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ELŐSZÓ 

A szerkesztett kötetben az alkalmazott szociális gerontológiai ismeretek iránt érdeklődő 

olvasókat célozzuk, akik korszerű gerontológiai ismereteikre alapozva az idős betegek ellátását 

végző intézményekben átfogó, komplex pszicho-szociális segítő tevékenységek végzésére 

hivatottak. 

Napjaink releváns szakmapolitikai elvárása az, hogy a szakember képessé váljon az integrált 

egészségügyi- és szociális ellátás keretében az ápolási-gondozási feladatokat ellátó 

társszakmákkal együttműködni. Felértékelődik az integrált egészségügyi és szociális ellátás 

keretében folyó szakmai együttműködéshez, az úgynevezett multidiszciplináris teamek 

keretében folyó munkavégzéshez kapcsolódó ismeretek közvetítése, melyek birtokában a bio-

pszicho-szociális tényezők átfogó ismeretével az idősellátás gyakorlatába magasabb szintű 

professzió teljesíthető be. 

Az időskor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokhoz 

kapcsolódó tudásanyagok komplex rálátást nyújtanak a gyakran pszicho-szociális támogatást 

is nyújtó, az idősek és családjaik életviteli problémáival foglalkozó szakemberek számára. 

Fontos társadalmi kihívásként jelenik meg a kliensek közösségi hátterének megerősítése, 

prevenciós programok kialakítása, a tevékenységi körükben kapcsolódó civil szerveződések 

szakmai támogatása. A tankönyv fejezetei a bentlakásos intézményekben a komplex 

állapotfelmérés, előgondozás, intézményi beilleszkedés segítését szolgáló feladatok 

ellátásához, az egyéni gondozási terv kialakításában való részvételhez, az ápolási-gondozási 

egységekben folyó integrált ellátás pszicho-szociális feladatainak ellátásához, a közösségi 

programok kialakításához, szervezéséhez, támogató csoportok vezetéséhez, készségmegőrző 

és fejlesztő programok kialakításához kínálnak elméleti és gyakorlati hátteret.  

A szerzők hangsúlyt fektettek az alternatív idősödés módszereinek, nemzetközi jó 

gyakorlatainak bemutatását célzó tananyagtartalmak beépítésére, illetve az időskori tanulás, 

tudásátadás lehetőségeinek gyakorlatközpontú ismertetésére.  

Ajánljuk a tankönyvet azoknak a szakembereknek, leendő szakembereknek, akik nappali 

ellátásban és bentlakásos intézményi idősellátásban, rehabilitációs osztályokon, egyházi és 

önkormányzati intézményekben, az idősellátási szolgáltatási vállalkozásokban, valamint 

nonprofit jellegű és időseket segítő civil szervezeteknél töltik be hivatásukat. 

(A szerkesztő) 
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BEVEZETŐ 

Az európai és a hazai demográfiai változások előrevetítik, hogy milyen szintű és mérvű 

idősödés várható – illetve jelenleg a lakosság hány százalékát érinti az időskorúak száma. A 

népmozgalmi statisztikát figyelembe véve jól látható, hogy az összlakosság számához 

viszonyítva az időskorú lakosok száma közel 20%, amely folyamatosan növekszik. 

Társadalmunknak kihívás és egyben felkészülés az egészségpolitikai, szociálpolitikai és 

művelődéspolitikai irányok meghatározása. Ehhez megfelelő válaszok adása, tervezés, 

szervezés megvalósítás szintjén. 

A megvalósítási célok között feltétlen szerepel az időseket érintő, az időseket ellátó 

szakemberek képzése. A felsőoktatásban megjelenő képzések – szakirányú továbbképzések 

megfelelő minőségben tudják garantálni azt a tudást, melyet a szakemberek az idősödő 

néprétegben és hozzátartozóik körében alkalmazni is képesek. 

Az időseket érintő tudományos kutatások eredményeit alkalmazva, integrálva - lehetséges 

válaszokat találni elméleti síkon, melyek a gyakorlati módszereket is megalapozzák. A 

szociális gerontológus képzés ezekre a kérdésekre biztosítja a válaszokat, a megoldásokat. 

A szakember képes lesz az időskorú lakosság komplex állapot és szükségletfelmérésére, - 

az ehhez alkalmazható módszerek, technikák igénybevételével – magas szintű tudással 

végezni feladatát. 

A tankönyv másrészt olyan fő célkitűzéseket fogalmaz meg, hogy a bemutatott gondozási 

módszerek, technikák, modellek elősegítsék az aktívabb időskor megélését, a generációk 

közötti erősebb szolidaritást, és a támogató rendszerek széleskörű társadalmi 

kiépítettségét. Mindemellett fókuszál napjaink társadalomtudományos kutatásaira, így az 

időskorúak helyzetének, életminőségének figyelemmel kísérésére, alakulásának 

vizsgálatára. Ennek megfelelően pedig a problémák elemzése, és kezelése napjaink 

széleskörű társadalmi kontextusában történik. 

Végül nem utolsó szempont, hogy az idősödő társadalmak kihívásainak a kezelése a 

komplex helyzetértékelésen (egészségügyi- szociális) kell, hogy alapuljon, kellő szakmai 

megalapozottságú megoldási alternatívákkal ellátva. Ehhez pedig számos ismeretnek a 

számbavétele fontos, melyet jelen tananyagfejlesztés sem mellőzött. 

 

Az e- tananyag az alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzés 

ismeretanyagát öleli fel, mely a képzés során az oktatóknak, a gyakorlati szociális 

szakembereknek nyújt segítséget az elméleti és gyakorlati tudás átadásához. 

A tankönyv minden fejezete egy- egy tantárgyat ölel fel, és a szerzők törekedtek arra, hogy 

az előszóban kifejtett célkitűzéseken túlmutatóan, azok megfeleljenek a korszerű oktatás 

elvárásainak. A tantárgyak egyrészt szakmai alapozó tantárgyakból, másrészt a törzsanyag 

tantárgyaiból tevődnek össze, melynek specialitását képezi, hogy az alapismereteket nyújtó 

szakirodalmak mellett a legfrissebb publikációk kutatásainak, szakmai- szakpolitikai 

fejlesztéseknek az eredményei is megjelennek. Ilyen például az oktatói segédanyagban a 

rendszerszemléletű ismereteknek a továbbgondolása, amely számos aktuális társadalmi 

problémát nevesít, kezelésük fontosságával együttesen, mint a globalizációs hatások 
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felerősödése, a környezetszennyezés, a növekvő egyenlőtlenség, a demográfiai egyensúly 

megbomlása, az elöregedő társadalmak kihívásai. 

A képzés továbbá elméleti és gyakorlati részből épül fel, amelyben hangsúlyos szerepet kap 

a gyakorlaton történő ismeretek elsajátítása, gyakorlatba történő átültetése. A képzés során 

elsajátított ismereteket hatékonyan képesek a napi tevékenységekben alkalmazni, az idősek 

érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezeteinek támogatásával, valamint az időskorú 

lakosság hozzátartozóinak oktatását, szükség szerinti segítségnyújtást biztosítani 

(demenciával élő személyek esetén). 

A képzés során a gerontológia, geriátria, pszichogerontológia alapvető ismereteit – valamint 

a legújabb kutatások eredményeit elsajátítva képessé vállnak a szociális szolgáltatásokban, 

egészségügyi intézményekben magas szintű szolgáltatást nyújtani. Az egészséges idősödés 

és az aktív időskor kérdésköre kiemelt szerepet kap a képzés során, valamint az élethosszig 

tartó tanulás, az erre való felkészülés módszerei, lehetőségei kerülnek elsajátításra. Az 

aktivitás fenntartásához szükséges programszervezési, közösségfejlesztő programok, 

feladatok akár egészséges idősödésről, akár terápiás rekreációról legyen szó – elsajátítja a 

hallgató. A tananyag részletesen foglalkozik az időskori krízisekkel, az idősödő személyek 

életvégi kérdéskörével, jogvédelemmel és az ellátotti jogokkal. 

Emellett a team munka elméleti ismeretének alapja, a projekttervezés gyakorlati 

ismeretanyagával, a gyakorlati feladatok kivitelezésével sajátítható el, míg a szociális 

munka módszereinek, technikáinak rendszertani ismerete a hatékony, komplex 

problémamegoldást segíti elő. Míg az alkalmazott kutatásmódszertan az elöregedő 

társadalomban az idősödő társadalmak kutatásához ad módszertani ismereteket, illetve az 

idősek körében alkalmazható kutatási módszerek megismerését biztosítja, mely a 

szakdolgozat elkészítésének tudományos megalapozottságát is lehetővé teszi. 

A tananyag egyéb sajátossága, hogy az egyes gyakorlati tantárgyak az alap elméleti 

ismereteket is biztosítják a gyakorlati feladatok mellett. A feladatok egy része a gyakorlati 

órákon, csoportokban is elvégezhetőek, interaktív módon, és a feladatok kivitelezése 

egyben az elméleti tudás ellenőrzését is szolgálja. Az egyes fejezetek kulcsszavakkal, 

bevezetővel, és a végén összefoglaló részekkel vannak ellátva, ezen belül az alfejezetek 

követik a tartalomjegyzéket, ezzel is segítve a gyors eligazodást a tananyagban. Az ellenőrző 

kérdések a legfontosabb ismeretek elsajátításának visszacsatolására is adnak lehetőséget. 

A témák érintik egyúttal a hazai és nemzetközi legfontosabb szakirodalmakat, és hasonlóan 

a hazai és nemzetközi modellkísérletekből is válogat bemutatást, amelyek segítik az idős 

emberek mindennapi élettevékenységét, egészségük megőrzését, erősíti továbbá a 

biztonságérzetüket, a közösségi szerepüket, és a szociális kapcsolataikat. Nem utolsó 

sorban a képzési anyag összeállítása tekintettel volt az olyan elvárásokra is, mint az idősödő 

társadalmak, az ellátórendszerek, a szolgáltatók igényei a korszerű szakismeretekkel 

szemben, melyen szaktudást elvárják egy képzett szociális gerontológustól. 
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szociális ellátása témakörében szociális szakvizsgát tett. 2009-től oktatói tevékenységet végez 
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Idősek szociális ellátása témacsoportból szakvizsgázott diplomás ápoló, szociális asszisztens, 

mentálhigiénés asszisztens. 2011 óta két szervezetnél tevékenykedik intézményvezetőként 
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nappali és felnőttképzésben oktatóként és szakmai munkaközösségi vezetőként dolgozott. 
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1. ALKALMAZOTT GERONTOLÓGIAI 
ISMERETEK I. 

DOLOZIM EMESE 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

intézményvezető 

diplomás ápoló, mentálhigiénikus egészségfejlesztő, szakvizsgázott szociális menedzser, 

szociális kompetencia fejlesztő tréner 

Kulcsfogalmak: demográfiai folyamatok, gerontológia, geriátria, időskori 

életminőség, esendőségszindróma 

BEVEZETÉS 

A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a magyarországi demográfiai folyamatokat, az 

időskor sajátosságait, az időskorban zajló öregedési folyamatok jellegzetességeit, valamint az 

időskorhoz kapcsolódó betegségeket. 

A Földön manapság korábban soha nem tapasztalt és soha el nem gondolt globális változások 

mennek végbe: az úgynevezett három nagy robbanás, vagyis a népesség-, a hosszabbéletűség- 

és az információrobbanás. 

A WHO előrejelzései szerint a világ 60 év feletti népességének aránya 11%-ról 22%-ra, 

lélekszámuk 605 millióról 2 milliárdra fog nőni 2000 és 2050 között. 2050-re a 80 év feletti 

népesség száma az előrejelzések szerint a négyszeresére nőhet. Maga az öregedés minősége és 

üteme nagyon sok tényezőtől függ. A világon a leggyakoribb betegségek közül első helyen a 

koszorúér-betegség, második helyen a stroke /agyi érkatasztrófa/, harmadik helyen a krónikus 

légzőszervi betegségek, negyedik helyen a légcső-hörgő és tüdőrák szerepel. 

Az elkövetkező években az európai társadalmak a demográfiai idősödésből fakadó hatásokkal 

és problémákkal egyre nagyobb mértékben fognak szembesülni. 

1.1. AZ ÖREGSÉG MEGÍTÉLÉSE A KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMAKBAN 

Az őskorban a neander-völgyi emberek viszonylagos békében éltek egymás mellett, 

érvényesült a kölcsönös segítés és támogatás. A bajbajutottat, az időst felkarolták, segítették, 

nem hagyták magára. 



1.2. Öregedés, demográfia, idősek helyezte | 3 

 

 

Későbbiekben a primitív társadalmakban állandóan vándoroltak az emberek. Ki voltak téve a 

zord időjárásnak, ezért a megrokkant idős már csak teher, nyűg, gyakran felesleges „kacat” volt, 

ezért nagyon gyakran rituális gyilkossággal szabadultak meg az idős, beteg embertől. 

A hagyományőrző társadalmakban az idős ember a bölcsesség megtestesülése volt, tanácsait, 

javaslatait elfogadták, tiszteletben tartották. 

Rómában eleinte vízbe fojtották az időseket, de ha azok vagyona egyre tetemesebb volt, akkor 

a megítélésük is egyre pozitívabbá vált, így az életben maradásukra is egyre nagyobb volt az 

esély. 

A klasszikus ókor hanyatlásával az idősek elismerése ismét megváltozott, értéktelen selejtnek 

titulálták őket. 

A kereszténység elterjedésével az idősekről való gondoskodás gyermeki kötelesség lett. 

A XIII-XIV. században az öregek hatalomhoz tudnak jutni a felhalmozott vagyonukkal, bár 

ebben a korban az öregkor kb. a 35 életévtől kezdődött, s elkezdődött a csendes, halálra való 

felkészülés. Kialakult a meghalás művészete, az „ars morendi” is. 

A reneszánsz korban az öregséget szépnek és derűsnek tartják, de tekintettel arra, hogy erre a 

korszakra a szépség és harmónia keresése volt a jellemző, így az öregeket rútnak és 

visszataszítónak tartották, főleg az öreg nőket. 

A XVII. század szemléletére a tekintélyszemlélet volt a jellemző, ezért az időseknek jámbor, 

kegyes szerepet szántak, akik a javuló egészségügyi helyzetnek köszönhetően már tovább 

voltak képesek élni, akár hatvan éven felüliek is még a társadalom aktív tagjai maradtak. 

Divatba jött az öreg, köztiszteletben álló gazdag, tapasztalt kereskedő vagy iparos megjelenése 

és elismerése. 

A XIX. században a szegény néposztály öregei idő előtt megrokkantak, gyakran koldusként 

tengették életüket, míg a jómódú paraszt vagyonának köszönhetően uralkodott családján. 

A XX. században a rohamléptekkel fejlődő tudomány és technika mellett a szerzett 

tapasztalatnak az értéke egyre csekélyebb lett. A megtanult, bevésődött ismeretanyag rövid 

időn belül elévődött, az új ismeretanyag megtanulására pedig kevésbé voltak már képesek az 

idősek. 

1.2. ÖREGEDÉS, DEMOGRÁFIA, IDŐSEK HELYEZTE 

1.2.1. Demográfiai öregedés 

A demográfiai öregedést közvetlenül négy tényező befolyásolja: 

◼ a halandóság 

◼ a termékenység 

◼ a népesség kialakult korösszetétele 

◼ a vándorlások. 
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Az öregedés demográfiai okainak vizsgálatakor meg kell különböztetni a rövidtávú és a 

hossztávú elmozdulásokat. A népesség öregedése mozgásban levő, folyamatosan változó 

kategória, amelyen az időskorúaknak az össznépességen belüli arányát értik. 

Az időskorúak túlnépesedésének üteme és intenzitása a népesség öregedése, nem feltétlenül 

alakul azonosan. Ennek alátámasztásaként négy eltérő helyzet különböztethető meg: 

◼ az időskorú túlnépesedés és a társadalom öregedése egyidejűleg csökken 

◼ az időskorú túlnépesedés erősödik, a társadalom öregedése csökken 

◼ az időskorú túlnépesedés csökken, a társadalom öregedése erősödik 

◼ az időskorú túlnépesedés és a társadalom öregedése egyidejűleg növekszik. 

Az öregedési folyamat mérésére szolgáló mutatószám az öregedési index. Az öregedési index 

egy statisztikai mutatószám, melyet százalékban fejeznek ki. Azt mutatja meg, hogy mennyi az 

idős (65 év feletti) népesség aránya a fiatal (14 év alatti) népességhez képest, azaz 100 fő 14 

év alatti lakosra hány 65 év feletti lakos jut. 

1.2.2. Magyarországi demográfiai folyamatok 

Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható, melynek hátterében az időskorúak számának 

és számarányának növekedése áll. Ennek okai: 

◼ várható élettartam növekedése 

◼ születések számának csökkenése 

◼ a középkorúak halandósága magasabb 

◼ nők hosszabb élettartama. 

Az öregedés folyamatában nemcsak az idősek, fiatalok, aktív korúak száma, aránya változik, 

hanem a folyamat lényege az egész korösszetétel átalakulása, a népesség korstruktúráját 

ábrázoló korfa megnyúlása. 

Magyarországon az öregedési fordulópontok 1990 és 2025 között jönnek létre abban az 

értelemben, hogy az idősek száma meghaladja a fiatalokét, más megfogalmazásban, az 

öregedési index meghaladja az 1-et. 

A magyar termékenységi arányszám 1,25-ről 1,49-re emelkedett 2011 és 2016 között, 

mindezek alapján a kutatók úgy számolnak, hogy 2070-re 7,75 millió fő lesz a magyar lakosság 

száma, amely a mai lakosságszámhoz képeste jelentős csökkenést eredményez. 

Az utóbbi évtizedekben az idősek belső korösszetétele is megváltozott, növekedett a 80 éves 

és az a felettiek száma, 1990-ben 260 ezer, 2016-ban 412 ezer ilyen korú lakost számláltak. A 

nők és a férfiak eltérő halandósági rátája miatt az időskorúak körében a nők száma jóval 

magasabb. Az utóbbi évtizedekben a 65 év felettiek száma is emelkedett, így 2016-ban a férfiak 

14,4 a nők 18,2 életévre számíthatnak. A meghosszabbodott élettartam azzal jár, hogy az 

időskor alsó határa is későbbi életkorra tolódik el. A 65 éves férfiak egészségben eltöltött 

élettartama 2016-ban 6,7, a nőké 6,4 év volt. Tekintettel arra, hogy a nők átlagosan hosszabb 

ideig élnek, mint a férfiak, de az egészségben eltöltött élettartamukban nincs lényeges változás, 

ezért a nők a férfiaknál hosszabb ideig tartó betegségre számíthatnak. A 65 éves és idősebb 

népesség 31%-a élt egyedül 2016-ban magánháztartásban. A 2016-os Mikrocenzus adatai 

alapján az idősek körülbelül 43%-a élt kettősháztartásban partnerével együtt. 

 



1.2. Öregedés, demográfia, idősek helyezte | 5 

 

 

 

1-1. ábra: A népesség nemek és életkor szerint (2011 és 2050) 

Forrás: Ezüstkor - Időskorúak Magyarországon, 2016, KSH 

A magyarországi demográfiára a következő jellemzők emelhetők ki: 

◼ öregedő és fogyó népesség 

◼ fogyó családok 

◼ válások növekvő száma 

◼ csökkenő gyermekszám 

◼ növekvő női arány 

◼ növekvő férfihalálozás 

◼ növekvő női krónikus betegségek 

◼ növekvő rászorultság 

◼ növekvő regionális különbözőségek 

◼ egészség és életminőség vonatkozásában növekvő esélyszóródás és kockázatfokozódás. 

1.2.3. Az időskor definíciói 

Az első közelítést jelenthet az időskor meghatározásához az életkori megközelítés, melynek 

előnye, hogy mérhető és könnyen elérhető adat. 

A legismertebb és egyben legelfogadottabb az Egészségügyi Világszervezet (World Health 

Organization) beosztása, amely az alábbi életszakaszokat határozza meg az idősödés 

folyamatának leírása során: 

◼ 50-59 év: áthajlás kora 

◼ 60-74 év: idősödés kora 

◼ 75-89 év: időskor 
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◼ 90-99 év: aggkor 

◼ 100 év felett: matuzsálemi kor. 

Az Idősügyi Nemzeti Tanács szerint az időskor fogalomköre különböző dimenziókban eltérően 

értelmezhető. Az, hogy ki milyen idős, kifejezhető az alább felsoroltakkal: 

◼ Kronológiai életkor: az évek száma. 

◼ Biológiai életkor: az egészségi állapot függvénye, megfigyelhető az öregedéssel járó 

fizikai, szellemi és társadalmi teljesítmény csökkenése, az egészségi állapotot és 

gyakran az életminőséget is rontó, tartósan fennálló, krónikus betegségek megjelenése. 

◼ Pszichológiai életkor: ki milyen idősnek érzi saját magát, milyennek látja magát és 

milyennek szeretné, ha mások látná. 

◼ Szociológiai életkor: a társadalom milyen idősnek tart valakit. Ehhez különböző 

szociológiai vizsgálatokat végeznek, a családi, az egészségi állapotban, a társadalmi és a 

környezeti állapotban bekövetkező változásokat veszik alapul. 

Az időskor életkori szakaszába való besorolást megközelíthetjük afelől is, hogy ki hogyan éli 

meg saját biológiai, pszichológiai, társas kapcsolati jellemzőit, illetve mit tart önmagával 

kapcsolatban ideálisnak. 

Felállítatható a korértékelés lehetősége aszerint is, amelyek eltérőek a naptári évek 

kategóriáitól: 

◼ feel-age (ki hány évesnek érzi magát) 

◼ look-age (ki hány évesnek néz ki) 

◼ do-age (bizonyos tevékenységek végzése vagy folytatása iránti indíttatás, involváltság, 

amely tevékenységek bizonyos életkorhoz köthetők, mint pl. egyes sportok űzése) 

◼ interest-age (adott életkori csoportok érdeklődési köréhez való hasonlóság). 

 

A szociológiai életkor vizsgálatához Lampek Kinga – Rétsági Erzsébet (2015.) szerint lényeges 

vizsgálati faktor: 

◼ az egészségromlás, valamint a tevékenységkorlátozottság 

◼ az esetleges jövedelemcsökkenés 

◼ az esetleges lakóhelyváltozás 

◼ a gyerekek elköltözése 

◼ az unokák születése, nagyszülői szerepkörbe történő beilleszkedés 

◼ a munkaviszony megszűnése 

◼ a társ, barátok halála 

◼ a növekvő érdeklődés a helyi és a „nagypolitika” iránt, akár szerepvállalással is. 

1.2.4. Az idősek helyzetének jellemzése 

Napjainkban az időskorba kerülőkre jellemző, hogy 

◼ egyre kevesebb gyermeke, egyre kevesebb unokája van 

◼ ők maguk is különböző gyermekszámú családból származnak 

◼ kevesebb hozzájuk hasonló korú testvérük és unokatestvérük van 

◼ a kiterjedt családi támogatórendszer egyre kevesebb személyre korlátozódik 

◼ a megnövekedett földrajzi mobilitás földrajzilag is megosztja a kisebb létszámú családot 
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◼ a kapcsolatok szűkülésével az informális, a szubjektív és az érzelmi alapon nyújtott 

támasz is fogyatkozik. 

Különösen veszélyeztetettek a következő csoportokba tartozó idősek: 

◼ az egyedül élők 

◼ a 80 év felettiek 

◼ akit családi gyász ért vagy depressziós 

◼ akik számos alkalommal elestek 

◼ akik inkontinensek 

◼ akik az elmúlt időszak eseményeivel nem tudnak kielégítően, illetve sikeresen 

megbirkózni. 

1.2.5. Időspolitikai célkitűzések 

Udvari (2015) szerint a jelenre és a jövőre is fókuszál a hazai időspolitika, melynek célkitűzései 

hosszú távúak. Az életkor meghosszabbodásából adódó következményekre nem 

problémaként, hanem kihívásként kell tekinteni. 

A legfőbb célok között szerepel: 

◼ az aktív élet fenntartása a lehető leghosszabb ideig 

◼ törekvés az egészségben eltöltött évek számának növelésére 

◼ a születéskor várható élettartam növekedésének elősegítése 

◼ az aktív idősödés feltételeinek erősítése a társadalmi, kulturális, civil életben a fizikai 

aktivitás, a munkaerőpiacon maradás mellett 

◼ az élethosszig tartó tanulás támogatása, például az idősek digitális írástudatlanságának 

csökkentése és a digitális tananyagok hozzáférhetőségének biztosításával 

◼ az időskori jövedelembiztonság megteremtése 

◼ a különböző szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) 

összehangolása az idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek 

figyelembevételével, amely a társadalmi integrációt erősíti 

◼ fontos, nem elhanyagolható a társadalmi szemléletváltás az idősödésnek a gazdasági, a 

társadalmi megítélése és megélése. 

1.3. GERONTOLÓGIAI ALAPISMERETEK 

Gerontológia 

A gerontológia az öregedés és öregkori élet és kórtanával foglalkozó tudomány. Különböző 

kutatásokkal /alap és alkalmazott/ vizsgálja az életfolyamatok időben történő 

előrehaladásához kapcsolódó változásokat, valamint megfogalmazza az öregedés és öregkor 

jellemző törvényszerűségeit. Az embert élettani, lélektani, társadalmi és ökológiai 

rendszerében tanulmányozza, és öregedésének fajra és személyre jellemző sajátosságait 

normál és kóros csoportosításban értelmezi. 
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A gerontológia három nagy területre osztható, melyek önmagukban is önálló diszciplínák, de 

egymással is összefüggnek (Semsei, 2014.): 

◼ Biogerontológia, melynek része a kísérleti vagy experimentális gerontológia: a normális 

idősödés biológiai jelenségeit kísérleti úton vizsgálta a megfigyelés és a követés mellett. 

◼ Társadalomgerontológia, mely egyén öregedésének társadalmi aspektusait vizsgálja. A 

szociális gerontológia pedig az idős egyén vagy csoport szociális helyzetében 

bekövetkező változásokat, s ezek megoldási módjait vizsgálja. (dr. Boga, 2014.) 

◼ A pszichogerontológia az emberi gondolkodás és viselkedés, az egyéni és társadalmi 

kérdéseket elemzi az öregedés összefüggésében. 

A fenti területek kiegészülnek egy újabbal is, melyet gerontagógiának neveznek. A 

gerantogógia az időskor és az öregedés társadalomtudományi vizsgálatát jelenti, az időskorúak 

körében folytatandó nevelés elméletével és gyakorlatával foglalkozik, az ezzel kapcsolatos 

szemlélet fejlesztésére törekszik. 

Geriátria 

Geriátria avagy orvosi gerontológia jelentése szerint a szakemberek az idősek egészségügyi 

problémáival foglalkozik. Idetartozik az időskori fiziológiás és patológiás elváltozások 

tanulmányozása, az időskori betegségek, a prevenció, a gyógyítás, a rehabilitációt, stb. 

A geriátriának több ága is van, például: 

◼ gerontomorfológia (alaktan), az emberi szervezet korral járó szervezeti és működésbeli 

változásaival 

◼ gerontopharmakológia az időskori gyógyszereléssel 

◼ gerontoalimentológia az idősek táplálkozásával foglalkozik. 

Az ágazatok közti határ koránt sem élesek, köztük átfedések figyelhetők meg. 

1.3.1. Öregedéssel összefüggő változások 

Az életnek három szakaszát szoktuk megkülönböztetni. 

1. Fejlődés szakasza: ez az időszak a biológiai folyamatok fejlődésének, a progressziónak a 

szakasza. 

2. Stagnáló életszakasz: ez általában a produktív életkorral azonos, a biológiai folyamatok 

egyensúlyban vannak. 

3. Visszafejlődés, regresszió szakasza: erre a szakaszra esik az öregedés ideje, a biológiai 

folyamatok visszafejlődése. 

 

Az öregedés három alapvető formája különböztethető meg: 

◼ az úgynevezett „szokásos öregedés”, amelyben a funkciócsökkenés folyamatos, de 

ennek ellenére nem jellemezhető a patológiás folyamatok túlsúlyával 

◼ a sikeres öregedés jelensége, ekkor a pszichológiai és a fiziológiai hanyatlás mértéke 

nagyon csekély 

◼ a leromló funkciózavar, mely már betegségekkel járó öregedési folyamat. 
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Ezen kívül az öregedés lehet heterokron jellegű, ami annyit jelent, hogy a szervezet különböző 

szintjei és alkotó egységei különböző időben kezdenek el öregedni. Például egyes sejtek, 

sejttípusok, sejtrendszerek vagy szervek, szervrendszerek egy adott időpontban még 

optimálisan funkcionálhatnak, míg mások már kifejezetten mutatják az öregedés jeleit. 

Emellett meg kell említeni az öregedés heterotrop formáját is. A különböző helyen lévő, esetleg 

azonos funkciójú részek is eltérő öregedési fázist mutathatnak. 

Az öregedési folyamatok heterokaften jelleget is ölthetnek, melynek alapján az öregedési 

folyamatok eltérő irányúak lehetnek. Az egyes szervezethez kapcsolódó folyamatok 

aktiválódnak vagy relaxálódnak, mások leszabályozódnak. Mindezek a jelenségek 

heterokinetikus karakterűek lehetnek, így a különböző folyamatok más gyorsulással illetve 

sebességgel mehetnek végbe. 

Az öregedést befolyásoló külső és belső faktorok 

Külső faktorok 

◼ anyag 

◼ információ 

◼ társadalmi okok 

◼ energia. 

 

Belső faktorok 

◼ különböző krónikus betegségek 

◼ genetikai apparátus milyensége. 

 

 

1-2. ábra: Öregedési elméletek 

Forrás: Magyar Tudomány, 2004/12. 

A boldog és sikeres öregedés lényege, hogy a humán életkapacitáson belül az ember 135-140 

naptári évig élhetne, fenntartható egészségben és életminőségben. 
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Az életet megrövidítő tényezők: 

◼ szennyezett levegő 

◼ a lelkierő túlzott megterhelése 

◼ elhanyagolt fizikai nevelés, elkényeztetés 

◼ mértéktelen evés-ivás 

◼ életrövidítő hangulat és szenvedélyek 

◼ betegségek, erőszakos halálnemek 

◼ betegségek beképzelése 

◼ mérgek és kórokozók 

◼ korosodás felgyorsulása. 

Az életet meghosszabbító tényezők: 

◼ mozgás 

◼ jó és pihentető alvás 

◼ öröklötten jó fizikum 

◼ tevékeny, dolgos fiatalkor 

◼ boldog házasság 

◼ tisztaság és bőrápolás 

◼ helyes diéta és mértéktartás evésben-ivásban 

◼ lelki nyugalom és elégedettség 

◼ kellemes és mértéktartóan élvezett érzéki és érzelmi ingerek 

◼ betegségek lehetőség szerinti elkerülése és tisztességes kezelése 

◼ az időskor megfelelő ellátása 

◼ a lelki és testi erő kultúrája. 

Az élettani öregedés lehetőségének megteremtése érdekében elengedhetetlen: 

◼ a lakás, a táplálkozás és a beilleszkedés problémáinak tanulmányozása 

◼ az öregedés élettani, lélektani és társadalmi folyamatának vizsgálata 

◼ a klinikai ismeretek átértékelése 

◼ a legmodernebb eszközök használata 

◼ a szakemberek együttműködésének lehetősége, vagy annak biztosítása. 

◼  

Az időskori életminőséghez tartozó legfontosabb tényezők közül az alábbi szempontok 

emelhetők ki: 

1. A kapacitás beszűkülésével járó öregedés megnöveli a kockázatok kialakulását, ezért 

fontossá válik a személyes életmód és a megfelelő adaptáció. 

2. Egy szervrendszer vagy funkció gyors leromlása mindig valamilyen kóros változás 

eredménye, nem pedig a normál öregedés következménye. 

3. Az idősebbeknél egy új betegség kezdete általában az egyén szervezeti rendszerének 

legérzékenyebb, illetve legsérülékenyebb „láncszemét” érinti. Fontos ennek a felismerése, 

mert ez meghatározza az ellátás lépéseit és egymásra épülését. 

4. Az egyének a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs úgynevezett egységes 

öregedési minta, ezért mindenkinél fontos a holisztikus szemlélet. 

5. Az idősödéssel, az életkor előrehaladásával mindinkább megjelenik az úgynevezett „öt i”: 

immobilitás, inkontinencia, instabilitás, intellektuális hanyatlás és az iatrogenia 

(mozgásbeszűkülés, vizelettartási zavarok, testegyensúlyi zavarok, szellemi változás és az 

orvosi ártalom). 
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6. A homeosztázis megváltozásával többféle panasz megjelenésével és egyidejű 

kifejeződésével kell számolni. A kivizsgálás eredményeként a meghatározó változás 

célzott befolyásolása az egész rendszer zavarának javulását eredményezheti. 

7. Az idősebbeknél gyakran észlelhető, hogy a kialakult tünetek mögött többféle betegség is 

meghúzódik, ezért fontos a megfelelő értékelés és a diagnosztizálás, akár más 

szakemberek bevonása a vizsgálatokba. 

8. Az idősek azért betegek, mert szervezetükben kóros folyamatok alakultak ki, és nem azért, 

mert idősek. Az öregség nem betegség, hanem élet természetszerű velejárója. 

1.3.2. A szervezet és magatartás öregkori jelenségei 

Az idős szervezet egészében többnyire megtalálhatók mindazok a jegyek, melyek a sejtekben 

is észlelhetőek. Szembetűnő a szervrendszerek vizsgálatakor a súlyvesztés, az aktívan működő 

sejtek helyét elfoglaló kötőszövet, a relatív és az abszolút vízvesztés. 

Az életfontosságú szervek (szív, agy, máj, belső elválasztású mirigyek, vese, stb.) elvesztik 

eredeti súlyuk 1/3-át. Ennek oka a fentebb már megemlített súlyvesztés, mely az involúció 

egyik legfontosabb tulajdonságát, a gyors alkalmazkodási képesség csökkenését vonja maga 

után. 

Szerepet játszik a súlyveszteség mellett a szervek relatív és abszolút vízvesztesége is, amely 

elérheti a 2%-ot. 

Ha az aktívan működő sejtek megfogynak, azok helyét kötőszövet veszi át, de a sejt funkcióját 

nem tudja átvenni. Tovább rontja a helyzetet az is, hogy megnő az oxigénéhes zsírszövet aránya 

és a szövetekben mész rakódik le. 

A kültakaró is megváltozik az életkor előrehaladtával. A hámszövet elvékonyodik, szárazzá 

válik, a szőrtüszők száma csökken, a szőrzet ritkul, a haj és a köröm töredezik. A 

verejtékmirigyek száma szintén csökkeni fog. A kötőszövet víztartalmának csökkenése miatt a 

bőr ráncossá válik. Az őszülés nem korspecifikus, de a dohányzás elősegíti az őszülést és a 

ráncosodást egyaránt. Test szerte pigment foltok, festékes anyajegyek jelennek meg, melyek az 

életkorral tovább szaporodnak. A hajszálerek sérülékenyebbek, kis traumára is nagy 

bevérzések keletkeznek. 

A csont szerkezete megváltozik, a csontváz egészében megtalálható lesz az atrófia. A csontok 

kémiai összetétele, ásványi anyag tartalma megváltozik, a csontok külső rétege pedig 

elvékonyodik. Mindezek következménye, hogy a csont veszíteni fog a szilárdságából. 

Az életkor előrehaladtával az izomrostok száma is csökkenni kezd, tömegük megkisebbedik. 

Az izomerő gyengülni kezd, mert a sorvadt izomrostok között kötőszövet fog felszaporodni, 

mely nem egyenértékű az izomszövettel. 

A szívben a szívizomsejtek száma is csökkenni fog, a szív megkisebbedik, később a sejtekben 

festék fog felszaporodni, a glykogén mennyisége szintén csökkeni fog, a zsírok mennyisége 

viszont növekszik. A megkisebbedett szív kapacitása (perctérfogat, verőtérfogat) gyengül, 

mely egyéb tüneteket idézhet elő. 

Az érrendszerben is változás történik, az erek megnyúlnak, tágabbak és kanyargósabbak 

lesznek. Az erek fala megvastagszik, rugalmasságukat elveszítik a rugalmas rostok és a 

szívizomsejt számának csökkenése miatt. A rugalmatlan erek miatt az életfontosságú szervek 

vérellátása is romlani fog, a rossz szívműködés pedig növeli a perifériás ellenállást. Típusos 
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időskori kórkép az erek elmeszesedése, mely már a fiatal életkorban elkezdődik, de csak 

később okoz tüneteteket. 

A légzési kitérések kisebbek lesznek a mellkas rugalmatlansága, annak merevsége miatt, 

melynek oka az izmok és a csontok elváltozása. A tüdő alveolusai kitágulnak, faluk 

elvékonyodik, átszakad, óriás hólyagok, úgynevezett bullák keletkeznek. Ennek 

következményeként a tüdő légtartalma nő, a légző felülete pedig csökken. A tüdő merevebbé, 

rugalmatlanabbá válik, ami a vitálkapacitás (vitálkapacitás: maximális belégzés után a 

maximálisan kilélegzett levegő mennyisége) csökkenését eredményezi. A légzőfelület, a 

vitálkapacitás és a gázcsere csökkenésének eredményeként tartós dyspnoe és cyanosis jelenik 

meg. 

Kevesebb lesz a kiválasztott elsődleges vizelet a vesékben átáramló csökkenő vér miatt. 

A tápcsatorna minden szakaszán megjelenik az öregedő szervezetre jellemző változás. A fogak 

kihullnak, csökken a nyálelválasztás, míg az ízérzés csak részben csökken. Elkezd sorvadni a 

gyomornyálkahártya, melynek következménye a gyomornedv termelés csökkenése, a 

bélmotilitás lassulása. A gyomorban lévő sósav és emésztőnedv elválasztás csökkenése 

étvágytalanságot idézhet elő. A bélmozgások lassulásának következményeként, székrekedés 

(obstipatio) alakulhat ki. Az epehólyag és az epe utak működése nem változik lényegesen, de a 

krónikus gyulladások és az epepangás miatt gyakori az epekövesség. 

A vörös csontvelő megkisebbedik, helyét zsír foglalja el, ezért kevesebb lesz a vérképzéshez 

szükséges anyagok bevitele (B12 vitamin, folsav, vas), mely vérszegénységhez vezet. A 

fehérvérsejt száma csökkeni kezd az immunháztartás zavara miatt, ezért gyakoribbak és 

súlyosabbak lesznek a fertőzések. A thrombocyták számának csökkenése pedig véralvadási 

zavarok kialakulásához vezet. 

A homeosztázis labilitása miatt az idegrendszer nem lesz képes a szervezeten belüli állandóan 

változó hatásokra, valamint a külső körülmények hatására az élettani folyamatok állandóságát 

biztosítani. 

A hormonális egyensúly átalakulása a nemi szervek működését is befolyásolja, egyénenként és 

nemenként más-más formában. Bizonyos hormonok termelődése csökken, más hormonok 

termelődése változatlan, de a napszak más időpontjában emelkedik meg, illetve egyes 

hormonok kiválasztása megnövekedik. Továbbá, az idős emberek szervei lassabban reagálnak 

a hormonális hatásokra. A felborult hormonműködéshez érzelmi és kognitív következmények 

társulnak. 

Az öregséggel az érzékszervekben is változás következik be. Általában, elsőként észlelt 

érzékszervi változás a látás gyengülése. Az öregkori látásgyengülésnek – presbyopiának- az 

oka a szemlencse rugalmasságának elvesztése. A rugalmasság-csökkenés eredménye, hogy a 

lencse képtelen a domborodásra, tehát romlik a közel látás. Ezen kívül a könnyelválasztás 

csökken, a kötőhártya megvastagodik, a szivárványhártya merevvé válik, a pupilla szűkül. 

Gyakori ebben az életkorban a szürkehályog is, ami ma már a jól operálható elváltozások közé 

tartozik. 

A hallás is csökkeni fog. A hallójáratban fokozódik a szőrnövekedés és a faggyúmirigy által 

termelt fülzsír, ami elzárja a külső hallójáratot, s az nagyot hallást okozhat. A fülzsír eltávolítása 

után a hallás javul. A hallás is romlik, a háttérzajok zavaróak, a beszéd észlelése megnehezedik. 

Nehézzé válik az összefüggések felismerése, a képzet- és gondolattársítás (az asszociáció), az 

ismeretek egységbe foglalása, a jelenségek rendszerezése, a tényekből történő elvonatkoztatás. 
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Az idős ember egyre kevésbé érti meg a változó valóságot, ezért ragaszkodik az ismert 

környezetéhez, a biztonságot adó megszokottsághoz. 

A kényszerű társadalmi elszigetelődés magával hozza az érdeklődés beszűkülését, a 

tájékozódási igény korlátozása pedig a figyelem összpontosításának gyengülését. E hatások 

következtében az idős ember felhagy az olvasással, a rádió hallgatásával, a televízió nézésével, 

érdeklődése már csak önmagára irányul, testi bajaira, egészsége romlására. Amikor másokkal 

szót vált, inkább csak erről fog beszélni, s másoktól is erről vesz át tapasztalatokat. 

1.3.3. Személyiségjellemzők, érzelmek 

Az időskori személyiség alakulásával kapcsolatban az öt fő személyiségfaktort vizsgálva több 

összefüggést is megállapítottak. Az öt fő személyiségfaktor és jellemzőik (az ún. „Big Five”) a 

következők (Carver -Scheier, 2006): 

◼ extraverzió: magabiztosság, impulzusok szabad kifejezése, spontaneitás, önbizalom, 

szociabilitás, energikusság, szókimondás 

◼ barátságosság: melegség, szeretetreméltóság, a kapcsolatok fenntartásának képessége, 

együttműködés, gondoskodás, érzelmi támogatás, empátia, figyelmesség 

◼ lelkiismeretesség: szabályozottság, felelősségérzet, tervezés, kitartás, célokért való 

küzdelem, óvatosság, alaposság, szorgalom 

◼ emocionalitás: érzelmi labilitás, érzelmi rendezetlenség, szubjektív szorongásélmény, 

idegeskedés, aggódás, nyugtalanság, feszültség 

◼ intellektus: nyitottság a tapasztalatokra, rugalmas gondolkodás, képzeletgazdagság, 

gyors felfogás, kíváncsiság. 

Az időskorra jellemző összefüggések 

Az idős emberek általában kevésbé nyitottak az új tapasztalatokra, mert azok nagyobb stresszt 

és igénybevételt jelentenek számukra. 

A lelkiismeretesség óvatosságra késztet, felelősségérzettel társul, ami pozitívan hat az 

egészség megőrzésére. 

A testi egészség (magas vérnyomás, szív- érrendszeri betegségek és stroke előfordulása) 

szintén az érzelmi labilitás függvénye. 

Időskorban a felnőtt átlagértékhez képest az érzelmi labilitás csökken. 

A cselekvés megtervezésében az idős személyekre magas nyitottság, barátságosság és átlagos 

érzelmi rendezettség jellemző. A tapasztalatokkal, új információkkal, helyzetekkel szembeni 

nyitottság a sikeres idősödés egyik kulcsa. 

Az extraverzió pozitív érzelmekkel jár együtt, a lelkiismeretesség és a barátságosság az érzelmi 

egyensúly kialakításában vesz részt. 

A magas érzelmi labilitás növeli a depresszió megjelenésének valószínűségét. 
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1.3.4. Az időskori betegségek tünettani jellemzői 

Az időskorban, a betegségre jellemző tünetek eltérőek a fiatalokétól. A heveny betegségek 

kezdete nem feltűnő, inkább alattomosan kezdődődő. A fiatalkorban nagy fájdalommal járó 

betegségekben az időskorban fájdalom nincs, vagy csak igen enyhe, például a heveny szívizom 

elhalás időskorban „némán” zajlik, és csak egy később elvégzett laborvizsgálat vagy EKG fogja 

megmutatni a lezajlott folyamatot. A gyomor perforációja vagy a mellhártyagyulladás szintén 

nem jár olyan mértékékű fájdalommal, mint fiatalabb korban. 

A lázzal járó betegségek esetén csak hőemelkedés észlelhető, vagy még az sem lép fel. 

Hiányoznak a klasszikus tünetek, például akut hasi katasztrófánál nem minden esetben alakul 

ki a musculus defanse, de tüdőembóliánál hiányozhat a vérköpés. A kórlefolyás, a betegségek 

gyógyulása időben elhúzódóbb, mint fiatalabb korban. 

1.4. ESENDŐSÉGSZINDRÓMA 

Az esendőségszindróma olyan fokozott sebezhetőséggel járó állapot, melyben a szervezet 

homeosztatikus rezerv kapacitása, regenerációs képessége kimerül. Ennek 

következményeként egyetlen kisebb stresszhatás a vártnál nagyobb mértékű és egyre 

gyorsabb egészségromláshoz vezet. Ez egy olyan önmagát erősítő, spirális folyamat, melyben 

a felépülés annál elhúzódóbbá válik, minél rosszabb az idős egészségügyi állapota, viszont 

minél lassabb a felépülése, annál nagyobb az esély arra, hogy további maradandó 

károsodásokat szenvedjen. 

Az esendő betegre jellemző, hogy bár átmeneti állapotjavulások előfordulnak, de a kimerült 

rehabilitációs potenciál miatt a korábbi funkcionalitását már nem szerzi vissza. Ennek a 

következménye az lesz, hogy a függetlensége, életminősége és életkilátásai romlani fognak, s 

gondozásának gazdasági és szociális terhei egyre nagyobbak lesznek. 

 

Az esendőségszindrómában szenvedő betegeknél az alábbi öt tünet figyelhető meg: 
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1-3. ábra: Esendőségszindrómában szenvedő betegek tünetei 

Saját szerkesztés 

Ha ezek közül 1 vagy 2 tünet esendőségprodromáról, ha 3 vagy több tünet áll fenn, akkor 

esendőségszindrómáról beszélünk. Tekintettel arra, hogy életünk során több olyan betegséget 

élünk át, melyeknek kisebb - nagyobb egészségkárosodásai maradnak vissza, akkor nem 

meglepő, hogy az időskorú, 65 év feletti lakosság, de a krónikus betegségben és 

multimorbiditásban szenvedők is veszélyeztetettekké válnak. A társadalom öregedésével és az 

egyre több krónikus betegségben szenvedők számának emelkedésével, nőni fog az 

esendőségszindrómába tartozók száma, melynek következményeként számolni kell a 

gazdasági és a szociális terhek emelkedésével. Ezért fontos a magyarországi epidemiológiai 

helyzet felmérése, a hazai szociális és egészségügyi helyzetet figyelembe véve a szakmai 

ajánlások, javaslatok elfogadása, valamint a veszélyeztetettek kiszűrése a Klinikai Esendőség 

Skálával, a Gerontopole Esendőségi Szűrőeszközzel és a FRAIL-skálával. Ezeken kívül 

használható még az Átfogó Geriátriai Állapotfelmérés (Comprehensive Geriatric Assessment – 

CGA), valamint az Edmonton Esendőség Skála. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A modern társadalmak egyik ismert jellemzője a népesség öregedése, amely kihívás elé állítja 

a területtel foglalkozó szakembereket. A területen dolgozóknak magas szintű felkészültséggel 

kell rendelkezniük ahhoz, hogy feladataikat színvonalasan láthassák el. 

Az alkalmazott gerontológiai ismeretek tantárgy hozzájárul az időskor és az öregedés 

jellemzőinek pontosabb megismeréséhez, a segítés, gondozás, fejlesztéséhez, valamint a 

kutatás, a tudomány legújabb eredményeinek megismertetéséhez. 

A képzés során elsajátítható ismeretek hatékonyan hasznosíthatók a szociális 

alapszolgáltatások, szakosított ellátások, valamint az egészségügyi alap és szakellátások 
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területén, ahol a napi tevékenység során időskorúak segítését, gondozását, ápolását kell 

végezni. 

Fontos megismerni a demográfiai mutatókat, az öregedési indexet és az öregedéshez 

kapcsolódó testi-lelki folyamatok változását, az esendőségszindrómát, mely a társadalom 

öregedésével egyre nagyobb mértékben fog megjelenni, melynek következményeként egyre 

nagyobb lesz a gazdasági és szociális kihívás. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse Magyarország demográfiai jellemzőit! 

2. Ismertesse az egészséges öregedés 30 pontját! 

3. Fejtse ki a programozott és az elhasználódásos öregedés jellemzőit! 

4. Keresse meg és értelmezze a KSH NKI Életünk fordulópontjai adatfelvétel 2001, 2016, 

saját számításán belül azt, hogy „Mi jellemzi az öregkort? – Az adott tulajdonságot említők 

aránya a 24-75 év közötti népesség körében! 

5. Ismertesse az öregedéssel összefüggő változásokat, azok jellemzőit! 
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2. ALKALMAZOTT GERONTOLÓGIAI 
ISMERETEK II. 

DOLOZIM EMESE 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

intézményvezető 

diplomás ápoló, mentálhigiénikus egészségfejlesztő, szakvizsgázott szociális menedzser, 

szociális kompetencia fejlesztő tréner 

Kulcsfogalmak: ab ovo betegségek, stroke, vitálkapacitás, immobilizáció, időskori 

elesések 

BEVEZETÉS 

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg az időskor élettani változásait, a leggyakoribb 

időskori betegségeket, kiemelten a mozgásszervi betegségeket, a demenciát, a táplálkozási 

zavarok által kialakult betegségeket, az immobilizáció okozta veszélyeket és szövődményeket. 

A társadalmi beállítódás, érdekek, kultúra, szubkultúra, közösség és egyéb körülmények 

alakítják ki egy országon belül az öregedésre adott emberi magatartási válaszokat. Ezért, ebből 

a szempontból nagyon fontos az öregképpel, öregséggel kapcsolatos tudati beállítódás, érzelmi 

magatartás egyéni, közösségi, intézményi színtéren egyaránt. Fontos lenne, hogy az öregkor és 

az aktivitás minél tovább járhasson kézen fogva, az idős egyén minél tovább legyen aktív 

fizikailag, szellemileg, emberi kapcsolatainak megtartásával egyaránt. 

2.1. AZ ÖREGEDÉS ÉS A BETEGSÉGEK 

David Gems biogerontológus szerint, ha „az öregedést egy betegségnek tekintjük, akkor az 

öregedéssel szembeni válaszaink is merőben más jellegűek lesznek, mint a maiak, hiszen attól a 

pillanattól kezdve az orvosok számára az öregedés folyamata egy leküzdendő ellenféllé válik.” 

Az idősödés során a szervezet élettani és anatómiai tulajdonságai megváltoznak, ezzel együtt 

a szervek, szervrendszerek funkcióiban is változás áll be, jellemzővé válik a csökkent 

működésük is. Az időseknél megjelenő betegségek tünetei eltérőek lehetnek a fiatal vagy 

középkorban lévő egyénektől, gyakrabban vannak atípusos panaszaik, melynek veszélye az 

lehet, hogy a betegség nem vagy csak későn kerül felismerésre. Jellemző, hogy nagyobb a 
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halálozási arány a betegségek akut szakában, illetve több lehet a szövődmények száma, mint a 

fiatalabb életkorban lévő egyéneknél. 

A késői felismerés következményei közé tartozik például: 

◼ gyakran később kapnak hatékony terápiát a betegek 

◼ a szükséges kezeléseket ritkábban kapják meg 

◼ csekélyek a rehabilitációs lehetőségek. 

Épp ezért az idős emberek betegsége esetén nagyon fontos a diagnózis mielőbbi megállapítása 

és a megfelelő kezelés biztosítása. 

Az időkorhoz kapcsolódóan muszáj megemlíteni a variabilitást is. Ez azt jelenti, hogy a 

fiziológiás öregségi elváltozások nem minden egyénben jelentkeznek azonos időben, van 

akinél korábban, másnál később lehet észlelni ezeket az elváltozásokat. Emellett a különböző 

szervekben kiterjedésük és megjelenésük időpontja szintén eltérő lehet. A korral járó 

fiziológiás változások egyénenkénti különbsége magyarázza azt, hogy vannak olyan idős 

egyének, akiknek reakciói a fiatalokéhoz hasonlók és vannak, akiknek reakcióképessége 

jelentősen csökken. 

2.1.1. A betegségek fajtái 

Ha meghalljuk azt a szót, hogy öregedés, akkor a betegségek is egyből eszünkbe jutnak. A 

betegségek típusánál, kialakulásánál megkülönböztethető az ab ovo és a szerzett betegségek. 

Dr. Semsei szerint az ab ovo a genetikailag kódolt betegségeket jelenti, melyek hamar 

megjelennek, de vannak olyan betegségek, melyek akkor alakulnak ki, ha más faktorok megléte 

is biztosított. A szerzett betegségek körébe a fertőző betegségeket szoktuk besorolni. Az 

öregedés-kapcsolt betegségek pedig azok, melyek az öregedéssel gyakrabban szoktak 

előfordulni, vagy magával az öregedéssel fordulnak elő gyakrabban. Az is tény, hogy olyan 

betegségek jelennek meg idősebb korban, melyek fiatalkorban nem lennének komoly 

kimenetelűek. 

Az életkor előrehaladtával olyan tünetek is megjelennek, melyek a fiziológiás 

állapotváltozáshoz tartoznak vagy tartozhatnak, de azért mindig oda kell ezekre figyelni. Ilyen 

lehet például: 

◼ a testsúly csökkenése vagy növekedése 

◼ a test víz- és zsírtartalmának változása /a zsír a bőr alatt megfogyatkozik, a zsigerek 

körül felhalmozódik/ 

◼ a tiszta testtömeg csökkenése 

◼ fokozott érzékenység egyes gyógyszerek mellékhatásaira 

◼ a serum albumin változása 

◼ táplálkozási zavarok 

◼ hyper- és hypotermia 

◼ syncope 

◼ elesés és járászavarok 

◼ alvászavarok 

◼ a máj tömegének megváltozása 

◼ a vese vérátáramlásának és a glomerulus filtratio csökkenése 

◼ vese tubuláris funkciójának változása 

◼ magatartászavarok 
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◼ vizeletinkontinencia 

◼ a szöveti atrophiák 

◼ a fibroticus átalakulások. 

2.1.2. A kórlefolyás és a tünettan időskori jellegzetességei 

A betegségek kezdete, tünettana, lefolyása általában eltérő a fiatalabb betegeknél: 

◼ az akut betegségek kezdete nem feltűnő, inkább lappangó 

◼ a nagy fájdalommal járó betegségekben a fájdalom gyakran nincs vagy csak egészen 

enyhe formában jelenik meg, viszont a mozgásszervek viszonylag nem súlyos 

elváltozásai nagyon erős, szinte elviselhetetlen fájdalmat jelent az idős egyén számára 

◼ kis fokú hőemelkedés észlelhető a láz helyett 

◼ atípusos, vagy egy-egy jellemző tünet hiányzik, amely az adott betegségre utalhat 

◼ előfordulhat egy hasi folyamatnál az izomvédekezés hiánya 

◼ tüdőembóliában ritkább a vérköpés előfordulása 

◼ inferior típusú szívinfarktusban csak enyhe hasi, gyomortáji fájdalom jelentkezik némi 

puffadásérzéssel 

◼ sokféle betegség és heveny elváltozás legelső és legfeltűnőbb tünete a tudatzavar és 

egyben a súlyos agyi működészavar is lehet 

◼ a betegségek gyógyulása időben hosszabb ideig tart 

◼ spontán rehabilitáció csak egészen kivételes esetben következik be. 

Szintén fontos megemlíteni a multimorbiditást, mely azt jelenti, hogy egy és ugyanazon 

személyben az életkorral arányosan több betegség vagy kóros állapot megléte is fennáll. Az 

időskorban észlelt gyakori multimorbiditás magyarázható az időfaktorral, amikor több 

megbetegedés egymás mellett jelentkezik, illetve az involúcióval, amikor az idős szervezet 

anatómiai és homeosztatikus sérülékenysége fokozódik. 

Geriátriai betegeknél gyakoribb a polypathia, melynek egy szerven belül több kóros folyamat 

egyidejű, párhuzamos jelenléte. 

A komorbiditás az egyik betegség szempontjából vizsgálja a többi társ- vagy társuló betegséget. 

Dr. Boga (2014) szerint „egy vizsgált betegség kétharmada társul az átlagosnál gyakrabban 

cukorbetegséghez. A 65 év feletti cukorbetegek közük a férfiak 90,7%- a, a nők 98,8%- a 

szenved magasvérnyomás-betegségben is, az ischaemiás szívbetegség háromszor, illetve 

három és félszer gyakoribb.” 

Meg kell említeni a gyakorisági spektrumot is, mely azt jelenti, hogy az időskorral 

statisztikailag a krónikus betegségek gyakorisága is nő. Az idősek krónikus betegségei évekig, 

akár életük végéig is fennállhat, teljességükben gyógyíthatatlanok. 

2.2. AZ IDŐS BETEG VIZSGÁLATA 

Az idősek kognitív funkcióinak és aktivitási készségének megítélésére különböző mérőtesztek 

állnak rendelkezésre. 

Az idős egyén vizsgálata teljes körű vizsgálatot igényel, ennek megfelelően vizsgálni kell: 
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◼ a funkcionális teljesítőképességet 

◼ a testi egészségi állapot 

◼ a lelki egészségi állapot 

◼ a szociális, környezeti tényezőket. 

A fizikai aktivitás mérésére megbízható és elég szenzitív a Barthel index. Ez a skála használható 

az otthonában élő idős beteg vizsgálatára, ha felmerül az intézményi elhelyezés 

szükségességének kérdése, valamint az idős ember rehabilitációja. 

A funkcionális teljesítőképesség méréséhez segítséget nyújt a napi élettevékenység Katz ADL 

index, valamint a mindennapos eszközhasználat vizsgálatához az IADL skála. A demencia 

vizsgálat során a kognitív funkciókat pl. az MMSE (Mini-mental state examination), Folstein 

skála segítségével lehet megmérni. 

A táplálkozás minőségére, mennyiségére jól használható a Mini Nutritional Assessment szűrő- 

és állapotfelmérő skála. 

A depresszió szűrésére sok tesztet használnak az egyik leggyakrabban használatos a geriátriai 

depressziós szűrő skála a GDS. 

A testi egészség mérése hagyományos, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgálható, 

ilyenek lehetnek a különféle életminőség-mérő skálák, valamint a speciális skálák, melyeket 

parkinsonismusra, sclerosis multiplexre, egyensúly- és járásvizsgálatra /Tinetti/, valamint a 

csontozat állapotának vizsgálatára /csonttörési indexet/ használnak. 

Fájdalom mérésére, megélésére, pszichés és fiziológiás reakciók vizsgálatára használhatók a 

különböző fájdalomfelmérő skálák /VAS: visual analog skála, Numerikus fájdalomskála, 

Kategória skála, Fájdalom arc skála/. 

A szociális- és környezeti tényezők vizsgálata összetett és a legkevésbé mérhető. Több 

dimenzióban lehet vizsgálni, például a háztartási készülékek használatának ismeretét, a 

bútorzat biztonságosságát /lekerekített sarkok, karfás székek stb./, fürdőszoba és a lakás 

biztonságát /csúszásmentes padozat, kapaszkodók zuhanyzónál, WC-ben, kádnál/, stb. Milyen 

az idős társas kapcsolata, társasági aktivitása. 

2.3. LEGGYAKORIBB IDŐSKORI BETEGSÉGEK 

Az egészségi állapotra hat az idős korosztály aktív életszakaszának meghosszabbítása, ami 

segíti a kapcsolati háló fenntartását, növeli a szubjektív elégedettségérzetet, s egyben 

csökkentheti az egészségügyi szolgáltatások iránti igényt. 

A tevékeny időskor szemléletmódja nem terelheti el a figyelmet az idősödéssel járó biológiai 

változásokról, az életkor meghosszabbodásával járó egészségügyi gondozási szükségletekről 

sem, de feltételezi, hogy a körülményektől, az egyén változásokhoz való hozzáállásától nagyon 

sok függhet. 

A következő részben olyan betegségek ismertetésére kerül sor, melyek megnehezítik a 

tevékeny, aktív életmódot. 
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2-1. táblázat: Befolyásolható és nem befolyásolható jellemzők 

Nem befolyásolható Befolyásolható 

 Biológiailag meghatározott 
Életmóddal/szociális helyzettel 

összefüggő 

Életkor Magas vérnyomás Dohányzás 

Nem Magas vércukorszint Túlzott alkoholfogyasztás 

Etnikum Emelkedett koleszterinszint Mozgásszegény életmód  

Öröklött tényezők Túlsúly, elhízás Egészségtelen étrend 

  Jövedelem, életkörülmények 

  Iskolázottság, munkakörülmények 

Saját szerkesztés 

 

2.3.1. Szív- és érrendszeri megbetegedések 

Az életkor előrehaladtával az erek fala megvastagodik, lumene kitágul, rugalmatlanná válik, de 

elmondható, hogy az időskori érrendszeri eredetű betegségek hátterében közös kórfolyamat 

az érelmeszesedés. Természetesen a különböző betegségeknek környezeti és genetikai 

kockázati tényezői is vannak, melyeknek szintén szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek 

kialakulásában. 

Az időskorban több korfüggő tényező is befolyásolja a keringési rendszer működését, melyek 

fokozzák a keringési rendszer sérülékenységét, nehezítik a megfelelő oxigénellátást, így a 

terhelés során a szervezet teljesítőképessége romlik. Ezek közül néhány fontosabb kerül 

felsorolásra az alábbiakban: 

◼ a szervezetben változik a keringő vér minősége, lassan csökken a hemoglobin és a 

vörösvérsejtszám termelése 

◼ hajszálerek sérülékenyebbé, törékenyebbé válnak, a keringés lassul 

◼ a szövetekben csökken a kis erek, a kapillárisok száma, így romlik a különböző szervek 

táplálását biztosító helyi és perifériás keringés 

◼ idősebb korban kevesebb lesz a szívösszehúzódások száma, csökken a munka-

izomsejtek, valamint az ingerképző- és vezető sejtek száma 

◼ csökken a szív pumpafunkciójának kompenzációja 

◼ romlik a keringés alkalmazkodó képessége a szervezeten belüli és kívüli változásokhoz. 

Szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezői 

Az ingerületképző- és vezető rendszer betegségei közül időskorban gyakran előfordul a 

pitvarfibrilláció és a pitvari eredetű tachycardia. 

Igen gyakori az időskori perifériás érbetegség, melynek oka a középerek atherosclerosisa, ami 

a nem megfelelő életmód miatt is kialakulhat, valamint gyulladásos folyamat vagy olyan 

autoimmun betegség miatt, mely szintén az erek gyulladásával jár. Előfordulhat, hogy a 
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szűkületet az érbelhártya megvastagodása okozza, ami nem érelmeszesedés, de ahhoz 

hasonlóan perifériás keringési zavart idéz elő. 

Magasvérnyomás 

Dr. Székács szerint a „magyarországi népességnek közel egyötödét jelentő idős korcsoport 

kétharmadában valószínűsíthető 140/90 Hgmm-nél magasabb vérnyomás. Az idős korcsoporton 

(65 éven felüliek) belül a 75 évnél idősebbeknél találkozunk leggyakrabban emelkedett 

vérnyomással”. Jellemző az aorta, a nagy- és középerek rugalmasságának fokozatos és végleges 

csökkenése. Az időskori hipertónia azért is eltérő, mint a fiatalkori, mert az érfali merevségnek 

köszönhetően a szisztolés vérnyomás kórosan fog emelkedni, míg a diasztolés vérnyomás 

változatlan vagy alig nő. 

A betegség terápiájában a gyógyszeres kezelés mellett nagyon fontos a bevitt kalória és a 

konyhasó mennyiségének csökkentése, a társbetegségek kezelése, valamint a kezelőorvos által 

meghatározott célérték elérése. 

Myocardiális infarctus 

A koszorúerek szűkülete miatt, bármikor kialakulhat a myocardiális infarctus. Az ISZB 

következtében ritmuszavar és szívelégtelenség is előfordul, amely növelheti a hirtelen halál 

kockázatát. 

A koszorúerek elváltozásait az életkor előrehaladtával kevésbé markáns anginás panaszok 

kísérik, mint fiatalabb korban. Ennek egyik oka lehet a fájdalomküszöb emelkedése 

időskorban, másik oka a fokozatosan kialakuló szűkület mellett kialakuló gazdag kollaterális 

hálózat. 

A szívinfarktus típusos helye a szegycsonttól balra fellépő szorító fájdalom és nyomásérzés, 

amely kisugározhat: 

◼ a bal karba 

◼ a nyak bal oldalára 

◼ az állkapocsba 

◼ a lapockatájékba 

◼ esetenként az epigastriumba. 

Idős betegek esetében gyakrabban fordul elő, hogy az időjárás változás a panaszokat ronthatja, 

például a hirtelen hőmérséklet lehűlés, az éjszakai légzési, vérnyomás és pulzusváltozással járó 

események, melyek anginás panaszokat válthatnak ki. 

Stroke 

A WHO szerint az agyműködés vérellátási zavara által okozott globális vagy fokális neurológiai 

diszfunkcióval járó, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, mely több, mint 24 órán keresztül fennáll, 

és amelynek bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agy érrendszerében kialakult változás. 

A stroke-nak különböző típusai, okai vannak: 
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Vérzéses stroke 

Melynek hátterében 

◼ hypertonia 

◼ antikoaguláns kezelés 

◼ drog, alkohol 

◼ hematológiai betegség 

◼ ischemiás stroke másodlagos vérzéses transzformációja 

◼ fejlődési rendellenesség okozta vérzés állhat. 

Ischemiás stroke 

Mely 

◼ cardiogén embolizáció 

◼ atherosclerotikus eredet 

◼ idiopathiás, vagy ritka etiológiájú is lehet. 

A stroke kialakulásában különböző már meglévő betegségek és okok is részt vehetnek, például: 

 

 

2-1. ábra: Stroke lehetséges okai 

Saját szerkesztés 

A stroke főbb tünetei 

◼ hirtelen kialakuló beszédértési, szótalálási vagy hangképzési zavar (aphasia) 

◼ az arc, a kar, vagy a láb általában egy oldalon fellépő hirtelen érzéketlensége, 

gyengesége, vagy bénulása 

◼ előzmény nélküli, szokatlan jellegű erős fejfájás, melyhez nyaki merevség, arcfájdalom, 

a szemek között megjelenő fájdalom, hányás és tudatzavar társulhat 

◼ hirtelen elhomályosuló látás, kettős látás, vagy látásélesség gyors csökkenése 

◼ hirtelen kialakuló szédülés, egyensúlyvesztés, mozgási zavarok 

◼ zavartság, memóriazavar, a térbeli tájékozódás, illetve az érzékelés zavara. 

Ha az időseknél ezek közül a panaszok közül bármelyik is fellép, azonnal el kell kezdeni a 

differenciáldiagnosztikát, majd meg kell kezdeni a szükséges kezelést. 
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2.3.2. Légzőrendszer 

A légzőrendszer öregedése 

A tüdők a környezet károsító hatásának élethosszig ki vannak téve, s ezek a változások 

befolyásolják a légzőrendszer szerkezetét és működését egyaránt. Az életkor előrehaladtával 

az elasztikus rostok pusztulása progresszív, a tüdő szöveti állománya strukturális átalakuláson 

megy keresztül. A mellkas merevebbé válik, a vertebrocostalis ízületek mozgása beszűkül a 

bordaporcok elmeszedése miatt. A 2 mm-nél kisebb átmérőjű kislégutak átmérője csökken 

részben a nyákmirigyek hyperplasiája, de főként a kishörgők falán sugárirányban eredő-

tapadó rugalmas rostok általi kihorgonyzottság csökkenése miatt. A csigolyák ízületeinek 

korral járó deformálódása kapcsán gyakori a dorsalis kyphosis, illetve a mellkas antero-

posterior átmérőjének növekedése, melynek következtében a mellkas alakja hordószerűvé 

válik. A tüdő rugalmasságának időskori csökkenését a dohányzás felgyorsítja és súlyosbítja. 

A külvilág és a légzőszerv között megy végbe a légcsere, a ventilláció. A vitálkapacitás a légzés 

teljesítőképességének a mértékét jelenti: egyszeri maximális ki- és belégzéssel kicserélődő 

levegő mennyiségét jelenti. 

 

A vitálkapacitás csökkenését előidéző okokat az alábbi ábra mutatja: 

 

2-2. ábra: A vitálkapacitás csökkenését előidéző okok 

Saját szerkesztés 

Tüdőgyulladás 

Idős korban a T és B lymphocyták, a granulocyták és a macrophagok funkciója csökken, ezért 

a tüdő a bakteriális és virális kórokozókkal szemben gyengébb ellenállást mutat. A pneumonia 

időskori rizikótényezői közé tartozik, például: 

◼ az aktív, régóta tartó dohányzás 

◼ krónikus tüdőbetegség (COPD 

◼ hypertonia 

◼ diabetes mellitus 

◼ myocardialis infarctus. 
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A tüdőgyulladás jellegzetes tünetei közé tartozik a láz, a köhögés, és mellhártya érintettség 

esetén a szúró mellkasi fájdalom, amely lélegzetvételkor fokozódhat, azonban időskorban ezek 

gyakran nem, vagy csak részben tapasztalhatók. Nagyon sok esetben tüdőgyulladás állhat a 

nem specifikus tünetek fellépte mögött is, például zavartság, letargia, étvágytalanság. 

Tuberculosis 

Az időskori tuberculosisra több olyan tényező jelenléte is hajlamosít, mely az immunrendszert 

gyengíti. 

A tünetek időskorban gyakran nem típusosak, ezeket az alábbi ábra mutatja: 

 

2-3. ábra: Időskori TBC tünetei 

Saját szerkesztés 

 

A diagnosztizáláshoz fontos, hogy 3 egymást követő napon az egyéntől köpetet kell venni 

direkt mikroszkópos vizsgálatra /saválló pálcák kimutatása/ és leoltásra /tuberculosis 

tenyésztésére alkalmas táptalajra/. 

COPD 

A COPD olyan megelőzhető és kezelhető idült obstruktív tüdőbetegség, amelyet progresszív, 

irreverzibilis vagy részlegesen reverzibilis, krónikus áramlási korlátozottság jellemez. 

A betegség két fő típusa: 

◼ krónikus bronchitis 

◼ emphysema. 

Mindkét típus alapjellemzője a progresszív áramláskorlátozottság, amely a korral romlik. Az 

idősebb korosztályban kockázati tényezőként jelenik meg a dohányzás, a por és a kémiai 

szennyezés, a passzív dohányzás, a genetikai tényező, az infekció, a szociális helyzet, valamint 

a levegő szennyezettség. A COPD hátterében fennálló krónikus bronchialis gyulladásos 

folyamatok fokozzák az alsólégúti infekciókra való hajlamot. Ezek többsége bakteriális eredetű, 

és a fertőzés általános tünetei mellett az obstruktív jellegű alapbetegség tüneteinek 



2.3. Leggyakoribb időskori betegségek | 27 

 

 

fokozódásával jár együtt. A COPD-s betegek akut exacerbatio esetén évente akár több 

alkalommal részesülnek antibiotikus kezelésben. 

A COPD fellángolására jellemző a beteg állapotának legalább 2 napig tartó rosszabbodása, 

amely hirtelen kezdődik, meghaladja a panaszok napi ingadozását, és az alapbetegség 

fenntartó kezelésének megváltoztatását teszi szükségessé. 

 

2-4. ábra: A COPD tünetei 

Saját szerkesztés 

 

COPD-s betegek esetében a következő betegségek kockázata is nő: 

◼ kardiovaszkuláris megbetegedés 

◼ osteoporosis 

◼ légúti fertőzés 

◼ szorongás és depresszió 

◼ diabetes 

◼ tüdőrák. 

2.3.3. Tápcsatorna, emésztőrendszer 

Időskori tápcsatornai elváltozások és táplálkozás 

A táplálkozás a szervezet működése szempontjából elengedhetetlen ásványi anyagokat, 

vitaminokat, nyomelemeket, aminosavakat, antioxidánsokat és más tápanyagokat tartalmazó 

élelmiszerek bevitelét jelenti. 

Az idősek tápláléka, táplálkozási szokási megváltozhatnak, pl.: 

◼ a bevitt tápanyag nem igazodik az idősödéssel járó aktivitás beszűküléséhez 

◼ nem illeszkedik az önállóság és az öntevékenység csökkenéséhez 

◼ rágási, nyelési nehezítettség állhat fenn 

◼ mennyiségében és összetevőiben nem megfelelő az életkori sajátosságoknak 

/étvágytalanság, gyógyszer mellékhatás/. 

Az idősödés kutatások eredménye, hogy a preventív gerontológia fontos részévé vált az ún. 

„geroalimentológia”, avagy az idősödés táplálkozástudománya. 

A COPD tünetei 
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Ennek igénye és szükségessége fokozódik, hiszen a kutatások igazolják, hogy az időskor 

számos betegsége összefüggésbe hozható az elégtelen táplálkozással, ilyen például: 

◼ szív- és érrendszeri károsodások 

◼ a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása 

◼ rosszindulatú daganatos betegségek, malignus folyamatok 

◼ D-vitamin-hiány 

◼ csontritkulás 

◼ szürkehályog, makuladegeneráció. 

Az idős egyén helyes étrendjének összeállításakor az alábbiakat kell biztosítani: 

◼ magas rosttartalmú étrend 

◼ magas fehérjetartalmú ételek (kivéve veseelégtelenség) 

◼ hetente 300-600 gramm hús 

◼ hetente 2-3 darab tojás 

◼ naponta 15-30 gramm vaj vagy margarin, és 10-15 gramm növényi olaj 

◼ napi 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása. 

Malnutrició 

Malnutrició: „olyan tápláltsági állapot, melyben az energia, fehérje, vagy egyéb tápanyagok 

hiánya vagy többlete (vagy azok egyensúlyának hiánya) mérhető, káros hatással jár a 

szövet/test formájára/megjelenésére, funkciójára és a klinikai eredményekre nézve.”/Ápolási 

Szakmai Kollégium/ 

Az alábbi táblázat jól mutatja azon tényezőket, melyek szerepet játszanak a malnutrició 

kialakulásban. 

2-2. táblázat:Malnutrició kialakulásban szerepet játszó tényezők 

Tényezők 

Kockázati Kiváltó 

Idegen környezet A tápcsatornán át történő táplálkozás tilalma 

Fokozott, kóros tápanyagvesztés Az idült hasmenés és/vagy befolyásolhatatlan 

hányás 

Ismerethiány Az alapbetegség 

Csökkent tápanyagbevitel A nagymértékben csökkent étvágy 

A nem megszokott és nem időben tálalt, 

gyakran ízetlen, hideg étel 

A felgyorsult anyagcserével és / vagy a 

fehérjék fokozott lebontásával járó állapotok 

Különböző betegségek esetén alkalmazott 

terápiák hatása 

A táplálkozási képtelenség vagy negatívizmus 

Az egészségügyi ellátó személyzet helytelen 

szemlélete, elméleti és gyakorlati 

ismeretek hiánya 

A táplálék felvételének, emésztésének és 

felszívódásának zavarai 

Szegénység  
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A malnutricióban szenvedő beteg táplálása orvosi utasításnak megfelelő enterális táplálás, s az 

orvos meghatározza a táplálási stratégiát és az alkalmazott táplálási eljárásokat. 

Gyomorfekély 

A gyomorfekély idősebb korban gyakran nagyobb kiterjedésű (un. időskori óriásfekély) és 

proximálisabb elhelyezkedésű, mint fiatalkorban. Kialakulása hátterében sokszor a nem-

szteroid gyulladáscsökkentők szedése és a Helycobacter pylori áll. Jellegzetes tünet lehet az 

epigastriális fájdalom, a gyakori hányinger, az étvágytalanság vagy éppen a teltségérzet. A 

kivizsgálás és a diagnózis felállítása során nagy szerepe van a gyomortükrözésnek, melynek 

során szövettani mintavételre is lehetőség van. 

Gastrooesophagealis refluxbetegség /GERD/ 

Dr. Herszényi szerint a ”gastrooesophagealis refluxbetegség alatt a gyomortartalomnak a 

nyelőcsőbe történő visszaáramlását, míg a reflux-oesophagitis alatt a reflux következtében 

kialakuló nyelőcsőgyulladását értjük.” A refluxot fokozó tényezők közé sorolják a 

gyomorürülés akadályozottságát, a gyomor csökkent motilitását, az intraabdominális 

nyomásfokozódást és a hiatus hernia jelenlétét. Időskorban jellemző a gyógyszerek által 

okozott nyelőcsőgyulladás/károsodás. 

Gyomorrák 

Időskorban a Helocobacter pylori fertőzést tekintik az elsődleges oknak a gyomorrák 

kialakulásában. Kockázati tényező lehet még a vitaminhiányos táplálkozás, a dohányzás, a 

sózott- és füstölt ételek. A Helicobacter pylori először krónikus gastritist, majd atrophiát, 

dysplasiat és végül gyomor-carcinomát okoz. Időskorban gyakran atípusos tünetekkel jelenik 

meg, de egy alaposabb kivizsgálás igazolhatja a carcinoma tényét. 

Vastagbélrák 

A vastagbélrák az esetek több mint 50 %-ban 70 éves kor felett alakul ki. Kezdeti stádiumban 

tünetszegény, így különösen idős korban gyakran csak előrehaladott állapotban kerül 

felfedezésre. 

Vastagbélrák lehet családi halmozódást mutató vagy sporadikus. A sporadikus kialakulásánál 

kockázati tényező: 

◼ elhízás 

◼ 2-es típusú cukorbetegség 

◼ nagy mennyiségű alkohol- és zsír fogyasztás 

◼ mozgásszegény életmód 

◼ dohányzás. 

A sebészeti kezelést a rák elhelyezkedése és lokális terjedése határozza meg. 
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2.3.4. Időskori mozgásszervi, reumatológiai betegségek 

Az öregedéssel számos szervi funkció károsodik, ami kihat a mozgásszervekre is. Az idősödő 

ember legfontosabb mozgásszervi eltérése a csont- és ízületi elhasználódás, kopás (artrózis). 

Ez a betegség elsősorban a nagyízületekben (csípő, gerinc, térd), de a kéz- és lábízületekben is 

jelentkeznek. Kiváltó oka: 

◼ fokozott terhelés 

◼ genetikai, fejlődési rendellenességek, 

◼ statikai tényezők 

◼ elhízás. 

Az ízületek előrehaladott kopása az érintkező csontfelszíneket, inakat és szalagokat is érintheti. 

A mozgásszervi betegségek másik nagy csoportja a gyulladásos ízületi megbetegedések, 

melyek hátterében zömében autoimmun mechanizmusok játszanak szerepet. Ha a célszerv az 

ízület valamelyik strukturális komponense, akkor súlyos, krónikus gyulladás alakul ki. A 

kiváltó okok nem ismertek pontosan, de Kárádi szerint „fertőzések mint beindító (trigger) 

folyamatok, illetve hajlamosító (genetikai) tényezők mind jelentős szerepet játszanak a 

betegség manifesztálódásában, illetve fenntartásában.” Ezek a betegségek nagyban 

behatárolják az idős ember mozgását, aktivitását. 

Rheumatoid arthritis (RA) 

A perifériás ízületeket érintő - elsősorban a láb és a kéz kis ízületei-, krónikus, rendszerint 

szimmetrikus gyulladás, mely hosszabb időn keresztül fennállva jellegzetes kontraktúrákat, 

deformitásokat okozó, az ujjak oldalirányú elhajlásához, izomatrófiához vezető betegség. Az 

ízületek megbetegedése a vezető tünet, de a rheumatoid arthritis az egész szervezet 

megbetegedése. A betegség diagnózisához 6 jellegzetes tünet közül 4 megléte már elegendő, ha 

azok legalább 6 héten keresztül fennállnak. 

 

2-5. ábra: Rheumatoid arthritis jellemző tünetei (Saját szerkesztés) 



2.3. Leggyakoribb időskori betegségek | 31 

 

 

Szeptikus arthritis 

Az ízület körüli szövetek vírus, baktérium vagy gomba okozta gyulladásos folyamatai, 90%-ban 

egy ízületben fordul elő /általában boka, térd, csípő/. A károsodott ízület mozgása korlátozott, 

érzékeny, duzzadt és meleg tapintatú. 

Osteoporosis 

A WHO szerint az „osteoporosis az egységnyi térfogatú csonttömeg megkevesbedése a szerves 

és szervetlen állomány megtartása mellett”. Osteoporosisban a csontszövet valójában ép csak 

kevés van belőle, a mennyiségi változás minőségi változást is eredményez. A teherbíró 

képesség csökken, mindez törésekhez vezet. 

Az osteoporosis okai: 

◼ a világ népességének viszonylagos elöregedése 

◼ születéskor várható élettartam megnövekedése 

◼ rizikófaktorok hatásának felerősödése 

◼ ma még ismeretlen etiológiai faktorok megléte. 

◼ Kialakulásának leggyakoribb kockázati tényezői: 

◼ etnikum 

◼ csontozat és testsúly 

◼ korai menopausa 

◼ genetika 

◼ nem 

◼ életkor 

◼ bizonyos gyógyszerek 

◼ korábbi csonttörések 

◼ elégtelen D vitamin ellátottság. 

Osteoporosis leggyakoribb tünetei 

◼ a betegség leggyakrabban a gerinc, főként alsó háti és deréktáji szakaszait érinti 

◼ jellemzően érintett csont a combcsont, amelynek combnyak körüli törései a 

leggyakoribbak. 

Osteomalacia 

A D-vitamin hiánya, az aktiválás vagy a hatásának elmaradása következtében létrejött 

generalizált, reverzibilis csontmineralizációs zavar, melynek eredményeként a szervetlen 

alapállomány aránya csökken a szerveshez képest. Oka általában az elégtelen D-vitamin 

tartalmú ételek fogyasztása, a bőrben történő aktiválódás hiánya, renális aktiválódás 

elmaradása, felszívódási zavar, fokozott felhasználás /terhesség/, krónikus máj- és 

vesebetegségek, alkoholizmus A maláciás csont törése fokozódhat, míg a statikus terheléstől 

deformálódhat. 

Jellegzetes tünetei: 

◼ izomgyengeség főleg a proximális izomzatokon 

◼ a gerincoszlop gyakran meggörbül 
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◼ fokozódik a háti kyphosis, amely scoliosissal is kombinálódhat 

◼ a mellkas-has torzulhat 

◼ ritkán az alsó végtag nagy csontjai is meggörbülnek 

◼ a csontok érzékenyek, esetleg spontán fájdalom is felléphet 

◼ ritkán tetánia is kialakulhat. 

Immobilizáció, szövődmények 

Immobilizáció a hosszantartó ágynyugalom, inaktivitás következtében kialakuló, az egész 

szervezetet érintő tünetegyüttes. Az inaktivitás mértékétől és tartalmától függ a krónikus 

ágynyugalom következményei és szövődményei. Ha az egyén sokáig marad tartós vízszintes 

testhelyzetben, akkor a keringés átrendeződik. Dr. Kvell és munkatársai szerint „rövidtávon a 

centrális vértérfogat nő, az alsó testfélben a perfúzió és a hidrosztatikus nyomás csökken, a 

kissé fokozódó előterhelés a verőtérfogat növekedéséhez és a pulzusszám csökkenéséhez 

vezet, a vese átáramlása fokozódik és mérsékelt poliuria alakul ki. Hosszútávon (hetek, 

hónapok) a plazma térfogata csökken és a vérnyomást szabályozó ortosztatikus reflexek 

hatásfoka csökken. 

