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A teljes termékenységi arányszám alakulása a keletközép-európai országokban, 2002-2010
Forrás:Eurostat
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Válasz a demográfiai kihívásra: komplex családpolitika a
családok szolgálatában
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A gyermekvállalási kedv (termékenységi arányszám)
változása Magyarországon 2010-2016
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Családbarát szülészeti ellátás - széleskörű konszenzuson
nyugvó célok
Közvélemény

Szülészeti ellátást nyújtó
intézmények

80% gondolja, hogy a családbarát
szülészetek segítenék a párokat
további gyermekek vállalásában

Jelentős az igény a családok
érdekeit szolgáló beruházások
megvalósítására,
a
szülészeti
ellátás
család
fókuszú
modernizálására

Családbarát
szülészet:
apa/tágabb
család
jelenléte,
nyugodt,
támogató
légkör,
anyákat partnerként kezelik, a
gyermeket csak indokolt esetben
választják el

Számos jó helyi gyakorlat

Tudományos kutatások
Összefüggés van a szülésélmény és a
további termékenység között, a
negatív
szülésélmény
komoly
visszatartó erő
A szülést megelőző félelmek,
a
feldolgozásukhoz és a
szüléshez
kapott támogatás, a szülés módja a
szülésélmény
szempontjából
meghatározó
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Mit szeretnénk elérni? Milyen eszközökkel?
méltóságteljes szülés = az anya  családbarát elvek alkalmazása intézményi szinten emberi
méltóságának
tisztelete,
tájékoztatás,
támogatás,
fájdalomcsillapítás,
támogatás
szüléskísérés,
korai
anya-gyermek
kapcsolat
biztosításának intézményi gyakorlata
 várandósgondozás megerősítése
 képzések
családbarát szülésélmény fizikai  felújítások, rekonstrukciók, eszközpark fejlesztések
feltételei = magas szintű szakmai  kisebb ágyszámú és családi gyermekágyas szobák
infrastruktúra+emberi,
intim
kialakítása, rooming-in feltételeinek megteremtése
környezet
 szakmai ajánlás a tárgyi feltételekre
a családok igényeinek megfelelő  új szakmai irányelv a szülésről
ellátás biztonságban = korszerű,  képzések
tudományos bizonyítékokon nyugvó  belső, intézményi protokollok
szülészeti ellátás felesleges/káros  támogatás (apa jelenléte)
beavatkozások nélkül
anyatejes táplálás = egészségesebb  BABABARÁT
kórházak
országos
rendszerének
baba és anya
kialakítása
csecsemőtáplálási
szakmai
irányelv
előkészítése
 Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működési
feltételeinek biztosítása, feladatkörének bővítése
 PIC anyaszállások, anyatejgyűjtő centrumok fejlesztése
a
szülés
körüli
időszak  pszichés támogatás az intézményekben
mentálhigiénés támogatása
 anya- és családcsoportok
Az eredmények megszilárdítása, továbbvitele: rendszerbe épülő finanszírozás/korszerű szakmai
irányelvek alkalmazása/rendszeres auditok/folyamatos képzések szakmán belül és a családoknak.
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A fejlesztés területei

I.CSALÁD pillér

Fejlesztés területei 2018-2019. év:
Várandósgondozás, szülésfelkészítés, szüléstámogatás feltételeinek
megerősítése
A szülés körüli időszak mentálhigiénés támogatása
„Bababarát” szülészetek rendszerének kialakítása (az intézményi
felkészülés támogatása)

II.MÓDSZERTAN
pillér

Az „anyabarát” alapelvek rendszerszintű és intézményi integrációja (az
intézményi felkészülés támogatása)
A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság feladatellátása (minősítés,
monitorozás, oktatás)

III.KÉPZÉS pillér

Humánerőforrás fejlesztés (tananyagfejlesztés, oktatás, képzés)
Infrastrukturális fejlesztések keretében a gyermekágyas osztályok,
szülőszobák rekonstrukciója (belső felújítások, korszerűsítések).

IV.INFRASTRUKTÚRA
pillér

Orvosi gép-műszerek fejlesztése, mobiliák beszerzése
Anyaszállások, anyatejgyűjtő centrumok és egyéb PIC fejlesztések
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A Kormány 1098/2018. (III.19.) határozata a családbarát
kormányzati intézkedésekről
A Kormány egyetért a hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, az új család születését, a
pozitív szülésélményt, a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztési koncepciójával,
valamint azzal, hogy a hazai szülészeti intézmények minél inkább családbarát módon működjenek .
1. anya- és bababarát alapelvekre épülő szülészeti, csecsemőtáplálási szakmai irányelvfejlesztés és
módszertan;
2. anya- és bababarát szülészeti ellátással és a szoptatás támogatásával kapcsolatos korszerű elméleti és
gyakorlati ismereteken alapuló graduális és posztgraduális képzési rendszer fejlesztése;

3. a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működési költségéhez évi 30 millió forint forrás tartós
biztosítása (szervezeti háttere: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet),
5. az emberi erőforrások minisztere az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közreműködésével
működteti a „Családbarát Szülészet” pályázati programot
a) 6 Mrd Ft 2018. évben (pályázati kiírás: 2018. július 1-jéig)
b) 4 Mrd Ft 2019. évben (pályázati kiírás: 2019. február 1-jéig).
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Köszönöm a figyelmet!
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