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Nyílt levél a Magyar Köztársaság Kormányának
Önökhöz, mint az ország elsı embereihez fordulunk segítségért.
Kezdeményezésünk azért jött létre, hogy a magyar népességfogyás közepette gyermeket vállalni szándékozó, de
egészségügyileg akadályoztatott párok számára segítséget, nagyobb támogatottságot érjen el.
A Támogatást születendı gyermekeinkért! civil szervezıdésünk, valamint tagjaink érdekei megegyeznek
Magyarország, sıt, egész Európa érdekeivel, hiszen köztudomású, hogy napjainkban egyre kevesebb gyermek
születik. Ezzel párhuzamosan az átlagéletkor folyamatosan emelkedik, s ennek következtében már a mai
fiataloknak is komoly terhet jelent az egyre népesebb nyugdíjas korosztályról történı gondoskodás. Ilyen
tendenciák mellett mire számítson majd idısként a mi generációnk? Rólunk vajon ki fog gondoskodni? Kik fogják
befizetni az adókat, a járulékokat, kik fogják eltartani az országot, hiszen már most rohamosan csökken az
újszülöttek, így a majdani adófizetık száma?
Régóta harcolunk érdekeink érvényesítéséért. Másfél évvel ezelıtt a mi kezdeményezésünkre sikerült deklarálni,
hogy a meddıségi kezelések miatt senkit ne lehessen elbocsátani a munkahelyérıl. Indítványunk eredményeként az
Országgyőlés azt is megszavazta, hogy kapjon nagyobb figyelmet és legfıképp szélesebb, hathatósabb támogatást
a terméketlenségi probléma. Kötelességünknek érezzük, hogy lehetıségeinkhez mérten küzdjünk céljainkért,
leendı családunkért, azért, hogy teljes életet élhessünk. Sokunk számára a teljes élet gyermek nélkül nem
képzelhetı el.
Vajon Önök is elmondhatják magukról, hogy kötelezettségeiknek megpróbáltak eleget tenni? Hogy azon
törekvéseink, melyeket Önök már hivatalosan is elismertek, méltó figyelmet és támogatottságot kaptak az elmúlt
idıszakban? Hangsúlyozzuk, hogy hosszú távon ezek a célok közös célkitőzéseink, mert ha kis mértékben is, de
megvalósulásukon keresztül a drasztikus népességfogyás elleni harcban eszközként szolgálhatnak, nem is beszélve
arról, hogy számunkra, a meddıséggel küzdı párok számára mindezek jelentısége leírhatatlan.
Célkitőzéseink:
•

•
•
•

•

•
•

a mesterséges megtermékenyítést elıkészítı hormonkészítmények nagyobb támogatottsága, a rászoruló párok
anyagi támogatási rendszerének kidolgozása – hiszen sokan a magas költségek miatt nem merik vállalni a
lombik programot;
a támogatott beavatkozások számának változatlanul tartása – mert vannak közöttünk olyanok, akiknek az
ötödik, jelenleg utolsó támogatott nekifutásra sikerül;
egységes és kötelezı orvosi protokoll kialakítása a meddıgyanús párok kiszőrésére – mivel ennek hiányában
kerül sokszor többe, vagy válik eredménytelenné a kezelés;
a meddı párok alapvetı vizsgálatainak kibıvítése, minden fajta meddıségi kivizsgálás ingyenessé és
elérhetıvé tétele meddıségi központtól függetlenül – hiszen gyakran egészen egyszerő, ám ki nem vizsgált
okokra vezethetı vissza a gyermektelenség;
a Kormány fordítson kiemelt figyelmet a társadalom széles körő felvilágosítására, a meddıséghez vezetı okok
mind pontosabb feltárására, valamint, hogy ennek érdekében a Nemzeti Civil Alapprogramban erre külön
pályázati keretösszeget különítsen el;
a rászoruló párok pszichológiai és munkajogi védelme szakemberek bevonásával;
a nemhez kötött genetikai betegségek miatti mesterséges megtermékenyítés (PGD: preimplantatios genetikai
diagnosztika) Magyarországon is legyen elérhetı, engedélyezett; támogatott, valamint ennek lehetısége
ismertté váljon az érintettek körében;
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szakemberek bevonásával megalkotni a meddıségi kezelést nyújtó intézmények eredményességi mutatóinak
nyilvánosságát biztosító elveket és szabályokat az átláthatóság és az egészséges „verseny” kialakítása céljából;
a meddıséggel kapcsolatos felvilágosítás már a közoktatásban kapjon helyet;
meg kell szervezni a meddıség megelızésében és kezelésében érintett szakemberek felvilágosítását,
folyamatos képzését;
az örökbefogadással – mint a meddı párok gyermektelenségének orvoslására hívatott alternatív megoldással
kapcsolatban – szeretnénk elérni, hogy a gyermek családba történı beilleszkedésének elısegítése érdekében a 3
éven felüli gyermek örökbefogadása esetén is lehetıség nyíljon legalább fél év GYES igénybevételére.