Immobilizáció oka időseknél például a depresszió, az izoláció, a félelem az eleséstől, a 

demencia, a nyugtatók, altatók, vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, orthostaticus hypotensio is 

lehet. Az immobilitás során testi és szellemi változások jönnek létre, ezek azonnaliak vagy 

fokozatosan kialakulók. Minél nagyobb a mozgásképtelenség mértéke és időtartama, annál 

súlyosabbak a következményei. 

A szövődmények közé tartozik: 

◼ az izom-kontraktúrák kialakulása 

◼ felgyorsuló osteoporosis 

◼ csökkenő vörösvértest képzése 

◼ alacsony ventilláció, mely csökkenti az artériás vérrel szállított oxigén mennyiségét 

◼ hypostaticus pneumonia fokozott kockázata 

◼ csökken a vér volumene 

◼ csökken a szív telődése 

◼ magas a mélyvénás trombózis kialakulásának kockázata 

◼ az anyagcsere 20%-kal alacsonyabb lehet, ennek egyik következménye a magas 

székrekedési hajlam 

◼ csökken a védekezőképesség a hideggel és a meleggel szemben 

◼ fokozott gombás és bakteriális fertőzés a bőrön 

◼ immunvédekezés csökkenése 

◼ megnő a decubitus kialakulásának kockázata. 

2.3.5. Időskori elesések 

Elesések időskorban 

A Geriátriai Szakmai Kollégium protokollja szerint: „Az elesés a nagy geriátriai szindrómák 

egyike, tehát azon négy tünetegyüttes egyike, amelyek – az elesés mellett a delírium a demencia 
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és az inkontinencia – a 65 év felettiek egészségügyi ellátásának kilencven százalékáért felelős. 

Nemzetközi szakirodalmi adatok alapján az idős korúak fele évente egyszer elesik, 30%-uk 

évente többször. Minden tízedik elesés jár azonban csak olyan következménnyel, ami 

traumatológiai ellátást tesz szükségessé.” 

Az öregedés során a szervezetben bekövetkező élettani változások már önmagukban is 

szerepet játszanak az elesésekben, de többszörösére emelkedhet a lehetőségük különböző 

megbetegedések és gyógyszer mellékhatások következményeként is. 

Eleséshez vezető élettani változások 

◼ izomzat tömegének fokozatos csökkenése 

◼ állóképesség, aktivitás csökkenése 

◼ izomtónus és koordinációs képesség csökkenése 

◼ reakció idő növekedése 

◼ érzékszervek időskorral járó változása /pl. látás/ 

◼ romlik az egyensúlyérzékelés 

◼ károsodik a beszédmegértés 

◼ romlik a hallás. 

Szédülés 

A szédülés időskorban leggyakrabban irány nélküli, nagyfokú térbeli bizonytalanságként 

jelentkezik, ritkábban forgó jellegű szédülés, rohamszerű rosszullét formájában. Két fő típusa 

van: 

◼ nem szisztémás forma: járás-, állásbizonytalansággal jellemezhető 

◼ szisztémás: valódi szédülés. 

A nem szisztémás szédülés jóval gyakoribb, jellemző a bizonytalanságérzet, melynek 

hátterében az egyensúlyérzékelést érintő folyamatok állnak. 

A valódi szédülésnél előfordul, hogy a látótér meghatározott irányú vertikális vagy horizontális 

elfordulásáról, néha zuhanásérzésről számol be az idős. Ezen kívül a szédülést nagyon sok 

esetben vegetatív zavarok is kísérhetik. 

A szédülés komoly, az elesés veszélyét fokozó jelenség, melynek következménye súlyos, 

például combnyaktörés. 

Egyensúly 

Ahhoz, hogy az ember testtartása egyenes legyen, s a fejmozdítás ellenére a látótér is állandó 

legyen, az egyensúlyozásért felelős idegrendszeri központok több szervrendszerből is kapnak 

utasítást. Az egyensúly felborulhat, ha: 

◼ romlik a központi idegrendszer vérellátása 

◼ az érzőidegek információáramlása károsodik 

◼ degeneratív folyamatok jelentkeznek az érző- és motoros idegekben 

◼ gyengül az izomerő. 

A szédülés és az egyensúlyzavar nagyban hozzájárul az időskori elesésekhez. 
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Praemonitoricus elesésnek nevezzük az elesésnek azt a fajtáját, amelyik különböző súlyos 

betegség előjele lehet. 

Az elesés kockázati tényezői: 

◼ különböző kognitív zavarok 

◼ szédülés 

◼ egyensúlyozás ás járás szabályozásának megváltozása. 

Az elesés következményei: 

◼ törés 

◼ önellátási képesség csökkenése 

◼ pszichés következmény/ szorongás, félelem egy újabb eleséstől/ 

◼ fokozódó segítségfüggés 

◼ csökkenő önbizalom. 

A kockázati tényezőkre ható beavatkozások, melyek csökkenthetik az elesések számát: 

◼ megfelelő tápláltsági állapot 

◼ megfelelő gyógyszeres beállítás /meglévő betegségekre/ 

◼ fizikai gyakorlatok, egyénileg kialakított mozgásgyakorlatok 

◼ csípővédő eszközök használata /az elesések számát nem csökkenti, de felfogja az 

esésből adódó ütést, melynek következménye lehet a törés/ 

◼ megfelelő lábbeli viselése. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alkalmazott gerontológia II. tananyagegység átfogóan bemutatja az idősödéssel járó élettani 

változásokat, a kórlefolyás és a tünettan időskori jellegzetességeit, valamint felsorolja azokat a 

teszteket és skálákat, melyek az idős állapotának mérését szolgálja. 

Az időskorra jellemző betegségek a szervrendszerekre bontva jelenítődik meg oly módon, hogy 

az oktatónak megadja azt a szabadságot, mely szerint az oktatási anyagát összeállíthatja, illetve 

ő maga döntheti el, hogy melyik szervrendszer oktatására mennyi időt szán. 

Az oktatási anyagban megjelenik az immobilizációs szindróma, valamint az elesések, melyek 

gyakran előfordulnak az idősekkel. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Csoportosítson öt – öt olyan időskori betegséget, melyet a szerzett vagy az ab ovo típusba 

tud besorolni! 

2. Értelmezze és magyarázza el a Barthel- és a Katz ADL index használatát és fontosságát! 

3. Ismertesse az időskorban meglévő betegségek és a stroke kialakulása közötti kapcsolatot! 

4. Sorolja fel a malnutrició kialakulásában szerepet játszó kockázati és kiváltó tényezőket! 

5. Hogyan és milyen módon előzhető meg az immobilizációs szövődmény kialakulása? 
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3. SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 

SZERENCSI KÁROLY 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

Szakmai igazgatóhelyettes 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, és fejlesztéspolitikai szakreferens 

Kulcsfogalmak: szociális munka, humán ökorendszer, esetmunka, csoportmunka, 

közösségi szociális munka 

3.1. A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPISMERETEK 

3.1.1. A szociális munka fogalmi megközelítése 

A szociális munka fogalmi megközelítésére több definíció létezik és Soós (2005) szerint annak 

meghatározása nem egy egyszerű feladat, mivel nem könnyű azt egy általános érvényű, teljes 

körű definícióba foglalni. 

Hegyesi és Talyigás (2006) fogalmi meghatározása szerint a szociális munka kettős természetű 

szolgáltatás, amely kettőség azt jelenti, hogy az egyrészt a konkrét helyzetekben nyújt 

segítséget, a problémák megoldásában, egyéneknek, családoknak, csoportoknak, másrészt a 

szociálpolitikai, jogi eszközökkel a problémák kialakulásának megelőzéséhez is hozzájárul. 

Tanulmánykötetükben (2006) megfogalmazásra kerül továbbá, nemzetközi szerzők munkái 

alapján, hogy mi is a szociális munka lényege, és az milyen tevékenységeket tartalmaz. A 

megközelítéseknek a sokszínűségét jól szemlélteti az alábbi kiemelt néhány definíciós elem is. 

Woods (2006) abból indul ki, hogy a szociális munkások emberekkel foglalkoznak, 

pontosabban szociális környezetben élő, egymásra hatással levő emberekkel, valamint Gordon 

és Schutz (1982) megközelítése alapján a szociális munkára olyan szakmaként tekint, amely 

középpontjában az ember és környezetének kölcsönhatása áll, és az megérthető Welch (1987) 

humán ökorendszer elméletének segítségével. (Hegyesi – Talyigás, 2006) 

3.1.2. A szociális munka humán ökorendszere 

Welch humán ökorendszer elmélete ugyanis megmutatja az egyes szinteket, és azok 

működését, méghozzá úgy írja le a szinteket, hogy egymás mellé állítja miként működnek a jól 

működő természetes támaszok, és mi történik akkor, amikor ezek nem működnek. Ezeken a 

szinteken léphet kapcsolatba a szociális munkás az egymással kölcsönhatásban lévő 
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emberekkel, illetve rendszerekkel, és a szociális munkásra akkor van szükség, ha a természetes 

támaszok nem működnek. 

A humán ökorendszer szintjei a következők, megjelölve jól működő természetes támaszaikkal: 

◼ fizikai (fizikai szükségletek kielégítettek), 

◼ intraperszonális (érzelmek, önértékelés pozitív), 

◼ interperszonális (kapcsolatok pozitívak), 

◼ család (melegség, hozzátartozás érzését nyújtják), 

◼ helyi közösségek (alapvető társadalmi szükségleteket elégít ki, munka, oktatás, lakás, 

egészségügyi ellátás, stb.), 

◼ kulturális (kultúra vagy szubkultúra részének érzi magát az egyén), 

◼ állam, nemzet (egy ország törvényei és szociálpolitikája általános biztonság- és 

igazságérzetet nyújt). 

Nem jól működés esetén ezeknek az ellenkezője érvényesül, és a szinteken problémák jelennek 

meg. (Woods 1992, Soós 2005) 

 

Soós (2005) a humán ökológiai közelítés lényegét abban látja, hogy a magas szintű szükséglet 

kielégítés (teljes értékű emberi élet feltétele) akkor valósul meg, ha az egyén összhangban él 

környezetével. Egyben utal Welch elméletének megalkotása óta eltelt időszakra is, és erre 

vonatkoztatóan kiemeli a globalizációs hatások felerősödését, így a korábbi szintek akár 

további szintekkel egészíthetők ki, mint az Európai Unió, vagy maga a világ is akár egységes 

szintnek tekinthető. Ezen felül olyan dilemmákat fogalmaz meg (környezetszennyezés, 

növekvő egyenlőtlenség, stb.), hogy a világnak a gazdasági és kulturális egyesülésének ez a 

szintje, valóban a Föld lakosságának a többségi érdekét szolgálja–e. 

A fenti globalizációs kihívásokat, globális válságokat Szerencsi (2013) egymással szoros 

összefüggésben álló jelenségként kezeli, és e rendszer problémák kezelését is komplexitásban 

szemléli, kitér többek között a demográfiai egyensúly megbomlására, és az elöregedő 

társadalmak kihívásaira 

 

3-1. ábra: Válság dimenziók 

Forrás: saját szerkesztés - Szerencsi Károly: Globális válságok és kiutak - a gazdaság és társadalom 
viszonyának újraértékelése, In: Szretykó György (szerk.): A válságok természetrajza: kiutak és 

alternatívák, Pécs: Comenius Kft, 2013, 42-73. o. tanulmány alapján. 
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3.2. A SZOCIÁLIS MUNKA ISMERETE, CÉLJA, ÉRTÉKEI, 

CÉLCSOPORTJAI 

A szociális szakembereknek a szinteken (humán ökorendszer) kell felismerniük, hogy az adott 

helyzetben mi lehet a legmegfelelőbb beavatkozási mód. Mindez megköveteli a szociális munka 

gyakorlásához a megfelelő ismeretek, és képességek birtoklását. Morales és Sheafor (1989) az 

ismereteket szintekre bontja, és minél szélesebb egy ismeretrendszer, annál több ismeret 

tartozik hozzá. A szintek az általános szociális munka ismeretei, egy adott szakterület 

ismeretei, egy adott intézmény működésének ismeretei, az adott kliensrendszer ismerete, és 

egy bizonyos interakció ismerete. (Soós, 2005) Másképpen úgy is megfogalmazható, hogy az 

ismeretek legszélesebb részét az általános ismeretek képezik, ezt követően az ismeretek 

koncentráltan szűkülnek egy-egy szintre vonatkozóan. 

A szociális munka céljának meghatározása azért nem mellékes az alapismeretek 

szempontjából, mivel a végzett munka során iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy ezeknek 

a céloknak megfelel–e a szociális munkás tevékenysége. Woods (1992) Pincus és Minaham 

(1973) meglátása alapján a szociális munkának négy összehangolt célját nevezi meg, melyek a 

következők: 

◼ az egyén problémamegoldó, kezelő képességének az erősítése, 

◼ az egyén és az őt ellátó forrásokkal, szolgáltatásokkal, lehetőségekkel rendelkező ellátó 

rendszerek közötti összeköttetés erősítése, biztosítása, 

◼ forrásokkal, szolgáltatásokkal, lehetőségekkel rendelkező ellátó rendszerek hatékony, 

és emberközpontú működésének biztosítása, 

◼ pozitív hozzájárulás a mindig változó szociálpolitikához. (Soós, 2005) 

A szakemberek körében nincs egységes álláspont azon kérdésben, hogy normatív hivatásnak 

tekinthető–e a szociális munka. Gordon és Schutz (1982) szerint a szociális munka nem 

normatív hivatás, mivel nem hirdet semmilyen utópikus társadalomképet, vagy ideális 

viselkedésformát, míg mások, többek között Soós (2005) azt normatív hivatásnak tekinti, mivel 

vannak kitüntetett központi értékei, amelyek a társadalom megváltoztatását is szolgálják. Ilyen 

értékek többek között az igazságosság, a szabadág, az egyenlőség, a szolidaritás, a tolerancia, 

illetve a humánum. (Soós, 2005) 

Pincus és Minahan (1973) a hivatás első alapértékének tartja az egyenlő hozzáférés 

biztosítását az erőforrásokhoz, szolgáltatásokhoz, lehetőségekhez. A második érték, hogy a 

szociális munkás, szakmai kapcsolatban áll azokkal, akiknek segít (egyén, család, csoport, 

közösség), vagyis a második alapérték, hogy „a szakmai kapcsolatok „egyéni értékekre és 

méltóságra” épülnek. A szociális munka értékeinek az átültetését a gyakorlatba Biestek (1957) 

a következőképpen tartja célravezetőnek, ugyanis akkor érvényesülnek a választott fő értékek 

a szociális munkában, ha a klienst nem típusként kezelik, hanem egyénként, továbbá érzéseit 

szabadon kifejezheti, és választási, döntési lehetősége van. Nem utolsó sorban elfogadásban, 

megértésben, bizalomban és titoktartásban részesül, mint emberi méltósággal bíró ember. 

(Hegyesi – Talyigás, 2006) 

A szociális munka célcsoportjai azok az egyének, családok, csoportok, közösségek, akik 

valamilyen okból kifolyólag a problémáikat átmenetileg, vagy tartósan nem tudják megoldani, 

ezért segítségnyújtásra, támogatásra szorulnak. A problémáik igen különbözőek és 

összetettek, mindemellett a humán ökorendszerben ezek jól definiálhatóak, a célcsoportokkal 

együtt, így az idős emberek problémái is. 
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Soós (2005) gyakorlatias megközelítése alapján elsősorban a kirekesztetett, vagy hátrányos 

helyzetű, rosszabb lehetőségekkel, érdekérvényesítéssel bíró emberek fordulnak 

problémáikkal a szociális szakemberhez, azok megoldásának érdekében. (Soós, 2005) 

3.3. SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTANA 

3.3.1. A szociális munka módszerei, technikák, elméleti 

rendszerezés 

A szakemberek a szociális munka módszertani felosztása alapján a munkaformák között 

megkülönböztetik a szociális esetmunkát, így az egyénekkel és családokkal végzett szociális 

munkát, valamint a csoportos szociális munkát, és a közösségi szociális munkát. 

Galuske (2013) a szociális munka elméleteinek és gyakorlatainak rendszerezésére egy logikus 

modellt alkotott, mégpedig úgy, hogy három fő csoportba sorolja az alkalmazható 

módszereket. Az első csoportot a közvetlen intervenció-központú gyakorlatok és koncepciók 

alkotják, ide tartoznak az egyéni munkához kapcsolódó módszerek (egyéni esetmunka, 

szociálpedagógiai tanácsadás, kliensközpontú interjúzás, multiperspektivikus esetmunka, 

esetmenedzsment, mediáció, szociálpedagógiai diagnózis, családterápia, család központú 

intervenciós módszerek), illetve a csoportokkal végzett, társadalmitér - orientációjú 

módszerek. A második csoportba a közvetett intervenció - központú módszerek tartoznak 

(szupervízió és önértékelés), míg a harmadik csoport a rendszer- és szervezetspecifikus, 

szociálpolitikai relevanciájú módszerekből (szociális menedzsment, ifjúságsegítés - tervezés) 

tevődik össze. (Temesváry, 2018) 

Soós (2005) az esetmunkát a leggyakrabban használt és a legelterjedtebb munkaformának 

tartja, habár megjegyzi, az esetmunka egyes problémák kezelésére részben, vagy egyáltalán 

nem alkalmas (pl.: közösségi problémák), minthogy preventív jellegű beavatkozásokra is 

kevésbé alkalmazható. A szakemberek (Szöllősi, 2004) véleménye alapján megfogalmazza azt 

is, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások többnyire megragadtak az esetmunka 

alkalmazásánál, és könyvében a családsegítés funkcióját főleg a családok intézményes 

segítésének lehetőségein keresztül mutatja be (jogszabályi megközelítéssel). Az esetmunka 

folyamatát pedig a problémamegoldó alapú megközelítés mentén írja le, amely a problémák 

kezelését (problémamegoldó modellek alkalmazása) szolgálják. A Copton - Galaway (1984) 

megközelítéséből kiindulva, így a problémamegoldásnak az alapos feltáráson és tervszerű 

beavatkozáson kell, hogy alapuljon. (Soós, 2005) 

Pataki (2010) a csoportmunka definiálására a Toseland-Rivas (1984) definíciót tartja a 

legegyszerűbbnek, miszerint a csoportmunka nem más, mint „a szociális munka céljainak 

érvényesülése a csoportmunka eszközeivel”, akárcsak az ismert részletesebb 

meghatározásban, minthogy „Emberek kis csoportjával végzett célorientált tevékenység, mely 

szocioemocionális igények kielégítése és feladatok végrehajtása érdekében történik. Ez a 

tevékenység egyaránt irányul a csoport egyes tagjaira és a csoport egészére a szolgáltatási 

rendszer keretein belül”. (Toseland - Rivas, 1984, in: Hegyesi-Kozma-Szivási-Talyigás, 1997, 

54. o.; Pataki, 2010, 15. o.) 
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Jellemzője továbbá, hogy az egyén áll a középpontban, és a célok sokfélék lehetnek, mint a 

csoporttagok rehabilitációja, ismereteiknek, társas kapcsolataiknak építése, fejlesztése. 

Mindamellett a szociális munka nagy hangsúlyt fektet a csoport egészének a lehetőségeire, 

fejlesztésére, abból a szempontból, hogy a csoportokba szerveződő emberek képesek a 

környezet többszintű megváltoztatására. (Pataki, 2010) 

A csoportos szociális munkának több modellje van, és azok többek között olyan szempontok 

alapján különíthetőek el, minthogy azok milyen dimenziók, társadalomképek, célok, stb. 

mentén írhatóak le. 

Bernstein és Lowy (1978) a szociális csoportmunkában négy megközelítést fogalmaznak meg 

a hozzájuk kapcsolódó alkalmazási formákkal, ilyen a társadalmi akció modell, a terápiás 

segítség modell, a kölcsönös segítségnyújtás és védelem modell, és a fejlődésmodell. 

A modellek dimenziói és fő céljai a következőképpen foglalhatóak össze: 

1. a társadalmi akció modell dimenzióját a társadalmi célok, és szociális ügyek képezik 

(hasonlóan a közösségi munkához), célja a társadalmi változások elindítása, 

2. a terápiás segítség modell dimenziója a rehabilitálás, és kezelés (hasonlóan az egyéni 

esetmunkához), célja a csoport által (re-szocializáció) az egyéni kezelés, és rehabilitálás, 

3. a kölcsönös segítségnyújtás és védelem modell dimenziója a közvetítés, az individuum és 

a „társadalom” között, célja az egyén és társadalom kölcsönös függésének a felismerése, 

az emberek kapcsolatainak az előmozdítása, 

4. a fejlődésmodell dimenziója a csoportnak a fejlődése, mint egy mikrokozmosz 

(eklektikus), célja az egyén, és csoport fejlődése egy adott szociális miliőben, amelyben 

változásokra van szükség. 

A modelleket emellett számos jellemzőikkel írják le, mint a kulcskompetenciák, elméleti 

alapok, csoportvezetés, csoportmunka, gyakorlati elvek, hátrányok, előnyök, stb.. (Bernstein - 

Lowy, 1978; Pataki 2010, 17-19. o.) 

Ezzel szemben Papell és Rothman (1980) a társadalmi célmodellt, a gyógyító modellt, és a 

reciprok modellt különböztetik meg a modellek fejlődése során, és legkorábban kialakult 

modellnek a társadalmi célmodellt tekintik. A modellek társadalomképük, alapvető céljuk, 

segítségnyújtási fókuszuk, a csoportvezetők elsődleges szerepeik, és a modellek értékelése 

alapján jellemezhetőek, melyek a következőképpen foglalhatóak össze. 

1. Társadalmi célmodell 

◼ társadalomképe: mikro szociológiai közelítés, 

◼ alapvető célja: megelőzés, ellátás, alkalmassá tétel, általa a helyi- és össztársadalmi 

viszonyok módosítása, 

◼ segítségnyújtás fókusza: a helyi közösség, annak hátránnyal küzdő csoportjai, 

◼ csoportvezető szerepe: katalizál, fejleszt, ösztönöz, tanít, képessé tesz, 

◼ értékelése: közösségi szociális munka alapja. 

 

2. Gyógyító modell 

◼ társadalomképe: makrodetermisztikus, 
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◼ alapvető célja: gyógyítás, rehabilitáció, társadalmi alkalmazkodó készség fokozása, 

◼ segítségnyújtás fókusza: a csoportban lévő egyének, 

◼ csoportvezető szerepe: tanító, fejlesztő, irányító, 

◼ értékelése: terápiás modell. 

3. Reciprok modell 

◼ társadalomképe: makrodetermisztikus és mikro-közelítések, 

◼ alapvető célja: rehabilitációs, helyi közösségi célok, 

◼ segítségnyújtás fókusza: a kiscsoport, a csoport és a környezete közötti viszony 

(ökológiai közelítés) 

◼ csoportvezető szerepe: katalizál, ösztönöz, 

◼ értékelése: csoportokkal végzett munka alapja, fejlesztendő modell még. 

(Papell – Rothman, 1980; Soós, 2005, 103-104. o.) 

 

A szociális munka harmadik legmeghatározóbb munkaformája a közösségi szociális munka. 

Soós (2005) történeti visszatekintése alapján megállapítható, hogy a közösségi szociális munka 

legdinamikusabban az Amerikai Egyesült Államokban fejlődött a XX. század első felében. A 

célkitűzések mentén olyan törekvések jelentek meg, mint a helyi közösségi kapcsolatok 

erősítése, az intézményi szociális szolgáltatások fejlesztése, és a hatalom nélküli helyi lakosság 

érdekérvényesítési képességének fejlesztése. A munkaforma előretörésével több dilemma is 

megfogalmazódott, főként, hogy a beavatkozásnak törekednie kell–e a hatalmi viszonyok 

megváltoztatására, vagy a támogatási- és intézményrendszer fejlesztést kell–e célként kitűznie. 

A kérdések eltérő válaszaiból következik, hogy a közösségi szociális munkában jelentősen 

eltérő modellek jelentek meg, így ezek különböznek fókuszaikban, céljaikban és 

módszereikben. Jack Rothman alapján három modell alakult ki, mégpedig a közösségfejlesztés 

(közösség erősítés, fejlesztés, közös érdekérvényesítés) közösségi tervezés, szervezés (helyi 

szükségletek, problémák, források feltárása, fejlesztési terv megvalósítása) és a közösségi 

cselekvés, akció (konfliktuselméleti megközelítés – harc van a forrásokért) modellje. (Soós, 

2005) 

3.4. SZOCIÁLIS MUNKA IDŐSEK KÖRÉBEN 

3.4.1. Az időskorral járó szociális problémák és azok kezelése 

Kokas és Lakatos (2013) az idős emberek társadalmi, közösségi, családi szerepvállalásaik 

átalakulását írják le a premodern és az iparosodott társadalmi korokban, nemzetközi, és hazai 

szerzők munkássága alapján. Giddens (2002) alapján elmondható, hogy a premodern 

társadalmakban az idősek tekintéllyel rendelkeztek, tanácsaikra, bölcsességükre nagy szükség 

volt a mindennapi élethez, mely a férfiak, és nők tekintetében egyaránt a korral együtt 

növekedett (Giddens, 2002:109). Utasi (2005) szerint az érdeken alapuló tapasztalat miatt, az 

idősebbeket nagy tisztelet övezi mindaddig, amíg nem hátráltatják a közösséget (pl.: 

vándorlásnál), és amint ellátásuk komoly gondot jelent, a bánásmód megváltozik, és a közösség 
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érdekeit követve természetessé válik, hogy nem tudják tovább ápolni, gondozni az időseket. 

(Utasi, 2005:18) 

Giddens (2002) az iparosodott társadalmakban ennek a tekintélynek az elvesztését írja le, 

ugyanis „az idős emberek rendszerint sem a családban, sem a szélesebb társadalmi 

közösségben nem rendelkeztek tekintéllyel”, és miután munkájukból visszavonulnak, 

szegényebbekké válnak. (Giddens, 2002:109) Ellenben a modern társadalmak a 

magántulajdonra épülnek, és a fiatal, idős generációk között egy tartós és kölcsönös 

érdekkapcsolat a jellemző. Az idősek ugyanis életük végéig a „kezükben tartják vagyonukat”, 

és ezzel képesek ellensúlyozni a csökkent testi erejüket és hasznosságukat, és fenntartani az 

évek során elért tiszteletüket. A modern társadalmakkal járó jellegzetesség továbbá az is, hogy 

a fiatalabb generáció az idősek által felhalmozott tudást kevésbé hasznosítja, mivel 

napjainkban azt a könyvek és egyéb információhordozók tárolják. A szerzők megjegyzik 

továbbá, hogy az utóbbi évtizedekben, a magyar társadalomban új problémaként jelentkezett 

a magukra maradt idős embereknek az ellátása, mivel egyre gyengül az ősi hagyományokon 

alapuló szokásjog és érdek, amely a magántulajdonra alapított társadalmakban az idősek 

többségének biztosítja a tulajdona által az ifjabb korosztályoknak a tiszteletét és 

gondoskodását (érdeken is alapuló). Ennek jelentősége pedig abban van, hogy az utódok 

képesek tehermentesíteni a társadalmat az intézményes gondoskodásnak a felelőssége terén, 

miután az idősek többségéről a család, a közösség gondoskodik. (Utasi, 2005:18); (Kokas és 

Lakatos, 2013) 

A két korszakot azért érdemes összehasonlítani, mert ennek kontextusában jól láthatóvá 

válnak az idősek társadalmi szerepeinek a változása, valamint a társadalomnak a viszonya az 

idősekhez. Ennek jelentősége azért is fontos, mert így válik jobban érthetővé az idősek 

támogatásának, segítésének módszereinek értelmezése, egészen eljutva napjainkhoz, a 

jelenlegi ellátások, eszközök rendszeréhez. 

Az időskorral járó szociális problémák kezelése, az adekvát szociális beavatkozások 

(módszerek alkalmazása) nem mellőzhetik az idősödés-elméletek ismereteit, melyek a modern 

társadalmak időskori jellemzőit, problémakörét széles kontextusba elhelyezve elemzik. Ennek 

megfelelően Farkas és mtsai (2009) tanulmányukban az idősödés problémakörének elméleti 

kereteit foglalják össze, a különböző idősödés-elméleteken alapulóan, felvázolva továbbá egy 

komplex közpolitikai stratégiai irányt, mely a társadalmi idősödést, az idősödő társadalmat 

egységes rendszerben kezeli. Az elméletek három csoportja különíthető el, és az első csoport 

középpontjába az idősödés és az egyén kapcsolatát vizsgáló elméletek állnak. 
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3-1. táblázat: Az idősödés és az egyén elméletek - az idősödés folyamatának vizsgálata az individuum 
szemszögéből 

Az idősödés és az 
egyén elméletek 

Elméletek jellemzői 

Veszteség-vagy 
deficitelmélet 

az idősödéssel járó veszteségek (szerepek, kapcsolatok), az idősödés 
elkerülhetetlen és negatív irányú folyamat 

Szerepelmélet az idősödés alkalmazkodási folyamat, a szerepek kicserélődése, 
változása, a fiatalkori aktív szerepek (dolgozó, nemi szerepek) 
elvesztése 

szerepnélküliség, szociális identitás eróziója, önbecsülés elveszítése 

Aktivitáselmélet a sikeres idősödés koncepciója 

az időseknek ugyanazokat az értékeket, cselekvési mintákat kell 
követniük, mint korábban, a középkorú évek szerepeit újakkal kell 
helyettesíteni, 

a társadalmi aktivitás és az időskori jólét szoros kapcsolatban van 
(Walker 2003) 

az elmélet kritikája: irreális elvárás a korosztállyal szemben 

Produktív idősödés 
elmélet  

az ember egész életén át tartó fejlődést kutatja 

a kronológiai életkor nem determinálja a teljesítményt 

a növekvő egészségügyi, nyugdíj- és szociális kiadások egy idősödő 
társadalomban megkövetelik a produktivitás növelését 

a fogalom kiterjesztése: a produktív idősödés, minden aktivitás, mely 
árut vagy szolgáltatást állít elő (Walker 2003) 

Folyamatosság-
elmélet 

az idősek erőfeszítéseket tesznek a középkorú éveikben felgyülemlett 
tapasztalataik, képességeik, kapcsolataik, anyagi javaik megőrzése 
érdekében 

Atchley (1989) a folyamatosság két fajtája, belső folyamatosság 
(gondolatok, személyiségjegyek, pszichikai struktúra, attitűdök), és 
külső folyamatosság (szerepek, a külső környezet, aktivitás) 

Társadalmi 
környezet-elmélet  

Jaber Gubrium (1972): az idősek szociális aktivitását két tényező 
befolyásolja, saját erőforrásaik, és a társas környezetük, ami aktivitási 
normákat közvetít feléjük 

azok az egyének, akik rendelkeznek a környezetük által értékelt 
erőforrásokkal (egészség, vagyon, társas támogatás), jobb kedvűek, 
elégedettebbek, ellenben azokkal, akiknél inkongruencia áll fenn a 
közvetlen környezetük elvárásai és a saját erőforrásaik között 

Csereelmélet időseknek kevesebb a hatalmuk, mint a fiataloknak (kevesebb 
erőforrást birtokolnak, kevésbé lépnek kapcsolatba a fiatalokkal, 
ugyanis az egyre költségesebb) 

Forrás: Saját szerkesztés Farkas Gabriella – Gyarmati Andrea – Molnár Szilárd: Az idősödő társadalom 
gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon, Információs társadalom, 9. évf. 4. sz., 2009. (7-9. o.) 

alapján. 

A második csoportba az idősödés és a társadalom viszonyát taglaló elméletek sorolhatóak, 

jellegzetességük, hogy az idősödést a társadalmi tényezők összefüggéseinek az oldaláról 

közelítik meg. 
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3-2. táblázat: Az idősödés és a társadalom viszonyát vizsgáló elméletek 

Az idősödés és a társadalom 

viszonyát vizsgáló elméletek 
Elméletek jellemzői 

Időseket szubkultúraként 

definiáló elmélet 

az idősek szubkultúrájának kialakulása: generációs, 

biológiai változások, az idősek kiszakadnak az általános 

kulturális fejlődésből (sztereotípia, régimódiak) 

az egyén saját erőforrása (iskolai végzettség, társadalmi 

státusz, egészség) határozza meg a többségi kultúrához 

való kötődését, az alacsonyabb iskolai végzettség, a 

hátrányosabb helyzet erősebben az idős szubkultúrához 

köt 

Modernizációs elmélet az iparosodás az idősekre negatív hatást gyakorol: az 

individualizáció, a bővülő egyéni választási lehetőségek az 

idősek társadalmi pozícióját gyengítik 

Életkort társadalmi rétegképző 

tényezőként definiáló elmélet 

minden kohorsz más történelmi szituáció, az meghatározza 

az egy kohorszba tartozók attitűdjét, viselkedését 

Idősödés politikai 

gazdaságtana 

az idősekre irányuló társadalmi programok jobban 

szolgálják a kapitalizmus érdekeit, és kevésbé az idősekét  

Forrás: Saját szerkesztés Farkas Gabriella – Gyarmati Andrea – Molnár Szilárd: Az idősödő társadalom 
gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon, Információs társadalom, 9. évf. 4. sz., 2009. (9-10. o.) 

alapján. 

A harmadik csoportot az úgynevezett feltörekvő elméletek alkotják (Heath és Schofield 1999 

alapján), mint a feminista gerontológia (a nők és a férfiak másképpen élik meg az idősödést) és 

a kritikai gerontológia. A szerzők végül megjegyzik, hogy az elkövetkező években az európai 

társadalmak egyre inkább szembesülni fognak a demográfiai idősödésből fakadó hatásokkal és 

problémákkal. A baby-boom nemzedék nyugdíjba vonulása ugyanis jelentős egyensúlyhiányt 

képez a generációk között (korfa felbillenése), melyből kifolyólag az idősekről való 

gondolkodásban radikális reformokra, új megközelítésekre, paradigmaváltásra lesz szükség. 

(Farkas és mtsai, 2009) A következőkben érdemes ezekre is kitekinteni, mely már a szociális 

munka módszereinek is a kereteit képezi. 

3.4.2. Az időskorúak szociális ellátása (szolgáltatási modellek, 

terepek) 

Pavolini - Ranci (2011) tanulmányukban hat európai ország (Franciaország, Németország, 

Olaszország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság) tartós gondozással kapcsolatos 

szociálpolitikai reformjait elemezték, illetve ezek hatásait vizsgálták makro és mikro szinten. 

Megállapították, hogy a szolgáltatási típusok, az otthoni, a bentlakásos, és a pénzbeli ellátások 

különböző arányú keverékeiből tevődnek össze, melyek az intervenciós modellek kontinuuma 

mentén helyezkednek el, vagyis az egyik végleten az informális gondozás-központú modell, a 

másik oldalon a szakszolgáltatás-központú modell található. 

A két modell abban különbözik, hogy az előbbi esetében az állam egy bizonyos mértékű 

pénzbeli ellátás mellett nagyon korlátozottan vállal közvetlen kötelezettséget a szolgáltatások 
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nyújtásában. Ebben a modellben az állami intervenció inkább a gondozásra szorultak 

jövedelemtámogatását célozza meg, mint a számukra szükséges hosszú távú gondozási 

szolgáltatások nyújtását, így az állampolgároknak az informális gondozási hálózatra 

támaszkodva kell az önmaguk gondozását biztosítani. A második esetben viszont a 

kormányzati támogatás széleskörű szolgáltatási lehetőségeket biztosít, és ezen keresztül 

részben átveszik a családoktól a gondozási felelősséget, egy korlátozottabb gazdasági 

támogatás mellett. Mögöttes célja ennek a modellnek, hogy a szabályos foglalkoztatás magas 

szinten legyen a gondozási szektorban, a rászorulók gondozási szükségleteinek kielégítése 

mellett. Svédországra a szolgáltatás-központú modell a jellemző, és a házi gondozási 

szolgáltatásokra koncentrál, Hollandia hasonlít Svédországéhoz, de nagyobb hangsúlyt kap a 

bentlakásos szolgáltatás. Olaszország és Németország ellenben az informális gondozás-

központú modellt preferálja. Az Egyesült Királyság, Franciaország köztes helyet foglal el a két 

modell között, és előbbi intézkedéseiben meglehetősen széles hatókörű szolgáltatásokat nyújt, 

különösen a házi gondozás területén a pénzbeli ellátások mellett. Franciaország pedig nagyobb 

hangsúlyt fektet a házi gondozásra, mint Németország. (Pavolini – Ranci, 2011) 

Szabó (2014) történeti visszatekintése alapján megállapítható, hogy a hazai idősellátásra 

évtizedeken keresztül a tartós bentlakásos otthoni elhelyezés volt a jellemző, mely még 

napjainkban is meghatározó. Ellenben, a kilencvenes évek ellátásfejlesztései teret nyitottak az 

időseknek, hogy az otthonukban történjen a gondozásuk, mindemellett megjelentek az otthon 

közeli ellátások is. (Szabó, 2014) 

A nemzetközi összehasonlítások alapján, Magyarországon az idősek a házi gondozást és a 

bentlakásos szolgáltatás is igénybe tudják venni. Az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik alapszolgáltatás keretében a házi 

segítségnyújtásról, és szakosított ellátás útján a tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó 

intézményi ellátásról. A megállapított napi gondozási szükséglet határozza meg melyik ellátás 

igénybevétele indokolt, ugyanis ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, akkor a 

bentlakásos intézményi ellátás, ellenben a házi gondozás javasolt. A fenti modellek azért 

fontosak, mert a szociális munkások intézményi terepeit, és a beavatkozási módszereik, és 

technikáik alkalmazásának lehetőségeit határozzák meg a formális, informális segítés és 

támogatás keretei között. 

3.4.3. Az időskorúak ellátásában alkalmazott módszerek 

(csoport-közösségi munka, önkéntes tevékenység) 

Szabó (2014) tanulmányában kifejti, hogy a szociális alapellátásban, különösen a házi 

segítségnyújtásban a demográfiai nyomások és a növekvő gondozási igények miatt, fontos a 

megfelelő felkészültséget követelő professzionális munka, egyben a kapacitások növelésével, a 

ráfordítások biztosításával. Miközben a finanszírozási, fejlesztési korlátok indokolják az 

innovatív kiutakat, mint a „többforrású közösségi gondozás” alkalmazását, melynek fontos 

vonulata: a formális és informális gondozás együttes alkalmazása. A feladat- és 

szerepkülönbségek ellenére összehangolhatónak tartja a segítésnek e két forrását, mivel a 

kapacitások összetevődhetnek, és a tevékenységek kiegészíthetik egymást. Ennek alapján egy 

fenntartható, minőségi idősellátás irányába elmozduló jövőképet ír le, és kifejti azokat az 

elemeket, melyek a korszerű idősellátás nemzetközi gyakorlatában már jelen vannak. A 

következő táblázatban kerültek ezek összefoglalásra. (Szabó, 2014) 
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Megjegyzi végül, hogy az idősellátás hosszú távú mozgásterének és lehetőségeinek fejlődése a 

társadalmi attitűd pozitív formálásán, a generációk közötti szolidaritás erősítésén keresztül 

valósítható meg, az igényes idősellátás érdekében. (Szabó, 2014) 

 

A fenti innovatív ellátásokhoz, többforrású közösségi gondozáshoz kapcsolódóan példaként 

említhető az elmúlt években az Egyesült Államokban, Kanadában indult kezdeményezés, a 

homeshare (otthonmegosztó) alkalmazások kiépítése. Az intergenerációs albérleti modell, 

hasonló a holland, brit és francia programokhoz. A program célja, hogy összehozza a két 

magányos és alacsony jövedelmű társadalmi csoportot, vagyis egyrészt lakhatást teremt a 

fiataloknak (zömmel egyetemisták), másrészt az idős szállásadókat segítik így bevételhez 

juttatni. Emellett a fiatalok cserébe alkalmankénti háztartásbeli segítséget is nyújtanak 

(takarítás, hólapátolás, főzés, stb.). 

A kapcsolat létrejöttét segíti a szociális munkás (kérdőív kitöltése, lakhatási igények, életmód), 

illetve a megfelelést követően egy részletes szerződést kötnek a felek. Az esetleges 

konfliktusokat a program által alkalmazott mediátor segíti megoldani. A program erősségét a 

társadalmi tőke képzése jelenti, alapját pedig a kölcsönösség, a bizalom jellemzi, hogy a felek 

támaszkodhatnak egymásra.1 

A nemzetközi és hazai tapasztalatok is igazolják, hogy a szolgáltatók a gondozási modellekhez 

illeszkedően az idősek igényeinek megfelelően próbálnak szolgáltatásokat nyújtani, melynek 

egyik fontos módszertani eszköze a közösségi szociális munka alkalmazása. 

Ilyen konkrét gyakorlati kezdeményezés volt a Vercseg (2011) által ismertetett program is, 

amely Figueras (Spanyolország, Katalónia) városában a roma lakótelep társadalmi és fizikai 

rehabilitációját célozta meg. Itt fontos megemlíteni, hogy a program egy központi teret, 

közösségi házat hozott létre kávézóval, étkezővel, kiszolgáló konyhával, napközivel a gyerekek 

és idősek részére egyaránt. Az egész napos használattal biztosította a szórakozást, a klubéletet, 

valamint a felnőttképzési tevékenység is itt folyt. A működését a settlement szerűség jellemzi. 

(Vercseg, 2011) 

Giczey (2011) a Freedom Közösségi Ház, tégláskerti program keretében mutatja be a közösségi 

munka folyamatát, az önkéntes tevékenység újraszervezését. A lakossági igények feltárásának 

módszertana közösségi beszélgetés volt, mely által sikerült olyan igényeket is feltárni, hogy 

alapvetően sok programot szeretnének a településen, és a fiatalok és az idősek összefogását 

várják. A javaslatok között szerepelt ide vonatkozóan az idősek klubja, és az internet oktatás 

igénye időseknek, és sokan felajánlották segítségüket, közreműködésüket az idősek 

gondozásában is. (Giczey, 2011) 

Tigyi Zoltánné (2015) is számos olyan modellt ismertet tanulmányában, az ír, finn, amerikai, 

kanadai gyakorlatok alapján, amelyek az idősek egészségfejlesztésében az aktív időskort 

támogatják, és az alapját a közösségi kezdeményezések képezik, számos színtérnek a 

bevonásával. A programok célkitűzése, hogy támogatják az idősek szerepvállalását a gazdasági, 

társadalmi, kulturális, közösségi, családi életben, és segítik a nemzedékek közötti jobb 

szolidaritás megvalósítását. Jellemzően sok esetben a barátok, szomszédok és a családtagok is 

bevonódnak ezekbe a programokba. Ilyen például az amerikai, kanadai Közösségi Központ 

 

1 http://365.reblog.hu/nyugdijasokat-tarsit-diakokkal-az-intergeneracios-homesharing-pr 

https://www.pbs.org/newshour/world/dutch-retirement-home-offers-rent-free-housing-students-one-condition
https://www.theguardian.com/money/2012/jan/06/homeshare-scheme-tackle-housing-crisis
https://www.bbc.com/news/magazine-38399246
http://365.reblog.hu/nyugdijasokat-tarsit-diakokkal-az-intergeneracios-homesharing-pr
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modell, melynek lényegét a többgenerációs koncepció adja, és a célja, hogy a programok és 

szolgáltatások minden korosztály számára elérhetőek legyenek. 

3-3. táblázat: Fenntartható, minőségi idősellátás elemei 

Innovatív ellátási utak - mozgástér és 
jövőkép: 

Elemei: 

1. Gerontológiai kutatások: sikeres öregedés 
meghatározó tényezői, kedvezően 
befolyásolható idősödési folyamat, 
hatékonyan őrizhető az idősek fizikai és 
mentális egészsége, életviteli autonómiája. 

preventív gerontológia fontossága az élet 
korábbi szakaszaiban 

életvitel: egészségtudatos magatartás, aktív, 
tevékeny lét- és életstílus 

személyes kapcsolati háló erősítése, 
„karbantartása” 

közösségi erőtér alakítás, társadalmi 
nyitottság, szerepek megőrzése, identitás 
megerősítése 

életviteli támogatás geroedukációs, 
konzultációs hátterének kiépítése 

„anti-aging medicina”, öregedést lassító, 
befolyásoló preventív stratégiák terjesztése 

2. Ellátásfejlesztés: az időseknek és 
családjaiknak nyújtott segítés, megfelelő 
támogató hátterek (hiányában a családok 
általában nem képesek gondoskodni az 
idősekről). 

konzultációs háttér, a családi erőforrások 
konstruktív felhasználása, a családban 
megtartó gondozás feltételeinek 
megteremtésére 

gondozó családok pszichés egészségének 
megőrzése, karbantartása segíti a gondozási 
terhek megosztását a formális és informális 
gondozás között 

3. Technikailag támogatott életvitel, 
technikai hátterek fejlesztései. 

idősek biztonságát szolgáló jelzőrendszerek, 
biztonságtechnikai eszközök, hangvezérelt 
háztartási „asszisztencia”, „okos házak” 

ápolástechnológiában robotika, telemetrikus 
állapotkövetés, diagnosztika 

informatikai fejlesztések, okos telefonokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások az idősellátásban 
(pl.: GPS, a mérsékelt demenciában szenvedő 
eltévedése folytán) 

4. Informatika- számítástechnika 
alkalmazása, internet szolgáltatások. 

idősekkel kapcsolattartás, személyes 
kapcsolati hálójuk megerősítése (skype, e-
mail, közösségi hálók, internetes információs 
bázisok)  

5. Idősellátást támogató innovatív 
fejlesztések, szolgáltatások. 

gondozás-biztosítási rendszer kialakítása, 
finanszírozási háttér nyújtása a korszerű 
szolgáltatásokhoz 

Forrás: Saját szerkesztés Szabó Lajos: A professzionális és informális segítők szerepe az idősek otthoni 
ellátásában, Esély 2014/2. (91-92. o.) alapján. 
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Megemlítendő még az aktív időskort támogató közösségi kezdeményezések között a Wellness 

Központ modell, a Kávéházi modell program, Az élethosszig tartó tanulás modell, a Vállalkozói 

Központ modell, és a Teljes Ellátás és Átmeneti Központ modell. Ebben az utóbbi esetben egy 

létesítményben működő szolgáltató központ nyújt orvosi és szociális szolgáltatásokat, egész 

nap biztosított ügyeleti rendszerrel (munkaidő után is). (Tigyi, 2015) 

3.5. A SZOCIÁLIS MUNKA LEHETŐSÉGEI, FEJLŐDÉSE (TÁRSADALMI 

KIHÍVÁSOK) 

Temesváry (2018) a szociális munka és a szociálpedagógia modern elmélete című könyvében 

tárgyalja, hogy nem könnyű bemutatni a szociális segítés elméleteit, funkcionális 

lehatárolásukkal. Megállapítását azzal indokolja, hogy a szociális munka meglehetősen későn 

alakult ki, és az elméletek napjainkig folyamatos fejlődésen mennek át, végül harmadik okként 

jelöli meg a szociális munka és szociálpedagógia elméletének kényszeredett, erőltetett 

különválasztását. Ellenben megjegyzi ez utóbbi gyakorlattal a szociális segítés 

tudományterülete szakított (modern angolszász, német nyelvű elméletalkotás), és a szociális 

munka és a szociálpedagógia tudományát beemelte a szociális segítés elméleti alapjainak 

vizsgálatába. Ennek megfelelően mutatja be az elméleteket, elsőként a szociális munka és a 

szociálpedagógia klasszikus elméleteit (pszichodinamikai, krízisközpontú, feladatközpontú, 

kognítiv- behaviorista szociális munka, szociálpedagógiai tanácsadás), majd a modern 

elméleteket (szociálfejlesztés, erőforrás alapú narratív, empowerment, életvilágközpontú 

szociális munka), illetve a posztmodern (elnyomásellenes, feminista, kritikai és radikális 

szociális munka) elméleteket. (Temesváry, 2018) 

Sik (2017) a szociális munka lehetőségét kutatja a késő modernitásban, és felvázolja a 

különböző elméleteihez (pszichoszociális, humanista, egzisztencialista, behaviorista, kognitív, 

szerepelméleti, krízisintervenció, rendszerszemlélet, stb.) kapcsolódóan azok 

problémahorizontját, és a hozzájuk társuló beavatkozási eszköztárakat. Ilyen kiemelt 

beavatkozási eszköznek tartja a szociális munka elméletein alapulóan többek között: 

◼ az érzelmi egyensúly fenntartását és a társadalmi rendszerekbe való integráció 

segítését (pszichoszociális elmélet), 

◼ a gondolkodási sémák átdolgozását (kognitív elmélet), 

◼ az adekvát problémakezelési terv kialakítását és végrehajtását, az érzelmi egyensúly 

fenntartását (krízisintervenció elmélet), 

◼ a szerepek átkeretezését (szerepelméleti), 

◼ az integráció segítését, közvetítés, diszfunkció javítását (rendszerelmélet). 

 

Az összefoglaló táblázatát (93. o.) érdemes abból a szempontból is megvizsgálni, hogy az abban 

ismertetésre kerülő problémák közül melyek azok, melyek a korábban ismertetett idősödés 

elméleteknél is megjelentek. Az azonosított problémák közül így az időseket fokozottan érinti 

a szerepeiknek, a kapcsolati rendszereiknek a megváltozása, és a több tényezőre 

visszavezethető válsághelyzeteknek a kialakulása. A beavatkozási eszközök ugyanakkor 

segítik az aktív időskor megteremtését is, és ezek között kell megemlíteni az előbbiek alapján 

a cselekvési, problémakezelési tervek alkalmazását, a szerepek átkeretezését, a gondolkodási 
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sémák átdolgozását, az érzelmi egyensúly fenntartását segítő technikák előnyben részesítését. 

(Sik, 2017) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a bemutatott módszerek, technikák, programok 

napjaink gondozási modelljeinek olyan fontos célkitűzéseit valósítják meg, mint a generációk 

közötti erősebb szolidaritás, az aktívabb időskor megélése. A programoknak, gondozási 

modelleknek e kiemelt célkitűzései tehát segítik csökkenteni az idősek körében a feleslegesség, 

magányosság érzését, biztosítják részükre a jobb fizikai, és lelki egészséget, a vállalt közösségi 

feladataik, és szerepeik ellátása mellett. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a szociális munka humán ökorendszerének szintjei? 

2. Melyek a szociális munka módszerei, munkaformái? 

3. Milyen modellek ismertek a szociális csoportmunkában? 

4. Milyen modellek ismertek a közösségi szociális munkában? 

5. Melyek a fenntartható, minőségi idősellátás elemei? 
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4. GERONTOPSZICHOLÓGIA 

DOLOZIM EMESE 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

intézményvezető 

diplomás ápoló, mentálhigiénikus egészségfejlesztő, szakvizsgázott szociális menedzser, 

szociális kompetencia fejlesztő tréner 

Kulcsfogalmak: időskori krízis, demencia, időskori depresszió, időskori pszichózis, 

időskori szkizofrénia 

BEVEZETÉS 

A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az időskorral járó leggyakoribb idegrendszeri 

elváltozásokat, időskorban megjelenő krízist, annak szakaszait. Ezeken kívül ismerje meg a 

neurológiai és pszichiátriai kórképeket, az ezekhez tartozó tüneteket, viselkedési formákat. 

A 65 év feletti népességben 28-30%-ra lehet becsülni a pszichogeriátriai megbetegedések 

gyakoriságát, melyekbe beletartoznak az elmezavarok, a szervileg megalapozott lelki zavarok, 

a neurózisok, a zavartság és a szellemi elbutulással járó folyamatok. A pszichogeriátriai 

diagnosztikus módszerek fejlődésének köszönhetően kiderült, hogy egyre több idősnél 

fedezhető fel a kezdődő depresszió, a pánikbetegség, a fóbiás megbetegedés és a szorongásos 

– neurotikus folyamat is. Az időskori pszichogeriátriai folyamatokra egyre jobban jellemző az 

atípusos megjelenés, a kialakulás, a maszkírozó tünetképződés és a kombináltság. A 

pszichogeriátriai zavarok kiváltó tényezői közül fontos kiemelni az idősödés veszteségeit, 

magányfolyamatait, frusztrációit, érzékszervi fogyatékossághoz, károsodáshoz kapcsolódó 

kommunikációs nehézségeit, valamint a pszichoszociális adaptáció elégtelenségeit. 

4.1. AZ IDEGRENDSZER ÖREGEDÉSE 

Az idősödéssel nemcsak a fizikai teljesítőképesség változik, hanem az agyban is megjelennek a 

korhoz kötött negatív változások, romlik a koordináció, a motorikus és a mentális teljesítmény. 

Az agy súlya, térfogata és a sejtszáma egyaránt csökkenésnek indul, azonban az agysejt 

csökkenése nem egyenletes, így az agyi működésben különböző eltérés, változás alakul ki, 

annak megfelelően, hogy az agy mely részében nagyobb a sejtszám csökkenése. A koponya CT-

felvételek eredményeként bebizonyosodott, hogy a homloklebeny vesztesége a legmagasabb, 

míg a látókéreg megőrzi viszonylagos épségét. Az agy membránjai tejszerű árnyalattal 
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vastagodnak, az agyban sűrűbbek és kissé szűkültek a gyrusok, valamint a szélesebbé válnak a 

barázdák. 

Rajna szerint „Az idegrendszert ellátó vérkeringési csőrendszerek aktív és passzív szűrőinek 

(membránjainak) „résmérete” fokozódik, az általános áteresztőképesség (ún. permeabilitás) 

kissé nő”. 

Az idegrendszer igen érzékeny a szervezet anyagcsere változásaira és oxigénellátás zavarára. 

Ezeknek köszönhetően a természetes öregedési folyamatokat felgyorsítja: 

◼ az oxigénellátási zavart okozó különböző betegségek 

◼ a különböző toxikus tényezők /alkohol, nikotin/ 

◼ az életmódból adódó izoláció, szellemi tréning hiánya. 

Idős korban a központi idegrendszer mozgásszabályozó és ellenőrző központja, valamint az 

érzékszervek csökkent működése miatt a testrészek helyzetéről alkotott információk 

pontatlanokká válnak, melyben közrejátszik: 

◼ az egyensúlyozó képesség romlása 

◼ az információfeldolgozás meglassulása 

◼ az idegsejtek, motoneuronok számának csökkenése. 

4.2. IDŐSKORI KRÍZISEK 

Krízisről akkor beszélünk, ha a veszélyeztető helyzet nem elkerülhető, az egyén számára 

kitüntetett fontosságú, minden figyelme, erőfeszítése erre irányul. Az egyén nem tudja 

elkerülni a helyzetet, kénytelen szembenézni vele, szokásos problémamegoldó eszközei 

elégtelenek (coping és megküzdési stratégiák). Jellemző, hogy a krízisnek általában mindig van 

utóhatása. 

A krízis kialakulását tekintve egy folyamat, ami több szakaszra bontható, azonban minden 

szakaszban van lehetőség a megoldásra. 

A krízis állapotban négy szakaszt különböztetnek meg: 

◼ Készenléti szakasz: megjelenik a provokáló tényező, ilyenkor az egyén megpróbálja a 

problémát/krízist megoldani az eddigi probléma megoldó eszközeivel (érzelmi vagy 

kognitív coping). 

◼ Küzdelem: ekkor tovább nő a feszültség, az egyént aktivitásra sarkallja, megpróbál új 

megoldásokat keresni. Ha sikerül, személyiségfejlesztő hatással is bír, ha nem működik, 

akkor az egyénben tovább nő a feszültség. 

◼ Kapkodás: a többszöri kudarcélmény miatt az egyén önértékelése romolhat, ami 

frusztrációt idéz elő, a saját szerepébe vetett hite megromlik. Itt is megoldódhat a krízis, 

ha megszűnik a kiváltó ok vagy átértékelődik a helyzet, vagy az egyén módosítja az 

eddigi célját. 

◼ Ha a krízis nem oldódik meg, akkor jön az alkalmazkodóképesség végleges összeomlása. 
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4-1. ábra: Összeomlás következményei 

Saját szerkesztés 

4.3. A SZEMÉLYISÉG ÖREGKORI ALAKULÁSA 

A személyiség strukturális elemzése az életkor és az életkilátások tekintetében jelentős 

adatokkal szolgál. Többféle vizsgálati módszer alkalmazásával is egyértelművé vált, hogy a 

személyiség döntő szerepet játszik a betegségek kialakulásában, az egészség megőrzésében, a 

gyógyításában és a rehabilitációban egyaránt. 

Felfigyeltek arra, hogy a személyiségdimenzió mentén történő változásnál az introvertálódás 

jelenik meg a leghamarabb. Ekkor előtérbe kerül az önmagával foglalkozás, befelé fordulás, 

külső események feletti kontroll csökkenése, az egészség miatti aggodalom. 

Az idős egyén személyiségfaktorát tekintve két szélsőséges típus figyelhető meg: 

◼ az integrált 

◼ és az integrálatlan személyiségtípus. 

Ezek mellett megjelenik még a problémahelyzetek uralásának stílusa, a kognitív működések 

hatékonysága, az érzelem és indíttatás sajátosságai és a társadalmi helyzetek finom 

elkülönítése. 

Az időskorral azonban sok pozitív és kedvező változás is megjelenik, például: 

◼ az idősödő egyén jobban gazdálkodik az erejével 

◼ jobban gazdálkodik az idejével 

◼ módszeresebbé válik 

◼ pontosabb lesz 

◼ megbízhatóbbá válik 

Összeomlás 
következményei

Destruktív 
magatartás

Suiciditás

Auto–
agresszió

Hetero-
agresszió

Egyéb 
impulzív 
reakció
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◼ türelmesebb 

◼ elővigyázatosabb 

◼ figyelmét jobban tudja egy feladatra fókuszálni 

◼ ízlése kifinomultabb 

◼ fegyelmezettebb 

◼ higgadtabb 

◼ érzelmei, indulatai kevésbé sodorja el. 

Összegében a személyiség gazdagodása vagy elszürkülése jellemzi a személyiség öregkori 

alakulását. 

4.4. IDŐSKORI FEJFÁJÁSOK 

Időskorban a fejfájások száma egyre növekvőbb tendenciát mutat. Az elsődleges fejfájások a 

fiatalokkal hasonló arányt mutató migrén és tenziós típusú fejfájás, míg az életkor 

előrehaladtával egyre gyakoribb a másodlagos, azaz valamilyen betegséghez társuló fejfájás. 

4.4.1. Migrén 

A migrének közül két nagyobb csoportot szoktak megkülönböztetni: 

◼ migrén, amely nem jár aurával 

◼ migrén, mely aurával jár. 

Az aura nélküli migrénre jellemző, hogy 4-72 órán át tartó visszatérő fejfájásos rohamok 

jelennek meg, melyek jellegzetesen féloldali és lüktető jellegű, közepes vagy súlyos erősségű. A 

fizikai aktivitás a fájdalom intenzitását erősíti, jellemző a hányinger, hányás, a zaj- és a 

fényérzékenység. 

Az aurával jelentkező migrén rohamokban, visszatérő és visszafordítható neurológiai 

góctünetekkel jelentkezik. Fokozatosan 5-20 perc alatt fejlődik ki és nem tart tovább 60 

percnél. Ezeket a tüneteket viszont tipikus migrénes fejfájás követ. 

4.4.2. Tenziós típusú fejfájás 

Ritka, epizodikus fejfájás, mely pár perctől napokig is eltarthat. A fájdalom kétoldali, szorító 

vagy nyomó, enyhe vagy közepes jellegű. Hányinger nem, de hang és fényérzékenység 

kísérheti. 

4.4.3. Cluster fejfájás 

Súlyos, kizárólag féloldalra lokalizálódó éles, szúró vagy akár égető, a szem mögötti területre 

vagy a szem környékére, esetleg a halántékra koncentrálódó fájdalom, mely 15 perctől akár 3 

óra hosszán keresztül is eltarthat, másnaponta vagy akár naponta nyolcszor is előfordulhat. 

A másodlagos fejfájások az időseknél körülbelül kétszer gyakrabban fordulnak elő, mint 

fiatalabb korban. Ezek a fejfájások az alábbi betegségekhez is társulhatnak: 
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◼ intrakraniális vaszkuláris megbetegedések például TIA, stroke, atherosclerosis 

◼ VBI-hez kötődő fejfájás 

◼ carotis ellátási zavar 

◼ agyi vénás trombózis 

◼ agytumor 

◼ agyban lévő gyulladás 

◼ agyi atrófia 

◼ immunbetegségekhez társuló fejfájások 

◼ traumás eredet 

◼ nem idegrendszeri betegséghez társuló fejfájások 

◼ gyógyszerek okozta fejfájások 

◼ véralvadási zavar. 

4.5. AMNÉZIÁK 

Az amnézia az emlékezőképesség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti. Az 

emlékezetzavar bármely életkorban előfordulhat, de nagyon sok esetben jelenítődik meg az 

időskorban primer vagy secunder formában is. 

Az amnesztikus szindróma több betegségben alakulhat ki, jellemző a tájékozatlanság, a 

feledékenység, a közel vagy a régmúlt eseményeinek felidézési zavara. Ismérvei az alábbiak 

lehetnek: 

◼ viszonylag jó a beteg rövid távú emlékezése 

◼ jelentős nehézséggel jár az új ismeretek megtanulása 

◼ az egyén nem afáziás, megtartott a koncentráció és a tudásanyag használatának 

képessége 

◼ nincs afázia 

◼ a figyelem fenntartható. 

Anterográd amnézia 

Ennél a kórképnél jellemző, hogy a beteg a 30 percnél korábbi eseményekre nem emlékszik, 

ennek ellenére lehetséges a klasszikus kondicionálás és a percepción alakuló tanulás, a régmúlt 

események felidézhetőekké válnak. 

Retrográd amnézia 

Kiterjedését tekintve néhány héttől 1-2 évig tarthat, a betegek az események reális idejére és 

azok időrendjére rendszerint nem szoktak emlékezni. 

Konfabuláció 

Az amnéziához kötődő emlékezeti zavart jelenti. Ha az egyénnek bizonyos tényekről, 

eseményekről vagy élményekről szóló emlékei hiányoznak, helyüket koholt emlékekkel tölti ki 

vagy azokkal helyettesíti. 
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Jellemzői: 

◼ a normális emlékezet működési törvényszerűségeit követve azt módosítja, és/vagy 

újrakombinálja az emlék tartalmát 

◼ a torzítások nem tudatosak és nem szándékosak, tehát ezért is eltér a hazugságoktól 

◼ az emlékek kontextusa hamis és gyakran a hozzáfűződő részletek is 

◼ meghatározó lehet az énkép monitorozása, a megküzdési képesség és a 

személyiségstruktúra is 

◼ a konfabulációnak megfelelően viselkedik az egyén 

◼ az érintett személyt nem zavarják az ellentmondások, ő maga teljes mértékben igaznak 

véli azt, amit mond 

◼ előfordulhat, hogy az emlék egyes részletei helyesek, mások azonban torzultak 

◼ torzul az önéletrajzi emlékezet, melyek az egyén szempontjából konzisztensek és 

koherensek is. 

Afázia 

Ha a bal agyféltekét olyan ártalom éri, amely kiterjed a beszédközpontra is, akkor afáziai lép 

fel. Időskorban gyakran előfordul, hogy az afázia a demencia, az Alzheimer-kór, a stroke vagy 

más egyéb agyi katasztrófa következményeként jelenik meg. 

 

4-2. ábra: Afázia típusai 

Saját szerkesztés 

Időskori szédülés 

Az időskori szédülés és egyensúlyzavar napjainkban nagyon gyakori probléma. Leggyakrabban 

irány nélküli nagyfokú térbeli bizonytalanságként jelentkezik, de nem ritka a forgó jelleggel 

járó rosszullét sem, melynek következménye lehet az idős elesése. Idős embereknél a szédülés 

vagy a járásbizonytalanság leggyakoribb oka az alapbetegséghez vagy a fizikai aktivitás 

csökkenéséhez kapcsolódik. Ahhoz, hogy az egyensúly megfelelő, a fej mozgatásakor a látótér 

is állandó legyen, ehhez az egyensúlyozásért felelős idegrendszeri központok több 

szervrendszertől kapják az információt. Ha a szervrendszerek állapota romlik, akkor a küldött 

ingerületek nem lesznek megfelelőek, szédülés, járászavar, akár elesés is előfordulhat. 
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4.6. DEMENCIA 

A demencia önmagában nem egy konkrét betegség, hanem az agy és képességeinek folyamatos 

hanyatlásával kapcsolatos általános tünetcsoport, azaz egymással összefüggő tünetek 

együttese. Magába foglalja: 

◼ az értelmi képesség hanyatlását 

◼ a memória romlását 

◼ a viselkedés megváltozását 

◼ a racionalitástól való eltávolodást 

◼ a társas kapcsolatok romlását 

◼ a viselkedés megváltozását. 

A demencia bármely életkorban megjelenthet, de leggyakrabban idős korban fordul elő. A 

kóros agyi tünetcsoport kihat: 

◼ a memória 

◼ a viselkedés 

◼ az érzelem 

◼ a gondolkodás szintereire. 

 

A DEMENCIÁNAK KÜLÖNBÖZŐ STÁDIUMAI VANNAK. 

Enyhe fokú demenciában /enyhe fokú kognitív zavar/ előfordulhat emlékezetkiesés és a 

személyiség kisebb mértékű változása. Például az egyén nem emlékszik egy-egy ismerős 

nevére, vagy elfelejti a közelmúltbéli eseményeket, nem emlékszik mit hová tett, viszont az 

ítéletalkotása és az önellátás képessége azonban megfelelő. 

Közepesen súlyos demenciában a zavartság és az emlékezetkiesés egyre intenzívebb és 

gyakoribb. Egyre nagyobb nehézséget jelent az egyén számára a szervezés, a tervezés és az 

utasítások végrehajtása, már nem tud teljesen önellátó életet élni. 

Súlyos fokú demenciában az egyén már nem ismeri fel a rokonait, nem válaszol adekvátan a 

feltett kérdésekre, s gyakran ebben az utolsó fokozatban a demenciával élő személy már teljes 

ellátásra, ápolásra – gondozásra szorul. 

A demencia kialakulásában sok tényező szerepel, a következőkben csoportosítva olvashatók 

ezek. 

Elsődleges neurodegeneratív tényezők: 

◼ Alzheimer-kór 

◼ Frontotemporális demencia /frontális lebeny demencia jellegzetes tünetei: aphasia, 

agnosia, apraxia, alexia, agraphia/ 

◼ Diffúz Lewy-testes demencia /DLTD/ 

◼ Subcorticalis demencia 

Másodlagos, vascularis eredetű /VaD /tényezők: 

◼ multiinfarctusos demencia 

◼ stratégiai infarctusos demencia 

◼ fehérállományi betegségek 
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Gyulladásos/Infectiosus eredet: 

◼ Neurolues 

◼ Postencephalitises demencia 

◼ Limbicus encephalitis 

◼ SM 

◼ HIV demencia 

◼ Toxicus, metabolicus eredetű: 

◼ alkohol, endocrin, hepatikus 

◼ uremiás, malabsorptiós 

◼ vitaminhiányos, antikolinerg 

◼ tartósan szedett gyógyszerek, barbiturátok 

◼ neurolepticumok 

◼ ipari mérgek, nehézfémek 

Traumás eredetű demencia 

Tumor által előidézett demencia 

Hydrocephalus 

Örökletes betegségek /például porfíria, Wilson-kór, stb./ által kiváltott demencia 

 

A demencia tünetegyüttes összetevői: 

◼ azon tünetek, melyek a mindennapi életben, élettevékenységben zavart okoznak 

◼ memóriazavar 

◼ magasabb szintű tevékenység romlását előidéző tünetek 

◼ tünetzavar fellépésekor nem fordul elő tudatzavar 

◼ lebenytünetek fellépése. 

4-1. táblázat: Tünetcsoportok megjelenése a demenciában 

Tünetek 

Viselkedési Pszichés 

Nyugtalanság Depresszió 

Agitáció Delúzió 

Agresszió Hallucináció 

Kóborlás Miszidentifikáció 

Gátlástalanság Szorongás 

 Alvászavar 

Saját szerkesztés 

 

Demenciák diagnosztikájához szükséges az anamnézis, a heteroanamnézis, a pszichopatológiai 

tünetek feltárása, a különböző corticalis vizsgálatok. Emellett fontosak a klinikai tesztek 

/MMSE, órarajzolási teszt, Mini-Cog, ADAS-Cog, Hachinski-skála, BPRS, Hamilton DS, CIBIC 

Plus, Behave-AD, Cornell depressziós skála demenseknek/, a laboratóriumi vizsgálatok, a 
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neurovasculáris vizsgálatok, a neuroradiológiai /képalkotó /eljárások /MRI, CT/, az 

elektrofiziológiai vizsgálat /EEG/ és a funkcionális neuroradiológiai vizsgálatok /SPECT, PET, 

fMRI/. 

4.7. DEMENCIÁT OKOZÓ LEGFONTOSABB KÓRKÉPEK 

4.7.1. Alzheimer kór 

1907-ben Alois Alzheimer ideggyógyász ismertette elsőként a kórkép klinikai és patológiai 

jellemzőit. A demenciák döntő többségét, körülbelül 40-70%-át az Alzheimer-kór okozza. Az 

Alzheimer-kór a megjegyző-emlékező funkció romlásával, a viselkedés megváltozásával, majd 

a fizikai teljesítmény csökkenésével jellemezhető, egyenletesen romló betegség. A betegség 

kialakulásának oka ismeretlen, családi halmozódás előfordulhat. A szocioökonómiai tényezők 

vizsgálata során azt az eredményt kapták, hogy az alacsony társadalmi pozíció, az alacsony 

iskolázottság, és az alacsony jövedelem, életkor, ismételt fejsérülések szintén szerepelhetnek 

rizikófaktorként, de az is feltételezhető, hogy bizonyos környezeti tényezők is befolyásolhatják 

a betegség tüneteinek kialakulását. 

Az Alzheimer –kór kezdeti tünete a rövidtávú memória zavara, a későbbiekben már 

megjelennek a lebenytünetek, a nem kognitív pszichiátriai tünetek /téveszmék, agresszivitás, 

indíték és késztetés zavara, stb./, majd az érintett személy a mindennapi rutinfeladatok 

/étkezés, öltözködés, stb./ elvégzésére is képtelen lesz, s végül teljes ellátásra szoruló, ágyban 

fekvővé válik. A betegség diagnózisához szükséges az MMSE – teszt kitöltése, a demenciát 

okozó szisztémás betegségek kizárása, pajzsmirigy funkciók ellenőrzése, MRI, PET, SPECT 

képalkotó vizsgálatok. A kezelés kiválasztásában nagy jelentősége van az MMSE- teszt által 

meghatározott értékeknek. 

 

4-3. ábra: MMSE értékek 

Saját szerkesztés 

Alzheimer –kór fázisai 

Eleinte emlékezetkihagyás, személyiségváltozás (érdektelenség, szociális visszahúzódás, 

kreativitás csökkenés), enyhe kognitív zavar figyelhető meg. 

Enyhe AK

• 21-26 pont

Közepesen súlyos 
AK

• 10-20 pont

Súlyos, 
előrehaladott AK

• 0-10 pont
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Korai szakaszban észrevehető a feledékenység- és koncentrációzavar, ami az emlékezetzavar 

részei. Csökken a tanulási képesség, hiányossá válik az időbeni tájékozódás képessége. 

A középsúlyos szakaszban az emlékezés, a beszédkészség, a mozgásügyesség együttes zavara 

lép fel. Emellett megfigyelhető a számolási képtelenség, a nyugtalanság, a kóros mozgászavar, 

a logikai és absztrakciós képesség súlyos zavara. 

A súlyos szakaszban a beteg már a múlt ködében él, hozzátartozóit nem ismeri meg, 

környezetében nem tud tájékozódni, vegetatív működését nem képes kontrolálni, 24 órás 

ápolásra, gondozásra szorul. 

A betegség lefolyása átlagosan 8-12 év. 

4.7.2. Frontális lebeny demencia 

A frontális lebeny demencia /FTD/ egy gyűjtőfogalom, melybe több tünetegyüttes is 

besorolható. Erre a típusú demenciára jellemző a fiatalabb életkori kezdet. A lassan kifejlődő 

tünetcsoport több pszichiátriai betegségre hasonlít, ezért fontos a pontos diagnózis 

megállapítása. A figyelmet felkeltheti a megváltozott magatartás, a hangulati zavar, amely 

mániát és depressziót utánozhat. Ezen kívül előfordulhat apátia, moria pszichotikus 

intenzitással, kritikátlan viselkedés, perseveratio, egyre merevebb gondolkodásmód. 

Feltűnővé válik az etikai-, szociális hanyatlás-, végrehajtási funkciók zavara. 

Megjelenik az „5A” lebenytünet: 

 

4-4. ábra: Frontális lebeny demencia tünetei 

Saját szerkesztés 

Frontális 
lebeny 

demencia

Aphasia

Agnosia

ApraxiaAlexia

Agraphia
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1. Aphasia 

Aphasia az agyi beszédközpontok és azok összeköttetéseinek károsodása, melynek 

következménye a kérgi eredetű beszédfunkció károsodása. 

Motoros aphasiában a beteg megérti a beszédet, az utasításokat végrehajtja, azonban a 

nyelvtani szabályokat nem tartja be, beszéde akadozó és nem tudja magát kifejezni. 

A szenzoros aphasiás beteg beszéde nem érthető annak ellenére, hogy folyamatosan beszél, az 

utasításokat nem érti. 

Globális aphasia esetén /keveredik a szenzoros és a motoros aphasia/ a beteg nem tud 

folyamatosan beszélni és nem is érti a beszédet. 

Az anomiás aphasia során a betegnek beszéd közben nem jutnak bizonyos szavak az eszébe, 

nem tudja megnevezni a tárgyakat, gyakran megpróbálja körülírni azokat. 

A szemantikus aphasia esetében elvész a szavak jelentése, a beteg nem tudja azonosítani a 

szavakat. 

2. Agnosia 

Agnosia a felismerés zavarát jelenti, amely nem kapcsolódik az érzékszervi károsodásokhoz. 

Például visualis agnosia esetén a beteg látja a tárgyat, de azt nem ismeri fel, viszont ha 

megtapinthatja, akkor felismerhetővé válik a számára. 

Prosopagnosia esetén a beteg nem ismeri fel az arcokat, nem ismeri fel a hozzátartozóit, 

azonban a hangjuk alapján be tudja azonosítani őket. 

Neglect agnosia egy speciális agnosia, a jobb kezes emberekben a baloldali tér- vagy testfél 

figyelemzavarával jár. Ami a beteg baloldalán helyezkedik el, arról a beteg nem vesz tudomást, 

például nem figyel a baloldalán álló emberekre, de a baloldalára elhelyezett ételre, italra sem. 

3. Apraxia 

Apraxiának nevezzük az akaratlagos mozgás vagy valamely összetett cselekvés 

végrehajtásának olyan zavarát, ami nem magyarázható a mozgásképesség zavarával és az 

izomerő csökkenésével. 

Típusai: 

◼ ideomotoros apraxia 

◼ ideatoros apraxia 

◼ kinetikus apraxia 

◼ konstruktív apraxia. 

4. Alexia 

Az olvasás képességének szerzett zavara, ami nem analfabetizmus. Több fajtáit különböztetjük 

meg: 

◼ literalis: ekkor nincs betűfelismerés 

◼ verbalis: nincs szófelismerés 
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◼ konstruktív: nem sikerül az összeolvasás 

◼ hemialexia: olvasás csak a domináns látótérben valós meg 

◼ centralis alexia: nem képes szavakat betűzni, nem ismeri fel a betűzött szavakat 

◼ hátsó alexia: a bal oldali látótérben látott szavakat nem tudja összekapcsolni a 

baloldalon lokalizált jelentéssel 

◼ anterior alexia: szavakat felismer, de nem ért meg bonyolult mondatokat. 

5. Agraphia 

Olyan szerzett írászavar, amit nem magyaráz a kéz motoros teljesítményzavara, hanem az 

agykérgi központok és azok kapcsolatainak zavara az oka. 

Fajtái: 

◼ literalis paragraphia: betűk felcserélése 

◼ verbalis paragraphia: szavak felcserélése. 

4.7.3. Diffúz Lewy-testes demencia /DLTD/ 

A második leggyakoribb degeneratív demencia forma, a pontos diagnózisa gyakran csak 

neuropatológiai vizsgálattal lehetséges. A Lewy-testek idegsejtjeiben olyan elváltozások 

alakulnak, melyek a Parkinson-kórban is megtalálható. A diffúz Lewy-testes demencia korai 

szakaszában a heterogén tünetcsoport megjelenése miatt nehéz megállapítani a DLTD-ra utaló 

jellegzetes tüneteket. Jellegzetes azonban a parkinsonos tünetek mellett a színes, változatos 

tartalmú vizuális hallucinációk, melyekhez gyakran miszidentifikáció is kapcsolódik, azaz a 

beteg tévesen azonosítja a körülötte lévő embereket, illetve környezetét. A REM alvászavar 

kapcsán a beteg élénk, félelmetes, rémisztő álomról számol be, melyekhez gyakran motoros 

zavarok is társulnak. A diagnózis egyértelmű felállításához szükséges a 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzése neuropszichiáter segítségével, valamint CT, 

MRI, SPECT képalkotó vizsgálatokkal és EEG készítésével. 

4.7.4. Vascularis eredetű demenciák /VaD/ 

Ez a második leggyakoribb demencia ok, az összes eset kb. egynegyedét alkotja. Oka az agyat 

ellátó apró erek elzáródása, az agy vérellátási zavara következtében kialakuló apró elhalások, 

az ún. lakunáris infarktusok kialakulása. Előfordulhat, hogy az ezt elindító történés nem jár 

tünetekkel, így a beteg nem is tud róla. 

A VaD-ra a hirtelen kezdet a hullámzó lefolyás, lépcsőszerű rosszabbodás a jellemző, gyakran 

előforduló éjszakai zavartsággal, nyugtalansággal. A hangulati és testi panaszok mellett 

azonban a személyiség változása nem kifejezett. Vasculáris demenciákban általában más 

szervek (szív, vese, alsó végtagok) artherosclerosisa, vagyis az artériafal megkeményedésével 

járó érelmeszesedés is kimutatható. A betegség lefolyását alapvetően a kiváltó ok határozza 

meg, a társuló további tünetek attól függenek, hogy az agynak mely része sérül. Mivel pontosan 

körülhatároltak azok az agyi területek, amelyek például a beszédért, a mozgáskoordinációért, 

a látásért felelősek, ezért a tünetekből visszavezetve beazonosítható a károsodott agyterület. 

Specifikus kezelése ennek a kórformának nincs, elsődleges fontosságú az alapbetegségnek – 

így a magas vérnyomásnak, cukorbetegségnek, stb. – kezelése, beállítása. 
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4.8. IDŐSKORI DEPRESSZIÓ 

Időskorban a második leggyakoribb pszichiátriai betegség a depresszió. Az idősödéssel együtt 

járó pszichoszociális, organikus és a biológiai tényezők jelentősége az egyén számára 

fokozódik. A pszichoszociális rizikótényezők közé tartozik az addig megszerzett szerepek 

elvesztése, a feleslegesség érzet erősödése, a barátok, rokonok elvesztése következtében 

kialakuló izoláció, a szinte folyamatos levertség, az ürességérzés, gyakori anyagi, 

egzisztenciális nehézségek, valamint az érdeklődés és az öröm képességének elvesztése. 

A biológiai tényezők közé tartozik az érzékszervek csökkent működésének következtében 

kialakuló problémák, az egyre gyakoribb fájdalomérzet, amely és/vagy a 

mozgáskorlátozottsághoz köthető betegségekhez társul. 

4.8.1. Unipoláris és bipoláris major depresszió 

Az időskori major depresszióban nem feltétlenül jelenik meg olyan élesen a depresszió és a 

mániákus szak, mint fiatalkorban. Kevésbé jelenítődik meg a hangulati nyomottság, inkább a 

szomatizáció kerül előtérbe. Emellett megjelenik a kognitív funkciók romlása, demenciához 

hasonló tünetek megjelenése /pszeudodemencia/, az inaktivitás, a negatívizmus, a 

fáradékonyság, valamint a pszichotikus tünetek közül az elszegényedési-, az üldöztetéses-, az 

elkárhozási téveszmék és a hipochondria. 

Az időskori depresszió jellegzetességei közé tartozik az, hogy a beteg gyakran tagadja 

depresszióját. Különböző testi és vegetatív tünetek kerülnek az előtérbe, csökken az életerő, 

nehezen boldogul a mindennapi feladataival, ezért azokat feladja. Koncentrációszavarok 

lépnek fel, emellett memóriazavarokra panaszkodik a beteg, melyek nem mutathatóak ki 

objektíven, gyakran megfordul a fejében az öngyilkosság gondolata. 

A major depresszió megállapítása a DSM-IV alapján: 

◼ a következő tünetekből 5 vagy több is fennáll, egy kéthetes periódus alatt 

◼ az első két tünetből legalább egy vagy az első, vagy a második is szükséges a 

diagnózishoz. 

Tünetek: 

◼ A beteg mindennap levert, szinte az egész napjára ez a jellemző. 

◼ Jelentősen csökken az érdeklődés és az öröm érzése. 

◼ Jelentős a súlygyarapodása vagy csökkenése. 

◼ Szinte mindennap hiperszomniára vagy inszomniára panaszkodik a beteg. 

◼ Csaknem minden nap jelen van a motoros agitáció vagy gátoltság. 

◼ Szintén csaknem minden nap anergiája vagy fáradtságérzete van a betegnek. 

◼ Inadekvát önvádlás és bűntudat jelenik meg akár téveszmés fokban is értéktelenség 

érzete mellett. 

◼ Szinte mindennapra jellemző a csökkent döntési-, összpontosítási-, gondolkodási 

képesség. 
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Természetesen az időskori depressziós tünetek becslésére, a depresszió szűrésére 

használhatóak az „általános” depresszióskálák például, Beck, Hamilton vagy a Zung kérdőívek, 

illetve a speciálisan az időskori depresszió mérésére kifejlesztett mérőskálák is, például 

Geriátriai Depresszió Skála /GDS/. 

4.8.2. Minor depresszió 

A minor depresszióban a szomatizáció és a hipochondriás tünetképzés a jellemző, amely 

gyakoribb a major depressziónál. Az ilyen betegnél a hangulatzavar nem minden esetben kerül 

felismerésre. 

A minor depresszió DSM-IV szerinti diagnosztikai kritériumai az alábbi: 

◼ Szubjektív beszámolóként a beteg elmondja, hogy legalább 2 éve, szinte minden nap és 

a nap egészében depresszív a hangulata. 

Depressziós állapotában a betegnél legalább két tünet megjelenik: 

◼ fokozottá válik az étvágya, vagy étvágytalanná válik 

◼ inszomniáról vagy hiperszomniáról számol be 

◼ folyamatosan anergiás, fáradtságérzettel küzd 

◼ önértékelése alacsony 

◼ döntési és koncentrációs nehézségekkel néz szembe 

◼ jellemző a reménytelenségérzet. 

Hipochondriás tünetegyüttes időskorban nagyon ritkán fordul elő depresszió nélkül, 

gyakorlatilag a hipochondria és a szomatizációs tünetek megléte mindig a depresszión belül 

jelenik meg. 

4.8.3. Mánia 

Időskorban jelentkező és tartósan fennálló hiperaktivitással, polybuliával, önkontroll 

hiányával, kritikátlan magatartással, feldobottsággal jellemezhető hangulati állapot, a 

depresszió ellentéte a mánia. A bipoláris zavar tartós fennállása jelentősen rontja az 

életminőséget, negatívan befolyásolja a pszichoszociális funkciókat, a munkateljesítményt, de 

intellektuális károsodás is megfigyelhető. 

4.8.4. A demencia és a depresszió kapcsolata 

Ahogy a depresszióban kialakulhat a kognitív zavar, úgy a demenciában is megjelenhetnek a 

depressziós tünetek: a szomorúság, a hangulat napszaki ingadozása, a korai és késői inszomnia, 

az irritábilitás, a pszichomotoros retardáció, a testsúlycsökkenés. A demenciában jelentkező 

depresszióban a motivációzavarral és az apátiával kapcsolatos tünetek túlsúlya ismerhető fel. 

A demencia és a depresszió kapcsolata jól ismert, hiszen a depresszió az előzményben növeli a 

demencia kialakulásának rizikóját, míg a demenciában szenvedő betegen a depresszió 

előfordulása gyakoribb. A depresszióra úgy is tekinthetünk, mint a demencia előjelére, hiszen 

a depresszió az előzményben kétszeresére növeli a demencia kialakulásának kockázatát. 

Fontos azonban megállapítani, hogy a betegnek depressziója vagy pszeudodemenciája van, 

hiszen ha depressziója van, akkor a depressziós epizód gyógyulása után megszűnnek a kognitív 



66 | 4. Gerontopszichológia 

 

 

tünetek. Igaz, ez a javulás csak átmeneti és a későbbiekben ténylegesen ki fog alakulni a valódi 

demencia. 

4.8.5. Valódi demenciához társuló pszeudodepresszió 

Pszeudodepressziónak nevezzük azt az állapotot, melyben a valódi demenciával járó 

betegségek bevezető szakában a valódi depresszióhoz hasonló tünetcsoport jelenítődik meg. 

Ennél a betegségnél az „igazi” depresszióban észlelhető hangulati tünetek minősége gyakran 

eltérő, itt inkább az apátia figyelhető meg: motiválatlanság, az érdeklődés elvesztése, szociális 

aktivitás csökkenése, közömbösség, közöny. 

4.8.6. Időskori szorongás 

Nagyon gyakran időskorban nem ismerik fel a szorongást, pedig a demencia, a depresszió és a 

delírium hátterében nagyon gyakran a szorongásos tünetek megléte áll. Az időskorban 

megjelenő szorongás tünetei közé tartozik az aggódás, az aggodalmaskodás, melynek képétől 

az idős nehezen szabadul meg. Nagyon gyakori a konkrét félelem megjelenése, például 

szívinfarktustól, tumoros betegségtől, de a szorongás agitáció formájában is felléphet. 

Kifejezetten koncentrációs zavart, figyelmetlenséget, feledékenységet, alvászavart, palpitációt, 

kéztremort, torokszorító érzést, gyakori fejfájást, szájszárazságot, emésztési zavarokat is 

előidézhet a szorongás. 

Az időskori szorongás okai közé tartozik az életkor előrehaladtával megnövekedő negatív 

életesemények száma, barátok, házastárs elvesztése, nyugdíjba vonulás, anyagi problémák, 

testi betegségek előfordulása. Ezek stresszorként jelennek meg az egyén életében, de ebben az 

életkorban a megküzdési mechanizmusok intenzitása is csökken. A 65 év feletti szorongásos 

zavarok előfordulási aránya kb. 10% egy adott 6 hónapos időintervallumot tekintve. 

Leggyakrabban agoraphobia és a generalizált szorongás fordul elő. A komorbid szorongás a 

betegség gyógyhajlamát, az életminőséget jelentősen rontja, ezért gyakrabban fordul elő a 

szomatikus panasz és az öngyilkosság kockázata is. Szorongásos tüneteket okozó testi 

betegségek: a magas vérnyomás, az angina pectoris, a különböző arrhytmiák, a krónikus 

obstructiv tüdőbetegségek, a hypoxia, az anaemia, a traumás koponyasérülés, az agytumor, a 

hyprthyreosis, a diabetes mellitus, az uraemia és a különböző daganatok. Fontos nemcsak a 

társbetegségek megfelelő kezelése, hanem a szorongás oldása, s ennek okának kiderítése. 

4.9. IDŐSKORI PSZICHÓZISOK 

Az időskori pszichózis fogalma igen tág, patogenezisüket tekintve különböző kórképeket 

fednek le. A pszichózis a valóságtesztelés súlyos zavarát jelenti, a valósággal fennálló kapcsolat 

elvész és megjelennek a súlyos pszichopatológiai tünetek. Ilyen tünet lehet a téveszme, a 

megfelelő kommunikációra való képtelenség, az érzékcsalódás, a betegségbelátás hiánya. 
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4.9.1. Zavartság és agitáció időskorban 

A zavartság a tudat egységének a megbomlását, a gondolkodás, a kommunikáció, az érzékelés, 

a cselekvés kóros megnyilvánulásait, a koordinálatlanságot jelenti. Gyakori panasz a 

hozzátartozók részéről, hogy szerettük zavarosan, kuszán fejezi ki magát. A hosszú ideig 

fennálló zavartságnál az alábbiakat kell mérlegelni: 

◼ a beteg aphasiás és nem zavart, ha nem érti, amit mondanak neki, vagy nem azt mondja, 

mint amit kifejezni szeretne 

◼ a konfabulálció hátterét is meg kell vizsgálni 

◼ valamint vizsgálni kell, hogy paranoid vagy egyéb pszichotikus betegség fenn áll-e? 

Az átmeneti zavartság okai lehet a rövid ideig tartó epilepsziás roham, a cardialis vagy egyéb 

okú ischaemia, vagy az intoxikáció, stb. 

 

Az agitáció kiemelkedő jelentőségű tünetcsoport, melynek különböző fokozatai vannak. 

◼ Enyhe fokozat: például a beteg a ruháját igazgatja, a lábával folyamatosan dobog, nem 

tud nyugton ülni, fel - lejárkál, nem fejezi be a megkezdett cselekvéseit. 

◼ Kifejezett fokozat: a beteg beszűkülten, zaklatottan járkál, tördeli a kezét, a kérdéseket 

monoton módon ismételi. 

◼ Súlyos fokozat: céltalan, pszeudomozgások, motoros inkoherencia figyelhető meg. 

Az agitáció gyakori okai: fájdalommal vagy diszkomfortérzettel járó állapotok, akut vagy 

krónikus hypoxia, gyógyszerekkel kapcsolatos jatrogén okok /mellékhatások, gyógyszerek ún. 

paradox hatása/, különböző környezeti okok /megfelelő mozgástér hiánya, kielégítetlen 

érzelmi szükséglet/, pszichiátriai kórtünetek /delírium, demencia, depresszió, hallucinációk, 

mánia/. 

4.9.2. Delírium 

A delírium olyan tudatzavarral együtt járó állapot, melyben az egyén elveszíti a külvilággal való 

kapcsolatát, koncentrációs nehézségei támadnak, megváltozik a tudatállapota, gondolkodása 

összefüggéstelen és irányíthatatlan lesz, összetéveszti a nappalt az éjszakával. A delíriumos 

zavarok drámai gyorsasággal, napok vagy órák alatt kifejlődhetnek, és az élmények 

félreértelmezését, illúziók, olykor hallucinációk megjelenését eredményezhetik. Az időskori 

delírium előfordulási gyakorisága a 65 éves vagy idősebb korban a geriátriai részlegen akár 

80% is lehet. 

Fő kockázati tényezői 

◼ érzékszervi működéscsökkenés 

◼ demencia, rák, súlyos testi betegségek 

◼ agyi károsodás 

◼ jelentős belszervi betegségek 

◼ életkor. 

Kórokként megjelenhetnek a különböző anyagcserezavarok, cardiovascularis betegségek, 

alkohol-, gyógyszer intoxikáció vagy ezek megvonása, kóros ionegyensúly a vérben (Ca, Na, 
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Mg), mérgezések, ipari mérgek, központi idegrendszeri kórokok /epilepsziás roham, trauma, 

infectio, stb./, alvásmegvonás. 

Tünetei 

pszichomotoros nyugtalanság, tömeges hallucináció, agresszivitás, szorongásos tünetek 

megjelenése, változó irányíthatóság, figyelemzavar, tájékozatlanság (tér és/vagy időbeli), 

nyelvi kifejezés zavara, észrevevési zavarok. Jellegzetes a tünetek hullámzása, a napi ritmus 

felborulása, a koraesti órákban rosszabbodás, ún. „naplemente-tünet” figyelhető meg. A 

deliráló beteg személyisége megváltozik. A tudatzavaros pánciensek egy része csendes, halk, a 

környezetétől elvonulóvá és visszahúzódóvá válik, sokkal gyakoribb a pszichomotoros zavar, 

ekkor megfigyelhető egy markáns viselkedésromlás, nyugtalanság, illetve az aktivitás 

fokozódása. A beteg céltalanul bolyong, eltéved, matat, pakolászik, nem érti, hogy mit 

mondanak neki, a feltett kérdésekre nem ad adekvát választ, sokszor csak a kérdéseket 

ismételgeti. Ha ezekben az indokolatlan, haszontalan tevékenységeiben megpróbáljuk 

meggátolni, a deliráló beteg kifejezetten agresszívvá válhat és a terápiás ellátásra gyakran épp 

emiatt szorul. 

Nagy jelentősége van a mihamarabbi kezelés megkezdésének. Ha az ok tisztázatlan, azonnali 

kórházi kezelésre van szükség, azonban fontos az oki kezeléshez a kiváltó ok gyors és pontos 

tisztázása, valamint a gondos, körültekintő ápolás. 

4.10. IDŐSKORI SZKIZOFRÉNIA 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja szerint „a szkizofrénia az elmeműködés 

zavarának súlyos formája, melyet a különböző pszichés működések, mint pl. észlelés, 

gondolkodás, érzelmi élet, motiváció, valóságérzékelés, magatartás zavarai jellemeznek, 

változatos munkahelyi és szociális működési zavarok kíséretében. A jellegzetes tünetek 

legalább egy hónapon keresztül (sikeres kezelést követően rövidebb ideig), de egyes jegyek hat 

hónapon túl is fennállnak”. 

Az időskori szkizofréniák előfordulását nem ismerjük kellőképpen, ezzel kapcsolatosan kevés 

adat áll a rendelkezésre, hiszen el kell különíteni a fiatalkorban kezdődött szkizofréniától. A 

szkizofrénia jellegzetes tünetei két széles kategóriába sorolhatók, a pozitív és negatív 

tünetcsoportba, melyek a dezorganizált tünetcsoporttal egészülnek ki: 

◼ pozitív tünetek: téveszmék, érzékcsalódások 

◼ negatív tünetek: tompult, beszűkült érzelmi élet, a gondolkodás, beszéd 

produktivitásának csökkenése (alogia), anhedonia, csökkent indíték (abulia). 

A negatív tünetek lehetnek elsődlegesek vagy másodlagosak úgy, mint a depressziós tünetek, 

gyógyszermellékhatás vagy környezeti depriváció következményei. Időskorban gyakoribbak a 

taktilis, az olfaktorikus, a vizuális hallucinációk. Az akusztikus érzékcsalódásokra jellemző a 

vádló, bántó tartalmak, a gyakori üldöztetéses téveszmék. 

A diagnózis felállításhoz szükséges a szokásos orvosi és pszichiátriai vizsgálatok elvégzése, 

EEG, MRI készítése, valamint különböző projektív személyiségtesztek, például Rorschal-teszt. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A pszichogeriátriai tantárgy bemutatja a leggyakoribb időskorhoz kapcsolódó mentális, 

viselkedési és pszichiátriai zavarokat. Párhuzamot von egy-egy betegséggel, illetve bemutatja 

a köztük lévő különbséget, valamint a differenciáldiagnosztikai jelentőségét is. Nagyon sok 

esetben az időskori betegségek között átfedés van, a köztük lévő különbségek pedig 

minimálisak. Fontos, hogy az idősekkel foglalkozó szakemberek ismerjék és felismerjék azokat 

a tüneteket, melyek során, ha a beteg időben kerül a szakemberhez és megfelelő kezeléshez jut, 

akkor a betegség súlyosbodása megelőzhetővé válik, s a beteg állapota hamarabb 

stabilizálódik. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertessen öt olyan tényezőt, mely nagyban hozzájárul az időskori krízis kialakulásához! 

2. Mutassa be a demencia megjelenési formáit és az azokra jellemző tüneteket! 

3. Milyen tényezők idézhetnek elő zavartságot időskorban? 

4. Ismertesse az időskori depresszió és pszeudodepresszió jellemzőit! 

5. Mit nevezünk időskori pszichózisnak? Ismertesse a két legfontosabb formáját és azok 

jellemzőit! 
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5. MENTÁLIS ZAVAROK IDŐSKORBAN 

KOVÁCS EDINA 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény 

intézményvezető 

szociológus, szociálpolitikus 

Kulcsfogalmak: Apátia, Identitás, Mentális, Mentális zavar, Demencia 

BEVEZETÉS 

Európa „Őszülő társadalmaiban”, így Magyarországon is a lakosság kettős öregedésével 

párhuzamosan társadalmi szinten egyre nagyobb kihívást jelent az időskorú emberek 

jólétének biztosítása szomatikus, pszichés és szociális szempontból egyaránt. Egyéni szinten 

az idősödéssel összefüggésben szembe kell nézni biológiai változásokkal, testi hanyatlással, 

betegségek gyakoribbá válásával, az életminőség romlásával. Ha lehetséges, ezeknél még 

inkább tartanak az idősödő emberek a pszichés zavaroktól és a mentális hanyatlástól. 

Az életkor növekedése azt jelenti, hogy meghosszabbodik az a periódus, amely biológiailag, 

pszichoszociálisan, gazdaságilag és egészségügyi szempontból is eltér az aktív kortól. Ebből 

adódóan az időskori lelki állapot az előbbi kategóriák változásából eredően eltér az előző 

életszakaszoktól. Az alapvető életszükségletek általában kielégítettek, a magasabb rendűek 

területén viszont károsodások jelentkeznek. (Dr. Majercsik Eszter, 2004.) 

Vannak olyan pszichés problémák, amelyek kifejezetten az időskorhoz kapcsolódnak, és 

olyanok is, amelyek más életkorban is ismertek, de az előfordulásuk az életévek emelkedésével 

együtt nő. Ezekről a problémákról, lelki zavarokról szól a fejezetünk. 

5.1. MENTÁLIS MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁNAK 

LEHETSÉGES OKAI 

A lelki betegségek az életminőség hanyatlásának folyamatában helyezkednek el. Beszűkülnek 

azok a megküzdési mechanizmusok, ahogyan az egyének körülményeikre reagálnak, nem 

lesznek képesek arra, hogy életüket megfelelően irányítsák. 

A lelki betegség kialakulása függ attól, hogy az alapvető szükségleteink kielégülnek-e. Ide 

tartozik a szociális és pszichológiai feltételek egész sora, mint a megfelelő táplálkozás, lakhatás, 

védelem, biztonság, társadalmi támogatás, valamint a magasabb rendű szükségletek, mint a 
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szeretetteljes kapcsolatok, tisztelet, önbecsülés, méltóság, szabadság és önkiteljesítés. (Dr. 

Majercsik Eszter, 2004.) 

Vannak olyan pszichés gondok, amelyek az öregedéssel együtt járó biológiai változásokhoz 

kapcsolódnak. Magát a testi hanyatlást, az állóképesség és a külső vonzóerő csökkenését, a 

mind gyakoribbá váló betegségeket sem könnyű feldolgozni, de számolni kell azokkal is, 

melyek az élet hozta traumák, csapások, betegségek következtében alakulnak ki. 

A pszichogeriátriai zavarok kiváltó tényezői között kiemelkedő jelentőségűek az idősödés 

veszteségei, magányfolyamatai, továbbá az érzékszervek károsodásához kapcsolódó 

kommunikációs zavarok és deprivációk, valamint a pszichoszociális adaptáció elégtelenségei. 

A veszteségek között legsúlyosabb a társvesztés, ezt követően a családi, baráti 

szeretetkapcsolatok elvesztésének hatásai, de az ismerős lakókörnyezet, a háziállatok, a 

megszokott, kedvelt tárgy, szituációk elvesztése is negatív hatással bír. A veszteségek 

hozzájárulnak az elmagányosodás érzéséhez, melynek következménye az idős ember 

harmadik életszükségletének, a valakihez, valamihez vagy valahova tartozásnak a 

megvalósíthatatlansága, vagy megszakadása. 

Belső és külső tényezők egyaránt hozzájárulhatnak a lelki egészség károsodásához. (Iván 

László dr., 1997.) 

Az idős ember pszihogeriátriai zavarainak kialakulásához az alábbi egészségkárosító 

(sebezhetőségi) kockázatok járulnak hozzá. 

a) Belső sebezhetőségi tényezők 

◼ érzelmi rugalmasság 

◼ betegség, érzékszervi fogyatékosság 

◼ biológiai változások 

◼ önbecsülés hiánya 

◼ tehetetlenség érzés 

◼ rossz minőségű kapcsolatok 

◼ elszigeteltség érzés 

◼ konfliktus vagy elidegenedés élménye 

b) Külső sebezhetőségi tényezők 

◼ kielégítetlen szükségletek 

◼ veszteségélmények 

◼ elidegenedés 

◼ stigmatizált állapot negatív élménye 

◼ negatív fizikai környezet 

◼ a szegénység hatásai (1) 
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5.2. LEGJELLEMZŐBB IDŐSKORI PSZICHÉS ZAVAROK 

5.2.1. Memóriaromlás valószínűségének növekedése 

Az öregedéssel együttjáró elváltozások az idegrendszer funkcióit érintik a legszembetűnőbben. 

Az életkor előrehaladtával együtt nő a memóriaromlás valószínűsége. 

A legenyhébb forma az öregedéssel együttjáró emlékezet csökkenés. Nem ritka az idősödő 

ember apróbb eseményekre, nevekre és számokra, használati tárgyainak helyére vonatkozó 

feledékenysége, tévesztése, mely gyakorta szórakozottságnak tűnik. A régmúltra való részletes 

és éles visszaemlékezés, ugyanakkor a friss emlékezeti műveletek romlása az ún. 

„öregedésijóindulatú feledékenység" megnevezést kapta. 

5.2.2. Enyhe kognitív zavar 

A memória romlásának súlyosabb, már a személyiség működésére is kiható formája az enyhe 

kognitív zavar. Az idősödő ember az emlékezet gyengülésével elveszti az uralmat saját 

élettörténete felett. Ez a veszteségélmény gyakran okoz depressziót, szomorúságot, 

félelemérzést. (Dr. Majercsik Eszter, 2004.) A szorongás, a pánikrohamok igen gyakoriak 

időskorban, pedig nem is mindig ismerik fel ezeket, hiszen a tüneteiket (például a szívtáji 

panaszokat, fokozott verejtékezést, alvászavarokat) sokszor más betegségek, például keringési 

zavarok számlájára írják. 

5.2.3. Demencia 

A memória károsodás harmadik csoportja a demencia, mely szervi károsodásokkal alapozott, 

számos kognitív funkció olyan mértékű hanyatlása, mely a mindennapi életvitelt befolyásolja. 

A demencia szindróma, azaz tünetek összessége, számos betegségben megjelenhet (1. 

táblázat). Kóreredetük szerint lehet elsődleges, degeneratív idegrendszeri betegség tünete, 

vagy másodlagos, az idegrendszert károsító szisztémás betegség (vaszkuláris agyi 

kórfolyamatok) vagy trauma következménye. (Kovács , Demencia: Neurológiai, pszichiátriai 

alapok, 2015.) 

A degeneratív betegségek csoportjába elsősorban demenciával és parkinsonizmussal járó 

betegségek tartoznak. Az összes demencia mintegy fele degeneratív eredetű, Alzheimer típusú, 

20 % vasculáris eredetű, a többi egyéb (trauma, daganat, infekciók, anyagcsere betegségek) 

típusú. (Dr. Majercsik Eszter, 2004.) 

A demencia előfordulási gyakorisága az életkorral párhuzamosan növekszik, 65 év felett 5 

évente megduplázódik. Míg 65 éves korban 1% körül mozog, 85 év felett az idősek 30%-a 

érintett a betegségben. Nemek közötti megoszlásban jellemző a nők felülreprezentáltsága. 

Ahogy a fejlett világban a várható, az elérhető élettartam egyre növekszik, számolni kell a 

magas életkorban gyakoribbá váló betegségek, így a demencia növekvő előfordulásával is, ami 

egyben egyre nagyobb egészségügyi-gazdasági problémát is jelent. Európában 2000. évben a 

demens betegek száma kb. 7 millióra volt tehető, ami 2050-re várhatóan 16 millióra fog 

növekedni, miközben az aktív lakosság száma csökken. 2000-ben 69 aktív dolgozóra jutott egy 

demens beteg, ez az arány 2050-ben várhatóan 21:1-re csökken. A magyarországi helyzet sem 
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kedvezőbb, megbecsülhetően a 60 éves és idősebb népesség 10— 15%-nál fordul elő 

valamilyen demencia, ami 150 - 300 ezer embert érinthet. 

A demencia definíciója sokat változott a közelmúltban, elsősorban a diagnózis stigmatizáló 

hatása miatt nem javasolták használatát. Helyette a DSM-V. (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Fifth Edition) diagnosztikai rendszer a „Major neurokognitív betegség” 

fogalmát vezette be, mely azonban nehézkes, nem terjedt még el. A megelőző 

kritériumrendszer (DSM-IV.) meghatározása a mindennapi gyakorlat számára használhatóbb 

maradt. (Kovács , Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 2015.) 

5-1. táblázat: Demencia okai és formái 

Ok Forma 

Primer degeneratív 

demenciák 

Alzheimer-kór 

Parkinson-kórhoz társuló demencia 

Frontális lebeny demenciák 

Progresszív supranucleáris bénulás 

Corticobasalis szindróma 

Diffúz Lewy-testes demencia 

Huntington-kór 

Vascularis demenciák 

Többszörös infarktus okozta (multiinfarktusos) 

Stratégiai infarktus 

Diffúz 

Egyéb 

Traumás (pl.: subduralis haematoma, diffúz axonális sérülés) 

Daganatok (pl.: prefrontalis meningeoma) 

Hydrocephalus (pl.: normal pressure hydrocephalus) 

Gyulladásos/Infekciós eredet: 

◼ Syphilis (Neurolues) 

◼ Vírusos agyvelőgyulladást követően kialakult formák 

◼ Limbikus encephalitis 

◼ Progresszív multifokális leukoencephalopathia 

◼ Sclerosis multiplex 

◼ HIV-demencia 

◼ Prionbetegségek 

◼ Creutzfeldt-Jakob betegség (CJB) (Sporadikus, Familiáris, 

Iatrogén, Új variáns CJB) 

◼ Gerstmann-Straussler-Scheinker szindróma 

◼ Fatális familiáris insomnia. 

Toxicus, metabolikus (alkohol, endocrin, hepatikus, uremiás, 

malabsorptiós, vitaminhiányos, antikolinerg szerek, barbiturátok, 

neurolepticumok stb.) 

Forrás: (Kovács , Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 2015.) 
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A demencia elsősorban az agy szürkeállományát destruáló, progresszív elváltozás, mely a 

magasabb agykérgi funkciók károsodását okozza. Olyan klinikai állapotot jelöl, melynek 

többféle oka lehet. 

A demencia tünetcsoportjának összetevői 

a) Memóriazavar 

b) Kognitív tünetek 

A memóriazavarhoz legalább az alábbi lebenytünetek (kognitív tünetek) egyike társul. 

b.a) Aphasia – A beszédfunkciók kérgi eredetű károsodása 

A beteg kommunikációja sérül. A motoros beszédkéreg (homloklebeny Broca-féle 

beszédmezője) sérülése miatt a motoros aphasiás beteg nem tudja magát kifejezni, beszéde 

nem folyamatos, akadozó, a nyelvtani szabályokat nem tartja, azonban a beszédet érti, a 

verbális utasításokat végrehajtja. 

A sensoros aphasiás beteg ezzel ellentétben folyamatosan beszél, de a beszéd nem érthető, 

gyakran jelentéssel nem bíró szavakat (neologizma) tartalmaz. A halántéklebenyben található, 

a beszédértésért felelős Wernicke-féle szenzoros beszédközpont károsodása miatt a beteg a 

verbális utasításokat nem érti. 

Előfordul a két alaptípus keveredése a globális aphasia, amikor a beteg nem érti a beszédet és 

beszélni sem tud folyamatosan. 

Demenciákban gyakori aphasia forma az ún. anomiás aphasia, amikor a beteg nem tudja 

megnevezni a tárgyakat, nem jutnak eszébe a szavak beszéd közben. Gyakran körülírásokat 

használ. 

A szemantikus aphasia esetében a szavak jelentése is elveszik, ilyenkor a beteg nemcsak 

megnevezni, hanem azonosítani sem tudja a szavakat, a szavak jelentése is kiesik. 

b.b) Agnosia – a felismerés zavara 

Az érzékszervi funkciók károsodása okozza. A vizuális agnosia során a beteg ugyan látja a 

tárgyat, de azt nem ismeri fel, amennyiben a kezébe adjuk, tapintással felismerheti azt. 

A prosopagnosia esetén a beteg nem tudja felismerni az arcokat, ugyanakkor hangjuk alapján 

azonosítani tudja a személyeket. 

A neglect is speciális agnosia, mely a tér jobb, vagy bal felén elhelyezkedő tárgyak vagy 

események észre nem vétele, illetve az arra irányuló testmozdulatok (törzs, fej, szem) kiesése 

anélkül, hogy az érzékszervek sérülést szenvedtek volna. A betegek pl. az ágyuk bal oldala 

mellett álló hozzátartozókra nem figyelnek, vagy nem veszik észre a bal oldalra eléjük helyezett 

ennivalót, illetve nem veszik tudomásul bal testfél gyengeségüket (anosognosia), így járni 

próbálva elesnek. 

b.c) Apraxia 

Az akaratlagos mozgás és az összetett cselekvés végrehajtásának zavara, melyet nem 

ügyetlenség vagy izomgyengeség magyaráz. Jellemzőek az ügyetlen próbálkozó mozgások. Az 

érintettek nehezen tesznek különbséget a saját testrészeik és a tárgyak között. Egyik formája 

során a cselekvés fogalmának elvesztése miatt károsodik a mozgás (ideomotoros apraxia), pl. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szem
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rz%C3%A9kszerv
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a betegek nem képesek tárgyak nélkül cselekvést imitálni, gesztusokat (pl. integetés) 

végrehajtani. 

b.d) Alexia 

Az alexia az olvasás képességének szerzett zavara. 

b.e) Agraphia 

Az agraphia az írás képességének szerzett zavara, melyet nem a kéz gyengesége vagy 

ügyetlensége, hanem az agykérgi központok és azok kapcsolatainak zavara okoz. (Kovács , 

Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 2015.) 

Láthatjuk, hogy a kognitív hanyatlás mint gyűjtőfogalom sokféle panaszt, tünetet foglal 

magában. Mindenekelőtt a beszéd, a metakommunikáció képessége hanyatlik. A megszerzett 

ismeretek felidézése, alkalmazása romlik vagy elvész, másrészt új ismeretek megszerzése, 

rögzítése és felidézése nem valósul meg. Ez megnyilvánulhat az egyszerű adatismerettől a 

magatartás-szabályozás szintjéig és így megnyilvánulhat feledékenységben, felfogásbeli 

nehezítettségben, a gondolkodás minőségének romlásában, absztrahálási képtelenségben, 

tájékozódási panaszokban térben, időben, saját és más személyben. Az összetettebb 

gondolkodási műveletekben, tervező és elvonatkoztató gondolkodásban az én-viszonylatok 

tudatosságában, valamint az alkalmazkodási magatartásban is hanyatlás tapasztalható. A 

tünetek súlyosbodásával az egyén „arctalanná" válhat, a személyes önállóság elvesztésével az 

egész személyiség rendszerműködésének zavaraival személyiséghanyatlás bontakozhat ki. 

(Iván László dr., 1997.) 

c) Mindennapi tevékenységek zavara 

A lebenytünetek együttesen a beteg mindennapi tevékenységét (activity of daily living, ADL) 

és/vagy munkáját zavarják. Ez az alapfunkciók (mozgás, tisztálkodás, étkezés) károsodásától 

a bonyolultabb, eszközök használatával (pl. telefon, TV) járó funkciók zavaráig terjed. (Kovács 

, Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 2015.) 

d) A demencia nem kognitív tünetei 

Bár a demencia definíciója a kognitív tüneteken alapszik, ezek mellett szinte mindig megjelenik 

egy másik, neuropszichiátriai jellegű tünetcsoport, mely magatartási és pszichológiai tünetek 

együttese. A tünetegyüttesnek nincs elfogadott magyar megfelelője, így rövidítésként a „BPSD 

tünetek” kifejezést használjuk (behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a 

demencia magatartási és pszichológiai tünetei). Ezek a tünetek a betegek megváltozott 

érzelmeiben, hangulatában, érzékelésében, gondolkodásában-gondolkodásszervezésében, 

személyiségjegyeiben jelentkeznek, illetve tartalmazhatnak motoros jelenségeket vagy 

autonóm (korábban vegetatív) panaszokat. (4) 

A tünetek destruálják a társas és társadalmi kapcsolatokat, sorozatveszteségeket 

eredményeznek az egyén presztízsében, gazdasági produktivitásában, tevékenységtervezeti 

rendszerében, programjaiban, ígérvényeiben, biztonságfunkcióiban és olyan kihívásokat 

jelentenek, melyre a környezet és maguk a szolgáltatások is többnyire konfliktussal reagálnak, 

kezdetben elhárítóan, nemegyszer kirekesztően, megbélyegzően. (Iván László dr., 1997.) 

A tünetek megjelenése rontja a demencia kimenetelét, számos szövődményhez vezetnek, 

megnövelik az igénybe vett egészségügyi ellátás mennyiségét és önmagukban a legjelentősebb 

meghatározói a gondozóintézményi ellátás igénybevételének. Sajnos, gyakran csak ezek azok 
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a tünetek, a betegek hozzátartozói, gondozói érzékelnek, s amik a betegek orvosi vizsgálatát 

eredményezik, mely különösen Alzheimer-kórban, már a betegség előrehaladottabb, általában 

középsúlyos szakaszát jelentik. 

A leggyakoribb BPSD tüneteket az alábbi táblázat sorolja fel. (4) 

 

5-2. táblázat Leggyakoribb BPSD tünetek csoportosítása 

Magatartási tünetek Pszichológiai tünetek 

Agitáció 

Kérdezgetés (calling out) 

Sírás 

Agresszió (fizikai vagy verbális) 

Nyugtalanság 

Kiabálás/sikoltozás 

Szexuális viselkedési zavarok 

Kóborlás 

Alvászavarok 

Járkálás vagy ismétlődő motoros aktivitás 

Naplemente-tünet („sundowning”) 

Szorongás (anxietás) 

Apátia 

Delúzió 

Depresszió 

Diszinhibíció (gátolatlanság) 

Eufória 

Hallucinációk 

Miszidentifikáció 

Forrás: (4) 

 

AZ EGYES BPSD TÜNETEK JELLEMZŐI (4) 

Agitáció 

Cohen-Mansfield-féle meghatározás szerint az agitáció olyan nem megfelelő verbális, vokális 

vagy motoros aktivitás, mely a külső szemlélő szerint nem közvetlenül a beteg szükségleteiből 

vagy zavart viselkedéséből származik. 

Az agitáció mindig szociálisan, a helyzetnek nem megfelelő viselkedés, vagy verbalitás, így 

lehet sértő vagy agresszív a beteg vagy a környezete számára. 

Agresszivitás 

Az előzőek alapján az agitációhoz tartozó viselkedészavar. Az agresszivitás nem véletlen káros 

hatást jelent egy másik (vagy saját) személy vagy tárgy irányában. 

Delúzió 

Téves gondolatok, melyhez a beteg ragaszkodik, azok meggyőződésévé válnak, 

korrigálhatatlanok. 

Hallucinációk 

Kóros érzékcsalódások. Leggyakrabban vizuális jellegűek, de előfordulhatnak akusztikusan, 

vagy más érzékelési formákat (szaglási, vagy taktilis) érintően is. Diffúz Lewy-testes 

demenciában a demencia igen enyhe szakaszában megjelennek, akár a betegek 80%-ában. 
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Gyakran a betegek idegeneket vélnek látni otthonukban, melyre reagálhatnak hevesen, akár 

gyógyszeres kezelést igénylően is. 

 

Miszidentifikáció 

Az érzékelés (percepció) zavarai. A hallucinációkkal ellentétben (melyek külső stimulusok 

hiányában alakulnak ki) a miszidentifikáció során a külső stimulusok hibás érzékelése történik, 

melyhez kóros gondolatok, magyarázatok, akár delúziók társulhatnak. 

Különösen zavaró, sőt felkavaró tünet ez a házas/élettársak, családtagok számára, amikor a 

beteg nem ismeri fel őket. 

Depresszió 

Demenciában a depresszív hangulat gyakoribb, mint a major depressziót kielégítő 

tünetcsoport. Enyhe demenciában könnyebb felismerni a tüneteket, mint a középsúlyos vagy 

súlyos demenciában. Nagyobb eséllyel jelenik meg, ha a beteg korábban már szenvedett 

depresszióban vagy családjában előfordult depresszió. Típusos formákban a nyomott hangulat, 

az örömtelenség, az önvádló gondolatok vagy a halál utáni vágy hívja fel erre a figyelmet. A 

depresszió tovább rontja a fizikai állapotot is, több betegség kialakulásának kedvez, és 

meghosszabbítja a gyógyulási időt is. 

Apátia 

Ez a leggyakoribb BPSD tünet gyakran összetéveszthető depresszióval, mivel mindkettő 

csökkent érdeklődéssel, pszichomotoros meglassulással, fáradékonysággal jár. Azonban a 

depresszióval ellentétben az apátiában a motiváció hiánya nem jár a hangulat zavarával, illetve 

vegetatív tünetekkel. 

Az apátiás betegek érdektelenséget mutatnak mindennapi tevékenységükben, személyi 

higiéniájukban és csökkennek szociális interakcióik. Jellegzetes az arckifejezés 

elszegényedése, a beszéd dallamának és az érzelmi reakcióknak, valamint a késztetésnek a 

csökkenése. 

Anxietás 

Gyakran más BPSD tünetekkel együtt jár, azok következményeként fejlődik ki. Demens 

betegekben a szorongás gyakori megjelenése az ún. Godot-szindróma: a beteg pl. egy közeli 

eseménnyel kapcsolatban ismételten, szinte állandóan kérdezget. 

Kóborlás 

Több magatartási zavart is takar a fogalom. Előfordul, hogy a beteg ismétlődően ellenőrzi, hogy 

a gondozója merre van a lakásban. Lehetséges, hogy a lakásban vagy a kertben 

eredménytelenül, ismételve végez háztartási tevékenységeket (mosás, mosogatás, gyomlálás 

stb.). vagy céltalanul sétálgat. Önmagára különösen veszélyes helyzetet idéz elő, amikor 

elhagyja otthonát, lakását. 

Naplemente tünet („sundowning”) 

Nem tünet, inkább jelenség. A betegek a nap végére, éjszakára zavarttá válnak. Ilyenkor 

gyakoribb a szorongás, az agitáció és a kóborlás is. Oka ismeretlen, de valószínűleg a cirkadián 
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ritmus2 zavarával áll kapcsolatban. A beteg napirendje felborul, a napszakok felcserélődése 

vagy elmosódása jellemző rá. Kialakulását fokozza a fáradékonyság, a csökkent megvilágítás, 

az árnyékok, a fénysötét kontraszt csökkenése. Csökkenti megjelenését a stabil napirend 

visszaállítása és annak betartása, a nappali fizikai aktivitás és napfényen tartózkodás fokozása, 

a nappali alvás kerülése, a koffeinfogyasztás korlátozása a reggeli órákra, az esti háttérzaj 

csökkentése, az esti TV-zés kerülése, relaxációs terápiák használata, családi relikviák, fotók 

elhelyezése az ágy körül. 

Fontos szempontok: 

◼ A BPSD tünetek gyakoriak, szinte minden demens betegnél észlelhetők. 

◼ A BPSD tünetek gyakran megelőzhetők vagy sikeresen kezelhetők. 

◼ Jelentős kellemetlenséget okoznak a betegeknek, családjuknak és a gondozóknak, ha 

nem megfelelően kezelik azokat. 

◼ A BPSD tünetek kezeléséhez szükséges azok komplex fizikális, pszichológiai, szociális, 

interperszonális és környezeti faktorainak megértése. 

◼ A BPSD tünetek gondozói ellátása betegcentrikus gondozási módszereken kell, hogy 

alapuljon. 

◼ Az ellátás, kezelés során az egyénileg tervezett pszichoszociális eljárások, 

beavatkozások a leghatékonyabbak, melyek a BPSD tünetek bármely stádiumában és 

formájában alkalmazhatók. (2) 

E) A DEMENCIA STÁDIUMAI 

A demencia legenyhébb formája az enyhe kognitív zavarnak felel meg, amikor a beteg még 

minden segítség nélkül képes ellátni mindennapos tevékenységeit, munkáját (tehát a demencia 

feltételeinek nem felel meg), a klinikai doménekben csak enyhe memóriazavar, a bonyolult 

problémák kezelésének nehézsége jelenik meg. 

Az enyhe demenciában észlelhető enyhe károsodás, melyek már a mindennapi 

tevékenységeket, munkát is korlátozzák. Általában azonban nem igényelnek folyamatos 

felügyeletet, jól ismert környezetükben egyedül is boldogulnak. 

A középsúlyos demenciában a betegek már folyamatos felügyeletet, több tevékenységükben 

fizikai segítséget is igényelnek. 

A súlyos stádiumú demenciában a betegek mindennapi funkcióikban, higiéniás ellátásukban is 

fizikai segítséget igényelnek. Az utolsó, terminális szakaszban az alapvető motoros működések 

(járás, nyelés) is károsodik. 

Alzheimer-kór (AK) 

Az AK a demenciák leggyakoribb formája. Amíg a vaszkuláris (érbetegség miatt kialakuló) 

demencia az esetek 15-20%-át alkotja, addig az idősebb korban (65 év felett) kialakuló 

demenciák 60%-át az AK okozza. Incidenciája3 a 65 éves korosztályban 0.5%, míg a 85 évesek 

 

2 A szervezet élettani napszaki ritmusa, mely szerint a szervezet biológiai folyamatai szabályosan ismétlődnek. Ezek 

a folyamatok általában egy nap köré rendeződnek, és minden egyes nap újra kezdődnek. 

3 Évente az új esetek száma 
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között 8%. Lefolyása átlagosan 8-12 év. (Kovács , Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 

2015.) 

A népességen belüli prevalenciája4 65 év felett 10%, 80 év felett már 20%. A demensek 50%-a 

súlyosan károsodott. Életkilátásuk a 65 éven felüli népességben a megállapított diagnózistól 

számított átlag 2,5 év, míg az azonos korú kontrolloké 9—11 év. (Iván László dr., 1997.) 

Az AK oka 

A betegség oka ismeretlen. Az AK nagytöbbségét, 98%-át szórványosan előforduló formák 

adják, melyek esetében a betegség maga nem öröklődik, azonban több olyan genetikai tényező 

is ismert, mely a kifejlődés hajlamát fokozza. Az ilyen, ún. sporadikus formák kockázati 

tényezője az apolipoprotein E gén egyik alléljének (epszilon4) hordozása. Az öröklődő, 

familiáris formák igen ritkák. Léteznek olyan fiatal korban (65 év alatt) kezdődő, családi 

halmozódást mutató formák, melyek esetében már több gén mutációját sikerült kimutatni. 

Léteznek azonban szerzett vagy környezeti hajlamosító tényezők, melyek az AK rizikóját 

fokozzák. Ilyen az életkor (önmagában a legjelentősebb rizikófaktor), az ismételt fejsérülések, 

az alacsony iskolázottság illetve a vaszkuláris kockázati tényezők mindegyike (pl. a hipertónia, 

a diabetes mellitus, az érelmeszesedés (atherosclerosis), a dohányzás stb.). (Kovács , 

Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 2015.) 

A diffúz Lewy-testes demencia (DLTD) 

A Lewy-testek idegsejtekben kialakuló zárványok, melyek Parkinson-kórban is kimutathatók. 

DLTD-ban az agykéregben is kiterjedt Lewy-test patológia figyelhető meg. A betegség a 

második leggyakoribb degeneratív demenciaforma, bár gyakran aluldiagnosztizált. Ennek 

részben oka a gyakran társuló Alzheimer-patológia. 

A demencia mellett jellemzően a tünetek spontán hullámzása (fluktuációja), vizuális 

hallucinációk, és a parkinsonos tünetek jelennek meg. A vizuális hallucinációk jól formáltak, 

részletesek, gyakran a betegség korai szakaszában jelentkeznek, amikor felszínes vizsgálattal 

akár még demencia sem igazolható. (Kovács , Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 

2015.) 

Frontotemporális demenciák (FTD) 

Pick-féle demenciának is nevezik. Erre a demenciára jellemző a fiatalabb, 40-60 éves életkori 

kezdet, a viselkedés, a végrehajtási funkciók valamint a hangulati élet zavara. Gyakran 

öröklődő, familiáris formák. 

Előfordulási gyakoriságát illetően nincsenek pontos epidemiológiai adatok, a degeneratív 

demenciák kb. 10-15 %-a sorolható ebbe a kategóriába, de a korai kezdetű demenciák 

tekintélyes részét a FTD képviseli. 

A beteg lehet apátiás. Egyesek kritikátlanul viselkednek, másoknál a gondolkodásmód egyre 

merevebb. A tisztálkodás, öltözködés hanyagolása feltűnő, szociális és etikai szempontból a 

hanyatlás egyre egyértelműbb. Jellemző a végrehajtási funkciók zavara is, így a tervezés és a 

 

4 Előfordulási gyakoriság 
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bonyolultabb feladatok megoldása nem lehetséges. Az aphasia kezdetben szótalálási 

nehézségben, sztereotip szövegekben nyilvánul meg, de ellentétben az Alzheimer-kóros 

betegekkel, a mondatszerkesztés, az aránylag folyamatos beszéd jó ideig megtartott, a beteg 

csak a késői stádiumban nem beszél. Étkezési zavarok (nagy mennyiségű étel fogyasztása, 

bizonyos ételfajták kóros mértékű fogyasztása, esetleg nem ehető anyagok elfogyasztása) és 

szexuális zavarok, változások gyakran társulnak. Fontos különbség az Alzheimer-kórhoz 

viszonyítva az, hogy FTD-ban a memória zavara később és kisebb mértékben jelentkezik, a 

tájékozódási képesség is sokáig megtartott. A betegség lefolyása átlagosan 7 év. (Kovács , 

Demencia: Neurológiai, pszichiátriai alapok, 2015.) 

Nem degeneratív idegrendszeri betegségek miatti demenciák 

Demenciát okozhat toxikus anyagok használata, mint a krónikus alkoholizmusban vagy 

droghasználatban megjelenő demencia. Lehetséges az orvosi javaslatra szedett gyógyszerek 

mellékhatásaként kialakuló demencia. 

A vaszkuláris demenciát (VaD), az agyat károsító érbetegségek következtében kialakuló, 

második leggyakoribb demencia forma. A gondolkodás szervezésében fontos, ún. stratégiai 

területek (homloklebeny, halántéklebeny a hippocampussal) károsodása, vagy több agyi 

infarktus következtében a klinikai kritériumokat kielégítő demencia jelenik meg. 

Az idegrendszer szerkezeti károsodását okozó daganatokban, fejlődési rendellenességekben is 

megjelenhet demencia, illetve az agyi traumák is gyakran vezetnek demenciához. 

Gyakori lehet még a gyulladásos betegségekhez társuló demencia, így ma már jól ismert, hogy 

sclerosis multiplexben a betegség előrehaladott szakaszában a betegek többségében 

megjelenik a demencia. (3) 

5.3. MENTÁLIS ÁLLAPOT FELMÉRÉSE 

Az időskori szellemi hanyatlás szűrésére és diagnosztizálására alkalmasak a 

neuropszichológiai tesztek. 

a) Mini Mentál Teszt 

A Folstein-féle vizsgálatként is ismert MMSE 1975-ös kidolgozása óta a legelterjedtebb 

tesztelési módszer a demencia gyors, rutinszerűen alkalmazott klinikai vizsgálatára. A teszt 

részfeladatai a térbeli és időbeli orientációt, a figyelmet, a megjegyző és felidéző emlékezést, a 

gyorsasszociációk kiépítésének képességét, valamint az analizáló-szintetizáló képességet 

vizsgálják. 

A Mini Mentál Teszten összesen 30 pont érhető el. A pontozás országonként, és akár 

egészségbiztosítónként is változhat. A pontokat erőteljesen befolyásolja a kor a nem, és az 

iskolázottság. Fontos tehát, hogy az életkornak, oktatásban eltöltött időnek, nemnek, 

jogszabályoknak megfelelően értékeljük ki a tesztet. Megbízhatóan alkalmazható 65 éves 

életkor felett, elsősorban Alzheimer-kór kiszűrésére. (3) 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orient%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Figyelem
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiz%C3%A1l%C3%B3-szintetiz%C3%A1l%C3%B3_k%C3%A9pess%C3%A9g&action=edit&redlink=1
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b) Órarajzolási teszt 

Üres papírlapra rajzolt körben a betegnek az óra számait kell beírni, majd a mutatókat 

berajzolni pl. 10 perc múlva kettő időpontra. Ez az egyszerűnek tűnő feladat a demencia 

előrehaladtával nehézzé válhat. Kihívást jelenthet a számok berajzolása, azok sorrendjének 

eltalálása, de még inkább pontos elhelyezésük a körben - a vizuális és térbeli memória sérülése 

miatt. Hasonlóképpen a mutatók berajzolása is nehézséget okozhat. Az órateszttel nem 

számszerűsíthető a demencia súlyossága, és az okát sem lehet megmondani, ugyanakkor 

otthon is könnyedén elvégezhető. (5) 

c) Globális Deteriorizációs Skála (GDS) 

A GDS-skálát a pácienst jól ismerő orvos tölti ki. Maga a teszt csupán egy hét fokozatú skála, 

amelyen a kognitív hanyatlás súlyossága pontozható, azonban ahhoz, hogy a skálán pontosan 

tudjuk megjelölni a páciensünk állapotát, nagyon sok mindent kell tudni róla, tüneteiről, 

életviteléről, memóriájáról, térbeli tájékozódó képességeiről. Ha az adatok már rendelkezésre 

állnak, akkor kitöltése néhány percet vesz igénybe. Ha még nem, akkor a kitöltéshez a 

szakember sok kérdést tesz fel mind a páciensnek, mind a hozzátartozóknak. (5) 

d) A Hachinski-skála 

A skálát eredetileg az Alzheimer-demencia és a vaszkuláris típusú demenciák elkülönítésére 

használták. Ennek megfelelően a skála olyan tüneteket sorol fel, amelyek tipikusan a 

vérkeringési zavar eredetű demenciákra jellemzőek: szédülés, fülzúgás, érzelemszabályozási 

nehézségek, vérnyomásproblémák stb. minél több tünet van jelen a listában szereplők közül, 

annál valószínűbb, hogy nem Alzheimer-, hanem vaszkuláris demenciáról van szó (7 pont felett 

inkább az utóbbi). Az agyi képalkotó eljárásak elterjedése folytán ez a skála már kissé veszített 

népszerűségéből, hiszen CT vagy MRI-vizsgálat segítségével pontosabban feltérképezhető, 

van-e a páciensnek keringési zavara, vaszkuláris eredetű agyi sérülése, vagy nincsen. Emiatt a 

tesztet ma már inkább csak gyors tájékozódásra használják. (5) 

5.4. ÉLETMINŐSÉG, EGYÉNKÖZPONTÚ GONDOSKODÁS 

A dementálódás az öregedés folyamatához hasonlóan, személyre szabott egyedi mintázatot 

követ. Az egyén személyiségszerkezete és fejlettsége, továbbá az egyén élettörténete, 

körülményei, kapcsolatvilága és életstílusa egyaránt befolyással bír a demeneciával élő 

időskorúak életminőségére, életesélyeire és kockázataira egyaránt. A demenciával élők 

esetében is lehetséges a személyre szabott esély—kockázat arányok befolyásolása. Az egyén 

számára az elvárható és szükséges napi életegyensúly fokozatos kiegészítő-támogató segítség 

mellett fenntartható. Lawton [Lawton, M.P., 1990] szerint a személy és környezet egymásra 

hatása idős korban azt jelenti, hogy a csökkent testi, szellemi kapacitás következtében az idős 

ember számára komfortosabb, támogatóbb környezetet szükséges teremteni az egyensúly 

fenntartása, a kockázatok csökkentése érdekében. (Iván László dr., 1997.) 

A demenciában szenvedőkről való gondoskodásba Tom Kitwood és munkatársai vezették be a 

személyközpontú, humanista szemléletet. A személyközpontú gondoskodás azt is jelenti, hogy 

http://www.fhca.org/members/qi/clinadmin/global.pdf
http://www.demencia-info.hu/demencia
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a demenciával küzdőket környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal együtt 

tervezünk intervenciót. A betegségre adott reakciót az érintettek fizikai környezetével és a 

segítőik pozitív hozzáállásával tudjuk leginkább befolyásolni. 

5.5. 1.5.1. FIZIKAI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

A körülmények és környezet adottságai megszabják mind az orvosi, mind a gondozói valamint 

szociális segítségnyújtás lehetőségeit, elérthetőségeit. Az intézményi, de az otthoni környezet 

kialakítása során is törekedni kell arra, hogy figyelembe vegyük a mentális hanyatlásból adódó 

nehézségeket, ugyanakkor olyan gondozási környezetet teremtsünk, amely támaszkodik a 

mentálisan hanyatló idős személy még meglévő, mobilizálható készségeire, és amely 

alkalmakat kínál e készségek funkcionális megerősítésére, megőrzésére. 

a) Biztonságos környezet kialakítása – a közvetlen korlátozás helyett a 

kockázatcsökkentő környezeti feltételek és a kockázati viselkedés indirekt alakítására 

való törekvés hangsúlyos. 

b) Közösségi aktivitás – intimitás színtereinek biztosítása. 

c) Időbeli és térbeli orientációt segítő környezet 

◼ természetes megvilágítás, 

◼ a színlátás képességének csökkenését ellensúlyozó élénk, vidám színek 

alkalmazása 

◼ kiszámítható, a szükséges tárgyak, eszközök az idős számára könnyen elérhető 

◼ a megvilágítás indirekt módon befolyásolja a mozgásteret, így a belső 

megvilágításnál fényzsilip, derítőfények alkalmazása, a fényes, tükröződő felületek 

kerülése 

◼ színek alkalmazása – tájékozódási pontok, színkontraszt, térhatárok jelölése 

◼ a lakóterekben lágy, meleg, színes textúrák alkalmazása 

◼ akusztikus környezet – erős zajok, az inger-túlterhelődés csökkentése (Jeszenszky 

, 2006.) 

5.6. 1.5.2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ GONDOZÁS 

Tom Kitwood szerint a személyközpontú gondoskodás nem csupán technika, módszer, hanem 

értékrend, etikai hozzáállás és szemlélet is. Értékrend abban az értelemben, hogy 

„középpontban az ember”, vagyis nagyobb hangsúlyt kap a személy, mint a betegsége: 

egészségügyi szemlélet helyett szociális szemléletet tükröz. (4) 

Személyközpontú gondozás a kapcsolatra teszi a hangsúlyt, a segítő és a segített kapcsolatára. 

A cél az, hogy a demens személy jól érezze magát ebben a kapcsolatban. Ez a jó érzés a segítőre 

is visszahat. Tehát a személyközpontú gondozásban a segítő szakember is jól érezheti magát. 

(Kovacsics, 2015.) 

A személyközpontú gondoskodás célul tűzte ki, hogy elősegítse mind a demenciával küzdő 

emberek, mind családtagjaik, mind az ápolók-gondozók „jól-létének” biztosítását. 
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A demenciával élők jól-léte független a kognitív képességektől, fokozatos romlása ellenére a jó 

demenciaprogram, a személyközpontú gondozás eredményes. A jó demenciaprogram attól 

eredményes, hogy az idős ember biztonságban érzi magát, továbbá bevonja őt az aktivitásokba, 

az elfoglaltságokba. Ugyanis az aktivitásoknak nem csupán a képességfejlesztés a célja, hanem 

a személyre szabott érzelmi megtámogatás, amely minden esetben összekapcsolódik a személy 

megismerésével, az általa átélt történésekkel, múltjával, kulturális-társadalmi hátterével. 

A demenciával küzdő személy családja nehezen tud megküzdeni a tehetetlenséggel, az 

ambivalens érzelmi hatásokkal, és a felelősségérzet kihívásával. Gyakori jelenség a családtagok 

aggodalma, hogy a „baj" örökletes vagy éppen „elkapható". Éppen ezért a demencia 

diagnózisával rendelkező idős jól-lététől elválaszthatatlan a család jól-léte, mely segíthető a 

család információkkal történő ellátásával, bevonásával, a támogató rendszer kialakításával, a 

szolgáltatási gyűrű megszervezésével. 

A harmadik csoport, akiknek a jól-létével foglalkozik a személyközpontú gondoskodás, a 

demenciával küzdő idősödő embereknek a mindennapi segítséget megadó ápolók-gondozó 

személyek. Az ápolók, gondozók folyamatos képzése, munkájának megbecsülése, 

munkakörülményeik szüntelen javítása sokat segíthet ezen. (Jeszenszky , 2006.) 

Az idős, és az őt segítő kapcsolatát erősíti, ha a segítő pozitív, szeretetteljes hozzáállást, un. én-

támogató magatartást tanúsít, amellyel megtámogatja a demens személyt. Emellett támogató 

pszicho-szociális hozzáállásra törekszik, melynek alapja a megismerés, a befogadó, inkluzív 

magatartás. Ezzel a személy önazonosságát, személyi mivoltát támogatja, az ént erősíti, a 

másikat emberségében erősíti meg. 

A személyközpontú gondozás készségeit Virginia Bell orvos által kidolgozott Legjobb Barát 

Hozzáállás segít elsajátítani. (Kovacsics, 2015.) 

5.7. AZ INTERPROFESSZIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A 

DEMENCIÁVAL ÉLŐK GONDOZÁSÁBAN 

A demenciával élő személlyel több szakma képviselői is foglalkoznak párhuzamosan, „ki-ki 

teszi a dolgát” a szakmájának megfelelő standardok alapján, de ritka kivételtől eltekintve 

elmarad az együttműködés. A segítő folyamatban résztvevők egyedi-szakmai kompetenciái 

önmagukban azonban nem elegendőek olyan komplex esetek kezelésében, mint a demens 

személyek életminőségének (fizikai, kognitív, pszichés és szociális állapotának), jól-létének 

biztosítása. Szükség mutatkozik a különböző szakmák (orvos, ápoló, szociális munkás, jogász) 

képviselőinek szakmai együttműködésére. 

Hugh Barr a szakmai kompetenciák részének tekinti az interprofesszionális együttműködésre 

vonatkozó kompetenciákat, melyek olyan készségek, képességek együttese, amelyek lehetővé 

teszik két vagy több, különböző foglalkozási ághoz tartozó szakma képviselőinek folyamatos 

együttműködését. 

A sikeres interprofesszionális együttműködés érdekében az arra vonatkozó szakmai 

kulcskompetenciákat az alábbi négy tevékenységnél szükséges meghatározni. 
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a) Az interprofesszionális gyakorlat értékei és etikája 

A személyközpontú gondoskodást nyújtó szakemberek a demenciával küzdő időst embernek, 

személynek tekintik, aki egyszeri és megismételhetetlen, aki végtelenül értékes, akinek 

személyisége nem vész el, aki spirituális értékeket hordoz és gazdag érzelmi életet mutat. 

Szemléletében egyértelműen érvényesül az, hogy a segítő szakember társa a demenciával 

küzdőnek. Ez egyben egy pozitív szemléletet is igényel, hiszen arra fókuszálunk, ami még van, 

és nem arra, ami már hiányzik. 

b) Szerepek és felelősség 

A team munka a résztvevők szerepeinek és képességeinek kölcsönös elismerését követeli meg. 

E nélkül az elismerés nélkül látszólag jelentéktelen hibákból kedvezőtlen következmények 

adódhatnak, amelyek meg is gátolhatják a hatékony csapatmunkát. 

c) Interprofesszionális kommunikáció 

A kommunikáció a nyitottság, az stílus, az érzelmek és gondolatok kifejezésére utal. 

d) Csapatok és csapatmunka 

A biztonságos, időszerű, gyors, hatékony és méltányos ellátás nyújtása érdekében törekedni 

kell a hatékonyságra. A specifikus gondozási feladatok megoldásához minden olyan szakember 

bevonásra, tudása integrálásra kell kerüljön, aki a betegközpontú problémamegoldáshoz 

hozzájárulhat. A betegellátás és a csapatmunka minden aspektusát az etikai elvek alapján 

kialakított konszenzus irányíthatja. 

A szakemberek szervezeti, intézményi működési keretei, struktúrái, hierarchiák, a formális 

szabályok, adminisztráció, informális szokások, hagyományok, innovációk, szellemiség és 

menedzsment, mind befolyásoló tényezői az együttműködéseknek, amelyek hazánkban ma 

még igen hiányosak, inkább gátjai az interprofesszionális munkának, semmint segítői. 

A sikeres interprofesszionális együttműködés legalapvetőbb feltételeit alább soroljuk fel: 

◼ Minden közreműködő alaposan ismeri a saját szakmáját. 

◼ A résztvevőknek meg kell érteniük a szolgáltatás átfogó jellegét, azaz tisztában kell 

lenniük azzal, hogy az együttműködés során nincs egyetlen olyan szakma sem, amelyik 

önmagában képes lenne megfelelő segítséget adni a problémák megoldásához. 

◼ Minden szakma képviselőjének le kell mondania bizonyos mértékig saját szakmai 

kompetenciáiról, szerepeiről, hatalmi, felelősségi határairól és el kell ismernie más 

szakmák értékeit és teljesítményét. 

◼ Az együttműködés fontos feltétele a motiváltság és a team-munka eredményein alapuló 

sikerélmény. 

◼ A hatalom hierarchiáktól mentes elosztása, olyan mértékig, hogy a csapatmunkában 

résztvevők ne érezzék, hogy majd a másik elvégzi helyette a munkát. 

◼ Az interprofesszionális együttműködés nem képzelhető el az adott szervezet, intézmény 

vezetésének támogatása és elköteleződése nélkül. (Fábián, 2015.) 
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5.8. ÖSSZEGZÉS 

A fejezet azokat a mentális zavarokat tárgyalta, melyeknek előfordulási gyakorisága az 

életévek emelkedésével együtt nő, így leginkább az időskorhoz kapcsolódnak. A 

pszichogeriátriai zavarok kiváltó tényezői között kiemelkedő jelentőségűek az idősödés 

veszteségei, magányfolyamatai, továbbá az érzékszervek károsodásához kapcsolódó 

kommunikációs zavarok és deprivációk, valamint a pszichoszociális adaptáció elégtelenségei. 

Az öregedéssel együttjáró elváltozások az idegrendszer funkcióit érintik a legszembetűnőbben. 

Az életkor előrehaladtával együtt nő a memóriaromlás valószínűsége. A memória romlásának 

súlyosabb, már a személyiség működésére is kiható formája az enyhe kognitív zavar. A 

memória károsodásának harmadik csoportja a demencia, mely szervi károsodásokkal 

alapozott, számos kognitív funkció olyan mértékű hanyatlása, mely a mindennapi életvitelt 

befolyásolja. 

Az átlagéletkor emelkedésével a demencia egyre gyakoribb betegséggé válik. A demenciák 

nemcsak az egyén, a család, az ismerősök, a szűkebb környezet, hanem az össztársadalom 

problémája, gondja és kihívása gazdaságilag, szociálisan, pszichésen egyaránt. 

A demenciában szenvedők idősekről való gondoskodásban a személyközpontú, humanista 

szemléletet tükröző gondoskodás lehet eredményes. A személyközpontú gondoskodás azt is 

jelenti, hogy a demenciával élőket környezetükkel, kapcsolataikkal együtt vizsgáljuk, azzal 

együtt tervezünk intervenciót. A betegségre adott reakciók leginkább az érintettek fizikai 

környezetével és a segítőik pozitív hozzáállásával befolyásolhatók. Többleteredmény érhető el 

a különböző szakmák képviselői közötti interprofesszionális együttműködés kialakítása révén. 

Ehhez ki kellene alakítani az interprofesszionális együttműködés alapfeltételeit. 

5.9. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse az időskori mentális megbetegedések kialakulásának lehetséges okait! 

2. A demencia előfordulási gyakoriságában milyen tendencia figyelhető meg? Nevezze meg 

az okát! 

3. Sorolja fel a demencia főbb okait és formáit! 

4. A demenciának milyen tünetcsoportjai vannak? 

5. Mit értünk személyközpontú gondozás alatt? 

6. Milyen feltételei vannak a sikeres interprofesszionális együttműködésnek? Hogyan 

lehetne ösztönözni a kialakítását? 
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6. MENTÁLISAN HANYATLÓ IDŐSEK 
GONDOZÁSA 

SIVÓ KRISZTINA 

Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület 

Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület 

intézményvezető 

„Hiszem, hogy a demenciában szenvedők fontos utat járnak be az értelemtől az 

érzelmen át a lélekig. Kezdem megérteni, hogy az, ami igazán fontos, megmarad, és 

csak az múlik el, ami igazából nem is olyan fontos. Ha az emberek ezt megértenék, 

akkor a demenciában szenvedőket tisztelnék és kincsként őriznék.” 

(Christine Bryden, 2005, p. 159.) 

Kulcsszavak: mentális hanyatlás időskorban, demens ellátás, interprofesszionális 

együttműködés, személyközpontú gondozás, gondozási környezet. 

6.1. BEVEZETÉS 

A tantárgy célja a hallgató ismereteinek bővítése a demenciával kapcsolatos speciális 

gondozási feladatokról, melyek segítségével figyelemmel tudja kíséri a dementálódás 

folyamatát, felismeri a speciális helyzeteket, életvitelt nehezítő környezeti tényezőket. Meg 

tudja határozni saját szerepét- és kompetenciakörét a tevékenységek során. Munkamódszerét 

a személyközpontú gondozás elveinek megfelelően alakítja ki. Értelmezni tudja a szakmaközi 

együttműködés szükségességét, és képessé válik az intézmények közötti hatékony 

együttműködés kialakítására. Megerősíti a segítő kapcsolat kialakítását meghatározó 

készségeket. 

2009-ben az Európai Bizottság közleményt adott ki az „Alzheimer-kórra és más demenciákra 

irányuló európai kezdeményezésről”, amelyben négy problématerületet határoznak meg, 

melyben segíthet a közösségi fellépés: 

1. Az emberek tevékenyen segíthetnek a demencia megelőzésében. 

2. Törekedni kell a demenciák jobb megértésére. 

3. Az unión belül néhol már kialakulóban vannak helyes gyakorlatok a diagnózissal, a 

kezeléssel és a terápiák finanszírozásával kapcsolatban, ám ezeket uniós szinten nem 

osztják meg egymással az országok. 

4. Az unió tagállamaiban jelenleg nem fordítanak kellő figyelmet a kognitív hiányosságban 

szenvedők jogaira. 
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„A Nemzetközi Alzheimer Társaság 2014. évi világjelentésének megállapításai szerint a demencia 

és az idősödő népesség „ketyegő időzített bomba” világszerte. Az életkor növekedésével 

párhuzamosan a demencia előfordulása robbanásszerű méreteket fog ölteni ebben az 

évszázadban, és a következő évtizedekben már a helyzet jelentős mértékű rosszabbodása várható. 

A demencia egyre növekvő számú -becslések szerint-, Európában több mint hétmillió, 

Magyarországon legalább 230 ezer embert és 720 ezer családtagját érinti, 2050-re 

világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk majd.” [28] 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által lefektetett „A demenciával küzdő idős 

emberek ellátásának irányelvei” szerint az alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember 

a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus 

egyensúlyának megtartása mellett élje életét. [2] 

A demens személyek sorsának kimenetele függ a család kapacitásától, a gondozó személyétől, 

a szociális és egészségügyi szolgáltatásoktól, és nem utolsó sorban a betegség jellemzőitől. 

A WHO 2017-2025 közötti akciótervében népegészségügyi prioritásnak jelölte a demencia 

hatásaira való felkészülést. [6] 

A korosodással járó szellemi teljesítményváltozást befolyásoló főbb 

tényezők 

Biológiai tényezők: 

◼ a testi kapacitás beszűkülése, megélése 

◼ a szellemi kapacitás beszűkülése, megélése 

◼ Pszichológiai tényezők: 

◼ a domináns szerep elvesztése 

◼ nemzedékváltási konfliktusok 

◼ a hasznosságtudat elvesztése 

Szociális tényezők: 

◼ szűkülő élettér (térben/időben) 

◼ szűkülő anyagi lehetőségek 

◼ szűkülő társas kapcsolatok 

◼ izoláció (a „nem tervezett” idősödés legveszélyesebb általános következménye). 

„Az összes olyan biológiai folyamat, amelynek következményeként a keringés, a légzés, az 

anyagcsere, a vérnyomás, az alvás, az éberség vagy a figyelem ébersége / koncentrációja 

meggyengül, befolyásolja a szellemi állapotot.” [27] 

A szellemi hanyatlás kóros formái 

1. A globális szellemi hanyatlással járó főbb tünetegyüttesek (demenciák) 

2. Alzheimer-kór 

3. Idült agyi vérellátási zavaron alapuló ún. vaszkuláris demencia 

4. Egyéb demenciák 

5. Homloklebeny-túlsúlyú szellemi hanyatlás 

6. Mozgászavarokkal kísért demenciák 
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7. Tébolytünetekkel járó demenciák 

8. A szellemi hanyatlás legjellegzetesebb részleges formái (pl. „organikus” 

személyiségváltozás, „organikus” szorongáa) 

9. Delírium [27] 

6.2. A DEMENCIÁRÓL 

6.2.1. Fogalma 

A demencia jelentése időskori szellemi hanyatlás. 

Az időskori demencia tünetegyüttes a magasabb fokú kortikális tevékenységek károsodásával 

járó, progresszív és visszafordíthatatlan agyi szindróma. 

A pszeudodemencia látszólagos, nem igazi demenciát jelöl. 

A demenciák nem tekinthetők a természetes öregedés velejárójának, számos ponton 

elkülöníthetők. 

6.2.2. A demencia okai 

 

6-1. ábra: A demencia okai 

Forrás: Dr. Egervári Ágnes Öregedés és demencia ppt. (saját szerkesztés) 

  

Neurodegenerativ 
betegségek

• Alzheimer kór

• Vascularis demencia

• Parkinson kór

• Frontotemporalis demencia

• Pick

• Levy testes demencia

• PSNP, MSA

• Corticobasalis degeneratio

Egyéb eredetű demencia 
tünetegyüttesek

• Daganatok

• Fertőző betegségek

• Metabolikus zavarok

• NPH

• B12 hiány

• Alkoholos kórképek

• Gyógyszermellékhatás

• Depresszió
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6.2.3. A demencia tünetei 

 

6.2.4. Diagnosztizálása 

A demenciák diagnosztizálása összetett feladat, hiszen fel kell mérni a szellemi hanyatlás 

meglétét, mértékét, típusát, és a háttérben meghúzódód kórállapot(ok)at. 

Diagnózis felállításának kritériumai 

◼ a tünetek legalább hat hónapon keresztül való fennállása 

◼ memóriakárosodás kimutatása 

◼ legalább egy az alábbiakból 

◼ absztrakt gondolkodás károsodása 

◼ ítélőképesség zavara 

◼ egyéb kortikális funkciózavar 

◼ személyiségváltozása tünetek miatt zavar észlelhető a munkavégzésben, társas 

kapcsolatokban. [8] 

  

Magatartási tünetek

• Agitáció

• Kérdezgetés (calling out)

• Sírás

• Agresszió (fizikai vagy verbális)

• Nyugtalanság

• Kiabálás/sikoltozás

• Szexuális viselkedési zavarok

• Kóborlás

• Alvászavarok

• Járkálás vagy ismétlődő motoros 
aktivitás

• Naplemente-tünet („sundowning”) 
[3]

Pszichológiai tünetek

• Szorongás (anxietás)

• Apátia

• Delúzió

• Depresszió

• Diszinhibíció (gátolatlanság)

• Eufória

• Hallucinációk

• Miszidentifikáció
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6.2.5. Stádiumai 

ENYHE 

Jelentős deficittünetek 

Önellátás képessége megtartott 

Személyi higiéné megfelelő 

Ítéletalkotás képessége 

megfelelő 

A családtagok rendszeresen 

ellenőrizzék, látogassák 

A lakás biztonságosabbá tétele kisebb 

átalakításokkal 

Gyógyszeres terápiák 

Terápiás célú aktivitások, szellemi és 

fizikai tevékenységekkel 

KÖZÉPSÚLYOS 

Önálló életvitel részleges 

Életviteléhez rendszeres 

segítséget igényel 

Állandó felügyelet nélkülözhető 

Szüksége van rendszeres segítségre, 

felügyeletre 

Megmaradt képességekre épülő 

foglalkoztató terápiák 

Napi rutincselekvések gyakoroltatása 

SÚLYOS 

Állandó felügyeletet igényel 

Személyes higiénét 

elhanyagolja 

Gondolkodás inkoherens 

24 órában, teljes körű gondozás 

Non-verbális, érzelmi élményeket 

nyújtó, befogadó jellegű terápiák 

6-2. ábra: A demencia stádiumai 

Forrás: Egészségügyi Minisztérium szakmai protokoll A demencia kórismézése, kezelése és gondozása 
(saját szerkesztés) 

 

A demenciával élők viselkedését a betegség mellett a környezeti változások (pl. zajos 

környezet, idegen hely), az egészségügyi problémák (pl. fájdalom, új gyógyszer, fertőzések) 

vagy épp az érzelmi terhelés (pl. megváltozott rutin, utazás) egyaránt befolyásolhatja. 

6.2.6. Megelőzése 

A korai felismeréssel, a pontos diagnózis felállításával és a megfelelő terápia időben való 

elkezdésével lassítható a leépülés folyamata, és enyhíthetőek a tünetek! 

Az agyműködést serkentő tevékenységek lehetnek pl. sakkozás, szójátékok, sudoku, kirakós, 

keresztrejtvények, memóriajátékok, képességfejlesztő gyakorlatok, kulturális élmények. 

A társas kapcsolatok megőrzése érdekében pl. használjon ki minden kommunikációs 

lehetőséget (telefon, internet is), csatlakozzon helyi közösségekhez, önkéntes körökhöz, 

szakkörökhöz. 

Törekedjen az egészséges táplálkozásra pl. étkezzen változatosan és „színesen”, fogyasszon 

omega -3 zsírsavakban gazdag ételek, figyeljen oda az elfogyasztott étel mennyiségére. 

Őrizze meg fizikai aktivitását pl. a napi tevékenységek apróbb módosításával növelje fizikai 

terhelését, végezzen kardio mozgásformákat. 
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A demenciában szenvedők gyakran élnek együtt a megbélyegzés és a kirekesztettség érzésével, 

amely bántja a betegségben szenvedőket, bizalmatlanná teheti a családot, és eredményezheti 

a segítségkérés elmaradását. 

6.3. DEMENCIÁVAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA 

A demenciával élő időseknek nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei: 

◼ egyenlő esélyű hozzáférés elve 

◼ személyközpontú ellátás elve 

◼ demencia-specifikus ellátás elve 

◼ az autonómia, az önrendelkezés és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elve 

◼ a célszerűség és a normalitás elve 

◼ a pervenció és az állapotromlás mérséklésének elve 

◼ a biztonság és a kiszámíthatóság elve. [6] 

A demenciával élők minőségi ellátásnak koncepciója 

1. szint: jogszabályokhoz, szakmai szabályozókhoz való igazodás 

2. szint: a működés olyan szabályozása, hogy alkalmas legyen az adott területen a szolgáltatás 

nyújtására 

3. szint: konkrét igényeknek való megfelelés 

4. szint: látens igények meghatározása 

5. szint: össztársadalmi megfelelőség [6] 

6.3.1. Demenciával élő személyek ápolása, gondozása 

 

6-3. ábra: A demens ellátás kihívásai 

Forrás: Csoó Lászlóné: INDA projekt bemutatása és a demencia kzelésének gyakorlati megvalósítása 
intézményi keretek között ppt. (saját szerkesztés) 

Stigamatizáció

Diagnózis hiánya

Hozzáférés a kezelésekhez

Nem gyógyítható a betegség

Elégtelen információ és támogatás
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Az ápolás, gondozás nem vezet gyógyuláshoz; célja elviselhetővé tenni a betegséggel való 

együttélést. Alapszabálya: barátságos, szeretetteljes légkör. 

A személyközpontú gondoskodás 

Értékrend: nagyobb hangsúlyt kap a személy, mint a betegsége 

Etikai állásfoglalás: a személyközpontú gondoskodást nyújtó szakemberek a demenciával 

küzdőt személynek tekintik, aki egyszeri és megismételhetetlen, aki végtelenül értékes, akinek 

van személyisége, akinek van spiritualitása, vannak érzelmei 

Szemlélet: a segítő szakember társa a demenciával küzdőnek → „legjobb barát” 

A személyközpontú gondozás gyakorlatában ki kell alakítani az úgynevezett támogató pszicho-

szociális hozzáállást, amely magába foglalja a megismerést, a beszélgetést, az együttműködést, 

a játékosságot, az ünneplést, a timalációt. [3] 

A „legjobb barát”modell (Virginia Bell): A gondozás és a segítő kapcsolat kialakításának 

módszereit tartalmazza intézményi ellátásra vonatkoztatva, de családban történő gondozás 

során is alkalmazható. Szemlélete az, hogy „ Nemcsak az a fontos, mit teszel, hanem az is, hogy 

jelen vagy.” A gondozó személy barátként van jelen. 

Validáció (Naomi Feil): Egy megerősítő visszajelzés, amelynek lényege, hogy a gondozó 

empátiás kapcsolat kialakításával lép be a kliense világába, hogy csökkentse feszültségét, belső 

egyensúlyt alakítson ki. 

Proaktív gondozási stratégia: A gondozónak lehetősége nyílik újszerű gondozási gyakorlat 

kialakítására, azonban a nagyobb odafigyelés és innovatív hozzáállás nagyobb érzelmi és 

pszichikai befektetést jelent. Nagy szerepet kap a stabilabb környezet kialakítása. 

Habilitáció: Készségfejlesztés, mobilizálás, a tevékenységekbe való bevonás a meglévő 

képességek és készségek megőrzése, megerősítése érdekében. 
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Demenciával élő személyek gondozásának sajátosságai 

A demenciával élő személyek gondozásának kritikus pontjai 

 

6-4. ábra: A demenciával élő személyek gondozásának kritikus pontjai 

Forrás: Norvég program TTT képzés – „Demencia” témakörében Egészségügyi szakemberek számára ppt. 
(saját szerkesztés) 

A mindennapi aktivitások személyre szabott megtervezése 

Ha a napirend szerinti teendők mindig ugyanabban a sorrendben következnek, akkor a beteg 

tudja, hogy mire számíthat. 

Öltözködés: Segítsük a demens személyt azzal, hogy a fölösleges ruhadarabokat eltávolítjuk a 

szekrényből, és képek segítségével megjelöljük, hogy melyik szekrényben mit talál. Kényelmes 

ruhadarabokat válasszunk, melyeket a felvétel sorrendjében helyezzünk ki. Hagyjuk, hogy 

maga válassza ki az aznap viselendő ruhákat, még ha furcsa kombinációban is teszi. Kedvenc 

ruhadarabjából célszerű több egyformát vásárolni. 

WC használat: Figyeljünk rá, hogy a demens tudja-e jelezni, hogy mosdóba kell mennie, vagy 

csak erre utaló jeleket látunk, mint nyugtalanság, topogás. Célszerű 2 óránként emlékeztetni a 

mosdóhasználatra. A WC használatát „egyszerűbbé” tehetjük, ha megjelöljük a mosdóhoz 

vezető utat, színes ülőkét használunk, megszínezzük az öblítővizet, kapaszkodót szerelünk fel. 

Távolítsuk el az ajtózárat. Ha igényli az ürítés ideje alatt az ajtó előtt várakozzunk, így tud 

jelezni ha bármire szüksége van. 

Fürdés: Próbálja ki a demens személy a zuhanyzást és a fürdést is, hogy lássuk melyiket végzi 

szívesebben. Ha a fürdés gondot jelent számra, akkor iktassunk be kiegészítő mosdásokat, úgy 

hogy mindennap mossuk meg valamelyik testrészét, a hajmosást pedig tegyük más időpontra. 

Kerüljük a fürdőolaj használatát, és készítsük ki a szükséges eszközöket. Ellenőrizzük a víz 

Az információk elégtelenségeAz információk elégtelensége

A gondozás mindennapi gyakorlatának kialakításaA gondozás mindennapi gyakorlatának kialakítása

Nehézségek, elakadások a gondozás folyamán pl. zavaró viselkedésNehézségek, elakadások a gondozás folyamán pl. zavaró viselkedés

Kedvezőtlen szerep viszonyokKedvezőtlen szerep viszonyok

A primer gondozó családtag túlterhelődéseA primer gondozó családtag túlterhelődése

A gondozási ismeretek, tapasztalatok hiányaA gondozási ismeretek, tapasztalatok hiánya

Szembesülés a diagnózissalSzembesülés a diagnózissal

A halmozódó veszteségek és az előrevetülő gyász érzelmi háttereA halmozódó veszteségek és az előrevetülő gyász érzelmi háttere
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hőmérsékletét, és felügyeljük a fürdést. Segíthetjük a demens személy szükséglet kielégítését 

azzal, hogy színezett habfürdőt, szárazsampont használunk. 

Száj- és fogápolás: A demens személyt emlékeztetni kell a napi többszöri fogmosásra, 

kivehető műfogsor esetén pedig annak tisztítására. Lehet, hogy problémáit már nem tudja 

jelezni, ezért fontos a rendszeres szájvizsgálat. 

Alvás: Sötétedéskor gyakran nyugtalanná vagy ingerlékennyé válnak, ez a „sundowning“ 

(naplemente) tünet. A gyógyszerek nem jelentenek hosszú távú megoldást, mivel nem javítják 

az alvásminőséget, ráadásul emellett, tartós használat esetén könnyebben eleshet a beteg. 

Javasolt ezért a nem gyógyszeres megoldás, mint pl. a rendszeres mozgás bevezetése, az 

alkohol, koffein és nikotin tartalmú termékek kerülése, valamint a fárasztóbb tevékenységeket 

a nap korábbi szakaszára való időzítése. Segíthetünk azzal, ha eltesszük a nappal viselet 

ruhákat és, éjszakai irányjelző fényeket használunk. Biztassuk a betege arra, hogy ha éjszaka 

felébred, keljen fel, és csináljon valami halk tevékenységet. 

Táplálkozás: Oda kell figyelnünk, hogy a beteg kiegyensúlyozottan táplálkozzon, elég 

folyadékot fogyasszon, ezért ha lehet adjuk kedvenc ételeit, napi többszöri kis étkezésekre 

bontva. A tálalásnál vegyük figyelembe, hogy csak a legszükségesebb színes evőeszközök és 

edények legyenek az asztalon, melyek ne legyenek feltűnő mintájúak. Egyszerre egyfajta ételt 

tegyünk a demens személy elé, amely tápanyagban dús és színes, de evőeszköz nélkül is 

elfogyasztható. Ha a rágás problémát okoz számára, pépesítsük az ételeket. 

Nemzetközi kutatások alapján az Alzheimer-kór kockázatát csökkenti a mediterrán étrend. [6] 

Hallucinációk és téveszmék: Ha ilyen tüneteket észlel, arról tájékoztassa az orvost, valamint 

győződjön meg, róla, hogy nincs olyan tárgy a demens környezetében, amellyel kárt tehet 

önmagában vagy másokban. Ne vitázzon a beteggel, hanem próbálja megnyugtatni, elvonni a 

figyelmét. Segíthet a nyugtalanító zajok kiiktatása, vagy pl. a felkavaró műsorokról való 

elkapcsolás. 

Paranoia: Kerülje a vitákat, és ne reagáljon, ha beteg valamiért önt okolja. Érdemes pótkulcsot 

és pótszemüveget csináltatni, arra az esetre, ha elvesznének, valamint többet venni a kedvelt 

ruhadarabokból. 

Nyugtalanság és agresszió: Próbálja meg minél hamarabb felismerni a nyugtalanság vagy az 

agresszió jeleit, és rájönni a probléma okára. Vonja el a demens figyelmét, nyugtassa meg. 

Segíthet, ha csökkenti a zajt, illetve ha figyel arra, hogy egyszerre ne legyenek túl sokan a 

beteggel egy légtérben. 

Elkóborlás: Az elkóborolás megakadályozása érdekében célszerű az ajtókat zárva tartani, 

vagy olyan kilincsszerkezetre cserélni, melyet a beteg nem tud könnyen kezelni. Érdemes a 

szomszédok figyelmét felhívni arra, hogy a demens hajlamos elkóborolni. Viseljen betegségéről 

tájékoztató karkötőt, illetve személyes iratai legyenek nála. Arra az esetre, ha a rendőrséghez 

kell forduljunk tartsunk magunknál friss képet a betegről. 

Keresgélés és rejtegetés: Próbálja megtalálni a beteg rejtekhelyeit, ugyanakkor ügyeljen rá, 

hogy ne hagyjon elől fontos dokumentumokat, tárgyakat. A szemetest tegye át nem látható 

helyre, vagy takarja le, és mindig nézze át mielőtt kiürítené. Nagyon fontos, hogy a mérgező és 

veszélyes anyagokat zárt szekrényben tartsa. Az ételek szavatosságát rendszeresen 

ellenőrizze, és dobja ki, ami lejárt. 
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Intimitás: Az intimitásban bekövetkezett változásokról szerezzen minél több információt, és 

beszéljen róla a támogatócsoportban, vagy a beteg orvosával, gondozójával. Igyekezzen a 

kapcsolat pozitív aspektusaira összpontosítani. 

Szexualitás: Próbáljon ki újfajta közös időtöltési módokat, a szeretet kifejezésnek nem 

szexuális töltetű formáit, pl. tánc, masszázs. 

Pénzügy: A demenciával élők gyakran nehezebben ismerik fel a bankjegyeket, 

összetéveszthetik az egyes címleteket, mivel az egyszerű matematikai műveletek is nehézzé 

válnak számára. Ahogy a betegség egyre súlyosbodik a demens megpróbálhatja eltitkolni 

pénzügyi nehézségeit. Vannak olyan jelzések, amelyek arra, hívják fel a figyelmünket, hogy a 

demenciával élő személy nem képes a pénzügyeit megfelelően intézni. Ilyenek lehetnek 

például, ha végrendeletén az engedélye nélkül változtattak; vagy az iratokon található aláírás 

nem egyezik a betegével; nem tudja megmondani a beteg, hogy miért nincsenek a csekkjei 

befizetve, és hiányzik a megtakarításából. 

