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1. BEVEZETÉS 

„A család is... olyan valami az életben,  

ami becses... Olaj az élet lámpásában.”  

(Gárdonyi Géza) 

A családalapítás egy egyén számára nagyon komoly elhatározás. Ez a döntés 

nem csak az adott pár életét változtatja meg, hanem a körülöttük élő emberek életét 

is. Egy gyermek Isten legcsodálatosabb ajándéka, ezért fontos, hogy ezen 

döntésünket kellő megfontolás után tudatosan, a magzat egészségben való 

megfogantatásáért minden tőlünk telhetőt megtéve hozzuk meg. Ez a fajta 

családtervezés nagyobb esélyt biztosít arra, hogy testileg és lelkileg egyaránt 

egészséges utódot hozzunk a világra, aki a társadalom hasznos tagjává válik majd. 

A tudatos családtervezés tárgykörével érdemben főiskolai éveim elején, 

oktatóimnak köszönhetően ismerkedhettem meg. Mivel nagy érdeklődéssel töltött el 

ez az igencsak szerteágazó témakör, ezért hamar világossá vált számomra, hogy a 

diplomamunkám témájának is ezt választom majd a későbbiekben. A családtervezés 

fogalma manapság gyakran hangoztatott kifejezés, mégis nagyon sokan zavarba 

jönnének, ha ki kellene fejteniük, pontosan mit is takar ez a kifejezés. A szaporodás, 

a családalapítás az emberiség nagy küldetése amióta világ a világ, mégis nem 

mindegy, hogy ez tudatosan vagy a természetre hagyatkozva valósul meg. 

A főiskolai tanulmányaim alatt folytatott gyakorlataim során rengeteg olyan 

esettel találkoztam, amiben a tudatos családtervezés ismeretének hiánya negatívan 

hatott az adott családra. Túlnyomó részt a hátrányos helyzetűeknél véltem ezt a 

jelenséget felfedezni, így úgy döntöttem, hogy az ő köreikben kísérlem meg az 

alábbi témakör kutatását. 
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Mivel Borsod - Abaúj - Zemplén megyében születtem, élek, tanulok és 

remélhetőleg védőnői munkámat is ebben a megyében kezdem majd el, fontosnak 

véltem feltérképezni az itt jelentős számban jelen lévő társadalmi réteg ismereteit és 

szokásait. Kutatásom célcsoportjának a megyaszói roma női lakosságot 

választottam, mivel az elmúlt évek során rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a 

térségben a hátrányos helyzetű lakosságcsoporttal kapcsolatban. Ez idő alatt olyan 

esetekkel találkoztam, amely bíztatásul szolgált arra, hogy ezzel a témával érdemes 

és fontos foglalkozni.  

Míg a magasabban kvalifikált rétegnél azt tapasztaltam, hogy tudatosan 

tervezik a gyermekvállalást vagy éppen a fogamzásgátlást, addig a hátrányos 

helyzetűek nagy részénél éppen az ellenkezőjét láttam az esetek nagy többségében. 

A következő fejezetekben igyekszem e témákkal kapcsolatos fogalmakat, 

meghatározásokat összefoglalni, mindezeket hiteles forrásokkal alátámasztani. 
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2. MEGYASZÓ KÖZSÉG BEMUTATÁSA 

1
Megyaszó község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szerencs város 

vonzáskörzetében található meg. Két nagyobb város, Szerencs és Miskolc között 

helyezkedik el. A település lakosságának száma körülbelül 2900 főre tehető, 

melyből a cigányság körülbelül 30%-ot tesz ki. 

Megyaszó intézményei: 

A községben működő Mackó Kuckó Bölcsőde és Óvodába jelenleg 107 gyermek 

jár, melyből 88 fő roma származású. Az intézményben egy bölcsődés csoport 

működik 15 fővel, melynek férőhelye az utóbbi időkben már kevésnek bizonyult, 

ezért az önkormányzat - orvosolva a problémát - létrehozott egy különálló 

bölcsődét, ami további 15 fő felvételét tette lehetővé. A csoportokat fele-fele 

arányban alkotják a magyar és a roma származású gyermekek. 

A Mészáros Lőrinc Általános Iskola tanulói létszáma 316 fő, melyből 208 tanuló 

roma származású. 

A Biztos Kezdet Ház nevű, Gyermeksegély Program által létrejött intézmény 

támogatja a 0-5 éves korú gyermekek és családjaikat a hátrányos helyzet 

generációkon átívelő megismétlődésének elkerülésében, fejlesztik a speciális 

nevelést igénylő gyerekeket, életviteli tanácsokkal látják el őket és fejlesztik 

egészségkultúrájukat. A Biztos Kezdet Ház nagy népszerűségnek örvend a 

községben, a családok- kiváltképp az édesanyák- szívesen járnak naponta 

gyermekeikkel ide. A település központjában található a Polgármesteri Hivatal, a 

Házi-és Gyermekorvosi Rendelő, a Fogorvosi Rendelő, illetve a Védőnői Szolgálat. 

Korábban a lakosság nagy része az egykori Diósgyőri Acélgyárban, valamint 

a Szerencsi Cukorgyárban dolgozott, ám a gyárak  későbbi felszámolása után  

rengeteg aktív korú személy maradt munka nélkül. Akadtak olyanok, akik el tudtak 

más munkahelyeken (pl. Bosch, Nestlé, Bon-bon Kft, Shinwa, stb.) helyezkedni, ám 

így is sokan maradtak munka nélküliek. Ezen állapotok enyhítésére csatlakozott a 

helyi önkormányzat a Közmunka Programhoz, mely hatására sokak anyagi helyzete 

javult. A községben a munkanélküliség nem tekinthető drasztikusnak, jelenleg 

                                              
1
 A község bemutatásának adatai a www.megyaszo.hu weboldalon kívül a Megyaszói Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak adatszolgáltatása alapján került lejegyzésre. 

http://www.megyaszo.hu/
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Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban 206 ember részesül. A roma 

lakosságnak alapvetően megvan a munkára való hajlandósága, a többség a segély és 

a közmunka lehetősége közül az utóbbit választja. 

Megyaszó önellátó nagyközség, saját sertésteleppel, térkő gyártó üzemmel, 

fóliasátorral, valamint zöldség és gyümölcs konzerváló kisüzemmel rendelkezik, 

melynek köszönhetően még több helybéli lakos tud dolgozni. 

