában a szépirodalmi 
művek gyógyító hatása áll. Olyan személyiségfejlesztő, támogató tevékenységről van 
szó, amelyben a lelki eredetű problémák, krízisek orvoslásában egy-egy irodalmi mű, 
célzott olvasmány, illetve az arról való beszélgetés, a saját élményvilág, önfeltárás sokat 
segíthet éppúgy, mint mások véleményének, történetének befogadása, meghallgatása. 
A beszámoló többek között arra keresi a választ, hogy a fejlesztő biblioterápia jellemzői 
és módszerei, széles eszköztára miképp szolgálja és hogyan kíséri a párokat életüknek 
ebben a nehéz, válságos életszakaszában? Milyen művek választásával lehet a szeretet-
kapcsolatokról, a szorongások, félelmek oldásáról, a hiányok és a teljesség megéléséről, 
a párkapcsolat, az összetartozás megerősítéséről (jól) beszélni, beszélgetni? A csoport 
támogató ereje, a bizalmi légkör megélése, az elfogadó és együttérző gyógymód miképp 
segített a kívánt terápiás cél elérésében? Természetesen kihangsúlyozva azt a megtisztelő 
és kihívásokkal teli felkérést, hogy az előadó is egy eddig számára ismeretlen és új tere-
pen gazdagodott a felkészülés és a foglalkozások során.
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Dr. Pirisi Edina
főiskolai tanár

(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Thyris Pszichoterápiás Központ)

Nehéz helyzetek az újszülöttkorú gyermek nyílt örökbefogadásának folyamatában

Az örökbefogadásra történő jelentkezésnél az esetek jelentős hányadában olyan párok 
jelentkeznek, akiknek természetes úton nem született gyerekük. Ez azt is jelenti, hogy 
mire a jelentkezőkben felmerül az örökbefogadás szándéka, addigra már egy sor kudar-
cos próbálkozáson vannak túl, és megélték a meddőséggel járó veszteséget és stresszt. 
Az örökbefogadásra pedig olyan reményteli mentsvárként tekintenek, amely kiutat je-
lent a korábbi kudarcsorozatból, és amely során biztosan megérkezik a várva várt gyer-
mek. Ez a felfokozott várakozás azzal is együtt jár, hogy az örökbefogadás sikerességével 
kapcsolatban olyan pozitív illúziókkal rendelkeznek, amely miatt felkészületlenül érik 
őket az örökbefogadás folyamatában előfordulható problémák, és nehézséget jelent szá-
mukra ezeknek a váratlan helyzeteknek a kezelése.

Jelen workshopon kifejezetten ezekkel a problémás helyzetekkel foglalkozunk, ame-
lyek nehézségként merülhetnek fel, és amelyekről az örökbe fogadni szándékozóknak 
érdemes tudni az örökbefogadásra való jelentkezéskor. Kiemelten az alábbi három elő-
fordulható nehéz helyzet kerül feldolgozásra: (1) beteg baba születése; (2) meggondolás 
– szülés után a vér szerinti anya meggondolja magát a kórházban, hogy mégsem adja 
örökbe a babát; (3) visszakérés – a vér szerinti szülő a szülést követő 6 hétben már az 
örökbeadás után meggondolja magát, visszavonja az örökbeadáshoz való hozzájáruló 
nyilatkozatát és visszakéri a babát. A nehéz helyzetekhez kapcsolódóan bemutatásra ke-
rül egy-egy esetpélda, illetve lehetőség nyílik a résztvevők saját tapasztalatainak a meg-
osztására is. Reményeim szerint a workshop egyrészt hozzájárul ahhoz, hogy az örökbe 
fogadni szándékozóknak tudomásuk legyen az örökbefogadási folyamatban előfordul-
ható nehéz helyzetekről és reálisabb elvárásokkal jelentkezzenek örökbefogadásra. Más-
részt segítséget nyújt ahhoz is, hogy a nehéz helyzetbe került örökbefogadók jobban 
tudják felfogni, érteni, kezelni ezeket az embert próbáló helyzeteket, és ezt követően 
pedig feldolgozni a gyerekvállalás során őket ért újabb veszteségeket. 
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Soponyai-Nagy Krisztina
pszichológus, meddőségi-reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, integratív terapeuta, 

pszichodráma-vezető, a Lux Baba Alapítvány képviselője, a GyereBaba Program vezetője

„Ki miben hisz, abban üdvözül”
Az integratív csoportos kezelés hatása 

a lelki és testi jóllétre és azon keresztül a termékenységre

Az ember – test, lélek és szellem egysége. A kiegyensúlyozott pszichés állapot, a lelki 
egészség és stabilitás nagyban hozzájárul a fogamzás sikeréhez. Az érzések és gondola-
tok ugyanis jelentős mértékben befolyásolják a fiziológiai folyamatokat, így segíthetik a 
szervi funkciók normalizálását. 

A dr. Lux Elvira által létrehozott Lux Baba Alapítvány a Gyermekvállalás támogatá-
sáért a termékenységi problémákkal küzdő pároknak nyújt pszichés támogatást, jellem-
zően csoportterápiás formában. 

A civil szervezet keretein belül működő GyereBaba Program különlegessége, hogy 
párok részvételével zajlik, így egyedülálló módon a férfiak ugyanannyira bevonódnak 
ebbe a folyamatba, mint a nők, melynek révén a baba valóban a párok közös ügye.

Az integratív szemléletű Program kiindulópontja, hogy a meddőség nem diagnózis, 
hanem tünetegyüttes: a fogamzóképesség átmeneti hiánya olyan jelzőrendszer, amely 
többtényezős és egyszerre több okra vezethető vissza. Ha a terméketlenséget a szervezet, 
illetve ezen belül a reprodukciós rendszer egyensúlyának megbillenése okozza, akkor 
ennek az egyensúlynak a visszaállítása a cél. Nem pusztán tüneti kezelés segítségével, 
hanem az okok feltárásából kiindulva.