Jogi ügyek: A betegség előrehaladtával a demens személy nem képes saját jogainak, 

érdekeinek megfelelő képviseletére, ezért ezt a róla gondoskodó személynek kell megtennie. 

Amikor még ítélőképessége birtokában van érdemes fontolóra venni a döntésátruházás jogi 

lehetőségeit. Az előzetes jognyilatkozat olyan dokumentum, amely tartalmazza a beteg élete 

végén történő gondozásával kapcsolatos akaratát. 

Közlekedés: Ha új karcolások és horpadások jelennek meg a járművön, vagy egy rövid út 

megtétele is hosszú ideig tart, és a beteg nem képes elmagyarázni, hogy miért volt sokáig távol, 

akkor abba kell hagynia a vezetést. Idővel a közlekedés más módja is problémát jelenthet, 

hiszen tájékozódásuk egyre romlik. 

Tevékenykedés: Gondoskodjon arról, hogy a betegnek legyen sikerélménye, illetve érezze jól 

magát tevékenykedés közben. Engedje neki, hogy szemlélőként vegyen részt, ha abban 

nagyobb örömét leli. Segédkezhet a ház körüli feladatokban pl. söprés, cipők tisztítása és 

fényezése, levelek szortírozása, zoknik párosítása, mosott ruhák összehajtogatása. 

Kommunikáció: Hívjuk fel a demens figyelmét, hogy beszélni szeretnénk vele; ezt segítheti, 

ha vele szemben állunk, vagy megérintjük. Érthetően, tisztán beszéljünk; egyszerre egy 

dologról, lényegre törően. Válaszát türelemmel hallgassuk meg. Sokat dicsérjük és kerüljük a 

konfrontációt. Kommunikációját segíthetjük, ha felajánljuk, hogy írja le gondolatait. Ha esetleg 

nem tud a demens válaszolni, akkor is beszéljünk hozzá. [31] 
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Demenciával élő személyek ápolásának problémái 

 

6-5. ábra: Demenciával élő személyek ápolásának problémái 

Forrás: Kognitív zavarban szenvedők ápolásának sajátosságai (saját szerkesztés) 

Demenciával élők ápolását, gondozását végző személyek 

Hozzátartozó: A betegség progressziójából adódó gondozási feladatok a gondozó 

hozzátartozóra fokozódó megterhelést jelentenek. Sok mindent meg kell tanulniuk a 

betegségről és arról, hogy hogyan küzdhetnek meg vele a mindennapokban. Ebben nyújthatnak 

segítséget az önsegítő csoportok, ahol a demens betegek hozzátartozói információt 

cserélhetnek, tapasztalataikat, kétségeiket oszthatják meg egymással. 

Alzheimer-kávézó: rendszeresen megtartott klubfoglalkozások, amelyek az Alzheimer-

kórban szenvedőket és főként családtagjaikat segítik. 

Szervezett Hozzátartozói Fórum: elsősorban azon családtagok részére elérhető, akiknek 

beteg hozzátartozójuk bentlakásos intézményben élnek 

Idős, demenciában szenvedő családtag gondozásának pszichológia 

szempontjai 

1. A nem és a rokonsági fok szerepe a gondozásban: Általában egy kiemelt családtagra 

(házastárs, lánytestvér, sógornő) hárul a gondozási terhek többsége, akit változó módon 

támogatnak a családon belül és kívül. 

2. A gondozás stressz faktorai: A gondozó családtag elsődleges (gondozott kognitív funkcióinak 

szintje, minősége, érzelmi reakciói, viselkedésében jelentkező problémái, a napi aktivitásban, 

eszközhasználatban igényelt segítség jellege és mértéke), és másodlagos stresszorokkal 

(családi, és foglalkozási szerepek, szociális és rekreációs aktivitások) szembesül. 

A gondozó igénybevételét befolyásolhatja még a szociális szolgáltatás minősége, valamint a 

gondozás környezete is. 
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3. A fokozott stressz következményei: fizikai és mentális egészség megromlása, 

időgazdálkodási zavarok, zavarok az életstílusban, kapcsolati problémák 

4. A gondozói tevékenység pszichológiai előnyei a segítő számára: a gondozó és gondozott 

közötti kapcsolat fejlődése, a gondozó személyes fejlődése [15] 

A gondozó családtag támogatása 

Alapelv: a folyamat lehető legkorábbi szakaszától a teljes leépülés mentén kontinuens segítség 

biztosítása a változó gondozási szükségletekhez igazodva. 

„Geriátriai gondozás menedzsment”: „A segítő az időssel és családjával közvetlen, intenzív 

kapcsolatban áll, és egy hosszú távú támogató munkában és kliens képviseleti szerepben egy 

olyan komplex segítő munkát alakít ki, amelyben a családdal folyó konzultációnak, a közösségi 

források felhasználásának, valamint a személyes kapcsolati háló megerősítésének fontos 

szerepe van. 

Magyarországon az idősellátásban a szolgáltatók a gondozási szükséglet felmérése alapján 

nyújtanak szolgáltatást; a fizikális állapot, önálló életviteli képesség, ill. önellátó képesség 

értékelésén alapulva. Nem terjed ki a szolgáltatás tartalma a konzultációra, a családi viszonyok 

feltárására, és a támogató hátterekkel folyó segítő munkára. 

„Primer esetvivő”: transzdiszciplináris jellegű tevékenység „a segítő esetviteli autonómiájának 

hangsúlyával, a segítő munkának a változó igényekhez, szükségletekhez igazodó kontinuens 

jelenlétével, és a gondozó családnak nyújtott támogatás komplexitását a család belső viszonyait 

figyelembe vevő konzultációs tevékenységgel, valamint a források és támogató hátterek 

felhasználásával”. [10] 

Jó gyakorlatok a „Demenciával élő időseket gondozó családtagok támogatása” 

kapcsán 

◼ NYU Spouse Caregiver Intervention Study: A Randomized Controlled Trial to Test the 

Efficacy of Counseling and Support for Spouse Caregivers 

◼ Tailored Caregiver Assessment and Referral (TCARE) 

◼ Támogató csoport demenciában szenvedő családtagjaikat gondozók számára 

◼ Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága (FEHT) 

◼ Alzheimer’s Disease International [1] 

Szakemberek: A segítő szakmában dolgozók lelki egészségének védelme kiemelt jelentőségű. 

Ennek egyik lehetséges eszköze személyiségünk folyamatos karbantartása, a képzések, 

továbbképzések alkalmával. 

A demens személyeket ellátó munkatársak körében nagy a kiégés veszélye. Amennyiben a 

munkáltató kiemelt figyelmet fordít ezek elkerülésére, az lehetőséget ad arra, hogy a demens 

beteget egy empatikus szakembergárda lássa el a személyközpontú egyénre szóló gondozás 

keretében. 

A csoportmunka kialakításához összefüggő eszközrendszerre van szükségünk, melynek része 

az eltérő és egymást kiegészítő kompetenciák. Rendelkezésre álló eszközeink a 

pluridiszciplináris munka (eltérő kompetenciák, szempontok és gyakorlatok együttes 

alkalmazása); belső kommunikáció fenntartása; együttműködés (gondozás közös filozófiája); 
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egység (egymás munkáját kiegészíteni); tolerancia (kollegákkal és a nem várt eseményekkel 

szemben); a közös célok világos definiálása és ezekben a csoport közös megegyezése. 

Fontos, hogy az ellátásokban megfelelően képzett önkéntesek is végezhessenek segítő 

tevékenységet, amely tehermentesíti a szakszemélyzetet, illetve csökkenti a demenciában 

szenvedőkre és családtagjaira nehezedő terhet. [29] 

A korszerű demens ellátás négy alappillére 

 

6-6. ábra: A korszerű demens ellátás négy alappillére 

Forrás: Norvég program TTT képzés – „Demencia” témakörében Egészségügyi szakemberek számára ppt. 
(saját szerkesztés) 

 

Foglalkoztatás 

Célja: az emberi méltóság megerősítése, sikerélményhez juttatás; a feladat épít a megmaradt 

képességekre, stimulálja az érzékszerveket; megmozgatja a testet és az elmét; lehetőséget ad a 

visszaemlékezésre; segít kifejezni az érzelmeket. 

A művészet, a zene, a játékok, a kézműves és állat-asszisztált foglalkozások tartalmas és 

élvezetes tevékenységet, önbecsülésük javulását és a nyugtalan időszakok mérséklődését 

eredményezhetik az érintett betegek számára. 

Multiszenzoros stimuláció: olyan tevékenységkínálat, ami egy időben mind az öt érzékszervre 

hat. 

Komplexitás (összetettség és változatosság): beszélgetésre, ábrázolásra, zenehallgatásra, 

éneklésre összetetten épülnek a tevékenységek [6] 

6.3.2. Demenciával élő személyek otthoni ellátása 

A mentálisan hanyatló személy életminősége szempontjából a legideálisabb és 

legoptimálisabb, ha saját otthonában gondozzák. Ehhez azonban a gondozó családoknak 

rendszeres és az adott helyzethez igazodó segítségre van szükségük. 

Irányelvek az otthoni ellátás során: 

◼ Se túl sok, se túl kevés segítség. 

◼ Időt adni. 
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◼ Motiválás, emlékeztetés, útmutatás. 

◼ Bátorítás. 

◼ Pedagógiai magyarázat. 

◼ Észrevenni az erősségeket és elfogadni a korlátokat. 

◼ Támogatás a helyes döntések meghozatalában. 

◼ Segítség az érzelmek szóbeli kifejezésében. 

◼ Elfogadni és magunkban tartani az érzéseket. [19] 

A biztonságos környezet kialakítása és folyamatos alakítása nagyon fontos feladat demens 

személyek otthoni ellátása esetén, melynek során érdemes az alábbi biztonsági tanácsokat 

figyelembe venni. 

◼ Legyen a házban tűzoltó készülék, füstjelző, szénmonoxidszint-érzékelő. 

◼ A veszélyes területek legyenek elzárva, az ajtók vagy a zárak eltakarva. 

◼ A fürdőszoba és a hálószobaajtóról legyen a zár leszerelve. 

◼ A veszélyes anyagok tárolására használt fiókokon, szekrényeken gyerekbiztos legyen a 

zár. 

◼ Automatikusan kikapcsoló elektromos készülékeket használjon a demens. 

◼ A gázhoz rejtett szelepet, a villanytűzhelyhez kapcsolót csináltassunk. 

◼ A veszélyes eszközöket biztonságos helyre tegyük. 

◼ Távolítsuk el a mérgező növényeket, dísznövényeket. 

◼ A gyógyszereket zárható szekrénybe tároljuk. 

◼ Felügyeljük, amikor a beteg dohányzik, vagy alkoholt fogyaszt. 

◼ A síkos felületekre tegyünk csúszásgátlót, rögzítsük a szőnyegeket, hogy ne tudjanak 

elmozdulni. 

◼ Ajánlott kontrasztos színek használata. 

◼ A bejáratokat, az előszobát, a lépcsőházat, a fürdőszobát jól meg kell világítani. 

◼ A vészhívó telefonszámokat tartsuk a telefon közelében, és programozzuk be a 

gyorstárcsázást. 

6.3.3. Demenciával élő személyek intézményi ellátása 

Demenciával élő személy intézményi ellátása esetén törekednünk kell olyan gondozási 

környezet kialakítására, amely a még meglévő és mobilizálható készségeire támaszkodik. 

Fókuszáljunk arra, hogy kockázatcsökkentő környezeti feltételeket teremtsünk. Vegyük 

figyelembe a cselekvési mozgásteret. Próbáljunk több érzékszerven keresztül ható stimulációt 

biztosítani. Adjunk lehetőséget számára, hogy részt vehessen saját lakókörnyezete 

kialakításában. 

Figyelembe kell vennünk az érzékszervi működésében bekövetkező változásokat és a mentális 

romlás nyomán jelentkező észlelési nehézségeket, azok hatásaival együtt. Ezek 

optimalizálásához a nemzetközi gyakorlatban részletes útmutatókat dolgoztak ki a 

megvilágítás, az akusztikus ingerkörnyezet, a színdinamikai viszonyok kialakítására vonatkozó 

irányelvekkel. 

A megvilágítási feltételek kialakításakor törekedni kell a természetes fény biztosítására, fényt 

áteresztő belső terek létrehozására, „fényzsilipek”, derítőfények, kiegészítő megvilágítások 

alkalmazására. Növelni kell a megvilágítás alapszintjét, ki kell küszöbölni az árnyékhatásokat, 

fényvisszaverődéseket, törekedni kell a differenciált megvilágítási viszonyokra. 
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Színek alkalmazása során törekedjünk a színkontraszt tudatos kiaknázása, de egy színt csak 

egy fogalomkörre alkalmazzunk. Vegyük figyelembe a színpszichológiai tényezőket is. 

Textúrák kiválasztásánál lényeges szempont a tisztántarthatóság. A lakóterekben és a 

közösségi helyiségekben a lágy, meleg, színes textíliákat alkalmazzuk. Figyeljünk rá, hogy az 

erős mintázatok zavaróak. 

Akusztikus környezet kialakításánál törekedjünk a külső zajok csökkentésére, például 

zajelnyelő drapériák, szőnyegek alkalmazásával. A berendezési tárgyakat (mosógép, szárító 

stb.) lehetőleg a lakó- és közösségi helyiségektől távolabbra helyezzük. A zajos foglalkozásokat, 

közösségi programokat ne a pihenési napszakokra szervezzük, valamint szervezésük során 

törekedjünk a figyelemelterelő hangok kiszűrésére (háttér tévézés, zenehallgatás). 

DCM (Dementia Care Mapping) 

Jelentése: demens ellátás feltérképezése, mérése 

Olyan mérőeszköz, amely a demens személy szemszögéből méri az ellátás eredményét, 

kimenetelét, mivel az ellátottak jól-léti szintjére fókuszál. A módszer alkalmas az ellátás 

továbbfejlesztésre a kapott eredmények kiértékelése és ellátásba való beépítése által. A DCM 

„minőséget javít” azáltal, hogy mérési eredményei azokra a részletekre mutatnak rá, melyeket 

érdemes a szolgáltatóknak napi működésük során javítaniuk. 

SOFI (Short Observetional Framework for Inspection) 

A DCM rövidített változata, kódolása egyszerűbb. Külső ellenőrzések során alkalmazható 

eszköz. [21] 

Ellátási formák a demens ellátásban 

A demens személyek ellátásához kapcsolódó szolgáltatási elemek megtalálhatóak mind a 

szociális, mind az egészségügy területén. 

Szociális terület 

Étkeztetés: nem súlyos állapotú demens embernek 

Házi segítségnyújtás: enyhe fokban demens betegek tudják igénybe venni 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: enyhe fokban hanyatlott beteg tudja igénybe venni 

Nappali ellátás, demens személyek nappali ellátása: szakorvos által demencia kórképet 

megállapító szakvéleményével rendelkező személyek vehetik igénybe 

Idősek átmeneti gondozóháza: ideiglenes jelleggel, meghatározott ideig 

Idősek otthona: a középsúlyos és súlyos fokozatú demens személyek ellátása 

Egészségügyi terület 

Háziorvosok: a korai felismerés és a folyamatos egészségi állapot gondozása 

Demencia/memória centrumok, neurológiai, pszichiátriai, geriátriai központok: korai 

diagnosztizálás, az állapot változásának nyomon követése, tanácsadás 

Nappali kórházak 
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Speciális kórházi osztályok: pl.: Geronto- pszichiátriai osztály 

Példa interprofesszionális szolgáltatatási elemekre: Alzheimer Café, emlékezettréning, 

életrajzmunka, jelenléti tematikus kíséret, validáció, MAKS-terápia, ZIL-program [28] 

 

Demens ellátásban közreműködő ágazatok 

 

6-7. ábra: Demens ellátásban közreműködő ágazatok 

Forrás: Interprofesszionalitás a demens személyekről való gondoskodásban ppt. (saját szerkesztés) 

Eszközök, kellékek a demens ellátásban 

◼ Életvitelt segítő alkalmazás okoseszközre 

◼ GPS alapú személy-kereső 

◼ Snoezelen szobák 

◼ Tájékozódási jelek és közlemények [6] 

6.4. DEMENCIÁVAL ÉLŐK JOGAI 

Az intézményekben különös figyelmet kell fordítani azokra az ellátottakra, akiknek szükségük 

lenne jogvédelemre, de állapotuk (ágyhoz kötöttség, feledékenység, kommunikációs 

nehezítettség) miatt nem tudják a szolgáltatást igénybe venni. 

Az intézménynek minden segítséget meg kell adnia az ellátottaknak, hozzátartozóinak, 

gondnokainak, hogy problémájuk eljusson az ellátottjogi képviselőhöz. 

Demens 
ellátásban 

közreműködő 
ágazatok

Szociális 
ellátások

Oktatás

Kultúra, 
közművelődés

Média
Rendészeti 

szervek

Közigazgatás

Egészségügyi 
ellátások



6.5. Életvégi kérdések | 105 

 

 

Alzheimer-betegek jogai: 

◼ Informáltság (hogy a beteg ismerje diagnózisát) 

◼ Megfelelő és folyamatos orvosi ellátás 

◼ Tevékeny élet (munkában, játékban), ameddig csak lehet 

◼ Felnőttként és ne gyerekként bánjanak velünk 

◼ Kifejezhessék érzéseinket és azokat mások komolyan vegyék 

◼ Pszichotropikus gyógyszerekkel ne kezeljük őket, ha nem szükséges 

◼ Biztonságos, strukturált és kiszámítható környezetben élhessenek 

◼ Értelmes tevékenységekkel foglalkozhassanak minden nap 

◼ Rendszeresen mehessenek szabad levegőre 

◼ Legyen fizikai kontaktusuk is emberekkel (az érintés fontossága) 

◼ Olyan emberek vegyék körül, akik ismerik őket, ismerik életútjukat, beleértve vallási és 

kulturális tradíciójukat 

◼ Olyan emberek gondozzák őket, akik képzettek a demencia-ellátás területén [13] 

A WHO és más nemzetközi Alzheimer szervezetek szorgalmazza, hogy az ENSZ Fogyatékkal 

élők emberi jogairól szóló egyezményben foglalt jogokat terjesszék ki a demenciával élőkre is. 

[6] 

6.5. ÉLETVÉGI KÉRDÉSEK 

Az életvégi tervezéshez tartozik az örökség, a temetés részletei, az utolsó idők egészségügyi 

ellátása, a pénzügyi gondoskodás, kiskorú gyermek gyámsága, spiritualitás, digitálisan 

utánunk maradó nyomok kérdései. [6] 

Az önmagukat ellátni képtelen, súlyos állapotú betegek esetében az intézményi ellátás mellett 

egyre nagyobb a jelentősége az otthoni szakápolásnak és a hospice-palliatív ellátásnak. Az 

egyik legnehezebb feladat az ellátás folytonosságának megteremtése. 

Az otthoni hospice ellátásba nem tartozik bele a házi segítségnyújtás és a betegfelügyelet sem, 

csak az egészségügyi szakfeladatok összessége. Azok a betegek, akiknek az otthoni ellátása nem 

megoldott, vagy szükségletei fokozódnak intézeti hospice ellátásba kerülnek. Lehetőség van a 

klinikai palliatív konzultációs mobil team igénybevételére kórházon belül, ahol a különböző 

osztályokon kezelt, előrehaladott állapotú betegeknek segítik az ellátását. 

Az életvégi pszichés ellátás speciális feladatai a demencia kezdeti stádiumában a 

kommunikáció fejlesztése a családtagok között; az aktivitás fenntartása, a negatív érzelmek 

normalizálása, kezelése; az örömképesség javítása, valamint életmérleg készítése. Az 

előrehaladott demensek esetében nehezíti az ellátás folyamatát, hogy a betegek egy része fél a 

kezelésektől. [9] 

„Az életvégi ellátás előre tervezése (Advance Care Planning, ACP) az egyén saját életének végére 

vonatkozó döntési folyamat, amelynek célja, hogy segítse a betegeket döntést hozni a 

kezeléseikkel kapcsolatban, és amely a döntéshozatali képesség elveszítésekor lép érvénybe. A 

folyamat során a páciens konzultál az egészségügyi személyzettel, a családtagokkal és a számára 

fontos egyéb személyekkel, majd döntést hoz a jövőbeli egészségügyi ellátásáról.” [3] 
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2014-ben európai irányelv születetett a demenciában szenvedő betegek optimális palliatív 

ellátásáról. Ebben leszögezik, hogy bárhol tartózkodik is a beteg (otthon, ápolási intézményben 

vagy kórházban), joga van az életminőséget javító palliatív ellátáshoz, ugyanúgy, mint más, 

nem gyógyítható betegségben szenvedőknek. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A demencia a XXI. század népbetegsége, melynek előfordulása az életkor előrehaladtával egyre 

nő. Elhúzódó, progresszív jellegéből adódóan évekig, évtizedekig igénybe veszi az 

ellátórendszert. 

A demencia jelentős terhet ró a betegre, környezetére és a társadalomra egyaránt. Az önellátási 

képesség csökkenése, vagy hiánya kiszolgáltatottság érzéséhez vezet, ezért különösen fontos a 

demens személyek számára nyújtott szolgáltatások esetében, hogy a tevékenységek elvégzése 

során legyen érzékelhető az emberi méltóság tiszteletben tartása, a személyközpontú 

gondozás. 

A demencia kezelése, és a betegség kísérése összetett feladat, amely komplex megközelítést 

igényel, valamint együttműködést az egészségügyi és szociális ellátórendszer részéről. A 

betegség felismerésétől kezdve az ellátás csapatmunkában kell, hogy történjen. 

A kór a beteg hozzátartozóit is kiszakítja megszokott életükből, éppen ezért a betegnek és 

hozzátartozójának is szüksége van a demencia minden szakaszában mentálhigiénés 

támogatásra. A hatékony, korai felismerés lehetőséget teremt a gondozó családok 

túlterhelődésének, egészségromlásának, tartós munkaerőpiaci kiesésének megelőzésére. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mutassa be a dementálódás folyamatát! 

2. Sorolja fel a demens személy gondozása során milyen kihívásokkal szembesül! 

3. Mutassa be a demens ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási elemeket! 

4. Mit jelent a team munka és az interprofesszionális megközelítés a demens ellátásban? 

5. Ismertesse az otthoni ellátás irányelveit demens személyek esetében! 

6. Ismertesse az intézményi ellátás irányelveit demens személyek esetében! 

7. Foglalja össze mit jelentenek az életvégi kérdések demens személyek esetében! 
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7. IDŐSKORI KRÍZISEK 

DR. CSEREINÉ ÁRGYELÁN ANNA 
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Kulcsszavak: krízis, krízisintervenció, időskori veszteségélmények, gyászreakció 

fázisai 

BEVEZETÉS 

Életünk folyamán sok átmenet van, ami megtörténik velünk. Vannak szükségszerű átmenetek 

személyiségfejlődésünk során, és vannak olyan életesemények, változások is, melyek 

kifejezetten súlyosak, törést okozhatnak és meghaladhatják az egyén alkalmazkodó 

képességét, olyan állapotot hozhatnak létre, mely a korábbi egyensúlyi állapot felborulását 

eredményezheti. Egy betegség súlyos diagnózisa, vagy egy szeretett személy elvesztése, egy 

válás mindent megváltoztat, felborítja az előzőleg kialakult stabilitást, a szenvedés, a 

kétségbeesés, a félelem, a bizonytalanság és érzelmi zűrzavar jelenik meg az egyénnél. Ezeket 

a helyzeteket, melyeket nem kerülhetünk ki, krízisnek nevezzük. Az egyén számára a 

krízishelyzet veszélyt jelent, melyen sikeresen túljuthat és adaptív megoldási módot tanulhat, 

azonban a tartós hátrány, a destruktív megnyilvánulások is előfordulhatnak. 

Jelen oktatási segédanyag célja, hogy betekintést adjon a tananyag tartalmába, azonban nem 

helyettesíti a megjelölt szakirodalmak ismeretét. 

7.1. KRÍZIS, KRÍZISHELYZET DEFINÍCIÓI ÉS JELLEMZŐI, 

KRÍZISINTERVENCIÓ 

A krízis görög eredetű szó, jelentése döntés, fordulat, válság. Orvosi értelemben használt 

kifejezés, életveszélyes állapotot, sokkot, súlyos testi veszélyeztetettséget jelent. 

A krízis definíciójának kialakulása egyrészt Lindemann nevéhez köthető, kutatása a 

gyászreakció dinamikájáról jelentősen hozzájárult a kríziselmélet fejlődéséhez. A fogalom 

másik tapasztalati forrása az 1942-es Coconut Grove-beli tűz, melyben ötszázan meghaltak, és 

több százan megsebesültek. A túlélőkkel és az áldozatok családtagjaival való beszélgetések, 

pszichoterápiás kezelések nyomán íródott Lindemann Az akut gyász szimptomatológiája és 

kezelése című tanulmánya 1944-ben. 

Az 1950-es évek elején G. Caplan integrálta a krízisintervencióhoz kapcsolódó tapasztalatokat 

kríziselméletté. Ezen elméletét kibővítette a támogató hálózat szerepével, fontosságával, 



110 | 7. Időskori krízisek 

 

 

kutatásai alapján rámutatott arra, hogy az egyén számára a környezetében lévő és elérhető 

természetes segítő források alapvetően befolyásolják, hogyan képes megküzdeni traumatikus 

élethelyzetével. 

„ A krízishelyzet a definíció szerint (G. Caplan, 1964): egy olyan lélektanilag kritikus szituáció, 

amely a személy számára érzelmileg hangsúlyos, kiemelten fontos az adott időszakban, 

semmiképpen sem elkerülhető, az egyén kénytelen szembenézni vele, minden figyelme és 

erőfeszítése a megoldásra irányul, de a szokásos problémamegoldó eszközökkel az illető számára 

nem leküzdhető.” (Hajduska, 2010) 

„Sifneos (1972) az érzelmi krízist olyan feszült, fájdalmas állapotként határozta meg, amelyben 

mind a jobb, mind a rosszabb irányba fordulás lehetséges. Ez az állapot törvényszerűen 

valamilyen kockázatos eseményt követ, amely az érintett, előzőleg lelkileg egészséges személyben 

megteremti az érzelmi krízis lehetőségét. Természetesen nem mindenkinél alakul ki végül krízis. 

Sifneos szerint ilyen kockázati faktor lehet például egy hozzátartozó hirtelen halála és az ezután 

kialakuló megfosztottság érzése, amely majdnem mindenkiben krízisállapotot idéz elő”. (Bakó, 

2012) 

„Jacobson megfigyelései szerint a krízisállapot általában 6-8 hétig tart. A krízis önmagában nem 

tekinthető betegségnek, de betegséget okozhat, hiszen a kialakult válsághelyzet valamely 

korábbi, viszonylagos egyensúlyi állapot felborulását jelenti. Telkes (1989) szerint a krízis Janus-

arcú jelenség, amely magában hordozza a rendszer felbomlásának, teljes szétesésének 

lehetőségét, illetve a személyiség a korábbinál alacsonyabb szervezettségű szinten történő 

stabilizálódását, ugyanakkor a megújulás, a személyiség magasabb szinten történő 

integrációjának esélyét is magában rejti.”.(Csürke J.-Vörös V-Osváth P.-Árkovits A. , 2014) 

7.2. A KRÍZISEK TÍPUSAI 

7.2.1. Akcidentális krízis 

Váratlanul, hirtelen fellépő, külső provokatív tényezők, traumatizáló élmények váltják ki, ezek 

következtében kialakuló kríziseket nevezzük akcidentális kríziseknek. „Az akcidentális 

(véletlenszerű) krízis lényeges eleme a tárgyvesztés, vagyis az érzelmileg kitüntetetten fontos 

személy, dolog, érzés, ügy, testi épség, egészség stb. elvesztése. Egy-egy krízishelyzetben 

halmozódhatnak a veszteségek, amelyek a vészhelyzet erősségét, érzelmi kitüntetettségét, és 

egyben az elszenvedő reakcióját is befolyásolják”. (Hajduska, 2010) 

Holmes (1967) vizsgálta és sorrendbe állította az egyén életében azokat az életeseményeket, 

melyek a jelentős súlyt képviselnek az akcidentális krízis kialakulásában. Eredményei alapján 

a házastárs halála, a válás, a közeli hozzátartozó halála, a börtönbüntetés, a súlyos betegség 

vagy baleset a leginkább krízist provokáló negatív életesemény. A Holmes által összeállított 

szociális alkalmazkodási osztályozó skálán szerepelnek olyan életesemények, amelyek örömet 

hordoznak és olyanok is, amelyek tragikusak, mint például a házasság, család új taggal bővül, 

karácsony, kiemelt ünnepek. Ezek az események megbonthatják a személyiség relatív 

egyensúlyát, változást hoznak, új alkalmazkodást kívánnak függetlenül attól, hogy pozitív vagy 

negatív előjelekkel bírnak. 
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7.2.2. A fejlődési krízis vagy normatív krízis 

Erik Erikson személyiségfejlődési elméletében a fejlődést egész életen keresztüli folyamatnak 

tarja. Elméletének középpontjában az identitás (énazonosság) keresése áll, az identitás 

alakulását egész életen át tartó folyamatnak tartotta. „Az eriksoni értelemben vett identitást 

úgy lehet felfogni, mint a szocializáció különféle körülményei között az én és a társas világ 

viszonyáról alkotott viszonylag stabil, mentális képet.” Erikson fejlődés elméletében az emberi 

fejlődést nyolc szakaszra osztotta, amelyeket egy-egy sajátos, az egyén által megoldandó „fő 

feladat” jellemez, melyet az egyénnek teljesítenie kell, hogy a következő szakaszba léphessen. 

Erikson ezeket a teljesítendő feladatokat „krízisnek” nevezte, mivel ezek a konfliktusok 

forrásait képezik. „A személy identitás érzését ezeknek a kríziseknek a megoldása formálja, a 

krízisek a nagyfokú sérülékenység, de egyben a megnövekedett lehetőségek időszaka is.” (Cole, 

2006) 

Az alábbiakban Erikson pszichoszociális fejlődés stádiumait és a kapcsolódó fő feladatok 

területeit mutatja be. 

◼ Első év: Bizalom versus bizalmatlanság 

◼ Második év: Autonómia versus szégyen és kétely 

◼ Harmadik-hatodik év: Kezdeményezés versus bűntudat 

◼ Hetedik évtől a pubertásig: Teljesítmény versus kisebbrendűség 

◼ Serdülőkor: Identitás versus szerepkonfúzió 

◼ Fiatal felnőttkor: Intimitás versus izoláció 

◼ Felnőttkor: Alkotóképesség versus stagnálás 

◼ Időskor: Integritás versus kétségbeesés 

Erikson pszichoszociális stádiumai (Forrás: Michael Cole-Sheila Cole(2006) Fejlődéslélektan 

Osiris Kiadó Bp. 403). 

7.2.3. A krízismátrix 

A krízismátrix modelljét Jacobson vezette be. Különösen veszélyes folyamatról van szó, ha a 

pszichoszociális krízis és az akcidentális krízis az egyén életében egyszerre, egy időben jelen 

van. Mindez fokozott sérülékenységet, veszélyeztetettséget jelent az egyén számára, ki is 

meríthetik az egyén megküzdő kapacitását. Ha a fejlődési krízis nagy kihívás elé állítja az 

egyént és túlzottan megterheli, előfordulhat, hogy akár kevésbé jelentős külső körülmény is 

lélektani krízishez vezet, amit egyébként a személy képes lenne megoldani. „...az aktuális 

fejlődési szakasz sajátosságai a segítségnyújtást is alapvetően befolyásolják, így a 

krízisintervenció során pszichoszociális érés elősegítését sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Bizonyos életszakaszokban (serdülőkor, középkor, időskor) az akcidentális és pszichoszociális 

krízis egymásra vetülése különösen gyakori.” (Csürke J.-Vörös V-Osváth P.-Árkovits A., 2014) 

Ezt szemlélteti az alábbi ábra is, mely az öngyilkossági kísérletek kormegoszlását mutatja be. 
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7-1. ábra: Kormegosztás a szuicid kísérletezőknél (WHO/EURO Study, Pécs, 2001/100.000 fő) 

(Forrás: Osváth P. Neuropsychpharmacologia Hungarica, 2012.XIV.évf.4.sz,267.) 

„Az időskori öngyilkos viselkedés jelentőségét szintén nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen az 

elmúlt évtized csökkenő szuicid halálozásának ellenére hazánk időskori gyakorisága még mindig 

a legmagasabbak közt van a világban.” (Osváth, 2012) 

7.2.4. A krízis dinamikája 

„A lélektani krízisállapot tartama időben behatárolt, dinamikája meghatározott lefolyást mutat 

és jellegzetes szakaszokat követ, továbbá jól körülírt kimeneti lehetőségek jellemzik. Shneidman 

(1985) tíz pontban gyűjtötte össze azon közös jellemzőket, melyek szerinte minden öngyilkossági 

krízisben jelen vannak, és meghatározzák annak okát, jellegét, lefolyását és kimenetét.” (Csürke 

J.-Vörös V-Osváth P.-Árkovits A., 2014) 
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7-1. táblázat: Minden öngyilkossági krízisben fellelhető közös vonások (Shneidman alapján) 

K
Ö

Z
Ö

S 

1. OK Megoldáskeresés 

2. CÉL Tudatos átélés megszüntetése 

3. STIMULUS Elviselhetetlen lelki fájdalom 

4. STRESSZOR Frusztrált pszichológiai szükséglet 

5. EMÓCIÓ Reménytelenség és kiúttalanság 

6. ATTITŰD Ambivalencia 

7. KOGNÍCIÓ Beszűkültség 

8. MOTÍVUM Menekülés 

9. INTERPERSZONALITÁS Szándék Kommunikációja 

10. MEGNYILVÁNULÁS Tartósan rögzült megoldási minták 

(Forrás: Csürke és mtsai, 2014, 14) 

7.2.5. A krízis szakaszai 

A krízis szakaszolását a szakirodalom többféleképpen írja le. G. Caplan a külső provokatív 

tényezők hatására kialakuló akcidentális krízis négy szakaszát különbözteti meg. 

Az első szakasz, amikor a stressz, a fenyegető helyzet az egyénből szorongást vált ki - 

készenléti állapot alakul ki, melyben az egyén a meglévő problémamegoldó eszközeivel 

próbálkozik, küzd a helyzet megoldásáért, sokszor gondolkodás nélkül is, hogy a felborult lelki 

egyensúlyi helyzet helyreálljon. Ezt az állapotot a mindennapjaink során gyakran átéljük, 

hiszen sokszor kerülünk szembe konfliktusokkal, problémákkal. Ezeket a helyzeteket, ha a 

meglévő problémamegoldó módszereinkkel megoldjuk, tanulunk belőle. 

A krízis második szakaszába akkor lép bele az egyén, ha a problémamegoldási stratégiája 

eredménytelennek bizonyult. Mindezt a feszültség fokozódása, növekedése jellemzi, az egyén 

aktív erőfeszítéseket tesz, új módszerekkel és eszközökkel próbálkozik. Ekkor jellemző a 

próba-hiba, próba-eredmény. Ha a próbálkozás eredményes, akkor fejlődés következik be, és 

legalább a krízist megelőző állapotra jut vissza az egyén. Ha a próbálkozások nem hoznak 

megoldást a kudarc rontja az önértékelést, a sikertelen próbálkozás kapkodást, 

következetlenséget idéz elő a krízisben lévő személynél. A feszültség szintje emelkedik és mély 

érzelmi megrázkódtatás van jelen. 

A harmadik szakaszban a helyzet kezelése érdekében az egyén újabb eszközökkel 

próbálkozik, melyek már hibásak, eredménytelenek a krízis kezelésére. Cselekedeteit nem 

képes kontrollálni, a kapkodás jelen van, a helyzete egyre súlyosabb. Érzelem által vezérelt, 

nem racionális módokat hív elő, a görcsösség jellemzi. A krízishelyzet ebben a szakaszban is 

megoldható, ha a külső körülmény megváltozik, vagy ha külső segítséget kap, vagy a krízisben 

lévő személy átminősíti a helyzetet, vagy eredeti célját módosítani képes. 

A krízis negyedik szakaszába kerülő egyén alkalmazkodóképessége teljesen kimerül, 

reménytelenség, kilátástalanság érzése hatalmasodik el, felbomolhat a személyiség, a romboló 

(destruktív) magatartásformák juthatnak kifejezésre (öngyilkosság). 
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7.2.6. Krízisek kimenetele 

A krízisek kimenetele a szakirodalmak szerint négy féle lehet: 

1. Az egyik alternatíva - a legkedvezőbb a kimenet szempontjából-, hogy az egyén megoldja 

a helyzetet akár ő vagy külső erőforrások segítségével, megtalálja a megfelelő megoldást, 

mely által gyarapodik megküzdési eszköztára és gazdagodik a személyisége, valamint 

megnövekszik annak a lehetősége, hogy az élete folyamán előforduló kríziseit sikeresen 

oldja meg. 

2. A második lehetőség, hogy kompromisszumot köt és elfogad olyan megoldást is, amit 

előzőleg nem. Így egy olyan helyzethez alkalmazkodik, melyet korábban elutasított. 

Veszélye ennek, hogy ismét krízisek kialakulásának kiinduló pontja lehet a helyzettel való 

ismétlődő elégedetlensége. 

3. A harmadik alternatíva ineffektív „megoldás,” ami csak elnevezésben megoldás, a 

problémával hatékonyan megküzdeni nem képes személyt ténylegesen a menekülés 

jellemzi a krízis valódi megoldása és a kompromisszum elől. Ennek következménye lehet 

valamilyen függőség kialakulása - alkohol, vagy más kábítószer -, neurotikus betegség. 

4. A negyedik szakasz az összeomlás, amikor is az egyént a realitástól való elszakadás 

jellemzi, a személyiség alkalmazkodó képessége végképp kimerült, mely folyamat gyakran 

öngyilkossághoz vagy pszichózishoz vezethet. 

7.2.7. A krízisintervenció 

Bakó (2002) a krízisintervenció alapkoncepciójában az azonnaliság, a térbeli körülhatároltság, 

az elkötelezettség és az egyidejű kapcsolatteremtés a környezettel szempontjait írta le. 

Azonnaliság: ez alapvető tényező, minél korábban kezdődik a beavatkozás, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy csökken, vagy megakadályozásra kerül a személyiség állapotának romlása. 

Térbeli körülhatároltság: az a környezet, ahol a probléma keletkezett, és amely a megoldás 

szempontjából is fontos. 

Elkötelezettség: az egyén megnyerése a közös munkára. 

Kapcsolatteremtés a környezettel: az egyén életében fontos, támogató kapcsolatok 

megtalálása, a gondoskodó kapcsolatok rendszerének fejlesztése. 

Hajduska (2010) szerint a krízisben lévő személy erősen befolyásolható, fogékony a 

beavatkozásra, labilis, zaklatott, érzelemvezérelt, figyelme, gondolkodása beszűkült a 

provokáló eseményre. 

A krízisintervenció a tanácsadás speciális formája, a szó klasszikus értelmében nem 

pszichoterápia, hanem egy hatékony segítő beavatkozás. Általában 4-5 alkalom elegendő lehet, 

ha az egyén motivált és nem veszteségélmények halmozódása áll fenn, súlyosabb helyzetekben 

nem ritka a heti 3-5 találkozás sem. 

A Hajduska (2010) által leírtak alapján a krízisintervenció lépesei az alábbiak: 

1. „Az előzmények feltérképezése (interjú), ideiglenes megnyugvás megtalálása, elfogadó, 

teherbíró érzelmi elfogadása kapcsolat építése. (A raport építése könnyebb, mert nagy az 

érzelmi fogékonyság.) 

2. Támasznyújtás, követés, figyelés, intenzív érzelmi odafordulás, az érzések, a teljes 

személyiség elfogadása, bármilyen rendezetlen is (de nem a destruktív fantáziáké). 
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3. Bizonyos érzelmi realitás megőrzése és képviselete, az érzelmek, fájdalmak, indulatok 

átérzése és lereagálása mellett (de nem konfrontáció és semmiképp sem bűntudatkeltés). 

4. A beszűkülés óvatos tágítása, egyéb szempontok, érzések, fontos személyek, értékek 

bevonásával, az elfogadás mezejében. 

5. A feszültség, az impulzivitás csökkentése, a realitáskontroll, a több szempontú 

gondolkodás képviselete, az alany megóvása meggondolatlan cselekedeteitől. 

6. A remény fenntartása, az aktuális problémára összpontosítás, énerősítés, önértékelés 

helyreállítása, pozitív beállítódás. 

7. Aktív beavatkozás, ha auto-vagy heterodestruktív tendenciák észlelhetőek. 

8. Specialistához fordulás segítése, hospitalizáció, ha felmerül a szuicid veszély, auto-vagy 

heterodestrukció lehetősége (ezt krízisben könnyebb elérni). 

9. A család és szűkebb környezet válságának kezelése, ha ez szükséges (a krízis gyakran egy 

kisközösség krízise). 

10. Mindenki mozgósítása, aki segíthet a beszűkülés oldásában, a támasz az elfogadás 

nyújtásában. 

11. Az alany dependenciájának fokozása kerülendő, a mélyebb dinamikai összefüggések 

elemzése, szerződés nélkül pszichoterápiába való átmenet sem ajánlatos (a krízishelyzet 

lezajlását követően fel lehet kínálni).” 

7.3. IDŐSKOR JELLEMZŐI 

Az időskor fogalma különböző megközelítések által többféle módon értelmezhető. Kifejezhető 

az évek számával, vagy a biológiai, pszichológiai vagy szociológiai életkorral, melyek mind más 

dimenzióban értelmezik, közelítik meg az időskort. 

Az öregedés többdimenziós életfolyamat, amelynek biológiai, pszichológiai, társadalmi 

meghatározottsága van és következményekkel jár. Az egyén egészségi állapota, életútja, 

életeseményei, családi rendszere, aktivitása, anyagi, jövedelmi helyzetének mértéke, társas 

kapcsolatai, az élete folyamán betöltött szerepei alapján jelentős különbségek lehetnek az 

idősek különböző csoportjai között. (Iván 2002.) 

„Az emberi öregedés specialitása, hogy az emberi faj egyedeinek öregedése személyiségünkkel 

történik, vagyis tudatos, személyes életstílusunk kompetenciájával. Megállapíthatjuk tehát, hogy 

nincs két egyforma öregedő és öregember, nincs két egyforma öregedés, hanem miként nincs két 

egyforma ujjlenyomat, úgy minden egyes ember öregedése biológiailag, pszichológiailag 

egyaránt sajátos, egyedi.” (Iván, 1997) 

Az időskor életkori megközelítésének egyik legismertebb és elfogadottabb beosztása a WHO 

általi besorolás, amely az alábbi szakaszokra bontotta az idősödés folyamatát: 50-59 év az 

áthajlás kora, a 60-74 év az idősödés kora, 75-89 év az időskor, 90-99 év az aggkor, és 100 év 

felett a matuzsálemi kor. 

Magyarországon a népesség idősödése, a társadalom elöregedése egy hosszabb folyamat. A 

népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának egyik legfontosabb 

indikátora az öregedési index, melynek a demográfiai jövő szempontjából kiemelt jelentősége 

van. Hazánkban 2018. január 1-én az öregedési index 130,2 %, ez 2010-ben 112,6 %, míg 2003-

ban 95,4 % volt. 2018 év elején 100 gyermekkorúra eső időskorúak száma régiónként eltérő 

képet mutat, a 148 és a 115 között található. Napjainkra elmondható, hogy több mint minden 
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ötödik ember betöltötte a hatvanadik életévét és az utóbbi évtizedekben az idősebb népesség 

arányán belül emelkedett a 80 év felettiek száma és aránya is. Amíg 1990-ben közel 260 ezren, 

2001-ben megközelítően 280 ezren, 2011-ben már csaknem 400 ezren tartoztak ebbe a 

korosztályba. A nők és a férfiak eltérő halandóságából adóadón az idősebb korcsoportokban a 

nők felülreprezentáltak, minél idősebb a korcsoport annál magasabb a nők aránya (KSH, 2014., 

2018) 

A biológiai öregedés számos területen mérhető, azonban jelentős különbségek vannak az 

egyes idős emberek egészségét és életminőségét kifejező jellemzők között, mivel az öregedés 

folyamata az egyén egész életfolyamatának összefüggésében alakul, amely a testi, lelki és 

társadalmi működésének kapacitását jelenti. (Iván, 2004) 

Aiken szerint az időskor az életnek az a szakasza, amelyben a funkcionális csökkenés 

meghaladja a funkcionális fejlődést, amelyben az egyén kapacitása és lehetőségei inkább 

beszűkülnek, mint kiteljesednének, ugyanakkor az idősek fizikális és pszichológiai 

tulajdonságaikban jelentős egyéni eltéréseket mutatnak, és a társadalmi elvárások, valamint az 

idősekkel kapcsolatos társadalmi viszonyulás az őket körülvevő társadalmak, kultúrák szerint 

is eltérőek. Mindez nagyban meghatározza azt, hogy az idős hogyan látja önmagát, és az adott 

társadalomban kit és hogyan tekintenek idősnek. 

A pszichológiai tényezők alapján történő áttekintésénél a ki milyen öregnek érzi magát 

kérdés fontos tényező, mert a „reális én” a kor és az annak következtében fellépő jelenségek 

elfogadását jelenti, míg az „ideális én” a lehető legpozitívabb önprezentációját jelenti az 

egyénnek.” Füzesi (2013) által egy kutatás hazai eredményei alapján: 

◼ a nyugdíjasok 60%-a és az annál idősebb, de még aktív munkavállalók 83 %-a vallotta 

magát középkorúnak, 

◼ a magasabb jövedelműek 80 %-a érezte magát fiatalabbnak a tényleges életkoránál, 

◼ az unokákkal rendelkezők inkább időskorúnak vallották magukat, mint az unoka nélküli 

megkérdezettek, 

◼ a nők 64,5 %-a, a férfiak 67,8 %-a fiatalabbnak érezte magát a tényleges koránál (Füzesi, 

2013) 

Mindezekből látható, hogy az egyén megélt életkorának szubjektív megítélését pozitívan 

befolyásolja többek között, ha az egyén gazdasági aktivitása jelen van, vagy ha jövedelmi 

helyzete a magasabb kategóriába tartozik. 

7.4. AZ EGYÉN ÉLETÚTJA ÉS AZ AKTUÁLIS ÉLETHELYZETE 

Erikson pszichoszociális fejlődési elméletében a nyolcadik szakasz az időskor. Ez a kor az 

életútra történő visszatekintés kora, melynek alapvető kérdése az énintegritás vagy 

kétségbeesés. Integritásra annak van esélye, aki elégedetten tekint vissza, életének volt célja 

és ehhez pozitívan viszonyul, döntéseit elfogadja, életét beteljesültnek érzi és tudomásul veszi, 

hogy életének végéhez közeledik. Ellenkező esetben az elégedetlenség, a jó lenne újrakezdeni 

és a dolgokat másképp tenni uralkodik el rajta, és fenyegető számára az elmúlás gondolata. 

Amíg Erikson korábbi fejlődési szakaszai a fejlődésről, a felfelé ívelő folyamatokról szólnak, 

addig ebben a szakaszban a veszteségek elfogadására, a funkciók megőrzésére, az aktív 

élettartam meghosszabbítására összpontosít az idős személy. (Csürke és mtsai, 2014) 
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Erik Erikson 1994-ben bekövetkezett halála után munkáját felesége Joan Erikson 1997-ben 

kiegészítette, az életciklus kilencedik szakaszával, mely a nyolcvanas életévek közepétől a 

kilencven feletti életkorhoz kapcsolódó jellemzőket írta le, amely az élet végével való 

szembesülés, a hanyatlás problémáival való megbirkózás, valamint a méltóság megőrzésének 

nehézségével szembesíti az egyént. 

Az öregedés során számos problémával kell megküzdeni, ez a kor az egyén számára 

veszteségekkel terhelt, megjelennek a különböző betegségek, az életvitel terén jelentkező 

nehézségek, csökken a testi erő, az aktivitás, a szociális szerepek elvesznek, átalakulnak vagy 

beszűkülnek, az egyén kapcsolati hálója ritka, és a szociális izoláció veszélye fenn áll. Mindezek 

az életkor emelkedésével csak halmozódnak, a függőség, a kiszolgáltatottság érzése fokozódik. 

Erikson személyiségfejlődési modelljében a fejlődés hetedik szakaszán (alkotóképesség vagy 

stagnálás) túljutva elérkezik az egyén az időskorba, és amennyiben a felnőttkor feladatait 

sikerült eredményesen megoldania, az öregedésre felkészült. „Ez abban is tetten érhető, hogy 

az időskori élményvilágot a veszteségtúlsúly uralja és így az identitás stabilitásának alapját az 

ezekkel való megküzdés sikere jelentheti. Ez komoly erőfeszítést igényel a személyiség részéről, 

másrészről ez állhat annak hátterében is, hogy az időskori krízisek kialakulásában különösen 

nagy szerepe lehet az aktuális veszteségeknek. Éppen ezért a krízisben lévő idősek esetén sohasem 

önmagában kell értékelni az aktuális stresszort (ez legtöbbször csak utolsó cseppként, mint 

közvetlen kiváltó ok szerepel), hanem csak az idősödés folyamatának egyéb veszteségeivel együtt 

lehet pontosan felmérni azt, hogyan is alakult ki a krízisállapot és ebben milyen szerepet 

játszottak az akcidentális és a fejlődési krízis egyes elemei.” (Csürke J.-Vörös V-Osváth P.-

Árkovits A. 2014) 

Az időskori veszteségélmények különböző kiindulási pontjait, okait Hajduska (2010) által 

leírtak alapján mutatom: 

◼ a hanyatlás életkori jelei (látás, hallás, emlékezet romlás, fáradékonyság, szaporodó 

megbetegedések) 

◼ az életerő, a lendület, a motiváció megcsappanása 

◼ nyugdíjaztatás (az aktivitás, a munkakör elvesztése) 

◼ társas kapcsolatok megfogyatkozása 

◼ életformaváltás, az idő strukturálatlansága, beszűkült alkalmazkodás 

◼ egzisztenciális veszteség 

◼ improduktivitás megélése, haszontalanságérzés 

◼ megbecsültség hiánya, „teher” a társadalom számára 

◼ családi szerepváltás, szülőszerep, kompetenciaveszteségek („üres fészek”) 

◼ partner, barátok, ismerősök halála 

◼ magány, izoláció, beszűkülés 

◼ saját elmúlással való konfrontáció, ehhez kapcsolódó szorongások. 

Időskori veszteségélmények Forrás: Hajduska Marianna (2010) Krízislélektan ELTE Eötvös 

Kiadó Bp. 117 

 

Időskorban számos olyan helyzet, nehézség adódik, amely megoldhatatlan vagy nehezen 

visszafordítható, mint a testi, érzékszervi betegségek, veszteségek, melyekkel kénytelen az 

egyén szembenézni. 

A hatvanas évek közepe, vége fele kezdődik az az időszak, amikor a hanyatlás életkori jelei 

felgyorsulnak. A külső-belső változások szinte valamennyi testi funkcióra hatással vannak, 
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egyre inkább szembe tűnnek az öregedés külső jelei, a fáradékonyság, testi erő és aktivitás 

csökkenése, az ellenállóképesség gyengülése, amely a betegségek megjelenésének esélyét 

növeli. A jelentkező testi betegségek súlyos fájdalommal is járhatnak, sok szenvedést okoznak. 

A súlyosabb betegségek válsághelyzetet provokálhatnak, akár a betegség kialakulásakor, akár 

a lezajlásának folyamatában, melyet többek között a tehetetlenség, a kiszolgáltatott helyzet, a 

szenvedés és fájdalom, az élettér beszűkülése és a félelem hívhat elő. (Hajduska 2013.) 

Az időskor egyik legsúlyosabb problémája az egészségi állapot megromlása, mely az életkor 

előrehaladtával egyre nagyobb gondot jelent, növekszik az állapotromlás aránya. Az alábbi 2. 

ábrán a 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés alapján a magyar lakosság 

eredményei láthatók. 

 

7-2. ábra: A leggyakoribb krónikus betegségek prevalanciája (2014) 

Forrás: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei, összefoglaló adatok 
(KSH 2018) 

A fenti (2. ábra) a leggyakoribb krónikus betegségek előfordulását mutatja, amely alapján 

látható, hogy első helyen továbbra is a magasvérnyomás betegség áll, majd a mozgásszervi 

betegségek csoportja követi. A felmérés eredménye alapján a 65 évesek és annál idősebb 

lakosság 2/3-ának magasvérnyomás-betegsége van. A mozgásszervi betegségekben 

szenvedők aránya az életkor előrehaladtával emelkedik, jelen tanulmány szerint a 65 évesek 

vagy idősebbek körében az arány 41 %. A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők 

körében is jelentős a 65 évnél idősebbek aránya, mely azt jelenti, hogy minden harmadik ember 

küzd valamilyen szívproblémával. 

Az időskor előrehaladtával az egészségi állapot romlását, a krónikus betegségek meglétét, 

növekedését a 3. ábra mutatja. Ezen látható, hogy a 65 éves, vagy annál idősebb korosztály 

(ezen belül a nők a férfiakhoz képest nagyobb arányban) valamilyen krónikus betegséggel él, 

mely hatással van az egyén életkorának megfelelő fizikai aktivitására korlátozza ellátandó 

feladataiban, a mindennapi életben szokásos tevékenységében, és befolyásolhatja 
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kedélyállapotát, hangulatát. A testi egészség meggyengülésével fokozottan megjelennek a lelki 

problémák is. 

 

7-3. ábra: Krónikus betegek aránya nem és korcsoport szerint (2014) 

Forrás: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei, összefoglaló adatok 
(KSH 2018) 

 

Az idősödés fontos állomása a munkaerő-piacról való kilépés. A nyugdíjba vonulók átlagos 

életkorára kihatott a korhatár emelése és - a 2012-től bevezetett- a nők 40 év szolgálati idő 

megszerzését követő nyugdíjba vonulásának lehetősége. Mindennek következtében a 2013-

ban nyugdíjba vonuló nők átlagéletkora 59,4 év volt, míg a férfiaké 62,2 év. Míg mindez 1996-

ban a nőknél még 54,3, a férfiaknál pedig 58,7 év volt. A nyugdíjazás, a munka világából való 

kikerülés, a gazdasági inaktivitásba való bekerülés jelentős életesemény az egyén életében. 

„A nyugdíjba vonulástól sokan félnek, a tétlenségtől, a hanyatlástól, az időskori betegségektől és 

végül, de nem utolsó sorban, a szociális peremhelyzettől, „..nincs rájuk szükség.” Sok függ attól, 

hogy mennyire készül fel a nyugdíjas erre az életszakaszra, milyen tervei és külső belső 

lehetőségei vannak. Ugyancsak lényeges, hogy maga kívánt-e nyugdíjba menni, vagy küldték. A 

váratlan, tapintatlan, durva nyugdíjazás megrendítő lehet, s nem egy tragédiához vezetett”. 

(Hárdi, 1992) 

A nyugdíjba vonulás során sok ellentmondás kerül felszínre az egyénekben. Sokan vannak, akik 

várják a foglalkoztatás világából való kikerülést, ugyanakkor az idősek közül jelentős azok 

aránya, kik mindezt negatívan élik meg, félnek anyagi biztonságuk megrendülésétől, 

szerepvesztésüktől. Vannak akik a visszavonulás kényszerét súlyos sérelemnek élik meg, 

szenvednek tőle, nem ritkán ebbe belebetegednek, szinte ebben halnak meg. A személyiség 

szempontjából mind a korai nyugdíjigény, mind pedig a nyugdíjtól való félelem mögött – ha ez 

utóbbit nem gazdasági megfontolások indokolják – rendszerint hibás és kóros folyamatok 

húzódnak meg. 
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Hárdi (1992) szerint a nyugdíjazást elő kell készíteni. Megfogalmazása alapján a nyugdíjba 

vonulás során az egyén három szakaszon megy át. Először keresi az új életformát és keresi 

önmagát. Ebben az időszakban mindent meg akar tenni, bepótolni, amire addig nem volt ideje, 

lehetősége és közben kezdi megtalálni a helyét az új körülmények között, majd ezt követően új 

lehetőségek, új körülmények bontakozhatnak ki. 

A nyugdíjazás során az egyén szerepei átalakulnak, mind a társadalmi, mind a családi. A 

nyugdíjazás kapcsán az egyén elveszti pozícióját, aktív kereső státuszát, produktivitását, 

anyagi helyzete romlik, társas kapcsolatai redukálódnak, az egyén napi időbeosztása 

megváltozik, és az ingerek leszűkülnek. Az emberek jelentős részénél a családi szerepek 

kerülnek a központi helyre, melyek közül igen kiemelt jelentőséggel bír a nagyszülői szerep, 

annak megélése, és az unokákkal való foglalkozás, ha erre a körülmények és lehetőségek 

adottak. A nyugdíjazást követően az egyének tevékenységének napi struktúrája átalakul. Az 

idősek jelentős arányának munkavégzése a háztartásban elvégzendő tevékenységekre 

korlátozódik, valamint az időskor előrehaladtával a megszaporodott egészségi problémákból 

adódóan megnő a pihenéshez kapcsolódó szükségletére, a szervezet regenerálódására 

fordított idő. 

A nyugdíjazás, és az idősödő ember egyre csökkenő mozgékonysága miatt a munkatársi, baráti 

kapcsolatai lazulnak, meggyengülnek vagy le is épülnek. A távolság az ismerősök, családtagok 

viszonyában is egyre inkább akadályt gördít. Az idős emberek életében az elmagányosodás 

lényeges, és problematikus kérdés. A családi, rokoni, baráti és szomszédsági hálók jelenthetik 

azokat a fontos szálakat, melyek az idősek jólétét befolyásolják. Ebben a családnak van kiemelt 

jelentősége, ahol az idősek is aktív szerepet vállalhatnak, ami számukra védelmet nyújthat a 

testi-lelki egészségi állapot megőrzéséhez. 

A lakosság mentális egészségi állapotához is kapcsolódó kutatás (ELEF, 2014) 

magyarországi eredményei: „ A kérdéssor alapján képzett, a depresszió meglétét, illetve a 

tünetek súlyosságát mérő mutatók szerint a népesség negyedénél (26%), a férfiak 20, a nők 30 

%-ánál figyelhetők meg depressziós tünetek. ….(…)…a depresszió legsúlyosabb formája is 

elsősorban a nőket veszélyezteti (4,3%, a férfiak közül 2,6 %-ot érint). Az érintettek 

kétharmada (65%) nő.” 

 

7-4. ábra: A súlyos depressziós tünetek prevalenciája nem és korcsoport szerint (2014) 

Forrás: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei, összefoglaló adatok 
(KSH 2018) 
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A 4. ábrán jól látható, hogy az életkor előrehaladtával növekszik a betegség kialakulása, amely 

a 75 év és felettiek körében a legmagasabb arányú. A tanulmány rámutat többek között arra is, 

hogy „az egyedülállók közül csaknem kétszer többen depressziósok, mint a kapcsolatban élők 

közül. Különösen a férfiak esetében igaz a megállapítás, az egyedülálló férfiak háromszor 

nagyobb eséllyel lesznek betegek, mint a kapcsolatban élő társaik.” 

Az időskori normál változások, a betegségek és a társadalmi változások jelentősen 

befolyásolják az idős korban megélt magányosságot, mely által keletkezett feszültség 

megbonthatja az egyén testi, lelki és szociális egészségének egyensúlyát és elindíthat 

különböző megbetegedéseket. Alapszükségletünk, amely életünket végig kíséri a társas 

kapcsolatok iránti igény. A magány lélektanilag olyan jellegzetesség, amely abból származik, 

hogy az egyén nem tud valakihez, valamihez tartozni. 

A házastárs elvesztéséhez kapcsolódó gyász leggyakrabban az idős kort megélt embereket 

érinti. A 65-69 év közöttiek körében 21,9 %, a 70-74 éveseknél 31,8 %, a 75-79 év közöttieknél 

46,4 %, 80-84 év közöttieknél 59,4 %, a 85 év és felette lévő korúaknál 75,1 % a megözvegyült, 

melyen belül a nők aránya jelentősen kiemelkedő, többszörös. (KSH, 2019). Az özvegység nem 

az egyetlen megterhelő életesemény időskorban, azonban a legsúlyosabbak közé tartozik. 

„…a gyász hangos vagy néma, a halál mindenképpen hosszú ideig veszélyezteti a túlélő 

egészségét, testileg és lelkileg egyaránt. A hozzátartozó halál útján történő elvesztésének 

egészségügyi következményeit részletesen tárgyalja az amerikai Orvostudományi intézet. 

Gyászt követően statisztikailag szignifikánsan megnőtt a halálozás aránya a 75 év alatti férfiak 

körében. A gyász első évében megnő az öngyilkosság aránya, különösen az idősebb, özvegyen 

maradt férfiak, és az anyjukat elvesztett egyedülálló férfiak körében. Az özvegyasszonyok 

körében is enyhén nő az öngyilkosság aránya. Özvegyen maradt férfiak körében megnő a 

baleseti halál, a szív-és érrendszeri betegség és egyes fertőző betegségek kockázata. A 

depresszív tünetek nagyon gyakoriak a gyász első hónapjában. A házastársukat elvesztett 

emberek körében 10 és 20 százalék között van azok aránya, akik még egy év elmúltával is 

depressziósak.” (Viorst, 2002) 

Egy hozzánk közel álló szerettünk halála megrázónak, fájdalmasnak és elfogadhatatlannak 

tűnik. A társ, egy szeretett hozzátartozó elvesztése kapcsán erős pszichés megterhelés ér 

bennünket, gyakran hatalmas próbatételt jelent, egy nehezen feldolgozható krízis. Kast (2012) 

megfogalmazása szerint a gyászolóban sok érzés jelenik meg, mint a bánat, a bűntudat, a harag 

a fájdalom, szorongás, mely érzések átélése szükséges a fájdalmas gyászfolyamathoz, az 

elengedéshez, hogy „a kapcsolati identitásból visszaszerezzük magunkat egyéni 

önazonosságunkba.” 

A gyász több fázison keresztül haladó hosszú folyamat, melyben a gyászolónak az elhunyt 

nélküli életét, új helyzetét, szerepeit, kapcsolatrendszerét kell stabilizálnia, megtalálni érzelmi 

egyensúlyát és önazonosságát. Ennek a folyamatnak a végig vitele az egészségünk megőrzése 

szempontjából nagyon fontos. 

Verena Kast (2012) a gyászreakció fázisait az alábbiakban írta le: 

Az első szakasz az elzárkózás, elutasítás szakasza, a „nem akarom tudomásul venni” a 

fájdalmas, szomorú tényt. A személy a veszteség által kiváltott érzéstől tagadással próbál 

elmenekülni. Ez a periódus általában az első órákban jellemző, de eltarthat akár napokig is. 

A második időszak az érzelmek feltörése, felszakadása „a feltörő kaotikus érzelmek” időszaka. 

Az érzelmek hullámzása ebben a szakaszban jellemző. Sokféle, ambivalens érzelem jelenhet 
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meg, mint a bánat, harag, bűntudat, de nyugodt, felszabadult órák is előtörhetnek. A kínzó és 

ellentmondásos érzések felszínre kerülését hagyni kell, ez a gyászfolyamatot segíti. 

A harmadik szakasz a „keresés-megtalálás-elválás” időszaka, melyben megjelenik a harag és 

düh, annak kifejezése, mely a keresést szolgálja. Előkerülése fontos, mely átsegíti a gyászolót, 

hogy ne a depresszió hatalmasodjon el rajta. Az elhunyt keresése jellegzetes ebben a 

szakaszban, mely az emlékezésben, a belső párbeszédben, az álmokban, a másokkal való 

beszélgetés során történik meg, s mely „találkozások” során a gyászoló és az elhunyt között, 

egy más, egy új kapcsolat alakul ki. A gyászoló az elhunytat beépíti újonnan kialakuló 

életkeretébe. A keresés folyamata akkor zárul sikeresen, ha a keresést megtalálás, a 

megtalálást pedig az elválás követi. „A harmadik szakasz végére az ember elfogadja a 

veszteséget, újra közeledni kezd a külső világhoz..(…)..Lezárul az a lelki folyamat, amelyben az 

elhunytra emlékezete egyrészt intenzívvé és belsővé vált, másrészt el is távolodott. A gyászoló 

visszarendezte magát kapcsolati énjéből önálló egyéniséggé” 

A negyedik szakasz „új viszonyulás saját magunkhoz és a világhoz.” Saját magunkhoz és a 

világhoz fűződő új viszonyunk akkor alakul ki megfelelően, ha a veszteség elfogadása 

megtörtént. Új saját életminta kialakítása szükséges, új szokások léphetnek be, értékes új 

kapcsolatok jelenhetnek meg. A gyászfolyamat során az egyén megtapasztalhatja önálló belső 

erejét, és azt is, hogy a veszteségek elgyászolhatók, még akkor is, ha sok fájdalommal és 

küzdelemmel járnak. 

 

Súlyos betegségek következtében, vagy ha lehetetlenné válik az önellátás, önállóság, 

rákényszerülhet idős ember a függetlenség feladására, az addigi megszokott környezetének, 

otthonának, elhagyására és élettérének megváltoztatására, ha nincs vagy nem tudja a család 

a különböző okok miatt a gondozás, ápolás szerepét felvállalni. Ezekben a helyzetekben az idős 

személy rákényszerül az idősek otthonába történő beköltözésre, az otthon végleges 

elhagyására, mely nagy stresszt okoz, lelkileg nagyon megterhelő számára. Az intézménybe 

történő bekerülést és a beilleszkedés folyamatát Boga (2014) három szakaszra osztja, amely 

„1. a megérkezést követő heveny időszak, 2. a beilleszkedés, 3. a hosszabb távú intézeti élet 

periódusa.” 

Az otthontól való elválás, az új környezet, mely az egyén számára idegen, a jövőbeni 

bizonytalanságok, az idegen személyek krízist idézhetnek elő az idős embernél. A beilleszkedés 

egy hosszabb időszakot ölel fel, és ezen időszak alatt az idős emberek nagy részénél helyreáll 

az egyensúly és az új körülményekhez való alkalmazkodás, és elfogadják új helyzetüket. A 

beilleszkedés megkönnyítése érdekében az intézmény szakmai személyzete nagyon sokat 

segíthet az idős ember kedves fogadása, az intézménybe bekerülő idős ember életútjának 

megismerése, az intézmény, a lakók, az intézmény működésének megismertetése által. A 

családdal való rendszeres kapcsolat fennmaradása, a gyakori látogatás is nagyon fontos és 

szükséges tényezője a beilleszkedésnek. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az oktatási segédanyagban leírásra kerültek az idősödés folyamatának legfőbb jellemzői, az 

öregedéssel járó biológiai, pszichológiai és szociológiai változások, a tényezők egymásra 

hatásának jellemzői, melyek befolyásolják az idősödő ember életvitelét, életkörülményeit és 
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lehetőségeit. Leírásra került az anyagban az idősödés folyamatának fejlődési, lélektani 

megközelítése, az időskor lelki kihívásai, veszteségélmények és krízisek különböző kiinduló 

pontjai, okai. A megszerzett ismeretek segítséget nyújtanak a krízishelyzetek elemzésére, a 

megoldások alternatíváinak feltárására és kivitelezésére. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a krízis, krízishelyzet definícióját és jellemzőit, és a krízisek típusait! 

2. Ismertesse az öngyilkossági krízisben fellelhető közös vonásokat! 

3. Jellemezze a krízis szakaszait és kimenetelének lehetőségeit! 

4. Melyek a krízisintervenció lépései? 

5. Sorolja fel az időskori veszteségélmények kiindulási pontjait! 

6. Ismertesse a gyászreakció fázisait és lefolyását! 
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8. IDŐSKORI TERÁPIÁS REKREÁCIÓ 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

Szakvizsgázott Okleves Szociális Szervező, Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus, Tereptanár, 

Ellátottjogi képviselő 

Kulcsfogalmak: prevenció, motiváció, fizikai aktivitás, terápiás rekreáció 

BEVEZETÉS 

Az oktatási segédanyag abból a célból készült, hogy a hallgatók betekintést kapjanak a tantárgy 

tartalmába, de semmiképpen nem helyettesíti a szakirodalmat. 

A magyarországi és európai társadalmakat figyelembe véve évek óta komoly kutatások 

bizonyítják, hogy a társadalom öregszik. Előrejelzések szerint az összlakossági népesség 

arányában 35 %-ot jelentenek majd az idősek nagyságrendileg (jelenleg ez hazánk 

lakónépességében 24,7 %). 

Az idősödés az idő függvényében lejátszódó folyamat, melynek eredményeképpen a szervezet 

képessége, a homeosztázis fenntartása csökken. A köztudatban hosszú ideig élt az a 

sztereotípia, hogy az öregedés elkerülhetetlen velejárója a hanyatlás, az egészségi állapot 

romlása, túl a szellemi leépülés is elkezdődik. Sokáig fel sem merült, hogy vannak-e olyan 

képességek, illetve készségek, amelyek az idő előrehaladtával tudnak csak kialakulni. az 

élettapasztalat, illetve bölcsesség feltétlenül ilyen pozitív jellemzőnek tekinthető. A tudomány 

45-60 éves korra teszi azt az időszakot, amikor az emberi szervezet hanyatlásnak indul. Ennek 

ellenére a jóléti társadalmakban a szellemi és fizikai egészségmegőrzés eredményeképpen 

nem ritkán az idősek a nyolcvanas éveikben is még társadalmilag aktívak, munkakedvüket 

megtartják a hetvenes éveik közepéig. (Vehler A. 2017.) 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) éppen ezen demográfiai adatok alapján átdolgozta az 

életkori csoportokat, melyek az alábbiak: 

◼ 50 – 60 áthajlás kora 

◼ 60 - 75 idősödés kora 

◼ 75 – 90 időskor 

◼ 90 év felett aggkor 

◼ 100 év felett matuzsálemi kor. 

Az ember felelős önmagáért, életének fenntartásáéért, működtetésének és környezetének 

kapcsolat rendszeréért. Az orvostudomány megállapítása szerint az idősödés következtében a 
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különböző szervi funkciók működésének megváltozik – még relatíve egészséges idős emberek 

esetében is, nemhogy a betegségek jelenlétében. 

Az életminőség is idősödés kapcsolatában komoly szerep jut a szemléletnek, a prevenciónak, A 

szemlélet az élet folyamán kialakult viselkedés és személyiség működésének eredménye. az 

egészséges személyiség elfogadja önmagát, elfogadja az időskort, az évek múlását, de 

semmiképpen nem sopánkodik ezen. Biológiailag és pszichológiailag egyformán idősödik, s jól 

érzi magát a bőrében. (nem orvosi értelemben szorosan vett prevenciónak). 

Prevenció – megelőzés: három szinten jelenik meg, amely az alábbi. 

1. Az Európai társadalmakban az öngondoskodás természetes velejárója az életformának, az 

idősödés folyamatának – míg a hazai társadalomban még nem teljeskörű. Holott az 

elsődleges (primer) prevenció már fiatal felnőtt korban kezdődik, amikor már gondolnak 

az idős korra (tanulás, szakma választás, munkavégzés). 

2. A másodlagos (szekunder) prevenció területén az egészséges életmód, társadalmi 

aktivitás játszik nagyobb szerepet a gazdasági aktivitás mellett. A sport, a mozgás – étrend 

– életmód kap hangsúlyosabb szerepet, minél tovább megőrizni a fittséget, 

munkaképességet, egészséget. 

3. A harmadlagos (tercier) prevenció az idősek körében szűrővizsgálatok, védőoltások, 

betegségek kezelése, egészségi állapota visszaállítására vonatkozik. Szükség szerinti 

terápia követés, szakemberek tanácsadása. 

A prevenció mellett az oktatás – ismeretszerzés is fontos eleme az időskori rekreációnak, mint 

oktatási, és kulturális tevékenység. Az idősek maguk is tevőlegesen vesznek részt az Idősek 

akadémiája (Harmadik kor egyeteme, Batthyány - Strattmann Idősek Akadémiája, Nyugdíjasok 

Óbudai Akadémiája, Pécsi Szenior Akadémia) programsorozatokban, ahol előadást tartanak, 

illetve hallgatnak, szemesztereket végeznek. Vagy passzívabb formában a televízió képernyője 

előtt a saját lakásukban követeik nyomon az előadásokat. 

Motiváció az idősek részéről a tanulás irányába, nem más, mint belső motiváció, érdeklődés, 

késztetés, igény egy új témával, területtel szemben – ezek közül a legjellemzőbb: 

◼ kommunikációs szükséglet 

◼ technikai fejlődés 

◼ bizonyítási vágy, aktivitás megtartása 

◼ szabadidő hasznos eltöltése 

◼ hobby, alkotóművészeti tevékenység 

◼ egészségügyi ok, prevenció, fizikai-szellemi aktivitás fenntartása 

◼ foglalkoztatás iránti képzés – reintegráció 

◼ alacsony jövedelem, finanszírozási problémák, kiegészítése 

◼ kistelepülésen élők, esélyegyenlőségi tényező javítása 

◼ utazási nehézség, annak kiküszöbölése 

◼ problémamegoldás 

◼ siker 

◼ egészségügyi ok. 
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8.1. IDŐSKOR ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS 

Az aktív idősödés (active ageing) olyan társadalmi és egyéni gyakorlatot jelent, amellyel az 

időskori életminőség szinten tartható, javítható. Az egyén szintjén olyan időskor megítélését 

fejezi ki, amely: 

◼ gazdasági aktivitást, 

◼ munkaerőpiacon maradást, 

◼ társadalmi, kulturális és civil életben való aktív részvétel 

◼ társadalmi reintegrálódást jelent 

◼ családon belüli segítőtevékenységet 

◼ önmegvalósítást, önkifejezést. (WHO- 2002.) 

Az aktív idősödés az emberek segítése abban, hogy életük során addig lehessen saját élete, 

ameddig csak lehetséges, és ahol lehetséges. Hozzá tudjanak járulni a gazdasághoz és a 

társadalomhoz, annak működéséhez. (Európai Bizottság) 

Számos vizsgálat bizonyította, hogy az az idősek, akik nyugdíjazás után megfelelő elfoglaltságot 

találnak maguknak, akiknek feladatuk és szerepük van a társadalomban, egészségesebb és 

hosszabb, tartalmasabb életet tudnak élni. A produktív, aktív időskor a társadalomnak is érték 

és a társadalom számára is hasznos. Az idősek ebben az életszakaszban meg tudják valósítani, 

mindazt, amire addig nem volt idejük. (Hárdi 2007.) 

Az idősek jelen társadalmunkban igen változatosan élik meg az egészségmagatartást, azzal 

kapcsolatos tényeket, elvárásokat, hiedelmeket. Több esetben előfordul, hogy az idősödést egy 

szükséges rossznak tekintik – s nem, egy esetben az élet szomorú végének. 

A nyugdíjazást követő időszakban sokan nem is értik mi történt velük? – hogyan 

következhetett be ilyen gyorsan? Több kérdést megfogalmaznak, melyre nehezen vagy nem 

találják a választ. Minél tartalmasabb volt korábban az idősek élete, annál színesebb időskorra 

számíthatnak. A gazdasági, pénzügyi stabilitás megteremtése alapfeltétele a nyugodt, 

kiegyensúlyozott időskornak. Fel kell készülni az időskorra, megfelelő életfilozófiát kell 

kialakítani. Ebben segítséget jelent maga az idős és közvetlen környezete, családja, baráti köre, 

vagy akár az egyházi közössége. A társadalom magatartásán is változtatni szükséges, a 

környezet befogadó legyen, empatikus, hogy az idős ember állandóan érezze, hogy egyenjogú 

tagja a közösségnek. Egy társadalom fontos értékmérője, hogyan bánik az idősekkel (Vadász-

Sallai 2000.) 

Túl sokáig és túlságosan is csak a mának élnek az emberek, anélkül, hogy a jövőre is 

gondolnának. Ezért az öregségre való felkészülés legrövidebb tétele így hangzik: idejekorán 

számoljunk vele, hogy tervezzük meg, nehogy aztán egy nap ott álljunk gyámolatlanul a nagy 

üresség előtt. (Fritz R. 1982.42.oldal.) 

Azon idősek, akik felkészültek a nyugdíjas életmódra – ők tudják, tudhatják a válaszokat: 

◼ nem sok minden változik, csupán más lesz a napi életritmusa 

◼ megtalálják az új célokat, feladatokat, s abból annyit és akkor és úgy teljesítenek, 

ahogyan ők maguk is szeretnék 

◼ fontos célként tűzik ki az egészséges öregedés fenntartását 

◼ anyagi biztonságot teremtenek maguknak az életük során, akár előtakarékossággal, 

akár pénzügyi befektetésekkel, 

◼ távol tartják magukat káros szenvedélyektől. 



128 | 8. Időskori terápiás rekreáció 

 

 

Az időskorban megváltozik a szervezet működése, lassulnak a funkciók, de azok, akik erre 

preventív jelleggel oda figyelnek, s a testi – lelki, szociális jólét állapotát fenntartják, akkor 

egészséges öregedésről beszélhetünk. Külön figyelmet fordítanak a helyes napi életritmusra, 

egészséges táplálkozásra, káros szenvedélyek mérséklésére, s kiemelten kezelik a napi, heti 

rendszeres mozgást. 

A WHO meghatározása szerint az egészség a teljes testi, lelki, szociális és szellemi jól-lét 

állapota, mely nem egyenlő pusztán a betegség, vagy fogyatékosság hiányával. Az egészség 

összetett, komplex harmóniát jelent, amiben az egyensúly megvan. Ha bármelyik rész hiányzik, 

akkor már nem mondható egészségesnek az ember. 

Nyugdíjazás utáni időszakban először úgy tűnik, hogy sok szabadidő szabadul fel, s talán nem 

találja helyét ebben a szituációban, akkor elveszítheti érdeklődését, befelé fordul, magányossá 

válik – ekkor már megjelennek a különböző betegségek, s rövid időn belül orvosi ellátásra 

szorul. Ellenben azok az idősek az már a nyugdíjazást megelőzően felkészülnek a nyugdíjas 

életre, előre eltervezik, hogy mit fognak csinálni, hogyan változtatják meg a napirendjüket, ők 

sokkal egészségesebben és fittebben tudják az időskort változatossá, érdekessé tenni, mi több 

időnként társadalmilag hasznossá, aktívvá. 

 

Tények a fizikai aktivitással kapcsolatosan: 

◼ fizikai aktivitás hiánya – kialakulhat magas vérnyomás 

◼ dohányzás, magas vércukorszint 

◼ megjelenik a túlsúly 

◼ a fizikai aktivitás segít az egészségmegőrzésében 

◼ a fizikai aktivitás nem egyenlő a sporttal, hanem játék, fizikai munka, kertészkedés, az 

izomrendszer munkája 

◼ a fizikai aktivitás pozitív hatással van az egészségre, a szervezet működőképességének 

fenntartásában 

◼ 5-17 év között napi 1 órás fizikai aktivitás ajánlott 

◼ 18-64 év között napi 2-2,5 óra ajánlott 

◼ 65 év felett  pedig hét/3 alkalom 

bármilyen aktivitás több, mint a semmi, tehát célszerű egy életen át, a napi minimum aktivitást 

mindaddig fenntartani, amíg tudatosan erre képes az ember. A napi fizikai aktivitás nem 

korlátozódhat a lakásban történő minimum mozgásra, minimálisan 30 perces sétára kell 

gondolni. Azt követően, miután egészségi állapotban változás történik - pedig szakember 

segítségével (ápoló, gyógytornász) támogató környezet, közösség segíthet az aktivitás 

fenntartásában (biztatás, együttes cselekvés) családi – baráti kirándulások, unoka-nagyszülő 

programok. (Irmai, 2015) 

8.2. REKREÁCIÓ – IDŐSKORI REKREÁCIÓ 

A rekreáció fogalmának meghatározása hosszú történelmi időszakokra mutat vissza, hiszen 

többféle megfogalmazás létezik, de abban mindannyian egyetértenek, hogy a szabadidő 

hasznos eltöltése, kikapcsolódás, pihenés, szórakozás, amely kapcsolódik az 

egészségmegőrzéshez, mozgásos tevékenységhez. Szellemi és fizikai rekreációs nagy 
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csoportról beszélhetünk – amely egy életfilozófiája, amely szerint tudjunk élni a 

lehetőségeinkkel, gondolkodjunk a jövőben. (Sándor, 2009) 

A rekreáció kapcsolatban áll az egészséges életmóddal, az egészségi állapot befolyásolja az 

egyén rekreációs tevékenységét. Tehát ebben a kapcsolódásban fontos tényező az életmód. 

Az életmód az a mód, ahogyan az ember az idős ember él. Azok a viselkedési formák, 

magatartások, melyben a társadalomhoz való viszony tükröződik, a szükségletek 

kielégítésének a rendszere (Maslow féle szükségletpiramis 5-7 fokozata). 

Az életmód és egészség szoros kapcsolatban áll, hiszen a testi képesség az ember alapvető 

fizikai képessége, amely testkultúrával, testneveléssel és szellemi, kulturális javak 

elsajátításával, alkalmazásával képes egyensúlyt teremteni. 

Testkultúra alatt értjük az általános kultúra részét, amely egy tevékenység sajátos formája, ami 

magába foglalja az egészség megóvását szolgáló testgyakorlást, melyet időskorban is célszerű 

a korábban alkalmazott testgyakorlatokkal folytatni, valamint az egészségi állapothoz 

megfelelő formában újat beépíteni (séta, úszás, túrázás, thai chi). Az időskori testkultúra egyik 

igen fontos tényezője a külső – belső megjelenés. Jelenesetben a külső megjelenésre szükséges 

felhívni a figyelmet, hiszen az idős ember időközönként elfeledkezik arról, hogy a testkultúra 

kiemelt tevékenység idős korban. Minden esetben egy fitt és elegáns idős emberre jó ránézni, 

mutatja az állapotát, életformát és személyiséget. 

A rekreáció fajtái: 

◼ szellemi rekreáció: minden olyan tevékenység, amely az emberi, szellemet 

foglalkoztatja, másként kreatív szabadidőd eltöltés (idetartozik a pihenés is fizikai 

rekreáció: minden olyan tevékenység, melynek alapja mozgás kedvtelésből végzett 

mozgás (a fizikai rekreáció része a sportrekreáció). 

 

8-1. ábra: Fizikai Aktivitás Piramis 
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Rekreáció célja nem más, mint az ember egészségnek megszilárdítása, valamint szükség 

szerint megújítása, harmonikus életvitel kialakítása, az optimális szellemi és fizikai 

teljesítőképesség állandóvá tétele. 

A rekreáció kialakulásának okai 

A tudomány és technika fejlődése, az infokommunikációs technika elterjedése, elgépiesedés 

megjelenése, a civilizációs ártalmak, mozgásszegény életmód, urbanizáció és a káros 

szenvedélyek elterjedése tették szükségessé tudományos módszerek kialakítását, módszerek 

és jogszabályok bevezetésének lehetőségét. 

A tudományos megalapozottság korosztályokban is meghatározta a rekreáció szükségességét, 

amely az alábbi 

◼ ifjúkori rekreáció 

◼ felnőttkori rekreáció 

◼ időskori rekreáció 

Ifjúkori rekreáció 

óvodáskor, amelyben a család szerepe hangsúlyos, családi kirándulások, programok óvoda - 

család - nagyszülők bevonásával 

Iskoláskor: elsődlegesen a napi testnevelés órák és kiegészítő sport tevékenységek jelennek 

meg, diák sport, klubszerű foglalkozások, valamint kulturális rendezvények, színházi 

előadások, múzeumpedagógiai módszerek. 

