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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett ,, Valójában mire költ a kormány 140 millió forintot "természetes 
fogamzássegítés" címen?" című írásbeli kérdésre - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr
megbízásából- az alábbi választ adom.

Ahogy a fejlett világban, hazánkban is sok fiatal pár számára komoly probléma a meddőség,
ezért a Kormány minden lehetséges eszközzel igyekszik segíteni a családokat.

Az Ön kérdései mögött lévő aggodalom azért álságos, mert Önök kormányon éppen a
meddőségi problémákkal küzdő családokon kívántak garasoskodni. Önök évekig azt
számolgatták, hogyan lehetne radikálisan megvágni a lombikprogram finanszírozását. Az
egészségügyért felelős miniszterek a közfinanszírozott ciklusok megszüntetéséért
munkálkodtak, felháborítva a közvéleményt és a szakmát. Horváth Ágnes egészségügyi
miniszter a következő indokkal tervezte megfelezni a meddő párok támogatására szánt
költségvetési összeget: ,,Ha Európában meg tudnak csinálni kettőből egyet sikeresen, vagyis
az első 50 százalék, akkor nálunk miért nem?"

Az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel
összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének
megerősítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1600/2017. (VIII. 31.) Korm.
határozat 2030/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal módosított 4. pont c) alpontja értelmében a
Kormány 140.000.000 forint forrást biztosít a Természetes fogamzássegítés jogcímcsoport
javára a felmerülés ütemében.

A program része az egészségnevelés, fókuszálva a meddőségi problémákat okozó lelki okok
alapos körüljárására.
A támogatásból különböző terápiás programokat valósítanak meg gyermektelen párok
részére. A megvalósítandó programok között szerepel a család pszichés támogatásának
gyakorlata, a családdá válás lelki folyamatai, vagy az anyaság és apaság szerepei. A terápiás
programok nemcsak az előadásokból, hanem hozzá kapcsolódóan életvezetési, étkezési,
egészségügyi tanácsadásból, speciális tornából, gyakorlatokból, egyéb programokból is
állnak. A programban résztvevő szakemberek számára negyedévente egy alkalommal
biztosítanak továbbképzést.



A termékenységi problémák széleskörű kezelése közös, nemzeti, nemzetstratégiai ügy. Az
előrelépéshez politikai nézetektől függetlenül minden magyar emberre szükség lesz, ezért a
magyar családok érdekében kérjük Képviselő Asszony támogatását és jóindulatát is.

Budapest, 2018. július 19.

Tisztelettel:


