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MI AZ A TERMÉSZETES GYERMEKÁLDÁS 
PROJEKT?
A fejlett világ országaiban minden ötödik pár sokáig vagy hiába vár gyermekáldásra. 
Különféle országok egészségügyi rendszerei különféle válaszokat próbálnak találni 
erre a súlyos nehézségre. A statisztika azt mutatja, hogy a hazánkban is leginkább 
elérhető mesterséges megtermékenyítő módszerek eredményessége 30% körüli. 
Ugyanakkor ezek az eljárások igen drágák az egészségügyi rendszerek számára, 
valamint sokak számára egészségügyileg kockázatosak és/vagy erkölcsileg is kér-
désesek vagy elfogadhatatlanok.

A Természetes gyermekáldás projekt ebben a helyzetben kínál egészségügyileg és 
erkölcsileg is elfogadható lehetőséget. A program alig három év alatt a következő 
eredményeket érte el:

• Hazai orvosokat és egészségügyi szakembereket juttattunk ki a helyreállító or-

voslás (FEMM Health és NaProTechnológia) nemzetközileg elismert irányzatainak 

képzéseire, további munkájukhoz pedig magyar nyelven biztosítottuk számukra 

az orvosi protokollokat. 

• Hazai orvosokat és egészségügyi szakembereket ismertettünk meg a bevett nő-

gyógyászati és endokrinológiai gyakorlatot kiegészítő, természetes és költségkí-

mélő diagnosztikai eszközzel, a ciklustáblázattal.

• Oktatókat képeztünk, akik a ciklustáblázatok vezetését tanítják.

• Létrehoztuk a www.cikluskovetes.hu honlapot (információkkal, elérhetőségekkel).

• Széles körű felmérést végeztünk a magyar fiatalok egészségtudatosságával és 

termékenységtudatosságával kapcsolatban.

• Sokat dolgoztunk azért, hogy egyre többen legyenek tisztában azzal: egy nő, egy 

házaspár sokat tehet a saját egészségéért, ha megismeri a saját ciklusát. 

• Fontosnak érezzük tudatosítani: a cikluskövetés széles körű alkalmazásával sok 

pénzt tudna megtakarítani az egészségügy, hiszen az önmegfigyelés és a meg-

előzés mindig olcsóbb, mint a baj orvoslása.

• Rendelkezésre bocsátottuk azt a tananyagot, amely az emberi méltóság témá-

ját hozza közelebb az 5–14 éves korosztályhoz. Az első tíz iskola megkezdte a 

tananyag tanítását.
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A MAGYAR FIATALOK EGÉSZSÉG- ÉS 
TERMÉKENYSÉGTUDATOSSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATA 

megkérdezettek száma: 1000 fő 
korosztály: 16-40 évesek
kivitelező: TÁRKI

A Természetes gyermekáldás projekt keretein belül reprezentatív kutatást végez-
tünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a 16 és 40 év közötti korosztály mennyire ismeri 
saját teste működését, a ciklussal kapcsolatos alapvető biológiai jelzéseket, illetve 
e jelzéseket milyen mértékben képes értelmezni.
A kutatás nyomán ajánlásokat is megfogalmaztunk; ezek a dokumentumok meg-
találhatók a www.cikluskovetes.hu oldalon. Itt néhány olyan kutatási eredményt 
mutatunk be, amelyek önmagukban is segítenek képet alkotni az általános tájé-
kozottságról.
A Természetes gyermekáldás projekt valamennyi szükséges képzését és prog-
ramját e reprezentatív felméréssel, illetve az abból született ajánlásgyűjteménnyel 
összhangban végeztük.

Részletek az ajánlásból:
„Az egyes eredményekhez kapcsolódóan megfogalmazott ajánlások többsége az is-
meretterjesztésre, az egészséggel és a termékenységgel kapcsolatos ismeretek ter-
jesztésére irányul. Ezek lehetséges módjai a következők:

Oktatási segédanyag fejlesztése: a legfiatalabb korosztályok ismeretei sok esetben 
kevésbé kiterjedtek, mint az idősebbeké. Ez részben az érintettség hiányából is fakad-
hat, hiszen a 16–24 éves korosztályban jóval ritkább a gyermekvállalás tervezése, mint 
az idősebb korcsoportokban. Ugyanakkor a szexuális élet megkezdése egyre korább-
ra tolódik, ami szükségessé teszi ezeknek az információknak az átadását.