Kutatásomban a GyereBaba Program fertilitásra gyakorolt jótékony hatását vizs-
gáltam 15 termékenységi csoport 166 résztvevője által kitöltött tesztek kvantitatív 
mutatói, valamint az interjúk és a visszajelzések során adott szubjektív beszámolók 
alapján.

Eredmények: a 60 órás tanfolyam alatt csökken a szorongás, a depresszió, és a re-
ménytelenség szintje is szignifikánsan alacsonyabb, egyúttal nő a párok kapcsolati elé-
gedettsége. A megküzdés a problémafókusz irányába mozdul mindkét nem esetében. A 
pszichoszociális intervenció, a holisztikus szemléletű integratív munka javítja a résztve-
vők testi-lelki jóllétét, amely közelebb visz a termékenységhez. 
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Összefoglalva: a GyereBaba Program abban segít, hogy a meddőséggel küzdő párok 
erős lelki megterheltségük ellenére is képesek legyenek teljes, elégedett és boldog életet 
élni és életet adni. Az időszakosan terméketlen párok támogatása révén a meddőség 
kezelhetővé válik, és ezáltal a születési ráta is emelkedik.

Tanács Eszter
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, pszichológushallgató

Késői gyermekvállalás ‒ 40 éves kor felett első gyermeküket vállaló nők vizsgálata

A nyugati világban a nők egyre későbbi életkorban vállalják első gyermeküket, és ez a 
tendencia hazánkban is megfigyelhető. Kutatásom a késői gyermekvállalással kapcsola-
tos tényezők, főbb mintázatok feltárására irányult: milyen okok vezetnek a késői gyer-
mekvállaláshoz, hogyan élik meg az érintettek, milyen előnyöket, hátrányokat tulajdo-
nítanak annak, hogy 40 éves koruk felett váltak anyává, milyen félelmek kapcsolódnak 
ehhez, és hogyan viszonyul hozzá a környezetük. Kvalitatív kutatásomban félig struktu-
rált interjúkat készítettem, az adatok elemzéséhez a tematikus analízis módszerét alkal-
maztam. A következő 9 fő téma, mintázat rajzolódott ki: 1. A késői gyermekvállalás nem 
tudatos döntés eredménye, és küzdelmes út vezet hozzá; 2. Nem az életkor a meghatá-
rozó; 3. Félelem attól, hogy beteg gyermek születik; 4. Hiányos és eltérő információk a 
késői gyermekvállalás esélyeiről, kockázatairól; 5. A késői gyermekvállalás előnye: érett-
ség, bölcsesség, fiatalosnak kell maradni; 6. A késői gyermekvállalás hátránya: egyke 
marad a gyerek, szorongás a jövőtől, fizikálisan megterhelőbb; 7. A környezet pozitív 
viszonyulása a gyermekvállaláshoz; 8. A küzdelmes út következményei: hála és megbe-
csülés, szorongások, elvárások; 9. Donáció: adomány és szorongások.

Vizsgálatom a témában végzett korábbi vizsgálatokkal egybehangzóan megállapítot-
ta, hogy a késői gyermekvállalás legtöbbször nem tudatos döntés kérdése, emellett elő-
nyök, hátrányok és félelmek terén is a korábbi vizsgálati eredményekkel összecsengő 
mintázatok rajzolódtak ki, továbbá hangsúlyosan megjelent az információhiány, és a késői 
gyermekvállalás torz ábrázolása a médiában. Eredményeim felhívják a figyelmet a fertili-
tástudatosság növelésének és az ismeretterjesztésnek a fontosságára. Rámutatnak továbbá 
olyan, a késői gyermekvállalással kapcsolatos tényezőkre, amelyeket az egészségügyi ellá-
tásban, pszichológiai támogatásban és a médiában is érdemes figyelembe venni. 
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Tanács Eszter
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, pszichológushallgató

Poszttraumás növekedés meddőség miatt véglegesen gyermektelen nők körében

A meddőség az érintettek életének sokszor legnagyobb krízise. Mindazonáltal a 
meddőséggel való küzdelem, mint más traumatikus események, poszttraumás nö-
vekedéshez (PTN) is vezethet. Kutatásomban a meddőség életkrízisével megküzdő, 
véglegesen gyermektelennek tekinthető nők körében vizsgáltam, mely területeken és 
mely tényezőkkel összefüggésben jelenik meg növekedés a meddőségi helyzettel való 
megküzdés nyomán. Kvalitatív kutatásomban félig strukturált interjúkat készítettem, 
és tartalomelemzéssel vizsgáltam a PTN és a társas támogatás, a párkapcsolati kom-
munikáció, a megküzdés, az énképkomplexitás, a veszteségfeldolgozás, a gyermek-
vállalást akadályozó egészségi ok jellege, a meddőségi diagnózis óta eltelt idő és a 
gyermekvállalásért tett erőfeszítésekkel töltött évek számának összefüggéseit. Vizsgá-
latomban szignifikáns eltérés mutatkozott a nagyobb intimitással jellemezhető kap-
csolatok átélésében a családi, illetve sorstársi kommunikáció függvényében. A magas 
énképkomplexitás, valamint a PTN összértéke és egyes területei között is szignifikáns 
összefüggést találtam. A meddőség és a végleges gyermektelenség elfogadása, vala-
mint az egészségtudatosság és egészségmagatartás területén jelentkező PTN között, 
továbbá az aktív, tudatos veszteségfeldolgozás és az önismereti fejlődésben megta-
pasztalt PTN között is szignifikáns összefüggés jelentkezett. A policisztás ovárium 
szindrómában és inzulinrezisztenciában érintett vizsgálati személyek szignifikánsan 
magasabb értékeket értek el az önismereti fejlődésben. Vizsgálatom, korábbi kutatá-
sokkal egybehangzóan igazolta, hogy a meddőségi tapasztalatnak pozitív hozadékai 
is lehetnek. Eredményeim rámutatnak olyan, a PTN-nel együtt járó tényezőkre, moz-
gósítható erőforrásokra, illetve a növekedést nehezítő tényezőkre, amelyeket a med-
dőségben érintett személyek egészségügyi ellátásában és pszichológiai támogatásában 
érdemes szem előtt tartani.
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Ulmer Edith MSc. Psych.
A prezentáció a liverpooli egyetem (University of Liverpool) 

pszichológia mesterszakán 2021-ben beadott szakdolgozat alapján készült.

A körülmények miatti önkéntelen gyermektelenség Magyarországon és 
annak hatása a nők identitására és szubjektív társadalmi státuszára 

A kutatás azt vizsgálta, hogy a körülmények miatti gyermektelenség hogyan hat a nők 
identitására és szubjektív társadalmi státuszára egy erősen pronatalista közép-kelet-eu-
rópai országban. A szerző 14, 35 és 45 év közötti olyan gyermektelen magyar nővel folyta-
tott félig strukturált interjúkat, akik szerettek volna saját gyermeket vállalni, de a szülővé 
válást különböző, nem egészségügyi okok akadályozták. A leggyakoribb akadály a meg-
felelő, szintén gyermekre vágyó partner és a stabil, hosszú távú párkapcsolat hiánya volt. 

Az interjúanyagok átiratát tematikus elemzésnek vetettem alá. Az elemzés rámuta-
tott arra, hogy az alanyok úgy érezték, a társadalom csökkent értékűként tekint rájuk. 
Az interjúk során a résztvevők megosztották mindennapi élményeiket arról, hogy a 
nukleáris család – mint uralkodó társadalmi norma – és az anyává válás – mint a nők 
kötelező küldetése – hogyan vezetett a diszkrimináció kölönböző megnyilvánulásaihoz 
a legkülönfélébb társadalmi kotextusokban.

A résztvevők arról számoltak be, hogy gyermektelenségük miatt rendszeresen érték 
őket bántó vagy elítélő megjegyzések. A gyermektelenség stigmáját változó mérték-
ben internalizálták attól függően, hogy az anyává válás iránti vágy mennyire játszott köz-
ponti szerepet az életükben. Azt tapasztalták, hogy a társadalomban számtalan helytelen 
feltételezes uralkodik a gyermektelen nők és párok életmódjával kapcsolatban, ami 
egyenlőtlenségekhez, az együttérzés és a támogatás hiányához vezet.

Annak ellenére, hogy megítélésük szerint társadalmi státuszukat többnyire negatívan 
befolyásolta gyermektelenségük, a legtöbb résztvevő aránylag magasra helyezte magát a 
társadalmi státusz képzeletbeli létráján. A résztvevők többsége elégedett volt az életével, 
és többnyire megtanulták értékelni a gyermektelen életforma előnyeit. Életútjuk előre nem 
látott alakulásához azzal alkalmazkodtak, hogy identitásukat a szülői szereptől különböző 
forrásokból táplálták: büszkék voltak önállóságukra, függetlenségükre, anyagi biztonságuk 
megteremtésére, amelyet jellemzően úgy értek el, hogy felülemelkedtek a hagyományos 
női-férfi szerepeken, és egyszerre váltak kenyérkeresőkké és otthonteremtőkké.
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A kutatásban részt vevő legtöbb nő arra vágyott, hogy negatív megkülönböztetések-
től mentesen, az anyákkal egyenrangú nőként kezeljék őket. Úgy érezték, a társadalmi 
normák átalakulására van szükség ahhoz, hogy a magyar társadalom a gyermeket nem 
nevelő nők életútját is értékes életútként ismerje el.

Volenszki Víta
klinikai szakpszichológus, perinatális szaktanácsadó

(Betegápoló Irgalmasrend, Budai Irgalmasrendi Kórház, Keresztény Családi Centrum)

„Vágytól fosztottan – hogyan tovább együtt?”
A termékenység megrekedése – krízis és fejlődés a párkapcsolatban

A Keresztény Családi Centrum a meddőségi ellátásban egy olyan holisztikus szem-
léletben működő betegellátó rendszer, melynek része a pszichológiai ellátás, kiemel-
ten a párokkal való személyes konzultáció és párterápia. Az államilag is támogatott 
ellátást a Betegápoló Irgalmasrend működteti a Budai Irgalmasrendi Kórház kü-
lönálló szervezeti egységében, melynek szolgáltatásai koordinált ambuláns szakellátás 
formájában minden gyermekre vágyó pár számára elérhetők, aki elfogadja azt, hogy a 
vizsgálatok és kezelések a természetes úton való foganást támogatják és célozzák meg.

Eme szakmai team tagjaként foglalkozom a párokkal a holisztikus megközelítést 
képviselve, bio-pszicho-szociális szemléletben, módszertanilag pszichodinamikus el-
méleti alapokon integrálva a család- és párterápia rendszerszemléletét és a szimbólu-
mokkal végzett projektív munka módszereit.

Előadásomban eseteken keresztül mutatom be a Centrum keretein belül megvalósuló, 
saját terápiás gyakorlatom során megjelenő, a termékenységgel összefüggésbe emelhető 
lelki tényezők sokrétűségét, összetettségét. Egy gyermek fogantatása nem választható el 
sem a lelki, sem a testi – ahogy a társadalmi és kulturális vagy spirituális – dimenzióktól 
sem.

 A párt a termékenységi nehezítettség szempontjából egységnek tekintem. Kap-
csolatuk története, pszichodinamikája, interakciós mintáik és kötődési mintázatuk 
egyedi, ahogy az is, miként ágyazódik az ő egységük abba a tágabb szociális háttérbe, 
amit a családi és spirituális-vallási közeg, illetve a társadalmi és kulturális hatások 
kínálnak.
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A terápia célja az a közös „gyermek”, aki szimbolikusan a pár jólétét, fejlődését, 
pozitív irányú megküzdését jelenti abban a sajátos, mindent átható életkrízisben, amit 
a gyermek „hiánya” jelent.