Fiatal felnőttkor: iskolai, munkahelyi testnevelés, Egészségbarát munkahelyi program, családi 

és baráti kulturális és szórakoztató jellegű programok, mozi, színház, koncert, 

Felnőttkori rekreáció 

1. szakasz – fiatal felnőttkor – cél a motoros képességek fejlesztése, minél jobb kondíció elérése, 

hogy az egyén fizikailag terhelhetővé váljon. fokozatosan kell fejleszteni, figyelembe venni az 

életkorokat, terhelhetőséget és egészségi állapotot. 

2. szakasz – érett felnőttkor rekreációja -kb. 40 éves kortól a cél, a meglévő motoros képesség 

szinten tartása, egészségi állapot hosszantartó megőrzése, biológiai időskor időpontjának 

kitolása, illetve az időskorra történő felkészülés periódusa is ebben a szakaszban történik 

Időskori rekreáció 

Időskori rekreáció – a cél, hogy a meglévő képességek szerint, korábban elsajátított mozgásos, 

és sportformákat folytassa az idős, mérsékelt időtartamban. Tartózkodjon az erő kifejtő 

gyakorlatoktól, az extrém sportoktól. Megfelelő napi ritmus mellett a sport, kultúra, közösségi 

élet, spiritualitás is legyen jelen az idősek mindennapi életében. (Sándor J. 2009.) 
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Az időskori rekreáció funkciója, jelentősége: 

◼ az egyén szempontjából kikapcsolódás, 

◼ művészeti tevékenységek, akár új képesség kiteljesedése, 

◼ új kapcsolatépítés, 

◼ önkéntesség, közösségi tevékenység segítése, 

◼ társadalmi – gazdasági funkciók részben, mérsékelt visszaállítása 

◼ integráció segítése, izoláció megakadályozása, feloldása 

◼ értékesség tudatának megerősítés – családi segítő funkciók erősödése. 

Az idős emberek gyakran felteszik a kérdést, hogy miért jó nekik a rekreációs tevékenység? 

◼ olyan szakemberekre van szükség, akik helyes, meggyőző válaszokat képesek adni, hogy 

mennyiben befolyásolják a várható élettartamot a rekreációs programok, 

◼ milyen hatással van az idős emberekre a testi erőnlét? 

◼ miért van erre szükség? 

◼ hogyan hatnak a pszichés állapotra a rekreációs tevékenységek? 

 

Amikor történelmi időszakokra gondolnak a hallgatók, akkor láthatják, hogy a népi kultúrában 

a napi munkák után jelen volt a beszélgetés, tréfálkozás, családi programok (tollfosztás, 

kukorica hántolása, csigatészta készítés, disznóvágás, tojásfestés stb.) s ha végig követik a mai 

idős társadalomban élőket, akkor bizony hasonló programok, események teszik érdekessé, 

változatossá a kulturális rekreációt. A lelki feltöltődéshez szorosan hozzátartozik a 

spiritualitás, kapcsolat az egyházzal, lelkésszel, ahol a társas kapcsolatok és önkéntes 

szolgálatok is jelen vannak. 

Animációs tevékenységek idős korban (60-65 év) 

1. Motiváció: 

◼ családdal történő együttes kikapcsolódás 

Jellemző: 

◼ eltérő, relatíve jó egészségi állapot, változó teljesítmény, 

◼ lényeges szempont, az egyéni kiteljesedés, aktív-passzív váltakozó program. 

Javasolt tevékenység: 

◼ aktív részvétellel történő foglalkozás, sporttevékenység, kirándulás 

◼ társasági élet, de nagyfokú önállóság 66 év felett. 

2. Motiváció: 

◼ értékesség és hasznosság, bizonyítás, izoláció elleni küzdelem, 

◼ kikapcsolódás, együttlét unokákkal, családtagokkal, társasági életben valórészvétel. 

Jellemző: 

◼ egészségi állapottól függő, földrajzi, települési szerkezettől függő és településen 

meglévő programajánlattól függő. 

Javasolt tevékenység: 
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◼ figyelembe venni az egyéni igényeket, önbizalom növelés, speciális ismeret, tudás 

értékelése. 

(Nádor-Gáspár-Rétsági-Ekler-Szegnerné-Woth-Gáldi 2011.) 

 

A rekreáció tekintetében nagyon fontos, hogy tudjon bánni az idős ember ez idővel, próbálja 

felosztani a napi ritmusa szerint. 

 

8-2. ábra: Időfelosztás 

Forrás: Révész-Müller-Herpai-Boda-Bíró 2015.alapján – saját szerkesztésben 

A rekreáció feltételrendszere és területei 

Egyéni feltételek: 

◼ motiváltság, beállítottság, attitűd, 

◼ mozgásigény, mozgási szokások, 

◼ kulturális igény, képzési, alkotóművészeti igény, 

◼ tanulás, képzés igénye 

◼ egészségtudat, mentálhigiénés állapot 

◼ anyagi lehetőségek, szabadidő tudat. 

Politikai feltételek: 

◼ állami vezetés szemlélete 

◼ idősekkel kapcsolatos törvények, stratégiák, szabályozók, 

◼ gazdasági alapok, rekreációs létesítmények, 

◼ pályázati lehetőségek, országos „mozgalmak. 

Személyi feltételek: 

◼ magas szintű ismeretekkel rendelkező szakemberek (gerontológus, rekreáció szervező, 

alkalmazott gerontológus, stb.) 

◼ vezetés, oktatás, tanácsadás, 

IDŐ amely rendelkezésre áll

fiziológiai 
szükséglet 

ideje

Társadalmilag 
kötött

idő

Szabadidő
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◼ képzés-továbbképzés 

◼ orvosi, egészségügyi feltételrendszer. 

Tárgyi feltételek: 

◼ különböző létesítmények (sport, kultúra, oktatás, szórakozás beltéri, kültéri 

létesítmény) 

◼ kirándulóközpontok, felnőttek kertje, erdei tornapálya 

◼ vegyes rendeltetésű létesítmények (idősek otthona, idősek nappali ellátást biztosító 

intézménye, klubhelyiségek, tornaszoba). 

Természeti környezet: 

◼ levegő, időjárás, park, növényzet, 

◼ szabadtéri sporteszközök. 

Szolgáltatások: 

◼ oktatás, tanácsadás (élelmezés, dietetika, életvezetés, egészségmegőrzés, sport) 

◼ kereskedelem, kölcsönzés, javítás 

◼ idegenforgalom, turizmus. 

(Sándor 2009.) 

8.3. IDŐSKORI REKREÁCIÓS LEHETŐSÉGEK – TERÁPIÁS 

REKREÁCIÓ 

A magyar társadalomban is különbséget kell tenni és 4 nagyobb csoportban kell elhelyezni az 

időskori rekreációs lehetőséget, melyet az egészségi állapothoz viszonyítunk, és terápiás céllal 

végeznek. Néhány fogalom tisztázását is célszerű jelen fejezetben megismerni, úgymint 

egészség, betegség és rehabilitáció. 

A WHO megfogalmazása alapján az Ottawai Chartában 

„ Az egészségi a teljes testi, mentális és szociális jóllét állapota nem csupán a betegség vagy 

fogyatékosság- nélküliség". 

Az egészség dimenziói: 

◼ biológiai - a szervezet megfelelő működése 

◼ lelki egészség – a személyes világnézet, magatartási alapelvek összhangja, belső 

nyugalom önmagunkkal szembeni béke 

◼ mentális egészség – a tiszta tudati állapot és következetes gondolkodás képessége 

◼ szociális egészség – az élet fenntartásához szükséges feltételek – étkezés, öltözet, 

◼ lakhatás, anyagi biztonság (rendszeres havi jövedelem) környezeti tényezők. 

A terápiás rekreációnál a motivációra kell helyezni a hangsúlyt, hiszen a cél egy jó, vagy jobb 

állapot fenntartása, visszaállítása. Ehhez szükséges az idős beleegyezése, hozzájárulása, tenni 

akarása – nélküli a program nem valósítható meg. ehhez szükséges, hogy a szakemberek jól 

ismerjék az idős személyeket. 
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Szükséges az idős ember megismerése, életútja, előélete, korábbi tevékenysége, igénye és a 

jelenlegi egészségi állapota – melyre lehet építeni a szakembereknek a terápiás 

foglalkoztatásokat. A szociális munkában alkalmazott módszerek alkalmazásával juthatnak el 

az életút felvételéhez, az idős ember megismeréséhez. A teamben történő programok 

összeállításánál minden szakember a saját maga specialitásait hozza a rekreációs terv – 

foglalkoztatási terv összeállításához. 

Jelen esetben a team tagjai: szabadidő szervező, gyógytornász, szociális gerontológus, szükség 

esetén orvos, diétás szakember, fizikoterápiás szakember, szociális munkás, egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus szakember. 

 

 

8-3. ábra: Egészséget befolyásoló tényezők 

Forrás: Ádány Róza 2011 

Betegség: 

A betegség a testi-lelki-szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza az embert a 

mindennapos tevékenysége elvégzésében, és a társadalmi életben való részvételben. 

Rehabilitáció: 

Az a célzott tevékenység, ami hozzásegíti a veleszületett vagy szerzett betegségekben, vagy 

balesetek következtében tartósan károsodott embereket a családba, a társdalomba való 

beillesztést, visszahelyezést. (rehabilitáció- visszahelyezés, habilitáció – behelyezés) 

(dr. Papp K.2014.) 

A fogalmak tisztázását követően az idős személyek részére a rekreáció és terápiás rekreáció 

tevékenységét ismerjük meg, melyet táblázatban foglalva jelenítettem meg: 

A. egészséges idős ember 

B. részleges szükséglet kielégítést igénylő idős ember 
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C. térben-időben tájékozott, de beteg (akadályozott) idős ember 

D. térben-időben tájékozatlan idős ember 

8-1. táblázat: Terápiás rekreáció 

 Otthonában élő idős személy Szociális szolgáltatást 

igénybe vevő idős személy 

Egészséges idős 

ember 

egyéni, családi, közösségi, társadalmi 

részvétel, kapcsolat 

fizikai tevékenység: 

elsősorban aktív részvétel (kerti munka, 

háztartási munka, sport) wellness 

program, turizmus 

kulturális tevékenység: 

oktatói tevékenység elsősorban aktív 

önkéntes szolgálat, unokák jelenléte, 

koncert ,bál, hangverseny, hitélet 

gyakorlása 

hobby: 

művészeti alkotó tevékenység, gyűjtés, 

klubszerű tevékenységek, internet 

használat 

közösségi részvétel 

intézményi társadalmi élet 

(Érdekképviselet, különféle 

bizottsági tagság) 

fizikai tevékenység 

(virágoskert gondozás, séta, bel-és 

kültéri torna lehetőség, 

kulturális – szervezetten az 

otthonban, (színjátszó kör), 

könyvtári segítés, 

programszervezés, illetve a 

településen megjelenő programok 

hitélet gyakorlása 

hobby: 

könyv, filmklub, levelezés 

Részleges 

szükséglet 

kielégítést igénylő 

idős ember 

egyéni, családi részvétel, 

kapcsolattartás, unokákkal való 

kapcsolat 

fizikai: 

séta, túrázás, úszás, vízi torna, háztartási 

munka 

kulturális tevékenység: 

aktív-passzív váltakozó formák, 

rövidebb időtartamú szervezett 

programok, csökkenő aktivitás 

hitélet gyakorlása 

hobby: 

klubszerű részvétel 

(ének, zene, tánc, könyvtár, fotó) 

egyéni részvétel napi ritmus 

szerint, érdeklődés alapján, 

egészségi állapottól függő 

fizikai rekreáció: 

tornaszobai alkalom, séta, kerekes 

székes séta, 

sóbarlang-zene, 

kulturális tevékenység: 

évszak szerinti művészeti hetek, 

szervezett programok, aktív-

passzív részvétel 

hitélet gyakorlása, látogató 

fogadása 

hobby: 

nem jellemző 
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Térben – időben 

tájékozott, de beteg 

– akadályozott idős 

ember 

egyén, család, barát és segítő szakember 

részvételével 

fizikai: 

ágykörüli torna, szobatorna, séta – 

minimális háztartási tevékenység, 

egészségi állapot és fizikai állapot függő, 

de célszerű minél tovább fenntartani a 

tevékenységet 

kulturális: 

passzív jellegű olvasás, zene hallgatás, 

televízió nézés, beszélgetés, internet 

használat, baráti kapcsolat fenntartás, 

kreatív foglalkozások 

hobby: 

nem jellemző, de meglévő gyűjtemény 

ápolása, vagy magasabb szintű igény 

esetén könyvkiadás alá rendezés 

egyén – látogató és a szolgáltatást 

végző szakemberek, ápolást, 

gondozást biztosítanak személyre 

szólóan 

fizikai aktivitás: 

minimális, egészségi állapottól 

függő – séta, gimnasztika, lengő 

teke, táncterápia, ülő gyakorlatok, 

kulturális: 

egészségügyi és szórakoztató 

program kapcsolása pl. sóbarlang 

terápia, kabaré hallgatással 

társasjátékok, sakk, darts, 

rejtvények, hangoskönyv, filmklub 

zeneterápia, állatterápia, hitélet 

gyakorlás 

hobby: 

nem jellemző 

Térben – időben 

tájékozatlan 

idős ember 

család, szakemberek segítő 

tevékenysége 

napi ritmus szerinti szükséglet 

kielégítés, egészségi és fizikális állapot 

függő – minden tevékenység segítséggel 

történhet, melyet az idős szívesen végez, 

napi többszöri rövid időtartamban 

Célszerű a napi levegőn tartózkodás, 

séta, vagy kerekes székes séta, 

kulturális ingerek érkezése, találkozások 

lehetősége 

egyén és a támogató közösség, 

szakemberek által segített és 

személyre szólóan tervszerűen 

végzendő tevékenység 

Váltakozó fizikai, kulturális és 

fejlesztő, szinten tartó 

tevékenységről lehet szó komplex 

formában és időtartamban 

demenciával élők támogatása 

zeneterápia, állatterápia, manuál 

terápia,  

Saját szerkesztés 

 

A terápiás rekreációban résztvevő idős személyek részvétele mindig önkéntes és szabad 

döntésen alapuló, az interprofesszionalitást tekintve a különböző szakemberek, különböző 

típusú fejlesztést és szinten tartást javasolnak, melyre rehabilitációs, vagy fejlesztő tervek 

készülnek cél, időtartam, eszközrendszer és módszer meghatározásával. 

Az idős személyek esetében is rendkívül fontos a napi – heti – havi célkitűzés és a szabadidő 

hasznos eltöltésének a rendszere, menete – melyet szívesen végeznek, melyben örömüket lelik, 

s hasznosságérzéssel, örömmel párosul. A terápiás rekreáció alkalmazásával elengedhetetlen 

tényező a napi értékelés, eredmény visszajelzés, dicsérni, célszerű vezetni haladási naplót, a 

tevékenységről, vagy megtartott eredményekről. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A rekreáció megismerése, elsajátítása az alkalmazott gerontológus szakos hallgató részére 

elengedhetetlen amennyiben a mai magyar idősödő társadalommal kapcsolatos ismereteit, 

rekreációs módszereit és gyakorlatát kívánja megismerni, elsajátítani. 

Az oktatási segédanyag jellemzően összefoglalja a fogalom és tartalmi környezetét, alkalmazási 

területeit, szükséges feltételrendszerét, a használatos fogalmak együttes alkalmazásával. A 

rekreációban hangsúlyos szerepet kap a fizikai aktivitás, kulturális rekreációs igény és terület, 

valamint a közösségi és társadalmi részvétel a mindennapokban és a hobby vagy klubszerű 

tevékenységek szerepe. Szakmacsoporton belül külön fejezet foglalkozik a demenciával élő 

idős személyek foglalkoztatásával, terápiás tevékenységével, melyhez speciális szakmai 

ismerettel rendelkező szakember nyújthat segítséget. 

Az interprofesszionális team szerepe révén megismerheti az egészséges idős személy és 

valamilyen akadályozottsággal, betegséggel élő idős személy rekreációs igényét, teljesítési 

lehetőségét, motivációját – a terápiás rekreáció témakörében. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a rekreáció fogalmát, feltételrendszerét és területeit! 

2. Az idősek rekreációját mi jellemzi? – soroljon fel néhányat! 

3. A Fizikai Aktivitás Piramisa – idősek esetében hogyan működik? 

4. Mutassa be a terápiás rekreáció lehetőségét, formáját! 
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9. IDŐSPOLITIKA KIHÍVÁSAI 

KOVÁCS EDINA 
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Kulcsfogalmak: Aegizmus, Aktív idősödés, Jóléti kiadások, Kettős öregedés, Korfa, 

Nyitott koordinációs módszer, Születéskor várható élettartam, 

BEVEZETÉS 

Az idősödés kérdése minden történelmi korszakban foglalkoztatta az embereket. Napjainkban 

ez a kérdés még inkább előtérbe kerül, hiszen a születéskor várható élettartam 

meghosszabbodásával a kronológiai szempontból idősnek mondott korosztály nem alkot 

homogén csoportot az egészségi állapot, a társadalmi részvétel, az önellátóképesség és 

függetlenség tekintetében. A döntéshozóknak ezt szükséges figyelembe venni, amikor az 

idősekre vonatkozó programokban gondolkodnak. 

Az idősekre irányuló szakpolitikák hosszú ideig az időskorhoz kapcsolódó különféle deficitek 

kezelésére irányultak. A népesség elöregedésével párhuzamosan a jelenlegi időspolitika egyre 

inkább arra irányul, hogy miként lehet megőrizni az aktivitást, hogy a ’tényleges’ öregedés 

minél későbbi életkorban következzen be. A társadalom, a közpolitika idősekhez való 

viszonyában változás tapasztalható, az idős emberekkel kapcsolatban már nem a problémák 

kezelése, hanem magának az időskornak az átalakítása, az autonómia megőrzése jelenti a 

kitűzött célt. (Brettner, 2013.) 

9.1. AZ IDŐSPOLITIKÁT MEGHATÁROZÓ TENDENCIÁK, 

DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK, KIHÍVÁSOK 

A második világháború után kiépült, Európa legnagyobb társadalmi vívmányának számító 

jóléti állam hosszú távú fenntarthatósága szempontjából egyik legnagyobb kihívást jelentik a 

demográfiai folyamatok. A csökkenő termékenységi arányszámok következtében a születési 

ráták egyszerű népességi reprodukció alá zuhanása és a megnövekedett várható élettartam 

együttesen eredményezik a társadalom elöregedésének folyamatát. 
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Nem volna önmagában semmi probléma az idősek számának növekedésével, ha nem kísérné 

ezt a társadalom szerkezetének torzulása a születések számának visszaesése miatt. 

 

 

9-1. ábra: A társadalom szerkezetének változása az elmúlt évszázadban Magyarországon (1900, 
1930,1985,2019. évek) 

Forrás: KSH Interaktív korfáinak felhasználásával saját szerkesztés 

 

Ahogyan a 9-1. ábrán látható, a XX. század elején még ideális piramisszerkezet (fekete vonallal 

körülhatárolt terület) az 1930-as évekre már torzul (színes diagram). Itt figyelhetjük meg az 

első világháború okozta „sebhelyet” (nyíl), míg az ábra alsó felén látható, hogy a „Ratkó-

korszak”, majd a „Ratkó- unokák” (nyilak) kicsit visszafordították az előtte megjelent születés-

szám visszaesést. Azonban a 2019. év korfája jól mutatja a mai magyar társadalom helyzetét 

ahol láthatjuk, hogy a Ratkó-korszak után folyamatosan visszaesett a születésszám, s a mai 

magyar állapotok távolról sem hasonlítanak az ideálishoz. Ez már egy elöregedő (sőt 

elöregedett) társadalom szerkezetét mutatja. (5) 
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A születéskor várható élettartam5 számos tényező eredményeképpen nőtt meg, ilyenek például 

csecsemő és gyermekhalandóság csökkenése, a járványok és hatásai kiküszöbölése – 

általánosságban a jobb lét- és munkakörülmények, háborúk limitálása; jobb táplálkozás, 

általánosságban az orvostudomány fejlődésével a jobb minőségű egészségügyi ellátás, a 

lakhatási körülmények javulása. 

A 9-2. ábra a születéskor várható élettartamot mutatja a 2015-2020-ban születettek esetében. 

Látható, hogy a nők minden vizsgált tagországban tovább élnek, mint a férfiak. Születésük után 

a nők átlagosan 83,4 évig élnek, a férfiak csak 78,3 évig. A születéskor várható élettartam a nők 

esetében Japánban a legmagasabb (87,2 év) és Törökországban (79,3 év) a legalacsonyabb az 

OECD tagokon belül. A férfiak esetében Izland (81,6 év) a listavezető és Lettország (69,7 év) a 

sereghajtó. Az ábrán azt is látjuk, hogy Szlovénia kivételével a közép- kelet- európai országok, 

így Magyarország is az OECD átlaga alatt van. (6) 

 

9-2. ábra Születéskor várható élettartam 2015-2020-ban született férfiak és nők esetében 

Forrás: OECD (2017), Pensions at a Glance 2017. 

A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága és jóléti szempontból még több információt hordoz a 

már időskort elérő nők és férfiak várható élettartama. Azok a nők, akik a 2015-2020-as 

időszakban töltik be a 65 évet várhatóan további 21,3 évet élnek még átlagosan, ami 25,5 évre 

fog nőni a következő 50 évben. A ma 65 éves férfiak ezzel szemben csak 18,2 évet élnek még, 

ami 22,8 évre nőhet 2060-2065-re. A nemek közti különbség tehát valamelyest csökkenhet 

2060-65-re. 

Az átlagtól eltérően, míg a japán nők várhatóan 29 évet fognak még élni 65 éves koruk elérése 

után, addig Magyarországon még 2060-65-ben is csak 22,3 évet, amivel a sor legvégén állunk. 

(6) 

  

 

5 Azt fejezi ki, hogy egy újszülött az adott év halandósági viszonyai (korspecifikus halálozási valószínűségek) mellett 

még átlagosan hány évi élettartamra számíthat. 
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9-3. ábra Várható élettartam 65 éves nőknél 2015-2020 és 2060-65 között6 

Forrás: OECD (2017), Pensions at a Glance 2017. 

 

Férfiak esetében is csak Lettországot előzzük meg a várható 19,3 évvel, míg Izraelben, Izlandon 

és Svájcban 24,2-24,1 évvel is számolhatnak a 65 évesek 2060-ban. A többi közép- kelet- 

európai ország is (Szlovénia kivételével) az OECD átlag alatt marad, relatív pozícióján az 

előrejelzés alapján nem tud javítani. 

A nemek közötti különbség átlagosan 2-4 év. 5 év is lehet Japánban és Dél-Koreában, míg 

Izlandon, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban ez csak 1,5 év. (Pensions at a Glance 2017, 

OECD and G20 Indicators, 2017.) 

Jelentős eltérés tapasztalható az egyes országok között, s ez előre láthatóan nem változik. 

Feltehetően a magyar lakosság tudatosabb, egészségesebb életmóddal és egy az egészségügy 

strukturális reformja mellett elkötelezett kormányzattal valószínűleg látványosan javíthat 

ezeken a számokon. 

  

 

6 A várható élettartam becslések adott időpontra/időszakra vonatkoznak (itt 2015-2020 és 2060-65) az adott 

időszakban élő különböző életkorú (tehát különböző születési kohorszokba tartozó) emberek halálozási rátájának 

feltételezése mellett. A kohorsz vagy nemzedéki mértékek ugyanazon születési kohorsz halálozási rátáját használják 

a különböző időszakokban, így figyelembe veszi az 50 alatti javulást is a halálozási rátákban, ezért enyhén 

magasabbak. 



9.1. Az időspolitikát meghatározó tendenciák, demográfiai folyamatok, kihívások | 143 

 

 

 

9-4. ábra Várható élettartam 65 éves férfiaknál 2015-2020 és 2060-2065 között 

Forrás: OECD (2017), Pensions at a Glance 2017. 

 

Ami a hatvanöt évnél idősebbeknek az egész népességhez viszonyított arányát illeti, a 

következő ötven évben dinamikus növekedés várható szinte egész Európában a háború utáni 

időszakhoz képest. Lényeges, hogy az öregedés dinamikájában beálló változás Kelet-Közép-

Európában lesz a legjelentősebb. Az 5. sz. grafikon ezt a változást szemlélteti. (7) 

 

9-5. ábra A hatvanöt évnél idősebbeknek az egész népességhez viszonyított arányának növekedése (%), 
1950-2010, 2010-2060 (előrejelzés) 

Forrás: Nemzetközi Kutató- és Elemzőközpont, 2013. 

Mindezek a demográfiai folyamatok a munkaképes korú népesség fogyását, és ebből 

következően az adóbevétel csökkenését, a jóléti rendszerek fönntarthatóságának 

megkérdőjelezését eredményezi. 
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9.2. JÓLÉTI JUTTATÁSOK 

Az időspolitikák és a hozzá tartozó gondozási rendszerek újragondolása folyamatosnak 

tekinthető minden országban. Ennek célja a társadalmi szükségletek és a jóléti források között 

húzódó feszültség csökkentése, illetve egy fenntartható, jó minőségű szolgáltatás biztosítása az 

idősek számára. Hazánkban is komoly kihívást jelent azon rendszerek fenntartása, melyek az 

időskorúak jólétéért felelősek. 

Az Uniós tagállamok jóléti kiadásait figyelembe véve a második világháborút követően 

kialakult jóléti állam modell Európában, lényegében az idősödésre reagáló intézkedésekként 

foghatók fel. (8) 

A 6. sz. diagramon diagrammon jól látszik, hogy az egyes államok jóléti kiadásainak fő jellemzői 

igen hasonlatosak, nem lehet csoportokat képezni a jóléti államok tipizálása mentén. A 

kiadások kb. 40%-a az időskorúak biztonságára (nyugdíjrendszerek), harmada az 

egészségügyi kiadásokra megy el. Ez utóbbi kiadások jelentős része is az időseket célozza meg. 

Magyarország mellett Németország, Ausztria, Svédország és Nagy-Britannia nyugdíjakra 

fordított kiadásai arányaiban meghaladják az uniós átlagot. Érdekességként jegyzem meg, hogy 

a vizsgált országok közül 2016-ban, Magyarország fordított legnagyobb arányú juttatást a 

családtámogatásokra. 

 

 

9-6. ábra Társadalmi juttatások, funkció szerint – az összes juttatás %-ában (2016) 

Forrás: KSH/Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 

A jóléti kiadások aránya mellett, célszerű azok mértékét is figyelembe venni, mivel ez sokkal 

árnyaltabb képet rajzol a jóléti kiadásokat illetően. 
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9-7. ábra Szociális védelemre fordított, egy főre jutó összes kiadás, ECU-ben/euróban 

Forrás: KSH/Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 

 

A rendszerek fenntartására a tagállamok láthatóan eltérő összegeket szánnak. Az Eurózónához 

tartozó 19 állam többszörösét költi jóléti kiadásokra, mint a közép – kelet európai országok. 

9.3. IDŐSPOLITIKA VÁLTOZÁSA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI 

STRATÉGIÁKON KERESZTÜL 

Az időskor és a közpolitika szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a jóléti államok 

kialakulásakor az aktív korosztály által befizetett járulékokból és adókból finanszírozták az 

idősek ellátását. A demográfiai folyamatok kedvezőtlen változása, az aktív korcsoport 

arányának csökkenésével, az idősekről való gondoskodás mára a jóléti társadalmak egyik 

kiemelt dilemmájaként jelenik meg, mely maga után vonja az idősödés társadalmi, gazdasági 

és pénzügyi hatásainak elemzését. A közpolitikai diskurzusban az 1990-es évekig az 

időskorosztályhoz kapcsolódó kérdéseket szociális, majd gazdasági problémaként 

azonosították. Az 1990-es években a politikai gondolkodásban nyomot hagytak a gazdasági 

terhek növekedése, a pénzügyi krízishelyzetek gyarapodása, a jóléti állam átrendeződésének 

hatásai, a demográfiai változások és a globalizáció következményei. 

Az utóbbi évtizedben azonban az időskorról való felfogás jelentős mértékben megváltozott, és 

ez a változás végiggyűrűzött az időspolitika nemzetközi színtereitől egészen a lokális politika 

szintjéig. 
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Az időspolitika átalakulására egyfajta felülről lefelé haladó (top-down) folyamat volt a 

jellemző, melyben a World Health Organisation (továbbiakban WHO) tekinthető a változások 

kiinduló pontjának. (9) 

A változás folyamatában mérföldkőnek tekinthető a WHO-nak az ENSZ Madridi Idősügyi 

Világkongresszusára készített 2002-es dokumentuma, az „Aktív időskor - politikai 

keretrendszere” (Active Ageing - Policy Framework) mely először gondolkodik az idős 

emberről a maga emberi teljességében. Kihangsúlyozza, hogy a figyelmet az emberi élet 

kiteljesedésére kell fordítani és nem kizárólag a szociális és egészségügyi vonatkozásokra 

leszűkíteni. A szociális és gazdasági problémák és a veszteségek helyett az aktív időskor 

eszményét helyezte előtérbe. A WHO dokumentuma a nemzetállamok közötti és a 

nemzetállamokon belüli diskurzusokat kívánta elősegíteni, arra ösztönve a nemzeti 

kormányzatokat, hogy támogassák, illetőleg törekedjenek az aktív időskor eszményének 

megvalósítására, továbbá a nemzetállamok működjenek együtt a célok kijelölésében és 

elérésében, hiszen a különböző szintű kormányzatok és a civil társadalom közös erőfeszítése 

képes átalakítani az időspolitikát. A dokumentum az aktív időskort lehetőségként értelmezi, 

hogy a nyugdíjas generáció minden tagja érje el a fizikai, a mentális, a szociális jól-létet, és az 

igényeikhez igazodóan vegyenek részt a társadalmi, a gazdasági, a kulturális, a közösségi élet 

minden területén, valamint családjaik, szűkebb és tágabb környezetük támogatásában. 

Az aktív időskor jelentéstartalmának négy legfontosabb eleme az aktivitás, az autonómia, a 

függetlenség, az életminőség, a várható egészséges élettartam. A WHO megközelítése 

értelmében a cél eléréséhez elengedhetetlen az idősek biztonságát megvalósító, az 

életminőségüket javító ellátások és szolgáltatások igénybevételének lehetősége (10) 

A nemzetállami szintet célozza meg a WHO Európai Regionális Irodája által 2012 

szeptemberében kibocsátott „Egészséges öregedés európai stratégiája és cselekvési terve 

2012-2020” (Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012-2020), amely 

együttműködésre szólította fel az európai tagállamokat az egészséges időskor elérése 

érdekében. Kulcsfontosságúnak tartja az egészség és a társadalmi fenntarthatóság 

szempontjából az egészséges öregedésbe való befektetést, így a későbbi életkorban több ember 

számára kell elérhetővé tenni az aktívabb és egészséges életet (11) 

Az aktív idősödés megvalósítása érdekében a WHO támogatta a „Korbarát városok és 

közösségek globális hálózatának” (Global Network of Age-Friendly Cities and Communities) 

létrejöttét, mivel felismerte, hogy az idősödés és az urbanizáció két, egymással párhuzamosan 

zajló folyamat a világ szinte minden területén. A „Korbarát városok” című WHO kiadvány 

javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy azok alkalmazásával a helyi szinten még 

hatékonyabbá váljon az aktív időskor megvalósítását támogató tervezés és végrehajtás, ezzel 

támogatva a korosztály tagjait a lehető legjobb életminőség elérésében. (12) 

Az időspolitika változásában szerepet játszott – noha jóval kisebb mértékben, mint a WHO – az 

Európai Unió is. Az Unió időspolitikai diskurzusaiban egyfajta kettősség figyelhető meg, sok 

esetben egyazon dokumentumon belül együttesen jelennek meg az időskorhoz kötődő 

kihívásokhoz valamint az időskorban rejlő lehetőségekhez kapcsolódó tartalmak. (9) 

Az idősek helyzetét az Európai Unió kezdetben a foglalkoztatáspolitika oldaláról közelítette 

meg. A Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól (1989) kimondja, 

hogy az időspolitikát kiemelten kell kezelnie az Uniónak. Formálisan is elismeri az idősek 

önálló életvitelhez való jogát, emellett kiemelte a tagállamok kötelezettségeit az idősek 

alapvető jogainak védelmében, pénzügyi és kapacitásbeli hátrányaik leküzdése érdekében. A 

javaslatok között szerepel, hogy nyugdíjba vonuláskor minden munkavállalónak biztosítani 
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kell a tisztességes életszínvonal fenntartásának képességéhez, és speciális szükségleteiknek 

megfelelő egészségügyi és szociális segítséghez szükséges forrásokat. 

Az 1997-es Amszterdami Szerződés a diszkrimináció elleni küzdelem keretében az idősekkel 

szembeni kor alapú diszkrimináció megszüntetésére való törekvést is előírja. 

A kilencvenes években a Bizottság az idősekre vonatkozó programok négy kulcsfontosságú 

területét határozta meg: az idősebb nők helyzetének javítása, az idősödő munkaerő kezelése, a 

munkából a nyugdíjba vonulás átmenete, és a dependens idősek ellátáshoz való hozzáférése. 

2000-ben az Unió új iránymutatást fogalmazott meg az idősek foglalkoztatottságára 

vonatkozóan, melyben előírják, hogy a tagállamok egyre több forrást fordítsanak az aktív 

öregség programjára, és egyre szélesebb körben ismerjék el, hogy ezek a programok 

szükségesek az öregedő társadalom kihívásaira adott válaszkeresésben. A Stockholmi 

Csúcson az idősebb munkavállalókra vonatkozóan került megfogalmazásra célként 2010-ig az 

50%-os foglalkoztatási arány elérése. Alapvetően ez vezetett el az aktív időskor 

koncepciójához, amelynek lényege, hogy az idős emberek minél tovább aktívak maradjanak a 

társadalomban és a gazdaságban. (13) 

Az „Európa 2020 Stratégia” fogalmazta meg először az Unió jövőbeni elgondolásait a 

demográfiai változás és az egészségügyi ellátás, valamint az egészség és az aktivitás 

megőrzésével kapcsolatban. 

Az Európai Unió 2012-ben elkészítette az „Európai innovációs partnerség az aktív és 

egészséges idősödésért” stratégiát, mely a WHO aktív időskor paradigmájára épül 

[COM(2012)83]. A stratégia három célterületre összpontosít: a) megelőzés, szűrés és a korai 

diagnózis; b) gondozás és a gyógyítás; c) az aktív időskor és az önálló életvitel (9). 

Az időskorhoz kötődő kihívásokhoz kapcsolódóan az Európai Bizottság 2012-ben adta ki „A 

megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” címmel Fehér 

könyvét. Ebben sürgeti a nemzetállamokat olyan átfogó stratégiák kidolgozására és 

működtetésére, amelyek a nyugdíjrendszereket a változó gazdasági és demográfiai 

viszonyokhoz igazítják. Európai szintű, előremutató szakpolitikai irányvonalakat és 

kezdeményezéseket javasol. Tárgyalja a nyugdíjrendszerek problémáival kapcsolatos közös 

aggályokat, és programot határoz meg a hosszú távon megfelelő és fenntartható nyugdíjak 

érdekében. Feltételeket kíván megteremteni, hogy a nők és a férfiak egész életük során nagy 

számban legyenek jelen a munkaerőpiacon, több lehetőséget adva a biztonságot kiegészítő 

nyugdíj-megtakarítások összegyűjtésére. (14) 

Az Unió a nemzeti kormányokat arra bíztatta, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban 

a strukturális alapok célkitűzéseihez illeszkedő időspolitikai terveket készítsenek. 

Mindemellett a hatékonyság érdekében a partnerséget továbbá a jó gyakorlatok megosztását 

is szükségesnek tekinti. Az Unió az európai időspolitika harmonizációja során túllépett az 

ellátási kötelezettségek megfogalmazásán, egyúttal az aktív és egészséges időskort helyezte az 

időspolitika homlokterébe. 

A tagállamok időspolitikájának befolyásolása esetében - tekintettel a hatásköri szabályokra is 

- az Európai Unió sokkal inkább folyamodik a kevésbé formalizált eszközökhöz - különösen a 

nyitott koordináció keretrendszerében - mint a formális megoldásokhoz. Az Európai Unió a 

foglalkoztatás, illetve a szociális ellátások területén is a nyitott koordináció módszerét követi, 

ami azt jelenti, hogy a tagállamok önállóságuk megtartásával, saját hatáskörben hozzák létre 

politikájukat. Közösségi szinten csak útmutatás, a célok kijelölése folyik, valamint koordinálás 

és ellenőrzés. 
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A nemzetközi (WHO) illetve az európai idősügyi politika-átvétel esetében is kiemelkedő a 

diszkurzív folyamatok jelentősége, mérsékelt az instrumentális megoldások szerepe. 

A nemzeti szakpolitika-alkotás során egyaránt találni példákat az intézményes, valamint a 

diszkurzív eszközök alkalmazására a helyi politika befolyásolása során. Az intézményes 

eszközök között említhető a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség, továbbá a 

költségvetés általi finanszírozás. (9) 

A hazai időspolitikában is megjelentek azok az értékek, amelyek az európai idősügyi 

párbeszédet meghatározzák, mint a függetlenség, a társadalmi részvétel és attitűd, a biztonság, 

az egészség. A nemzetközi időspolitika szemléletváltozásának jelei a hazai jogszabályokban is 

érzékelhetők. 

Azonban a hazai időspolitika legfontosabb dokumentuma az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

(81/2009 (X.2.) OGY határozat) és az első Idősügyi Cselekvési Terv (1087/2010. (IV. 9.) 

Kormányhatározat) sem fogalmazott meg elvárásokat a helyi időspolitika újraértelmezésével 

kapcsolatban. (9) 

Idősügyi Nemzeti Stratégia átfogó tervként azonosítja az időskorral kapcsolatos kérdéseket, 

dilemmákat, válaszokat, valamint hosszú távú alternatív javaslatokat határoz meg a 2034-ig 

terjedő időszakra. A felmerülő kérdések túlmutatnak az egészségügyi és a szociális ellátás 

területén, s a társadalmi működés minden szegmensére - érintik a lakhatást, a közlekedést, a 

kultúrát, a gazdasági életet - hatást fejtenek ki. 

Az Idősügyi Stratégia, a nemzetközi dokumentumokkal összhangban az idősek aktív, önálló, 

független életvitelének elősegítését tűzte ki célul, melynek érdekében összehangolt 

kormányzati munkát kíván megvalósítani. A stratégia egy széleskörű helyzetelemzést 

követően felhívja a figyelmet a korosztályt érintő legfontosabb problémákra. Kockázati 

tényezőkként sorakoztatja fel a társ elvesztését, a települési egyenlőtlenségeket, az egészségi 

állapotot, a társadalmi tőke hiányát, a jövedelmi helyzetet. A hátrányok kezelése, kiküszöbölése 

tervszerű, tudatos kormányzati koordináció mellett, társadalmi összefogással valósítható meg. 

Mindezért horizontális célként fogalmazza meg a társadalmi nyilvánosság elérését, a 

legszélesebb körű folyamatos tájékoztatást, a nyílt kommunikáció és a partnerség elvének 

alkalmazását, valamint az idősödéssel kapcsolatban a minden korosztályt elérő és érintő 

szemléletformálást, az alábbi prioritások mentén: 

◼ Aktivitását és függetlenségét, társadalmi presztízsét megőrző idősödő és idős ember 

◼ Biztonság és megfelelő életminőség, a betegségek kockázatának alacsonyan tartása, az 

emberi méltóság megőrzése és a funkcionális önállóság elősegítése 

◼ Élethosszig tartó fejlődés, törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az 

önmegvalósításra 

◼ Társadalmi részvétel és bevonódás, közösségi megbecsültség növelése 

◼ Esélyegyenlőség, pozitív reakciók az idősödés és a hosszabbéletűség 

társadalompolitikai kihívásaira, fellépés az ageizmus ellen. (15) 

A nemzetállami és a helyi időspolitika közötti top-down kapcsolat legfontosabb hazai eszközeit 

az „idősbarát önkormányzat” pályázatok, valamint az esélyegyenlőségi programok jelentik. A 

magyar kormányzat az „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázati kiírásában, illetve a helyi 

esélyegyenlőségi program készítését meghatározó 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletben 

fogalmaz meg kívánalmakat az önkormányzatok időspolitikájával kapcsolatban. 

Mindkét dokumentum jelentősen túllép a korábbi jogszabályok szemlétén, melyekben az 

időspolitika dominánsan a különféle konkrét feladat-ellátási kötelezettségekben merült ki, és 
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olyan elvárásokat jelenítenek meg, melyek közvetlenül a nemzetközi színtereken 

megfogalmazott időspolitikai elgondolásokból eredeztethetőek. (9) 

Az „Idősbarát Önkormányzati Díj” már az Idősügyi Stratégia elfogadása előtt az időspolitika 

szemléletformálását kívánta előmozdítani. A díj alapításáról szóló rendelet elvárásokat 

fogalmaz meg a pályázó önkormányzatok tevékenységével kapcsolatosan, melyek túlmutatnak 

a jogszabályokban megfogalmazott kötelező feladatellátáson. A sikeres pályázat 

kritériumaként fogalmazódik meg a jogalkotó részéről az idősek bevonása a helyi közéletbe, a 

folyamatos társadalmi párbeszéd megléte, valamit a hozzájárulás az idősek szabadidejének 

hasznos eltöltéséhez. (16) 

Az „Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. 

paragrafusa értelmében a települési önkormányzatoknak helyi esélyegyenlőségi 

programmal kell rendelkeznie. A települési önkormányzatok időspolitikáját befolyásoló 

elvárások azonosíthatók „A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól” szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletben. Az időseket a kiemelten hátrányos 

helyzetű célcsoportok közé sorolja, s rájuk vonatkozó intézkedések kapcsán terjed ki a 

korcsoportra is a szabályozás. A rendelet az idősek esélyegyenlőségét meghatározó 

indikátorok esetében az institucionális elemekre összpontosított, de ezek túlmutatnak az 

önkormányzatok jogszabályi kötelezettségein. A jogszabályban megjelenik az aktív időskor, 

ehhez kapcsolódóan az élethosszig tartó tanulás, az info-kommunikációs technológiai 

jártasság, a kulturális életben való részvétel. Az időskorosztály speciális igényeit kielégítő 

programok meglétét is elvárja a jogalkotó. Továbbá a rendelet a helyhatóságok programjaitól 

megkívánja az idős korcsoport problémáinak azonosítását és a jövőbeni időspolitikai célok 

megfogalmazását is. (9) 

Magyarország több programmal kapcsolódott az Európai Parlament és a Tanács 940/2011/EU 

határozatával elfogadott „Aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai 

évéhez (2012.)” A programok a tevékeny idősödés, aktív állampolgárság, a nemzedékek 

közötti szolidaritás, valamint a demográfiai idősödés egyre kiterjedtebbé válásával összefüggő 

újszerű kérdéseket és újfajta válaszokat, megoldásokat célozták meg. Az aktivitás, az 

együttműködés, valamint az élethosszig tartó tanulás területén bemutatásra kerültek jó 

gyakorlatok, kezdeményezések. (17) 

Az „Európai Korbarát Városok és Közösségek” hálózatához Magyarországon egyetlen város, 

Győr csatlakozott a „Dublini Nyilatkozat” aláírásával (Signatories 2013). Győr városának 

teljesítenie kell a csatlakozás kritériumait, melyben meghatározó az idősek részvételének 

támogatása a közösség életében, továbbá a „Korbarát Városok” dokumentuma alapján értékelő 

rendszert és cselekvési tervet is ki kell dolgoznia. Győr városa az aláírással vállalta a hálózat 

fejlesztését, további városok bekapcsolását a hálózatba. Az önkormányzat a 120/2013 (V.31) 

Győr MJV Közgyűlésének határozatában a csatlakozás előnyeként a korbarát városok 

aktivitásainak és a legjobb gyakorlatainak megismerését jelölte meg. (9) 
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9.4. A HAZAI IDŐSPOLITIKA ELEMEI 

9.4.1. Foglalkoztatás 

A munkaerőpiacra még mindig jellemző a korral kapcsolatos diszkrimináció. A munkaadók 

többsége nem érzékeny a közpolitikában tapasztalható szemléletváltozásra, korlátozza az idős 

munkavállalók arányát (akár a kollektív szerződésben is megjelenítve), és így a tartós 

munkanélküliség sokkal inkább sújtja az időseket, mint a fiatalokat. 

Az idősödő munkavállalókkal szembeni előítéletesség oka az a vélekedés, amely szerint a 

korral együttjáró funkcionális és egészségügyi hanyatlás automatikusan gyengébb 

teljesítményhez és csökkenő termelékenységhez vezet. Ugyanakkor felmérések eredményei 

egyre több a bizonyítékot mutatnak arra, hogy a munkatapasztalat jóval megbízhatóbb és 

biztosabb mutatója a termelékenységnek mint az életkor. Számos tulajdonság, mint a 

bölcsesség, stratégiai gondolkodás, a holisztikus érzékelés és a mérlegelési képesség a korral 

együtt fejlődik, és igazából idősebb korban jelentkezik leginkább, valamint a munkatapasztalat 

és a szakértelem is a korral együtt gyarapodik. Ugyanakkor a funkcionális képességek (főleg a 

fizikai és az érzékelési) némelyike hanyatlásnak indulhat a természetes öregedési folyamatok 

következtében. Mindezeket figyelembe kell venni a kockázatértékelés során, és a munkáltató 

munkaképesség fejlesztését célzó munkahelyi intézkedéseinek a munka minden dimenziójára 

ki kell terjednie, megkövetelve a munkáltató és a munkavállaló együttműködését. Szervezeti 

szinten kívánatos lenne működtetni a kormenedzsmentet, amely a mindennapi irányítási 

feladatok során figyelembe veszi a korral kapcsolatos tényezőket, azaz életút-alapú 

megközelítést alkalmaz, és egyenlő esélyeket teremt minden korcsoport számára. (17) 

Az idősek életkor szerinti hátrányos megkülönböztetésének tilalma az Európai Unióban a 

munka világával kapcsolatos szabályokon alapszik. Egyik fontos alapelv a munkavállalás 

szabadsága, az idősek maguk dönthessenek, mikor szeretnének a munka világából kivonulni. 

A foglalkoztatás világában elszenvedhető diszkrimináció csökkentésének két fontos területe, a 

foglalkoztatottak kor szerinti megkülönböztetésének tilalma, valamint a kiszorulók munka 

világába történő visszalépésének támogatása. (8) 

A hazánk a második területen több eredményt ért el, de az első területen is javuló tendencia 

látszik. Míg 2011-ben az 50+ korosztályban 38,8% volt a foglalkoztatási arány, addig 2017-ben 

14,8%-ot emelkedve 53,6%-ot ért el. Mindemellett van még hová fejlődnünk, hiszen az Európai 

Unió idősödő (55 – 64 év) lakosságának foglalkoztatási rátája 2017-ben 60,6% volt, s a 28 

tagország közül, csak hét ország vonatkozó adatait sikerült felülmúlnunk (8. ábra) 
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9-8. ábra Az Európai Unió országainak aktív népességén belül az 55-64 év közötti korosztály 
foglalkoztatási aránya 2017. 

Forrás: EUROSTAT adatai alapján saját szerkesztés 

9.4.2. Nyugdíjrendszer Magyarországon 

A nemzeti nyugdíjrendszerek pénzügyi stabilitásának, hosszútávon fenntartható 

működésének biztosítása hamarosan a legégetőbb problémává válik szerte a világon, így 

Magyarországon is. 

A hazai nyugdíjrendszer – az európai államok nyugdíjrendszereihez hasonlóan – a 

fenntarthatóság állandó nehézségével küzd. Ennek okaként az alábbi finanszírozási és 

szerkezeti problémákat nevesíti a szakirodalom: 

◼ A születéskor várható élettartam növekedése mely jelentős mértékben befolyásolja a 

nyugdíjban eltöltött életévek számát is. Előzetes számítások szerint 2040-ben a férfiak 

részére legalább 16 évig fognak nyugdíjat folyósítani, míg jelenleg ez az időintervallum 

nem éri el a 10 évet. 

◼ Az aktív korosztály arányának csökkenésével együttjáró alacsonyabb járulékbefizetés 

növeli a nyugdíjkassza hiányát. 

◼ Az igen alacsony születésszám, melynek következtében Magyarországon 2050-re az 

eltartási arányszám kettő fölé emelkedhet. 

◼ A jelenlegi hazai nyugdíjrendszer transzparenciáját nehezíti, hogy „vegyes profilú”, azaz 

egyaránt tartalmaz „szolidaritási (öregségi nyugdíjjogosultsághoz fűződő) és szociális 

(rokkantnyugdíjazás és korhatár előtt nyugdíjjogosultság köréhez tartozó) elemeket. 
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◼ A magyar lakosság döntő többsége még nem készül tudatosan az időskorra, és nem 

fordít kellő figyelmet az időskori öngondoskodásra. Ezt az alacsony jövedelmek mellett 

a pénzügyi kultúra hiánya és a háztartások jelentős mértékű eladósodása is gátolja. 

◼ A 2008-as gazdasági krízis következtében a magán-nyugdíjpénztárak nemcsak komoly 

anyagi veszteséget szenvedtek el, hanem a kialakult bizalmatlanság miatt a 

pénztártagok száma is csökkent. (9) 

Amennyiben az időben visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy a második világháborút követően 

minden magyar nyugdíjalap csődbe ment a tulajdonukban levő ingatlanokat ért károk és a 

hiperinfláció következtében. 1950-es években a bérből és fizetésből élők számára bevezetésre 

került egy egységes, felosztó-kirovó rendszer. Kezdetben ez a rendszer körülbelül a népesség 

felét érte el, de az 1975-ben elfogadott nyugdíjtörvénnyel megvalósult a nyugdíjrendszer 

kiszélesítése, mind a jogosultságok, mind a járadékok körének kiterjesztésével. Ezzel szinte 

minden állampolgár számára elérhetővé váltak az öregségi-, a hozzátartozói nyugellátások 

valamint a rokkantsági nyugdíjak (1975. évi II. tv. 39. § -75. §). 

A nyugdíjasok számának növekedése, valamint a keresetek és a szolgálati idő emelkedése a 

nyugdíjkiadások GDP-hez mért arányát az 1970. évi 3,5 százalékról 1980-ra 6,9 százalékra, 

majd 1990-ben 8,8 százalékra emelte. (18) 

A nyugdíjkiadások növekedési üteme a rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás 

következtében tovább fokozódott, így elkerülhetetlenné vált a nyugdíjrendszer reformja. A 

változtatások – melyek érintették a nyugdíj összegének kiszámítási módját, az öregségi 

nyugdíjkorhatár emelkedését, valamint 1993. évtől az önkéntes nyugdíjpénztárak felállítását – 

ideiglenesen megóvták az összeomlástól a hazai nyugdíjrendszert, azonban szükségesé vált 

egy átfogó reform kidolgozása, melynek bevezetésére 1998 januárjában került sor.7 Az 

átalakulással három pillérre bővült nyugdíjbiztosítási rendszer, megőrizve a korábbi felosztó- 

kirovó rendszert, az önkéntes nyugdíjpénztárakat, ezek mellett kialakítva a tőkefedezeti elven 

működő kötelező magán nyugdíjpénztári rendszert. A második pillérhez tartozó 

nyugdíjszámlákon lévő összegek esetében lehetségessé vált az öröklés. A nyugdíjak emelési 

szabályait a törvény megváltoztatta. Az addig érvényes nettó bérindexet követő indexálást 

fokozatosan felváltotta a svájci index.8 

A társadalmi és a gazdasági hatások következtében a nyugdíjkassza fizetőképességének 

megőrzése érdekében a nyugdíjrendszer ismételt reformja elodázhatatlanná vált, így első 

lépésként – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény értelmében – az öregségi nyugdíjkorhatár fokozatos 

felemelése valósult meg hazánkban. A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló 2010. évi 

C. törvény értelmében 2010-ben megszűnt a munkavállalók második pillérbe történő kötelező 

befizetése. Magyarországhoz hasonlóan az európai térség országaiban több helyütt a 

nyugdíjrendszerek második pilléreit megszüntették vagy felfüggesztették. 2010-től a svájci 

indexálás helyett bevezetésre került a GDP növekedés mértékétől függő nyugdíj prémium, és 

az inflációtól függő nyugdíjemelés. 

 

7 A reformcsomag négy törvényt tartalmazott: 1) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 2) 1997. évi LXXXI. törvény a 

társadalombiztosítási nyugellátásról, 3) 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a 

magánnyugdíjpénztárakról; 4) 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól; 

8 Az éves nyugdíjemelés 50%-ban a várható inflációt, 50%-ban a várható nominális keresetnövekedést veszi alapul. 

https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/1-99700082.TV/listid/1551043302108
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/1-99700082.TV/listid/1551043302108
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A nyugdíjas korosztály létszámának csökkentését szolgálta a 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (1) 

bekezdése, mely a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénylését 2011. december 31-ével 

megszüntette. (9) 

A nyugdíjrendszer változásainak áttekintését követően a hosszú távú fenntarthatóság 

szempontjából három tényező látszik kulcsfontosságúnak: 

◼ az öregségi nyugdíjkorhatár felemelése, 

◼ az aktív korú népesség foglalkoztatási arányának növelése, 

◼ a gyermekvállalás ösztönzése 

Ezen túlmenően nem lehet figyelmen kívül hagyni az időskorra való tudatos felkészülés 

támogatását sem, melyet elősegíthet az életpálya tervezés, a pénzügyi kultúra kiszélesítése is. 

9.4.3. Egészségügyi ellátás 

A demográfiai öregedés folyamata a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságának kérdése mellett 

felveti az egészségügyi és a szociális szolgáltatások fenntarthatóságát is, mely szintén 

érzékenyen érinti az államháztartás pénzügyi egyensúlyát. 

Az időskorban a biológiai és a pszichoszociális tényezők megváltozása miatt egyre gyakoribbá 

válnak a krónikus betegségek (17), így az idősödő társadalmakban növekvő tendenciát mutat 

az idősek egészségügyi ellátása iránti kereslete. Ez fokozza az ágazat forrásigényét, azonban a 

kormányzatok egyre kevesebbet kívánnak költeni az egészségügyi szolgáltatásokra, pedig az 

országok gazdasági helyzete, a lakosság egészségi állapota és az egészségügyi ellátórendszer 

között szoros összefüggés mutatkozik. A magyar lakosság egészségi állapotában javulás 

figyelhető meg, bár még mindig jelentős a hátrányunk az európai térség fejlettebb 

tagállamaival szemben. 

Mint a korábbi fejezetben láthattuk, a magyar lakosság születéskor várható átlagéletkora 

fokozatosan emelkedik, de ennek ellenére rövidebb ideig élünk és az egészségben eltöltött 

életéveink száma is alatta marad az Európai Unió átlagának. (9) 

2016-ban a becslések szerint az Európai Unióban várhatóan a nők 64,2 év, míg a férfiak 63,5 

év egészségben eltöltött évre számíthatnak. A nők a születéskor várható élettartamuknak 

körülbelül 77% -át, míg a férfiak 81% -át élik egészségesen. A nők várható élettartama 2016-

ban az Európai Unióban átlagosan 5,4 évvel hosszabb volt, mint a férfiaké. 

Ugyanakkor ezeknek a további éveknek a többségében általában napi tevékenységükben 

korlátozottak, míg a férfiak átlagosan nagyobb arányban töltik rövidebb élettartamukat 

egészségesen. 

A magyar nők átlagosan 60,2 egészségben eltöltött évre számíthatnak, míg a férfiaknál 59,5 év 

az átlag, vagyis mindkét nem a nyugdíjkorhatárnál hamarabb számíthat a megbetegedésekre. 

(Eurosat, 2016.) 

Az egészségügyi ellátás hazánkban két szintre tagozódik, alap és szakellátásra. Az alapellátás 

legfontosabb pillére a háziorvosi ellátás, mely személyes, folyamatos jellegű és hosszú távú 

együttműködésen alapuló, praxisokra épülő egészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyi ellátás 

területén is érvényesül a települési lejtő, hiszen sok kistelepülésen nincs mindennap elérhető 

háziorvosi rendelés, a háziorvosi praxisok 0,2 százaléka betöltetlen (KSH 2012.), mindemellett 

1300 településen nincs rendelő, vagy a háziorvosi rendelés másik településen történik (ÁSZ 

2011). Az egyéni kockázatoknak tekinthető életmód és biológiai tényezők szűrése, a 
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betegségek korai felismerése, a kezelés, a rehabilitáció, és a gondozás megszervezése nem tud 

minden esékeny csoporthoz egyenlő eséllyel eljutni 

A szakellátások közül a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás a járóbetegszakrendelés, mely 

a mobilizálható betegek gyógyító-megelőző tevékenységét látja el beutalás vagy önkéntes 

igénybevétel alapján. A szakellátások elérése is nehézségekbe ütközik a kis lakosságszámú 

településekről, gyakran a közlekedési lehetőségek korlátozottsága miatt (KSH 2012.). 

A szakellátás következő szegmense a fekvőbeteg ellátás. A kórházi ágyak száma 

Magyarországon folyamatosan csökken, az Európai Unóban 2001-ben átlag 61 ágy jutott 10 

000 lakosra, ezzel szemben hazánkban ugyanebben az évben a 10 000 lakosra jutó ágyak 

száma 80 volt, míg 2011-ben már kilenccel kevesebb, 71 ágy jutott. (KSH 2012). Az életkor 

előrehaladtával növekvő fekvőbeteg ellátás iránti igényt mutatja, hogy 70 éves kor felett a 

korcsoport férfi tagjai közül több mint kétharmad, a nők esetében több mint fele vette/veszi 

igénybe a kórházi ellátást. 

Előre láthatóan az átlagéletkor növekedésével párhuzamosan a krónikus megbetegedésekben 

eltöltött évek száma, valamint az idősek körében jelentkező multimorbiditás nőni fog, mely 

növelni fogja a hosszú távú ápolási-gondozási igényeket. (9) 

9.4.4. Gondozáspolitika 

Tapasztalhatjuk, hogy az életkor meghosszabbodása az egészségügyi szolgáltatások mellett a 

szociális ellátások iránti igényeket is jelentős mértékben megnöveli, mely előrevetíti a sokkal 

hosszabb távra szóló gondoskodás szükségességét. 

A gondozáspolitika fő kérdése: 

otthonközeli (alap)szolgáltatások versus bentlakásos (szakosított) ellátások 

Hazánk idősgondozását a bentlakásos ellátás jellemezte a rendszerváltásig, annak ellenére, 

hogy az otthonközeli ellátások, azaz az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek 

napközi otthonainak szolgáltatásai már az 1970-es évektől elérhetővé váltak az idős korosztály 

tagjai számára. 

Az alapellátások körének stratégiai szintű bővítésére, valamint a finanszírozás logikájának 

lassú átalakítására, egészen a 2000-es évek közepéig kellett várni. A cél az idősek saját 

lakókörnyezetükben történő ellátása, mely humánusabb, és egyben költséghatékonyabb, mint 

a drága bentlakásos intézményi ellátás. (8) Az intézményi ellátás megelőzését, illetve kiváltását 

célzó modellprogramok az 1990-es évek elejéhez köthetők. Közülük a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást 1994-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat indította el, mely a saját 

otthonukban élő idősek számára nyújt biztonságot, szakszerű felügyeletet, kiküszöbölve a 

vészhelyzeteket. A Szociális és Családügyi Minisztérium 1999-ben modellkísérleti program 

keretében kezdte el a szolgáltatás országos megszervezését (Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2002). 

Ezzel párhuzamosan 1994-ben indult a PHARE- segítségnyújtási program támogatásával az 

Egészségügyi Rendszer Rekonstrukciójára irányuló otthonápolás bevezetése, melynek célja a 

kórházi ellátási idő lerövidítése, illetve kiváltására. A szolgáltatás 1996. óta 

társadalombiztosítási finanszírozással működik. 
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Napjainkban az új technológiák segíthetik az idősödés problémájának kezelését. Az un. jóléti 

technológiáknak a segítségével a jóléti társadalomban nyújtott szolgáltatások színvonalát lehet 

növelni, illetve azok hatékonyságát fejleszteni. Hazánkban erre jó példa az Idősügyi 

Infokommunikációs Program, mely a saját otthonukban élő idősek egészségének és 

biztonságának megőrzését, valamint magányuk enyhítését tűzte ki célul.9 

(https://hirlevel.egov.hu/2018/03/05/ujabb-merfoldkohoz-erkezett-az-idosugyi-

infokommunikacios-program) 

Az otthonközeli szolgáltatások fejlesztése egyelőre nem csökkenti az idősek bentlakásos 

intézményeibe várakozók számát, mely a Szociális Ágazati Portál várakozói jelentése alapján 

2019 februárjában országszerte meghaladta a 27 ezret, annak ellenére, hogy az idősek 

otthonába történő bekerülés feltétele 2008 januárjától gondozási szükségletvizsgálathoz 

kötött. A rászorultság elve az ellátottak összetételét eltolta a magasabb ápolási- gondozási 

igénnyel rendelkező idősek felé. Ez szükségessé tette a komplex, szakápolást is magában 

foglaló szolgáltatások kialakítását. A Szociális törvény 2017. szeptember elsejével hatályba 

lépő módosítása az idősotthoni rendszert az idősek ápolási és gondozási szükségletei alapján 

differenciálja. A gondozást előtérbe állító idősotthonok mellett kialakításra kerülnek a 

szakápolási központok, amelyekben a gondozásról a szakápolásra helyeződik át a hangsúly. A 

végrehajtási rendeletben meghatározásra kerültek a szakápolási központok tárgyi és személyi 

feltételei is. 

A 6. ábrán láthattuk, hogy a társadalmi juttatások közel felét a nyugdíjak képezik. A 9. ábra 

szemlélteti, hogy az időskorúak tartós gondozására fordított kiadások aránya a nemzeti 

összterméken belül alig haladja meg a nullát. Társadalmunk idősödésének előrehaladtával a 

szükségletekhez lenne szerencsés igazítani a jóléti kiadások nagyságát és szerkezetét. 

  

 

9 A program 2017-ben 5000 szociálisan hátrányos helyzetű, egyedül élő, valamint egészségkárosodott idős számára 

biztosított laptopot ingyenes internetszolgáltatással. 2018-ban megvalósult 110 db hordozható szívdiagnosztikai 

eszköz, és 1000 db aktivitást figyelő, vészjelző karperec beszerzése is. 
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9-9. ábra Tartós gondozásra (egészségügyi és szociális komponens) fordított kormányzati és 
társadalombiztosítási kiadások a GDP arányában (2015.) 

Forrás: www.oecd-ilibrary.org 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Európa legnagyobb kihívása a kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásának kezelése. A 

népesség elöregedésével párhuzamosan a közpolitika idősekhez való viszonyában változás 

tapasztalható. Az idősekre irányuló szakpolitikák már nem a problémák, a deficitek kezelésére, 

hanem magának az időskornak az átalakítására, az autonómia, a tevékeny élet megőrzésére 

irányulnak. Az időspolitikák és a hozzá tartozó gondozási rendszerek újragondolásának célja a 

jóléti rendszerek fenntarthatóságának megőrzése, és jó minőségű szolgáltatások biztosítása az 

idősek számára. 

Az Európai Unió a tagállamok időspolitikájának befolyásolására a nyitott koordináció 

módszerét követi, vagyis megoldási stratégiákat és programokat dolgoznak ki. A nemzetközi 

időspolitika szemléletváltozásának jelei a hazai jogszabályalkotásban is érzékelhető, az 

intézményes eszközök mellett diszkurzív eszközök is megjelennek a helyi politika 

befolyásolása során, mint pl. az Idősügyi Nemzeti Stratégia, az „idősbarát önkormányzat” 

pályázatok, a helyi esélyegyenlőségi programok. 

A hazai időspolitika elemeiként az idősek foglalkoztatását, a nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságát, az idősek egészségügyi ellátását, és a hosszú távú ápolási-gondozási 

szükségletre reagáló gondozáspolitikát jelenítettük meg. 

http://www.oecd-ilibrary.org/
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen kihívásokkal, tendenciákkal kell szembenéznie az időspolitikának Európában? 

2. Az Európai Unió milyen eszközökkel befolyásolja a nemzetállamok időspolitikáját? 

Mondjon erre példákat! 

3. Sorolja fel a hazai időspolitika elemeit, 

4. Milyen intézkedéseket tett hazánk a nyugdíjrendszer pénzügyi stabilitásának megőrzése 

érdekében? 
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10. ALKALMAZOTT 
KUTATÁSMÓDSZERTAN AZ ELÖREGEDŐ 

TÁRSADALOMBAN 

SZERENCSI KÁROLY 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

Szakmai igazgatóhelyettes 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, és fejlesztéspolitikai szakreferens 

Kulcsfogalmak: társadalomtudományi kutatás, hipotézis, mintavétel, kvantitatív 

kutatás, kvalitatív kutatás 

BEVEZETÉS 

Az elöregedő társadalmak számos kihívás elé állítják az egészségügyi, szociális, jóléti 

ellátórendszereket. Az idősödő társadalmak számára a minőségi ellátások elérése mellett, 

további fontos szempont a minőségi, aktív életkor megélése. A kutatások nem mellőzhetik az 

időskorúak helyzetének, életminőségének alakulásának a vizsgálatát. A tantárgy az idősödő 

társadalmak kutatásához ad módszertani ismereteket, így különösen fókuszál az idősek 

körében alkalmazható kutatási módszerek megismerésére is. 

10.1. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSI ALAPISMERETEK 

10.1.1. A társadalomkutatás megtervezése 

A képzés célja az elöregedő társadalmi jelenségek megismerése, folyamatainak vizsgálata, 

elemzése, mely megismerés a társadalomtudományi kutatásoknak is kiindulópontját képezi. A 

társadalomtudományi kutatások célja Héra – Ligeti (2014) szerint a társadalom megismerése, 

a társadalmi folyamatok előrejelzése, valamint a társadalmi folyamatok, illetve a lehetséges 

változtatások megtervezése. A kutatások végső célját több nézőpontból közelítik meg, egyrészt 

a szociálpszichológia oldaláról, melynek célja a társadalom- önismereti haszon gazdagítása, a 

társadalmi mentálhigiéné megteremtése, másrészt szociológiai szemszögéből, amely a 

kérdések megfogalmazását (hétköznapi emberek, döntéshozók kérdései oldaláról), 

megválaszolását tartja a legfontosabb feladatának. A társadalomtudományi kutatások 
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rendeltetésének tartják továbbá a jelenségek okainak a feltárását, ezzel az új elméletek 

megalapozását, valamint az összehasonlítást, amikor egy „fejlődés dimenziójában”, 

változásban vizsgálják a kérdéseket, habár megjegyzik, a válaszokhoz nem mindig jut el a 

kutató. (Héra – Ligeti, 2014) A szerzők utóbbi felfogását egy időhorizontnak is tekinthetjük, 

amelyen a kérdések, folyamatok vizsgálhatóak, és összehasonlíthatóak, mely során így 

válaszokat is kaphatunk a társadalmi folyamatok változásaira. 

A kutatások megtervezésénél a társadalomtudományos objektivitás problematikáját is 

érdemes szem előtt tartani. Héra – Ligeti (2014) is felhívja a figyelmet arra, hogy a kutatótól a 

természettudományos megfigyelések objektivitása nem várható el, mivel kérdésfelvetésének 

módját befolyásolja élettörténete, személyes jellemzői (társadalmi, nemi, etnikai, életkori 

hovatartozása), illetve, hogy emberekkel, kapcsolatokkal, társadalmi intézményekkel dolgozik. 

Ebből következik, hogy a társadalomtudományos objektivitáson a társadalomtudományok 

„interszubjektivitását” értik, és ez az interszubjektivitás segítheti, és keretek között tarthatja a 

kutatót a kutatási módszerek megválasztásában, innovatív átalakításában, a korábbi 

módszertani keretek megváltoztatásával a kísérletezésben. (Héra – Ligeti, 2014) 

A fenti megközelítéseket minden társadalomtudományos kutatás megkezdésekor érdemes 

számításba vennie a kutatónak, és a képzés során azokat a kérdéseket, célokat megfogalmazni, 

mely közelebb visz a lehatárolt kutatási terület megismeréséhez, a fő kérdések 

megválaszolásához. Jelen esetben az elöregedő társadalmi jelenségeknek, a társadalmi 

mentálhigiénének, az életminőségnek, azok összefüggéseinek megismerését kell, hogy 

szolgálja, amely a lehetséges változtatások előkészítéséhez is segítséget nyújthat. 

10.1.2. A társadalomkutatás fogalmi keretei, kritériumai 

A társadalomtudományos kutatások előzetes megtervezése az alábbi általános fogalmi 

meghatározások ismeretét igényelik Héra – Ligeti (2014) alapján. 

1. A kutatás elkezdése előtt fontos a vizsgálandó fogalmak, a kapcsolódó dimenziók 

jelentésének pontos meghatározása (konceptualizálás), valamint le kell fektetni a 

kutatások lépéseit, és nem utolsó sorban, hogyan fog történni a fogalmaknak a mérése 

(operacionalizálás). A kutatás indítékának meghatározása ugyanakkor a probléma 

értelmezését, megmagyarázását, okainak feltárását jelenti, a személyes indítékok feltárása 

mellett. 

2. A kutatások kettő nagy csoportba sorolhatóak, egy részük alapkutatásként az elméleti 

problémák meghatározását szolgálják, a másik csoport, mint alkalmazott kutatás 

(megrendelő részére), a piac, közvélemény kutatást segíti, habár ajánlott az utóbbiak 

esetében is követni a társadalomtudományok kutatásainak az elvárásait. 

3. A kutatások típus szerint három csoportba sorolhatóak be a társadalomtudományos 

megközelítések alapján. A felderítő jellegű kutatások a tájékozódást segítik, valamint a 

szélesebb rálátást szolgálják egy jelenségre. A leíró kutatások a vizsgált sokaság jellemzőit, 

tulajdonságait írják le, míg a magyarázó vizsgálatok az ok- okozati összefüggéseket tárják 

fel. 

4. A kutatások idődimenzió mentén is csoportosíthatóak, míg a keresztmetszeti vizsgálatok 

egyszeri adatfelvételt jelentenek, és „pillanatfotót” készítenek egy adott állapotról. Viszont 

ezek nem képesek a folyamatok szemléltetésére, míg ellenben a longitudinális vizsgálatok 

időben egymást követő vizsgálatokat biztosítanak, így lehetőséget adnak az eredmények 

összehasonlítására. 
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5. A kutatási probléma megfogalmazása és a hipotézis felállítása a társadalomtudományos 

kutatások fontos részét képezik. A kutatási probléma megfogalmazása a kutatás tárgyának 

pontos meghatározását jelenti. A hipotézis felállítása pedig egy előzetes felvetést jelent a 

kutatás tárgyára vonatkozóan, amely a kutatás során beigazolásra, vagy megcáfolásra 

kerül. A hipotézis megfogalmazása több követelménynek kell, hogy megfeleljen. 

6. A minta kialakításának folyamatát nevezik mintavételi eljárásnak, mely eljárás lehetővé 

teszi az alapsokaságból az elemzési egységek, minták létrehozását. A mintavétel lehet 

véletlen mintavétel, illetve nem véletlen (kvótás mintavétel, hólabda- mintavétel). 

(Héra – Ligeti, 2014) 

10.2. A TÁRSADALOMKUTATÁS MÓDSZEREI 

10.2.1. A kutatási módszerek rendszere, adatgyűjtés 

módszerei, feldolgozása 

A társadalomtudományi kutatások módszerei két nagy csoportba sorolhatóak, ezek a kvalitatív 

és a kvantitatív módszerek. A kvantitatív kutatások a mennyiségek vizsgálatával, a 

számszerűsítéssel válaszolják meg a kérdéseket, míg a kvalitatív kutatások az egyes dolgok 

minőségének, milyenségének vizsgálatán keresztül teszik ezt meg. Első esetben a kutatások 

sok emberre, sok adat begyűjtésre terjednek ki, melyeket nagy merítésű kutatásoknak is 

neveznek, ilyen módszer többek között a kérdőíves survey technika, mely a szerzett adatokat 

matematikai- statisztikai úton összevonja, elemzi, és végül megállapítja a következtetéseket. A 

második esetben a kutatások egy lehatárolt területre vonatkoznak, melyek annak minél 

részletesebb, kimerítőbb megismerést segítik elő, melyre például kiválóan alkalmas a 

mélyinterjú, mint technika. (Héra – Ligeti, 2014) 

Héra – Ligeti (2014) az adatgyűjtésekhez a következő módszereket ismerteti, melyek a 

társadalomtudományos kutatásokhoz alkalmazhatóak. 

A két csoportba sorolt módszerek ismerete azért lényeges, mivel az kutatatást végzőnek 

segítséget tud nyújtani abban, hogy ez alapján a legmegfelelőbb módszert tudja kiválasztani a 

feltett kérdéseknek a megválaszolásához. A társadalomtudományi kutatásoknak a célja a 

társadalmi jelenségeknek a mélyebb megismerése, az összefüggéseknek a feltárása, melyre a 

kvalitatív kutatási módszerek kiválóan alkalmasak. Jelen esetben az elöregedő társadalmak 

kutatási területét érintően, az idősek körében ezek a kutatási módszerek jól alkalmazhatóak, 

mivel segítik az életminőség mélyebb összefüggéseinek a feltárását, lelki állapotuk szubjektív 

vizsgálatát. Ennek érdekében érdemes áttekinteni néhány kvalitatív kutatási módszert. 
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10-1. táblázat: Adatgyűjtési módszerek 

Adatgyűjtési módszerek Jellemzők 

Megfigyelés terepen történő megfigyelés, emberek viselkedése, interakciói 

Interjú életinterjú, mélyinterjú, fókuszcsoport, spontán, strukturált, 

kevert 

Kérdőíves adatfelvétel kérdéssor, nyitott, zárt, egyválaszos, többválaszos, közvetett, 

közvetlen kérdések, indexek, skálák 

Fókuszcsoport kérdések megválaszolása csoportban történik, résztvevők 

interakcióknak megfigyelése 

Kísérlet kontrollált körülmények között előállított helyzet, kísérleti 

alanyok megfigyelése, laboratóriumi, terepkísérlet 

Szociometria és 

kapcsolati háló 

csoporttagok csoportbeli választásai, elutasításai, kérdőív 

alkalmazás, csoportszerkezet felrajzolása 

Adatgyűjtés beavatkozás 

nélkül 

statisztikai adatok másodlagos elemzése, szövegek, és nem 

szöveges információk elemzése 

Forrás: Saját szerkesztés Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan - A társadalmi jelenségek kutatása, 
Osiris Kiadó, Budapest, 2014. alapján. 

 

Corbin és Strauss (2015) felteszik a kérdést, hogy „miért végezzünk kvalitatív kutatást”? 

Válaszukban kifejtik, hogy a kvalitatív kutatásokon keresztül a kutató bepillantást nyerhet a 

kutatásban résztvevők belső élményeikbe, „meghatározhatja, miképpen formálódjanak a 

kultúrákon belüli és a kultúrák közötti jelentések”, nem utolsó sorban a változókat „felfedezi” 

és nem azoknak a mérésével foglalkozik. Megközelítésük alapján ez a kutatási forma 

képlékeny, dinamikus természetű (míg a kvantitatív merevebb, strukturáltabb), és a véletlen 

felfedezések, emberközeliség jellemzőkkel írható körül. Ebből következik, hogy az emberekhez 

történő közelkerülés, egyre több ismeret megszerzését teszi lehetővé egy olyan világról, 

melybe másképpen nem lett volna lehetősége a kutatónak bepillantást nyernie. Az ilyen 

kutatást választó kutatók képesek az összetett, bonyolult viszonyrendszerekben történő 

gondolkodásukkal „rendet teremteni a rendetlenségben”, és azok olyan jellemzőkkel bírnak, 

mint az emberszeretet, kíváncsiság, kreativitás, képzelőerő, logikai érzék, kockázatvállalás, 

stb., habár megjegyzik ezek nem csupán a kvalitatív kutatók jellemző tulajdonságai. (Corbin – 

Strauss, 2015; 51-52. o.) 

Bodor (2013) Szavak, képek, jelentés című kutatási olvasókönyve a legfontosabb alkalmazható 

elméleti és módszertani megközelítéseket mutatja be a kvalitatív kutatásokhoz, nemzetközi 

forrásmunkák alapján, mely támpontokat nyújt az adatgyűjtéshez. Megjegyzi, hogy a kötetben 

bemutatott kvalitatív kutatások csoportja igen komplex és a megközelítéseik éles határokkal 

nem rendelkeznek, vagyis eredetük, fogalmi alapjaik összetettek és heterogének. Az alábbi 
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táblázat a társadalomtudományi kutatások kvalitatív módozatait foglalja össze nemzetközi 

szerzők munkássága alapján a teljesség igénye nélkül. (Bodor, 2013) 

10-2. táblázat: Kutatások kvalitatív módozatai, jellemzők 

Kutatások kvalitatív 

módozatai 

Jellemzők 

Terepmunka terepen, helyszínen adatgyűjtés, fajtája pl.: résztvevő 

megfigyelés (Goffman, 2013) 

Etnometodológia és 

szövegelemzés 

a szöveg a mindennapi élet része, a szövegek elemzése 

(Watson, 2013) 

Aktív interjúkészítés információgyűjtés módszere, beszélgetés, sokféle formájú, 

kreatív, aktiválódó (Holstein – Gurbrium, 2013) 

Élettörténet kutatás mélyebb betekintés az élet szubjektumaiba, élettörténet 

megírása, tematikus analízis (Plummer, 2013) 

Fókuszcsoport csoport reakciók, adatgyűjtés a kollektív értékelés mögötti 

jelentésekről, folyamatokról (Bloor és mtsai, 2013) 

Történetmesélés narratív interjú, életinterjú, szociológiai életrajz-kutatás, 

gyógyító hatású (Rosenthal, 2013) 

Párbeszédelemzés és 

intézményi beszéd 

adatelemzés, intézmények, társadalmi cselekvők 

nyelvhasználatának elemzése (Heritage, 2013) 

Egyéb módozatok vizuális anyag, képalkotási eljárások szimbolikus elemzése 

(Heath, 2013; Leeuwen, 2013) 

Forrás: Saját szerkesztés Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés - Kvalitatív kutatási olvasókönyv, 
L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2013 kötet szerzőinek tanulmányai alapján. 

 

A kutatások során nyert adatok ezt követően kerülhetnek feldolgozásra, melyek alapján a 

kutatási kérdések megválaszolhatóak, a hipotézisek igazolhatóak, vagy elvethetőek. Az adatok 

összegzése, elemzése, azért is fontos, mivel a különböző jelenségek összehasonlítására ez 

alapján lesz lehetőség (például az életkor és a jövedelem közötti összefüggés). Héra – Ligeti 

(2014) bemutatják a kutatás során nyert adatok rögzítésének, adattisztításnak a gyakorlatát, 

utalva a számítógépes adatrögzítési technikákra, amely után az elemzés elvégzése biztosított 

lesz. A puha adatok, interjúk elemzése kapcsán pedig megjegyzik, hogy az egy olyan kreatív 

munka, amely során az egymástól függetlenül dolgozó kutatók egyazon kutatási nyersanyagot 

másként elemezhetnek, és abból más eredményekre is juthatnak. (Héra – Ligeti, 2014) 

A következőkben e kutatási módszerek gyakorlati alkalmazásának lehetősége kerül 

bemutatásra, a témát érintő főbb kutatásokon keresztül. 

https://bookline.hu/szerzo/bodor-peter/37274
https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=9066
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10.3. ALKALMAZOTT KUTATÁSMÓDSZERTAN AZ ELÖREGEDŐ 

TÁRSADALOMBAN 

10.3.1. Az elöregedő társadalom, mint kutatási terület 

lehatárolása, aktualitása 

A kutatások alapján megállapított, hogy Európa lakossága öregszik, mely alól Magyarország 

sem kivétel, valamint az előrejelzések azt mutatják a 2004-ben készült Egyesült Nemzetek 

Szövetsége (ENSZ) jelentése alapján, hogy Európa lakossága 2050-ben 653 millióra csökken a 

2000-ben regisztrált 728 millióhoz képest, míg ellenben a többi kontinens lélekszáma 

jelentősen növekedni fog, és világ népessége az évszázad közepére meghaladja a 9 milliárdot. 

(Bártfai, 2018) 

Bártfai (2018) ennek összefüggéseiben hívja fel a figyelmet az alábbi statisztikai adatokra: 

◼ a születéskor várható élettartam Magyarországon 75,9 évre nőtt 2016-ban (az EU-s 

átlag 80,6 év volt 2015-ben), a nőknél az élettartam 79,2 év, míg a férfiaknál ez csupán 

72,4 év, 

◼ a születéskor várható élettartam növekedése kedvező, ellenben alacsony a 

gyermekszám, 

◼ ebből következik, hogy egyre növekszik az idősek eltartottsági rátája, 

◼ a folyamatot szemlélteti az öregedési index (14 éves népességre jutó 65 évesek aránya) 

is, mely 128,8-re emelkedett 2017-ben, 

◼ vagyis 100 gyermekkorúra 129 idős jut, mely az ezredfordulón még 91,3 volt. 

A fenti adatok alapján, továbbá arra a folyamatra is utal, hogy ennek a helyzetnek a 

felismerésével több országban elindultak a tudományos kutatások, melyek a demográfiai 

folyamatok elemzésével, az öregedő társadalmak egészségügyi problémáival foglalkoznak. 

(Bártfai, 2018) 

10.3.2. Az életminőség alakulásának vizsgálata, alkalmazható 

kutatási módszerek 

Jelen tantárgy körébe nem tartozik az életminőség fogalmának, mutatóinak mélyebb 

ismertetése, viszont meg kell jegyezni, hogy az időskutatások kifejezetten fókuszálnak az 

életminőség bizonyos mutatóira, többek között milyen az idősek biztonsága, anyagi, jövedelmi 

helyzete, egészségügyi, fizikai, kognitív, érzelmi állapotuk, aktivitásuk, társas, családi 

kapcsolatuk rendszere, stb. 

Az időskutatásokban a kvantitatív, kvalitatív kutatási módszereknek az alkalmazásának 

gyakorlati lehetőségét jól szemlélteti a Századvég Alapítványnak az átfogó kutatása, mely az 55 

évesnél idősebb lakosság körében készült Magyarországon 2018-ban. A kutatás mindkét 

kutatási módszert alkalmazta, a kvantitatív, telefonos adatfelvételt kiegészítették a kvalitatív, 

csoportos beszélgetésekkel, így vizsgálták meg a kvantitatív adatokon túlmutatóan a mélyebb 

összefüggéseket, gondolati struktúrákat. 
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A főbb kutatási témák ennek megfelelően kiterjedtek a munka világára, a napi megélhetési 

problémákra, az anyagi helyzetre, a média/ kulturális fogyasztásra, a politikai kultúrára, a 

családra, az értékrendre, az egészégi állapotra, biztonságérzetre, és a közlekedési szokásokra. 

