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Nemzetstratégiai megközelítés

• Családokra és családokból épülő, munka alapú társadalom
• Nemzeti önfenntartás
• Magyarságtudat
• Demográfiai tavasz



Immateriális nemzeti vagyon

Immateriális javak: olyan nem anyagi és nem pénzügyi jellegű befektetett 
eszközök, melyek a kitűzött tevékenységet közvetlenül és tartósan ( egy 
éven túl) szolgálják

• Erős családok
• Társadalmi és egyéni egészség
• Szolidaritás
• Nemzeti összetartozás

à PREVENCIÓ



A  Családbarát fordulat céljai

Belső erőforrásaira 
támaszkodó, 
gyarapodó 
magyarság –
„magyar modell” 

A felelős 
gyermekvállalás 
támogatása 

A vágyott 
gyermekek 
megszületése 

Gyermekvállalási 
kedv ösztönzése



Célja: 
• Magyarország közép és hosszú távú társadalmi fejlődésének alapvető feltétele 

a fenntartható demográfiai fordulat
• Kívánt és tervezett gyermekek megszületésének támogatása

Eszköze: 
• olyan családpolitika amely stabil, komplex, célzott és rugalmas

Legfőbb intézkedési területek:
• A családok terheinek részbeni átvállalása

- családtámogatások, nyugdíj, otthon- lakhatás, gyermekjólét
• Munka-család egyensúly ( mikro és makro szinten)
• Családbarát környezet (gyermek-, idős-, nőpolitika)

A Kormányzati családpolitika alapelvei



A WHO egészség-fogalma:

„Az egészség a teljes testi, mentális és szociális jóllét állapota, és nem csupán betegség-
vagy fogyatékosság-nélküliség.”  

(I. Egészségfejlesztési Konferencia, Ottawa, 1986)
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Forrás: EUROSTAT, 2022. február 
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„Családbarát Kórház” díj és „Családbarát Kórházi Osztály” cím

Alapítók: A Magyar Kórházszövetség és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2018 óta keresi a családbarát 
megoldásokban élen járó kórházi osztályokat és kórházakat

A Családbarát Kórházi Osztály címek elnyerése egyben előszobája a Családbarát Kórház díjnak. 

Ehhez egy intézmény legalább három osztályának három éven belüli sikeres pályázása szükséges.

Cél: 
• A kórházi szférában már meglévő család- és emberbarát jó gyakorlatokat bemutatása,

• A családbarát szemlélet elterjesztése, 

• A kórházi dolgozók jobb munka-magánélet egyensúlyának segítése, nagyobb megbecsülése,

• A betegek és hozzátartozóik minél emberibb kiszolgálása.

Eredmények:
• Családbarát Kórházi Osztályok száma 2018-2020 között: 43 db

• Családbarát Kórház díj 2019-2021. évek között: 3 db



„Családbarát Szülészet” pályázati program I. 2018 - 2020

Koncepció:

hazai szülészeti ellátásnak a családok igényeit kielégítő, a pozitív

szülésélményt, a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő
fejlesztési támogatásmegalkotása.

Cél: a hazai szülészeti intézmények minél inkább családbarát módon működjenek!

Intézkedési területek:

• az anya- és bababarát alapelvekre épülő szülészeti, csecsemőtáplálási szakmai
irányelvfejlesztésről és módszertan kidolgozás,

• az anya- és bababarát szülészeti ellátással és a szoptatás támogatásával kapcsolatos korszerű
elméleti és gyakorlati ismereteken alapuló graduális és posztgraduális képzési rendszer fejlesztés,

• családközpontú szülészeti ellátás országos szintű megvalósítása a „Családbarát Szülészet”
pályázati program 2 ütemben történő összesen 10 Mrd Ft támogatással.



„Családbarát Szülészet” pályázati program II. 

Fejlesztés területei:

I. CSALÁD pillér
Várandósgondozás, szülésfelkészítés, szüléstámogatás feltételeinek 
megerősítése
A szülés körüli időszak mentálhigiénés támogatása 

II. MÓDSZERTAN pillér „Bababarát” szülészetek rendszerének kialakítása

Az „anyabarát” alapelvek rendszerszintű és intézményi integrációja 

III. KÉPZÉS pillér Humánerőforrás fejlesztés (tananyagfejlesztés, oktatás, képzés)

IV. INFRASTRUKTÚRA pillér

Infrastrukturális fejlesztések keretében a gyermekágyas osztályok, 
szülőszobák rekonstrukciója (belső felújítások, korszerűsítések).
Orvosi gép-műszerek fejlesztése, mobiliák beszerzése
Anyaszállások, anyatejgyűjtő centrumok és egyéb PIC fejlesztések

FŐBB EREDMÉNYEK A RÉSZTVEVŐ 59 INTÉZMÉNYBEN:
- 59 szülőszoba - 53 gyermekágyas részleg - 46 újszülött részleget
- 21 PIC - 6 anyaszállás - 6 anyatejgyűjtő állomás
- 16 intézményben várandósfelkészítő tanfolyam feltételeinek kialakítása
- 2734 dolgozó képzése.



HUGONNAI VILMA (1847–1922) AZ ELSŐ MAGYAR ORVOSNŐ, AKI

„HITT ŐNMAGÁBAN” - ELVE SZERINT:

„Az embernek hinnie kell önmagában, nem is szabad másban 
hinnie, csak önmagában!” (Kristó, 1983:439)

MAGYAR EGYETEMEN ELSŐKÉNT VÉGZETT ORVOSNŐ:

STEINBERGER SAROLTA (1875–1966), AZ „ÉLETET ADÓ”

A MAGYAR EGYETEMEN MÁSODIKKÉNT VÉGZETT ORVOSNŐ: 

GENERSICH MARGIT (1878–1918)

A TÜDŐGYÓGYÁSZ AKI „MINDENNÉL JOBBAN SZERETTE BETEGEIT”

BARÁT IRÉN (1890–1972)

„Egy ország igazi műveltségi fokmérője lehet az, 
hogy miként bánik a nőkkel” 

(Louis-Aimé Martin, 1834)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