WORKSHOPOK – MÓDSZERTANI BEMUTATÓK

Asztalos Dániel
teológus, képzésben lévő család- és párterapeuta

az Anna–Joachim-program Párkonzultációs Centrum koordinátora

Az Anna–Joachim Párkonzultációs Centrum 
ötalkalmas konzultációinak elméleti és gyakorlati megfontolása

Intézményünkben rövid (legfeljebb ötalkalmas) párkonzultációs intervenciót 
dolgoztunk ki, amely a gyermekre várással járó lelki nehézségek témakörére 
szorítkozik, és ebben próbál metaanalízisekre alapozott, validált beavatkozást nyúj-
tani. A program célja a házaspárok jóllétének elősegítése. A nehezített fogantatás, a 
magzatvesztések, a környezet részéről érkező elvárások, a társas összehasonlítás nyo-
mása, valamint az eltárgyiasító orvosi beavatkozásokból fakadó lelki megterheltsé-
gek jelentősen rontják a párok egyéni, illetve a párkapcsolatukkal való elégedettségi 
szintjét.

Célunk, hogy a gyermekáldásra várás folyamatában a párok elszigeteltségét oldjuk, 
valamint olyan szakmai támogatást szeretnénk nyújtani, amelyben az egyéb nehezí-
tő körülmények ellenére növekedést élhetnek meg mind egyéni, mind párkapcsolati 
szinten. Struktúráját tekintve az első alkalom edukatív elemeket hordoz, ismertetjük a 
fogantatáshoz kapcsolódó pszichológiai kutatások és a prevenció lehetőségeit, majd a 
pár által hozott témát rendszerszemléletbe helyezve közösen felkutatjuk a változtatás 
és az elfogadás lehetséges tereit.
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Déri Éva
biológus

(Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület)

SENSIPLAN®
Tüneti-Hőmérőzéses módszer 

(védjegyoltalom alatt álló, Németországból adaptált program)

A Tüneti-Hőmérőzéses (TH) módszerek azon a biológiai tényen alapulnak, hogy a ter-
mékeny korú nők ciklusában zajló hormonális folyamatokat egyidejűleg több, egysze-
rűen észlelhető testi tünet kíséri. Ilyenek az ébredési hőmérséklet, a méhnyaknyák (és 
esetlegesen a méhnyak). Ezeket a tüneteket – melyek a női ciklus során jellegzetesen 
változnak – kell naponta megfigyelni, nyomon követni, lejegyezni egy cikluslapra és ér-
telmezni. A termékenységi jelek megismerésével serdülőkortól erősíthető az egészséges 
testtudat és termékenységtudat, ami az életmódot alakítja. Ha egy nő vagy egy házaspár 
a tüneteket és azok változásainak törvényszerűségeit megismeri, már jól tájékozódhat 
saját termékenységének aktuális helyzetéről. Nagy segítséget nyújt ez ahhoz, hogy a nők 
információt kapjanak saját testük működéséről, egészségi állapotáról, és a házaspárok 
a mindennapok során a termékenységükkel felelősen élhessenek. Segítségével a párok 
közösen megtanulhatják a test által küldött csendes jelek megfigyelését, és a természet 
működésével összhangban – abba nem beavatkozva – alkalmazhatnak egy korszerű, 
hatékony fogamzásszabályozási módszert. A módszerrel a pár ugyanis nagy biztonság-
gal ismerheti fel a termékeny és terméketlen napjait, ami lehetővé teszi számukra mind 
a várandósság elérését, mind annak – szükség esetén való – elkerülését. A düsseldorfi 
egyetem orvosai által precízen kidolgozott, megbízható szabályrendszer segít ebben. 
Külön előny, hogy a ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése se-
gíthet a meddőség bizonyos eseteiben is. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és 
hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. A módszer megtanulásával a pá-
rok mélyíthetik az egymás közti kommunikációt és szeretetkapcsolatot. Mindazoknak 
is lehetőséget biztosít, akik új utakat keresnek a családtervezés terén, például hormon-
mentes és mellékhatások nélküli módszert szeretnének alkalmazni akár egészségügyi, 
akár etikai megfontolásból.
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Déri Éva
biológus

(Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület)

Titkos Küldetés®
Kiskamasz Program 10–13 éves fiúknak

A 10–13 éves fiúknak kidolgozott programban a fiúk interaktív módon kapnak 
betekintést saját testük működésének, testi-lelki változásainak, az emberi élet ke-
letkezésének kérdéseibe. Félnapos dramatikus játék során egy kerettörténetbe he-
lyezik a fogantatás történetét, melyben a résztvevők maguk is szereplőkké lépnek 
elő. Megértik a férfiúi termékenység folyamatait, a fogantatás és a születés csodáját. 
Megismerik a női test működését, a női termékenységi folyamatokat is. A játékot 
beszélgetés előzi meg és követi a serdülőkor mibenlétével, termékenységi tünetek-
kel, a mindennapok higiénés gyakorlatával, a férfivá érés és az édesapává válás lelki 
hátterével kapcsolatosan. Mindezek a pozitív testkép és a férfiúi identitás megerő-
sítését szolgálják.

Tapasztalatunk szerint a program hiánypótló. Ma is sok családban TABU a fel-
világosítás kérdése. Ehelyett a tanulók felnőtt tartalmakkal találkoznak már kiska-
masz kortól, melyet széles körű ismeretterjesztéssel, a szülők bevonásával és eduká-
ciójával lehet és kell fékezni. A program mind a kiskamaszok, mind a szüleik felé ez 
irányú érdemi felvilágosítást, ventillációs lehetőséget is biztosít. 

Homokiné Hollósi Cecília
Tanácsadó szakpszichológus, PhD-hallgató, képzésben lévő család- és párterapeuta, az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola tanársegédje, az Anna–Joachim-program szakmai felelőse. RFM-oktató (AVKF)9

*

Kerekasztal-beszélgtés az Anna–Joachim-hétvégkről a résztvevőkkel és a szervezőkkel

2019 tavaszán indítottuk el az Aporon a 3 hétvégéből álló sorozatunkat meddőség-
gel küzdő házaspároknak. Minden alkalommal a főiskola pesti campusa biztosított 
*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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nyugodt körülményeket, szállást, étkezést. A hétvégéken 6 pár, 2 párkonzultációs 
szakember és 4 meghívott módszerspecifikus tréner vett részt.

