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Az Ártó-Védő Társadalom Konferenciát először 

2017-ben rendezték meg a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tan-

széke, az Általános Orvostudományi Kar  

Magatartástudományi Intézete, valamint az  

Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Inté-

zete közös szervezésében. 

 

A találkozó Losonczi Ágnes 1989-ben megjelent 

könyvéről kapta nevét, amely hazánkban úttörő 

módon hívta fel a figyelmet az egészség társadalmi 

meghatározottságára. Az országos konferenciaso-

rozat célja, hogy fórumot teremtsen az egészség és 

társadalom kapcsolódásaival foglalkozó kutatók és 

kutatások számára. A rendezvény keretei lehetősé-

get adnak az egészségszociológia, az orvosi  

szociológia és az ezek határterületein születő  

legújabb vizsgálati eredmények bemutatására, ref-

lektorfénybe helyezve az egészség szociális, mentá-

lis és lelki dimenzióját. Fontosnak tartjuk továbbá, 

az egészségügyi szakemberek képzésével kapcsola-

tos oktatási tapasztalatok megosztását  

és diskurzus kialakítását a legújabb generációk hiva-

tásra nevelése érdekében. 

 

A találkozó kiemelt célkitűzései között szerepel a  

valódi párbeszéd megteremtése a társadalomtudo-

mányok, valamint az orvos- és egészségtudomány 

között, ezért a szervezők kezdeményezték  

az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál a konfe-

rencia szabadon választható továbbképzésként való 

minősítését a szülészeti ellátás, a védőnői, valamint 

a gyermekápolás és gondozás szakmacsoportba  

tartozó egészségügyi szakdolgozók részére (SZTK-A-

29327/2018).  

 

Az idei konferencia a „szülés és születés” kérdéskö-

rét állította fókuszba, amely a tavalyi találkozó egyik 

legnépszerűbb szekciótémájának bizonyult.  

A rendezvényre 32 felsőoktatási-, valamint  

egészségügyi intézményből, kutatóhelyről és civil 

szervezetből közel 80 meghívott érkezett. 

 

A résztvevők összetételén túl a plenáris előadások-

ban is megjelent a konferencia interdiszcipli-

naritása. Dr. Kapitány Balázs demográfus, a KSH  

Népességtudományi Kutatóintézetének munka-

társa előadásában a hazai átalakuló gyermekválla-

lási mintázatokat vázolta, valamint a Kohorsz’18  

vizsgálat célkitűzéseit ismertette, amely ez előbbi 

demográfiai folyamatoknak az empirikus leírására 

vállalkozik egy nagymintás, longitudinális vizsgála-

ton keresztül. Dr. Varga Katalin pszichológus, az 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Affektív 

Pszichológia Tanszékének vezetője, a szülészeti ru-

tinbeavatkozások távolhatásait mutatta be,  

különös tekintettel a szintetikus oxitocin, az  

epidurális érzéstelenítés, valamint a császármetszés 

kötődésre gyakorolt befolyását elemezve.  

Dr. Nádor Csaba újszülött-gyógyász, gyermekgyó-

gyász, az MH EK Honvédkórház Perinatális  

Intenzív Centrumának vezetője előadásában a  
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koraszülöttek, azaz a „méhen kívüli magzatok” 

egészséges fejlődéséhez szükséges intézményi fel-

tételekről beszélt, kiemelve ebben a folyamatban a 

családok esszenciális szerepét. 

 

A plenáris előadásokon kívül az absztrakt pályázatok 

nyomán összesen 34 előadás került a  

konferencia programjába. Három szekció a szülés és 

születés témakörét járta körül, amelyekben az abor-

tusztól és meddőségtől kezdve, a szülés  

körülményeivel és minőségével kapcsolatos kvanti-

tatív és kvalitatív elemzések, pszichológiai  

megközelítések, a szülészeti ellátórendszerben rejlő 

korlátok és lehetőségek feltárása, illetve a külön-

böző kisebbségi csoportok szülési szokásait bemu-

tató antropológiai beszámolók is helyet  

kaptak. A család szekcióban az előadások a  

21. századi családok kihívásait, kríziseit járták körül, 

„A „védők” egészsége” című szekcióban pedig  

a családokkal foglalkozó szakemberek, elsősorban a 

koraszülöttekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók 

helyzetéről számoltak be az előadók. A poszter szek-

cióban a konferencia témájához kapcsolódó rövid 

kutatási beszámolók jelentek meg.  

 

A rendezvényen elhangzott előadások kivonatát is 

tartalmazó, ISBN számmal ellátott absztraktkönyv 

elérhető és letölthető a konferencia honlapjáról.  

 

A következő eseményt 2020-ra tervezzük, bízva ab-

ban, hogy az Ártó-Védő Társadalom Konferenciák 

tovább erősítik a szakmai és kutatási együttműkö-

déseket, és lehetőséget teremtenek a valódi inter-

diszciplináris konzultáció megvalósítására.  

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Végeken 

Egészséglélektani Alapítvány támogatását a  

konferencia létrejöttében! 

 

http://semmelweis.hu/artovedotarsadalom/files/2018/06/artovedo2018.pdf