2.1.  Megyaszó község önkormányzatának nővédelemmel kapcsolatos 

törekvései 

Megyaszón meglehetősen magas a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos 

helyzetű, roma lakosok száma. Ez természetesen kihatással bír az adott etnikai 

csoport fogamzásgátlási attitűdjére is, hiszen a nehéz anyagi körülmények között 

élő embereknek többnyire nincs lehetősége a korszerű, megbízható fogamzásgátló 

eszközök megvásárlására. Kádárné Nagy Edit
2
 megyaszói körzeti védőnő  

javaslatára 2014  novemberében kezdetét vette az a nővédelmi program, melynek 

célja,  hogy  a községben élő, nehéz helyzetű nőknek segítséget nyújtson  a nem 

kívánt terhességek megelőzésében (elkerülve ezzel az esetleges terhesség 

megszakításokat, aminek kereslete  a védőnő elmondása szerint településükön az 

elmúlt években egyre növekvő tendenciát mutatott ), valamint ezáltal egészségügyi 

állapotukon segítsenek.  Edit tapasztalatai alapján azt is elmondta, hogy a roma nők 

manapság már hajlandóbbak a fogamzásgátlók használatára, ám nem az 

odafigyelést igénylő módszerekre, sokkal inkább a hosszú távon védelmet nyújtó 

fogamzásgátlók felé orientálódnának, azonban ezek költségeit nem tudják fedezni, 

így újra és újra teherbe esnek, mely sok esetben terhesség-megszakítással végződik. 

A védőnő célcsoport körében végzett előzetes igényfelmérés után először a helyi 

polgármesternek terjesztette elő ötletét - miszerint a rászoruló roma nőket 

támogassa az önkormányzat egy korszerű intrauterin eszköz felhelyezésével - aki 

feltétel nélkül támogatta és szükségesnek tartotta ezt a lépést, továbbá megbízta 

Editet, hogy kutassa fel a lehetőségeket mind választék, mind a beszerzés 

                                              
2
 Megyaszó község nővédelmi programja Kádárné Nagy Edit védőnő kezdeményezésére kezdődött el, a 

program ismertetése az Ő elmondása alapján került lejegyzésre. 
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szempontjából. A roma nőknek kérelmezniük kellett a hivatal felé egy egyszeri 

települési támogatást, mely elnyerése után a pénzt összegyűjtve a védőnő szerezte 

be mindenki számára a fogamzásgátló eszközt. Miután megvásárolták az intrauterin 

eszközöket (kezdetben 10 db-ot), felvették a kapcsolatot a szerencsi Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Intézet nőgyógyász szakorvosaival, akik az eszköz 

ingyenes felhelyezésével támogatták ezt a preventív jellegű törekvést. Az orvosok 

megkapták az eszközökkel együtt azoknak a névsorát, akik szeretnének élni a 

lehetőséggel. 2014 óta 7 db intrauterin eszköz (IUE) került felhelyezésre, a többi 

esetben az érintett nők vagy újra teherbe estek vagy éppen meggondolták magukat. 

A tapasztalat szerint a beavatkozáson átesett nők pozitív tapasztalataik alapján 

buzdítják nőtársaikat ezen lehetőség megragadására. Ennek bizonyságául az a tény 

szolgál miszerint jelenleg 17-en adták be kérelmüket, így továbbra is szeretnék 

folytatni ezt a tevékenységet. Végső soron sikeresnek tekintik a kezdeményezést, 

hiszen ezzel a pár darab felhelyezéssel is rengeteg nem kívánt terhességet és sok 

egészségkárosító hatást előztek meg. 
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3.  A CIGÁNYSÁG HELYZETE MAGYARORSZÁGON  

Először is tisztázzuk: Kit nevezünk cigánynak, romának? 

 Ez a kérdés kétség nélkül régóta foglalkoztatja a cigányokkal foglalkozó kutatókat, 

mivel tudományosan, egyértelműen nem lehet megmondani, kiket is nevezünk így. 

Nyugat- Európában a „cigány” megnevezés nem etnikai töltetű, először is 

életformára utal, míg a „roma” elnevezés egy nép neveként, általánosítva és 

politikai összefüggésben jelenik meg- ez bizonyos mértékig eltér a hazai 

gyakorlattól. Figyelembe véve és ismerve a „roma” és a „cigány” megnevezések 

eltérő jelentését, gyakran felváltva használjuk a két elnevezést. Ez megfelel a hazai 

roma és cigánykutatások szóhasználatának is: mindkettőre találunk példákat, sőt, a 

valamely megnevezést inkább alkalmazó szerzők, kutatók fogalomhasználata sem 

kizárólagos. (Pásztor, 2013.) 

 A 16. századi, európai illetve magyarországi történeti forrásokban a 16. századtól a 

cigányság fogalma kétféle értelemben jelenik meg: 

Az első, miszerint cigánynak azt tekintjük, aki annak született, tehát beleszületett 

egy közösségbe, és ez teszi öt cigánnyá- akár külső, akár belső meghatározás 

alapján számít cigánynak az a közösség az adott történelmi időben és térben. 

 A másik értelemben a cigány az, aki azzá lett, illetve kinézete is erre utal. Ennek az 

értelmezésnek nem kizárólagos kitétele a fizikai antropológiai kinézet (haj, bőrszín, 

jellegzetességek, stb.), a szociális jellem, a társadalomban elfoglalt helyet kifejező 

szemmel látható jelek összességét tartalmazza. Ez sok esetben a társadalom olyan 

személyeire is kiterjedt, akik nem cigány közösségbe születtek. (Pál, 2007.) 

Az legfőbb – társadalmunkban is tükröződő – probléma az általános 

megfogalmazással az, hogy egyáltalán lehetséges-e a cigányokat definiálni”. 

(Törzsök, 1998.) 

Tehát a kérdés megválaszolása nem is annyira egyszerű. 

 A definíció keresése során arról kaphatunk képet, hogy egy adott kor illetve 

tudományág milyennek látja az általa cigánynak titulált népességet, nem pedig 
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arról, hogy kik a cigányok alapvetően. A fenti megfogalmazások problémái és az 

antropológia tanúságtétele alapján azt mondhatjuk, hogy az általános definiálás 

szinte képtelen vállalkozásnak tűnik. Egy kisebb csoport, vagy egy csoport 

bizonyos szűkebb időbeli meghatározása lehetséges, viszont a „cigányság” általános 

definiálása- már csak a csoport -, tér- és időbeli stb. differenciák miatt is – nem 

tekinthető kivitelezhetőnek.  

Az tudniillik, hogy kik is a cigányok valójában, csak azokhoz viszonyíthatóan 

határozható meg, akik nem - cigánynak tartják önmagukat. Szumma – szummárum, 

a cigányok meghatározása tehát a cigányok és nem - cigányok viszonyulásának 

megfogalmazása, és nem egy homogén, általános érvényű definíció. (Törzsök, 

2001.). 

2.2.  A cigányság helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

A megye a lakosság etnikai összetételét tekintve hagyományosan multikulturális, 

multietnikus régió. Nyolc nemzeti kisebbséget számlálhatunk meg ezen térségben, 

amelyek a ruszin, a szlovák, a lengyel, a bolgár, a német, a román, a görög és az 

örmény népcsoportok. Kitüntetett figyelmet kíván azonban a cigányság jelenléte és 

szociális gondjainak sokasága. A szomszédos Kelet-szlovákiai régióval együttesen 

itt, a magyar-szlovák határ két oldalának tágabb térségében él Európa egyik 

legnagyobb összefüggő cigány népessége. Hazánkon belül a 2011-es népszámlálás 

eredményeinek alapján ebben a régióban a legnagyobb a cigány népesség jelenléte.  
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1. ábra A három legnagyob nemzetiséghez tartozók aránya, 2011 ( % ) 
Forrás: KSH , 2011 

 

Borsod-Abaúj- Zemplén megye lakosságának egyre nagyobb részét teszi ki a roma 

népesség. A Magyarországon élő, megközelítőleg 75 ezer cigány területi 

koncentrációja országosan itt a legnagyobb. A cigány lakosság száma az elmúlt száz 

év alatt közel ötszörösére duzzadt. A városokban már a lakosság 7,2%-át, a 
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falvakban 12,8%-át teszik ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 8 településen 

már a cigányok vannak többségben, illetve további 13 településen arányuk 40-50%-

ra tehető. Ennek a térségnek és népcsoportnak a helyzete Magyarországon csak a 

határon átívelő, az Európai Unió által kiemelten támogatott hosszú távú fejlesztési 

program segítségével lenne megoldható. A 2011-es népszámlálás adatai alapján 

viszont Észak- Magyarország népességének már 7,8 %-a roma nemzetiségűnek 

vallotta magát, és ez az arány meghaladta a többi régió értékét. A roma 

nemzetiséghez tartozók – megyei népességen belül – legmagasabb arányban 

Borsod- Abaúj- Zemplén megyében 8,5 %-ban, Szabolcs - Szatmár – Bereg 

megyében 8%-ban, Nógrádban 7,7 %-ban, valamint Heves megyében 6,3 %-ban 

voltak jelen. (KSH, 2011.) 

Borsod megye lakosságát tekintve megközelítőleg 10 %-a tartozik valamely hazai 

nemzetiséghez: a 2011-es népszámlálás alapján valamely nemzetiséghez tartozónak 

vallotta magát 66182 fő, ennek 88%-a cigány nemzetiségű. A régió összes 

lakosának számából a romák 7,9%-ot képviselnek. Ezek az adatok azt tükrözik, 

hogy az önmagukat a cigány nemzetiségűnek vallók aránya növekvő tendenciát 

mutat, 25%-kal növekedett a 2001-es adatokhoz képest megyei szinten. (KSH, 

2011.) 

2.3.  A cigányság családtervezéssel, várandóssággal és szüléssel 

kapcsolatos szokásai  

A statisztikák alapján illetve a lakosság összetételét megfigyelve azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a cigány nők gyakorta több gyermeket szülnek, 

mint a nem-cigányok. 
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3. ábra Az élveszületett gyermekek átlagos száma korcsoport és nemzetiség szerint, 

2011 ( % ) 
Forrás: KSH, 2011. 

 

 Kutatásomban többek között ezt a jelenséget is közel hozom a cigányság 

hagyományaival, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a cigányok körében 

fennálló szokások miként határozzák meg a gyermekek születésének számát. Az 

első gyermek vállalása jellemzően korábban, jórészt serdülőkorban történik meg. A 

családtervezéssel, fogamzásgátlással szembeni gyakori ellenállással, a 

hagyományokkal és kultúrával együtt hozzájárul a sok gyermeket és több generációt 

magába foglaló családszerkezetet fennmaradásához. A cigányság családtervezése 

leginkább természetes családtervezésnek tekinthető.  (Fónai, Pénzes,Vitál 2006.) 

A várandósság „kultúrája” a cigányok társadalomban nem elterjedt szokás, a 

terhességet és magát a szülét természetes, kiemelt figyelmet nem igénylő 

folyamatnak tartják, így nem fektetnek rá különösen nagy hangsúlyt. Az asszonyok 

áldott állapotuk ellenére sem élnek kímélő életet, számos esetben találkozhatunk 

tudatos és tudattalan egészségkárosító szokásokkal, mint például a nem 

egészségtudatos, egyoldalú táplálkozás, a szervezetre ártalmas alkoholos italok 
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fogyasztása, illetve a dohányzás, valamint a megterhelő fizikai életmód folytatása, 

mint például a súlyos csomagok emelése, hordása. A nők sajátos felfogása szerint a 

gyermekvárás nem a jövőt szimbolizálja, mivel a gyermek érdemben még nincs 

jelen a családban, egyelőre csak az anya létezik kettejük közül. Az élet nem változik 

meg, ugyanúgy folytatódik, mint ahogyan tegnap, nem kíméletesebb a munka, nem 

kíméletesebb a szegénység, a nélkülözés, akkor miért lenne kímélet a rosszul 

berögzült szokásokban, így a dohányzásban. Összegezve, a terhesség ideje a 

cigányságnál nem a leendő gyermekről szól, de amint megszületik és felsír, a 

család, a közösség középpontjává válik, anyjával igen szoros, elválaszthatatlan 

egységet alkot. (Szuhay, 1999.) 