(Századvég, 2018) 

Fontos megjegyezni, hogy az egyes mennyiségi jellemzők feltárhatók kvantitatív módon, 

melyek nagyon biztos méréseken alapulnak. Például, hogy az idősek hány %-a mekkora 

jövedelemből él, statisztikai adatbázis elemzési módszerrel, de ez a módszer már nem képes 

feltárni az olyan összefüggéseket, mint hogy ugyanazon jövedelmi csoportba tartozók ezt a 

jövetelemet elegendőnek tartják –e a biztonságos életszínvonalhoz. A kvantitatív kutatási 

módszerek tehát az életminőség olyan objektív területeinek mérését segíthetik, melyek a 

számok, a mennyiségek mentén mérhetőek, és ehhez a megfelelő módszerek alkalmazásával 

nagy mennyiségű, konkrét adatok nyerhetőek, állnak rendelkezésre. Ezek egyben 

összevonhatóak, elemezhetőek, és abból az életminőség meghatározott szegmensére 

következtetések vonhatóak le. 

10.3.3. Az idősek, az ellátórendszer körében alkalmazható 

kutatási módszerek, egészségi, lelki állapot, kognitív 

státusz mérése 

Az idősek körében végzett egészségi, lelki állapot, kognitív státusz mérésének módszertani 

gyakorlatai, az adatgyűjtést segítő technikák lehetőségei igen széles skálán mozognak, ezért a 

következőkben példaként kerül kiemelésre néhány kutatás, szakmai gyakorlat. 

Bártfai (2018) vizsgálatát érdemes figyelembe venni abból a szempontból is, hogy bemutatja 

az egészségi állapot mérésének lehetséges területeit, módszereit az úgynevezett EMAS 

(European Male Ageing Study) tudományos program által. A vizsgálat 2003 és 2009 között 

Európa nyolc országában (Svédország, Észtország, Lengyelország, Magyarország (Szeged és 

környéke) Olaszország, Spanyolország, Belgium és Anglia) vizsgálta az öregedő férfi lakosság 

egészségi állapotát. A program (EMAS) keretében két periódusban történt a vizsgálat, 2003–

2005 és 2007–2009 között ugyanazon a népességen, melyet kérdőíves felméréssel és klinikai 

vizsgálatokkal végeztek. Az aktuális egészségi állapot felmérésére irányulóan az alábbi 

tényezők kerültek elemzésre: 

◼ szív és érrendszeri betegségek, krónikus állapotok, 

◼ fizikális, kognitív funkciók, mentális egészség, 

◼ szexuális funkciók, 

◼ életminőség, 

◼ csontok állapota, krónikus fájdalom jelentkezése, 

◼ betegségre utaló biomarkerek, 

◼ nemi- és metabolikus hormonok, 

◼ genetikai polimorfizmus. 

(Bártfai, 2018; 23. o.) 

 

Dimunová és mtsai (2013) kutatásukban az idős emberek életminőségét vizsgálták száz fő házi 

környezetben élő, illetve szociális otthonban lakó idős ember csoportjában. A vizsgálat 

módszere a kognitív funkciók felmérésére a Folstein-tesztet, valamint az idősek 
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életminőségének meghatározására kidolgozott WHOQOL-OLD kérdőívet alkalmazta. A kérdőív 

hat fő témakörből áll, és mindegyik 4 kijelentést, illetve kérdést tartalmaz, mely témakörök, az 

érzékelési képességre, a vizsgált egyén autonómiájára, a múltbeli, jelen és jövőben tervezett 

tevékenységére, a vizsgált személy közösségben való részvételére, a halál és haldoklás 

kérdéseire, és a kérdezett személy intimitással kapcsolatos megítélésére terjedtek ki. A 

megkérdezettek a válaszokat ötfokozatú skálán tudták értékelni, és az 5-ös válasz minden 

kérdés esetében a legjobb, az 1-es válasz pedig a legrosszabb életminőséget fejezte ki. Végül 

témakörönként kiszámították az átlag pontszámot, és a belső konzisztencia Cronbach-féle α-

koeficiens (Cα) értéket, mely alapján olyan következtetéseket vontak le, minthogy a kérdőív 

hat fő témaköre között szignifikáns korreláció állapítható meg, kivéve a halált és haldoklást, és 

a közösségben való részvételről szóló témakört, melyek között statisztikailag nem állt fenn az 

összefüggés. A nemek tekintetében (az irodalmi adatokkal ellentétben) viszont azt 

tapasztalták, hogy a férfiak és a nők egyformán érzékelik saját életminőségüket, és hogy az idős 

emberek életminőségének szubjektív értékelése több tényezőtől függ. (Dimunová és mtsai, 

2013) 

Gyarmati (2012) átfogó kutatása a szociális ellátórendszer két szegmensére terjedt ki, mely a 

demens betegek ellátásának a körülményeit vizsgálta a tartós és az átmeneti ellátásban. Az 

online kérdőíves felmérés különösen kitért az intézményekben alkalmazott módszerekre, a 

felmerülő problémákra és azoknak a megoldásának a lehetőségeire, a demens ellátottak 

számára, a fizikai-technikai környezet jellemzőire, a humán- erőforrás-kapacitásra, 

attitűdökre, és a válaszadók észrevételeiket, javaslataikat is közölhették. A kutatásuk abból a 

szempontból jellegzetes, hogy a szociális ellátórendszeren keresztül történt az adatgyűjtés 

számos területekre vonatkozóan. (Gyarmati, 2012) 

Az egészségi, lelki állapot mérését is sok mérőeszköz segíti a szakápolás területén is. Az ezeken 

keresztül szerzett adatok is felhasználhatók az időskutatásokban. Juhász (2018) ismerteti a 

demencia szakápolás során használt felmérő eszközöket (egyéni szükséglet, rizikótényező, 

stb.), illetve az ABBEY- féle fájdalommérő adatlapot az állapot felméréshez, melyek a 

megfigyelésen alapulnak. (Juhász, 2018) Ezek az adatok nemcsak a szakápolás 

megtervezéséhez adnak hasznos információkat, hanem a megfigyelés által, így a további 

kutatások megtervezéséhez is tudnak kiindulási pontokat mutatni. 

Az egészségi állapot, lelki egészség, koherencia-érzés vizsgálata fontos kutatási terület az 

idősek körében, mivel az életminőség változása fokozottan érinti ezt a korosztályt. Balajti és 

mtsai (2007) nemzetközi kutatások alapján hívják fel a figyelmet arra, hogy a koherencia-érzés 

olyan beállítottság, erőforrás, melynek magas szintje a stresszel történő sikeres megküzdést 

teszik lehetővé, és a koherencia-érzés szorosan összefügg a vélt egészséggel. Ezeknek a 

tényezőknek, a koherencia-érzésnek, lelki egészségnek a vizsgálatára alkalmazott kérdőívük, 

többféle kérdéssorból került összeállításra. A kérdőív 80 kérdése 11 csoportba lett besorolva, 

és az adatok gyűjtése olyan területeket érintett, mint a demográfia, a vélt egészség és ennek 

befolyásolása, a koherencia-érzés, a mozgás, a BMI, a dohányzás, a lelki egészség, az 

alkoholfogyasztás, a társas támogatás, a táplálkozás, és végül a rövidített Beck-féle depresszió-

skálával került kiegészítésre. (Balajti és mtsai, 2007) 
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10.4. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

A kutatási eredmények által lesz biztosított a társadalmi jelenségeknek a megismerhetősége, 

viszont a megismerés az újabb kérdések megfogalmazását, hipotézisek felvetését is 

eredményezik egyben. A kutatás lezárása az eredmények közlésével történik meg, amely Héra 

– Ligeti (2014) szerint a kutatási beszámoló, kutatási jelentés, vagy összefoglaló elkészítésével 

megy végbe, és annak megismerése a publikálás által lesz biztosított a szakmai körök, és a 

szélesebb közönség részére. 

A fentiekből következik, hogy a kutatások mindig lényegbeli következetéseket állapítanak meg, 

amelyek fontos társadalmi kérdések megválaszolásán keresztül hatással vannak a 

társadalompolitikára is. Az ismertetett kutatások következtetéseiből is megállapítható, hogy az 

idősödő társadalmak téma területén azok jelentős társadalmi üzenettel bírnak, amelyből egy-

két végkövetkeztetés került kiemelésre szemléltetésképpen. 

„Végezetül az idősödő társadalom egészségi állapotának felmérése, vizsgálata tudományos 

kutatási programok segítségével, mint amilyen az OTKA Életminőség vizsgálata dél-

magyarországi idősödő férfiak és nők körében fontos feladat. Ismételten hangsúlyozom, hogy az 

egészségi állapot kihat az életminőségre. Tehát nem mindegy, hogy az idős emberek hogyan ítélik 

meg életminőségüket. Könnyen belátható, hogy a jó életminőségű öregek nem jelentenek terhet a 

társadalomnak, hanem jelentős segítséget a fiatal pároknak. Fontos tehát az öngondoskodás, a 

célokat kitűző tartalmas élet népszerűsítése, valamint az, hogy a gyermekre vágyó és már 

gyermekkel rendelkező párok szövetségest, segítséget lássanak és találjanak ebben a széles 

társadalmi rétegben.” (Bártfai, 2018; 27-28. o.) 

„A népesség öregedésének következményei régiónkban azonosak az Európai Unió országainak a 

helyzetével. Az életminőség kérdése az idősek korosztályában még fontosabb, mint a fiatalokban, 

mert az idős emberek sokkal érzékenyebbek a szociális és a korral együtt járó szomatikus 

változásokra, mint a fiatalok. A nemeket illetően az irodalmi adatokkal ellentétben azt 

állapítottuk meg, hogy a férfiak és a nők egyformán érzékelik saját életminőségüket.” (Dimunová 

és mtsai, 2013; 102. o.) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A társadalomtudományi kutatás alapismereteknek az elsajátítása segítséget nyújt a 

tudományosan megalapozott kutatási tervek elkészítésében, vagyis ezzel lehetővé válik a 

kutatás céljának, hipotézisének a megfogalmazása, illetve a mintavétel módjának a 

meghatározása. Az oktatási segédanyag másodsorban különösen kitér a kutatási, adatgyűjtési 

módszerek bemutatására, illetve azok alkalmazási lehetőségeire az elöregedő társadalmakban. 

Ennek jelentősége ugyanis abból következik, hogy az idősek körében egyre inkább 

felértékelődik az aktív életkor megélésének fontossága, és nemcsak egyéni, hanem társadalmi 

szinten is megjelenik az igény az olyan kutatások irányába, mely ezeken a területeken nyújt 

széles körű, tényeken alapuló tájékoztatást. 
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1. Mi a hipotézis? 

2. Mi a mintavételi eljárás? 

3. Mi a kvantitatív kutatás? 

4. Mi a kvalitatív kutatás? 

5. Milyen kvalitatív kutatási módozatok ismertek? 
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11. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS IDŐSKORBAN 

DR. CSEREINÉ ÁRGYELÁN ANNA 

szerző beosztása 

BEVEZETÉS 

„Ma már nem csupán arról beszélünk, hogy „életet adjunk az éveknek” vagy „ éveket adjunk az 

életnek”, hanem minél hosszabban kívánjuk biztosítani a normál idősödés relatív, úgynevezett 

„fenntartható egészségét” – függőség, tehetetlenség és kiszolgáltatottság nélkül. Ebben a 

törekvésben meghatározó tényező az aktivitás, az érzelmi, hangulati és összességében lelki 

stabilitás, az anyagi, az egészségügyi, a szociális, a kapcsolati és a támaszbiztonsági feltételek 

alakulása. E meghatározó tényezők alapján érthetően előtérbe kerül a személyiség szerepe és 

jelentősége az idősödésben” 

Ebben a tananyagban az egészséghez kapcsolódó azon külső és belső tényezők számbavétele 

történik, amelyek meghatározzák az egészségi állapotot, s melyek segítenek az egészség 

megőrzésében. 

Jelen oktatási segédanyag célja, hogy betekintést adjon a tananyag tartalmába, azonban nem 

helyettesíti a megjelölt szakirodalmak ismeretét. 

11.1. FOGALMAK 

Számos definíciót ismerünk, amely az egészség fogalmát leírja, ezek közül az egyik 

legközismertebb egészség definíció az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Alkotmányának 

előszavában megfogalmazott „Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem 

pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.” 1984-ben a WHO korábbi egészség felfogását 

tovább finomította, mely szerint az egészséget a mindennapi élet erőforrásának tekinti nem 

pedig az élet céljának, a társadalmi és egyéni létfeltételeket és a fizikai teljesítőképességet 

hangsúlyozza. 

Ádány (2011) hivatkozva (Stokes és társai (1982) az egyik széles körben elfogadott definíciót 

ír le az egészség fogalmáról, mely az „anatómiai integritás, alkalmasság értékes szerep 

betöltésére a családban, a munkahelyen és a társadalomban, alkalmasság a fizikai, biológiai és 

szociális stresszhelyzetek feldolgozására, a „jóllét” érzése, mentesség a megbetegedés és az idő 

előtti halálozás fenyegetésétől” 

Az egészséges öregedés definíciója Boga megfogalmazása szerint „aktivitás és magatartás, 

amely csökkenti a betegségek fellépésének rizikóját és növeli a fizikai, érzelmi és mentális 

egészséget az idősödés folyamán” 
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Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában leírtak alapján (2009:2.2.6 p. ) „…akkor beszélünk sikeres 

idősödésről, amikor az egyén fizikai és szellemi képességeit és aktivitását – az élet minden 

területén és minél tovább megőrzi, nem csupán a foglalkoztatás vonatkozásában, de a társas, 

társadalmi kapcsolatait is megtartja. Magyarországon alig néhány szakember tartja fontosnak 

a „harmadik kor” ilyen vonatkozású megközelítését. Az egészség nem a betegségek hiánya, 

hanem a szervezet egyensúlyának, adaptációs készségének, a „jól-létnek” megőrzése” 

„Egészségdeterminánsok alatt azokat az alapvető tényezőket és hatásokat értjük, melyek az 

egyén, és kiterjesztett értelemben egy közösség, egészségi állapotát meghatározzák.(…) Az 

egészségdeterminánsok kedvező befolyásolásával az egyén és a közösség egészségi állapota 

javítható.” Ádány (2011) alapján az egészséget meghatározó főbb tényezők közé sorolandók a 

biológiai tényezők, a jövedelmi viszonyok és annak szintje, az iskolázottság szintje, a fizikai 

környezet, az egyén egészséges fejlődésének biztosítása, a társadalmi támogatottság, a végzett 

munka és annak körülményei, az életmód összetevői valamint az egészségügyi ellátórendszer 

működésének szintje és az elérhetőségének lehetősége. 

Az egészségi állapotot a különböző tényezők meghatározott súllyal befolyásolják, nevezetesen 

az életmód: 40%-ban, a környezeti ártalom: 15-20%-ban, a genetikai tényezők: 20-25%-ban, 

az egészségügyi ellátás színvonala, hiányossága: 15%.-ban Iván (1997). 

Ádány (2011) szerint az egészséget meghatározó tényezők súlya ugyan vitatott, de általában 

elfogadható a genetikai tényezők kb. 15–30%-ban, az egészségügyi ellátás színvonala 10–15%-

ban van jelen az egészségi állapotot meghatározásában, a további 55–75% a társadalmi-

gazdasági státusszal és az iskolázottsággal függ össze, melyért az életmód tényezői a felelősek. 

Az ENSZ meghatározása alapján, „az egészség megőrzése olyan fogalom, amely az egészséget 

elősegítő életmód, és az ezt ösztönző társadalmi, gazdasági, környezeti és személyes tényezők 

támogatását öleli fel”. Vagyis az egészség megőrzése, vagy romlása megállítása érdekében 

mind társadalmi, mind egyéni szinten egészségtudatos magatartás szükséges. Az 

egészségtudatos magatartás szorosan összefügg azzal, hogy milyen életmódot élünk, 

egészségkárosítót – dohányzás, mértéktelen alkohol fogyasztás, nem megfelelő táplálkozás-, 

vagy az egészség fenntartását, javítását szolgálót, mint a testmozgás, sportolás, egészséges 

táplálkozás, szűrővizsgálatok igénybe vétele, tanulni, új ismereteket szerezni, vagyis az 

egyénnek tudnia kell, hogy felelőssége van egészségi állapotának megőrzésében, életmódjának 

alakításában. Életmód alatt a szükségletek kielégítése érdekében végzett mindennapi 

tevékenységek összességét értjük, mint a munka, a társas együttlét, a művelődés, a sportolás 

stb. 

Erdei K (1997) által leírtak szerint „Az egészségmagatartás az egészséggel, betegséggel, az 

életmód kockázati tényezőivel összefüggő kognitív tartalmak, attitűdök, emóciószabályozó és 

más kontrollfunkciók, valamint egészségvédő-őrző viselkedési stratégiák összessége, és e cél 

elérésének kitüntetett komponense az örömképesség fenntartása (Kulcsár kézirat 1995.)” 

Az egészségmegőrzés legjobb módja a megelőzés, mindig könnyebb és hatékonyabb, mint az 

egészség visszaszerzéséért folytatott küzdelem. Az egészség megőrzése egy folyamat, mely 

saját egészségünk megőrzése és fejlesztése feletti befolyásunkat növeli. 

Az egészségmegőrzés érdekében fontos tény, amely az utánkövetéses vizsgálatok során igazolt, 

hogy az egyén a befolyásolható tényezők közül a 40 %-os életmódbeli összetevőkből csupán 5-

8 %-ot használ ki egészsége fenntartása érdekében. (Iván 2006.) 
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A holisztikus egészségfogalom megközelítése által az ember teste, lelke és szelleme egy 

egységben és kölcsönhatásban állnak. E szemlélet alapján az egészség az egyénen belüli, az 

ember és a környezete, valamint az emberek közötti egyensúlyi állapot. 

Az alábbi 1. ábra a sikeres öregedést meghatározó holisztikus modellt mutatja be, melyen az 

egyén biológiai (genetikai) meghatározottsága mellett a magatartás, az életmód, a test, a lélek 

az értelem szoros összefüggésben és kölcsönhatásban áll, és igen fontos szerepet játszik a 

család, a személyes kapcsolati hálók, azok megléte és támogatása. (Iván) 

 

11-1. ábra: A sikeres öregedés meghatározó tényezői 

Forrás: Iván László 

11.2. AZ EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ALAPELVEI 

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben fogalmazta meg az idős emberekhez kapcsolódó alapelveket, 

melynek négy fő dimenziója: 

◼ az élethosszig tartó fejlődés lehetősége, 

◼ a generációk közötti kapcsolatok biztosítása, 

◼ az idős emberek helyzete, 

◼ a társadalom elöregedésének és fejlődésének kapcsolata. 

Az aktív időskor definíciója az OECD (1998) alapján „az aktív idős kor az idős emberek képessé 

tétele arra, hogy minél tovább aktívak maradjanak a társadalomban és a gazdaságban. Ez azt 

jelenti, hogy meg kell kapniuk a lehetőséget arra, hogy szabadon döntsenek arról, hogy mivel 
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töltik az idejüket: tanulással, munkával, pihenéssel vagy ápolás-gondozás igénybevételével” 

(Udvari (2013) idézi OECD,1998:84). A koncepció az aktivitást emeli ki, tartja fontosnak, a 

lényeg, hogy az egyén és környezete számára hasznos legyen. 

1999-ben az időskorúak Nemzetközi Éve alkalmából a WHO kiadvány előszavában az 

Egészségügyi Világszervezet főigazgatója által megfogalmazásra került, hogy az egyik 

legnagyobb kihívása a világnak a népesség elöregedése, melyben az óriási lehetőség is van, 

mert az időskorúak nagyon sokat tehetnek az egész társadalom szolgálatára. A WHO 

állásfoglalása az országok számára az aktív idősügyi elveket és programok bevezetését és 

fejlesztését tartalmazza. (Iván 2002) 

Az aktív időskor, az aktív idősödés (active ageing) fogalmát, alapelveit az ENSZ Egészségügyi 

Szervezete a WHO (2002) is lefektette, melyben többek között megfogalmazásra kerülnek azok 

a jogok, melyek az idős embert megilletik (pl.: társadalmi kötelezettségek, méltóság, 

függetlenség, gondoskodás, önkiteljesítés), valamit a kötelezettségek is megfogalmazódnak, 

nevezetesen az idős ember aktív életmódjának fenntartása érdekében meg kell tennie mindent. 

Fontos alapelv továbbá a szociális és egészségügyi rendszerek prevenciós tevékenységének 

előtérbe kerülése, melyet erősíteni kell, hogy segítségére legyen az idős személy égészségének 

és öngondoskodó képességének megtartásában. Megfogalmazásra kerül, hogy az idősek nem 

alkotnak homogén csoportot, szükségletük nagyon sok féle lehet. A változás igénye jelenik meg 

a társadalom részére az idősekről való gondoskodásra vonatkozóan, a sztereotípiák 

felszámolása érdekében. Az alapelvben hangsúlyos a fiatalabb generációk szolidaritása, az 

idősek iránti felelősség fokozásának igénye. 

11.3. IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia bevezetésében az UNESCO 1997-es, Hamburgi Nyilatkozatában 

megfogalmazódott gondolat áll „Korunkban több idős ember él a földön, mint bármikor ezelőtt, 

és arányuk a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek 

nagymértékben hozzá tudnak járulni a társadalom fejlődéséhet.”10 

A megnövekedett életkorból adódó kihívásra stratégia megalkotására volt szükség, fel kellett 

készülni. Az országgyűlés 2009-ben fogadta el Idősügyi Nemzeti Stratégiát a 81/2009. (X.6.) 

OGY határozattal, mely az aktív idősödés elveire építve készült. 

A stratégia legfőbb céljainak meghatározása hosszú távra szól, a 2009-2034 közötti időszakra, 

az állam, a társadalom, a politika és az egyén számára megfogalmazva a fejlesztendő 

területeket. 

A dokumentum kitér többek között a WHO 2001-ben publikált, az idősügyi politikát 

meghatározó alapdokumentumára, melynek címe az Aktív Idősödés (Active Ageing – Policy 

Framework). Ez utóbbi dokumentum meghatározó, és azért jelentett igazi áttörést, mert 

először gondolkodik az idős emberről a maga emberi teljességében, figyelme az emberi élet 

kiteljesedésére irányul, és nem csak a szociális és egészségügyi vonatkozásokra szűkül le. 

 

10 Idősügyi Nemzeti Stratégiát 81/2009. (X.6.) OGY hat. 
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Az idősügy alapvető szemléletváltása tükröződik az idősekről való gondoskodás területén. A 

veszteségekre való összpontosítás helyett (deficit modell) a meglévő képességek megőrzése, a 

szunnyadó képességek előhívása (fejlődés modell) a meghatározó, ennek megfelelően 

szükséges gondolkodni és cselekedni. A Stratégiában megfogalmazásra kerül, hogy az 

időskorúak heterogén csoport alkotnak, melyet a társadalomnak erőforrásként kell kezelni. Az 

idősödés pozitív felfogásának érvényre juttatásához az időskorúak aktivizálása és erőforrásaik 

- tudás, bölcsesség, készség - beépítése a szolgáltató rendszerek működésébe. A stratégia 

három korcsoportba sorolja az időseket Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti 

felosztását használva, mely szerint a 60-74 év közöttiek az idősödők, a 75-89 évesek az idősek 

és a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek (aggok). Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában 

elsődleges célcsoportot képeznek a mai idősebb generáció tagjai. 

A Stratégia elvei 

◼ a születéskor várható élettartam tekintetében az európai uniós átlaghoz közelíteni, 

◼ az egészségben eltöltött évek számának növelése, 

◼ az aktív élet fenntartásának növelése, 

◼ az időskori jövedelembiztonság megteremtése, 

◼ a társadalmi integráció erősítése, 

◼ az ellátórendszerek, a szolgáltatók (szociális, egészségügyi, oktatás stb.) 

tevékenységének összehangolása az idősek szükségleteinek megfelelően, 

◼ az idősek élethosszig tartó tanulásának feltételei megteremtése, támogatása, a digitális 

tananyagok hozzáférhetőségének biztosításával, 

◼ az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése, mely nem csupán a fizikai aktivitást, a 

munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való 

aktív részvételt is, 

◼ az idősödési folyamat menedzselése, tudatos rákészülés, a legkorábbi életszakasztól 

kezdődően, 

◼ a társadalmi szemléletváltás (a gazdasági, az idősödés társadalmi megítélése és 

megélése). 

 

Az Idősügyi Stratégia összefoglalója a stratégiai kiinduló pontjaira utalva azt a 4 dolgot nevezi 

meg, melyre emberek nagy része vágyik, mindenképpen szeretné, hogy az életében meglegyen, 

és szeretné azt elérni. Ezek a következők: a társadalom megbecsült tagjának lenni, 

egészségesnek lenni, ne legyen magányos, valamint biztonságban és védettségben éljen. 

A stratégia célja az élet teljességét támogató rendszerek mint a humánszolgáltató és védelmi 

rendszer kialakítása, ennek 2034-re magas színvonalon történő működése, mely mindenki 

számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, az egyéni igényekre rugalmasan reagálva képes a 

szükségleteket kielégíteni az öngondoskodás lehetőségeinek széles választékával. A stratégiai 

fejlesztések, jövőkép megfogalmazása alapján a stratégiai cél az, hogy minden állampolgár 

biztonságban és méltóságban tudja megélni az időskort, a társadalom aktív és teljes jogú 

állampolgárként élhessen élete végéig. 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia megvalósítása hosszú távú folyamatot jelent, a célkitűzések 

megvalósítása két ütemtervre bontott, 2010-2022-ig, 2023-2034 év közöttire, azzal, hogy több, 

párhuzamosan folyó cselekvési tervvel valósuljon meg a szükséges fejlesztés. Így biztosítható, 

hogy a Stratégia megvalósításának ütemezése követni tudja az ország gazdasági fejlődését, 
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alkalmazkodjon a társadalom- és gazdaságpolitikához, lehetőséget biztosítva arra, hogy az 

aktuális gazdasági-társadalmi környezethez viszonyulva ütemezze a fejlesztéshez szükséges 

beavatkozási feladatokat, cselekvési terveket. 

Az 1997. évi egészségügyről szóló törvény szerint: 

◼ az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, 

◼ az egészség az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, amely 

döntő hatással van a családra, a munkára és ezáltal az egész nemzetre, 

◼ az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az egészség fejlesztése, védelme és 

a betegségek megelőzése, 

◼ mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik 

számára az egészsége védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek 

megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel 

kapcsolatos kérdésekben, 

◼ saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon mindenkinek felelősséggel kell 

tartoznia,11 

11.4. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS IDŐSKORBAN: EGÉSZSÉGES 

TÁPLÁLKOZÁS, FIZIKAI AKTIVITÁS MEGŐRZÉSE, SZELLEMI 

AKTIVITÁS, SZŰRŐVIZSGÁLATOK 

11.4.1. Egészséges táplálkozás 

Ádány (2011) szerint az időskori egészség megőrzésében kiemelkedő szerepe van az 

egészséges táplálkozásnak, a fizikai, valamint szellemi aktivitás megőrzésének és a rendszeres 

orvosi ellenőrzésnek. 

A táplálkozás az élet fenntartását szolgája, az élő szervezet számára a tápanyagok felvétele 

elengedhetetlen, azonban befolyással van az egészségre, az élethosszra, életminőségre, a 

különböző betegség típusok keletkezésére és lefolyására, a nem megfelelő táplálkozás növeli a 

kóros öregedés kockázatát. A jó minőségű, hosszú élet megőrzésében a kiegyensúlyozott 

táplálkozásnak is jelentős szerepe van. Az egészséges táplálkozás alapvetően fontos az idős 

korban, mivel a kor előrehaladtával megváltozhatnak a táplálékfelvétel lehetőségei és annak 

körülményei is, ezért a táplálkozásnál a megfelelő mennyiségre és minőségi összetevőkre való 

szempontok elengedhetetlenek. Iván (1997) szerint a kutatások igazolják, hogy az öregkor 

számos betegsége a nem megfelelő táplálkozással összefügg, valamint az is megállapítást nyert, 

hogy a halálozási rizikó fokozottabb mind a túlsúlyos mind a súlyhiányos embereknél. Az 

egészségromlás tekintetében az elhízás igen nagy rizikó faktor. A 2. ábra a 16 évnél idősebb 

lakosság tápláltságát mutatja be a WHO meghatározása alapján a BMI-indexe szerint. Az 

adatokból látszik, hogy a 16 évnél idősebb lakosság 55,5 %-ának súlytöbblete van (1,4% 

 

11 1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 
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súlyosan elhízott, 18,3 % enyhén elhízott,35,8 % túlsúlyos). Normál testsúlyúak aránya alig 

több mint 40 %, a normál testsúlynál soványabbak aránya kissé meghaladja a 4 %-ot (súlyosan 

sovány 0.4%, enyhén sovány 3,8%). 

 

11-2. ábra 16 éves és annál idősebb népesség tápláltság szerinti megoszlása, 2017 

Forrás: KSH, Statisztikai tükör 2018.07.23. 

 

Az Egészségjelentés 2016 dokumentumban leírtak alapján „Az étrendi kockázatok voltak 

okolhatók a felnőtt lakosság egészség-veszteségének 16%-áért, a kockázati csoportok közötti 

legnagyobb egészségveszteségért. Az étrendi kockázatok közül a teljes kiőrlésű gabonafélék 

elégtelen fogyasztása, a magas sóbevitel, a kevés zöldség- és gyümölcsfogyasztás, valamint az 

olajos magvak elégtelen bevitele okozta a legnagyobb veszteségeket” 

Az idős ember egészséges táplálkozását a mennyiség és a minőség tudatos megválasztása 

jellemzi. A mennyiség kérdésénél fontos tényező az egyén fizikai aktivitása, testtömege, 

életkora, a minőségi kritériumként az alapanyagok gondos kiválasztása, az elkészítésnél pedig 

a tápanyagokat minél jobban megtartó eljárásokra kell figyelmet fordítani. 

Az idősek egészséges táplálkozásának legfontosabb szempontjai Dr Jávor és mtsai (2002) 

szerint: 

◼ a napi kalória szükséglet 1700-2500 kcal, mely egyénenként változó mértékű (életkor, 

aktivitás, testtömeg befolyásolja), 

◼ megfelelő arányú és mennyiségű fehérje (napi fehérjeszükséglet 0,8-1,5 g/testtömegkg, 

a felvett energia 12-15 %-a), szénhidrát (az összes energia 50-60%-a), zsír (állati és 

növényi eredetű zsírok a napi energia bevitel max. 30 %-a, előtérbe helyezve a növényi 

eredetűt), ásványi anyag-, vitaminok és kellő mértékű 2 dl jó minőségű bor, elsősorban 

vörös bor az étkezéshez kapcsolódóan egészségmegőrző hatású lehet, 
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◼ a só a „fehér méreg”, az élettanilag szükséges mennyiség napi 5-6 g, 

◼ édességek fogyasztása hetente 2-3 alkalommal javasolt az étkezések zárófogásaként, 

azonban a gyümölcsfogyasztás hasznosabb, 

◼ az étrend változatos legyen, több féle táplálékból álljon, annál nagyobb lehetősége van 

a vitaminoknak és az ásványi anyagoknak a szervezetbe kerülésére. 

◼ élelmiszerrost felvételére van szüksége a szervezetnek a kiegyensúlyozott 

működéséhez, 

◼ zöldség- és főzelék féle nyers vagy párolt formában, teljes kiőrlésű gabonaféléből kenyér 

és péksütemény valamelyikéből minden nap, 

◼ a bőséges folyadék fogyasztása, összmennyisége legalább két liter naponta, 

ásványvizek, valódi friss gyümölcslevek, tea és ivóvíz, 

◼ az ételek puhára főtt vagy sült, pürésített, vagdaltak, turmixok, ivólevek (nyers 

zöldségek, gyümölcsök), 

◼ az étkezések száma naponta 5 legyen, amely bőségesebb reggelit, tízórait, a kisebb 

ebédet és az uzsonnát, valamint kevés vacsorát tartalmazzon, 

◼ a napi 1-2 dl jó minőségű bor, elsősorban vörös bor az étkezéshez kapcsolódóan 

egészségmegőrző hatású lehet, 

◼ a só a „fehér méreg”, az élettanilag szükséges mennyiség napi 5-6 g, 

◼ édességek fogyasztása hetente 2-3 alkalommal javasolt az étkezések zárófogásaként, 

azonban a gyümölcsfogyasztás hasznosabb, 

◼ az étrend változatos legyen, több féle táplálékból álljon, annál nagyobb lehetősége van 

a vitaminoknak és az ásványi anyagoknak a szervezetbe kerülésére. 

 

Ádány (2011) nemzetközi ajánlás alapján mutatja be az egészséges étrend összeállítására 

szolgáló táplálási piramist az „Én piramisom” grafikáját. Az ábrán a különféle színek jelölik a 

különböző élelmiszercsoportok helyes arányát. A gabonafélék narancssárga, zöldségfélék zöld, 

gyümölcsök piros, tej, tejtermékek kék, húsok, húsalternatívák (hüvelyesek) lila, a zsírokat, 

olajokat a sárga (vékony csík) színekkel jelöli. A lépcsőn felfelé menő figura a fizikai aktivitás 

fontosságát üzeni, mely az egészséges életmód elengedhetetlen része. 
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11-3. ábra: Az új táplálkozási piramis és üzenetei 

Forrás: Ádány (2011) Megelőző orvostan és népegészségtan 

 

Nagyon fontos a jó tápláltsági állapot megőrzése, mivel a betegségekkel szembeni megfelelő 

védekezést, a jó közérzetet biztosíthatja, lassítja az öregedés folyamatait, és szerepe van a 

szellemi frissesség megőrzésében is. 

11.4.2. A fizikai aktivitás megőrzése 

Az aktivitás jelentése a magyar nyelv értelmező szótára szerint valakinek vagy valamely 

közösségnek az a tulajdonsága, hogy szeret és tud tevékenykedni, lendületesen cselekedni, 

dolgozni; elevenség, élet. Az aktivitásba beleértendő mind a fizika és mind a szellemi aktivitás, 

annak folyamatossága, amely az időskori sikeres öregedés fogálmához kapcsolódik. Az idős 

ember aktivitását befolyásolják az időskor biológiai változásai, amely mind a testi mind a 

szellemi tevékenységet érintheti. A fizikai aktivitás a mozgást jelenti, amely olyan tevékenység, 

amelyet a vázizomzat hoz létre és energia felhasználás kísér. A meghatározásból adódóan a 

mozgások sokfélesége tartozik ebbe a körbe, időseknél a séta, gyaloglás, a mindennapi 

tevékenységek végzése a házimunkák, bevásárlás, kertészkedés, a kerékpározás, úszás, a 

szabadidős mozgást igénylő tevékenység, mint a tánc, az utazáshoz kapcsolódó aktivitás. A 

testmozgás elkezdése nem késő soha, azonban a fokozatosság elve mellett az orvossal történő 

megbeszélés nem mellőzhető. 

A 4. ábra (KSH 2017) mozgás tekintetében mutatja meg a munkaerőpiacon nem szereplő 

lakosságot. Kiugróan magas a fogyatékosok és vagy rehabilitációs ellátásban részesülők (70,5 

%) és a nyugdíjasok aránya (61,4%) akik hetente nem végeznek semmilyen testmozgást, de a 

testmozgás hiánya, a kedvezőtlen életmód, az egyéb inaktív, munkanélküli és háztartásbeliek 

körében is igen magas. 
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11-4. ábra: A hetente mozgással töltött idő a nem dolgozó lakosság 

Forrás: KSH, Statisztikai tükör 2018.07.23. 

 

A fizikai inaktivitásnak sok következménye lehet, ami az egyén fizikai állapotának romlásában, 

a mozgáskészsége gyengülésében is megjelenhet többek között, amelyek az idős embereknél 

súlyos következményekkel járhat, elesés, baleset következhet be. Az EFEF (2014) vizsgálat 

adatai alapján a lakosság 6-%-át érte baleset otthonában, amely sérüléseket okozott. A 65 év 

vagy idősebb korosztályt ez az átlagon felül érinti, közülük minden 9. ember ért otthon baleset. 

Az időskorúak egészségének és autonómiájuk megőrzésének döntő fontosságát képezi a 

mozgás, a könnyű rendszeres testmozgás. A mozgás, a séta serkenti a vérkeringést, pozitív 

hatással van az agyra, növeli a szervezetben a glükóz toleranciát, a szív és érrendszeri 

betegségek megelőzésében segít. Növeli a véráramban lévő oxigén szintjét, a tüdő kapacitását, 

az ízületi gyulladások ellen hat, elősegíti a mozgékonyságot, erősíti a csontokat. Növekedhet az 

izomerő, javulhat a járóképesség, serkenti a bélmozgást, közrejátszik a testsúly csökkenésében 

és még sok más egyéb jótékony hatással van a szervezetre. Segíthet megelőzni a legtöbb 

betegség kialakulását, a közösségi részvétel lehetőségét is adja, jó hatással van az egyén 

hangulatára is. Az önállóság, függetlenség megőrzésének szükséges a mozgáskészség, a 

mozgás, mely a fizikai és szellemi képességek megőrzésén keresztül megtartható. Boga (2014) 

szerint „…a fizikai ill. a szellemi aktivitás nemcsak saját szférájában hatékony, hanem a másik 

terület funkcióképességét is növeli” 

„Világszerte több vizsgálat igazolta, hogy a fizikai aktivitás, a programozott mozgás javítja a 

mentális funkciókat, gátolja az élettani illetve kóros mentális hanyatlást idős egyénekben” 

Ádány (2011) egy hosszú csaknem másfél évtizedig tartó követéses vizsgálat eredményeként 

leírja, hogy „szignifikánsan alacsonyabbnak találták a mozgásszervi fájdalom gyakoriságát 
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rendszeresen mozgó 50 év felettiek körében azokhoz képest, akik inaktívak voltak. A 

rendszeres testmozgás nemcsak a fizikai állapot javítása révén járult hozzá az életminőség 

fokozásához azáltal, hogy javítja az egyensúlyérzéket, csökkenti a székrekedés súlyosságát és 

előfordulási gyakoriságát, hanem javítja a szellemi teljesítőképességet is, illetve 

megakadályozza annak hanyatlását”. 

11.4.3. A szellemi aktivitás megőrzése 

A szellemi aktivitás megőrzése, fenntartása érdekében nagyon sok féle tevékenységet 

végezhetünk. Fontos szempont, hogy tanuljunk új dolgokat, legyen örömöt, kikapcsolódást 

nyújtó elfoglaltságunk. A szellemi képességek megőrzését segíti a fizikai aktivitás, az erős 

szociális támogatási rendszer és az önbizalom (hinni abban, hogy képes megoldani különböző 

helyzeteket, problémákat). 

Az olvasás, keresztrejtvény fejtés, kártyázás, sakk, unokákkal tanulás, leckeírás, közösségben 

lenni, sokat beszélgetni, ismeretterjesztő vagy szórakoztató programokon részt venni mind a 

szellemi aktivitásunk forrásai, ezek mind az agytorna részei, mellyel a szellemi leépülés 

védhető. A tanulás, az ismeretszerzés új ismeretek megszerzése, ennek örömének megélése az 

ember minden életszakaszában kiemelkedően fontos, így van ez idős korban is, melyek 

lehetnek a számítógéphez, internethez kapcsolódó tudásunk fejlesztése, vagy a nyelvtanulás. A 

tanulás által növekszik az egyén önbecsülése, önértékelése, társas kapcsolatai bővülnek, 

aktivitásának lehetőségei fennmaradnak. 

Iván (2006) szerint „A mentális egészség megőrzésével, akár fejlesztésével az öregedés 

minősége fenntarthatóbbá válik. Az intellektuális kapacitás a korosodással, a kognitív 

teljesítmények vonatkozásában, normál változásként fokozatosan és arányosan szűkül (IQ), 

ugyanakkor a tapasztalati élményi, illetve az érzelmi intelligencia (EQ) fejlődhez és ily módon 

kielégítően teljes életre ad lehetőséget” 

Az időskori tanulási motivációkat Bajusz Klára és Jászberényi József (2013) az alábbiakban 

foglalta össze: 

◼ kommunikációs szükséglet: az elmagányosodás leginkább az időseket érinti, és a 

tanulási színterek elősegítik a társas kapcsolatok kialakítását, a régebbi kapcsolatok 

megtartását, új kapcsolatok csoportok kialakulását. 

◼ a technikai eszközök gyors fejlődés, az IKT (információs és kommunikációs technológia) 

eszközök, az internet elterjedése egyre több felnőttnél, idősebb felkelti az az igényt, 

hogy megtanulja és kezelni tudja ezeket az új eszközöket, mely a távolabb élő család 

tagjaival, a barátokkal és ismerősökkel a kommunikációt és a különböző ügyintézéseket 

is segíti. Az idősek tanulási motivációjában megjelenik a bizonyítási vágy, és úgy érzik, 

hogy az aktív élet szerves része az új ismeretek szerzése. 

◼ a szabadidő hasznos eltöltése, amely az inaktív korral megszaporodott és igényként 

merül fel, hogy minél hasznosabban töltsék el idejüket, így tanfolyamok, ismeretszerző 

előadások, különböző összejöveteleken vesznek részt. Nyugdíjasként lehetőség van 

arra, hogy a régóta tervezett, de az idő miatt elmaradt számára érdekes, kedves 

tevékenységekkel foglalkozzon (barkácsolás, jóga). 

◼ a közös szakmai múlt a munkaerőpiacról kilépő, felnőttoktatásba járó idősebbek 

megtalálhatják azt a lehetőséget, hogy szakmai kapcsolatukat tovább ápolják, szakmai 

ismereteiket fejlesszék, és összejöveteleket szervezzenek a régebbi kollégákkal. 
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◼ egészségügyi okból, az egészségi állapot romlása, hoz olyan helyzeteket, amikor az 

egészség védelme érdekében tanulnunk kell valami újat (pl. diétás étrend és annak 

elkészítési eljárás stb). 

11.4.4. Szűrővizsgálatok 

A rendszeres orvosi ellenőrzés, a szűréseken való részvétel segít a kóros állapot korai 

felfedezésében, az egészséget hátrányosan érintő tényezők felismerésében és szükség esetén 

a kezelésében is. A prevenció (megelőzés) 3 szintjét különböztetjük meg: 

1. A primer prevenció, az elsődleges megelőzés körébe azok a tevékenységek tartoznak, 

amelyek az egészség általános védelmét, az egészségtudatos magatartás kialakítását 

támogatja, és az egészségre ártalmas körülmények megszüntetésére törekszik. A primer 

prevenciós tevékenységek körébe soroljuk többek között az alkohol mértéktelen 

fogyasztása és a dohányzás elleni, az aktivitás növelését, az egészséges táplálkozást segítő 

programokat. 

2. A szekunder, másodlagos prevenció célja a betegségek korai, panaszt még nem okozó 

szakaszban való felismerése annak érdekében, hogy jó eséllyel a hatásos kezelés mielőbb 

megkezdődhessen. A korai felismerés alapvető lehetőségeit a szűrővizsgálatok jelentik, de 

idetartozik az egyén saját önellenőrzése is. 

3. A tercier, harmadlagos prevenció célja a sérülések és megbetegedések során kialakult 

károsodások, a szövődmények, tartós károsodások kialakulásának megelőzése, 

rehabilitációja. 

 

A szűrővizsgálat az elsődleges prevenció szintjén jelenik meg, az egészségesnek tartott 

egyénnél, mint a betegségek korai, rejtett stádiumban történő felismerése, különböző 

vizsgálatok, diagnosztikai eljárások segítségével. A szűrővizsgálatok növelik az egyén 

biztonságérzetét, mert meggyőződhet róla, hogy nem szenved rejtett betegségben, mely által 

kilátásait kedvezőnek tudja megítélni. A szűrővizsgálatokon való részvétel mindenkinek 

személyes érdeke, az egyén felelősségvállalása is érvényesül benne. 

A szűrések egy része behívásos rendszereken keresztül működik, azonban ezen túlmenően 

saját kezdeményezésünk által szűrésekre, illetve célzott vizsgálatokra igényt tarthatunk, ha 

bizonyos tünetek megjelennek. A szűrés nem diagnosztikus eljárás, a valószínűleg beteg 

egyének esetében a szűrővizsgálatot diagnosztikus vizsgálat követi. 

Az EU Egészségügyi Országprofil Magyarország (2017) tanulmány alapján az EU-n belül a 

Magyarországon legmagasabb a halálozási arány a rákbetegek tekintetében, ami a 

megelőzéssel, a korai felismeréssel, valamint a magas színvonalú rákbetegellátás 

elérhetőségével kapcsolatos. A méhnyakrák, a mellrák, a vastagbélrák már korai stádiumban 

felismerhetők, ha megfelelő szűrési programok állnak rendelkezésre, növelve ezáltal a túlélés 

esélyeit. Méhnyak és mellrák vonatkozásában működnek Magyarországon nemzeti szintű 

szűrési programok, és bevezetésre kerültek a vastagbélrák szűrőprogramok. 2015-ös adatok 

szerint a célcsoportba (45-65 év) tartozó magyar nők csak 47%-a esett át emlőszűrésen az 

előző két év során. A méhnyak szűrésen még rosszabb az arány, 40 % körüli szinten mozog a 

méhnyakszűrésen rendszeresen résztvevők arány, legalacsonyabb az EU-n belül. 
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A megelőzéshez kapcsolódóan megkülönböztetett jelentősége van az ismeretterjesztésnek, a 

felvilágosításnak, ami elvezethet odáig, hogy az eddiginél nagyobb arányban vegyenek részt az 

emberek a szűrővizsgálatokon. A szűréseken való részvételre a figyelem felkeltésnél a pozitív 

célt fontos hangsúlyozni, azt amit az egyén nyerhet vele. 

11.5. AZ ADDIKTÍV SZEREKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK 

Elekes Zsuzsanna által leírtak alapján „Az addikció fogalmát ma a szenvedélybetegséggel 

szinonim fogalomként szokás használni. Addikciónak „azokat a viselkedési formákat nevezzük, 

amelyek fölött a személy képtelen kontrollt gyakorolni, s ezért ezeket kényszeresen újra és újra 

végrehajtja, illetve amelyek a személyre – és többnyire környezetére – káros 

következményekkel járnak (Demetrovics 2007a:30)” 

Az addikció fajtái közé a szakirodalom a kémiai és a viselkedési addikciót sorolja. A kémiai 

addikciónál a kémiai anyag megszerzésére irányul a kényszeres viselkedés, a viselkedési 

addikciónál (pl. internetfüggőség, játékszenvedély, munkamánia, vásárlási kényszer stb) nem 

a kémiai anyag megszerzése a cél. 

Elekes Zsuzsanna alapján „Kémiai addikciónak nevezzük a különböző pszichoaktív 

szerek használatából adódó viselkedés zavarokat (Demetrovics i.m.). Pszichoaktív szereknek 

olyan szereket nevezünk, amelyek hatásukat a központi idegrendszeren keresztül fejtik ki. 

Ilyen szereknek tekintjük az alkoholt, nikotint, nyugtatókat, altatókat, szorongásoldó szereket 

(vagyis legálisan hozzáférhető szereket) és idetartoznak a hozzáférés és fogyasztás alapján 

tiltottnak tekintett szerek is: az amfetaminok, hasis, kokain, különböző hallucinogének (pl. 

marihuána, LSD, ópiátok)” 

2015 évben Magyarországon a születéskor várható élettartam öt évvel elmarad az uniós 

átlagtól. A kockázati tényezők tekintetében is kedvezőtlenek a mutatóink a dohányzás, 

alkoholfogyasztás tekintetében, melyet az 5 ábra is szemléltet a 2014 évi adatok alapján, ahol 

a felnőtt lakosság 26 %-a napi rendszerességgel dohányzik, 21 %-át a nagyivás jellemez, és a 

magyar 15 évesek 38 %-a életében már részeg volt több alkalommal. 
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11-5. ábra: Kockázati tényezők a magyar felnőtt lakosság körében az EU átlag (2014) 

Forrás: EU Egészségügyi országprofil 2017-Magyarország 

 

Hazánkban a KSH (2017) adatai alapján a teljes alkoholfogyasztás egy főre jutó éves 

mennyisége 2016. évben abszolút alkoholtartalomra átszámítva 9.5 liter, 2003 évhez 

viszonyítva csökkenés látható, mivel az adatok alapján 11,1 liter (abszolút alkoholtartalomra 

átszámítva) szerepel a statisztikai adatokban. 

Az Egészségjelentés 2016 dokumentum alapján „Az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás 

az elmúlt évtizedben az európai trendekhez hasonlóan harmadával csökkent Magyarországon, 

ez azonban még így is az EU15 országok értékének közel 2 szerese volt 2015-ben” 

Az alkohol függőségnek, a nagyivásnak súlyos egészségkárosodási következményei vannak az 

egyénre vonatkozóan, igen sokféle betegség kiváltója (fizikai: májcirrhosis, a máj súlyos 

károsodása, gyomor-béltraktus súlyos érintettsége, magasvérnyomás betegség, stb., pszichés: 

személyiségváltozás, kontrollvesztés, esetenként agresszió, stb.), melyen túl negatív 

következménye van a szűkebb és tágabb szociális-társadalmi környezetre is. 

Az ELEF2014 felmérést összegző tanulmány alapján „a nagyivás 12az idős férfiak körében a 

leggyakoribb, közülük minden hetedik iszik rendszeresen nagyobb mennyiséget….A férfiaknál 

a nagyivók a legnagyobb arányban a legfeljebb 8 általános osztályt végzettek, illetve a 

szakmunkások körében fordulnak elő, több mint másfélszer annyian vannak, mint a felsőfokú 

végzettségűek között”. 

 

12 Nagyivónak nevezik azokat a nőket, akik a kérdezést megelőző héten összesen több mint 7, illetve azokat a férfiakat, akik több mint 14 

egységnyi alkoholt fogyasztottak (a nők esetében az eltérő fiziológiai sajátosságok miatt kell kisebb határértékeket figyelembe venni). Egy 

ital/alkoholegység egy korsó sörnek, 2 dl bornak vagy 0,5 dl röviditalnak felel meg, azaz 1 dl sör 0,2 italnak, 1 dl bor 0,5 italnak és 0,1 dl 

rövidital 0,2 italnak számít. A szakirodalomban binge drinkingnek nevezett jelenség (egy alkalommal nagy mennyiségű alkohol 

fogyasztása) kiemelkedő jelentősége miatt nagyivónak neveztük azokat is, akik egy alkalommal 6 vagy több alkoholegységet fogyasztanak 

(ELEF2014) 
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Az egészséget károsító magatartások közül a dohányzás a legtöbb embert érintő, leginkább 

elterjedt forma. A dohányzás egészségre gyakorolt hatása közismert, károsítja az erek falait, 

érelmeszesedést, szívinfarktust okozhat, függőséget kialakító hatással rendelkezik. Jelentős 

szerepet játszik többek között a tüdőrák, a gégerák kialakulásában is, gátolja a szervezet 

oxigénellátását. 

Az Egészségjelentés 2016. dokumentum szerint „A dohányzással összefüggő halálozás az 

elmúlt évtizedben az európai trendeknek megfelelően csökkenő tendenciát mutatott 

Magyarországon, azonban az EU15 országok értékének még így is több mint 2,5 szerese volt 

2015-ben”. A dohányzás a második legnagyobb viselkedési egészségkockázat, a magyar 

lakosság egészségveszteségének 14%-áért volt okolható. A dohányzás főként a daganatos 

megbetegedések és a keringési rendszer betegségein keresztül fejtette ki hatását. 

A rendszeresen dohányzók aránya a magyar lakosság 18 éves és idősebb népesség körében 

2003-ban 30,1 %, 2014-ben 26,1 % volt. Örvendetes a csökkenés, azonban a felnőtt lakosság 

egynegyede még mindig a rendszeres dohányzók körébe tartozik, mely által egészségét 

veszélynek teszi ki. Az ELEF2014 tanulmány alapján az „aktív dohányosok aránya a teljes 

populációban a nyugdíjas korú nőknél a legalacsonyabb (7%). Az ugyanezen korosztályba 

tartozó férfiak körében hozzájuk viszonyítva két és félszeres az arány.” A 6. ábra az ELEF2014 

felmérés alapján mutatja be a magyar lakosság dohányzási szokásait 2014 évre vonatkozóan 

nem és korcsoportok szerint. 

 

11-6. ábra: Dohányzási szokások nem és korcsoport szerint, 2014 

Forrás: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei, összefoglaló adatok 
(KSH 2018):39 

A leszokottak aránya a teljes felnőtt lakosság 1/5-ét teszi ki, közülük jelentős arányban (17 %) 

vannak olyanok, akik több mint egy éve nem gyújtottak rá, és az is nagyon örvendetes, hogy a 
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dohányzók (saját bevallásuk szerint) közel egyharmada próbálkozott a leszokással a kérdezést 

megelőző évben. A dohányosok arányát nagymértékben befolyásolja az iskola végzettség. 

Mindkét nem esetében a diplomások körében vannak legkisebb arányban a dohányzók. 

ELEF(2014) 

Magyarország dohányzásellenes intézkedéseinek célkitűzése a dohányzás visszaszorítása, a 

nemdohányzók védelme, a dohányzás visszaszorításának megalapozása a köznevelési 

intézményeken keresztül a fiatalok valamint a lakosság körében, a prevenció és a leszokást 

támogató intézkedéseken és programokon keresztül érezteti kedvező hatását. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A sikeres vagy aktív idősödés folyamán az egyén a szellemi és fizikai képességeit, a szervezete 

egyensúlyát és adaptációs készségét megőrzi, társas kapcsolatai fennmaradnak. Az egyén 

egészségi állapota az életmóddal szorosan összefügg, a helyes életmód az egészség megőrzését, 

fenntartását szolgálja. Az egészségmagatartáshoz köthető kockázatok mint a nem megfelelő 

táplálkozás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a fizikai aktivitás hiánya jelentősen rontja az 

egészségi állapot megőrzését. Az egészségmagatartáshoz köthető kockázatok elkerülése 

érdekében nyújtott segítés, a helyes egészségmagatartás megváltoztatására irányuló 

beavatkozások segíthetik megőrizni az idős korúak egészségét, önállóságát, jó 

életminőségének fenntartását, a betegségek kialakulása kockázatának csökkentését. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

4. Értelmezze a sikeres öregedés fogalmát! 

5. Sorolja fel az egészséget meghatározó főbb tényezőket! 

6. Ismertesse az Idősügyi Stratégia célját és elveit! 

7. Ismertesse az idősek egészséges táplálkozásának legfontosabb szempontjait! 

8. Ismertesse a fizikai és szellemi aktivitás fontosságát! 

9. Ismertesse az alkoholfüggőség, dohányzás egészségkárosodási következményeit. 
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12. AKTÍV ÉS EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉST 
ELŐSEGÍTŐ TECHNIKÁK 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

Szakvizsgázott Okleves Szociális Szervező, Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus, Tereptanár, 

Ellátottjogi képviselő 

Kulcsfogalmak: idősek társadalmi megítélése, egészséges öregedés, felkészülés az 

időskorra, aktív időskor. 

BEVEZETÉS 

Magyarország az európai és világ országaihoz hasonlóan az öregedő társadalmak közé 

sorolható. A demográfiai adatokat tekintve (2016.Mikrocenzus) a várható élettartam 

növekszik, születések száma csökken. Az összlakosság számához viszonyítottan 28,5 % az 

időskorú lakosság száma, melyet a 65 év felettiek és a matuzsálemi kort megértek száma 

mutatja legjobban. 100 év felettiek száma közel 1000 fő. A demográfiai kutatások hazánkban 

és az Európai országokban előre jelezve 2050-re várhatóan 35 % fölé emelkedik. 

A haza időspolitikának hosszú távon fel kell készülni az idős emberek számára nyújtandó 

különböző szolgáltatásokkal, társadalompolitikai intézkedésekkel, melyek Udvari (2013.) 

kutatása alapján a következő: 

◼ a születéskor várható élettartam növekedésének támogatása 

◼ az egészségben eltöltött évek növelése, a prevenció támogatása 

◼ az aktív élet fenntartása, az életmód tudatosságának fejlesztése 

◼ az időskori jövedelembiztonság megteremtésének támogatása 

◼ a társadalmi integráció erősítése, különböző szolgálatások (egészségügyi, oktatás, 

szociális, kulturális ) fejlesztése az idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek 

figyelembevételével 

◼ az idősek digitális íráskészségének fejlesztése és élethosszig tartó tanulásának 

támogatása 

◼ az aktív idősödés feltételeinek erősítése, fizikai aktivitás és a munkaerőpiacon maradás, 

a társadalmi, kulturális és civil életben való aktív részvétel, 

◼ idősödési folyamatok megismerése 

◼ a társadalmi szemléletváltás az idősödésének mind a gazdasági, mint a társadalmi 

megítélését és megélését illetően. 
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12-1. ábra: Magyarország népességének alakulása nemenként és életkor szerint 

(1977- vonal, 2060 - színes, előrejelzés)-Forrás KSH 

 

Az alkalmazott gerontológia szakos hallgató ilyen témakörökben szerez jártasságot, melyet 

munkája során képes lesz alkalmazni, hogy az idősek számára megfelelő szakmai ismeretekkel 

tudjon segítséget nyújtani, szolgáltatni. 

A hazai felsőoktatásban is általános szerepe van az idősgondozás tekintetében, hiszen a mai 

időskorúak nem ismerik az idősekre jellemző állapotot. A több generációs családok 

felbomlását követően nehezebb volt az ismeretek átadása. Ebből következik, hogy a mai 

fiatalabb korosztály nem ismeri az öregedés folyamatát, biológiai változásokat, pszichológiáját, 

társadalmi hasznosságot. Fontos az időseket érintő témakörökben a képzés, csökkentve ezzel 

az idősek diszkriminációs helyzetét. 

A gerontológiai vizsgálatok támogatásával, a biológiai és pszicho szociális folyamatok 

jellemzőinek ismeretével a felsőoktatási kutatások képesek támogatni a döntéshozókat az 

állami vezetésben (Takács,2012.) 
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12.1. IDŐSKOR – ÉLETKOROK, BIOLÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, 

SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK 

12.1.1. Időskor 

Napjainkban, ha körbe kérdezünk a társadalom tagjai között, hogy kik az öregek, vagy idősek, 

- sokféle megfogalmazással találkozunk - maguk az idősek úgy fogalmaznak, annyi éves vagyok, 

ahánynak érzem magam. Az idősek sportolnak, utaznak, szórakoznak, addig az öregek nem 

csinálnak semmi. Az időseknek vannak terveik a jövőre – az öregek csak a múltat idézik. Az 

idősek méltányolják az elkövetkezendő napokat, az öregek panaszkodnak, hogy kevés ideje van 

hátra. 

Az idősödés az egyén genetikai tulajdonságainak és környezeti ártalmak egymásra hatásából 

eredő biológiai folyamat, amely minden élőlénynél bekövetkezik, ám nem mindegy, hogy 

mikor. 

A biológiai életkor - akkor alkalmazzuk az életkor meghatározásánál, amikor a szervezet 

tényleges fiziológiás állapotát vesszük figyelembe. 

Kronológiai kor: a naptári vagy más néven anyakönyvi életkor. 

Az életkori megközelítés a WHO (World Health Organization) beosztása, amely alábbi 

életszakaszokat határozza meg az idősödés folyamatának leírásakor. 

◼ 50- 59 év – áthajlás kora 

◼ 60- 74 év – idősödés kora 

◼ 75- 89 év időskor 

◼ 90-99 év aggkor 

◼ 100 év felett: matuzsálemi kor. 

12.1.2. Biológiai megközelítés 

A szervezet működésében fellépő hiányosságok, a szervek, szervrendszerek működésének 

lassulása, változása. Fizikai, szellemi és közéleti teljesítmény csökkenése, krónikus betegségek 

fennállása a jellemző. Gondolhatunk a kutatási eredményekből az időskori jellemző betegségek 

megjelenésére, így pl. szív-és érrendszeri betegség, légzőszervi, mozgásszervi 

megbetegedések, valamint az érzékszervek romlása, (látás, hallás, ízérzékelés) de vannak 

külső jelek, melyek már a testtartást, testtömeg változást hajszín, bőrszín – fogazat változásait 

mutatja. 

12.1.3. Pszichológiai megközelítés 

Talán az elsődleges tényező, hogy ki milyennek látja magát, s mit szeretne, hogy mások hogyan 

lássák. 
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12-2. ábra: Johari ablak 

A „reális én” az életkor és annak következményeit felfogadó jelenséget mutatja, ahogyan a 

Johari ablak ezt szimbolizálja az énkép alkalmazásánál. A pszichológiai változások tekintetében 

az alkalmazkodó képesség csökkenése jellemző, önértékelési zavar jelentkezhet, az idős-

énképpel nem szívesen azonosulnak. Az emberek jelentős hányada küzd az idősödés ellen 

(plasztikai műtét, külső megjelenés stb.) az énképét pozitív irányba próbálja formálni. 

Egy 2010-ben megvalósított nemzetközi kutatás, hazai eredményekkel is szolgál: Eszerint 

◼ a nyugdíjasok 61 %-a és az idősebb, de még gazdaságilag aktív munkavállalók 83 %-a 

vallotta magát középkorúnak, 

◼ a magasabb jövedelműek 80 %-a érzete magát fiatalabbnak a tényleges életkoránál 

◼ az unokákkal rendelkezők inkább időskorúnak vallották magukat, mint az unoka nélküli 

megkérdezettek, 

◼ a női 64,5 %-a, míg a férfiak 76,8 %-a fiatalabbnak érezte magát a tényleges koránál 

( Füzesi, Törőcsik, Lampek, 2013.). 

A pszichológiai – mentálhigiénés egyensúly fenntartásában jelentős szerepe van a hitéletnek, 

azok az idős emberek, akik rendszeresen egyházi közösségben, templomban, gyülekezetben 

vannak, (minimum heti 1 alkalommal) ők másként élik meg az idősödés változásait, mi több az 

önkéntes szolgálat, hitélet jó hatással van a mentális állapotukra. 

12.1.4. Szociológiai megközelítés 

A demográfiai kutatások kiemelten foglalkoznak az idősek társadalmi helyzetével, melyet 

Mikrocenzus 2016. elnevezésű KSH adatok támasztanak alá. A társadalmi, közéleti 

tevékenység, családi, környezeti tényezők, egészségi állapotváltozások, munkaviszony 

megszűnés témakörben vizsgáltak. 
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2016.október 1-én Magyarországon 9 millió 804 ezer fő élt, s látható volt az időskorú lakosság 

számának emelkedése. A 2001. évi népszámláláskor 144.000 fővel emelkedett az időskorúak 

száma, 2016-ban pedig már 399 000 fővel az idősek meghaladták a gyermekkorú lakossági 

számot. a vizsgálatot az alábbi témakörökben végezték: 

◼ nők, férfiak aránya, családi állapotváltozások 

◼ egyszemélyes háztartások száma, egyedül élők illetve egyedülállók számra 

◼ esetleges lakóhely változások, gyermekek elköltözése 

◼ gazdasági tevékenység, munkaviszony megszűnés, nyugdíj melletti munka 

◼ társadalmi aktivitás, közéleti szerepvállalás, 

◼ egészségromlás, tevékenységek korlátozása. 

A szociológia tudományterülete vizsgálja az összefüggéseket az idősek társadalmi helyzete, 

aktivitása, szerepvállalása, egészségi állapotváltozás kapcsolatában, s összegző adatokat, 

elemzéseket készít, melyet nyilvánosságra hoz, javaslatokat fogalmaz meg az állami irányítás 

és a szakpolitika számára. 

12.2. EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS 

Az előzőekben megismertetésre került az időskorral kapcsolatosan a különböző területeken 

végbemenő változások, annak kapcsolódása, működőképessége vagy éppen 

működésképtelensége. Ahhoz, hogy természetesnek vegyék az emberek az életkor előre 

haladtát, több tényezőt célszerű figyelembe venni az egészségi állapot megtartása, 

szemléletformálás területén. Így: 

◼ Felkészülés az időskorra 

◼ Munkavégzés (hivatalos) befejezése 

◼ Egészségmegőrzése 

◼ Rendszeres fizikai aktivitás 

◼ Kapcsolatok fenntartása 

◼ Új ismeretek szerzése 

12.2.1. Felkészülés az időskorra 

Minden embernek saját felelőssége önmaga és környezete számára, hogy minél 

optimálisabban használja fel a jogi-társadalmi környezeti tényezőket, melyek az időskort 

annak megélését befolyásolják. Sellye János fogalmazta meg az alábbit 

„Az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában 

élnénk a természet törvényeivel.” Nem az áthajlás korában, hanem jóval korábban célszerű 

megismerni az időskor jellemzőit, biológiai,, pszichológiai változásait, a szervezet működését, 

az időseket érintő társadalmi kérdéseket, az öngondoskodás lehetőségét. A fiatal felnőttkorban 

már gondolni kell a jövőre, tervezni szükséges, hogy milyen változások állnak, illetve állhatnak 

be az ember életébe, amikor elhagyja az aktív munkaerőpiacot, hogyan változik meg az 

életritmusa, életmódja. Milyen anyagi-gazdasági helyzettel találhatja szembe magát, s abból 

hogyan, miként tudja finanszírozni az elfogadott és megszokott életformáját. 
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A jelenlegi generációs szakaszok, melyet a fogyasztói társadalom szerkesztett, alakított ki 

későbbi nehézséget jelent az időskorra való felkészülésben, melyre már a mostani képzésben 

résztvevők szakembereknek is fel kell készülni – már az X generáció felkészítése lehet a cél az 

időskorra, az időskori változásokra, hogyan tudom magam elfogadni idősnek. 

◼ veteránok 1920-1939. között születtetek 

◼ baby boom 1940-1959 között születettek (magyar társadalom Ratkó gyerekek) 

◼ X generáció 1960-1979 digitális bevándorló nevet kapták 

◼ Y generáció 1980-1994. YouTube nemzedék 

◼ Z generáció 1995-2004. Faecbook nemzedék 

◼ Alfa  2010 után születettek 

12.2.2. Munkavégzés (hivatalos) befejezése 

A hazai nyugdíjpolitika folyamatosan vezette be a 65 éves nyugdíjkorhatárt, melytől a nők 40+ 

elnevezésű ellátása tér el, hiszen a jogszerző idő a mérvadó a nyugdíjazás tekintetében, ettől 

eltérő az egészségi állapotváltozás miatt történő nyugdíjszerű ellátás biztosítása. A 

munkavégzés befejezésére készülni kell, hiszen egyik napra a másikra nem lehetséges kiesni a 

munkaerőpiacról, s másnap arra ébred az ember, hogy nincs mit csináljon. A munkahelyeken 

ahol megfelelő szintű HR tevékenység működik, már évekkel előre végig beszélik és 

időelismerést kérnek a Nyugdíjfolyósító szervtől, hogy tulajdonképpen hány éves 

munkaviszonnyal, jogszerző idővel rendelkezik a munkavállaló. 

Magának az embernek kell eldönteni, hogyan kívánja a jövőben folytatni a tevékenységet, rész 

munkaidőben, bedolgozás, távmunka formájában vagy alkotói tevékenységben. Vagy 

egyáltalán nem kíván szervezett munkavégzésben részt venni, elsősorban a családban kíván 

nagyszülői szerepet, családsegítő szerepet betölteni, vagy idős szülőt gondozni. Mindezek 

mellett a napi egyéb tevékenységét is folytatni kívánja, tehát az aktivitását fenn kívánja tartani. 

Fontos tényező, hogy új típusú napirendet kell kialakítani, de lényeges kérdés, hogy önmagára 

is maradjon minőségi idő. 

12.2.3. Egészségmegőrzés 

Az idős emberek, akik befejezték a munkájukat és már nem szükséges pl. egy foglalkozás-

egészségügyi alkalmassági vizsgálat adott, korábbi munkakör betöltéséhez nem mennek 

orvoshoz, nem mennek szűrővizsgálatokra. Talán úgy gondolják, hogy erre már a jövőben nincs 

szükség. Az idősödő korosztálynak ugyanúgy, mint a fiataloknak szükséges egy 

egészségtudatos szemlélet – a prevencióra (megelőzés) helyezzék a hangsúly. Ma már az 

ország különböző pontjain szervezik a szűréseket, minden kisebb településre eljutnak a 

szűrőbuszok, vizsgálatok, tehát nem lehet kifogás, hogy aprófalvas települések nem jutnak 

hozzá a lehetőséghez. A megváltozott napi életritmusba férjen bele a mozgás, a helyes 

táplálkozás, a kapcsolatok ápolása, a spiritualitás, a káros szenvedélyek mérséklése. 

12.2.4. Rendszeres fizikai aktivitás 

A fizikai aktivitás a szervezet izommunkája, amely életkoronként eltérő – befolyással bír az 

előző életkorban végzett rendszeres, vagy alkalmi fizikai aktivitás. főbb elemei: célszerűség, 
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hasznosság, folyamatosság, rendszeresség, mértékletesség, változatosság, értékelhető és 

elismerésre méltó. 

Aktivitást segítő tényezők: döntéshozatal, szemlélet, akarat, támogató közeg (család, társ) 

előző életvitel, lehetőség az adott településen, egészégi állapot, személyi- és tárgyi feltétel (pl. 

kert, udvar, torna park, szobakerékpár). 

Aktivitást gátló tényezők: egészségi állapot, érdektelenség, korábbi kudarc élmény, mentális 

sérülés, tárgyi és személyi feltétel hiánya, esetleg anyagi forrás hiány , nincs támogató közeg, 

erős a település (falu) viselkedés mintáról alkotott negatív vélemény. 

A fizikai aktivitás formái: könnyű fizikai munka, háztartási munka, vagy házkörüli munka, sport 

tevékenység, szenior sport tevékenység, amely akár versenysport is lehet. A korszerű fizikai 

aktivitáshoz sorolják a tánc, thai chi, jóga, séta, nordic wolking, 

12.2.5. Kapcsolatok fenntartása 

Az egészséges időskorban a kapcsolatok nagy jelentőséggel bírnak, elsődleges a magány 

kerülése, a valakihez való tartozás élménye, öröme, izoláció kialakulása, valamint annak 

későbbi következménye, depresszió, suicid. 

Törekedni kell minden életszakaszban, kifejezetten a mai infokommunikációs robbanás 

következtében, hogy legyenek nem csak virtuális kapcsolatok, hanem személyes, baráti, családi 

kapcsolatok, melyek a személyiséget építik és kiegészítik. A történelmi korokat végig követve 

tapasztalható, hogy a levélírásnak nagy jelentősége volt, amely a rohanó világban 

elsivárosodott, de a mai idős embereknél ismét jelen van, talán átalakult email formában, 

tekintettel a nagyszülő-unoka kapcsolatra. 

A nyugdíjazás időszakát követve törekedni kell új kapcsolat felvételére, azonos érdeklődés, 

klub, hobby, egyház, sport, kultúra – természetesen a régi kapcsolatok ápolására, családi 

kapcsolatok kiszélesítésére (családfa kutatás erre kiváló példa, több generációs kapcsolatok 

feltérképezése, újra élesztése) 

12.2.6. Új ismeretek szerzése 

Az idős emberek életében rendkívül fontos tényező, hogy életük során rengeteg tudást, 

tapasztalatot, életbölcsességet halmoztak fel, mellyel okosan tudnak sáfárkodni akár önmaguk, 

családjuk vagy szűkebb-tágabb közösségük számára. Az időskori aktivitás magával hozta az 

élethosszig tartó tanulás lehetőségét, élményét. Nem minden esetben az oktatás területén 

szerezhető új ismeretre, tudásra kell gondolni, Hiszen sok más új ismeret is fontos lehet egy 

idős ember számára, aki olyat szeretne megtanulni, elsajátítani, melyre korábban nem volt 

lehetősége. Elsajátíthat egy új nyelvet, megtanulhat kötni, varrni, kézimunkázni vagy éppen 

fafaragással kíván megismerkedni, vagy éppen a festéssel, mint alkotó tevékenységgel. 

Lehetséges az informatika világában való elmélyülés, vagy éppen a turizmussal kapcsolatos 

lehetőségek. Minden új ismeret elsajátításában fontos tényező a mértékletesség, hogy nem 

egyszerre sokat és gyorsan abba hagyni, hanem tervezetten egy adott területtel 

megismerkedni, elsajátítani, gyakorolni mindaddig, amíg örömét leli benne. 
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A kudarc élmény hátráltatja az új dolgok elsajátítását, ezért fontos, hogy lehetőség szerint 

legyen a közelben egy szakember, egy segítő, egy témavezető, aki szükség esetén segítséget 

nyújt a probléma feldolgozásában, kudarc – pozitív élménnyé történő átfordításban. 

12.3. AKTÍV IDŐSKOR 

„ A nap végtelen hosszú annak, aki nem tudja, hogyan értékesítse és használja fel.” (Goethe) 

Aktivitás = szellemi, fizikai, mentális alapon történő személyiség karbantartás 

Az OECD – (1998. Organisation for Economic Co-operation and Development) az Aktív Időskor 

kapcsán a következő megfogalmazást tette: 

Az aktív időskor az idős emberek képessé tétele arra, hogy minél tovább aktív maradjon az idős 

társadalomban, gazdaságban. Ez azt jelenti, hogy az idős embereknek meg kel kapniuk az 

lehetőséget, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy mivel töltik idejüket: 

◼ munkával 

◼ tanulással 

◼ pihenéssel 

◼ vagy ápolást gondozás vesznek igénybe. 

Az aktív időskor alapelvei: 

◼ Jogok és kötelezettségek 

◼ Megelőzés és információ 

◼ Életút megközelítés 

◼ Kulturális változás és sztereotípiák felszámolása 

◼ Integrációs szolidaritás. 

Aktív Idősödés Index (AAI – Europen Comission United Nations ) 

◼ foglalkoztatás, fizetett aktivitásokban való részvétel lehetősége, 

◼ társadalmi részvétel, önkéntesség 
◼ független, autonóm életvitel lehetősége 

◼ aktív és egészséges életvitel lehetősége 

◼ a környezet megváltozás lehetősége.  

(Patyán L. 2010.) 

A Magyar Országgyűlés a 81/2009(X.6.) számú határozatával megalkotta az Idősügyi Nemzeti 

Stratégiát, amelyben az irányelvek a következő, amely az aktív időskor és az egészséges 

idősödés témakörével foglalkozik , figyelembe véve a hazai demográfia trendeket és az Európai 

ajánlásokat. 

◼ Az Egészségügy idősbaráttá tétele 

◼ Idősek bevonása helyi közösségi életbe 

◼ Egészségfejlesztés különböző területeken 

◼ Foglalkoztatás 

◼ Önkéntesség 

◼ Oktatás és infokommunikációs fejlődés lehetősége 

◼ Közművelődés 
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Az aktivitásukat és függetlenségüket megőrző idősödő emberek jelenlegi és jövőbeni 

generációi értékes és sok tekintetben még fel nem tárt erőforrásokat jelentenek a gazdaság 

számára. Elengedhetetlen tehát a munkavégző képesség megőrzése és javítása, fizikai és 

mentális egészségvédelem, valamint a dolgozni szándékozók munkában maradásának 

támogatása. (Iván L.2010.) A jelenlegi jogszabályok már lehetővé teszik ezeket a 

foglalkoztatásokat, akár Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül, akár egyénileg, vagy vállalkozási 

formában. 

12.4. AKTIVITÁST ÉS EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉST ELŐSEGÍTŐ 

TECHNIKÁK 

A társadalom által biztosított jogszabályi környezetben, biztosított az idősköri aktivitás kerete, 

melyet minden ember számára megfogalmaz az Alaptörvény. 

XV. cikk (5.) Magyarországon külön intézkedésekkel védi a családokat, gyerekeket, a nőket ,az 

idősebbeket és a fogyatékkal élőket. 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia (81/2009.(X.2.) OGY. számú határozat) konkrét célokat vetít 

előre, melyhez határidőt és eszközt is biztosít – az egészségfejlesztés különböző területein, így 

az idősek számára is. Ezen információkat az országos kommunikációs csatornákon keresztül 

és a helyi közösségeken keresztül juttat el az időskorosztály számára. Hangsúlyos szerepet 

kapnak az idősek érdekvédelmi és kulturális szervezetei, valamint a civilek és az önkéntesek, 

egyházak. 

2011. Idősügyi Charta – idősek Tanácsa létrehozása 

1089/2012.(IV.2.) sz. kormány határozat Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti 

szolidaritás Európai Évének Magyarországi Programja 

Aktív öregedés konferencia, Nemzedékek az iskolában, Pihenjünk közösen, Mozdulj mama, 

Idősek Napja, Idősügyi Módszertani konferencia, Idősek határon átívelő Kulturális és 

művészeti vetélkedője (Ki MIT TUD 2013.2015.)Kor-Társ idősközösségi programok, 

Önéletrajz író pályázatok, Életút pályázat, Idősbarát Önkormányzati díj 2010-2018. között, 

közel 70 település vette át a díjat. 

Családbarát országos pályázat (2016.)- benne idős elemekkel, 

Nemzedékek értéke – Értékes Nemzedékek (2017.) EFOP-1-2-1- Védőháló a családokért , 

valamint az 1.3.5. Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztéséve (idős 

közösségekben is.) 

Mindezen programokban a helyi közösségek vállaltak szerepet, a településen élő idős 

személyek érdekében, melyet folyamatosan nyomon kell követni, hiszen egy pályázaton való 

részvétellel segítséget kaphatnak, hogyan aktivizálják az ott élő időseket. 

Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014-2020. közötti időszakra 

(LLL) 

(Hulák Zs. 2017.) 
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Társadalmi aktivitás – az idős emberek minél nagyobb számban vegyenek részt a helyi 

közösségek, helyi és országos társadalmi életben. Lehetőség szerint vállaljanak olyan szerepet, 

amely az egészségi és értelmi állapotuk, érdeklődési körük szerint elfogadható. 

(Önkormányzat, Nemzetiségi Önkormányzat, Civil társadalom, egyházi szolgálat, önkéntes 

szolgálat) 

 

Az aktivitást segítő tevékenység az egészség megőrzése, fenntartása vagy szükség esetén a 

javítás. Ehhez készült el az Egészségügy-Semmelweis Terv „Egészséges Magyarország” 2014-

2020. 

A programot, helyi szinten kell ismertetni az idős korosztállyal, civil szervezeteken keresztül. 

Egészség napot, Egészségmegőrző hetet, Játékos vetélkedőket és szűrő programokat 

biztosítani a minél szélesebb korosztály számára. Az egészségtudatos magatartást 

előadásokon, konferenciákon lehet bemutatni, vagy éppen ahol működik az Idősek 

Akadémiája, itt több alkalomból álló kurzust indítani, szakemberek bevonásával. A helyi 

televízió és sajtó ebben segítséget jelenthet. 

Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mentális egészség karbantartása, illetve 

figyelemmel kísérése, amely szintén része lehet egy előadássorozatnak, a helyi művelődési, 

közösségi házban. Jó gyakorlati példák felkutatása, bemutatása például a Házasság Hete 

rendezvénysorozat, ahol idős személyek beszélik el, hogyan élték meg a vaslakodalmat, vagy 

hogyan lehet megoldást találni a magányra. Ebben a programban az egyházaknak, lelki 

közösségeknek is jelentős szerepe van. Amennyiben a település önkormányzat támogat egy 

kutatást, mely az idősekről, vagy aktivitásukról szól, azt mindenképpen jó technikának kell 

venni – sőt maguk az idősek is részesei a kutatásnak, vagy a kutató csoportnak. 

Testvérvárosi Idősügyi Konferenciák és kutatás támogatása az Európai Unió által (2012-2013. 

Gyula – Arad -Budrió – Ditzingen) melyben aktív résztvevők az idős személyek, csoportok, 

közösségek. 

Az egészség megőrzésében jelentős szerepet játszik a wellness program, amely a haza 

adottságokat figyelembe véve sok helyen igénybe vehető az országban – ahol különböző 

nyugdíjas kedvezmények biztosítottak az igénybevételre. (Erzsébet program kapcsán 

kedvezményes igénybevétel 2012-2018. között 210.ezer nyugdíjas részesült kedvezményes 

üdültetésben). 

Az egészségmegőrzésében igen fontos tényező az élvezeti szerek fogyasztása, dohányzás és 

alkoholfogyasztás mértéke, minősége, vagy a játékszenvedély, internetfüggőség kialakulása. 

Ennek megfelelő arányú igénybevételéhez feltétlen társadalmi szintű és helyi közösség és a 

család szintjén kell megelőzési technikát kialakítani, előadássorozatot indítani, valamint 

egyéni segítő beszélgetést folytatni, vagy akár a helyi médiákban megjelenni szakértői 

fórummal. 

12.4.1. Fizikai aktivitást segítő technikák 

Maguk az idős emberek sokáig úgy gondolták, hogy elegendő, ha otthoni, házkörüli vagy 

háztartási munkával, esetleg kerékpárral történő munkába járással elegendő fizikai aktivitást 

fejtenek, amely az egészségi állapotuk fenntartásához elegendő. Az elmúlt 15-20 évben komoly 

változás következett be, hiszen az idős személyek egyre többen végeznek aktív fizikai 
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tevékenységet – mozgást, tornát, sportot. A fizikai aktivitást segítő technikák között elsődleges 

a szemléletformálás, igény az idős embertől. 

Ajánlások megfogalmazása, mikor milyen típusú tevékenység ajánlott személyre szólóan, 

otthon a lakásban kertben végezhető mozgásos tevékenység, torna, séta, gimnasztika, - 

levegőzés. 

A kormány 2016-ban megalkotta a Nemzeti Sportstratégiát, ahol időskorúak sportja a szenior 

sport is szerepet kapott. A sportoló példaképek meghívása egy előadásra, közösségbe, ahol 

élménybeszámoló és gyakorlat kerül bemutatásra, sikeres lehet. A közösségi házak és 

sportcsarnok közösen szervezhet időseknek rendszeres testedzést, annak helyet biztosítva, - 

kondicionáló testnevelés, aerobic, jóga, valamint vízi torna, ahol erre lehetőség van. Az 

uszodával rendelkező településeken rendszeres az úszás és a szenior úszás megszervezése 

(anyagi támogatása, kedvezményes úszójegy, belépőjegy). 

A szabadtéri tornapálya az elmúlt 8 évben teret hódított Magyarországon is, és egyre több 

parkban lelhető fel különböző erősségű tornaeszköz, amely egyedül és kis baráti közösséggel 

is igénybe vehető, csupán figyelemfelhívást kell alkalmazni. Megjelent, igaz még néhány helyen 

az országban a szabadtéri thai chi, amely nem megerőltető, kifejezetten idősbarát sport 

program, levegőn, parkban történik a lassú mozgás, levegővétel és a lelki harmónia kerül 

előtérbe. 

 

12-3. ábra: Szabadtéri tornapálya 

Forrás: Bagyinszki fotó 

Néhány hazai nagyvárosban már találkozhatunk a szabadtéri bocsa pályával,(golyósjáték) 

amely parkban van elhelyezve (golyó játék)és kis közösségi játék, előnye, hogy könnyen 

elsajátítható ,hogy nem megerőltető, könnyebb hajlongás, gurítás és a parkban padok is 
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rendelkezésre állnak, ahol a pihenés és beszélgetés is megtörténik. Az aktív és passzív pihenés 

váltakozik. 

A Magyar Atlétikai Szövetség komoly szerepet vállalt az szenior atlétika életben tartására, helyi 

és megyei, országos és nemzetközi versenyeket szervez, melyhez egy helyi nyugdíjas (ismert 

személy a közösségben) testnevelő tanár képes közösséget mozgatni, fenntartani. 

