
„Kérdés és válaszok” konferenciasorozat
Szegénység és egészség I-II.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – tavaly indított konferenciasorozatát folytatva 
– 2011. január 26-án, illetve 2011. március 9-én tartotta „Kérdés és válaszok”, avagy 
szegénység és egészség I.-II. című kétrészes szakmai konferenciáját. 

Első alkalommal először a szegénységben élők egészségi állapotára vonatkozó kutatási 
eredményeket, egészségfejlesztési lehetőségeket mutatták be az előadók. Havasi Éva 
szociológus és munkatársa, Horváth Gergely foglalta össze az európai lakossági 
egészségfelmérés hazánkra vonatkozó legfontosabb eredményeit, majd Solymosi József 
Bonifácz, az OEFI mb. főigazgató-helyettese tartott előadást, amelyben kiemelte, hogy az 
egészségfejlesztés minden esetben komplex megközelítésmódot igényel, s rámutatott a helyi 
közösségek meghatározó szerepére. 

A hallgatók megdöbbentő adatokkal szembesülhettek a hátrányos helyzetűek lelki egészségére 
vonatkozóan. A fizikai egészségben megmutatkozó egyenlőtlenségeket legszembetűnőbben a 
várható élettartamban, valamint az egyes betegségtípusok előfordulásában megmutatkozó 
jelentős különbségek illusztrálják. A probléma gyökere, hogy sok esetben az egészség 
alapvető feltételei és forrásai (élelem, jövedelem stb.) sincsenek biztosítva a szegények 
számára. 

Az elméleti megalapozást követően a „terepen” dolgozó szakemberek osztották meg 
tapasztalataikat a jelenlévőkkel. Hegedűs Gábor, a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és 
Mentőcsoportjának logisztikusa bemutatta a szervezet széles körű önkéntes munkáját, 
valamint részletesen ismertette a Debrecen környéki tanyavilágban végzett orvosi és karitatív 
tevékenységüket (Tanyaprogram). A jelenlévők nagy érdeklődést mutattak az orvosok által 
indított kezdeményezés iránt, ugyanakkor felhívták a figyelmet a szociális szakemberekkel 
való együttműködés lehetőségére, amit az előadó nyitottan fogadott. Szintén az ágazatközi 
együttműködés fontosságát hangsúlyozta Dr. Pálvölgyi Gabriella, az Orvosi Krízis Szolgálat 
vezetője a hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének nehézségei, 
valamint az ezzel kapcsolatos teendők kapcsán. Kovács Ivetta szociális munkás a tb-
ügyintézés jogszabályi hátterét is felvázolva adott praktikus tanácsokat a hallgatóságnak.  

Második alkalommal egy nem kevésbé kulcsfontosságú téma, a családvédelem néhány 
aspektusának bemutatására törekedtünk.   

Aszmann Anna kutatási és orvosszakmai tanácsadó ismertette azokat az eredmények, melyek 
alátámasztják  a  feltételezést,  hogy  a  családok  szociodemográfiai  és  kulturális  helyzete 
rengeteg  csatornán  hat  a  születendő  gyermek  egészségi  állapotára.  A hátrányos  helyzetű 
rétegek  körében  az  átlagnál  nagyobb  arányban  előforduló  tinédzserkori  szülések  szintén 
rizikófaktort jelentenek a születendő gyermek egészségére nézve. Ráadásul az oktatási karrier 
megtörése  esetén  nagy eséllyel  örökítődik  át  a  „rossz”  minta  a  következő  nemzedékre  – 
tudhattuk meg Szikra Dorottya szociálpolitikus előadásából. 
Simonyi Gyula közgazdász, ökológus hangsúlyozta, hogy a családtervezés nem fog rontani a 
hazai demográfiai helyzeten. A családtervezésen kívül fontos a fiatalok számára, hogy egyéb 
téren (munka, tanulás) is sikereket lehessen elérni. 



Kovács Szilvia  módszertani  szaktanácsadó a gyermekvédelmi szakellátásban megvalósuló, 
fiatalkorú anyákat támogató jó gyakorlatokat mutatott be. Maradáné Veréb Vanda, Gesztely 
község védőnője saját tapasztalataira, valamint egy száz családot felölelő 2008-as felmérés 
eredményeire  támaszkodva  kiemelte  az  egészséges  életmódra  nevelés  (rendszeres 
egészségnevelési  órák),  a  megfelelő  kommunikáció,  a  célirányos  tanácsadás,  valamint  a 
társszervezetekkel ápolt jó kapcsolatok jelentőségét. 

Az  egészséges  családi  élet  kérdésével  foglalkozó  szakemberek  (egészségügyi,  szociális 
szakemberek,  pedagógusok  stb.)  munkáját  tudományos  alapon  kívánja  segíteni  a  Magyar 
Család-  és  Nővédelmi  Tudományos  Társaság,  amelyet  Asbóth  Katalin  képviselt  a 
konferencián. Az MCSNTT tagjai a társadalmi problémákra érzékenyen reagálva sokoldalú 
tevékenységet  folytatnak:  rendezvények,  kongresszusok,  tréningek,  kortárs  oktató  képzés 
szervezése, iskolai családi életre nevelés, házasság előtti tanácsadás, információs kiadványok 
készítse,  jogszabály-vélelmezés,  -kialakítás.  Asbóth  Katalin  meglátása  szerint  a  nagy 
társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a fiatalok tudatos életvezetése gyenge lábakon áll. A 
családi életre nevelés azért nem éri el a célját, mert nem valósul meg szervezett formában.

(A  konferenciasorozat  rendezvényeiről  készült  részleteses  beszámolók  és  az  előadások 
prezentációi elérhetők intézetünk honlapján: www. ncsszi.hu)
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