Korábban a szülésnél a cigányasszonyok többnyire magukra voltak utalva, olyankor 

a férfiember el is ment a háztól. Amikor a kismama érezte, hogy közeleg a szülés 

ideje valamelyik nő rokonának, legfőképp édesanyjának, lánytestvérének vagy épp 

a szomszéd asszonyának szólt, bár megesett, hogy a segítség csak akkor érkezett 

meg, mikor az újszülött már megszületett. Már többedszerre szülő nő esetében az 

sem volt ritka, ha nem hívott segítséget és önmaga végezte a műveletet. A szülés, a 

gyermekágyas időszak többnyire nem jár könnyítéssel az anya számára, munkáját és 

a gyerekek ellátását ugyanúgy el kell látnia, mint a szülést megelőzően. (Rostás-

Farkas, 2006.) 
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4. A CSALÁDTERVEZÉS FOGALOMKÖRE  

Nagyon fontos, hogy az adott pár tudatosan döntsön a kívánt gyermekek számáról, 

tudatosan tervezze meg lehetséges fogantatásuk idejét, valamint minden tőlük 

telhetőt megtegyenek azért, hogy gyermekeik a lehető legoptimálisabb egészségi 

állapotban jöjjenek világra. Míg az állatvilágban a fajfenntartás ösztönétől vezérelve 

a természetre hagyatkozva történik meg az utódnemzés, addig nekünk, civilizált 

embereknek nem tanácsos a véletlenre bízni ezt az igen fontos döntést. (Berkő, 

2006.) 

A családtervezés nem jelent mást, mint törekvést arra, hogy a család, a közösség 

létszáma fent tudjon maradni, vagy lehetőség szerint növekedjen. Tehát 

családtervezés gyakorlati megvalósítása a gyermekáldás bekövetkeztéért, vagy 

annak elkerülése érdekében történő módszerek alkalmazása. Tehát mindenki, aki 

utódot szeretne vagy nem szeretne, függetlenül az eredménytől, családot tervez. 

(Piskótiné, 2008.) 

5.1.  A pozitív családtervezés  

A pozitív családtervezés fogalma magába foglal minden olyan törekvést, amelynek 

célja, hogy a megtermékenyítés létrejöjjön, valamint a kívánt terhesség óvása, a 

koraszülés, illetve a fejlődési rendellenességek elkerülése. (Berkő, 2006.) Fontosnak 

tartom megemlíteni a prekoncepcionális gondozás jelentőségét ezen pontban, amely 

a várandóssággal kapcsolatos előrelátható kockázati tényezők vizsgálatát és 

megelőzését célozza, illetve hatásainak minimalizálására irányul. A gondozás már a 

tervezett terhesség előtt 3 hónappal elkezdődik és egészen a terhesség 12. hetéig 

tart. Jelentőségét az az általános tendencia adja, miszerint a nők napjainkban egyre 

idősebb korban vállalnak terhességet és ez sok esetben nagyobb szülészeti és 

nőgyógyászati rizikóval is jár. (Berkő, 2006.) 
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5.2.  A negatív családtervezés fogalma 

A negatív családtervezés a nem várt terhességek megelőzését  és a nem kívánt, de 

védekezés hiányában mégis bekövetkezett és megtartani nem szándékozott 

terhességek megszakítását jelenti. (Berkő, 2006.) 

5.3.  A fogamzásgátlás 

A fogamzásgátlás kifejezés alatt a terhesség bekövetkezését meggátoló eszközöket 

és módszereket értjük. A fogamzásgátlás lehetőségei már évszázadok óta 

foglalkoztatta a női társadalmat világszerte, ami persze teljesen érthető, hiszen ők 

tették kockára saját egészségüket, mi több, sokszor életüket egy nem tervezett 

terhességgel, valamint jórészt a gyerek gondozása és nevelése is többnyire az ő 

feladatuk volt. Az idők során a nők ezért mindig is próbálkoztak különféle 

módszerekkel, amelyekről úgy vélték, hogy szabályozhatják a fogantatást. Ezek a 

praktikák igen változatosak voltak, koronként és kultúránként más-más 

megoldásokat alkalmaztak. Minden korban voltak különféle védekezési módszerek 

a hüvelybe helyezett mézen, a különböző szerves anyagokból készült 

méhszájsapkán át a közösülés utáni növényi főzetek hüvelyöblítésre való 

használatáig. (Seregély, 1976.) 

A megszakításos közösülésről már az Ószövetségi Szentírás is említést tesz: az 

egyik ószövetségi atya, Onán - megszakított közösülést végzett : „ Ónán pedig tudja 

vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez 

bemegy vala, földre vesztegeti el vala a magot, hogy bátyjának magot ne 

támasszon.”3 (donna.hu, 2008.) 

(Mózes I. könyve 38. rész, 9. vers. Szent Biblia) 

A középkori Európa legelterjedtebb védekezési formájaként a közösülés előtt 

felhelyezett citromdarab volt, mely erős savas hatása miatt jórészt elpusztultak a 

spermiumok valamint a méhszájat összehúzva minimálisra csökkentette az esélyt a 

megtermékenyítésre. A természetes alapú gyógynövény főzetek használata sem volt 

ritka, de ezek nem bizonyultak túlságosan hatásosnak, mint más megoldások. 

                                              
3
 www.donna.hu  

http://www.donna.hu/
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Napjainkban már nincs szükség ilyen módszerek alkalmazására, hiszen 

korszerűbbnél korszerűbb és magasabb hatásfokú fogamzásgátlási lehetőségek 

sokasága közül válogathatunk. A fogamzásgátlásnak különböző módszereit 

csoportosíthatjuk: 

- hormonális fogamzásgátlók 

- sterilizálás 

- intrauterin eszközök 

- mechanikai és spermicid eszközök 

- természetes, eszköz nélküli védekezés. 

A fogamzásgátló módszerekkel szembeni elvárások a következők: 

- legyen a módszer megbízható, könnyen elsajátítható 

- ne legyenek mellékhatásai 

- legyen olcsó és könnyen elérhető 

- ne legyen illúzióromboló 

- ha a terhesség mégis bekövetkezne, a magzatot ne károsítsa 

(Berkő, 2006.) 

A fogamzásgátlók megbízhatóságát Pearl- indexszel mérik, amely megmutatja, 

hogy az adott módszer 1 évig tartó alkalmazása ellenére 100 nő közül hánynál 

következik be nem várt terhesség. Értelem szerűen minél kisebb egy fogamzásgátlás 

Pearl - index értéke, annál biztonságosabb az alkalmazott védekezési mód. (Berkő, 

2006.) 