A sport tevékenységek után jelentős létszámot megmozgató fizikai aktivitás a tánc, amely 

társastánc és népi tánc, modern tánc formájában van jelen az országban. A nyugdíjas klubok 

vállaltak elsődleges szerepet a tánctanításban, klubszerű foglalkozásokban, vagy ahol annak 

hagyománya volt a művelődési házak (társastánc szenior klubok, szenior néptánc csoport). 

A kutatások bebizonyították, hogy a tánc, a tangó jó hatással van a demencia megelőzésében – 

ennek kapcsán jöttek létre tangó tánccsoportok, elsődlegesen önkéntes kezdeményezéssel, ma 

már több helyen az országban, amely szintén átvehető program. 

A hazai kerékpárutak nagysága, szinte behálózza az országot, mind azok, akik korábban 

kerékpároztak folytatják a mozgásnak ezt a fajtáját, előnye, hogy egyedül és bátran 

alkalmazhatók valamint barátokkal és családdal, akár unokákkal. Turisztikai programokon is 

jól alkalmazható, hiszen kölcsönzési lehetőség adott sok hazai településen – ennek az aktív 

formának talán nem szükséges a komoly hirdetés, hiszen Magyarország a kerékpárosok 

országa. 

A turizmusban az idősek elsődlegesen csoportokban vesznek részt túrázásokban, figyelembe 

véve a fokozatosság elvét, valamint korábbi előéletet. A legjobb ajánló a másik idős ember 

számára, aki évek óta túrázik a közeli erdőben, hegyekben. A túraszakosztályokkal célszerű 

felvenni a kapcsolatot, akik kedvcsináló előadást, bemutatót, filmvetítést tarthatnak az idősek 

számára, akiket szeretnének a tagjai között látni. 

12.4.2. Szórakoztató jellegű aktivitás támogatása 

A Magyar Kormány hozott olyan anyagi támogatást biztosító intézkedést, melyben a 70 éven 

felüliek ingyenesen látogathatják a múzeumokat, tárlatokat, 62 év felett pedig 50 %-os 

belépőjeggyel. Az egészséges időskorról akkor beszélhetünk, ha az aktivitás minden elemét 

figyelembe vesszük, melyhez szorosan hozzátartozik a kultúra, művészet és szórakoztató 

jellegű program is. Jelen esetben mindig az idős személy dönt, hogy mi az a terület, amely közel 

áll hozzá, mi az ahol ő jól érzi magát, mit néz meg szívesen. Tehát itt a segítőnek elsődlegesen 

az a feladata, hogy olyan ajánlást tegyen az idősnek, a programokat tekintve. 

A szakemberek közös tevékenységére van szükség, ahhoz, hogy olyan rendezvények, 

programok is sorra kerüljenek adott településen, ahol mindenki számára elérhető a magasabb 

és középszintű kultúra. A közművelődési intézmények, művelődési ház, könyvtár, színház, 

mozi, kiállítótermek, múzeumok színes programokkal várják az időseket, csupán a hívogatás 

és figyelemfelhívás a szakemberek dolga. ehhez nagyon hasznos egy elérhetőségi címlista, 

figyelembe véve a GDPR (Európai Adatvédelmi Szabály) szabályait. A nyugdíjas szervezetek és 

civil szervezetek végeznek komoly munkát, hiszen ők ismerik a tagokat, akiknek szervezik a 

programot, vagy akár ők maguk is részesei a produkciónak. 

Azon idős személyek, akik korábban tagjai voltak egy énekkarnak folytassák tovább és 

hívogassanak az idősek közöl, hiszen a felszabaduló szabadidő erre alkalmat ad. Irodalmi kör, 

Értelmiségi klub, művész klub, művész kávéház – mind jó szolgálatot tehet a kulturális igények 

kielégítésére. 
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Az aktív művészeti tevékenységek közé sorolható a képzőművészeti tevékenység (festés, 

rajzolás, fotózás, versfaragás, írás, nép iparművészeti tevékenység, kézi munka, népi hímzések, 

foltvarrás zenekari játék) melyet már évek óta végez az idős, de akár új hobbyként került fel az 

érdeklődés középpontjába. 

Ezekhez elsődlegesen a hátteret, tárgyi feltételt kell biztosítani, de különböző pályázati 

lehetőségek erre módot adnak, hogy folytatódjon az aktív művészeti tevékenység. 

Az infokommunikációs technika révén az idősek az internet segítségével tudják tartani a baráti, 

társasági kapcsolatot, illetve új ismeretet szerezni. Érdeklődési körnek megfelelő közös 

facebook csoportban tartják a kapcsolatot és végeznek kutatást, élmény és ismeret megosztást 

(honismeret, családfa kutatás, irodalom, művészet). 

12.4.3. Hobby szintű tevékenység 

„ Az ősz egy második tavasz, mikor minden levél virággá változik.” mondta Albert Camus amely 

az idősek hobby szintű tevékenységére vonatkoztatható, azzal, hogy aki korábban már 

rendelkezett hobbyval , csupán abba hagyta van lehetősége újra kezdeni. 

A hobby lehetőséget ad kapcsolatokra, közösségi életre – hiszen a csere lehetőség, a közös 

érdeklődés, közös téma segít barátságok fenntartásában, vagy újak kialakításában 

(bélyeggyűjtés, könyvek, minikönyvek gyűjtése, kőzet gyűjtés, szalvéta gyűjtés, képeslap, 

labdarugó relikviák, koncertbelépők, rock együttes relikviái, mini üvegek, hanglemez, cd lemez, 

régi filmek ) vagy akár kiállítás megszervezésében. 

Az ezen típusú hobbytevékenységet az egészségükben akadályozott emberek is tudják 

végezni., csak úgy, mint a keresztrejtvény fejtés (ez akár klubszerű, versenyszerűvé is válhat) 

olvasás, hangoskönyv hallgatása, zene hallgatás, rádió hallgatás, televízió nézés, film nézés, 

társasjátékok, sakk ). 

Az aktív hobby közé sorolható a horgászat, vadászat, méhészet, kisállat tartás, gondozás – 

amely a friss levegőn történő tartózkodás mellett érzelmi töltéssel bír, valamint társasági életet 

biztosít, mindenek mellett pedig felelősséget vállal valakiért. 

A kertészkedés, virággondozás, sziklakert ápolása, amely napi szintű elfoglaltságot jelent és az 

érdeklődési kör mentén kikapcsolódást, közösséget és szép élményt is nyújt a részt vevőknek. 

A hobby szintű tevékenységeknél a figyelemfelhívás, egy csoport működése, illetve 

fellelhetőségek megismertetése, találkozások időpontja, helyszín megjelölés lehet a technika. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az oktatási segédanyag vázlatosan ismerteti mindazokat az ismereteket, lehetőségeket, amely 

az időskorú lakosság számára elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesen és jó fizikai, mentális 

állapotban éljék meg az időskor mindennapjait. Az idősek részesei a társadalomnak, a 

demográfiai előrejelzések szerint társadalmunk elöregedő, melyhez szükséges olyan 

szakemberek képzése, akik részt tudnak vállalni az idősek egészségi állapotának javításában, 

szemléletük formálásban. A társadalomban aktív életet élő idősek lehetnek a jövő 
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generációjának példaképei, mintái – ugyanakkor ők maguk is boldog, megelégedéssel telten 

élhetik a mindennapjukat és nem szorulnak orvosi ellátásra, kezelésre. 

Igen sokszínű a lehetőség, amivel élhetővé lehet tenni az időskort, nem feltétlen kell magányba 

fordulni – ehhez kellenek segítők, akik szakmaközi együttműködéssel végzik a munkájukat. 

Kellenek önkéntesek, akik szívesen vesznek részt akár a saját generációjukkal is az idősek 

aktivitásának fenntartásában. 

A generációs kapcsolatok rendkívül jó hatással vannak az idős emberekre, új célokat képesek 

vállalni és elérni. A közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások nagy számban ismertették 

meg az informatika területét az idősekkel, bővítve ezzel a lehetőségeiket, kapcsolatukat. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse az életkori szakaszokat, az időskor biológiai és pszichológiai megközelítését! 

2. Nevezze meg az időskori aktivitás területeit, azok jellemzőit! 

3. Melyek a rendszeres fizikai aktivitás főbb jellemzői, ismertesse azokat! 

4. Ismertesse az Idősügyi Nemzeti Stratégia irányelveit! 

5. Melyek az aktív időskor alapelvei? (OECD) 
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13. TEREPGYAKORLAT I-II. 

PAPP ÁGOTA 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

szociális és mentálhigiénés csoportvezető 

szociális munkás, szociálpolitikus, szociális szakvizsga, oktató 

 

SIVÓ KRISZTINA 

Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület 

Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület 

intézményvezető 

Kulcsfogalmak: tereptanár, terephely, kompetencia a szociális gyakorlatban, 

gyakorlati napló 

BEVEZETÉS 

A tanulás a tudás megszerzésére irányuló képesség. A tudás nem csupán ismeret, hanem egy 

folyamatosan változó, ugyanakkor maradandó és állandóan aktív készlet. A tudás kompetencia 

alapú megközelítése magába foglalja a megszerzett tudást, az attitűdöket, valamint a cselekvés 

képességét és az ahhoz való viszonyt. [5] 

Jessup (1991) a szakmai kompetenciát két módon határozta meg: „Akkor tekintünk valakit 

kompetensnek egy foglalkozás vagy szakma vonatkozásában, ha rendelkezik a készségek, 

képességek megfelelő repertoárjával, valamint olyan tudással és értelmezési készséggel, 

képességgel, melyet képes alkalmazni többféle kontextusban és szervezetben. Másrészt akkor 

mondhatunk kompetensnek valakit egy munkakör vonatkozásában, ha kompetenciája egy 

bizonyos munkahelyen egy bizonyos feladat ellátására képessé teszi.” [7] 

A kompetencia alapú személet azt is magába foglalja, hogy segítsük a hallgatókat a kritikai 

gondolkodás képességének kifejlesztésében, az új paradigmák elfogadásában, továbbá az 

életen át tartó tanulás melletti elköteleződést is támogatja. Lényeges eleme a hallgatók 

tudásának, kompetenciájának permanens minőségi fejlesztése. 

Csapó szerint a tudás „mindig konstruktív folyamat, nem egyszerűen készen kapjuk, kívülről, 

másoktól átvesszük, hanem létrehozzuk, megalkotjuk a saját személyes tudásunkat” [5] 

Ezek alapján a hallgató aktív közreműködője mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés 

folyamatának, aki személyes tudását saját maga alkotja meg. A gyakorlati képzésben az 
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elméleti felkészítés mellett megfigyelhetjük a spontán, a latens és a mintakövető tanulási 

formát is. [4] 

Az alkalmazóképes tudás kialakításának terepe a gyakorlati képzés, amely részben tantárgyi 

keretében, részben pedig önálló gyakorlatként jelenik meg a tantervben. [5] 

A Terepgyakorlat tantárgy részei: 

◼ Terepgyakorlat I. Intézményen kívüli alapozó gyakorlat 

◼ Terepgyakorlat II. Intézményen kívüli elmélyítő gyakorlat 

A TEREPGYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI 

Az alkalmazott szociális gerontológia képzés terepgyakorlatának kidolgozásakor a 

szociálismunkás képzés globális alapelveit is figyelembe vettük, melyek a következők voltak: 

A szociális munkás-képzés globális alapelvei (részlet) 

„A képző program tantervének színvonalának alakítását illetően a képző iskoláknak állandóan 

törekedniük kell az alábbiakra: 

3.1. A tanterv és a képzési módszerek legyenek összhangban az iskola célkitűzéseivel és az 

elvárt eredményekkel. 

3.2. Legyenek világos tervek a képzési program elméleti és gyakorlati alkotóelemeinek 

szervezése, megvalósítása és kiértékelése terén. 

3.3. Szükséges a létező hazai, vagy helyi sajátosságú szociális munkás-képzésnek és 

gyakorlatnak megismerése és fejlesztése, feltéve, hogy ezek a hagyományok és kultúrák nem 

sértik az emberi jogokat. 

3.4. Különleges figyelmet kell fordítani a tantervek folyamatos felülvizsgálatára és 

fejlesztésére. 

3.5. Elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a tanterv segítsen a diákoknak/gyakornokoknak 

a kritikai gondolkodás képességeinek kifejlesztésében, a tudományos attitűd kialakításában, 

az érvelésben. Elősegíti a nyíltságot az új élmények befogadására, az új paradigmák 

elfogadására, és hozzájárul az életen át tartó tanulás melletti elköteleződéshez. 

3.6. A terepgyakorlatoknak mind időtartamukban, mind az elvégzendő feladatok 

összetettségében és komplexitásában, valamint a tanulási lehetőségek tekintetében biztosítani 

kell, hogy a gyakornokok jól felkészüljenek a szociális munka végzésére. 

3.7. Legyen tervezett koordináció és kapcsolat a képző iskolák és a szakmai gyakorlatra 

vállalkozó/kijelölt terep/intézmények között. 

3.8. Legyen folyamatos tájékoztatás a terepen folyó képzés szervezői és tereptanárai számára. 

3.9. Legyen lehetőség a tereptanárok számára, hogy részt vegyenek a tantervfejlesztésben, 

különösen a terepgyakorlatok alakításában. 

3.10. Törekedni kell az egyenrangú partnerségi kapcsolat kialakítására a képző intézmény és a 

szociális intézmény között, és ahol ez megvalósítható, a szolgáltatást igénybe vevők között is. 
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Bevonhatók a terepen történő képzéssel összefüggő döntésekbe, valamint a gyakornokok 

szakmai munkája során nyújtott teljesítmény értékelésébe is. 

3.11. Szükséges elkészíteni, és hozzáférhetővé tenni a terepmunka kézikönyvét a tereptanárok 

és a szupervíziót végzők számára. Ebben részletesen szerepelnek a terepgyakorlatok 

irányelvei, folyamatai és elvárásai. 

3.12. Biztosítani kell, hogy a terepgyakorlatok által megkívánt követelmények teljesítéséhez 

legyenek megfelelő és elegendő erőforrások.” [7] 

A gyakorlati képzés leghangsúlyosabb alapelvei 

◼ korszerűség elve, 

◼ életszerűség, használhatóság, hasznosíthatóság elve, 

◼ tervszerűség és rugalmasság elve, 

◼ tudatosság elve, 

◼ fokozatosság elve, 

◼ a minőség, a fejlődés biztosításának elve, 

◼ következetesség elve, 

◼ egyéni, személyes, differenciált bánásmód elve, 

◼ konstruktív együttműködés, bizalom elve, 

◼ aktivitás, önállóság, a kezdeményezés biztosításának elve, 

◼ támogató, segítő, ösztönző légkör biztosításának elve, 

◼ reflektivitás, önfejlesztés elve, 

◼ etikai normák, szabályok betartásának elve. [5] 

A terepgyakorlat a szociális munka területeihez kapcsolódó, külső terepen végzett szakmai 

munka, tereptanár közvetlen irányítása mellett. 

A szakmai terepgyakorlat meghatározott keretek között, a jogszabályi háttér 

figyelembevételével végezhető. 

A terepgyakorlatok legfőbb feladatai: 

◼ A szolgáltatást igénybe vevők megismerése. 

◼ A szolgáltatásokat nyújtók megismerése. 

◼ A szociális munkában közreműködők megismerése. 

◼ Az önismeret alakítása. 

◼ A szerepkörök megismerése. 

◼ Szakmaközi tudás biztosítása. 

◼ Munkamódszerek, munkafolyamatok, gyakorlati modellek megismerése. 

◼ Dokumentációk, tervezési stratégiák, jogszabályok gyakorlati alkalmazásának 

megismerése. [7] 

A szociálgerontológus legyen képes 

◼ Az időskorú komplex állapot és szükségletfelmérésének elvégzésére. 

◼ A gondozási szükségletek felmérésére alkalmazott szakmai technikák alkalmazására. 

◼ Az idős embert körülvevő természetes és mesterséges támogatórendszer felmérésére 

és elemzésére. 
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◼ TEAM munka keretében együttműködni az intézményen belül és intézményközi 

kapcsolatrendszerben az időskorú szükségleteinek elemzésében, valamint a megfelelő 

szolgáltatások elérésében. 

◼ Önállóan elvégezni az igénybevételi eljárás eredményeként jelentkező szakmai 

feladatokat, valamint használni az ágazati szabályok által előírt dokumentációt. 

◼ Részt venni a gondozási, és ápolási tervek elkészítésében, folyamatkövetésében és 

értékelésében. 

◼ Az időskorú mentális státusát elemző tesztek és vizsgálati módszerek elkészítésére és 

elemzésére. 

◼ Egyénre szabott szociális foglalkoztatási tervek és programok, mentálhigiénés és 

közösségfejlesztő programok fejlesztésére. 

◼ Legyen képes elősegíteni az időskorúak érdekvédelmét, valamint érdekképviseletét, 

valamint ellátotti jogainak védelmét. 

◼ Észlelni az időskori kríziseket, valamint megfelelő beavatkozást kezdeményezni. 

◼ Egyéni problémafeltáró és problémamegoldó konzultációt folytatni az idős ügyfelével, 

valamint annak családjával. 

◼ Részt venni ellátás fejlesztési és szervezési célú programokban, valamint alkalmazott 

gerontológiai kutatásokban. 

◼ Együttműködni az egészségügyi és szociális ellátás területén működő 

társintézményekkel. 

◼ A kliens meghatalmazása esetén hivatalos ügyeinek intézésére. 

◼ Tájékoztatást adni az egészségügyi, nyugdíjbiztosítási és szociális ellátások 

igénylésének feltételeiről. 

A szociálgerontológus ismerje 

◼ A geriátria, gerontológia alapvető fogalmait, az öregedéstudomány elméleteit, 

szemléletmódját, valamint legújabb tudományos eredményeit. 

◼ Az öregedés hatásait az egyénre, illetve annak családra, közösségre, társadalomra 

vonatkozó összefüggéseit. 

◼ Az időskorban jellemzőbben előforduló megbetegedéseket, az öregedés 

következményeként kialakuló kórképeket, az állapotváltozás jellemzőit. 

◼ Az öregedés, illetve az időskor szociális összetevőit, a tényezők egymásra hatásának 

jellemzőit. 

◼ A speciális szociális helyzetben élők öregedésének jellemzőit, az ellátás specialitásait. 

◼ Az időspolitika európai és hazai stratégiáit, prioritásait, ezek hatását az 

ellátórendszerre, valamint az időskorú népességre. 

◼ Az időskorúak biztonságát segítő biztosítási rendszereket, valamint a jövedelem 

helyettesítő rendszereket. 

◼ A szociális és egészségügyi ellátórendszer időskorúak számára nyújtott szolgáltatásait, 

valamint ezek fejlődési tendenciáit. 

◼ A szociális munka időskorúak körében alkalmazott módszereit, eljárásait. 

◼ A szociális szükségletfelmérés módszereit, a szükségletekre alapozott ellátások 

megszervezésének módszereit, eljárásait. 

◼ Az időskorúak körében szervezhető művészet és szocioterápiás foglalkoztatás formáit. 

◼ A szociális munka során használatos dokumentációkat, adminisztratív eljárásokat. 

◼ A Szociális Munka Etikai Kódexét és annak értelmezési kereteit az idősellátás 

viszonyrendszerében. 

A terepgyakorlat ideje: 40 óra 
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A terepgyakorlat helyszíne 

A terepgyakorlat helyszíne: 

◼ szociális alapszolgáltatások intézményei, 

◼ szakosított ellátások intézményei, 

◼ szociális területen működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezetei, 

◼ szociális igazgatás intézményei. 

Az Alkalmazott szociális gerontológia szakos hallgatóknak lehetőségük van 

intézményválasztásra. Amennyiben a képző intézménynek nincs együttműködési 

megállapodása a hallgató által választott terepintézménnyel, úgy a fogadó intézménynek 

írásban kell nyilatkoznia együttműködési szándékáról. 

A terepgyakorlat kredit értéke: kredit 

Tereptanárnak az minősülhet, aki 

◼ szociális feladatokat részben vagy egészében ellátó intézményben dolgozik, 

◼ legalább részben szociális munkát végez, 

◼ legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

◼ vállalja a felelősséget a gyakorlathoz szükséges feltételek biztosításáért. 

A tereptanár feladatai a gyakorlat során 

◼ felelős a hallgató gyakorlati képzéséért, annak irányításáért a gyakorlati helyen, 

◼ folyamatos kapcsolatot tart fent a képzőintézménnyel, hogy értesüljön a képzéssel 

kapcsolatos aktualitásokról, 

◼ tudomásul veszi, hogy a hallgatónak csak korlátozott felelőssége van az általa nyújtott 

szolgáltatásokban, 

◼ vállalja a hallgató gyakorlati feladatokkal való megbízását (kompetenciaszintjének 

figyelembe vételével), 

◼ ellátja a hallgatót a szakma tanulásához és a munka elvégzéséhez szükséges 

információkkal, 

◼ munkája során segítő-támogató attitűddel fordul a hallgató felé, 

◼ a hallgató gyakorlati teljesítményének objektív értékelése, 

◼ konstruktív visszajelzésekkel segíti a hallgató munkavégzését, 

◼ a gyakornok motivációjának feltérképezése. [7] 

A tereptanár a tematika által meghatározott irányelvek mentén a hallgató feladatait úgy jelöli 

ki, hogy az olyan tapasztalati tudásra tegyen szert, amely felkészíti a szakmai munkára. 

Amellett, hogy fejleszti a gyakornok kompetenciáit, közvetíti a hivatás szépségét is. A 

különböző intézményi típusokban végzett szakmai gyakorlat az addig megszerzett elméleti 

tudásnak valós helyzetekben történő kipróbálását is lehetővé teszi. 

A jövőben ellátandó feladatok minőségét az elméleti tudás alapozza meg, de vannak olyan 

komponensek, amelyek csak a „terepmunka” által világítódnak meg. 

A tereptanárnak már a gyakorlat legelején meg kell ismernie, hogy a hallgató hol tart a tanulási 

folyamatban, legyen egy kialakult képe a hallgató tudásáról, kompetenciáiról, képességeiről, 

készségeiről, azok fejlettségi szintjéről. 
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A hallgató feladatai a terepgyakorlat során 

1. Alkalmazott munkamódszerek gyakorlása az idősellátásban 

A gyakornok megismeri és követi a terepgyakorlati hely szakmai munkamódszereit, eljárásait. 

Megfigyelő munkát végez, illetve bekapcsolódik részfeladatok elvégzésébe. 

◼ a képzőintézmény által meghatározott időpontban és időtartamban vesz rész a 

terepgyakorlaton, 

◼ a hallgatónak alkalmazkodnia kell a gyakorlati hely célkitűzéseihez, elméleti és 

gyakorlati szinten egyaránt, 

◼ a tereptanár irányításával aktívan részt vesz az intézmény munkájában, 

◼ törekszik az intézmény munkájának megismerésére, 

◼ figyelemmel kíséri az intézményben folyó szakmai munkát, annak módszereit, és a 

hozzá kapcsolódó dokumentumokat, 

◼ felelős azért, hogy a rábízott feladatokat kompetenciahatárainak betartásával végezze, 

◼ a hallgató a tereptanártól kapott gyakorlati feladatok elvégzésekor törekedjen a 

szakszerű kivitelezésre, 

◼ az adott terület jogszabályi és szakirodalmi hátterét áttekinti a gyakorlatot megelőzően, 

◼ munkája során mindvégig az etikai kódex szabályaink betartása, 

◼ köteles megjelenni a gyakorlóhelyen, amennyiben mulasztása van, azt pótolni kell, 

◼ a gyakorlat során előforduló problémákkal elsősorban tereptanárához fordul, tőle kér 

szakmai segítséget. 

A feladatokat, valamint munkáját a terepgyakorlati naplóban rögzíti, elemzi, összeveti saját 

tapasztalataival, irodalmi, elméleti ismereteivel. 

A gyakorlati napló tartalmi előírásai 

1. A gyakorlati helyszín kiválasztásának rövid indoklása. 

2. A terepintézmény bemutatása: 

◼ az intézmény története, 

◼ az intézmény hol helyezkedik el a szociális ellátórendszer egészében, 

◼ ágazaton belüli és ágazatok közötti kapcsolatok bemutatása, 

◼ milyen ellátási típusokat biztosít az intézmény, azok tartalma, 

◼ intézmény szakmai küldetése, szakmai programja, 

◼ az intézmény szervezeti felépítése, belső működési rendje és a hozzájuk kapcsolódó 

dokumentumok (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat), 

◼ az intézmény finanszírozása, 

◼ az intézmény kliensköre, 

◼ az ellátás igénybevételének módja, feltételei és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok, 

◼ az intézmény személyi feltételeinek bemutatása (munkakörök, munkakörhöz 

kapcsolódó feladatok), 

◼ szakmai etikai normák. 

3. A terepen elvégzett feladatok bemutatása. 

Részletesen kerüljenek kifejtésre azok a szolgáltatások, amelyekben a hallgató közvetlenül 

részt vett. Napi lebontásban mutatja be a hét eseményeit, vagyis rögzíti, hogy mely 

munkanapokon, mennyi időt és azt hogyan tölti a gyakorlati helyen. 
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4. A hallgató tapasztalatai, észrevételei és fejlesztési javaslatai. 

A gyakorlati naplót a gyakorlatvezető tereptanár a gyakorlat végén aláírásával hitelesíti. 

2. Elemző dolgozat készítése 

A) Életút interjú készítése egy időskorúval, elemző dolgozat 

Mélyinterjú módszerrel egy idős ember életének megismerése, elemzése. 

Témakörök: gyermekkor, iskolák, munka, karrier, család, időskor megélése, problémák stb. 

Életpálya elemzése az időskor dimenziójában az öregedés rendszerszemléletű elméletei 

alapján. 

Az interjút rögzíteni kell, majd elemzést készíteni belőle. 

Elemzés lehetséges szempontjai 

◼ alkalmazkodás, megváltozott kompetenciák megélése időskorban, 

◼ veszteség, gyász megélése időskorban, 

◼ intézmény/szolgáltatás és az időskorú viszonya, 

◼ gondozási szükségletek és az idős szükségleteinek viszonya (szükségletek elismerése, 

szükségeltek kielégítése). 

Ha az időskorú akadályozottsága esetén (mentális, egészségügyi okok) az interjú nem javasolt, 

akkor a rendelkezésre álló dokumentációk és az esettel kapcsolatos információk képezik a 

dolgozat alapját. 

B) Elemző dolgozat készítése, melynek témája: „Szakmai eljárások az időskorúak 

segítésében” 

A dolgozat témáját a félévi kurzusok tartalmához kell igazítani, pl.: 

◼ szükséglet felmérés és szolgáltatástervezés szakmai feladatai az intézményben, 

◼ gondozási szükséglet vizsgálata, és tapasztalatai szakmai szemmel, 

◼ igénybevételi eljárás gyakorlata klienscentrikus megközelítésben, 

◼ -szociális munka időskorúakkal (munkamódszerek az intézmény gyakorlatában), 

◼ gyászfeldolgozás gyakorlata időskorban, 

◼ krízisek felismerése és kezelése az intézmény gyakorlatában, 

◼ önkéntes segítők az idősgondozásban, 

◼ közösségi munka módszerei, 

◼ szocioterápiás technikák gyakorlata, 

◼ demens idősek gondozása, 

◼ időskori foglalkoztatás jellemzői. 

Elvárt hallgatói kompetenciák és tulajdonságok: 

◼ szakmai elkötelezettség, 

◼ tolerancia, 

◼ kliens-központúság, 

◼ jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség, 

◼ empátia, 

◼ frusztrációtűrés, 
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◼ konfliktuskezelő képesség, 

◼ objektivitás. 

Értékelés 

Az értékelés célja a haladásról való visszacsatolás, amely jelzés is egyben a területhez való 

kötődésről, a személyes szakmai elköteleződésről, tükör a szakmai elvárásoknak való 

megfelelésről. Módot ad a motiváltság, az érdeklődés jelzésére. 

Az értékelés alapelvei 

◼ a fejlesztő szándék elve, 

◼ a sokoldalúság elve, 

◼ a méltányosság elve, 

◼ az elméleti megalapozottság elve, 

◼ a kivitelezhetőség elve. 

Az értékelés jellemzői 

◼ feleljen meg az értékelt tevékenység jellegének, 

◼ legyen szakszerű, de értelmezhető, 

◼ személyre szóló legyen. 

◼ ösztönző hatású legyen. 

◼ folyamatos legyen. 

◼ megfelelő légkörben történjen. 

A hallgató értékelése 

Az értékeléssel összefüggésben beszélnünk kell arról, hogy a hallgatók számára a gyakorlat 

közben is folyamatosan visszajelzést kell adni az elért sikerekről, nehézségekről és hibákról. 

Így a gyakornoknak lehetősége adódik a folyamat közbeni korrekcióra, ami segíti 

lemaradásának elkerülését. A tereptanár értékelje a hallgatót naponta, illetve a gyakorlat végén 

átfogóan. A tereptanár rendszeresen jelezzen vissza a hallgatónak munkájáról szerzett 

tapasztalatait, hogy az írásbeli értékelés során már lehetőleg semmi olyan reflexió ne 

hangozzék el, amiről korábban még nem esett szó, amit még nem beszéltek meg. Ha a 

tereptanár úgy látja, hogy a hallgató munkájára elégtelen minősítést fog javasolni, ezt a 

véleményét időben jelezze a hallgató felé, hogy lehetősége legyen hiányosságai pótlására, a 

hibák kijavítására. A tereptanárnak világosan meg kell fogalmaznia, hogy pl. a hallgató 

viselkedését miért tartja problémásnak, valamint ötleteivel, javaslataival segíteni kell őt a 

helyes viselkedésminta kialakításában. 

Az értékelő lapon a tereptanár elvégzi a gyakorlat egyes részterületeinek minősítését, s ahol 

szükséges, néhány szóval indokolhatja döntését, hozzáfűzheti megjegyzését. A szöveges 

értékelés lehetőséget ad azoknak a tapasztalatoknak a megosztására, amelyeket a tereptanár 

fontosnak tart, de az értékelő lapon nem volt lehetősége feltüntetni. A hallgató kapjon képet 

szakmai fejlődéséről, készségeinek, szakmai tudatosságának mértékéről. 

A hallgatónak az alapozó terepgyakorlatot az I. félévben kell teljesítenie az elmélyítő 

gyakorlatot a II. félévben, melyet a „Terepgyakorlati igazolás”, az „Értékelő lap” és a „Gyakorlati 

napló” leadásával kell igazolnia. A gyakorlathoz kötődő dokumentumokat a gyakorlat lezárását 

követő 5 munkanappal kell leadni. A hiányos benyújtás, valamint a határidő elmulasztása 

kizárja a gyakorlat elfogadását. 
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A gyakorlati képzés végén érdemjeggyel kell minősíteni a tanuló teljesítményét. A 

terepgyakorlat minősítése öt fokozatú gyakorlati jeggyel zárul: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

Elégtelen (1) a hallgató gyakorlati jegye, ha a gyakorlatot nem az előírt módon vagy 

időtartamban teljesítette, továbbá, ha nem felel meg azoknak a szakmai elvárásoknak, 

melyeket a képző intézmény és a tereptanár előre meghatározott, és a gyakorlat megkezdését 

megelőzően ismertetett. 

A gyakorlatvezetőnek reálisan, tárgyilagosan és objektíven kell értékelnie. A minősítő 

(szummatív) értékelés célja, hogy átfogó képet kapjunk a tanuló tudásáról, hogy birtokolja-e 

illetve milyen mértékben birtokolja az elvárt tanulási eredményeket, alkalmas-e az adott 

munkatevékenység szakszerű ellátására, illetve hogy a kívánatos szinthez képest hogyan 

teljesít valaki. 

Az értékelés szempontjait minden esetben az adott gyakorlati képzés meghatározott és elvárt 

tanulási eredményei, azaz a tudás, képesség, attitűd és felelősség-autonómia elemek, valamint 

az alkalmazás, kivitelezés mozzanatai határozzák meg. 

Hallgatói önértékelés 

Adjunk lehetőséget arra, hogy a tanuló értékelje a saját teljesítményét. Legyen alkalma 

elmondani hogyan érezte magát bizonyos helyzetekben, mi okozott számára nehézséget és 

miért. 

Terephely értékelése 

Nem csupán a tereptanár értékeli a hallgató munkáját, hanem a hallgatónak is lehetősége nyílik 

arra, hogy értékelje a terephelyen végzett gyakorlatot. Kitöltésére a terepgyakorlatok lezárása 

után kerül sor. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

„A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az 

elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges 

munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag - eszköz - 

technológiai ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi 

kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, 

az innovációs készség fejlesztése.„ [9] 

A terepgyakorlat célja az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megfigyelése, elemzése, 

valamint a terepoktató által meghatározott szakmai feladatok elvégzése. A különböző 

tantárgyakból megszerzett tudást a gyakorlat integrálja, így az elméleti ismeretek a gyakorlat 

oldaláról megfelelő szakmai tartalommal telítődjenek. [6] 

Alkalmassá kell tenni a hallgatókat a kliensek szolgáltatási igényeinek felismerésére, valamint 

a szociális és egészségügyi szakterületen dolgozó szakemberekkel való együttműködésre. 

Képessé tenni egyéni és közösségi problémák kezelésre, illetve a kliensekkel való 

együttműködésre. A hallgató elsajátítja az elméleti, módszertani ismereteket, illetve integrálja 

a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatokat. [6] 
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13.1. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Fogalmazza meg saját szavaival, hogy melyek a terepgyakorlatok legfontosabb feladatai! 

2. Ismertesse a tereptanár legfőbb feladatait a terepgyakorlat(ok) során! 

3. "A gyakornok megismeri és követi a terepgyakorlati hely szakmai munkamódszereit, 

eljárásait. Megfigyelő munkát végez, illetve bekapcsolódik részfeladatok elvégzésébe." 

Fogalmazza meg, hogy az alkalmazott munkamódszerek tekintetében mit jelent mindez 

Önnek! 

13.2. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Terepgyakorlati igazolás 

2. számú melléklet: Értékelő lap 

3. számú melléklet: Fogadónyilatkozat 

4. számú melléklet: A terepgyakorlat értékelése a hallgató által 
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9. 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási 

képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről 

 



 

 

III. RÉSZ 

Szakmai törzsanyag 

Kötelezően választható 

tantárgyak 
 



13.2. Mellékletek | 215 

 

 

14. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

BAGYINSZKI ZOLTÁNNÉ 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula 

nyugalmazott Intézményvezető 

Szakvizsgázott Okleves Szociális Szervező, Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus, Tereptanár, 

Ellátottjogi képviselő 

Kulcsfogalmak: minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, protokoll, minőségi 

szolgáltatás, szolgáltatói elégedettség. 

BEVEZETÉS 

Minőségbiztosítás bevezetését indokló körülmények 

A XX. században olyan szintű gazdasági, társadalmi és technológiai változások voltak a 

gazdaság, szolgáltatás minden területén, hogy foglalkozni kellett egy olyan rendszer 

kigondolásával, bevezetésével, amely a hatékonyságot, innovációt növeli, minőséget fokozza. 

Elsődlegesen az iparban jelentek meg az első igények a minőségi, hibátlan munkavégzésre, 

hibátlan termék előállítására. A piac komoly befolyással volt a termék előállításra, gyors 

megjelenésre, technikai, technológiai fejlődésre, fejlesztésre. Európában és szerte a világon 

megjelentek a szervezet fejlesztések, elemzések, munkamódszer változások, csökkent a 

selejtes árucikk előállítás, gazdaságosabbá vált a termelés. Növekedést mutatott a 

termelékenység, gyártási kapacitás és a minőségi fejlesztés. 

A minőség az emberek igényeinek megfelelő alapvetés – melyre magas szintű szakmai tudáson 

alapuló elkötelezettséggel kell felelni, reagálni. 

A minőség fogalma az évtizedek alatt változáson, fejlődésen ment keresztül, amelye mindenkor 

új vezetési stratégiát követelt. Az un. felső vezetés az igényeknek (vásárlás, szolgáltatás) köré 

építi ki a saját stratégiáját - ahol az alkalmazottak tevékeny, innovatív közreműködése alapján 

kialakít egy irányítási kultúrát. 

Ennek alapján jön létre a piaci verseny pl. a szolgáltatásokban, a szociális szolgáltatásokban, 

termelésben, oktatási intézményekben, turizmusban stb. 

A jól működő szervezet irányítási jellemzői: 

◼ az irányítási rendszer tudatosan felépített, 

◼ a tervezett, kitűzött célokkal összehangoltan működik 

◼ a jó gyakorlatokat , szolgáltatási elemeket alkalmazza 
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◼ a rendszert tervezik, bevezetik, felügyelik, ellenőrzik és fejlesztik 

◼ dokumentációt alkalmaznak. 

Az oktatási segédanyag célja 

az alkalmazott gerontológia szakos hallgatók egy félévben oktatott Minőségbiztosítás című 

tantárgy keretében elsajátítsák az alapfogalmakat, eljárásrendeket, módszereket és 

technikákat, amely az idősellátási szolgáltatási területén hasznosíthatóvá válik. Az oktatási 

segédanyaghoz a szakmai irodalmak megismerése elengedhetetlen. 

14.1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A minőség: - a dolgok tulajdonságaiban a különféle természetében rejlik, amit mi megítélünk 

és értékelünk. A fogalom tisztázásánál nem szabad elfeledkezni az olyan kiváló francia 

filozófusról, mint Descartes, aki a minőség fogalmát három tulajdonság típusra osztotta fel, 

melyek a következők: 

1. Primer minőség: objektív minőség, amivel a dolgok önmagukban rendelkeznek és 

amelyek függetlenek az emberi értékekről, az érzékelést, a felfogástól 

2. Szekunder minőség: olyan tulajdonságokat jelent, amelyek nem önmagában a dolgok 

tulajdonságai, hanem amelyek emberi érzékeléshez kötődnek, vagyis a minőség azáltal jön 

létre, ahogyan mi megéljük a jelenséget. 

3. Tercier minőség: azon értékel foglalja magába, melyet mi rendeltünk hozzá a 

jelenséghez. Így jön létre a minőség társadalmi és kulturális adottságok szerint és a mi 

felfogásunk befolyása alatt. 

A minőség meghatározásához úgy jutunk közel, ha leírjuk a szervezet működését, 

szolgáltatások jellemzőit és azokat értékeljük. Tehát a minőség meghatározása egy olyan 

folyamat, amelyért többen is felelősek. 

Minőségfejlesztés 

Azt a folyamatot jelöli, amely során a szervezet felelős szereplői, az érintett felek és partnerek 

egymással párbeszédet folytatva – meghatározzák a jó minőség, jó szolgáltatási kritériumait, 

célokat tűznek ki, meghatározzák az oda vezető utat, folyamatot, később pedig értékelik azt. 

Sor kerül az értékeléskor, hogy milyen mértékben sikerült a célokat teljesíteni az elvárásoknak 

megfelelően. A teljesítések során lehetőséget biztosítanak a magasabb szintű minőség 

eléréséhez, változtatják a folyamatokat, új eljárásrendet dolgoznak ki és beépítik a folyamatba. 

A minőségfejlesztés elsősorban a felelős szereplők találkozása, melyet tudatos és hosszú távú 

folyamatos közös munkával lehet kialakítani vagy kell kialakítani. Fontos a párbeszéd, melynek 

során sor kerül a személyes találkozásokra, eszmecserékre, véleménynyilvánításokra – ahol 

meghatározzák a minőséget, a minőségi elvárásokat. A párbeszéd folyamán mindkét fél építő 

kritikát is megfogalmazhat, majd új javaslatot fogalmaz meg a tevékenység tovább folytatására. 

(I.J.De-Toro 2011.) 
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Minőségbiztosítás 

Különböző módszerek alkalmazásával fel lehet mérni, hogy az adott szervezet (ellátó vagy 

szolgáltató) mennyiben teljesíti az előzetesen meghatározott minőségi célkitűzéseket. A 

minőségbiztosítás aprólékos feltáró munkából, folyamatos nyomon követésből, annak 

módszereinek alkalmazásából és ellenőrzéséből áll. A minőségbiztosítás a szociális 

szolgáltatásokban jelenleg még nem bír kötelező érvénnyel, de elvárásként megfogalmazásra 

került. Elsődlegesen a szociális szolgáltatáson belül nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra. 

A szociális szolgáltatások minőségfejlesztése ma már a mindennapi szükségletet, 

tevékenységet jelenti – a felmerülő igények és esetleges hiányosságok, szükséges intézkedések 

megszervezése, kivitelezése, ellenőrzése és az elégedettségi szint teljesítése, növelése. A 

szociális szolgáltatásokban elindult egy verseny, mely arra ösztönzi a piaci résztvevőket, hogy 

változtassanak a szolgáltatásokon, nyújtsanak eladható minőséget és piacképessé tudjanak 

válni. 

Minőségirányítás 

Összehangolt vezetői tevékenység, amellyel az adott szervezet megfelelő terméket állít elő, 

vagy szolgáltatást végez – mindezt a vásárlói elégedettség tükrözi. Amikor egy szervezet 

megfogalmazza a stratégiáját, meghatározza a különböző vezetési szinteket a különböző 

munkafolyamatokat – a végrehajtás szabályait, fejlesztés, értékelést, ellenőrzést - melyet 

dokumentál akkor minőségirányítási rendszerről beszélünk.(Balatoni I.2014.) 

Eljárásrend 

Azon folyamat, melyek során a szolgáltatási minőséget, minőségkritériumokat, célkitűzést, 

fejlesztési terv formájában írják le, majd kiértékelik, hogyan teljesültek a célok. Ebben a 

folyamatban hangsúlyos szerepet kap a szakmai együttműködés, aktív szerepvállalás, 

felhasználói igény figyelembevétele, folyamat kialakítás, folyamatok leírása – szükség szerinti 

módosítása. A szociális szolgáltatásokban leggyakrabban alkalmazott forma, melyet a 

szolgáltatást nyújtók alkalmaznak az igénybe vevők kiszolgálására. 

Alapérték 

A minőségfejlesztés gondolataként meg kell fogalmazni a szervezet küldetési alapfilozófiáját, 

amelyhez különböző értékek rendelhetők hozzá és azáltal megfogalmazhatóvá válik a cél és a 

célkitűzés. A szolgáltatások területén a Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.) 

fogalmazza meg az alapértékeket, „ mindenkinek joga van a testi-lelki egészséghez , 

Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez” (XX-XXI. 

cikk) A szociális szolgáltatásokban az alapértékek megfogalmazása elsődleges célkitűzés, 

hiszen a szolgáltatások értékesítésén és minőségi munkáján múlik az adott szociális szolgáltató 

működőképessége. 
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Filozófia 

Az alapértéken alapul és összeegyeztethető a szervezet célmeghatározásával. Az életminőség 

javítása, a szociális biztonság megteremtése, ahol méltósággal végzik a szolgáltatást az igénybe 

vevők megelégedettségére. 

Standard 

Mérték, követelmény, szabály színvonal (Értelmező Kéziszótár) – eljárási szabályok, normák 

együttese, amely alapvetően a gyakorlatra épül , de tükröződnek benne a szakmai irányelvek, 

értékek. 

A magyar egészségügyi ellátási rendszerben évtizedekre tekint vissza a minőségi betegellátás, 

szolgáltatói kapcsolat. 2001. KES – Kórházi Ellátási Standard – ISO-9001.szabvánnyal, JES – 

Járóbeteg Ellátási standard, HES – Háziorvosi Ellátási Standard, VES – Védőnői Ellátási 

Standard – 2006. MEES Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (Hajnal 2006.) 

Szakmai protokoll 

A szakmai irányelv rövidített változata, amely egységesen meghatározott tevékenység leírása 

lépésről, lépésre. Hatékony működés és kiszámíthatóság a szolgáltatatást igénybe vevők és az 

ellátást nyújtók között. (Elterjedt munkaterület, egészségügy, szociális ellátás) 

Eszközök 

A minőségirányítási rendszereknél figyelembe vehető segédletek, melyek segítik a rendszer 

kialakítását, működtetését. Úgymint – vezetés, humánpolitika, Minőségirányítási Szabályzat, 

Jogszabályi környezet, Tárgyi eszközök. 

Termék 

Olyan folyamat eredménye, amely gyártás útján jön létre, s értékesítési folyamatba kerül. 

Termékkel találkozik a vásárló, melyet kifogástalan minőségben kíván megvásárolni. 

Szolgáltatás 

A szolgáltató és igénybe vevő között létrejövő érintkezési pont, kapcsolat, amely a vevő 

igényeinek kielégítését szolgálja. A szociális szolgáltatásokban elsődleges szerepe van, hiszen 

a változó társadalmi igények maguk után vonzzák a szolgáltatások minőségi változásait. amíg 

korábban (1960-1970.) elegendő volt egy több ágyas szobában történő elhelyezés és kiegészítő 

szolgáltatás, ma már az egy ágyas szobák, apartmanok és komplex, esetleg speciális 

szolgáltatások (uszoda, masszázs , internet stb.) jelentik az igényeket, a szolgáltatásokat. 

Vezetői menedzsment 

A minőségbiztosítás rendszerében komoly szerep hárul a vezető testületre. fontos a testület 

minden tagjának meggyőzése a minőségbiztosítási rendszer jogosultságáról, értékeiről, annak 
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hasznosságáról, eredményességéről. A menedzsment ismerje a rendszer szükségességét, 

ötleteivel, kreativitásával, innovatív javaslataival segítse a folyamatot, a cselekvési terv 

összeállítását, kivitelezését, ellenőrzését. Minden esetben indokolt a párbeszéden alapuló 

értékelés, információ áramlás, hiszen a visszacsatolás a vezetői testületen keresztül történik, 

jut vissza a szolgáltatást igénybe vevőkhöz, a vásárlókhoz. 

◼ Folyamatelemzés 

◼ Helyzetfelmérés, 

◼ Rendszer bemutatás, 

◼ Téma választás 

◼ Megvalósítás 

◼ Értékelés 

◼ Dokumentáció 

◼ Értékelés Terv 

◼ Cselekvési Terv 

◼ Visszacsatolás, tájékoztatás 

Elégedettség – annak mérése 

Az adott szolgáltatatás, értékesítés akkor éri el célját, ha a vásárló, a szolgáltatást igénybe vevő 

elégedettségét fejezi ki, panaszmentes. 

Az elégedettséget szóban és írásban teszi meg a „vásárló” – melyhez a minőségirányítási 

csoport kérdőívet, telefonos kutatást (interjú technika) végez. A beérkezett válaszok alapján 

történik az értékelés, dokumentálás, majdan a visszacsatolás. A szociális szolgáltatásokban az 

kérdőíves kutatási módszert alkalmazva, nehézséget jelenthet a demenciával élő igénybe vevő 

nyilatkoztatása, meggondolandó a hozzátartozói kutatás, felmérés alkalmazása. Nagyon fontos 

itt megjegyezni, hogy az idősek esetében komoly tájékoztatást igényel (idősek és jogvédelem) 

kapcsolatában az idősek felkészítése a telefonos közvélemény kutatás, elégedettség mérés 

területe. Az idősek számára elkövetett visszaélések, abúzus sajnálatos, de jelen van a 

társadalomban - bár már a jogszabályi feltételrendszer kialakult. 

Elégedetlenség esetén Cselekvési Terv készül a változtatásról. A Cselekvési Tervben új eljárás 

veszi kezdetét, a hiányosságok, problémák megoldására, új módszerek, szolgáltatások 

bevezetésére, vagy változtatására. Mindezekről széleskörű tájékoztatást kell végezni, hogy a 

következő minőségi mutató ne sérüljön. 

 

14.2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK, MŰKÖDÉS 

A hazai minőségirányítási rendszereket áttekintve megállapítható, hogy igen sok rendszer 

található meg a legkülönfélébb szakmai területeken. A teljesség igénye nélkül néhányat 

felsorolás szintjén megnevezek, s a legjellegzetesebbet pedig bemutatom. 

1. ISO 9001-es Nemzetközi Szabványok által meghatározott minőség, amely egy szervezet 

minőségmenedzsmentjére vonatkozó előírásokat tartalmaz. a szabványt időről – időre 

felülvizsgálják és fejlesztik, jelenleg az ISO 9001 – 2015. nyolc alapelvre épül. 
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2. Total Quality Management (TQM) – teljes körű minőségirányítás, amely nem szabvány, 

hanem egy általános szemlélet a vezetési és szervezet működtetési filozófia és gyakorlat, 

ahol a valamennyi tevékenység jelen van. Cél a vevői elégedettség 

3. EFQM – kiválósági modell az Ön és külső értékelési modell – amely modell két fő csoportba 

sorolva 5 adottság és 4 eredmény elemet tartalmaz. 

Adottságok – vezetés, emberi erőforrás, stratégia, partneri kapcsolat, folyamat. 

Eredmények – dolgozók, vevők, társadalom, kulcsfontosság. 

4. SQDS – Párbeszéden Kikristályosodó Minőség – amely a szolgáltatást nyújtók és igénybe 

vevők egyetértésén alapuló minőség, szerződés. A minőség tudásból, tapasztalatból, 

következményekből áll. 

5. ESG alapelvek – Európai Standardok és irányelvek a felsőoktatásban - amely fókuszában a 

tanulás és tanítás áll, a kutatás érintőlegesen van jelen (Szántó, 2016.) 

6. BMR – Belső Minőségirányítási Rendszer – párbeszéden és felhasználói elégedettségen 

alapuló rendszer, jó gyakorlati modell adoptálása, kialakítása az adott szervezet 

rendszerében. Alkalmazását a szociális szolgáltatóknál vezették be (Győri P. 2002.) 

7. Szakma specifikus modell – HACCP Veszélyelemzés és Kritikus szabályozási Pontok 

alkalmazása a fogyasztó védelemben – élelmezésbiztonság (NÉBIH 78.sz.verzió) 

8. ISO 9001. Nemzetközi szabvány (International Standard Organisation ) 

Nemzetközi Szabványok által meghatározott minőség, amely egy szervezet 

minőségmenedzsmentjére vonatkozó előírásokat tartalmaz, melyet időről időre 

felülvizsgálják, jelenleg az ISO 9001-2015.szabvány 7 alapelvre épülő van hatályban. 

Az érvényben lévő 7 szabvány (a korábbi 8 helyett): 

◼ vevőközpontúság 

◼ vezetés 

◼ munkatársak elköteleződése 

◼ folyamatszemléletű megközelítés 

◼ fejlesztés 

◼ bizonyítékokon alapuló döntéshozatal 

◼ kapcsolatok keresése. 

(forrás: Magyar Szabványügyi Testület) 

 

Magyarországon talán a leggyorsabban és legkorábban vált ismertté, de elsődlegesen az 

iparban. Ezen felfogás szerint akkor tekinthető egy teljesítmény minőséginek, ha mindenben 

megfelel a szabványoknak. A szabványok olyan minőségi előírások, melyeket politikai, szakmai 

és vezetési szempontok alapján állítanak fel és elsősorban akkor kielégítő egy minőség, ha a 

gyártás ezen szabványok alapján indul meg. Az ISO rendszer egy telepített szabvány, amely a 

konkréten az adott szervezetre készült, nem adaptáció kapcsán, hanem a helyi adottságokat 

veszi figyelembe. 

 

Előnye 

◼ akkreditálni lehet az adott szervezetre, 

◼ könnyebb külső ellenőrzést bevezetni, mérni a minőséget, 

◼ gyártási folyamatokban jó hatásfokkal működik. 
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Hátránya 

◼ humán szolgáltatásokban nehéz mérni a minőséget, 

◼ emberi tényezők befolyásolhatják a szolgáltatást, 

◼ az optimum meghatározása gyorsan változó az igényekhez képest 

◼ magas a dokumentációs háttere. 

(Szabó-Oleson-Huber 2007.) 

 

14-1. ábra: A minőség megvalósulásának fejlődése 

Forrás: Hermann Gyula 

 

Az ISO-9001. Szabvány felépítése, amely irányvonalat képez a szervezetek számára, egységes 

felépítés szerint, amely az alábbi: 

◼ Alkalmazási terület 

◼ Rendelkező hivatkozások 

◼ Szakkifejezés meghatározásuk 

◼ Szervezet és környezete (szervezet, érdekelt felek, alkalmazási terület, irányítási 

rendszer) 

◼ Vezetés (elkötelezettség, politikai, felelősség, hatáskör) 

◼ Tervezés (irányítási rendszer, kockázatok, lehetőségek, célok) 

◼ Támogatás (erőforrások, kompetencia, tudatosság, kommunikáció, dokumentáció és 

kezelése) 

◼ Működés (termék előállítás, tervezés, szabályozás, tervezés, fejlesztés, kihelyezett 

folyamatok) 

◼ Teljesítményértékelés (figyelemmel kíséret, mérés, elemzés, értékelés, belső audit, 

vezetőségi átvizsgálás) 

◼ Fejlesztés (nem megfelelőségi, helyettesítő tevékenység, folyamatos fejlesztés). 

(2015.szeptember Magyar Szabványügyi Testület) 

Minőség-
ellenőrzés

Minőség-
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Minőség-
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Minőség-
irányítás

Teljeskörű
minőség-
irányítás

A minőség megvalósításának 
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14.2.1. TQM 

 

TQM: Total Quality Management (Teljes körű minőségirányítás) A teljes körű minőségirányítás 

nem szabvány, hanem egy általános szemlélet a vezetés és szervezet működtetési filozófia és 

gyakorlat, ahol a valamennyi tevékenység jelen van, célja a vevői elégedettség. 

A TQM a felhasználók elégedettségén alapul, melyben rendkívül fontos, hogy maximálisan épít 

a felhasználók elégedettségére, véleményére. 

Akkor éri el a szervezet a jó minőséget, ha a felhasználó elégedett, tehát a kapott szolgáltatást 

elfogadja, jónak tartja, elvárásai teljesítésre kerülnek. A minőségfejlesztés jelen esetben olyan 

rendszert működtetését jelenti, amely a felhasználó elvárásaira, igényeire épül. A TQM 

Európában a szolgáltatói szektorban vált ismertté. 

Előnye: 

◼ hogy a szolgáltatást, kínálatot a felhasználók igényei alapján alakítják 

◼ kifejezetten érzékenyen reagál a visszajelzésekre, 

◼ az értékelésre, és az elégedettségi mutatókra 

◼ pozitívum, hogy a folyamatos fejlesztés és javítás benne rejlik a rendszerben 

◼ az emberek feladatot kapnak, felelősséget vállalnak, motiváltak lesznek. 

Hátránya 

◼ a felhasználók pontatlan elvárásai 

◼ egy-egy intézkedés jó lehet rövidtávon 

◼ nem biztos, hogy hosszútávon is működőképes. 

 

14-2. ábra: Deming kör 

Forrás: http://openqass.itstudy.hu 
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Deming meghatározta, folyamatos körforgásban tartva a minőségfejlesztési rendszereket, 

hogy szükség esetén történjen beavatkozás, ahol a hibát észlelik a rendszerben, legyen 

termékről vagy szolgáltatásról szó. 

 

 

14-3. ábra: TQM rendszer folyamatmodellje 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A TQM rendszerben 6 lépéses folyamat modellt állítottak fel, amely egy általánosan is 

használható módszer, amely más modellekben is megtalálható. Amennyiben a folyamatban 

jobbításra, javításra van szükség, ezen modell alkalmazása célszerű, azért, mert a 

megközelítésmód segít az alkalmazóknak, hogy a folyamatokat megértse – mielőtt javítani 

szeretné azokat. Ezen modell kapcsán fontos tényező, hogy a szisztematikus munka 

eredményeként egy-egy modell rész nem kerül javításra, hiszen ott nem észleltek 

hiányosságot, tehát nem átléptek egy modellt, hanem akkor és ott arra a javításra nem volt 

szükség (Kövesi - Topár 2011. 84.old.). 

◼ probléma definiálása 

◼ folyamat azonosítás és dokumentálása 

◼ teljesítmény mérése 

◼ miértek megértése 

◼ javaslatok – megoldások kifejlesztése, kipróbálása 

◼ megoldások gyakorlatba ültetése 

14.2.2. SQDS 

SQDS – Service Quality Development System (Párbeszéden Kikristályosodó Minőség) 

Minőségirányítási

csoport

minőség team

folyamat

minőségfejlesztő

csoport

minőségfejlesztő

projeckt
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Minőség, mint az érintettek – szolgáltatást nyújtók és igénybe vevők – egyetértésén alapuló 

minőség, szerződés. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy a minőség nem egy eleve létező 

dolog, hanem egy összetett fogalom, amely tudásból, tapasztalatból, követelményből áll, melyet 

közösen kell felépíteni. Ennek megfelelően az érdekeltek párbeszédet folytatnak, szakemberek 

bevonásával – tanácsadók segítsége által. 

A párbeszéd résztvevői a vezetők, felhasználók, (fontos tényező pl. az életkori felhasználó - 

idős, fogyatékos) között. A párbeszéd egy olyan forma, amely javítja a dolgozók szakmai 

hozzáértését, egyetértését, együttműködést. A párbeszéd során létre jön a „szerződés” (ez egy 

célokat, és standardokat megfogalmazó dokumentum) a szolgáltatást nyújtók és szolgáltatást 

igénybe vevők között, akiknek közös érdeke a minőségi ellátás vagy annak javítása. Az SQDS 

rendszert a skandináv országokban fejlesztették ki, elsődlegesen az oktatásban a jóléti 

szolgáltatások és a szociális ellátások területén kezdték alkalmazni, majd ismerté vált szerte a 

világban. 

Előnye: 

◼ hosszú távon és folyamatosan képes javítani a minőséget 

◼ szakmai és laikus párbeszédeken alapul 

◼ gyors a változtatás lehetősége 

◼ elégedettség mérések az igénybe vevők részére gyorsan elvégezhető 

◼ javítás, cselekvési terv, fejlesztési terv módosítás hatékony 

◼ hátránya 

◼ lassan alakítható ki, több szereplő tényezők miatt 

◼ nehézkessé válhat a folyamat (érdek – ellenérdek) 

◼ nehéz a szolgáltatás, vagy a szolgáltató értékelése 

◼ a szolgáltatási típusoktól függően sok szereplőssé válik a rendszer, akiknek az 

értékelése, összefogása nehézségekbe ütközhet. 

Az oktatási segédanyagban kitérünk az időseket érintő közétkeztetési rendszer 

minőségbiztosítására, annak alkalmazási feltételére, lehetőségére – hiszen az időseket több 

féle módon juthatnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz (szociális étkezés, idősek nappali ellátása, 

diéták igénybevétele). 

14.2.3. HACCP 

HACCP rendszer – (Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok Módszere) 
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A HACCP rendszer bevezetése elsősorban a közétkeztetést érintő szabályozás, amely először 

1996-ban került bevezetésre az EU-s országok 1995.évi (XII.14.) 93/43-EK direktíva alapján 

került bevezetésre, amely az évek során több területen változott, de a hét alapelv megmaradt, 

amely az alábbi : 

◼ veszélyek elemzése, értékelése és a szabályozása szolgáltató megelőző intézkedések 

alkalmazása, 

◼ kritikus pontok meghatározása (eszközök, berendezések, felszerelések kialakítása) 

◼ kritikus határértékek megállapítása 

◼ a felügyelő rendszer felállítása (folyamatpontok megjelölése) 

◼ helyettesítő tevékenység meghatározása 

◼ igazolás kiadása 

◼ dokumentáció létrehozása. 

Előnye: 

◼ korszerű technológiai sor felállítása gyorsan megtehető 

◼ korszerű, egészséges táplálék, étel elkészítésének lehetősége biztosított 

◼ modern konyha alkalmassá tétele hamar megtörténhet 

◼ a szolgáltatás – kiszolgálást követően azonnal mérhető 

◼ első eszközkialakítást követően hosszantartóan működésképes. 

Hátránya: 

◼ az első eljárás és eszközbeszerzés hosszadalmas és költséges 

◼ munkavállalók felkészítése, rendszerszemlélet változásának menedzselése 

◼ időközönként, és helyeken nehézséget okoz 

◼ földrajzi elhelyezkedés az eljárás bevezetését nehezítheti 

◼ változó jogszabályoknak történő megfeleltetés. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az alkalmazott gerontológia szakos hallgató elsősorban az időseket érintő kérdéskörrel 

találkozik munkája során és az őt körülvevő környezettel. A társadalomban az időseket érintő 

kérdéskör kapcsán több területen előfordul, hogy a minőséggel is foglalkoznia kell. 

Az időseket a fogyasztói társadalomban a különböző vásárlás, fogyasztóvédelem érinti, de 

szolgáltatás kapcsán az idegenforgalom, turizmus, kultúra és oktatás, sport is szorosan ide 

kapcsolódik, érinti az időskorú lakosságot.. Ugyanakkor az egészségi és mentális 
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állapotváltozást tekintve részesei az egészségügy, szociális ellátás, közétkeztetés szolgáltatói 

területtel, környezetvédelemmel is. 

Az Alaptörvényben rögzítettek szerint joga van a testi, lelki egészséghez, egészséges 

környezethez, tanuláshoz, művelődéshez – mindezeket pedig minőségi szinten kívánja igénybe 

venni. A segédanyagban ismereteket szerezhetnek a hallgatók a minőségfejlesztés 

kialakulásáról, s a hazai típusokról, működési elveiről. 

Ismertetésre kerültek az alapfogalmak, mellyel munkája során is találkozik, valamint 

információval tud szolgálni az időseket érintő minőséggel, minőségi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos kérdésekben. 

A társadalom minden tagjának igényei alapján joga van minőségi szolgáltatást igénybe venni, 

megismerni a minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszerek, azok működési elvét, ehhez 

nyújt segítséget az alkalmazott gerontológus képesítéssel rendelkezi szakember . 

A XXI. század társadalmában már teljes joggal elvárható, hogy a különböző szolgáltatások, áruk 

megfelelő minőségben jussanak el a fogyasztóhoz, jelen esetben az idősekhez. Az idős emberek 

is részesei a fogyasztói társadalomnak, igaz megváltozott igényekkel, egyénileg rangsorolva a 

személyi szükséglet szerinti kielégítést, egészségi állapot, jövedelem szint alapján, de talán még 

a földrajzi helyzetek is befolyásolják ezen igényeket. Az időskorú lakosság elsősorban 

egészségügyi szolgáltatást, gyógyszerelést vesz igénybe, az alapvető életvitelhez kapcsolható 

háztartási szolgáltatásokat, kisebb részben oktatási, kulturális és fogyasztóvédelmi 

szolgáltatásokat. ellenben a szociális szolgáltatások igénybevétele igen magas százalékban van 

jelen az életükben. Az Idősügy és jogvédelem tantárgyban pedig az ehhez kapcsolódó 

ismereteket fogják elsajátítani. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit ért minőségbiztosítás alatt? 

2. Mi a protokoll, és a standard? 

3. Ismertesse a hazai minőségi modelleket! 

4. A közétkeztetésben mely modell alkalmazható? 

5. Hogyan mérhető az elégedettség, mit tehetnek az elégedetlenség kapcsán ? 
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15. SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ÉS 
SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉS 

KOVÁCS EDINA 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény 

intézményvezető 

szociológus, szociálpolitikus 

Kulcsfogalmak: Egyéni gondozási terv, Gondozási szükségletvizsgálat, Humán 

ökológiai modell, Rendszerszemlélet, Szociális diagnózis, Szolgáltatásfejlesztés 

BEVEZETÉS 

Az idős embereknek nyújtott szolgáltatások tervezése és értékelése kapcsán a 

szociálpolitikának – mind országos, mind helyi szinten – továbbá a gyakorlatnak az idős 

emberek életéből, szükségleteiből kell kiindulnia. 

Az idős ember azonban nem ragadható ki környezetéből, a rendszerelméleti munkák alkotói 

abból indulnak ki, hogy az ember és környezete kölcsönhatásban van egymással, illetve az 

embert és környezetét egy rendszernek tekinti. Ahhoz, hogy az idős ember szükségleteit ki 

tudja elégíteni, problémáit meg tudja oldani, kapcsolatot kell teremtenie ebben a 

környezetben. Nyilvánvalóan különböző természeti és mesterséges környezetben az 

esendőségben szenvedő idősnek másképpen kell kielégítenie szükségleteit, másképpen kell 

megoldania problémáit, mint ahogyan másképpen kell köré a szolgáltatásokat szervezni. 

Welch (1987) humán ökológiai modellje a társadalom legkisebb elemének, az egyénnek az 

életmódjából indul ki. Véleménye szerint az egyéni szükségletek kielégítésének lehetősége 

abban az esetben valósulhat meg legmagasabb szinten, amennyiben az egyén kapcsolatát 

természeti és társadalmi környezetével az összhang és a kölcsönös támogatás jellemzi. 

(Homoki Andrea, 2014.) Ahogyan Iván professzor fogalmazza, a környezet befolyásolja az idős 

személy esély-kockázati egyensúlyát. Az öregedés folyamatrendszerét esélyek és kockázatok 

aránya szerint értelmezi. A hosszúéletűség, az egészséges öregedés esélyeinek tényezői között 

az örökletesség, az életstílus mellett a környezetnek is meghatározó súlya van. A normál 

öregedés szempontjából alapvetés, hogy a szervezeti, testi-lelki, társas-társadalmi, személyes 

életrendszerünknek egyensúlyban kell működnie, a veszteségek és kopások ellenére is. (Iván 

László dr., 1997.) 

Az idősek szükségleteinek felmérését, valamint a szolgáltatások tervezését a következő 

fejezetekben, ebben a rendszerszemléletű megközelítésben tárgyaljuk. 
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15.1. RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS, HUMÁNÖKOLÓGIAI 

SZEMLÉLET AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN 

A rendszerszemléletű megközelítés középpontjában az ember áll, akinek a társadalmi 

környezetéhez való kapcsolódási pontjait tekintve több szinten vizsgálható aktuális 

élethelyzete, életmódja, életminősége,  szükségletkielégítése. Az egyén és társadalmi 

környezete kölcsönhatásában az életminőséget, a szükségletek kielégítésének lehetőségét, 

módját meghatározzák az egyént körülvevő erőforrások, a természetes és mesterséges 

támogató erők. 

Az 1. ábrán az egyén és a környezet kölcsönhatásának ábrázolását láthatjuk Welch által 

meghatározott hét, egymással szoros kölcsönhatásban álló szint alapján, (1) fizikai, (2) 

interperszonális, (3) interperszonális, (4) család és más kiscsoportok, (5) helyi közösségek, (6) 

kultúra, (7) nemzet, állam, társadalom. Az ábrán látható kölcsönhatások rendszerében a rész-

egész viszonylatában a makro társadalmi szinten végbemenő változások, események hatást 

gyakorolnak az egyén, így az idős személy hétköznapi szükségleteinek kielégítésére. Bármelyik 

szint hibás, vagy hiányos működése befolyással bír a többi szinten működő erőforrások 

rendszerére is. (Homoki Andrea, 2014.) 

 

15-1. ábra: Humán-ökorendszer 

Forrás: https://slideplayer.hu/slide/1994763/ 

Az idősek számára nyújtott szolgáltatások tervezése, fejlesztése olyan szolgáltatások 

kialakítására kell, hogy irányuljanak, melyeknek hatása, végkimenetele eredményt hoz az idős 

személy életében. Az eredményközpontú szolgáltatásoknak nevezzük azokat, amelyek a 

szolgáltatást igénybe vevő egyének céljainak, törekvéseinek vagy prioritásainak megfelelő 

célok elérésére irányulnak. A Yorki Egyetem Szociálpolitikai Intézetének munkatársai szerint 

az „eredmény” fogalma szorosan kapcsolódik az „életminőség” fogalmához. Az általuk vizsgált 

kutatások között erős egyezőség van arra vonatkozóan, hogy az idősek milyen eredményeket 

értékelnek. Ezek közeli kapcsolatban állnak azokkal a tényezőkkel, amelyek az idős emberek 
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véleménye szerint hozzájárulnak az „életminőség” fenntartásához vagy javításához. 

(Glendinning, és mtsai., 2011.) 

Az életminőséget azonban nem lehet egyetlen dimenzióval vizsgálni, csak rendszerek szintjén, 

melyhez viszonyítási alapot jelenthet számunkra a humánökológiai szemlélet. 

A rendszerszemléletű szociális munkához (Homoki Andrea, 2014.) hasonlóan a 

rendszerszemléletben kivitelezett szolgáltatásfejlesztés olvasatunkban olyan folyamatba 

ágyazott tevékenységet jelent, amelyet a szükséglet- és problémaközpontúság okán a 

szükségletekre reagáló rugalmasság és visszahatás jellemez. Amint a szintek bármelyikén 

valamilyen mértékű változás megy végbe, az befolyással bír a többi szinten működő 

erőforrások rendszerére is. A változás, amennyiben a rendszer működésének alacsonyabb 

szintjét eredményezi, diszfunkcióként értelmezhető. A hibás működés problémákat generálhat 

az egyén, a közösség és a társadalom szintjein egyaránt, ezért az eredményközpontú 

szolgáltatásfejlesztés az idősek szükségleteinek rendszerben történő figyelembevételével 

valósítható meg hatékonyan. 

A humán ökorendszer nagyon sok közös vonást tartalmaz Maslow szükségletpiramis 

elméletével, azonban annak lineáris megközelítésén túlmutatva jól érzékelteti a különböző 

szinteken meglévő erőforrások, természetes és mesterséges támaszok 

kölcsönhatásrendszerében rejlő lehetőségeket. (Homoki Andrea, 2014.) 

Rendszerszemléletű megközelítést találunk a Lawton-féle (1990) négydimenziós „személyiség 

- környezet modell"-ben is. A személy és környezet egymásra hatását, az időskori személyiség 

szubjektív és objektív dimenzionális összefüggéseit vizsgálja a pszichológiai jóllét, magatartás 

kompetenciák, a szubjektíve érzékelt környezet, és az objektív körülmények mentén. (Dr. 

Majercsik Eszter, 2004.) Az időskori személyiségszerveződés „minősége", „produktivitása", 

„sikeressége", az idős autonómiája, elégedettsége meghatározóan függ a lakással, a 

berendezési tárgyakkal való elégedettségtől, az inger-környezet minőségétől, valamint a 

közösségi megbecsültségtől, megfelelőségtől. (Iván László dr., 1997.) 

Az alábbi 1. sz. táblázatban Ronald Woods (1994) munkáját alapul véve, de az időskori 

jellemzőkre adaptálva mutatjuk be Welch humán ökorendszer szintjeihez társított 

funkcionális és diszfunkcionális működés jellemzőit, melyhez társítani lehet a szükségleteket. 

(Homoki Andrea, 2014.) 
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15-1. táblázat A természetes támasz funkciói és diszfunkciói, valamint a szükségletfelmérés szintjei Welch 
rendszerében 

Ökorendszer 
szintek 

Jól működő támasz 
Nem jól működő 

támasz 

Szükséglet 

felmérés szintjei 

Fizikai szint 

Fiziológiai 
szükségletek 
kielégítettek 

Normál öregedési 
folyamatok, a 
kapacitásbeszűkülések 

következményei 
egyfajta egyensúlyba 
kerülnek 

A betegség kezelhető 

Alapvető fiziológiai 
szükségletek 
kielégítetlenek 

Egyre gyakoribbá 
válnak azok az 
állapotok, melyet a 
geriátria „5 i”-nek 
jelöl: immobilitás, 
instabilitás, 
inkontinencia, 
intellektuális 
hanyatlás, iatrogénia 

Fogyatékosság is 
lehetséges  

Egyéni 
szükségletfelmérés, 

Gondozási 
szükségletvizsgálat  

Intraperszonális 
szint 

Hangulat és érzelmek 
pozitívak, önértékelés 
jó 

Lelki egészség 

Kognitív hatékonyság 

Hangulat és érzések 
negatívak, 

Problémamegoldás 
beszűkül 

Alacsony önértékelés 

Kognitív zavar, 
demencia, szorongás, 
depresszió 

Egyéni 
szükségletfelmérés, 

 

Interperszonális 
szint 

Általában pozitív 
szeretetkapcsolatok 

Hiányoznak az 
alapvető támaszt és 
szeretetet nyújtó 
kapcsolatok, illetve ha 
vannak, azok 
diszfunkcionálisak, 
destruktívak  

Egyéni 
szükségletfelmérés, 

 

Családi szint 

A család, a barátok, a 
kisközösség a 
hozzátartozás érzését 
nyújtják, probléma 
esetén pedig támaszt 

Hiányoznak a 
hozzátartozás 
élményét nyújtó 
családi, baráti, 
kisközösségi 
kapcsolatok, illetve ha 
vannak 
diszfunkcionálisak, 
destruktívak. 

Probléma esetén nincs 
kihez fordulni. 

Elmagányosodás  

Egyéni 
szükségletfelmérés, 
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Ökorendszer 
szintek 

Jól működő támasz 
Nem jól működő 

támasz 

Szükséglet 

felmérés szintjei 

Helyi közösségi 
szint 

A helyi környezet 
intézményei és 
szervezetei kielégítik 
az idősek alapvető 
szükségleteit (munka, 
egészségügyi, szociális 
ellátás, tanulás) 

A helyi intézmények 
hiányoznak, vagy nem 
jól működnek. 

Munkahely elvesztés 

Alapvető szociális 
szükségletek részben, 
vagy egészben 
kielégítetlenek 

Települési szintű 
szükségletfelmérés  

Kulturális szint 

Az egyén egy valláson, 
vagy hagyományokon 
alapuló kultúra 
részének érzi magát, 
mely viselkedésmintát 
nyújt, különösen a 
döntéshozatal 
időszakában 

Életkori 
diszkrimináció, 
előítéletesség jelenik 
meg. Az egyén a 
peremre szorul. 

A gyors társadalmi 
változás 
bizonytalanságot, 
kulturális vákumot, 
vagy a kultúra 
elsorvadását idézi elő  

Települési szintű 
szükségletfelmérés 

Társadalmi 
szint 

Az adott ország 
törvényei, és 
szociálpolitikája 
általában biztonság és 
igazságérzetet nyújt. 

Az időspolitikát az 
„aktív öregedés” 
modellje jellemzi. 

Az élet és 
vagyonvédelem 
megoldott.  

A szociális, politikai, 
gazdasági rendszer 
nem működik, 
igazságtalan, vagy 
totalitárius. 

Az időspolitika nem 
létezik, de legfeljebb a 
„deficit modell” 
jellemzi. 

Háború, vagy 
polgárháború nehezíti 
az egyén életét.   

Szociálpolitika, 
időspolitika tervezése   

Forrás: Homoki Andrea, 2014., Iván László dr., 1997., Dr. Majercsik Eszter, 2004. alapján saját szerkesztés 

15.2. SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE 

A szükségletek felmérését a humán-ökorendszerben helyezzük el. Áttekintjük a 

szükségletalapú szociális szolgáltatások kialakítása céljából, valamint egyes szociális 

szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltételeként vizsgált egyéni gondozási 

szükségletet (I-IV. szint). Ezt követően a helyi közösségek és kultúra szintjén (V-VI. szint) a 

településszintű szükségletfelmérés módszereivel ismerkedünk meg. A VII. társadalmi szint a 

szociálpolitikában, az időspolitika tervezésében jelenik meg. E témát részletesen tárgyaljuk az 

„Időspolitika kihívásai” című tantárgy keretein belül. 
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15.2.1. Gondozási szükségletvizsgálat 

A gondozási szükségletvizsgálat célja kettős. Elsősorban az idős személy önellátóképességének 

megtartása, javítása, valamint gondozása, ápolása céljából a köré szervezett megfelelő 

szolgáltatások biztosítása, vagyis az idősek jogos szükségleteinek a kielégítése. Másrészt a 

célzottabb, valódi rászorultságot figyelembe vevő szolgáltatási rendszer kialakítása. 

Utóbbi cél szorosan kapcsolódik az idősellátás szolgáltató rendszerének fenntarthatóságához 

(finanszírozhatóságához). A nem rászoruló igénylők kiszűrésével és a legrászorultabb 

igénylőknek a szolgáltatáshoz való hozzájuttatásával a szolgáltatások célzottsága (hatásosság) 

növekszik.  (Dr. Kozma, és mtsai., 2009.) 

Az idős emberek által igénybe vehető szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtás és az 

idősek bentlakásos ellátása 2008. évtől gondozási szükségletvizsgálathoz kötött. 

A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, ami az egészségi 

állapottól, az ápolásra való rászorultság, az önkiszolgálási képesség, valamint a szociális 

rászorultság mértékétől függ. 

A gondozási szükséglet vizsgálata Magyarországon egyfajta szűrőként funkcionál, amelyen 

keresztül az adott szolgáltatáshoz (bentlakásos idősellátás, házi segítségnyújtás) lehet 

hozzáférni, ezen kívül az igénybevételi eljárás része, amelynek eljárásrendjét szakmai 

jogszabályok határozzák meg. A vizsgalat lebonyolítását végzők körét kormányrendeletben13, 

a vizsgalati szempontokat miniszteri rendeletben14 határozták meg a jogalkotók. (Dögei Ilona , 

Kostyál L. , & Udvari , 2011.) 

Az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a szolgáltatás iránti igény, azaz a 

kérelem beérkezésekor mind az idősotthoni ellátás, mind a házi segítség nyújtás igénylése 

eseten az adott szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi el. 

A gondozási szükséglet vizsgálata és a vizsgálat eredményének igazolása a 36/2007. SZMM 

rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik15. A vizsgálat során a 

szolgáltatást igénylő egészségi és mentális állapotát, önkiszolgálási képességének mértékét, 

kommunikációját vizsgálják az értékelő lap pontozási rendszerének segítségével.  A kapott 

összpontszám alapján állapítják meg a gondozási szükséglet mértékét, a 2. táblázatban látható 

négy fokozatba sorolással. 

  

 

13 340/2007. (XII. 15.) Kormányrendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban 

közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról 

14 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális 

rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 

15 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. § (2) bekezdés 
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15-2. táblázat A gondozási szükséglet értékelése  

Összpontszám Fokozat Értékelés Jellemzők 

0-19 0. Tevékenységeit elvégzi 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el 

tudja végezni. A szolgáltatás a szociális 

és egészségi állapot szinten tartására 

korlátozódik. 

20-34 I. 

Egyes 

tevékenységekben 

segítségre szoruló 

Az egyén egyes tevékenységekben 

hetente többször segítségre szorul vagy 

figyelmet, irányítást igényel. 

35-39 II. 
Részleges segítségre 

szoruló 

Az egyén bizonyos tevékenységek 

elvégzésében napi rendszeres segítségre 

szorul vagy napi szintű kontrollt igényel. 

40-56 III. Teljes ellátásra szoruló 

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos 

gondozásra, ápolásra szorul, intenzív 

odafigyelést és gyakori beavatkozást 

igényel. 

Forrás: 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete 

Idősotthoni ellátás kizárólag a III. fokozat elérése esetén, vagy a jogszabályban16 meghatározott 

egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható, amikor a 

probléma az otthoni ellátás keretében már nem kezelhető. 

a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus 

vagy geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak; 

b) az ellátást igénylő egyedül él, és 

ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy 

bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves 

villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy 

bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi 

járadékában részesül, vagy 

bd) fogyatékossági támogatásban részesül önkiszolgálási képességének hiányában 

be) komplex minősítés alapján rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági 

járadékban részesül, vagy 

bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, 

Amennyiben az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll ugyan, de 

nem éri el a III. fokozatot, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb 

 

16 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés 
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körülmények sem indokolják, számára a házi segítség nyújtás igénybevételének lehetősége 

ajánlható fel. 

Gondozási szükségletvizsgálat már korábban is létezett, ezt szolgálta az 1999. évben 

bevezetésre kerülő előgondozás17. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően 2013-ig 

hatályban volt az egyszerűsített előgondozás intézménye. Az idősotthoni beköltözés előtt, a 

gondozási szükséglet felmérésével egyidőben ma is előgondozás keretében szükséges 

tájékozódni az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, valamint az ellátásra 

való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt lehet nyilvánítani arról, 

hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és 

állapotának. 

A gondozási szükségletvizsgálat egyik alapproblémája, hogy csak szűk körben határoz meg 

szükségleteket, uniformizál, így nem reagál egyéni élethelyzetekre. Szakértői vélemények, 

szakorvosi vizsgálat és diagnózis által alátámasztott, bizonyított kockázatokat ismer csak el, 

így fontos  kategóriák kimaradhatnak, mint például  az elhanyagolás, az időskorúakkal 

kapcsolatos abúzusok, bántalmazások, a félelem, az időskori krízisek. A gondozási 

szükségletvizsgálat nem veszi figyelembe az idősek lakóhelyét, ennek következtében a tanyán 

élők, a hozzátartozók nélkül élők nagyobb szükséglettel rendelkezhetnek, mint amekkora 

jogosultsággal bírnak. (Patyán, Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában, ppt.) 

Franciaországban a gondozási szükségletvizsgálat alapjául szolgáló értékelési eszköz 

(DESIR)18 lehetővé teszi az egyéni élethelyzetek értékelését, így a személy helyzetének, 

gondozási szükségleteinek megítélése során figyelembe veszi a kérelmező szociális helyzetét 

is. (Dögei, Kostyál , & Udvari , 2011.) 

A gondozási szükségletvizsgálat hatásai 

Elmondható, hogy az idősotthoni szolgáltatások célzottsága javult, a gondozási 

szükségletvizsgálatnak köszönhetően a legrászorultabbak kerültek be a bentlakásos ellátásba. 

Ezzel együtt az idősotthonok szociális intézmény jellege elmosódott, a bentlakást nyújtó 

szolgáltatások szakmai profilja elmozdult a hosszan tartó ápolás-gondozás irányába. Ennek 

következtében másfajta szakmai feladatok kerültek túlsúlyba, és más személy-, eszköz- és 

költségigénye van a szolgáltatásnak is. (Patyán, Gondozáspolitika alulnézetben, 2013.) A 

személyzet tevékenysége egyre inkább az egészségügyi feladatok ellátására összpontosul, 

kevésbé tud a felhasználók mentális támogatásával, az életminőség szociális aspektusaival 

foglalkozni, ami a felhasználóknál hospitalizációs ártalomhoz vezethet. 

A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének másik következménye volt az otthonközeli 

ellátások túlterhelése, a gondozottak átlagéletkorának növekedése. A házi segítségnyújtást 

végző szolgálatok kapacitáshiány miatt többnyire abban az esetben sem tudják kielégíteni a 

magas gondozási szükségletet, ha azt a felhasználó állapota és szociális helyzete 

(elmagányosodás, fizetőképesség hiánya, az idősotthoni felvétel késedelmes volta) azt 

indokolná. A szolgáltatók nagytöbbsége munkanapokon, munkaidőben szolgáltat, így 

 

17 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 4 

- 9. § 

18 DESIR: Intézkedés az egyéni élethelyzetek értékelésére és megoldására 
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kielégítetlenek maradnak az éjszaka és a hétvégén jelentkező szükségletek. (Dr. Kozma, és 

mtsai., 2009.) 

15.2.2. Szolgáltatási terv, a szükségletalapú szociális 

szolgáltatásokhoz 

a) Szociális diagnózis 

A szociális diagnózis a szociális munkában nem volt ismeretlen fogalom, ugyanakkor a jogi 

szabályozásban csak 2018. januári hatályba lépéssel19 jelent meg, mint a szociális 

szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket, jogosultságokat vizsgáló módszer, 

illetve intézkedés. 

A szociális diagnózist a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere készíti el, a család 

szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján, melyben egyénenként meghatározza az 

igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a 

szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket a szolgáltatás 

biztosítására. 