A hétvégéken hangsúlyt fektettünk a csoportfolyamatokra, lehetőségük nyílt a há-
zaspároknak a párkonzultáció igénybevételére, és külsős szakemberek ismert csopor-
tos módszerekkel segítették a házaspárokat az élethelyzetükkel történő megküzdés-
ben. Módszerként megjelent a művészetterápia, az irodalomterápia, a logoterápia, a 
Biblia-alapú stresszkezelés.

Idén ősszel a 6. ilyen sorozatot zártuk le. 18 hétvégén összesen 34 párral dolgoztunk 
együtt.

A sorozat részeként az egyik alkalommal – a COVID-járvány miatt – egy online 
hétvégét is kellett tartanunk.

A beszélgetések során a szakmai szempontok mellett az egyéni tapasztalatok, életutak 
is megismerhetőek, és a hallgatóság kérdései tovább mélyíthetik a megismerést

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes
a „Boldogabb családokért”® CSÉN program alapítója, szakmai felelős

„Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN)1
 10 

(sztenderdizált, védjegyoltalom alatt álló program)

1990-ben a Tüneti-Hőmérőzéses természetes fogamzásszabályozási módszer szélesebb 
körben való megismertetését kezdtük el Kecskeméten felvilágosító foglalkozások kere-
tében. A témakörök bővülésével lettek később a CSÉN foglalkozások, a családórák, ahol 
1–12. évfolyamú diákoknak, rendszeres tematikus foglalkozássorozat keretében, páros 
óravezetéssel tartjuk az órákat. Így alakult ki a komplex „Boldogabb családokért”® CSÉN 
programunk. 1997-től a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület keretei-
ben valósítjuk meg tevékenységünket.

2001–2011-ig a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpeda-
gógiai Intézetében kezdtünk el akkreditált képzéseket szervezni szakemberek számára 

1 Képviselő szervezetek, mint a programnév jogszerű használói: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 
Egyesület (SZÉK Egyesület) (www.holnaphonlap.hu); Életünk a család! Család-és Egészségpedagógiai Pre-
venciós Nonprofit Közhasznú Kft. (www.eletunkacsalad.hu) 
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CSÉN témakörben. 2007-től kapcsolódott be a CSÉN program megvalósításába a Bu-
dapesti Család Munkacsoport, akik 2011-től önálló jogi személlyé alakulva Életünk a 
család! Nonprofit Közhasznú Kft. néven működnek tovább. Így együtt valósítjuk meg 
a CSÉN programunkat, mely országos modellként, mintaprogramként szolgál. Ez is te-
remtett alapot arra, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől (OFI) felkérést kaptunk 
2012-ben a CSÉN Kerettanterv kidolgozására. Ez alkalmat adott a CSÉN gyakorlatának, 
köznevelési kereteinek megteremtésére (NAT 2013, NAT 2020). 

A „Boldogabb családokért”® CSÉN programunk keretében tartott foglalkozása-
ink gyakorlatorientáltak, interaktívak, élményszerűek, a nem formális pedagógia 
eszköztárának elemeit tartalmazzák. „Család-óráink®”-on a tanulók – életkori sa-
játosságaiknak megfelelően – hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével 
bevezetést kapnak a következő témákba: önismeret, önértékelés, kommunikáció, 
konfliktuskezelés, kamaszkor, barátság, szerelem, szeretet, termékenységtudatos-
ság, párválasztás, felelős párkapcsolat, szexualitás, házasság, családalapítás, hivatás, 
karrier, meddőség- és abortuszprevenció, drogprevenció stb. Segítjük őket a tes-
ti-lelki változások megélésében, és abban, hogy a rávezetés, elgondolkodtatás mód-
szereit megtapasztalva érintődjenek, és bensővé váljanak bennük az igazi értékek. 
Célunk, hogy ne kívülről vezérelve, hanem belső meggyőződésből tudjanak érett 
személyiséggé válni, nevelődni, akik képesek a felelősségteljes, érett kapcsolatok ki-
alakítására, és akik értéknek tartják az ÉLET-et, a személyt, a házasságot, a családot. 
Legfőbb célunk, hogy elérjük a gyermekek szívét. 

A „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) 60 órás akkreditált 
Módszertani Alapképzésünk (Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. által akk-
reditált) nagyon népszerű a pedagógusok és más szakemberek körében. A váci EKIF 
felkérésére dolgoztuk ki a CSÉN Mentorprogramunkat, a programunk meghonosí-
tása érdekében.
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Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes
az MFM-Projekt szakmai felelőse

(Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület)

MFM-Projekt Ciklus-show®
Testem titkos jelzéseinek nyomában…

Kiskamasz felvilágosító program 10–12 éves lányoknak

Az MFM-Projekt Ciklus-show® egy kiskamasz lányoknak szóló, drámapedagógiai jel-
legű, játékos és egyben tudományos, hat tanórás felvilágosító program. Minden eleme 
azt a célt szolgálja, hogy a résztvevő lányokban megerősítse saját testük működésének 
különlegességét, csodálatos voltát és a termékenység értékét. A Ciklus-show során 
a szőnyegnyi méretben, ruhaanyagokból felépített női belső nemiszerveket vesszük 
körül, és a gazdag eszköztár segítségével látványos és izgalmas foglalkozás során 
megelevenednek a női ciklus történései, a megtermékenyítés csodája. A kamaszkor 
küszöbén álló lányok megérthetik, milyen változások mennek végbe a testükben az 
elkövetkező évek folyamán, és hogy mi értelme is van valójában a menstruációnak... 
Az információátadás mellett a foglalkozás az érzelmeket és az érzékszerveket 
is megszólítja. Hatalmas élményt ad a lányoknak, akik így rácsodálkozhatnak:  
Milyen jó dolog nőnek lenni!