A negatív családtervezéshez tartozik, mégis elkülönítendő eljárás  a terhesség-

megszakítás. Alkalmazásának oka többirányú lehet: vannak, akik azért döntenek e 

módszer alkalmazása mellett, mert szegényes egészségkultúrájuk miatt nem ismerik 

a védekezés lehetőségeit vagy éppen nehéz anyagi körülményeik közepette nem 

tudnak szert tenni az adott fogamzásgátlóra. Mindezek mellett az is a gyakori okok 

között szerepel, amikor a pár felelőtlenül, védekezés hiányában létesít (gyakran 

alkalmi) szexuális kapcsolatot. Széles körben keringenek téves információk a 

terhesség megszakítás veszélyeivel kapcsolatosan. Sokan úgy vélik, hogy az orvos 

által végzett beavatkozások teljesen veszélytelenek, ám ez tévedés. A halálos 

szövődményekkel járó esetek száma ritka, de időnként ilyen történésekről is 
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hallhatunk. Az abortusz okozta egészségkárosodás esetében elkülöníthetünk korai 

(műtét alatti) és késői szövődményeket. Korai szövődménynek tekintjük a méhtest 

sérülését, a méhnyak berepedését, esetleges lepényrészek visszamaradását. Ezek 

miatt akár a hysterectómia is indokolttá válhat. Késői szövődményként észlelhető a 

belső nemi szervek gyulladásai, meddőség, vérzészavarok, spontán abortusz vagy a 

későbbiekben koraszülés kockázata. A szövődményeket kialakulását nagyban 

befolyásolja, hogy milyen idős a terhesség. Ha a terhesség kora nem haladja meg a 

12 hetes kort, a káros következmények valószínűsíthetően alacsonyabb, mint az 

idősebb terhességeknél. (Berkő, 2006.) 

„Az erkölcsi értékrend átformálása, a lelkiismeret megerősítése lenne a 

legfontosabb. Mert igaz ugyan, hogy a ma érvényes törvények csak a már 

megszületett magzatot ismerik el emberi jogokkal teljes körűen felruházott 

embernek, a valóság azonban az, hogy a kicsi embrió, majd magzat olyan emberi 

élőlény, akiből –ha el nem pusztítanánk – ember válna. Aki ultrahang – vizsgálattal 

látta már egy parányi lény szívdobogását, aki látott már küretkanállal szétroncsolt 

magzati agyvelőt, koponyát és végtagokat, az tudja, hogy a terhesség megszakítás 

élő emberi lény pusztítását jelenti. A törvény megengedi ezt, de a nem kívánt 

terhesség megszakíttatása egyáltalán nem törvényszerű. A nem kívánt terhességet 

ugyanis nem megszakíttatni, hanem megelőzni kell!„ (Berkő,2006,145) 
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5. A KUTATÁS ÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

Kutatásom célja, hogy felmérjem a megyaszói roma női lakosság ismereteit a 

fogamzásgátlásról, valamint megismerjem erre irányuló szokásaikat, 

meggyőződéseiket annak érdekében, hogy a jövőbeni munkám során mindezt 

figyelembe véve eredményesebben tudjam segíteni őket a tudatos 

családtervezésben.   

A kérdőív végleges arculatát 2015 decemberére sikerült kialakítanom, majd a 

megyaszói védőnők segítségével került továbbításra a község női lakossága felé. A 

kitöltők a 13-58 évesek korosztályát képviselik, így összetételüket vegyesnek 

tekinthetjük. A kérdőív szerkesztése során arra törekedtem, hogy a kérdések 

lényegre törőek, rövidek és közérthetőek legyenek minden korosztály számára.  

Az adatgyűjtés előre elkészített, szakmai szempontok alapján összeállított, 23 

kérdéses, anonim, papír alapú kérdőívvel történt, melynek kitöltése önkéntességen 

alapult. A kérdések típusa feleletválasztásos, rangsorolásos és rövid kifejtést igénylő 

részek kombinációjából tevődött össze. A feleletválasztós kérdéseknél a 2 itemes 

dichotóm és több itemesis megtalálható .A több itemes, illetve a skálákat tartalmazó 

kérdések esetében a célom az volt,hogy minél differenciáltabb értékeket kapjak az 

elemzés során (pl. 1- leginkább preferálom vagy 10- teljes mértékben elzárkózom 

tőle). Az adatfelvétel módja papíralapon történt, 140 darab kiosztott kérdőívből 130 

darab érkezett vissza hozzám, melyeknek kiértékelését 2016 márciusában kezdtem 

el. 

A statisztikai elemzés során használt eljárások rétegzett mintavétellel történt, amely 

előzetes felmérés alapján a falu női lakossága településstruktúra alapján lett 

kiválasztva, ezért reprezentatív mintavételnek tekinthető.  
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Hipotéziseim: 

1. A romák családtervezése nem tudatos, a családalapítás jellemzően 18 éves 

kor alatt történik. 

2. A romák jelentős része teljes mértékben elzárkózik a terhesség elleni 

védekezéstől vallási és/vagy kulturális okok miatt. 

3. A roma nők kevés elméleti tudással rendelkeznek a fogamzásgátlásról és 

annak lehetőségeiről. 

4. Amennyiben fogamzásgátló módszereket alkalmaznak, annak 

kiválasztásánál előnyben részesítik a több hónapig védelmet nyújtó 

hormonális készítményeket. 

A következő részben a kutató munkám eredményeit kívánom ismertetni. 

Igyekeztem kapcsolatokat, összefüggéseket keresni bizonyos kérdések között, 

melyek alátámasztására az alábbi módszereket alkalmaztam: a gyakorisági és relatív 

gyakorisági eloszlásokon kívül korreláció vizsgálatot és T-próbát végeztem. 

Első kérdésem a válaszadók életkorára vonatkozott. A szemléletesség kedvéért hat 

csoportot ( >14 , 14-18 , 19-29 ,30-39 , 40-49 ,50 < ) hoztam létre. A korcsoport 

szerinti megoszlást tekintve megállapítható, hogy a legtöbb kitöltés a 19- 29 éves 

nők köréből származik, amit a grafikonon is megfigyelhetünk.  
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A kitöltések 31%-a a 19-29 évesek köréből  érkezett be, 25%-a a 30-39 éves 

korcsoportból, 21%-a a második csoportból, 12%-a a 14 év alattiak köréből, 4%-a a 

40-49 évesek közül, a maradék 7% pedig 50 feletti korcsoportból. 