Információs anyagok fejlesztése, terjesztése. Cél a figyelemfelkeltés, a legfontosabb in-
formációk közérthető átadása, valamint az érdeklődők számára elérhetőségek biztosítása.

Pedagógusok, orvosok, védőnők számára készített szakmai anyagok, melyekből a 
mindennapok számára hasznosítható tudást szereznek.

Továbbképzések szervezése nőgyógyászok, egészségügyi dolgozók számára.

A fiatal korosztályok számára készített internetes tartalmak (weboldal, közösségi 
oldalak, rövid Youtube-videók).”

„A tudatosító kampányok speciális célcsoportját alkothatják a férfiak. Ez nem csupán 
az egészséges életmódra, egészségtudatosságra vonatkozik, hanem a termékenység-
tudatossággal, a menstruációval kapcsolatos kérdésekre is. Ezek ismeretében óriási 
különbség van a két nem között. Fontos felhívni a figyelmet, hogy ezek a kérdések nem 
csak a nőket érintik; a családtervezés két ember közös műve, ahol a férfiak támogatá-
sára, tájékozottságára ugyanúgy szükség van, mint a nőkére.”

„A női ciklussal, a menstruációval kapcsolatos tudás az egyik legelemibb része a ter-
mékenységtudatosságnak. (…) Az ezzel kapcsolatos ismeretek középiskolás kori át-
adásának hatékonyságát mindenképp javítani kell. Emellett az idősebbek körében 
meglévő információhiányt is csökkenteni kell, melyhez érdemes megfontolni a védő-
nők, nőgyógyászok rendszeres és rendszerszintű bevonását.”

„A cikluskövetés nem csupán a termékenység elérésének, hanem a várandósság elkerülé-
sének is hatékony módja lehet. A célcsoport erről gyakorlatilag alig rendelkezik ismerettel. 
A termékenységtudatossággal kapcsolatos felvilágosító tevékenységek fontos eleme lehet 
ennek a hiátusnak az enyhítése, a cikluskövetésen alapuló különböző eljárások megismer-
tetése. Mivel a fogamzásgátlással kapcsolatos ismeretek egy részét fiatal korban elsajátítják 
az érintettek, javasolt ezért már a középiskolában megkezdeni ezen ismeretek átadását is.”
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TANANYAG AZ EMBERI MÉLTÓSÁGRÓL 
(HUMAN DIGNITY CURRICULUM) 

a projekt során örökös licencjogot kaptak az oktatási intézmények 
a segédanyag használatára
a segédanyagot 5–14 éves tanulók, azaz 9 évfolyam számára fordítottuk le
a programban eddig 10 iskola vett részt

A tananyag a teljes emberi személy fejlődésének megértésében segíti a tanulókat, 
miközben az emberi méltóság tiszteletére is rávezeti őket. A tanárok korosztályra 
szabott tanári kézikönyv segítségével dolgozhatnak, amely foglalkozásterveket, fel-
adatokat és interaktív játékokat tartalmaz.
A tananyag alkalmas a szociális kompetenciák fejlesztésére, testi-lelki egészség-
nevelésre, énkép-, illetve önismeret-fejlesztésre. Ezeket a Nemzeti Alaptanterv is 
alapvető fejlesztendő területekként említi.

A tananyag főbb témái:
• Miben különbözünk és miben hasonlítunk más élőlényekre?
• Mi emberi méltóságunk alapja? 
• Mik az erősségeink, hogyan használhatjuk ezeket a közösség javára? 
• Melyek a rossz szokásaink, mit tehetünk ellenük? 
• Hogyan fejezzük ki jó és rossz érzéseinket megfelelő, elfogadható módon? 
• Melyek a jó és a rossz döntéseink, és milyen következményeik vannak ezeknek 

az életünkben?
• Mit jelent a barátság, miért olyan értékes kincs? Barátként mi a feladatunk, ho-

gyan segíthetjük egymást egyre jobb emberré válni?
• Mi a tisztelet, hogyan fejezhetjük ki? 
• Mi a szeretet, és milyen formában élhetjük meg? 
• Milyen érzelmeink vannak, és hogyan élhetjük meg őket mások méltóságát 

tiszteletben tartva?

A témák a gyerekek életkorának megfelelő módon kerülnek elő. A tananyag alapvető 
célja, hogy az órai feladatok minél életközelibbé, gyakorlatiasabbá tegyék az egyéb-
ként elvont fogalmakat. Közös gondolkodásra és cselekvésre hívják a tanulókat.

A tapasztalatok szerint a témák megvitatása, feldolgozása az osztályközösség ala-
kulására is jó hatással van: táplálja a bizalmat és egymás elfogadásának kultúráját, 
valamint az önismeretben is segít.

Mi a HDC?
A Human Dignity Curriculumot (Emberi Méltóság Tananyagot) kilenc évfolyam hasz-
nálhatja. Segítségével a tanulók megérthetik és megélhetik emberi méltóságukat, 
közelebb kerülhetnek az emberi méltóság és az emberi szabadság kapcsolatának 
megértéséhez, és segítséget kapnak emberségük megerősödéséhez-növekedé-
séhez. A tananyag a tanárok támogatását szolgálja.

Mit kapnak kezükbe a tanárok?
Korosztályra specializált tanári kézikönyvet, benne az adott évfolyam teljes, magyar 
nyelvű tananyagával: tanulási célkitűzések; a tanórák részletes menete; felhaszná-
landó anyagok; nyomtatványok; ajánlott cikkek, videók; játékok és mondókák; szem-
léltető eszközök kivetítésre, fénymásolásra, nyomtatásra kész példányai. A tanári ké-
zikönyv annyira részletes, hogy nincs szükség más felkészülésre.

Hány tanóra szerepel a tananyagban?
Minden évfolyam számára 15, egyenként 30 perces tananyag áll rendelkezésre. 
Ezek a foglalkozások a tanár belátása szerint összevonhatóak, így az anyag tanításá-
nak ütemezése a tanár döntésén múlik. A tananyag iskolai projektnap, egészségnap 
keretein belül is tanítható. 

A tanároktól milyen előkészületet 
kíván egy tanóra megtartása?
Az órák előkészületeként a tanóra me-
netének tanulmányozása mellett a 
feladatlapok kinyomtatása, esetleg a 
technika beállítása elegendő. A taná-
ri kézikönyv minden segítséget megad 
az élményszerű tanításhoz; az olyan ko-
moly és fontos témák, mint az önzetlen-
ség, a tisztelet, a barátság stb. közös és 
értékelvű feldolgozásához.

Mennyire épül egymásra a 9 évfolyam tananyaga?
A tananyagok egymástól függetlenül, minden előismeret nélkül taníthatók a meg-
felelő korosztálynak-évfolyamnak. Nem szükséges a korábbi évek tananyagának 
előzetes átadása. Ugyanakkor mivel a feladatokat és témaköröket az adott kor-
osztály igényeihez és képességeihez igazítottuk, ugyanazoknak a tanulóknak, akár 
egymást követő években is taníthatóak a témák.
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CIKLUSKÖVETÉS – OKTATÓK KÉPZÉSE

képzések hossza: 12 hónap 
képzett oktatók száma: 30 fő
oktatott módszerek: Billings, Creighton, FEMM Health