Dr. Kállay Csilla
háziorvos, szakorvos, iskolaorvos, RFM-hallgató (AVKF)11*

(Patrona Hungariae Iskolaközpont)

Mennyire ismered a saját tested és termékenységed?
Cikluskövetés – prevenció  

Sok nő szeretné tudni, hogy egészséges és termékeny-e. A legtöbb nő még sincs tisztá-
ban azzal, hogy ezt milyen egyszerűen megtudhatná. A női test ugyanis folyamatosan 
jellemző testi jeleket küld a hormonális egészség és a termékenység változásáról – nap-
ról napra, hétről hétre, ciklusról ciklusra. Ezek a jelek megfigyelhetők, feljegyezhetők, 

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés hallgatója (Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola)
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nyomon követhetők és értelmezhetők: ezt a folyamatot nevezzük cikluskövetésnek. Bár-
mely nő feltárhatja saját reproduktív hormonális és termékenységi állapotát, illetve ezek 
kapcsolatát általános egészségével, ha megismeri saját testének jeleit: saját 5. életjelét…

Dr. Karczub Varga Lucaa

Djogni Joel Ségnonb

aa Truviva Kft. orvos szakmai munkatársa, RFM-hallgató (AVKF)*

bprojektmenedzser (Truviva Kft.)

Miért fontos a fogantatási nehezítettség körüli társadalmi tabu feloldása és 
a közösségépítés? Bemutató a #nyíltanameddőségről mozgalomról

Tervezetten idén novemberben napvilágot lát a Truviva Kft. támogatásának köszönhe-
tően a #nyíltanameddőségről mozgalom, melynek célja a fogantatási nehezítettség körül 
fellelhető tabunak, társadalmi elutasításnak, stigmatizációnak, párkapcsolati izoláció-
nak, a tehetetlenség érzésének és a bűntudatnak a feloldása-megszüntetése. Mindeköz-
ben a mozgalom közösségépítő feladatot is ellát, amit a résztvevők tapasztalati informá-
ciók átadásával segíthetnek, ezzel hosszú távon támogatva a közösségek termékenységi 
problémákkal kapcsolatos szemléletmódváltását. Számtalan kutatás alátámasztja, hogy 
a fogantatási nehezítettség tabu téma a közösségekben, továbbá nem ritka a negatív meg-
bélyegzés sem a termékenységet befolyásoló háttérokok körül, ez pedig negatív hatást 
fejt ki a gyermekre vágyó párok mentális és fizikai jóllétére. A #nyíltanameddőségről 
mozgalom módszerei közé tartozik a célcsoport aktív bevonása történeteik megosztá-
sával elsősorban blog- és podcastinterjú formában. Tervezünk továbbá szakmai rendez-
vények, workshopok keretein belül személyes találkozókat is. Végül célunk a szakmailag 
hiteles információ- és tudástranszfer biztosítása, és olyan források összegyűjtése, ame-
lyek hatékonyan támogatják a gyermekáldási nehézségekkel küzdő párok lelki és testi 
jóllétét. Bízunk benne, hogy programunk hozzájárul a fogantatási akadályozottsággal 
kapcsolatos szemléletváltáshoz. 

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés hallgatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)



35WORKSHOPOK – MÓDSZERTANI BEMUTATÓK

Makovsky Király Zsuzsanna
TeenSTAR-oktató és elnökségi tag

TeenSTAR Magyarország

A TeenSTAR nemzetközi szexuálpedagógiai és személyiségfejlesztő program: gyerekek-
nek és fiataloknak tartunk foglalkozásokat a serdülőkor elején / során, hogy megértsék 
a bennük zajló testi és lelki változásokat, kérdéseket tehessenek fel és nyílt légkörben 
beszélgessünk meghatározó témákról, mint pl. testi-lelki változások, barátság, szerelem, 
internet hatásai, párkapcsolat. Biológiai, szociológiai és pszichológiai kérdésekről be-
szélgetünk játékos és interaktív foglalkozások keretében, így kialakíthatják az álláspont-
jukat, értékrendjüket. 

A TeenSTAR kurzus célja, hogy a fiataloknak ismereteket és ezáltal dönteni tu-
dást adjunk. Nagy elhivatottsággal dolgozunk azért, hogy a velünk találkozó fiata-
lok a serdülőkor kérdésekkel teli évei során (is) átgondolják döntéseik következmé-
nyét. Rávilágítunk – velük együtt, közösen – arra, hogy tetteiknek következményei 
vannak, fontos, hogy felelősséggel és tudatosan átgondolják: hogyan és mit tesznek, 
ez milyen hatással járhat későbbi életükre, valamint, hogy az önkontroll életünk 
fontos része. Hangsúlyozzuk, hogy mindnyájan egyediek és értékesek vagyunk. 

A termékenységtudat kialakítása a program fontos része. A ciklustörténéseket 
részletesen megismertetjük a lányokkal (kevésbé részletesen a fiúkkal is) és táb-
lázatvezetésre tanítjuk őket. Tapasztalataink szerint a ciklusukat figyelő és ismerő 
lányok egészségtudatosabbak és felelőségteljesebben viselkednek a párkapcsolatok-
ban. 

A foglalkozások előtt a szülőknek is bemutatjuk a programot, ill. a kurzus során 
többször adunk feléjük visszajelzést. 
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Pápay Nikolett PhD
alkalmazott egészség-szakpszichológus

KokopelliArt műhelyvezető, RFM-oktató (AVKF)12

*

Kokopelli ART program módszertani bemutató

Előzetes kutatások megerősítették, hogy a termékenységi problémák pszichoszociális 
megsegítése során a komplex módszertanú megközelítések a leghatékonyabbak, mivel 
figyelembe veszik a meddőségspecifikus distressz jellegzetességeit, az élethelyzetben 
megnyilvánuló testi és lelki történések kölcsönhatását, a meddőség párkapcsolati vo-
natkozásait és szélesebb társas kontextusba ágyazottságát.  

Kokopelli ART pogramunk ötvözi a szupportív segítségnyújtást a pszichoedukatív 
tanácsadással, s érzelmileg biztonságos teret kínál az érintetteknek a csoportos for-
mának köszönhetően. A program fókuszában a meddőségi élethelyzettel való adaptív 
megküzdés áll, célja az erőforrások mobilizálása és az öngondoskodás elősegítése, el-
sősorban relaxációs, imaginációs és sématerápiás technikák alkalmazásán keresztül. 
Hangsúlyt fektet továbbá a veszteségek feldolgozására, a kommunikációs stratégiák 
fejlesztésére, valamint az asszisztált reprodukciós kezelések kihívásaival való megküz-
désre is. 

