II. Ártó-Védő Társadalom Konferencia
2018. június 8.

PROGRAM
08.00-09.00

REGISZTRÁCIÓ (földszinti aula)

09.00-09.15

MEGNYITÓ (Szél Éva terem, 504)

09.15-10.45

PLENÁRIS ELŐADÁSOK (Szél Éva terem, 504)

09.15-09.45

Átalakuló gyermekvállalási minták Magyarországon és a Kohorsz ’18 vizsgálat
által nyújtott lehetőségek
Dr. Kapitány Balázs demográfus (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

09.45-10.15

A szülészeti rutinbeavatkozások káros távolhatásai: a társadalom felelőssége a
SzüléSzületéS minőségének javításában
Dr. Varga Katalin pszichológus, egyetemi tanár (ELTE PPK)

10.15-10.45

Fejlődést támogató gondoskodás és egyénre szabott, kapcsolatorientált ellátás
a PIC-ben
Dr. Nádor Csaba újszülött-gyógyász, gyermekgyógyász (MH EK PIC)

10.45-11.15

KÁVÉSZÜNET (3. emelet)

11.15-12.45

SZ1 Szülés és születés (előadás szekció) (Szél Éva terem, 504)

12.45-13.45

EBÉD (ETK étterem, alagsor)

13.15-13.45

SZ6 Poszter szekció (földszinti aula)

13.45-15.15

SZ2 Család
(előadás szekció) (331-es terem)

15.15-15.45

KÁVÉSZÜNET (3. emelet)

15.45-17.15

SZ3 A “védők” egészsége
(előadás szekció) (331-es terem)

17.15-17.30

A KONFERENCIA ZÁRÁSA (Szél Éva terem, 504)

SZ4 Szülés és születés 1.
(fórum szekció) (335-ös terem)

SZ5 Szülés és születés 2.
(fórum szekció) (335-ös terem)

A SZEKCIÓK RÉSZLETES PROGRAMJA
SZ1 Szülés és születés (előadás szekció)
11.15-12.45

Szél Éva terem, 504

Gács Boróka (PTE ÁOK)
A gyermekvállalás nehézségei: a meddőség-specifikus stressz pszichológiai velejárói.
Pilot vizsgálat a PTE Reprodukciós Központjában
Dr. Szalma Ivett (MTA TK)
Mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos attitűdök a gyermektelen nők körében
Magyarországon
Szigeti Szilárd (SE ETK)
Abortuszturizmus Kelet-Közép-Európában
Orosz Katalin (Perinatus Alapítvány)
A szülés és a születés hosszútávú hatása – a társadalom egészséges működésének jelentős kockázati tényezője
Susánszky Anna (SE ÁOK)
Szüléssel kapcsolatos negatív és pozitív élmények vizsgálata a szülések számával és a
szülést vezető orvos nemével összefüggésben
Susánszky Pál (MTA TK, MTA-ELTE Peripato Kutatócsoport)
A császármetszések időbeli és térbeli alakulásának és befolyásoló tényezőinek vizsgálata
Magyarországon

SZ2 Család (előadás szekció)
13.45-15.15

331-es terem

Mihálka Mária (SZTE ETSZK)
A munka-család konfliktus összefüggése a munka és a család életterületét befolyásoló
tényezőkkel
Ládonyi Zsuzsanna (SE EKK)
Egy kvalitatív kutatás további eredményei külföldön élő családok vonatkozásában
Hegedüs Réka (SE EKK)
A nagyszülők érzelmi és praktikus támogatói szerepe az egyszülős családok életében –
kutatási beszámoló
Nagy Zsolt (SE EKK) és Dr. Asztalos Bernadett (SE EKK)
Családi diszfunkciók árnyékában
Papp Zsuzsanna (SE EKK)
Krónikus betegséggel élő gyermekeket nevelő családok – ki hogy látja a gyermek jóllétét?

Dr. Zelena András (BGE KK)
Gyásztámogató módszerek gyermeküket gyászoló szülők részére

SZ3 A “védők” egészsége (előadás szekció)
15.45-17.15

331-es terem

Dr. Vingender István (SE ETK)
A homogámia szociokulturális reprezentációi diplomás ápolók házasodási szokásaiban
Mihálka Mária (SZTE ETSZK)
Családterapeuták egészsége és egészségmagatartása
Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna (SE ETK)
A III. szintű neonatális intenzív centrumokban dolgozó orvosok szakmai és családi nehézségei, elégedettsége – Magyarországi helyzetkép
Dr. Vida Anikó (SZTE ETSZK)
A koraszülött gyermekekkel dolgozó szakemberek tapasztalatai az ellátórendszer működésének erősségeiről és gyengeségeiről
Monostori Dóra (SZTE ETSZK)
Perinatális veszteségek oktatása az orvostanhallgatók tanatológia kurzusában

SZ4 Szülés és születés 1 (fórum szekció)
13.45-15.15

335-ös terem

Jávorné Dr. Erdei Renáta (DE EK)
Boldogtalan terhesek – avagy a várandósság, mint teher
Dr. Kisdi Barbara (PPKE BTK)
„Az a lényeg, hogy jelen vagyok”. A dúlai támogatás önértelmezése.
Besszer Mónika (PTE ETK)
Az élet első órája – Az aranyóra jelentősége és gyakorlata kórházainkban
Nyitrai Eszter (Világra jönni - Szülni és születni jó)
Császármetszés alatti kommunikáció
Clease Piroska (SE ETK)
Nőközpontú szülészet – beszámoló a dán ellátórendszerről a külföldön töltött szakmai
gyakorlat alapján
Novák Julianna (ELTE PPK)
Családbarát szülészet – elérhetetlen álom vagy hétköznapi valóság?

SZ5 Szülés és születés 2 (fórum szekció)
15.45-17.15

335-ös terem

Dr. Gradvohl Edina (SE ETK)
Gyermekáldás isteni segítséggel
Dr. Dyekiss Virág (MTA BTK)
Holdanya, hadd szülessen gyermek! Szülés és születés a szibériai nganaszanok körében
Kácsor-Dvorák Luca (SE ETK)
Szülészet az ortodox zsidó kultúrában
Ahmad Krisztina (SE ETK)
Magyarországon élő muszlim nők vallási hiedelmeinek és szülési szokásainak vizsgálata
Lukács J. Ágnes (SE ETK)
Szülés etnikai metszetben – Cigány édesanyák a szülészeti ellátásban
Bóné Veronika (SE EKK)
Láthatatlan családpolitikai intézmény: a nagyszülők

SZ6 Poszter szekció
13.15-13.45 földszinti aula
Nyitrai Eszter (Világra jönni - Szülni és születni jó)
Szülőszobai kommunikáció
Prajda Diána (SE ETK)
Javaslatok a hazai szülőségre felkészítésre vonatkozóan, nemzetközi projektek alapján
Takács Izolda (DE HTDI)
Család vagy karrier? A család és karrier összeegyeztetésének nehézségei hazánkban az
akadémikus nők életútjának tükrében
Tománé Mészáros Andrea (OKI, SE DI)
A gyermekbántalmazás speciális esete, a megrázott gyermek szindróma és kialakulásának megelőzése

Regisztráció: https://goo.gl/zamoS1