Kutatások igazolják: a női nemi ciklus és a hormonális rendszerek nem függetlenek az 
egész szervezet működésétől. Vagyis a női nemi ciklus megfigyelésével és értékelésé-
vel a cikluszavarok és a meddőség okainak feltárásán túl akár népbetegségek (testsúly-
problémák, inzulinháztartás zavarai, hangulatzavarok stb.) okaira is választ kaphatunk.
Magyarországon személyes oktatás segítségével négyféle módszer alapján tanulhatja 
meg egy nő a saját ciklusát követni: Billings, Creighton, FEMM Health, illetve Sensiplan. 
A módszerek oktatói szorosan együttműködnek egymással, népszerűsítik a cikluskö-
vetés fontosságát.
Minden módszer a női test biológiájának és hormonális működésének megfigyelésén 
alapul. A módszerek közötti különbség abban van, hogy milyen biológiai jeleket figyel-
nek különös gondossággal (méhnyaknyák, hőmérséklet, LH stb.), illetve milyen intenzí-
ven végzik a megfigyelést.
A Természetes gyermekáldás projekt ideje alatt az oktatók több szakmai napon és ta-
lálkozón vesznek részt. Fontos, hogy a cikluskövetés oktatói rendszeresen tartsák egy-
mással a kapcsolatot, ezért ezek a szakmai programok a projekt időtartamától függet-
lenül, a jövőben is folytatódnak. Így maradhatnak naprakészek, hogy a hozzájuk forduló 
nőknek és pároknak a legfrissebb információkkal segíthessenek, illetve szükség esetén 
a természetes gyermekáldás programját szintén ismerő orvoshoz irányítsák őket.
A program során létrehoztuk a www.cikluskovetes.hu weboldalt.
Ezen a felületen érthető leírásokat találunk a módszerekről, illetve megtalálható az ösz-
szes, Magyarországon működő oktató elérhetősége.

ORVOSOK ÉS OKTATÓK A CIKLUSKÖVETÉSRŐL

Minden nőnek tudnia kéne
Minden nőnek tudnia kéne, hogy ovulációs, anovulációs vagy szabálytalan ciklu-
sai vannak-e, és hogy ez az ő életkorában és állapotában vajon normálisnak mond-
ható-e. (Dr. Csurgyók Simon Virág, gyerekgyógyász)

Hasznos
Ha valaki észreveszi teste kóros működését, az mind az egyén szintjén, mind párkap-
csolati és családtervezési, mind egészségügyi szinten hasznos.
(Dr. Süli Anita, szülész-nőgyógyász)

Az eljövendő nemzedékek 
A biológiai nevelést hatékonyabban kellene végezni, hogy az eljövendő nemzedékek 
ne csak az informatikai, illetve pénzügyi dolgokban legyenek képzettek, hanem saját 
biológiai működésükkel is tisztában legyenek. (Dr. Blaskó Ervin, szülész-nőgyógyász)

Segít a szervezetünket megérteni, és eh-
hez a működéshez igazodva kialakítani az 
élet ritmusát
Egyre népszerűbbek a természetes mód-
szerek, a biotáplálkozás, a környezettu-
datosság és az egészségmegőrzés. Ebbe 
a szemléletbe is tökéletesen illeszkedik a 
FEMM mint természetes cikluskövető és 
egészségmegőrző módszer, hiszen nem 
mérgezi a női szervezetet, nem használ 
testidegen eszközöket, nincs semmilyen 
mellékhatása, nem termel szemetet. Nem 
borítja fel a szervezet egyensúlyát, inkább 
segít azt megérteni, és ehhez a működés-
hez igazodva kialakítani az élet ritmusát. 
Segít az egészségtudatos önmagunkra fi-
gyelés kialakításában.
(Dr. Jani Mónika, FEMM-oktató)
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Teljesen beszippantott a cikluskövetéses módszerekben rejlő szépség 
Mire végeztem az anyaggal, teljesen beszippantott a cikluskövetéses módszerekben 
rejlő szépség. Sokszoros aha-élményeim voltak tanulás közben, rácsodálkoztam a női 
test bölcs működésére, és bevallom, hogy néha düh öntött el, hogy miért csak 37 
évesen tettem szert erre a tudásra, ami megkönnyítette volna az egész női létezé-
semet fiatalkorom óta. (Némethné Tornai Ildikó, Billings-oktató) 

Egyre jobban megértik a női test jelzéseit 
Az oktatás során a párokkal személyes, bizalmi légkör alakul ki. Nagyon jó látni, aho-
gyan egyre magabiztosabbá válnak, azaz egyre jobban megértik a női test jelzéseit, 
a „közös” termékenységük alapjait és alakulását.
(Zám-Dorgai Marianna, Creighton-oktató)