A második kérdésben az adott személy legmagasabb iskolai végzettsége után 

érdeklődtem. A válaszadók 42%-a kevesebb, mint 8 osztályt végzett el, így ők 

halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintendők. 30%-uk elvégezte az általános 

iskolát, 20%-uk a szakmunkásképzőt  illetve szakközépiskolát, 6%-uk gimnáziumi, 

2%-uk pedig főiskolai,egyetemi végzettséggel rendelkezik. 

 

 

4. ábra 

Tehát elmondhatjuk, hogy a kitöltést végző célcsoport iskolai végzettségét tekintve 

a kevesebb, mint nyolc osztályt elvégzetteké volt a legjelentősebb. 

A megkérdezettek 78%-ának már volt szexuális kapcsolata, 22%-uk még nem él 

nemi életet. 

A 4. illetve az 5. kérdésben az után vizsgálódtam, hogy volt-e már terhes az illető, 

valamint a terhességei számára kérdeztem rá. A megkérdezettek 70%-ának már volt 

terhessége, 30%-ának még nem. A terhességek aránya a következőképpen alakult: a 

kitöltők 30%-ának egyáltalán nem volt még terhessége, 22%-a egyszer, 15%-a 
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kétszer, 44%-a három, illetve négyszer, 13%-a ötször vagy hatszor, 6%-uk pedig 

hatnál többször volt terhes.  

 

 ó 

4. ábra 

 

 

5. ábra 

 

A kérdőív 6. kérdésében a már szült nők körében arra kerestem a választ, hogy a 

várandósságuk tervezett volt-e. 70%-uk az igen választ jelölte meg, 30%-uk pedig a 

nem lehetőséget választotta. Szintén közepes erősségű összefüggés tapasztalható az 

iskolai végzettség és tervezett terhesség (r=0,62) között. Tehát a magasabb iskolai 

végzettségű anyák terhessége többnyire tervezett. 

A 7. kérdésemben arra kerestem a választ, hogy hányan szültek már. A válaszadók 
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A 8. kérdésem („Hány évesen szülte első gyermekét? ” ) elemzésénél ismételten 

korcsportokat hoztam létre ( 14-17 év, 18-25 év,26- 35 év ) a könnyebb átláthatóság 

érdekében. A már szült nők 46,5 % -a az első korcsoportban, 44,5 %-a a 

másodikban, 9 %-uk pedig a harmadikban helyezkedik el.  

 

6. ábra 

 

A 9. kérdés az élő gyermekek számára kérdezett rá. A válaszadók 35%-ának még 

nincsen élő gyermeke, az egy és két gyermekkel rendelkező anyák aránya 15-15%, 

három vagy négy gyermekeseké 26%, öt vagy hat gyermekeseké 6%, illetve a 

hatnál több gyermekes családoké 3% körül alakul. Közepes erősségű negatív irányú 

összefüggés tapasztalható (r=-0,53) az iskolai végzettség és a gyermekek száma 

között. tehát minél magasabb az iskolai végzettsége, annál kevesebb gyermeke van.  
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7. ábra 

 

A 10., a 11. és a 12. kérdés az abortusz témakörével kapcsolatos. Az abortuszon 

átesett nők aránya 21%-a kitöltők közül. Ezen nők 70%-a egyszer, 26%-a kétszer, 

4%-uk pedig háromszor, vagy annál többször esett át ezen a beavatkozáson. 

18,5% anyagi okokra, 15% orvosi javallatra, 33,5% esetében fiatal kor miatt, 

szintén 33,5% pedig egyéb okokra hivatkozva indokolja döntését. Szignifikáns 

különbség tapasztalható az abortuszok esetében az iskolai végzettségek között (p= 

0,002). 

A 13. kérdésben arra kértem a válaszadókat, hogy fogalmazzák meg, mit jelent 

szerintük a fogamzásgátlás. A megkérdezett roma nők 22%-a egyáltalán nem tudta 

megfogalmazni , 40%-uk pedig helytelenül írta le az adott fogalmat. A válaszadók 

mindössze 38%-a tudta csak helyesen definiálni a fogamzásgátlást. 

A 14. kérdés: Kitől értesült először a fogamzásgátlás lehetőségeiről? 

A válaszadók 43%-a  valamely családtagjától,  28%-a a védőnőtől, 9-9%-a 

barátoktól vagy nőgyógyász szakorvostól, a maradék 11%-a pedig egyéb helyről 

értesült a témát illetően. 

A 15. kérdésnél arra törekedtem, hogy minél optimálisabb képet kapjak a célcsoport 

által ismert fogamzásgátló módszerekről. A válaszok a következőképpen alakultak: 
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Gumióvszer 93% 

Megszakításos közösülés 66% 

Naptár-módszer 3% 

Spermicidek 10% 

Pesszárium 7% 

Hőmérőzés 5% 

Hormon injekció 75% 

Hormonális IUD 60% 

Sterilizáció 60% 

Fogamzásgátló tabletta 27% 

 

Ahogy a táblázat is jól tükrözi ,a célcsoport legismertebb fogamzásgátló eszközei a 

gumióvszer ( a kitöltők 93%-a ismeri ), a hormonális injekció ( 75%-os ismertség), 

valamint a megszakításos közösülés ,melyet a kitöltők 66%-a ismer. 

A 16. kérdés a roma nők által már alkalmazott fogamzásgátló eszközökre világít rá. 

A legtöbbek által kipróbált eszközök a gumióvszer (62%), a megszakításos 

közösülés (46%) és a hormonális injekció (35%). Ezeket követi a fogamzásgátló 

tabletta (14%), a hormonális intrauterin eszköz (9%), a sterilizáció (8%), a 

spermicidek (2%) a naptármódszer (1,5%), illetve a pesszárium illetve a hőmérő 

módszer 1-1%-kal.  

 

8. ábra 

62 % 

46 % 

1,5 % 2 % 1 % 1 % 

35 % 

9 % 8 % 14 % 

16. Kérem jelölje meg, mely 
fogamzásgátló módszert alkalmazta már? 
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A 17. kérdésből kiderül, hogy a megkérdezett nők 53 %-a védekezik, 47 %-uk nem 

alkalmaz semmilyen fogamzásgátló eszközt. A válaszok rávilágítanak, hogy a 

védekező nők 35%-a hormonális injekcióval, 17%-uk gumióvszerrel, 16%-uk 

fogamzásgátló tablettával, 13%-uk sterilizációval 10%-uk hormonális IUD-vel, 9%-

uk pedig megszakításos közösüléssel védekezik. 

