
A társadalmi igényeket látva a Katolikus Egyház is komolyan törekszik segíteni azoknak a pároknak, akik 
egészségügyi nehézségekkel küzdenek a gyermekvállalás terén. Ennek érdekében 2018. január 1-jén 
elindult a Katolikus Szeretetszolgálat Természetes gyermekáldás projektje, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának támogatásával.

A projekt általános célja, hogy a magyar társadalom, a szakemberek és a laikusok egyaránt megismer-
hessenek olyan módszereket és protokollokat (pl. NaProTechnológia, FEMM Health), melyek egyrészt a 
gyermekáldás elmaradása okainak feltárásában és gyógyításában nyújthatnak segítséget és a gyerme-
kek természetes megfoganását teszik lehetővé, másrészt orvosszakmailag és a Katolikus Egyház tanítása 
szerint is teljes mértékben elfogadhatóak, és sem az orvosoknak, sem a pácienseknek nem okoznak 
egészségügyi vagy lelkiismereti problémát. 

A projekt keretein belül került sor a Magyarországon elérhető termékenységi ciklustáblázatok (Bil-
lings-módszer®, Creighton-módszer®, FEMM Health©) vezetését tanító oktatók képzésére. Kutatások 
igazolják, hogy a női nemi ciklus értő megfigyelésével és értékelésével, az egészségtudatos magatar-
tással mind a cikluszavarok és a meddőség előfordulása csökkenthető, mind pedig egyéb népbetegsé-
gek (pl. testsúlyproblémák, inzulinháztartás zavarai, hangulatzavarok) esetében is jelentős eredményeket 
lehet elérni.

A Természetes gyermekáldás projekttel oktatási program megvalósulására is keretet biztosítunk, így is-
kolai környezetben tanulhatnak általános iskolások az emberi méltóságról (Human Dignity Curriculum).

Hisszük, hogy valamennyi generációban érdemes minél korábban és minél mélyebben tudatosítani azt a 
felismerést, amely szerint testünket és egészségünket ajándékba kaptuk. A Természetes gyermekáldás 
konferencián bemutatjuk azokat a módszereket, képzéseket, eredményeket és általunk létrehozott plat-
formokat, amelyek ezt elősegítik.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az alábbi oldalon keresztül tehet meg: 
TGY konferencia regisztráció.
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük minél korábbi regisztrációjukat, hogy az aktuális fejlemé-
nyekről tájékoztatni tudjuk Önöket. 
Az esemény időpontjához közeledve minden regisztrált jelentkezőt tájékoztatunk a rendezvény aktualitá-
sairól. Felmerülő kérdéseikre a tgy.info@szeretetszolgalat.hu címen válaszolunk.

További információk az eseményhez közeledve 
a Párbeszéd Háza https://parbeszedhaza.hu/events-by-month/2020-10 oldalán és 

a Katolikus Szeretetszolgálat www.szeretetszolgalat.hu/termeszetes-gyermekaldas oldalán 
lesznek elérhetők. 
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