A minden nap jelenlévő, egyértelmű jeleket hogyan értelmezzem
Rácsodálkoztam arra, milyen csodálatosnak teremtette meg Isten a testünket, 
mennyire mindennek megvan a maga helye, ideje, összefüggése benne. Bár orvos 
vagyok, eddig nem értettem megfelelően a saját testem működését, nem tudtam, hogy 
a minden nap jelenlévő, egyértelmű jeleket hogyan értelmezzem, hogyan mutatja meg 
mindez, hogy a női egészségem rendben van-e. Hálás vagyok, hogy ezáltal jobban 
értem ezt a rendszert és látom, hogy mennyire jó, hogy az elvégzett kutatások által 
ezeket megismerhettük. (Dr. Szegedi Lilla, Creighton-oktató)

A párok kapcsolata erősödik 
Mindezen felül azt is tapasztalom, hogy a módszer megfűszerezi kapcsolatuk ala-
kulását. A módszer tanulása során a párok kapcsolata erősödik, kommunikációjuk 
javul, kreatívabbá válnak az egymás iránti szeretetük kifejezése területén, közösen 
hoznak döntést családtervezési terveikkel kapcsolatban.
(Zám-Dorgai Marianna, Creighton-oktató)

Felelősségérzetet és ez iránti tiszteletet 
A legjobb az lenne, ha már a fiatal lányokat oktathatnánk az iskolában, hogy szá-
mukra ez természetes, az életük része legyen és ne csak a családalapítás előtt gon-
doljanak erre. Hasznos lenne ez a fiúknak is, hogy érzékenyíthessük őket arra, hogy a 
nőiségnek és a termékenységnek ők is fontos részesei, így alakítva ki a felelősségérze-
tet és ez iránti tiszteletet. (Dr. Szegedi Lilla, Creighton-oktató)

A házastársi szeretetünk egy erősen szőtt háló, s rajta a testi örömök díszítő hímzé-
sek legyenek 
Kezdetben nagyon bizonytalan voltam a váltakozó ciklusképeim s a tapasztalatlan-
ságom miatt, ezért nekem kicsit hosszabb időszak (kb. fél év) telt el a Billings-mód-
szer® biztonságos használatáig. Működik! Házasságomban eddig is tudtam, hogy 
kapcsolatunk nem csupán a testiségen alapszik, ám ezzel a módszerrel nap mint 
nap meg is erősíthetjük, s fenntarthatjuk azt a köteléket, hogy családi életünkben 
a házastársi szeretetünk egy erősen szőtt háló, s rajta a testi örömök díszítő hímzé-
sek legyenek. A Billings-módszer által megadottakkal többnek tudhatjuk magunkat. 
KÖSZÖNJÜK! (Pappné Fekete Mónika, Billings-oktató)

Szeretetkapcsolatról, megújulásról szól 
Örülök, hogy a módszer oktatója lehetek, mert ez nem csupán a gyermekáldás el-
éréséről, hanem annál sokkal többről, mélyebb szeretetkapcsolatról, megújulásról 
szól. (Zám-Dorgai Marianna, Creighton-oktató)

Házaspárok a kezükben tarthatják a saját termékenységüket, közösen dönthetnek
Jó érzés, hogy egyénileg kapunk segítséget a testünk jeleiben való eligazodáshoz. 
Így a nők kompetensnek érezhetik magukat a testük működésében, észrevehetik, 
ha valami eltér a megszokottól és hamarabb orvoshoz fordulhatnak, hiszen tudato-
sabban figyelnek magukra. Házaspárok a kezükben tarthatják a saját termékenysé-
güket, közösen dönthetnek arról, hogy az adott időszakban a várandósság elérésére, 
vagy annak átmeneti elkerülésére törekszenek. (Dr. Szegedi Lilla, Creighton-oktató)

INFORMÁCIÓK 
ÉS OKTATÓK 

LISTÁJA

www.cikluskovetes.hu
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ORVOSOK TOVÁBBKÉPZÉSE
OKI ORVOSLÁS A NŐGYÓGYÁSZATBAN ÉS AZ ENDOKRINOLÓGIÁBAN

a képzésben 40 magyar nőgyógyász és endokrinológus vett részt a beteg-
ségek okát feltáró, úgynevezett oki orvoslás képzésein
kivitelező:
FEMM Health (Fertility Education and Medical Management – Reproductive 
Health Research Institute), 
NaProTechnológia (Natural Procreative Technology, Szent VI. Pál Intézet)

A program kezdetén magyar orvosoknak teremtettünk lehetőséget arra, hogy részt 
vegyenek az amerikai intézmények külföldi képzésein. 2019-ben pedig Budapesten 
szerveztünk FEMM Health európai képzést. 