 

 

9. ábra 

A 18. kérdésben az után kutattam, vajon mennyire elfogadott a roma családok 

körében a terhesség elleni védekezés. A megkérdezettek 78%-ánál családjuk teljes 

mértékben elfogadja és támogatja a fogamzásgátlást. 18%-nál a család nem 

támogatja ezen törekvéseiket, de mégis elfogadják döntésüket. Csupán 4%-ra tehető 

azok aránya, akiknél a családtagok teljes mértékben elzárkóznak ettől a 

lehetőségtől. Akik az utóbbi két lehetőséget jelölték a kérdőívben, azokat arra 

kértem, indokolják meg választásukat. 53%-uk vallási okokra, 47%-uk viszont 

anyagi okokkal magyarázta családja védekezéshez való negatív hozzáállását. 

A 19. kérdésben az után érdeklődtem, hogy vajon az adott roma nő családjában 

védekeznek-e valamilyen módszerrel. A válaszadók 76%-a igennel válaszolt, 20%-

uk nemmel, 4%-uk pedig nem tudja. Az igennel válaszolók családjában a 

leggyakoribb fogamzásgátlási módszernek a hormonális injekció bizonyult (46 %), 

melyet a fogamzásgátló tabletta használata (21%) és a gumióvszer használata  

35 % 

17 % 16 % 
13 % 

10 % 
9 % 

17. Amennyiben védekezik, mivel? 
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(17%) követ. A továbbá előforduló fogamzásgátló módszerek aránya a 

következőképpen alakul: hormonális intrauterin eszköz (7%), megszakításos 

közösülés (5%), sterilizáció (4%). 

A 20. kérdésnél arra kértem a válaszadókat, hogy fontosságuk szerint állítsák 

növekvő sorrendbe az adott szempontokat, amiket a fogamzásgátló módszer 

kiválasztásánál számba vesznek. A válaszadók 67%-a úgy véli, hogy a legfontosabb 

szempont, hogy az adott módszer biztonságos legyen. A második legfontosabb 

szempontnak a 4. kritériumot választották (37%), miszerint a fogamzásgátló szer 

hatása tartson több hónapig. A fontossági sorrend harmadik helyét a módszer 

könnyű elérhetősége, viszonylagos olcsósága foglalja el (33%), majd ezt követi az 

az igény, hogy ne legyenek mellékhatásai. A legkevésbé fontos szempontnak a „Ne 

legyen illúzióromboló!” kritérium bizonyult, melyet a válaszadók 79%-a csak az 

ötödik legfontosabbnak ítélt meg. 

 

10. ábra 
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5% 
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11. ábra 

 

 

12. ábra 
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2. Legyen olcsó, könnyen elérhető! 
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13. ábra 

 

 

14. ábra 

 

A 21. kérdésnél a válaszok alapján megtudhatjuk, hogy kitöltést végző roma nők 

50%-a a hormonális injekciót tartják a leghatékonyabb fogamzásgátló eszköznek. 

Döntésüket azzal indokolják, miszerint ez a fogamzásgátló módszer számukra 

olcsó, tartós védelmet nyújt és nem igényel napi szinten odafigyelést tőlük. 

25 %-uk úgy gondolja,hogy a sterilizáció a leghatékonyabb módszer, 13% pedig a 

gumióvszer mellett teszi le a voksát. Ezeket követi az intrauterin fogamzásgátló 

eszköz 7%-kal, a fogamzásgátló tabletta 4%-kal, valamint a megszakításos 

közösülést hatásosnak tartók 1%-a. 

16% 

26% 

37% 

15% 

6% 

4. Hatása tartson több hónapig!  

1 hely 2 hely 3 hely 4 hely 5 hely

1% 2% 6% 

12% 

79% 

5. Ne legyen illuzióromboló! 

1 hely 2 hely 3 hely 4 hely 5 hely
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A 22. kérdésnél arra kértem a válaszadókat, hogy állítsák növekvő sorrendbe 1-től 

10-ig terjedő skálán a fogamzásgátló módszereket úgy, hogy az 1-es szám jelölje a 

leginkább preferált módszert, a 10-es pedig azt, amitől teljesen elzárkóznak. 

 

15. ábra 

 

A fenti diagramról világosan leolvasható, hogy a legtöbben (46%) a hormon 

injekcióra adta a voksát,így ezt a tekinthetjük a leginkább előtérbe helyezett 

módszernek. 

 

16. ábra 
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A fenti ábra alapján kimondhatjuk,hogy a kitöltést végző roma nők döntő többsége 

a fogamzásgátló tabletta szedésétől zárkózik el leginkább. Ennek okát abban vélem 

felfedezni, hogy a fogamzásgátló tabletta szedése rendszerességet igényel, és 

elmondásuk szerint számukra terhes ennek észben tartása. 

A 23 kérdés válaszai alapján kiderül, hogy a kitöltők csupán 51%- a kért valaha 

tanácsot védőnőjétől a fogamzásgátlási módszer kiválasztásánál, 49%-uk viszont 

soha. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében elmondhatom, hogy a kutatásom során pozitívabb eredményeket 

kaptam, mint amikre számítottam. A kérdőívek kitöltetése közben azt tapasztaltam, 

hogy a roma nők nyitottak és szívesen vettek részt a felmérésben. A kutatásom célja 

az volt, hogy a Megyaszó községben élő roma származású nők fogamzásgátlási 

szokásait megismerjem, illetve az ezzel kapcsolatos ismereteiket felmérjem. 

Célcsoportomnak a 13-58 éves korosztályba tartozó megyaszói női lakosságot 

választottam, akiket a község intézményeiben (iskola, védőnői tanácsadó, stb.) 

kerestem fel.. Kutatásom során azt az eredményt kaptam, hogy a cigány nők az 

esetek nagy többségében tudatosan tervezik leendő gyermekük születését. Ez a 

jelenség azzal magyarázható, hogy a roma családok manapság már elrugaszkodtak 

eredeti hagyományaiktól e témát illetően, és egyre inkább elterjedt köreikben a 

fogamzásgátló módszerek alkalmazása. Ezen megállapítások szerint a 

feltételezésem, miszerint a roma nők jelentős része teljes mértékben elzárkózik a 

terhesség elleni védekezéstől hagyományaikra hivatkozva, nem igazolódott be. 