A módszerbemutató során a Kokopelli ART programból két gyakorlatot próbálhat-
nak ki a résztvevők közösen, saját élmény formájában. 

1. gyakorlat: Belső gyerek imagináció az öngondoskodás erősítésére. 
2. gyakorlat: Komfort, kihívás és pánikzóna a nem támogató vagy nehéz kommuni-

kációs helyzetekben. 
A bemutató során duplacsoportos módszerrel dolgozunk, egy aktív belső és egy 

megfigyelő státuszú külső körrel. (A két gyakorlatban a külső és a belső kör helyet fog 
cserélni, ezért kérem a jelentkezéseket ez alapján megtenni.) 

A résztvevők száma maximum 24 fő. 

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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Salamon Adrienn
az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnöke

(endometriózisban érintett)

Az endometriózis nem választ

Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány az egyetlen bejegyzett közhasz-
nú alapítvány Magyarországon, mely az endometriózissal kapcsolatos edukációval és 
az érintett nők támogatásával foglalkozik közel 12 éve. Ha felmerül az endometriózis 
gyanúja, és belekerülünk az egészségügyi rendszer végtelennek tűnő alagútjába, az első 
gondolatunk, hogy ez csak egy rossz álom lehet, és ez velünk nem történhet meg! De 
mi lehet egy civil szervezet szerepe, ha endometriózisról van szó? Milyen gyakorlati 
segítséget tudunk biztosítani a már érintetteknek és a szakmának? Célunk az orvosok-
kal, egészségügyi szakdolgozókkal kapcsolatos együttműködésben az endometriózissal 
küzdők lelki, fizikai támogatása, a kezelések alternatív módszerekkel való kiegészítése, 
az ismeretterjesztés és edukáció – segítve ezzel az orvosok munkáját és az érintettek 
mielőbbi felépülését.

Az endometriózis korai diagnózis kulcskérdés a súlyos szövődmények elkerülése 
érdekében. Alapítványunk kérésére fejlesztettek egy applikációt, amely egy menstruá-
ciós és termékenységi naptár, de annyival tud többet más applikációkhoz képest, hogy 
hétféle betegség kockázatára hívja fel a figyelmet. A Lucy applikációban egy szakorvosi 
ellenőrzés mellett fejlesztett algoritmus ellenőrzi, hogy a felvitt tünetek alapján érde-
mes-e felkeresni a nőgyógyászt. Az algoritmus arra is figyel, hogy probléma esetén mi-
lyen betegségek előfordulására érdemes kiemelten figyelni. Alapítványunk a Semmel-
weis Egyetemmel közösen részese egy széles körű nemzetközi kutatásnak, amelynek az 
alapja ez az applikáció. Ezentúl MRi-, CT-, ultrahangvizsgálatok, műtétek eredményei 
kerülnek be ezek közé az adatok közé, melyeket mesterséges intelligencia segítségével 
elemeznek, amelynek eredményeként azt várjuk, hogy kiderüljön mi okozhatja ezt a 
betegséget. 

Miről lesz szó?
– Hogyan tudjuk támogatni az orvosokat és érintetteket alapítványként?
– A Lucy applikáció
– Nemzetközi kutatás
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Szigetvári Zsuzsa
koordinációs vezető 

(Budai Irgalmasrendi Kórház, Keresztény Családi Centrum)  

A természetes gyermekáldás támogatása a Keresztény Családi Centrum 
keretein belül – a KCSC születése, működése

Keresztény szemléletű szülészeti és nőgyógyászati ellátást már régóta, sokan óhajtanak 
Magyarországon, mi több, imádkoznak is érte. A várandósság csodájának megélése, 
annak tisztelete és az azt övező öröm az egészségügyi ellátásban is meg kell jelenjen. 
Szükségessé vált, hogy gyermekáldási nehézség esetén olyan szemlélettel segítsék a pá-
rokat, amely vallási meggyőződésüknek megfelelő, és a körülményekhez képest lehető-
leg komfortos számukra. 

Hogyan született meg a Keresztény Anyasági Központ ötlete, mi a szerepe az Egy-
házi Kórházak Egyesületének, mennyire keresztény ez a hely és mennyire szakmai? A 
Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza formabontó, merész, lelkisé-
gében és szakmaiságában is egyedülálló, a gyermekáldásra várókat segítő Centrumot 
hozott létre. Itt az orvosszakmai ellátással egyenértékű szerephez jut a párkapcsolatok 
és a lélek egészsége is. Előadásamban lesz szó a fertilitási nehézségek szakmai és emberi 
komplexitásáról és a Centrum koordinátori szolgálatának unikalitásáról is. Bemutatom 
a Keresztény Családi Centrum mindennapi munkáját, a klienseink leggyakoribb egész-
ségügyi problémáit, szólok az eredményeinkről is. 

Takács Rita PhD
egyetemi adjunktus

(ELTE Informatikai Kar)

Mátraverebély-szentkúti lelkigyakorlat

2015 óta minden évben Bálint-nap körül egy interdiszciplináris csoport segít gyermekre 
vágyó házaspárokat a magyarországi Nemzeti Kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton. 
A csoport katolikus papból, papnövendékből, pszichológusokból, nőgyógyászból és 
Creighton-oktatóból, valamint olyan korábbi résztvevőkből áll, akiknek családja NaPro 
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vagy FEMM Technológiával, örökbefogadással vagy egyszerű csoda folytán bővült. A 
háromnapos lelkigyakorlat célja az új remény és megküzdési mechanizmusok felkíná-
lása, abban kísérve a résztvevőket, hogy segítsék egymást erőforrásaik felfedezésében, 
egyszerre megszólítva az emberi személy biológiai, pszichológiai, spirituális és szociális 
dimenzióját. Fontos, hogy egy nem létező, vágyott személyről a figyelmük egymás aján-
dékvalóságára és Istenre mint első Ajándékozóra terelődjön. Az eredmény egymás sze-
retetének újrafelfedezése és megerősödése; egymás és saját maguk Isten ajándékaként 
való elfogadása. Új megoldások és lehetőségek nyílnak meg a megküzdési stratégiájuk-
ban, és nem ritkán érkezik a vágyott gyermek is. A lelkigyakorlat a Katolikus Egyház 
szervezésében valósul meg, a megoldásokban a teljes embert vesszük figyelembe, abban 
a stabil hitben, hogy mindenkit zigóta korától kezdve az emberi személynek kijáró tisz-
telet illet meg. 