A képzéseken részt vevő orvosok hiánypótlónak tartották a tanfolyamokat, illetve 
hangsúlyozták, hogy szívesen vennének részt további hasonló képzéseken.

A FEMM Health képzésekről beszámolt a projekt médiapartnere, a Magyar Kurír (a rész-
letes cikket „A meddőség kezelése természetes úton egy magyar nőgyógyász szemével 
– FEMM-képzést tartottak Pesten” címmel találják meg a www.magyarkurir.hu oldalon.) 

A programnak köszönhetően a képzésen részt vett magyar orvosok magyar nyel-
ven is elérhetik a FEMM Health endokrinológiai és nőgyógyászati anyagait (eset-
tanulmányokat és orvosi protokollokat). Az érdeklődő nők pedig ingyenesen és 
magyar nyelven használhatják a FEMM Health cikluskövetési applikációját.

Mindezek nemcsak a képzésben résztvevő orvosok, hanem minden, később bekap-
csolódó szakember számára is fontos tudásbázist jelentenek.

ORVOSOK A FEMM HEALTH ÉS 
A NAPROTECHNOLÓGIA ORVOSKÉPZÉSÉRŐL

Kutatások által igazolt evidenciákon alapul
A FEMM Health által összeállított protokoll kutatások által igazolt evidenciákon ala-
pul. A terápia az ok felkutatásán alapul, személyre szabott, ezáltal a kor elvárásai-
nak a legmagasabb szinten felel meg. (Dr. Bálint Balázs, szülész-nőgyógyász)

A meddőséggel való valódi törődés jelenleg hiánycikk az orvosszakmában
A szemlélet, amelyet a FEMM-orvosképzés közvetít, erkölcsileg és morálisan is kifo-
gástalan. A természetes módszereket komplementer elméletként vezeti be, nem le-
cserélni akarja a jelenlegi gyakorlatot. (...) A gondos kivizsgálás, a meddőséggel való 
valódi törődés jelenleg hiánycikk az orvosszakmában. Ha megtanulnának ilyen 
szemléletben gyógyítani Magyarországon is az orvosok, sokkal szélesebb körű ellá-
tást tudnának biztosítani a pácienseiknek. (Dr. Bakos Marcell, szülész-nőgyógyász)

Fontos a tudás és szemlélet
Magyarországon minden harmadik-negyedik fiatal lánynál megfigyelhető valamilyen 
hormonális eltérés. Ezeknél a hölgyeknél előbb-utóbb peteérési zavar, hormonális 
megbetegedés és következményei (ciszták, menstruációs zavarok, endometriózis vagy 
meddőség) fognak kifejlődni. Ezért is nagyon fontos az a tudás és szemlélet, amelyet 
dr. Pilar Vigil átadott nekünk. (Dr. Pusztai Zoltán, szülész-nőgyógyász)

A cikluskép alapján szűkíteni lehet a szóba jöhető diagnózisok körét
Vigil professzorasszony az egyes esetek bemutatásánál minden alkalommal a cik-
lustáblázatból indult ki és imponálóan sok következtetést tudott levonni ezekből a 
táblázatokból. Gyakorlatilag már a cikluskép alapján valamelyest szűkíteni tudta a 
szóbajöhető diagnózisok körét. (Dr. Dunkel Kinga, belgyógyász, gasztroenterológus)

Mintha ágyúval lőnénk verébre
Nőgyógyászati pályafutásom során sokszor éreztem azt a megfoghatatlan érzést, 
hogy egy olyan bonyolult és igen kifinomult rendszert, mint a női ciklus, meggondolat-
lanul, durva eszközökkel próbálunk befolyásolni. Mintha ágyúval lőnénk verébre. (...) 
Tanulmányaim alatt egyre erősödött bennem az elhatározás, hogy szakítva az álta-
lános gyakorlattal, az egyszerű megoldással, miszerint a menstruációs ciklus minden 
problémája megoldható egy fogamzásgátló felírásával, a dolgok mélyére ássak, és a 
beteg igényeit szem előtt tartva, a problémát felkutatva, az okokat kezeljem. Ebben 
segített a budapesti FEMM orvosképzés.
(Tóthné Dr. Herbály Judit Veronika, szülész-nőgyógyász)
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A meddőség gyógyításában nagy mértékben tudom hasznosítani
Meggyőződésem, hogy a továbbképzésen megszerzett tapasztalatokat mindennapi 
munkámban, a páciensek kivizsgálásának megtervezésében, a meddőség gyógyítá-
sában nagy mértékben tudom hasznosítani. (Dr. Mátrai Ákos, szülész-nőgyógyász)