Legtöbb esetben 14-17 éves korra tehető az első gyermek vállalása, ez betudható a 

roma nők nem megfelelő fokú, hiányos fogamzásgátlási ismereteinek illetve a 

családokban fellelhető hagyományoknak. A roma nők tájékozatlanok a 

szexualitással és az ezzel vonzatos témakörökkel kapcsolatosan, így azon állításom, 

miszerint a roma nők kevés elméleti tudással rendelkeznek –többek között- a 

fogamzásgátlásról és annak lehetőségeiről, bebizonyosodott. Ezen állapot illetve 

mutatók javulása érdekében fontos lenne a kornak leginkább megfelelő, 

legpontosabb és legérthetőbb felvilágosítás, melyet már egyre fiatalabb korban el 

kellene kezdeni. Ezen felvilágosítás történhet az iskolai védőnő által, a területileg 

illetékes védőnő által illetve nőgyógyász által. Azt a feltételezést, hogy a roma nők 

a fogamzásgátló módszer kiválasztásánál előnyben részesítik a több hónapig 

védelmet nyújtó hormonális készítményeket, a nem megerősítette meg, ám nem is 

cáfolta meg a kutatásom eredménye.  
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7. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenekelőtt témavezetőmnek, Dr. Rucska Andreának szeretném kifejezni 

hálámat a dolgozatom írása során adott hasznos tanácsaiért, türelmes 

segítőkészségéért és rugalmasságáért. 

Köszönettel tartozom oktató védőnőmnek, Kádárné Nagy Editnek, aki a kutatásom 

kezdete óta segített és szívén viselte szakmai előmenetelemet. 

Továbbá köszönöm a kutatásomban résztvevő nőknek az önzetlen segítségüket és 

mindenkinek,aki valamilyen formában segítségemre volt  diplomamunkám írása 

során. 
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9. MELLÉKLETEK 

9.1. Kérdőív 

Ocsenás Izabella vagyok,a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának végzős védőnő hallgatója. 

Diplomamunkámhoz a megyaszói roma női lakosság ismereteit és szokásait kutatom a fogamzásgátlási 

módszerekkel kapcsolatban. A kérdőív teljesen anonim,az információkat kizárólag kutatási célra használom fel. 

 

Kérem, szánjon néhány percet a kérdések megválaszolására,segítve ezzel munkámat! 

 

1. ) Hány éves?  

    .......................... 

 

2. ) Legmagasabb iskolai végzettsége?  

1. Kevesebb,mint 8 osztály 

2. Általános Iskola 

3. Szakmunkás,Szakközépiskola 

4. Gimnázium 

5. Főiskola, Egyetem 

3.) Volt már szexuális kapcsolata?  

1. Igen 

2. Nem 

4.) Volt már terhessége?  

1. Igen 

2. Nem 

5.) Ha igen, hány terhessége volt?  

    .......................... 

6.) Tervezett volt-e?  

1. Igen 

2. Nem 
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7.) Szült már? 

1. Igen 

2. Nem 

8.) Hány évesen szülte az első gyermekét?  

.............................. 

9.) Hány élő gyermeke van?  

............................... 

10.) Volt már abortusza?  

1. Igen 

2. Nem 

11.) Ha igen,hányszor?  

1. Egyszer 

2. Kétszer 

3. Háromszor, vagy annál többször 

12.) Kérem indokolja meg, miért döntött az abortusz mellett! 

...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

13.) Kérem fogalmazza meg Ön szerint mit jelent a fogamzásgátlás! 

...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

14.) Honnan értesült először a fogamzásgátlás lehetőségeiről? 

1. Valamely családtagjától 

2. Barátoktól 

3. Védőnőtől 

4. Nőgyógyásztól 

5. Egyéb: ................................................. 
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15.) Kérem jelölje meg,mely fogamzásgátló módszereket ismeri! 

1. Gumióvszer 

2. Megszakításos közösülés 

3. Naptár-módszer 

4. Spermicidek 

5. Pesszárium 

6. Hőmérőzés 

7. Hormon Injekció 

8. Hormonális IUD (Spirál,Hurok) 

9. Sterilizáció 

10. Fogamzásgátló tabletta 

16.) Kérem jelölje meg, mely fogamzásgátló módszert alkalmazta már! 

1. Gumióvszer 

2. Megszakításos közölülés 

3. Naptár-módszer 

4. Spermicidek 

5. Pesszárium 

6. Hőmérőzés 

7. Hormon injekció 

8. Hormonális IUD (spirál,hurok) 

9. Sterilizáció 

10. Fogamzásgátló tabletta 

17.) Jelenleg védekezik valamely módszer segítségével? Amennyiben igen,mivel? 

1. Igen, a módszer: ......................................... 

2. Nem 

18.) Mennyire elfogadott az Ön családjában a terhesség elleni védekezés? (Amennyiben a 2-at vagy 

a 3-at jelölte meg, kérem indokolja válaszát!) 

 

1. Teljesen elfogadott és támogatott 

2. Nem támogatott,de elfogadott 

3. Teljesen elzárkóznak tőle 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

19.) Az Ön családjában védekeznek-e? (Amennyiben a válasza "Igen",kérem írja le, mely módszert 

alkalmazzák!) 

1. Igen, a módszer: ........................................ 

2. Nem 

3. Nem tudom 
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20.) Mennyire fontosan az Ön számára az alábbi szempontok a fogamzásgátlási módszer 

megválasztásánál? 

(Kérem állítsa növekvő sorrendbe 1-től 5-ig az alábbi állításokat fontosságuk szerint !) 

1. Legyen biztonságos   

2. Legyen olcsó,könnyen elérhető  

3. Ne legyenek mellékhatásai   

4. Hatása tartson több hónapig 

5. Ne legyen illúzióromboló 

21.) Ön szerint melyik módszer a leghatékonyabb és miért? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

22.) Mely fogamzásgátlási módszert részesíti előnyben leginkább? 

(Kérem,állítsa növekvő sorrendbe az alább felsoroltakat az alábbiak szerint: 1=leginkább preferálom, 10=teljesen 

elzárkózom tőle) 

Gumióvszer 

Megszakításos közösülés 

Naptár-módszer 

Spermicidek 

Pesszárium 

Hőmérőzés 

Hormon injekció 

Hormonális IUD (spirál,hurok) 

Sterilizáció 

Fogamzásgátló tabletta 

23.) Kért-e már valaha ez ügyben tanácsot védőnőjétől? 

1. lgen 

2. Nem 

 

 