Váczi Anna 
szülésznő, perinatális szaktanácsadó, a Keresztény Családi Centrum koordinációs vezetőhelyettese

(Budai Irgalmasrendi Kórház)

A természetes gyermekáldás támogatása a Keresztény Családi Centrum 
keretein belül – pszichés vezetés, kísérés, a lelki munka „marketingje”

A Centrum egyéves programjának keretein belül a házaspárok személyes koordináto-
ra nagyfokú betekintést kap a pár mindennapi életébe, életvitelébe, őket nem csupán 
szakmai esetmendzsmenttel, hanem pszichés vezetéssel is támogatja. A koordinátori 
munka során lehetőségünk van megfelelő időráfordítással, méltó, intim környezetben 
fogadni a pár két tagját, így kielégítő szakmai rapport alakul ki, mely megalapoz-
za a hosszú távú bizalmi kapcsolatot és jó kooperációt. Az első találkozó szakmai 
váza tartalmazza a hagyományos egészségügyi konzultációk megszokott kérdéseit, 
azonban ennél jóval komplexebb, mindenkor törekszik a személyközpontúságra. A 
koordinátor minden házaspárt tájékoztat a páros pszichológiai munka lehetőségéről, 
pozitív hozadékairól, fokozott érzékenységgel válaszol az ezzel kapcsolatos kérdések-
re. Az elmúlt három évben közel 160 pár élt ezzel a lehetőséggel Centrumunkban. 
Legtöbb esetben veszteségfeldolgozásban, szorongáscsökkentésben, a párkapcsolat 
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építésében és konfliktuskezelés terén kértek segítséget. Az Intézmény keresztény szel-
lemisége mind a koordinátori, mind a pszichológusi munkában alapvetés, klienseink 
nagy része is gyakorló vallásosként érkezik hozzánk. A megfogant gyermekek mellett 
igen nagy értéknek tekintjük, amikor egy házaspár / egyedülálló jobb életminőségről, 
magasabb fokú tudatosságról vagy éppen a párkapcsolati elégedettség növekedéséről 
számol be.

Vámosné dr. Marton Zsuzsanna
az Anna–Joachim-program résztvevője

Gyermekre vágyó házaspárok zarándoklata

„Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifür-
készhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai.” (Zsolt 127,3.)

Hat éve várjuk, hogy beköltözzön hozzánk a kisbabánk. Ugyan nem erre az útra szá-
mítottunk, hiszen nagy családot terveztünk, de a jelenben élve megtapasztalhatjuk 
azokat a kegyelmeket, amik ezen az úton járva számunkra megadattak. Az Anna–
Joachim-program megerősített bennünket lelkileg, és ennek is köszönhető, hogy meg-
született a gyermekre vágyó házaspárok zarándoklatának ötlete. Egy ideig formálódott 
bennünk, hogy mi legyen az útvonal, hogyan épüljön fel az egész, mikorra időzítsük. 
Végül Mária neve napja utáni szombaton sikerült megvalósítanunk. 

Varga Katalin
meddőségi mentálhigiénés szakember, OH-kártya instruktor, RFM-hallgató (AVKF)13

* 
(CsillagKuckó, https://www.csillagkucko.hu és https://www.vargakatalin.hu)

Az OH-kártya alkalmazási lehetőségei meddő pároknál
 

Néhány éve egy gyermekre vágyó és váró házaspár férfitagjával voltak segítő beszélge-
téseim. A felesége a munkatársamhoz járt konzultációra. A házaspár testileg-lelkileg 

*a Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés hallgatója (Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola)
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inszeminációra készült. Sajnos az inszemináció sikertelen volt. A férj azt mondta, hogy 
ezek szerint mindent rosszul csináltak a felkészülésben. Én megkérdeztem tőle, ha si-
került volna, akkor hogyan vélekedne erről. Azt felelte, hogy akkor másképp gondolná. 
Tehát, a saját cselekedeteit, beletett munkáját a siker vagy a kudarc függvényében értékelte.

Azóta is sokszor hallom a következőt a klienseimtől: „Mindig csak egy kicsin múlik, 
hogy sikerül. De aztán mégsem.” Milyen, ha ezt így keretezzük:„Már csak egy kicsi kell 
ahhoz, hogy sikerüljön.”

Az a fájó, hogy nem tudjuk, pontosan mi az a „kicsi”, ami még kellhet.
A saját belső tudásunk, az erőforrásaink sokszor nincsenek is olyan mélyen elásva. 

Sokszor elég egy másik rálátás, egy másik nézőpont, egy másik (szemüveg)keret a to-
vábblépéshez.

A workshopra érkezőket egy rövid, jobbagyféltekés munkára hívom szeretettel. 
Segítségünkre lesznek az asszociációs OH-kártyák, melyek használatával közösen 
nézünk rá az életünkre, ám mégis mindenki egyénileg láthatja meg a saját helyzetét, 
miközben a társak beszámolói is újabb, befogadható nézőpontokat, szikrákat adhatnak.

Az OH-kártyák világát Moritz Egetmeyer német pszichoterapeuta, humanisztikus 
pszichológus és Ely Raman kanadai festőművész álmodták meg és keltették életre. 
Az OH-kártyák már 22 nyelven elérhetők, és a repertoár azóta további kreatív kártya-
csomagokkal bővült.

Szeretettel ajánlom saját útkeresésünkben ezt a szelíd, ám mégis szép mélységeket 
elénk táró, kreatív, asszociatív és önreflexív módszert.

Bővebb információk a módszerről és a trénerekről, oktatókról itt találhatók: 
https://www.oh-kartya.hu