A magyar gyakorlatban példátlan irányelvek és esettanulmányok gyűjteménye
A képzéshez olyan rendkívüli, a magyar gyakorlatban példátlan irányelveket és esetta-
nulmányok gyűjteményét kaptuk meg magyar nyelven, amelyek önmagukban is nagy-
segítséget nyújtanak a további szakmai munkámban. Az irányelvek mellett konkrét te-
rápiástanácsok, gyógyszerek és azok adagolása is megtalálható, ami nagy segítség. 
(Dr. Dékány Ágnes, szülész-nőgyógyász)

Ilyen szintű ismeretekkel a jelenlegi orvosképzés nem szolgál
A FEMM Health képzését hiánypótlónak tartom és javaslom mind az általános orvoskép-
zés, mind a szakorvosi továbbképzések lehetőségeibe beépíteni, mivel ilyen szintű isme-
retekkel a jelenlegi képzés nem szolgál. A képzés alapos, logikus felépítésű, és egy 
új szemléletmódot ad át a gyógyítók számára, hogy a problémák molekuláris alapjait 
és összefüggéseit megértve, átfogó rálátással a problémák eredetét orvosolva segítsen a 
páciensek ellátásában. Az orvosok (szülész-nőgyógyászok, endokrinológusok, gyermek-
orvosok) munkáját nagymértékben segíti a megfelelően képzett nem orvos személyzet, 
mint pl. a cikluskövetéssel foglalkozó oktatók. (Dr. Mondok Ágnes, endokrinológus)

A FEMM élettani alapú megközelítése pótolni látszik a kialakult lemaradást 
A Magyarországon alkalmazott szülészeti és nőgyógyászati kezelések homlokterében 
az elmúlt évtizedekben megszilárdult, inkább invazív beavatkozások terjedtek el. (...) a 
konzervatív lehetőségek fejlődése jellemzően ezzel nem tartott lépést.
Ennek a lemaradónak látszó területnek a fejlesztésében a FEMM élettani alapú 
megközelítése pótolni látszik a kialakult lemaradást. A ciklusdiagnosztika ilyen 
mélységű alkalmazása eddig nem volt jelen a szakmában. Ennek alkalmazása kiin-
dulópontja is lehet további technikák fejlesztésének, ami eddig nem terjedt el a repro-
duktív medicinában. (Dr. Ambrus Zoltán, szülész-nőgyógyász)

Bátorító hangvételű szakmai társaságban
A FEMM képzés felnyitotta a szemem egy újfajta látásmódra, megtanított arra, hogy 
merjek feltenni bizonyos szakmai kérdéseket, és a kérdésre kapott válaszokat adek-
vátan tudjam értékelni. (...) Továbbá, igen jó érzés azt tudni, hogy az ember „kezét nem 
engedték el”, bátorító hangvételű szakmai társaságban tudunk továbbra is kérdezni és 
tanulni egymástól. (Dr. Radeleczky Sándor, nőgyógyász szakorvosjelölt)

Az ovuláció a jéghegy csúcsaként vezethet bennünket a hátterében rejlő endokrin 
elváltozásokhoz
Összességében nagyon sokat gyarapod-
tam mind szakmai, mind ismeretanyagok 
tekintetében ezen a képzésen. Láthattam, 
hogy dolgozik egy gyakorló szülész-nő-
gyógyász professzor, milyen módszerrel 
deríti ki egy tünet mögött rejlő háttérdolgo-
kat, hogy kezdi el kezelni a különböző nem 
strukturális elváltozásokat. Hihetőnek és a 
gyakorlatban is alkalmazandónak tartom azt az elvet, hogy az ovuláció és a menst-
ruációs ciklus köré építse az ember a ciklusdiagnosztikát. Hiszen ez egy olyan szenzi-
tív markere a női ciklus megfelelő működésének, hogy az ovuláció nem létezése, vagy 
esetleges megváltozása a jéghegy csúcsaként vezethet bennünket a hátterében rejlő 
endokrin elváltozásokhoz. (Dr. Halász György László, nőgyógyász, endokrinológus)