Tények:
•
•
•
•
•

Magyarországon több mint 1 millió fogamzó korban lévı házaspár él. Közülük valamivel kevesebb, mint
100.000 vállal gyermeket évente;
a meddıség gyakorisága ma Magyarországon 15 % (csakúgy, mint világszerte), így ez a probléma körülbelül
150.000 párt érint;
évente körülbelül 20.000 pár keres orvosi segítséget, hogy gyermeke lehessen, de mindössze 3000 pár kerül
IVF (in vitro fertilizáció, azaz mesterséges megtermékenyítést alkalmazó) kezelésre;
ma a gyerekek 2 %-a lombikkezeléssel jön világra: évente mintegy kétezer lombikbébi születik
Magyarországon;
a fennmaradó párokról csak feltételezhetı, hogy egy részük részesül valamilyen meddıségi kezelésben.

Talán Önök nem is tudják, hogy egy ilyen, ráadásául veszélytelennek sem mondható meddıségi kezelés –
egészségbiztosítási támogatottsága ellenére is – több százezer forintba kerülhet, és semmilyen garancia nincs arra,
hogy ennek eredményeképpen gyermek fog születni. A költségek jelentıs mértékben lecsökkentik a lombik
programra vállalkozó párok számát, mivel ma Magyarországon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy ennyit
költsenek gyógyszerre, orvosi kezelésre.
Ezen változtatni kell: hogy ne legyen „luxus” felvenni a harcot a gyermektelenség ellen. Tisztában vagyunk azzal,
hogy a magyarországi népességfogyást önmagában ez a program nem képes megállítani, jelentısége mégis óriási.
Hiszünk abban, hogy együtt Önökkel lassíthatnánk Magyarország demográfiai katasztrófájának bekövetkezésén.
Mindenkinek ez az érdeke!
Tisztelettel:

Támogatást születendı gyermekeinkért!
civil szervezıdés
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Támogatást születendı gyermekeinkért!

ALÁÍRÁSGYŐJTİ ÍV
a Támogatást születendı gyermekeinkért!
civil kezdeményezés által megfogalmazott nyílt levélhez
A Támogatást születendı gyermekeinkért! civil szervezıdés tájékoztatja az aláírásgyőjtı ívet aláírókat, hogy adataik
megadása önkéntes. Az aláírásgyőjtı ív aláírásával vélelmezni kell a feltüntetett adataik kezeléséhez történı
hozzájárulásukat. A Támogatást születendı gyermekeinkért! civil szervezıdés az adatokat „petíciós jog gyakorlása,
figyelem felhívása a meddıséggel érintettek problémáira” célból kívánja kezelni, és a levél címzettjéhez, a Magyar
Köztársaság Kormányához elıreláthatólag 2007. január végén kívánja továbbítani.
Nyilatkozat
Az aláírásgyőjtı ív aláírásával kívánom jelezni, hogy egyetértek a Támogatást születendı gyermekeinkért! civil
szervezıdés által megfogalmazott nyílt levélben foglaltakkal.
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