Azoknak, akik panaszaik hátterében az okot keresik egy bizonyított tudományos 
módszerrel
Hívő pácienseimnek is nyugodt szívvel ajánlhatom ezt a módszert, de azoknak is, akik 
egyszerűen csak a panaszaik hátterében az okot keresik egy bizonyított tudomá-
nyos módszerrel, és nem csak más kezeléssel szeretnék elfedni a tüneteket. (...) Az 
ez iránti elköteleződésem oka az is, hogy a pároknak segítsek családot alapítani, ezt 
követően pedig figyelemmel kísérni egy leendő anya felkészülését a fogantatásra, 
és örömükben elérni munkám gyümölcsét. A FEMM képzés nyújtotta tudással ezt 
a módszert feltétlenül szeretném alkalmazni és kamatoztatni a hozzám forduló, 
ehhez kapcsolódó problémákkal küzdő betegeimnél a mindennapi gyakorlatban, il-
letve felhívni a figyelmet erre a lehetőségre, megmutatni az előnyeit, népszerűsíteni és 
a köztudatba hozni a fogamzásgátlási módszerek, inseminatio és mesterséges meg-
termékenyítési eljárásokkal szemben. (Dr. Süli Anita, szülész-nőgyógyász)

Lelkesen, nagy ismeretanyaggal és további tudásvággyal 
Az általunk látott és tapasztalt képzés megfelelően promotálva biztos siker lesz az 
itthoni orvostársadalomban.  Esély van rá, hogy megdöbbennek majd a képzés intenzi-
tásán és mélységén – hiszen valljuk be, nem ehhez vannak szokva –, de lelkesen, nagy 
ismeretanyaggal és további tudásvággyal térnek vissza a rendelőkbe és kórházakba. 
A képzés után talán a ciklustáblázattal vagy applikációval érkező páciensek már 
nem fognak alternatív csodabogárnak tűnni számukra.
(Szigetvári Zsuzsa, koordinációs vezető, Budai Irgalmasrendi Kórház, Keresztény 
Családi Centrum)
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HASZNOS INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

Kutatás:
A magyar fiatalok egészség- és termékenységtudatosságának vizsgálata és az 
eredményekkel kapcsolatos ajánlás letölthető a www.cikluskovetes.hu oldalról.

Emberi Méltóság Tananyag: 
Angolul: www.wya.net/programs/human-dignity-curriculum 
Magyar koordináció: emberimeltosagtananyag@gmail.com 

Oktatók: 
A Magyarországon cikluskövetést személyesen oktatók listája megtalálható 
a www.cikluskovetes.hu oldalon.

Cikluskövetési applikáció: 
A Femm Health applikáció ingyenesen letölthető az AppStore-ból 
és a GooglePlay Store-ból is.  

Orvosok: 
A projekt részeként FEMM Health képzést végzett orvosok listája megtalálható 
a www.femmhealth.org oldalon. 
A NaProTechnológiát kutató és oktató Szent VI. Pál Intézet elérhetősége: 
www.popepaulvi.com

Katolikus Szeretetszolgálat:
tgy.info@szeretetszolgalat.hu

FEMM HEALTH CIKLUSKÖVETÉSI APPLIKÁCIÓ

magyar nyelvű, könnyen kezelhető applikáció a női ciklus követéséhez
segít megérteni testünk jeleit és a hormonok kölcsönhatását szerveze-
tünkben
segít kapcsolatba lépni oktatókkal és orvosokkal
e-mail és/vagy táblázat nyomtatása, hogy a megfigyeléseinket meg tud-
juk osztani az orvossal is
napi emlékeztetők, többféle nézet, szedett gyógyszerek nyomon követése

A projekt részeként magyar nyelven elérhetővé tettük a FEMM Health ciklusköve-
tési applikációt, amely letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból is.
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