A szociális diagnózis elkészítésébe az ellátást igénylő is bevonásra kerül, irányított személyes 

interjú formájában, melynek felvétele során több személyes találkozásra is sor kerülhet. A 

szociális diagnózis elkészítésébe az ellátást igénylő hozzájárulásával más szakember is 

bevonásra kerülhet. 

A szociális diagnózis az egyén személyi állapotára és családi kapcsolataira, lakhatási 

körülményeire, egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára, mindennapi életvitelére, 

egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire, kommunikációjára, személyes kapcsolataira, 

munkaerőpiaci státuszára, krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére vonatkozó 

adatokat tartalmazza. A felmérést követően tesz javaslatot az esetmenedzser az esetleges 

támogatás mértékére és az egyén számára igénybe venni javasolt ellátásokra, szolgáltatásokra 

vonatkozóan. 

b) Egyéni gondozási terv 

Az időskorúak által igénybe vehető szociális szolgáltatások közül az idősek otthonában, és a 

demens személyek nappali ellátásában írja elő jogszabály20 a gondozási terv készítésének 

kötelezettségét. 

A gondozási terv az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, 

rendszerességéről, időtartamáról készül. Egyénre szabottan határozza meg az ellátásban 

részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat, egyéb 

szolgáltatások tartalmát, és azok megvalósításának módszereit. 

 

19 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény, 4. § 

20 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 7. § 
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A gondozási terv elkészítéséről és az abban meghatározott feladatok teljesítéséről a 

szolgáltató, illetve az intézmény vezetője gondoskodik. A gondozási terv, illetve annak 

módosítása csak akkor éri el célját, akkor lesz eredményes, ha az ellátást igénybe vevő aktívan 

közreműködik az elkészítésében. Ezért azt az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve 

törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. A gondozási terv kidolgozását szakmai team 

végzi, amelyben az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember, 

valamint az intézményvezető által kijelölt szakemberek vesznek részt (pl. orvos, gyógytornász, 

foglalkoztatás vezető, mentálhigiénés szakember). A gondozási terv orvosszakmai kérdéseiről 

az intézmény orvosa pontos és részletes tájékoztatást nyújt az ellátást igénybe vevő részére. 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza, az ellátott személy fizikai, mentális állapotának 

helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan 

figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. 

Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport évente - jelentős állapotváltozás esetén 

annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek 

figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. 

15.2.3. Településszintű szükségletek felmérése 

Az adott település, közösség valós társadalmi szükségleteinek megismerése, felmérése minden 

megalapozott szociális tervezés előfeltétele. A lakosság, így az idős korosztály valós 

szükségleteinek, azok nagyságrendjének ismerete, illetve az erre alapozott stratégiai tervezés 

nélkül az erőforrások felhasználása is elégtelenül működik. 

Ez nem csupán az adatok gyűjtését, a számokban mérhető ellátási igények regisztrálását 

jelenti, és nem is egyoldalú „felmérés”, hanem olyan többszereplős kommunikációt feltételez, 

amelynek során a jóléti újraelosztásban, a jóléti szolgáltatásokban érdekelt csoportok és a 

döntéshozók folyamatosan cserélik az információkat. 

A szükségletfelmérés vonatkozhat 

◼ a helyi, térségi gazdasági és társadalmi helyzetkép elkészítése (releváns demográfiai 

mutatók, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi szint, társadalmi, szociális 

helyzet), 

◼ a célcsoport, esetünkben az idős korosztály helyzetének, szükségleteinek, igényeinek 

felmérése, mely tartalmazza a demográfiai adatok, egészségi állapot, iskolázottság, 

motivációs tényezők, együttműködési hajlandóság, speciális igények feltárását, 

(Mártháné , 2010.) 

Az idős embereket érintő szükségletek, esetleges gondok, problémák azonosítása, 

valamint a különböző célok és törekvések megismerése céljából érdemes megkeresni 

az idősek érdekeit képviselő társadalmi szervezeteket, egyesületeket, klubokat – ahol 

működik, ott – az Idősügyi Tanácsot. 

◼ az idősek segítését szolgáló helyi ellátórendszer és intézkedések vizsgálata kiterjed a 

helyi idősekkel foglalkozó szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények 

feltérképezésére, az elérhető szolgáltatások jellemzőinek bemutatására. Partnerségi 

pontok keresésére, az érintett intézmények közötti együttműködések bemutatása, a 

humánerőforrás elemzése is értékes információval szolgálhatnak. (Mártháné , 2010.) 
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Ebben szerepe van a szociális diagnózist készítő esetmenedzsernek is, akinek feladatai 

közé tartozik a járás területén elérhető szociális szolgáltatások, egészségügyi, 

munkaerőpiaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó 

információk évenkénti aktualizálása.21 

A szükségletfelmérés módszerei és formái 

a) Elsődleges módszerek 

◼ közvélemény-kutatás az idősek körében 

◼ kulcsszereplők, véleményformálók megkérdezése, 

◼ szociális szolgáltatást nyújtó intézmények, egyházi és civil szervezetek megkérdezése, 

◼ szociális szolgáltatást igénybe vevők kérdezése 

Az elsődleges szükségletfelmérés formái: 

◼ Személyes interjú: előnye, hogy reprezentatívabb, megbízhatóbb, hátránya, hogy igen 

költséges (feltétel: pénzügyi háttér, kérdezőbiztos). 

◼ Fókuszcsoportos interjú - a kvalitatív kutatások során talán az egyik leggyakrabban 

alkalmazott módszer. A fókuszcsoport kialakítása során alapvető, hogy az adott téma 

szempontjából releváns ismeretekkel rendelkező személyeket hívjunk meg.  A kutató 

által moderált 8-10 résztvevőből álló kiscsoportos beszélgetés előnye, hogy olyan 

véleményeket, attitűdöket tudhatunk meg általa, amelyeket interjúalanyaink a 

véleményütköztetések során spontán kinyilvánítanak, viszont egy kérdésre való 

válaszadás során nem mondanának el. A “mit” és “hogyan” kérdések mellett, a “miért” 

kérdésekre is választ kapunk. 

Fókuszcsoportos vizsgálat az alábbi területen javasolt: általános kép kialakulásához, 

háttér-információk gyűjtéséhez, induló hipotézisek megfogalmazására, kreatív ötletek, 

új gondolatok születésének elősegítésére. 

◼ Kérdőíves vizsgálatok – a kérdőívek összeállítása és használata módszertani tudást, 

nagy szakmai rutint és körültekintést igénylő feladat. A válaszadó motiválása és a 

válaszok hitelessége érdekében szükséges megismertetni őt a kutatás céljával, valamint 

azzal, hogy személy szerint hogyan járulhat hozzá tapasztalataival, ismereteivel a cél 

megvalósításához. A kérdések összeállításánál fontos szempont, hogy a kérdések ne 

sugallják a kérdező véleményét. (Mártháné , 2010.) 

◼ Kritikák, panaszok elemzése - A panaszmenedzsment egy erőforrás, mely lehetőséget 

teremt a szolgáltató számára a szolgáltatásfejlesztésre, a szolgáltatási minőség 

folyamatos javítására. A megelőzés elve alapján a panasz ingyen kutatási minta, a 

panaszok elemzése során nyert adatok alapján megelőzi a panaszhelyzetek kialakulását. 

◼ Felhasználói csoportok létrehozása – Kiscsoportos formában, közvetlenül az idősektől 

lehet megtudni a szükségleteiket, igényeiket, véleményüket. 

 

21 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 30. § (4) bekezdés 
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b) Másodlagos módszerek 

◼ epidemiológiai tanulmányok, 

◼ KSH, önkormányzati adatok, szolgáltatási statisztikák, 

◼ szociális indikátorok, 

◼ más tervezőrendszerek (pl. egészségügy, oktatás) által azonosított szükségletek, 

◼ költségvetések áttekintése. 

A másodlagos módszerek előnye, hogy viszonylag könnyen beszerezhetők és alacsony 

forrásigényűek. Hátrányuk, hogy a külső forrásokból származó információkból nem biztos, 

hogy az általunk érdeklődésre tartó kérdésekre kapunk választ. 

A másodlagos szükségletfelmérési módszerinek formái 

Az epidemiológiai vizsgálatok, tanulmányok célja feltárni és leírni egy adott betegségnek az 

idősek populációjában való előfordulását, gyakoriságát és dinamikáját. Elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel segíti az egészségügyi és szociális ellátórendszer tervezését, fejlesztését. 

Statisztikai adatok – a rendelkezésre álló statisztikai adatbázis nagyon fontos bázisa a 

szükségletek azonosításának. Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, időszaki és eseti 

kiadványai, az önkormányzatok adatai, egyéb statisztikai kiadványok, pl., szaktárcák, azok 

intézetei által készített felmérések, esetleges célirányos kutatások adatai, megállapításai. 

Szolgáltatási statisztikák alapján a szolgáltatást igénybe vevők számáról, demográfiai 

összetételéről, az igénybe vett szolgáltatási tartalmakról informálódhatunk. (Mártháné , 2010.) 

Egyéb lehetőségek a szükségletek azonosítására 

A települési (helyi) szükségletek felmérésében nagy segítséget nyújthatnak a civil és egyházi 

szervezetek. A helyi nyilvánosság nagy szerepet tölthet be a szükségletek azonosításában, 

melynek eszköze lehet a helyi média, a közösségi terek és egyéb közösségi célzatú 

szolgáltatások. 

Az intenzív intézményközi kommunikáció is nagymértékben hozzájárulhat a helyi 

szükségletek beazonosításában, a helyi stratégiai döntések előkészítésében, pl. helyi szociális 

kerekasztalok, helyi esélyegyenlőségi munkacsoportok, a család- és gyermekjóléti szolgálatok 

esetmegbeszélő csoportjai. (Mártháné , 2010.) 

15.3. SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS 

A szolgáltatásfejlesztés/tervezés meglehetősen tág fogalom, jelentheti 

◼ új szolgáltatások kifejlesztését annak érdekében, hogy lépést tartsunk a célcsoport 

változó szükségleteivel, 

◼ a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztését a tartalom, a módszerek 

továbbfejlesztésével, 

◼ a szolgáltatások minőségbiztosítását, minőségfejlesztését és értékelését. 

A szolgáltatásfejlesztés nem egyszeri feladat, hanem folyamatba épített tevékenység. Végső 

célja, az idős korcsoport számára a legjobb és leghatékonyabb szolgáltatás nyújtása. A 

szolgáltatások tervezése csak akkor lehet hatékony és eredményes, ha a szolgáltatásokat 
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összehangolja az igénybe vevők szükségleteivel, biztosítja, hogy ezek a szükségletek a 

legegyszerűbb és a legkevésbé költséges módon legyenek kielégítve. (Mártháné , 2010.) 

A szolgáltatások tervezése során tehát kettős elvárásnak kell megfelelni, a szolgáltatással 

szemben támasztott tartalmi és egyben a gazdasági követelményeknek. A szolgáltatási 

tartalom tervezésének, fejlesztésének célja az idősekkel szembeni előítéletesség, a társadalmi 

diszkrimináció csökkentése,  az aktív időskor biztosítása, valamint az önellátóképesség a 

lehető legmagasabb szintre történő fejlesztése. Ennek eszköze az időseknek a tervezésbe, a 

döntésekbe való bevonására. Közös kezdeményezésekre és megvalósításra van szükség. A 

fejlesztés fenntarthatósága érdekében a gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni, 

melyek csak akkor érvényesülnek, ha nem tévesztjük szem elől a költségvetési célokat, 

valamint az erőforrások hatékonyan felhasználását. Ezt a forrásfelhasználás optimalizálásával 

és a forrásgazdálkodás menedzselésével és ellenőrzésével érhetjük el. (3. táblázat) 

15-3. táblázat A szolgáltatásfejlesztés kettős kihívása 

 Tartalmi szempontok Gazdasági szempontok 

Célkitűzések 

Társadalmi befogadás 

Aktivizálás 

Az önfenntartó képesség fejlesztése 

a lehető legmagasabb szintre 

Költségvetési célok 

Erőforrások lehető leghatékonyabb 

felhasználása 

Eszközök 

Koordináció, 

Közös kezdeményezések, 

A felhasználók bevonására és 

döntési joggal való felruházására, 

Forrásfelhasználás optimalizálása 

Forrásgazdálkodás ellenőrzése és 

menedzsmentje 

Forrás: saját szerkesztés 

15.3.1. A szolgáltatástervezés lépései 

A szolgáltatástervezés első lépése a település, vagy az intézmény belő és külső környezetének 

értékelése, erőforrásainak elemzése. Ennek egyik leggyakrabban használt tervezési eszköze a  

SWOT analízis, mely segítséget nyújt az információk rendszerbe foglalásában, a tervezésbe 

velő könnyebb beépíthetőség érdekében. A SWOT analízissel  a település, vagy a szervezet 

jellemzőinek, azaz az erősségek (strength), gyengeségek (weakness), lehetőségek 

(opportunities) és veszélyek (threats) meghatározhatjuk. 

A SWOT analízisben azonosított külső és belső erőforrásokból kiindulva, felállítható a 

célpiramis. A konkrét, egyéni feladatok szintjére lebontható rövid távú céloktól haladunk az 

egyre magasabb, középtávú és hosszútávú célok felé, míg kirajzolódik a jövőképünk, azaz a 

település, vagy intézmény küldetése. A jövőkép az átfogó, hosszú távú és az adott 

településre/szervezetre szabott célokat fogalmazza meg, arra ad választ, hogy mi a szerepe az 

idősek helyzetének javításában. A jövőkép egy olyan célállapotnak a meghatározása, mely a 

stratégia végrehajtásában szereplők mindegyike számára a követendő irányt állandóan 

mutatja. 

15-2. ábra Célok rendszere 
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Forrás: https://www.slideserve.com/erna/pip1-dunakanyar-hu-sk-a-fenntarthat-turizmus-fejleszt-se-az-
als-ipoly-ment-n-2-munka-l-s 

15.3.2. Szolgáltatási terv készítésének folyamata 

a) A szolgáltatási terv kialakításának egyik sarokköve a célkitűzések egyértelmű 

megfogalmazása. Ezt legkönnyebben az un. SMART célok kitűzésével lehet megtenni. 

S = (Specific) specifikus, azaz konkrét 

M = (Measurable) mérhető, indikátorok felállítása szükséges 

A = (Achievable) Elérhető, azaz megvalósítható 

R = (Relevant) Fontos 

T = (Timed) Időben korlátozott 

b) Potenciálisan együttműködő partnerek felkutatása 

A helyi, települési szintű, vagy a szervezeti szintű, szükségletekre adekvátan reagáló 

szolgáltatások tervezése – akár a szükségletek azonosítása, a szükségletek felmérése – 

és a feladatok meghatározása sokszereplős folyamat, sokszereplős érdekegyeztető 

mechanizmust és együttműködést igényel. 

c) Tárgyi, személyi feltételek meghatározása 

d) Tervezett tevékenységek, alkalmazandó módszerek egyeztetése 

A tevékenységek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az idős emberek által értékelt 

szolgáltatási eredmények zöme az egészségük, jóllétük és életminőségük szinten 

tartására, illetve a romlás bekövetkezésének megelőzésére vonatkozik.  (Glendinning, 

és mtsai., 2011.) 
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Az idős emberek jóllétének elősegítését célzó szociális gondozási szolgáltatások 

tervezésére és kivitelezésére során figyelemmel kell lenni az aktivitásuk megőrzésére, 

az önállóságuk elősegítésére, a stabilitásra és a kiegyensúlyozott kapcsolatok 

kiépítésére, megtartására. A szolgáltatásoknak támogatni kell a nehézségekkel való 

megküzdést célzó erőfeszítéseiket. (Tanner, 2011.) 

e) Munkatársak képzése, kompetenciájának fejlesztése 

f) A belső kommunikáció rendjének kialakítása 

g) Tájékoztatás a szolgáltatásról, mely két szinten valósul meg. 

◼ Közösségi szint - Helyi döntéshozók, együttműködő partnerek tájékoztatása, 

figyelmének felkeltése 

◼ Egyéni felhasználói szint - Részleteiben kidolgozott, az ügyféllel kötött megállapodás 

alapját is képezi. 

h) Az idősek aktív részvételének és nagyobb mértékű bevonásának biztosítása,  

annak érdekében, hogy ne csak passzív fogyasztói, hanem aktív cselekvő szereplői 

legyenek a szolgáltatásfejlesztésnek, a szolgáltatás alakításának. Ehhez szükséges 

biztosítani a véleményformálás, a kritika és panaszjog gyakorlásának lehetőségét, a 

megfelelő tájékoztatást. 

i) Minőségbiztosítási rendszer, és értékelés kidolgozása 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az idős személyek szükségleteinek felmérésénél, és a számukra nyújtott szolgáltatások 

megtervezésénél rendszerszemléletű megközelítésre van szükség, amelyben az egyént 

társadalmi környezetével való kölcsönhatásában vizsgáljuk. Az egyént körülvevő erőforrások, 

a természetes és mesterséges támogató erők meghatározzák az életminőséget, a szükségletek 

kielégítésének lehetőségét, módját. 

Az idősek számára nyújtott szolgáltatások tervezéséhez, fejlesztéséhez a valós szükségletek 

beazonosítására van szükség. A szükségletek felmérését a humán-ökorendszerben helyeztük 

el. Ennek megfelelően a szükségletek beazonosítását két szinten tettük meg, egyéni és 

közösségi szinten. Egyéni szinten megkülönböztettük a gondozási szükségletvizsgálathoz 

kapcsolódó és az egyéni szükségletek felmérését szolgáló, jogszabályok által meghatározott 

eljárásokat. A tananyag részletesen tárgyalja mind egyéni, mind közösségi szinten a 

szükségletfelmérés módszereit és formáit. A rendszerszemléletű szolgáltatásfejlesztést olyan 

szükségletközpontú, folyamatba ágyazott tevékenységként értelmezzük, amely a feltárt, és 

rendszerben értelmezett szükségletekre reagáló rugalmasság és visszahatás jellemez. A 

szolgáltatásfejlesztés végső célja a legjobb és leghatékonyabb szolgáltatás nyújtása az idős 

korcsoport számára. A szolgáltatások tervezése csak akkor lehet hatékony és eredményes, ha 

a szolgáltatásokat összehangolja az igénybe vevők szükségleteivel, és hozzájárulnak az idősek 

életminőségének fenntartásához vagy javításához. A szolgáltatástervezésnek kettős kihívással 

kell szembenéznie. Egyrészt meg kell felelnie tartalmában az idősek által támasztott 

elvárásoknak, a tényleges szükségleteiknek. Másrészt a források hatékony felhasználását 
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megkövetelő gazdasági szemléletnek. A szolgáltatástervezés útjának a bejárását a két kihívást 

a figyelembe vevő, a tananyagban tárgyalt lépésekben szükséges megtenni. 

15.4. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Társítsa a szükségletfelmérés típusait, és a természetes támaszok funkcionális és 

diszfunkcionális működésének jellemzőit Welch humán ökorendszer szintjeihez! 

2. Ismertesse a gondozási szükségletvizsgálat funkcióját, és a szolgáltatási rendszerre 

gyakorolt hatásait! 

3. Milyen irányvonalak mentén lehet elvégezni a települési szintű szükségletfelmérést? 

4. Ismertesse a szükségletfelmérés módszereit és formáit! 

5. Mit értünk szolgáltatástervezés alatt? Milyen kihívásoknak kell megfelelnünk a tervezés 

során? 
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16. SZOCIOTERÁPIA MÓDSZEREI 

PAPP ÁGOTA 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

szociális és mentálhigiénés csoportvezető 

szociális munkás, szociálpolitikus, szociális szakvizsga, oktató 

Kulcsfogalmak: szocioterápia, szociálterápia, foglalkozásterápia, demencia 

BEVEZETÉS 

A tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg a szocioterápia módszereit, annak alapvetéseit, 

továbbá mindazon formáit, amelyek az idősek körében alkalmazhatóak. 

Áttekintve a rendelkezésre álló szakirodalmakat, a teljesség igénye nélkül, arra jutottam, hogy 

nagyon nehéz feladat a szocioterápia módszertanának pontos meghatározása, annak körül 

határolása pedig szinte lehetetlen. Hogy miért? Talán azért, mert más-más irányból közelítve 

egészen más eredményre jutunk. 

A szocioterápia, amennyiben a pszichiátriai gyakorlatot vesszük alapul, kiegészítő 

módszerként van jelen, legrégebbi gyökerei pedig mindenképpen az orvosi területre nyúlnak 

vissza. 

Amennyiben elrugaszkodunk a kórházi keretektől, úgy egy egészen színes világ tárul elénk, 

amelyben a művészet, a kreativitás van jelen, azonban szocioterápiáról beszélünk ebben az 

esetben is. 

Ne feledkezzünk meg a szociális szakmáról sem, a jogszabály alkotta előírásokról, ebben a 

kontextusban ismét más eredményre jutunk. 

De akkor hogyan is közelítsük meg a kérdést? Mi is a szocioterápia valójában? Ami pedig még 

nehezebb: ha sikerül némiképp árnyalni a képet és valamiféle érdemi fogódzóra lelünk, meg 

kell(ene) határozni a szocioterápia mindazon módszereit, amelyek az idősek körében 

alkalmazhatóak. 
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16.1. A SZOCIOTERÁPIA FOGALMI MEGHATÁROZÁSA A 

PSZICHIÁTRIAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN 

A szocioterápia egyik oldalról tekinthető gyűjtőfogalomnak, másik oldalról pedig a 

pszichoterápiáktól, a pszichiátriai kezelésektől elkülönített egyéb terápiák meghatározására 

szolgáló fogalomnak. 

A szocioterápia fogalmának alapvető meghatározása rendkívül fontos, amelyre számtalan 

kísérlet született az elmúlt évtizedek alatt, és amelyek közül szép számban vannak azon 

megközelítések, amelyek alapvetően a pszichiátria területéről származnak. 

A fogalomhasználat tekintetében egyetlen közös pont, hogy minden szerző, aki a témával 

foglalkozott, három nagy területet értett a szocioterápia fogalma alatt: az ergoterápiákat, azon 

belül a foglalkozás és munkaterápiákat, továbbá a művészetterápiákat, valamint a közösségi 

terápiákat. 

Bálint Árpád (1981) értelmezésben a szocioterápia egy olyan alapvető gyógyítási módszer, 

amelynek célja a beteg kapcsolatlehetőségeinek a lehető legmagasabb szintre történő emelése, 

eszköze a csoportban végzett társadalmi, az emberi faj fejlődését biztosító tevékenységek, a 

módja pedig a tanulás-nevelés. 

Bálint a szocioterápia módszerei közé sorolja a foglalkozásterápiát, a munkaterápiát, a 

kreativitás-fejlesztést és a szocioterápiáról önálló terápiás formaként gondolkodik. 

Tringer László (1999) a közösségi keretek között folytatott, rehabilitációt célzó 

foglalkozásokat nevezi összefoglalóan szocioterápiának. A szocioterápiás eljárások a betegség 

következtében károsodott szociális magatartás helyreállítását, az autonómia szintjének 

javítását célozzák, amelyeknek számtalan változata létezik. 

Tringer a szocioterápia módszerei közé sorolja a következőket: 

◼ terápiás közösség, ergoterápiás módszerek (munkaterápia, gyógyfoglalkoztatás), 

◼ művészeti terápiák (zeneterápia, képzőművészeti terápia, biblioterápia, színjátszó-

csoportok, táncterápia), 

◼ fizioterápiás módszerek (hagyományos gyógytorna, kommunikatív mozgásterápia). 

Harangozó Judit (1998) szerint a szocioterápia az egyén társas kapcsolatrendszerének, 

mikrotársadalmi környezetének pozitív hatásaira építő terápiás beavatkozás, mentálhigiénés 

tevékenység. Értelmezésében a szocioterápia célja: elősegíteni a beteg tevékenységét és 

visszaadni elveszett készségeit. 

A szocioterápia módszereinek kötött és kötetlen formáit határozza meg, míg az előbbihez 

sorolja például a képzőművészeti, zene- és irodalomterápiát, az utóbbihoz pedig a szakkörök, 

klubok működését, a kirándulásokat, a mozi- és színházlátogatásokat, továbbá az 

önszerveződés egyes formáit. 

2005-ben jelent meg A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja 

átdolgozott kiadása, amely magában foglalja a szocioterápia szakmai protokollját is. A 

protokoll a speciális terápiákon belül nevezi meg a szocioterápiákat, gyűjtőfogalomként, 

amelyeket így definiál: „azok a terápiás eljárások, melyek nélkül a pszichiátriai rehabilitáció 

elképzelhetetlen”. A hiánypótló mű értelmezésében: „A szocioterápia olyan eljárások 

együttese, melyek a rehabilitáció legfőbb eszközei. Speciális eljárások pszichoterápiás 

alkalmazása, melyek döntő többsége esztétikai, emocionális élménytöbblettel jár, fontos 
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kiegészítői más terápiás eljárásoknak, a rehabilitációt elősegítő késztetést, önkifejezést, 

aktivitást, életmódmintát segítenek létrehozni. Fontos eleme a visszaesés megelőzésének. Ide 

tartoznak a kreatív és művészeti terápiák, a miliőterápia, mely a környezet elemeinek terápiás 

felhasználása, és a munkaterápia is, mely a hasznos tevékenység újrakezdését, folytatását vagy 

megváltozott formában való átalakítását jelenti. Ezek megtervezése egyéni és csoportos 

formában előkészítése, speciális eszközökkel való folyamatkísérése, ergonómiai vonatkozású 

ténymegállapítás a pszichiátriai rehabilitáció területén dolgozó pszichológus illetve az általa 

vezetett team feladata.” (Konta-Pető, 2005) 

 

16-1. ábra: Kliens kapcsolata egészségügyben dolgozókkal a rehabilitáció során 

Forrás: saját szerkesztés Papp Katalin, Dr.: Rehabilitáció (Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 
2014) alapján 

 

Folytatva a fogalommeghatározások sorát, nem mehetünk el a Pszichiátriai Szakmai Kollégium 

(2000) által leírtak mellett, amelynek értelmében a szocioterápiás módszerek főként 

kiegészítő jellegűek, amelyek a gyógyszeres és pszichoterápiás eredményeket hivatottak 

tovább mélyíteni, hatásukat azokkal összhangban fejtik ki. A Szakmai Kollégium álláspontja 

szerint minden humán tevékenységre építhető szocioterápiás eljárás, „amelynek terápiás 

értéke csak akkor lesz, ha nem a tevékenység puszta gyakoroltatására szorítkozik, hanem a 

személyiség kibontakozását, differenciálódását, társas viszonyainak dinamizálását szolgálja.” 

(Németh, 2015) 

A Pszichiátriai Szakmai Kollégium a következő módszereket sorolja a szocioterápia módszerei 

közé: 
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◼ Munkaterápia, foglalkozásterápia (kreatív és művészeti terápiák, képzőművészeti 

terápiák, zeneterápia, biblioterápia, színjátszás-terápia, mozgásterápiák, játékterápiák, 

kombinált foglalkozásterápiák, bábterápia, animációs csoportterápia), 

◼ Szociális készségek tréningje, 

◼ Asszertív tréning, 

◼ Mindennapi élettevékenységek programjai, 

◼ Fejlesztő terápiák, 

◼ Terápiás közösség. (Németh, 2015) 

Jól látható, hogy a szocioterápia fogalmi meghatározása valóban nem könnyű, még pszichiátriai 

körökben is adódnak különbözőségek. Az alábbi ábrán is jól látható, hogy az alapvetően 

betegközpontú megközelítés nem csak szerzőnként más és más, hanem abban is eltéréseket 

mutat, hogy mely elemeket emeli ki és tart fontosnak és melyeket mellőz. Ami biztosnak látszik 

ezen megközelítésekben, hogy mindegyik a rehabilitáció fontos eszközének tekinti a 

szocioterápiát és annak módszereit. 

 

16-2. ábra: Szocioterápiás módszerek típusai 

Forrás: saját szerkesztés Kiss Ervin: A pszichoterápia alapfogalmai ppt. (é.n.) alapján 

16.2. SZOCIOTERÁPIA KONTRA SZOCIÁLTERÁPIA 

A szocioterápia fogalmi meghatározásának egyik nehézsége mindenképpen az, hogy nehezen 

választható le a pszichiátriai gyakorlatról, egyészen pontosan a pszichoterápiáról, azonban van 

még egy másik probléma is. 

A hétköznapi szóhasználatban gyakran és helytelenül keverik a szocioterápia és a 

szociálterápia fogalmát, pedig fontos a különbségtétel. 
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Gyurkó Pál (2002) meghatározása szerint a szociálterápia „önálló szakmai identitással 

rendelkező - a személyiségfejlesztéssel, a szenvedélybetegségek megelőzésével, az érintettek 

(kliensek) rehabilitációjával foglalkozó - módszer. A szociálterápiás szerepjáték játékformákat 

kínál saját magunk és mások észlelésére (észlelésközpontú játékok) a csoportbéli szociális 

viselkedés, valamint az aktuális problémák érzelemvilágának, strukturálásának és megoldási 

stratégiájának javítására (csoportcentrikus és problémacentrikus játékok).” (Németh, 2015) 

A Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület (2004) megfogalmazása 

értelmében a szocioterápia garancia a nyitott, toleráns társadalom kialakulására. „A 

szocioterápia/közösségépítés preventív eszköze, az emberek természetes közegét jelentő 

intézményekben (iskola, munkahely, művelődési intézmények), valamint a civil 

társadalomban és a klinikumban működő csoportok, amelyek hozzájárulnak a nyitott, toleráns 

társadalmi működéshez. A szocioterápia további eszközei a komplex művészetterápiás 

módszer (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia), az empowerment (képessé 

tétel/hatalommal való felruházás) technikák, valamint a közösségépítés és demokratikus 

működési gyakorlatot szolgáló közösségi cselekvés.” (Németh, 2015) 

16.3. A SZOCIOTERÁPIA INTÉZMÉNYI KONTEXTUSAI, ELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉSEI 

Nem mehetünk el az mellett, hogy létezik egyfajta intézményesített látásmód a 

szocioterápiával kapcsolatban, amelynek gyakorlati megvalósulása az egészségügy keretein 

belül él, a pszichiátria, pszichoterápia gyakorlatát egészítve ki. Ez a hierarchikus szemléletet 

képviselő gyógyítási modell. Ebben tehát a szocioterápia kiegészítő eljárás, amelynek fő részei 

a foglalkoztatás és a munkaterápiák. 

Egy másik modell, a demokratikus szemléletet képviselő gyógyítási modell a szocioterápiákat a 

team-munka keretében a gyógyítási eljárások egyik egyenrangú terápiás formájaként kezelik. 

Ezen értelmezés szerint szocioterápia alatt a különféle művészetterápiás eljárásokat és a 

közösségi terápiás formákat értik. Ezek az egészségügy keretein belül valósulnak meg. Az azon 

kívül alkalmazott szocioterápiák a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés/közösségépítés, 

a mentálhigiénés, az egészségfejlesztés, a szociális ellátások köre, valamint a tanácsadás. 

Amennyiben elméleti síkon közelítjük meg a szocioterápiát, úgy beszélhetünk terápiás 

szemléletről, ebben az esetben a szocioterápia kapcsolódik az intézmény fő terápiás 

ideológiájához és ahhoz idomulva kerül alkalmazásra. A szocioterápiás módszerek alkalmasak 

bármely terápiás irányzat keretén belül az ahhoz történő alkalmazásra. 

A másik elméleti megközelítés az edukációs szemlélet, ebben az esetben a szocioterápia 

(hierarchikus vagy demokratikus modellben egyaránt) fókusza a betegség következtében 

károsodott szociális magatartás helyreállítását célozza, vagy új magatartásformák 

elsajátítására biztosít lehetőséget. 

A harmadik elméleti megközelítési mód, a közösségi fejlesztés, ebben az esetben a tanult 

tehetetlenséggel szembeni, kompetencia alapú, az önismeret és az önismeretre épített új 

társadalmat/környezetet alakító magatartások megtanulása áll a középpontban. 
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16.4. A SZOCIOTERÁPIA MÓDSZEREINEK RENDSZERSZINTŰ 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

Áttekintve a szocioterápia elméleti aspektusait, fogalmi környezetét, elméleti megközelítési 

módjait, joggal merül fel a kérdés: melyek a konkrét szocioterápiás módszerek? A 

kérdésfeltevés indokolt, hiszen ahhoz, hogy eljussunk az idősek körében alkalmazott 

szocioterápiás módszerekhez, át kell, hogy lássuk azok rendszerezett tárházát, kezdve a 

pszichiátriai gyakorlattól a hétköznapi élet szintjéig. 

Kevés az olyan jellegű szakirodalom, amely a szocioterápiás módszereket a lehető legszélesebb 

körben és használható módon taglalja. 

Az alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzés szak olyan szakemberek 

képzését tűzte ki célul, akik nagy valószínűséggel már eleve az idősek körében végzik napi 

munkájukat. Az ő számukra a valódi segítség az lehet, ha a szocioterápiás módszereket egyrészt 

képesek átlátni, mintegy rendszerszemléletet kapnak azok tekintetében, másrészt pedig 

képesek azt tovább gondolva eljutni a tényleges célcsoportig: az idősekig. 

Németh László (Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület - 2015) az 

alábbiak szerint rendszerezi a szocioterápia módszereit: 

Ergoterápiás módszerek 

◼ Munkaterápia 

◼ Foglalkozásterápia (gyógyfoglalkoztatás) 

Művészetterápiák 

◼ Képzőművészeti terápia (kreatív terápia) 

◼ Zeneterápia 

◼ Biblioterápia (irodalomterápia) 

◼ Mozgásterápia (táncterápia, kommunikatív mozgásterápia, mozgás-művészeti terápia) 

◼ Színjátszás-terápia (drámaterápia) 

◼ Játékterápiák 

◼ Animációs csoportterápia 

Terápiás közösség - Közösségi pszichiátria - Közösségépítés 

◼ terápiás közösség 

◼ közösségi pszichiátria 

o Ambuláns szolgáltatások 

o Lakóformák a közösségi ellátáson belül 

o Nappali szolgáltatások 

o Munkába állítási programok 

◼ Közösségépítés/közösségfejlesztés 
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Szociális készségek tréningje 

Asszertív tréning 

Mindennapi élettevékenységek programjai 

Fejlesztő terápiák.  

(Németh, 2015) 

Németh László minden létező oldalról megközelíti a kérdést és vonultatja fel a szocioterápiás 

módszertan teljes tárházát, amelyből a gyakorló szakember képes kiválasztani a 

célcsoportjának leginkább megfelelőt. Esetünkben pedig az nem más, mint az idősek csoportja. 

16.5. A SZOCIOTERÁPIA CÉLCSOPORTJA: AZ IDŐSEK 

Az előzőekben nagyrészt elméleti módon próbáltam megragadni a szocioterápia lényegét, 

amelynek módszertana alapvetően a pszichiátriai gyakorlatból ered, és amely természetesen, 

attól elkülönülő és attól független keretek között is képes működni. 

Ez miért is fontos? Leginkább azért, hogy árnyalni tudjuk a képet, mármint a módszertan 

lényegét. Ha visszatekintünk az eddig leírtakra és elgondolkozunk rajtuk, akkor láthatjuk, hogy 

a szocioterápia alanyai, fogalmazzunk most így, nem homogén, egységes szerkezetű csoportot 

alkotó személyek összessége. 

Ha csak arra gondolunk, hogy a pszichiátriai gyakorlat, a pszichoterápia mentén kezdtük el 

megragadni a szocioterápia lényegét, nem is tehettünk mást, akkor világosan látszik, hogy 

széles csoportot ölel fel mindazon személyek köre, akik esetében a szocioterápia egyes 

módszerei, akár kiegészítve a gyógyszeres terápiát, akár másképpen, önálló módon, 

megvalósulnak. 

A heterogenitás több szempontból is jelen van, gondoljunk csak a pszichiátriai betegekre, a 

szenvedélybetegekre, esetleg a fogyatékkal élő személyekre. Esetükben valószínűsíthetően 

kiegészítő terápiaként van jelen a szocioterápia valamelyik módszere, amely megvalósulhat 

intézményi vagy egyéb keretek között is. 

Jelen esetben, tekintettel a kurzus elnevezésére, az idősek körében alkalmazható 

szocioterápiás módszerek bemutatása a cél, ami alapvetően szűkíti és árnyalja a képet. 

Véleményem szerint, ezen célcsoport esetében az alapvetően meghatározó csupán az lehet, 

hogy az idős személy az otthonában, esetleg családja körében él vagy valamilyen módon 

intézményi keretek között. 
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16.6. AZ IDŐSEK KÖRÉBEN ALKALMAZHATÓ SZOCIOTERÁPIÁS 

MÓDSZEREK 

Ebben a fejezetben, lehetőleg gyakorlati szempontokat követve, megpróbáltam összegyűjteni 

mindazon szocioterápiás módszereket, amelyek az időskorú népesség körében 

alkalmazhatóak és a valóságban is működnek, működhetnek. 

Horváth Szabolcs, aki megalkotta A szocioterápia szakmai protokollját, a fentiekhez (lásd: 

fentebb a Németh László által leírtak) hasonló rendszerszemléletben gondolkozik és 

rendszerezi a módszereket. A konkrét szocioterápiás módszerek ismertetésénél az általa 

leírtakat szeretném felhasználni, hiszen azok kiválóan alkalmasak a gyakorlatba történő 

átültetésre. 

Munkaterápia: a munkaképesség helyreállításának eszköze, teljesítmény-centrikus, termelő 

tevékenység célzott alkalmazásával, amely az idős személy szomatikus és pszichés állapotának 

javulását, személyiségének integrálódását és gazdagodását, munkaképességének 

társadalmilag elfogadott szintre emelését szolgálja a mielőbbi rehabilitáció érdekében. A 

munkaterápia kiválóan ötvözhető a foglalkozásterápiák más formájával. (Horváth, 2004) 

Ahogyan arról már korábban is írtam, amennyiben az idős személy bentlakásos intézményben 

él, úgy hivatkozással a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 55. és 56. 

paragrafusában foglaltakra, az intézményben szocioterápiás foglalkoztatás keretén belül az 

alábbi foglalkoztatási formák valósulnak meg: 

◼ munkaterápia és 

◼ terápiás és készségfejlesztő foglalkozás. 

Az intézmény működéséhez kapcsolódó terápiás célú munka végzése lehet többek között: 

kisebb javítási munkák, raktári munkák segítése (szennyes, tiszta ruha pakolás), ételhulladék 

szállítás, papírhulladék kezelése, tálalás, terítés, esetenkénti munkák, utcaseprés, udvarseprés 

stb. 

A lakókörnyezet szebbé tétele, valamint a kulturális-szórakoztató jellegű, terápiás célú munkák 

végzése szintén ide sorolhatók, amelyek lehetnek például virágöntözés, programok 

előkészítése, könyvtári tevékenység stb. 

A bentlakásos intézményekben a munkaterápiás tevékenységet a házirend melléklete 

szabályozza, a tevékenység végzése pedig munkajutalom kifizetése mellett történik. 

Foglalkozásterápiák: a személyiség kreatív-alkotó erőit felébresztő, fejlesztő, az 

individualizáció kibontakozását és a hatékony viselkedés elsajátítását célzó eljárások 

összessége, amelyek a szabadidő tartalmas eltöltésére való felkészítést szolgálják. 

Ismételten, hivatkozással az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 57. paragrafus (1) bekezdése 

alapján „a terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, 

szinten tartása”. A (4) bekezdésben foglaltak értelmében, a bentlakásos intézményekben 

terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápia 

is megvalósul. 

◼ Kreatív és művészeti terápiák: a művészetek számtalan változata képezheti 

alapjukat; lényegük lehet valamilyen alkotás létrehozása vagy az élvezete kapcsán 
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kialakuló esztétikai élmény terápiás felhasználása. Beszélhetünk aktív és passzív 

művészetterápiáról. Például: amatőr alkotók foglalkozása. 

◼ Képzőművészeti terápiák: a legkülönfélébb technikákat alkalmazhatják (rajzolás, 

festés, ragasztás, gyertya-, szappanöntés, agyag- vagy gyurmaformázás, fafaragás, a 

természet tárgyaiból, bőr- és textilhulladékokból készülő alkotás). Például: kreatív 

kézműves foglalkozások (évszaknak és ünnepeknek megfelelően). 

◼ Zeneterápia: passzív formában célja lehet, az idősek zenei műveltségének figyelembe 

vétele mellett, akár a komolyzenei művek befogadásáig való eljutás, aktív formájában 

pedig komolyzenei darabok, kórusművek közös eljátszása, gyakorlása. Például: 

zeneterápiás foglalkozás, dalkör. 

◼ Biblioterápia: leginkább rövidebb irodalmi alkotások, esetleg komolyabb művek 

viszonylag zárt és önmagában is egységes részleteinek felolvasása, majd közös 

feldolgozása után az elhangzottak és a résztvevők élete közötti párhuzamok kibontása. 

Például: irodalmi kör, hangoskönyv-hallgatás, könyvtári foglalkozások, közvetett 

módon a filmklub foglalkozások, élményfeldolgozással. 

◼ Színjátszás-terápia: előadásra, fellépésre való felkészülés, amelynek kapcsán főleg a 

szerepek tanulása, a próbák és gyakorlás közben adódnak empátiás lehetőségek; 

egymás szerepeinek csiszolása pedig az interperszonális kapcsolatok elmélyülésére 

adhat módot. Például: színjátszó kör. 

◼ Mozgásterápiák: ezekben a terápiákban a mozgás és a mozdulat kizárólag eszközként 

(az érzelmek és viszonyulások kifejezésének eszköze) jelenik meg. 

◼ Játékterápiák: az elsődleges cél a játszani tudás kialakítása, a játék örömének 

felfedezése, élmények biztosítása, amelyek elsősorban aktivizálnak, érzelmeket 

mobilizálnak, feszültséget oldanak, kreativitást fejlesztenek, továbbá a kommunikációs 

és a kapcsolatteremtési készségek helyreállítását szolgálják. Például: társasjáték-kör. 

◼ Kombinált foglalkozásterápiák: a különböző foglalkozásterápiák elemeinek egységes 

egésszé formálása. Ilyen például a zenés festés, a bábterápia, az animációs 

csoportterápia. Szakszerű alkalmazás mellett általában egyesítik valamennyi 

foglalkozás-elem hatását. (Horváth, 2004) 

Szociális készségek tréningje: az önálló életvitelre való felkészítés, amely egyfelől magába 

foglalja az adekvát kommunikációra kész, hatékony problémamegoldó és önérvényesítő 

viselkedés megtanulását, ugyanakkor biztosítja a teljes értékű mindennapi élethez szükséges 

készségek és képességek kialakítását, a megfelelő jártasságot az élettevékenységek 

összességében. Ezek a tréningek azért nélkülözhetetlenek, mert megfelelő szociális készségek 

hiánya esetén rehabilitációs törekvéseink eredménytelenek maradnak. 

◼ Kommunikációs tréning: a mindennapi élethelyzetekben szokásos kommunikációs 

sémák gyakorlása, csiszolása (ismerkedés, társalgás, szomszédokkal, egykori 

munkatársakkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, utazás, nyaralás szervezése). 

◼ Problémamegoldó tréning: különböző, az idősek által korábban már átélt 

konfliktushelyzetek megoldási technikáinak megbeszélése, gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségei. 

◼ Asszertív tréning: célja a hatékony önérvényesítés (a személyes jogok szociálisan 

elfogadható képviselete), valamint az érzések (negatív és pozitív egyaránt) adekvát 

kifejezése. Törekszik a szociális kompetencia helyreállítására, az önértékelés, a 

magabiztosság és a kapcsolatteremtő készség kialakítására. 
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◼ Pszichoedukáció: csoportkeretek között és lehetőleg hozzátartozókkal együtt, az 

ismeretek konkretizálására és feldolgozására, elmélyítésére törekedve megismerkedés 

bizonyos problémakörrel. Például: Demencia Café rendezvények. 

◼ Mindennapi élettevékenységek programjai: gyakorlati ismeretek, alapos jártasság 

szerzése a háztartásvezetés, a főzés-mosogatás, a mosás-vasalás, az öltözködés, a 

személyes higiéné, a takarékos gazdálkodás területén. A programok fontos része 

továbbá a szociális jogvédelem elemeinek elsajátítása, a különböző szociális 

szolgáltatások megismerése és az ezekben bekövetkező változások követésének 

módszere, az igénybevételükhöz szükséges teendők gyakorlása. Ennek leginkább az 

alapellátás keretében van kiemelkedő jelentősége. 

Közösségi terápiák: közösség kialakítása, a közösség gyógyító erejének megismerése, az 

önsegítő civil szervezetekhez való tartozás szükségletének fokozatos felébresztése. 

◼ Terápiás közösség: a bentlakásos intézményben az idősek és az őket gondozó/ápoló 

személyzet közötti interakciók integrálása, az intézmény jól összefogott szervezetként 

való működtetése, amelyben megnövekszik a személyzet közvetlen beleszólási joga az 

intézmény vezetésébe és az idősek is véleménynyilvánítási jogokkal rendelkeznek. 

Ilyenek lehetnek a pszichoterápiás nagycsoportos foglalkozások, amelyen az intézmény 

életével és működésével összefüggő bármely probléma megbeszélhető. Ezt egészíti ki a 

gondozásban résztvevő csoportok/egységek megbeszélése, ahol a mindennapi 

munkavégzés során felmerült problémák, konfliktusok kerülnek feldolgozásra. 

◼ Érdekképviseleti fórum, idősönkormányzat: a terápiás közösség részeként működő 

formális szervezet, amely az intézményen belüli életet igyekszik átitatni az idősek 

önsegítő aktivitásával. 

◼ Klubterápiák: öntevékenyen működő csoportok, amelyek a szabadidő hasznos 

eltöltésére jönnek létre, az alapvető cél pedig a kötetlen, társas együttlét biztosítása, 

emellett különböző programok szervezésével, kreatív tevékenységek együttes 

gyakorlásával tovább erősíthetők a közös élmények. 

◼ Önsegítő szervezetek: független, egymást segítő, saját érdekeiket védő idős/ellátotti, 

illetve hozzátartozói csoportok. 

A fentiekben leginkább a terápiás jellegű módszereket igyekeztem bemutatni a szocioterápia 

tárházából, azonban vannak olyan egyéb módszerek, amelyek az idősek esetében 

alkalmazhatóak, viszont nehezen kategorizálhatók. 

Ezek a következők: 

◼ nem terápiás célzattal végzett kreatív tevékenységek, 

◼ drámajátékok, drámapedagógia módszereinek gyakorlati alkalmazása, 

◼ képzéseken való részvétel (pl.: számítástechnikai ismeretek, nyelvismeret 

megszerzése), 

◼ manuális képességek elsajátítása, 

◼ kézművesség, mesterségek elsajátítása, 

◼ „szakmatanulás”, 

◼ élethosszig tartó tanulás (lifelong learning). 
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16.7. SZOCIOTERÁPIA ÉS DEMENCIA: A JÖVŐ NAGY KIHÍVÁSA 

A demencia térnyerése sajnálatos tény és be kell látnunk, hogy a jövőt tekintve nem lehetünk 

túl optimisták ezen a téren. Annak ellenére, hogy a demencia nem kizárólag az időskor 

betegsége, azért ebben a populációban előfordulása mégis gyakoribb. 

Minél inkább csökken a szellemi és fizikai képesség az önellátásra, annál inkább szorulnak rá 

különféle egészségügyi, szociális ellátási formákra az idősek, amely ellátási formák magukba 

foglalják a szocioterápia bizonyos módszereit, a foglalkoztató terápiák egyes típusait, amelyek 

elsajátítása sokoldalúbbá és hatékonyabbá teszi a szakemberek munkáját. 

A gyógyító munka része a foglalkoztatás, ami speciális ismeretek elsajátítását jelenti. Az idős 

és demenciával élők ellátásban a művészeti ágak integrálása a foglalkoztató terápiák sorában 

rendkívül fontos, mivel a „jól-létet” meghatározó magasabb rendű szükségleteket elégít ki. 

(Almási-Konta-Mayer, 2015) 

A demenciával élők foglalkoztatása, demens foglalkozás keretében, kiemelt helyen szerepel 

nem csak a bentlakásos intézmények életében, de az alapellátás is szembe kell, hogy nézzen 

ezzel a komoly kihívással. Ezen foglalkoztatási forma mind terápiás, mind pedig 

készségfejlesztő foglalkozásnak tekinthető. 

Ezeken a típusú foglalkozásokon fontos elem az ismétlés, az alapvető információk újbóli 

felidézése. 

A demens foglalkozások az idős, demenciával élők állapotának megfelelő tartalommal kerülnek 

megszervezésre, nagy gondot fordítva a mindennapi életben használatos ismeretek 

rögzítésére. Alapvető a vetített képekkel és rögzített szemléltető eszközökkel levezetett 

terápia. A demens foglalkozások igen hatékonyak a meglévő ismeretek felidézésében és 

kiegészítésében. Önmaguk és környezetük ismerete, az eligazodás, illetve a változás 

felismerése, és a lehetséges megoldás megtalálása a személyiség fejlődését hozza magával. Ez 

a foglalkozási forma valódi opciót nyújt az egyes, a fentiekben már részletezett terápiák 

komplex módon történő alkalmazására, hiszen fantasztikus lehetőség rejlik a hangokban, a 

zenében, a manuális készségek újbóli előhívásában, de egy-egy vetített kép, felidézett illat vagy 

aroma is képes jótékonyan hatni az idős személy állapotára. 

Sajnálatos tény, hogy kizárólag szakmai ajánlásokat, óvatos útmutatásokat találunk ezen a 

téren, a jogszabályi megalapozottság viszont régóta várat magára. Egy dologról azonban nem 

szabad megfeledkeznünk: a demenciával élő idős ember mellett fontos a hozzátartozó(k) 

megfelelő módon történő „kezelése” is, erre pedig a szocioterápia módszertana szintén 

ragyogó eszközökkel rendelkezik. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szocioterápia hozzájárul egy nyitott, elfogadó társadalom kialakulásához, segíti a minősítés 

nélküli életre felkészítést, a személyes kiteljesedést és a társadalomban lévő egyéni és 

közösségi kultúrák sajátosságainak elfogadását célozza. (Pattyán, é.n.) 

A szocioterápia módszerei, ahogyan a fentiekben is láthattuk, a pszichiátriai gyakorlatból 

erednek, azonban a közösségi, intézményi keretek között működő csoportformákban is 
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megvalósulhatnak. Széles tárháza áll rendelkezésre a művészetterápiás módszereknek, azok 

komplex módon történő alkalmazása által, de az egyén képessé tételét (empowerment) célzó 

technikák is segítségünkre lehetnek. A közösségépítés, a közösségi cselekvés szintén 

meghatározó. 

Mégis, mi lehet a legfontosabb, amikor az idősek körében alkalmazható szocioterápiás 

módszerek között keresgélünk? Az, hogy találjuk meg azon módszert, módszerek együttesét, 

amely(ek) együtt, egymás mellett vagy éppen önálló módon, szakmaközi formában rejti(k) a 

legoptimálisabb megoldást annak az idős személynek, aki otthonában, családja, hozzátartozói 

körében vagy éppen intézményi keretek között éli mindennapjait. 

Visszatekintve a leírtakra, nem lehet és nem is szabad egyetlen, nevesített szakma birtokában 

lennie annak a személynek, aki szocioterápiát alkalmazva, némi túlzással élve: 

szocioterapeutaként, alkalmaz bizonyos módszereket, hiszen jól látható, hogy olyan 

szakmaközi és szakmák feletti munkavégzésről van szó, ahol jól megfér egymás mellett a 

szakemberek széles köre, hiszen egyetemes cél: segíteni az idős személyt képességeinek és 

egyéni lehetőségeinek kibontakoztatásában. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a szocioterápia fogalmi meghatározásai tekintetében fellelhető alapvető 

hasonlóságokat! 

2. A szocioterápia szakmai protokollja (Konta-Pető, 2005) értelmezi a szocioterápia 

fogalmát. Foglalja össze a meghatározás lényegi elemeit! 

3. Ismertesse, hogy a szocioterápia mely folyamat legfőbb eszköze! 

4. Mutassa be a szocioterápia elméleti megközelítésének szemlélettípusait! 

5. Konkrét példák segítségével mutassa be a foglalkozásterápiák típusait! 

6. Mutassa be a demencia kezelése során alkalmazható szocioterápiás módszereket! 
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17. PALLIATÍV ELLÁTÁS ÉS HOSPICE 

SIVÓ KRISZTINA 

Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület 

Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület 

intézményvezető 

 

„Ön élete utolsó percéig fontos nekünk, 

 s mi nemcsak azért fogunk mindent elkövetni, 

hogy békében halhasson meg,  

hanem hogy mindvégig emberhez méltóan tudjon élni.” 

Dr. Cicely Saunders 

Kulcsszavak: gyász, haldoklás, hospice-szellemiség, palliatív ellátás, életvégi 

kérdések, élő végrendelet 

BEVEZETÉS 

A tantárgy célja a hallgató ismereteinek bővítése a haldoklás, a halál és a gyász szociológiai és 

pszichológiai vonatkozásában. Képessé tenni a haldokló és a gyászoló hozzátartozók lelki 

támogatására kompetenciájához mérten. Felkészíteni, hogy értelmezni tudja a hospicet, mint 

gondozási modellt; meg tudja határozni az interdiszciplináris team munkában saját szerepét, 

valamint a hospice és a palliatív gondozás hasonlóságait és különbségeit. 

Az oktatási segédanyag nem helyettesíti a szakirodalmat, célja a tantárgy tartalmának átfogó 

bemutatása. 

Életünk két végpontja a születés és a halál. Menekülünk a halál elől, nem szeretünk és nem is 

merünk beszélni róla; kudarcként értelmezzük. Mindezek ellenére, ha a halálról gondolkodunk 

azzal az élet és annak értékei is előtérbe kerülnek. 

A 20. század elején az emberek kétharmada otthon halt meg. A kórházi rendszer széleskörű 

elterjedésével azonban a halál a családi környezetből a kórház személytelen környezetébe 

tevődött át. Így az elmúlás természetes folyamatával már nem találkozhatott a felnövő 

generáció. Mindez azt eredményezte, hogy a mai társadalomban a haldoklóval együtt 

eltávolítjuk magunktól a halál gondolatát is. 

„Be kell vallanunk, hogy a modern társadalom nem tud mit kezdeni a halálélménnyel, a halálra 

való készülődéssel. Eltávolítja, elkendőzi a problémát, és még a haldoklónak is hazudik. Ennek 
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oka nyilvánvalóan az, hogy az a feszültség, amire nincs megoldás, elfojtásba kerül, s ezzel a 

mechanizmussal védekezik mind a beteg, mind a családtag, mind pedig az orvos.”  

„A különböző történelmi koroknak és civilizációknak megvolt a halál- és gyászrítusa, 

pszichológiai feldolgozásmódja. A mai modern természettudományosan gondolkodó ember 

keresi az utat, hogyan tudná elfogadni és feldolgozni a halál problémáját, megadni a méltóságát 

és emberségét a halálhoz vezető útnak, a halálélménynek” [19] 

Egyre többe tartják fontosnak a természetes halál jogát, a kórházi magányos halált elutasítva. 

Ennek kapcsán a hospice mozgalom - többek között - az élet végén lévő betegek magukra 

hagyatottságára hívta fel a figyelmet. Magyarországon mintegy húsz évvel később jelent meg 

ez a szemlélet. 

17.1. HALDOKLÁS, HALÁL, GYÁSZ 

A nyugati ember magatartása a halállal szemben Phillipe Ariés elmélete szerint 

 

17-1. ábra: A nyugati ember magatartása a halállal szemben 

Forrás: saját szerkesztés Dr. Hegedűs Katalin (2006): A hospice ellátás elmélete Egészségügyi Szakképző 
és Továbbképző Intézet moduláris tankönyve alapján 

 

A halál tabuvá válásának okai: 

◼ A halál személytelenné vált (nincsenek kultuszok, rítusok) 

◼ A halál irracionálissá vált (tömeges, erőszakos halál) 

◼ A haldokló izolálódott (kerülik a haldoklót) 

◼ A halál és haldoklás szekularizálódott (csökkent a vallás szerepe) 

◼ A halál „kommercializálódott” (a halál látványa mindennapos a médiában) 

◼ A halál és a haldoklás hospitalizálódott (többnyire a kórházban következik be a halál) 

◼ A halál metaforizálódott (bizonyos betegségek szinonimájává vált – pl. rák) [6] 
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fájdalmukat

Tiltott halál



260 | 17. Palliatív ellátás és hospice 

 

 

17.1.1. Halállal kapcsolatos népszokások és hiedelmek 

Régen a gyász ideje a hátramaradottak számára megszabott volt. (csecsemő, kisgyermek hat 

hét, nagyobb gyermek hat hónap, felnőtt egy év, eladó lányok, házasulandó fiatalember életük 

végéig). 

A gyász időtartama függött a gyászoló életkorától is. (idősebbek életük végéig, középkorúak 

egy évig, fiatalok elhagyták, megtörték az előírt gyász időt) 

A gyászolók fontos tevékenysége volt az alamizsnálkodás. 

A gyász legegyszerűbb jelzése férfiaknál a kalap levétele; lányoknál, asszonyoknál a kibontott 

haj, amit kendővel fedtek be. 

Hazánkban a fehér gyász színe főleg Dél- és Nyugat-Dunántúlon volt legtovább szokásban. 

Fekete gyász jelentése a sötét színben való elrejtőzés, befelé fordulás.  (gyermeküket gyászoló 

anyák öltözetében a piros, a fiatalokat, gyermekeket gyászolóknál a kék, az ifjú legény 

gyászolásánál a zöld is megjelent) 

A gyászidő alatt tilos volt újabb házasságot kötni, vígsághelyekre menniük a gyászolóknak és 

nótázni. 

Még a XX. században is szokás volt a halott mellé a koporsóba különböző tárgyakat helyezni. 

(levágott hajat és körmöt; a halott szeméről levett pénzt) 

A halott ruházat kötőit, gombjait kioldották - szabad mozgását tegyék lehetővé a túlvilágon. 

A csizma sarokvasát le kell venni - kopogása felébresztené a „pokol kutyáját”. 

Megemlékezés: katolikusok mindenszentekkor (november 1.), protestánsok halottak napján 

(november 2.) 

Az egész család együtt kereste fel a hozzátartozóik sírjait - koszorút, virágot, gyertyát vittek – 

imádkoztak, és a halottakhoz fűződő emlékeket idéztek fel. 

A temetőből hazatérve gyertyákat gyújtanak az ablakokban, az asztalon – rendszerint annyi 

szálat, ahány halottjukról megemlékeznek. 

A betegek és az öregek számára sokszor az ágyuk mellé helyezik a gyertyákat, vizet és sót. 

Minden családtag összegyűlik, s együtt imádkoznak. [9] 
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17.1.2. A haldoklás szakaszai Elisabeth Kübler-Ross alapján 

17-1. táblázat 

Fázisok Beteg reakciója 

Elutasítás Amikor megtudja, hogy betegsége gyógyíthatatlan: 

dermedt, sokkos állapotba kerül 

megpróbálja elutasítani ezt a gondolatot 

hirtelen feltámadó aktivitás: sokat dolgozik, új ruhákat vesz, utazásokat 
tervez 

A hárítás kulcsmondata: „Ez nem lehet igaz!” 

Düh Ha a tagadást már nem tudja tovább fenntartani: 

tehetetlen dühe vádaskodásban nyilvánul meg → „Miért éppen velem 
történik ez?” 

gyakran lázad az orvosok ellen: nem fedezték fel idejében a betegségét, nem 
jól végezték a műtétet stb. 

dühe kiterjedhet mindenre és mindenkire: a nővérekre, a családtagokra, 
Istenre 

Alkudozás figyelme fokozatosan önmagára terelődik 

úgy véli, oka van annak, hogy éppen neki kell meghalnia → bűneivel 
rászolgált a halálára 

feltámad a bűntudat: 

racionális érvekben pl.: „nem kellett volna annyit cigarettáznom” 

tárgytalan szorongásban 

felajánlásokat tesz (megváltozás, megjavulás), alkudozni kezd 

készségessé, együttműködővé válik 

viselkedésének alapja az az elvárás, hogy aki jó, jutalmat kap 

erős igénye van arra, hogy életéről, múltjáról beszámolhasson valakinek 

Depresszió gyógyulásában egyre kevésbé reménykedik 

szomorú lesz 

a depresszió kétirányú (jelenlegi helyzete, jövője) 

a látogatások és beszélgetések igényének csökkenése, csak egy-két közeli 
hozzátartozó csendes jelenlétét igényli 

zavarja a harsányság, az álvigasztalás 

Belenyugvás egyre többet gondol közelgő halálára 

keveset beszél 

alig eszik 

a mindennapi élet eseményei nem érdeklik már – saját belső világa, érzései 
kötik le 

fáradtnak, gyengének érzi magát 

csendre, nyugalomra vágyik 

gyakoriak ebben az időszakban az ún. „halálos ágyi víziók”: halott rokonok, 
vallási alakok látása (ez általában a közeli halál egyik jele) 

gyakran vár még egy számára fontos eseményt – pl. egy távol élő családtag, 
barát megérkezését 
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POLCZ ALAINE szerint: 

◼ gyakori, hogy az élet utolsó napjaiban a haldokló újra átéli azokat a szakaszokat is, 

amelyeken már korábban túljutott 

◼ az egyes szakaszok határai nem merevek – gyakran az előtérben álló szakasz jellemző 

jegyei mellett egyidejűleg megfigyelhetők az előző és a következő szakasz sajátosságai 

is 

◼ nem törvényszerű, hogy mindenki átélje valamennyi szakaszt → kimaradhatnak és 

visszatérhetnek szakaszok; hosszú ideig megmarad ugyanabban a stádiumban 

◼ a hozzátartozók ugyanazokon a stádiumokon mennek keresztül, mint a beteg, de 

általában ez nincs szinkronban a betegével [6] 

17.1.3. Kommunikáció a haldokló beteggel 

Nagyon fontos, hogy megfelelő körülményeket teremtésünk a beszélgetéshez. Próbáljuk meg a 

zavaró tényezőket minimalizálni, mint pl. nyitott ajtók, jövés-menés stb. Igyekezzünk a fontos 

kérdéseket lehetőleg négyszemközt megbeszélni. Ágyban fekvő betegnél húzzunk oda egy 

széket az ágya mellé. 

Türelemmel és odafigyeléssel forduljunk a beteghez, mivel meghallgatás közben érzelmi 

gátakat érinthetünk, melyekre elzárkózással, vagy elhárítással reagálhat. A korai kérdések 

erőltetése pedig tagadó, szépítő válaszokat eredményezhet.  Egyszerre csak egy kérdést 

tegyünk fel, és várjuk ki a választ. 

Meghallgatás közben jelezzünk vissza a betegnek, erősítsük meg egy-egy bólintással, vagy 

előrehajlással. Használjunk úgynevezett „ajtónyitókat”, mint például „Szeretne erről többet 

mondani?” vagy „Úgy látom, ez mélyen érinti Önt.” 

Az információ úgy adjuk át, hogy elsőként a lényegesebbekkel kezdjünk, törekedjünk a 

szakkifejezések elkerülésére, és ismételjünk. Mindig győződjünk meg róla, hogy a beteg 

megértette a mondandónkat. Ha úgy látjuk célszerű több találkozóra bontani a beszélgetést. 

Megerősítésként tájékoztatókat, prospektusokat is adhatunk. 

17.1.4. A haldokló beteg családtagjainak támogatása 

Minden hozzátartozó másképpen éli meg az elválást melyet meghatároz, hogy életük folyamán 

mit is jelentettek egymásnak, mennyire szerették egymást. 

A hozzátartozók közül különös gonddal kell foglalkoznunk azokkal, akik fokozottan 

veszélyeztetettek: 

◼ a más betegségben szenvedők; 

◼ gyermekekkel, serdülőkkel, illetve ha a beteg gyermek vagy fiatalkorú; 

◼ a betegtől erősen függő személlyel, aki pl. mozgássérült stb; 

◼ ha pszichés sokk, kifejezett szorongás, depresszió vagy bűntudat van jelen; 

◼ ha a betegnek csak távoli rokonai vannak már életben; 

◼ ha az elmúlt két évben (többszörös) haláleset vagy krízisek fordultak elő; 

◼ ha a kórelőzményben mentális problémák, öngyilkosság említése mutatható ki; 

◼ ha a beteget ellátó családtag egyedül van, elszigetelt, és nem kap máshonnan segítséget. 
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A család pszichoszociális támogatása során feladatunk: 

◼ a biztonságos környezet kialakítása fizikai és lelki értelemben egyaránt 

◼ mindenki elmondhassa félelmeit, kérdéseit 

◼ őszintének kell lennünk a saját bizonytalanságunkkal kapcsolatban 

◼ nagyon fontos a jó időzítés (pl. rossz hírek közlése) 

◼ megfelelő időt kell hagyni a család számára a kérdezéshez 

◼ hagyjuk, hogy a család alternatív gyógymódok felé is fordulhasson [6] 

17.1.5. Gyász 

A gyászreakciót befolyásolja 

 

17-2. ábra: A gyászreakciót befolysoló tényezők 

Forrás: saját szerkesztés Dr. Hegedűs Katalin (2006): A hospice ellátás elmélete Egészségügyi Szakképző 
és Továbbképző Intézet moduláris tankönyve alapján 

A normál gyász lefolyása és szakaszai 

◼ Anticipációs (megelőlegező) gyász: a haldokló elgyászolása, már életében elkezdődhet, 

elhúzódó haldoklásnál 

◼ Sokk: tagadás, érzelmi bénultság (kiüresedés, nem tudnak tisztán gondolkodni); minél 

váratlanabb a veszteség, annál tovább tart 

◼ Kontrollált szakasz: összeszedettség – tudatosulnak a feladatok, a temetés fordulópont: 

tudatosítja az elválást, közösségi támasz, lehetőség az érzelmek kifejezésére 

◼ Tudatosulás (regresszió): kaotikus állapot, végletesség jellemzi → megkönnyebbülés, 

szomorúság, harag, depresszió váltakozása, bűntudat, felelősök keresése; testi tünetek 

is lehetnek (torokszorítás, fulladásérzet, légszomj stb.), halott jelenlétének érzéskelés 

(illúzió, hallucináció) 

◼ Átdolgozás: racionalizálódás; évfordulók felerősíthetik a tüneteket 

◼ Adaptáció (feldolgozás): gyászolónak új irányvonal (képes a megfelelő életvitelre), 

megszűnnek a testi tünetek 

A 
gyászoló

Életkora

Neme

Személyisége

Korábbi veszteségei

Előzetes és jelenlegi betegségei

Kulturális környezete

Vallásossága

Szociális kapcsolatrendszere
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A komplikált gyász 

1. Krónikus gyász: Hátterében rendkívül szoros vagy ellentmondásos kapcsolatok, illetve a 

szociális támogatás hiánya / problémái állnak. Végletes formája az ún. mumifikáció. 

2. Késleltetett gyász: Akkor fordul elő, ha a veszteséget átélt ember érzései háttérbe 

szorulnak. 

3. Bagatellizáció: Kezdetben a hozzátartozó megkönnyebbülést érezhet; hárítja a halottról 

való beszélgetést. Hátterében sokszor harag és bűntudat áll. 

4. Hipertrofikus (túlzott mélységű) gyász: Hirtelen bekövetkező halálesetnél vagy gyermek 

halála esetén fordul elő. 

5. Torzult gyász: Általában több veszélyeztető tényező egyidejű jelenléte váltja ki [6] 

17.1.6. Segítség a gyászban 

A normál gyászfolyamat nem teszi szükségessé a szakmai segítségnyújtást. Hívő embereknél 

azonban az egyház szerepet vállalhat a folyamat végig kísérésében. 

Az egyéni önsegítés módja lehet például, ha naplót vezetünk, vagy gyásszal kapcsolatos 

könyveket olvasunk. Vannak akiknek a háziállatok gondozása, vagy a gyászhoz kapcsolódó 

rítusok nyújtanak támogatást a feldolgozásban. [12] 

Az önsegítő klubok elsősorban azok számára nyújthatnak segítséget, akiknek az egyedüllét 

jelenti a gyász időszakának egyik legfőbb problémáját. 

Az önsegítő csoportok a veszteséggel kapcsolatos érzésekre, gondolatokra fókuszálnak. 

Általában differenciáltak az életkor, illetve a veszteség jellege alapján. A csoport megerősíti a 

gyásszal járó érzések természetességét, másrészt tagjai egymástól is átvehetnek „ötleteket” a 

gyász feldolgozásához. 

Professzionális segítést nyújthat pszichiáter, pszichológus, pszichoterapeuta. 

Az orvosok, ápolók és más szakemberek kevés segítséget kapnak ahhoz, hogyan dolgozzák fel 

magukban a stresszel teli helyzeteket és betegeik elvesztését. 

Nagyon fontos a támogató rendszereknek a felkutatása, amelyek segítséget nyújthatnak a 

segítőknek a lelki terheik csökkentésében. [13] 

A segítő személy általában „haza viszi” a napi megterhelést, ezért segítségére lehet, ha családja 

empatikusan meghallgatja. A kiégést a munkáltató is megelőzheti stresszkezelő tréningek és 

továbbképzések támogatásával. Lényeges azonban minden haldoklót ellátó személy számára 

saját mentálhigiénéjének ápolása. 

17.2. HOSPICE 

A haldokló beteg chartája 

Jogom van: 

◼ Ahhoz, hogy élő emberi lényként kezeljenek halálomig 
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◼ Mindvégig megőrizni a reményt 

◼ Érzelmeimet és benyomásaimat a halálom előtt a magam módján kifejezni 

◼ Ahhoz, hogy olyan emberek gondozzanak, akik megőrzik a reményt 

◼ Részt venni a kezelésemet illető döntésekben 

◼ Az orvosi és nővéri gondozásra akkor is, ha egyértelmű, hogy nem tudnak 

meggyógyítani 

◼ Ahhoz, hogy ne haljak meg egyedül 

◼ Ahhoz, hogy ne legyenek fájdalmaim 

◼ Ahhoz, hogy korrekt választ kapjak a kérdéseimre 

◼ Ahhoz, hogy ne vezessenek félre 

◼ Segítséget kapni a családomtól a célból, hogy képes legyek elfogadni a halálomat és a 

családomnak joga van segítséget kapni a célból, hogy jobban elfogadhassa a halálomat 

◼ Békében és méltóságban meghalni 

◼ Hogy megőrizhessem az egyéniségemet, és hogy ne ítéljenek el, ha a döntéseim nem 

egyeznek mások meggyőződésével 

◼ Ahhoz, hogy megbeszéljem és elmélyítsem vallási és / vagy spirituális tapasztalatomat 

anélkül, hogy befolyást gyakorolnának rám 

◼ Elvárni, hogy kegyelettel bánjanak a testemmel a halálom után [20] 

17.2.1. A haldokló betegek jogainak fejlődése nemzetközi 

szinten 

1973 Amerikai Kórházszövetség „A betegek jogai” 

1994 WHO „A Betegek Jogainak Európai Deklarációja 

◼ a "betegeknek joguk van ahhoz, hogy a fájdalmaik enyhítése a tudomány jelenlegi 

állásának megfelelő szinten történjen" 

◼ "a betegeknek joguk van a humánus ápoláshoz a betegségük végső szakaszában, és 

joguk van ahhoz, hogy haláluk emberhez méltó legyen" 

◼ "a betegeknek joguk van ahhoz, hogy rokonaik és barátaik segítségével, támogatásával 

az ápolás-kezelés folyamán a kívánságuknak megfelelően bármikor lelki támogatást 

kapjanak" 

1995 WHO Rák és Palliatív gondozási Programja – Barcelonai Deklaráció 

1999 Európa Tanács 1418 sz. ajánlása "A gyógyíthatatlan betegek és haldoklók emberi 

jogainak és méltóságának védelméről": 

"a Közgyűlés ajánlja a Miniszterek Tanácsának, hogy bátorítsa az Európa Tanács tagállamait a 

gyógyíthatatlan betegek és haldoklók méltóságának teljes körű tiszteletben tartására és 

védelmére. 

Elkötelezetten védve a gyógyíthatatlan betegek és haldoklók jogát a palliatív ellátás teljes 

körére, ennek kapcsán megtéve a szükséges lépéseket ahhoz: 

◼ hogy a palliatív ellátás az egyéni jogok törvény által elismert részévé váljon minden 

egyes tagállamban; 

◼ hogy minden gyógyíthatatlan betegnek és haldoklónak biztosítsák az egyenlő 

hozzáférést a palliatív ellátáshoz" 

2003 Európa Tanács 24 sz. ajánlása 
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„Az előrehaladott stádiumú betegek és a haldokló betegek lényegében azonos jogokkal 

rendelkeznek, mint a többi beteg, azaz az orvosi ellátásban és személyes támogatásban 

(például azáltal, hogy egy közeli hozzátartozó jelen lehet a betegágy mellett) való részesülés 

jogával, a tájékoztatás jogával, de az információ és/vagy diagnosztikus eljárások és/vagy 

kezelés elutasításának jogával. A kezelés visszautasítását oltalmazni kell, különösen olyankor, 

amikor megfelelő orvosi kezelés már nem képes megelőzni a halált; a kezelés 

visszautasításának semmilyen módon nem szabad befolyásolnia a palliatív ellátás minőségét. 

A legfontosabb, hogy a palliatív ellátásban részesülő betegeknek joguk van a maximális 

elérhető emberi méltósághoz, a legjobb hozzáférhető fájdalomcsillapításhoz és a szenvedés 

enyhítéséhez.” (65§) 

2005 Koreai Deklaráció 

17.2.2. A haldokló betegek jogainak szabályozása 

Magyarországon 

1997. évi CLIV. egészségügyi törvény 2. fejezet 

A fájdalom csillapításának joga 

6.§ "Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy 

maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának 

csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez." 

A kapcsolattartás joga 

11.§ (3.) bek. "A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy 

mellette tartózkodjon– E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota 

miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, 

illetőleg pszichés krízishelyzetben van. " 

A tájékoztatáshoz és az önrendelkezéshez való jog 

13.§ (1.) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű 

tájékoztatásra. 

(2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon 

a.) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, 

b.) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, 

c.) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges 

előnyeiről és kockázatairól, 

d.) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, 

e.) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, 

f.) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, 

g.)az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, 
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h.) a további ellátásokról, valamint 

i.) a javasolt életmódról. 

14.§ A cselekvőképes betegnek továbbra is joga van - írásban - lemondani a tájékoztatásról, ha 

azt nem igényli. 

15.§ (4) bek. "a betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben 

részt vegyen... Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a 

beteg….megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja" 

134. és 135.§ "A súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségek esetén kívánatos, ha az orvos először 

csupán gyanújáról ad tájékoztatást azzal, hogy a végleges megállapításairól a későbbiekben fog 

tájékoztatást adni. Ez az un. fokozatos tájékoztatás a beteg érdekét szolgálja." 

Az ellátás visszautasításának joga 

20-23. § "az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak akkor van 

lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori 

állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és 

gyógyíthatatlan.” 

Hospice 

99.§ "(1) A haldokló beteg gondozásának (a továbbiakban hospice ellátás) célja a hosszú 

lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, 

életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának halálig való 

megőrzése. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti cél érdekében a beteg jogosult fájdalmának csillapítására, testi 

tüneteinek és lelki szenvedésének enyhítésére, valamint arra, hogy hozzátartozói és a vele 

szoros érzelmi kapcsolatban levő más személyek mellette tartózkodjanak. 

(3) A hospice ellátást lehetőség szerint a beteg otthonában, családja körében kell nyújtani. 

4) A hospice ellátás magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítését a beteg 

ápolásában, továbbá lelki gondozásukat a betegség fennállása alatt és a gyász időszakában." 

Élő végrendelet 

Az Élő végrendelet részletes szabályairól 117/1998. (VI.16.) sz. kormányrendelet intézkedik 

22.§ (1) bek. "A cselekvőképes személy - későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére - 

közokiratban visszautasíthat... egyes életfenntartó, életmentő beavatkozásokat, ha 

gyógyíthatatlan betegségben szenved és betegsége következtében önmagát fizikailag ellátni 

képtelen, illetve fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem enyhíthetők." 

1998 Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódex 

„Az eutanázia minden formája összeegyeztethetetlen az orvosi etika elveivel, ugyanakkor 

indokolt a terminális palliatív medicina fogalmának bevezetése. 

A terminális palliatív medicina – ami nem azonos a passzív eutanáziával – az orvosi 

tevékenység sajátos területe. Célja a végső állapotba jutott, a tudomány mindenkori állása 

szerint gyógyíthatatlan beteg testi és lelki szenvedésének csökkentése. Az orvos kellő 
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mérlegelés alapján javasolja a helyes kezelést és az eredménytelennek ítélt gyógymód 

mellőzését. 

A beteg illetve hozzátartozójának kellő felvilágosítás utáni beleegyezése nélkül a palliatív 

terminális medicina nem alkalmazható.” [6] 

 

20/1996. (VII. 26.) NM rendelete az otthoni szakápolási tevékenységről, melynek az 1. számú 

mellékletének 12. pontja szerint a haldokló beteg otthonában történő szakápolási feladatok. 

17.2.3. Az eutanázia dilemmái 

1646 eutanázia: „a világból való halk, könnyű fájdalom és kínlódás nélküli eltávozás”. 

Napjainkban a beteg akarata szerinti halálba segítést jelöli. 

Hollandiában 1993-ban hagyta jóvá a Holland Parlament Főháza az aktív eutanáziát. 2001-ben 

pedig elfogadták „az élet kérésre történő megszakításáról és az öngyilkosságban való 

segítségnyújtásról” szóló törvényt. A belga eutanáziatörvény 2002. szeptemberében lépet 

hatályba. 

Egy 1994 és 1998 között végzett kutatás alapján az eutanáziakérés leggyakoribb okai: 

◼ félelem (pl. fulladástól, szenvedésétől) 

◼ kiégés (az elhúzódó haldoklás velejárója) 

◼ autonómia (a betegek által kontrollált halál választása) 

◼ depresszió 

◼ elviselhetetlen fájdalom 

17.2.4. A hospice története 

A Lázár lovagrend a XI. századadtól kezdett építeni menedékházakat, ahol lelki gondozás folyt. 

A középkori Hotel Dieu (Isten Háza) azokat is befogadta, akik túl öregek és betegek voltak 

ahhoz, hogy kolduljanak. 

1834: polgári származású özvegyasszonyok szervezet a Dames Du Calvarie (Kálvária Hölgyei 

Egyesület) keretein belül létrehozott egy hospice-t a terminális állapotban lévő rákbetegek 

számára. 

Az 1960-as évekig: az orvostechnológiai fejlődésben való kizárólagos hit, „agresszív gyógyítási 

modell”  → fejlődésnek indult a tanatológia. 

1967: Dr. Cicely Sanders alapította St. Cristopher’s Hospice /London/ - fájdalomcsillapítás és 

tünetkezelés a beteg és családtagjai bevonásával; Tender Living Care (a haldoklók szerető, 

szelíd ellátása) modell. 

Elisabeth Kübbler-Ross /USA/: létrehozta a Shanti-Nilaya házakat, haldoklók házait – őszintén 

beszélnek a halálról, elfogadják azt, mint egy értelmes lét értelmes befejezését; a haldoklónak 

emberhez méltó életet és halált igyekeznek biztosítani. 

Kalkuttai Teréz anya /India/: rendet alapított az indiai utcákon magukra hagyottan haldoklók 

szeretetteljes gondozására. 
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1970-es évek: a hospice mozgalommá vált, kialakult a betegek otthoni gondozásának modellje, 

az átmenetei szervezeti formák: nappali szanatórium, ambuláns gondozás, kórházi konzultatív 

csoport (mobil team), és a gyászolókat támogató csoportok. [5] 

1988: Európai Palliatív Szövetség. 

Hospice mozgalom elindulása Magyarországon 

A 80-as évek végén a politikai változások lehetővé tették különböző társadalmi szervezetek, 

alapítványok szerveződését 

1990: Rákbetegek Országos Szövetsége 

1991: Magyar Hospice Alapítvány (Polcz Alaine) 

1995: Magyar Hospice Palliatív Egyesület 

Az 1997-es egészségügyi törvény megalkotásába – szakértőként – már a hospice mozgalom 

képviselői is részt vehettek, így az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről külön paragrafust 

szentel a haldoklók gondozásának. 

2004: megszülettek a hospice tevékenységet szabályozó jogszabályok, elindult a komplett 

otthoni és intézeti hospice ellátás OEP által finanszírozottan. 

 

 

17-3. ábra: Hospice szolgáltatások Magyarországon 2017 

Forrás: Hospice betegellátás 2017 – a Magyar Hospice-palliatív Egyesület felmérése alapján 
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17.2.5. Hospice fogalma, általános alapelvei, szervezeti 

formái, team munka 

A hospice ellátás fogalma 

Magyar Hospice Egyesület a következőképpen határozza meg a hospice fogalmát: „A hospice a 

haldokló – elsősorban daganatos – betegek humánus gondozását végző szervezet…..A hospice 

politikailag és felekezetileg független szervezet, amely ingyenes segítséget nyújt a haldokló 

betegeknek és családtagjaiknak, függetlenül azok származásától, világnézetétől és anyagi 

helyzetétől....” 

A Magyar Hospice Egyesület alapszabályában rögzített céljai 

1. „A hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének segítése. 

2. Érdekvédelmi feladatok ellátása. 

3. Az egységes elvek alapján működő hospice alap- és továbbképzések, konferenciák 

szervezése és összehangolása. 

4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice-szervezetekkel. 

5. A hospice-tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok, információk gyűjtése és 

hozzáférhetőségük elősegítése. 

6. Állásfoglalások és standardok kialakítása. 

7. Mindazon kutatásoknak és modellkísérletekben szerzett tapasztalatoknak a támogatása 

és koordinálása, amely elsősorban a haldoklás, a halál, haldoklók kísérése, palliatív terápia 

és a fájdalomcsillapítás témaköreivel foglalkoznak; az ezzel kapcsolatos publikációk 

megjelentetésének elősegítése. 

8. A társadalmi köztudat olyan formálása, amely lehetővé teszi, hogy a haldoklás és a halál 

az ember elidegeníthetetlen jogainak, valamint emberi méltóságának megfelelően 

mehessen végbe.” [6] 

A hospice ellátás általános alapelvei 

1. Holisztikus, sokoldalú gondoskodás 

2. Palliatív kezelés, fájdalomcsillapítás 

3. A beteg és a családtagok érzelmi és lelki támogatása 

4. Életigenlő alapállás 

5. Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

6. A multidiszciplináris team és a család együttműködése 

7. Ingyenesség 

8. Szemléletformálás (Hospice és Palliatív ellátás világnapja: minden év októberének 

második szombatja, Méltóság mezeje /nemzetközi mozgalom/: nárciszhagymákat 

ültetnek) 
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A hospice szervezeti formái 

A Magyar Hospice-palliatív Egyesület 2017-es statisztikai felmérése és a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Adatkezelő adatai alapján 93 betegellátó intézmény és otthoni szolgálat 

végzett hospice tevékenységet az ábra szerinti szervezeti megoszlásban. 

A 93-ból 72 szervezet küldött adatokat az MHPE számára. 

 

17-4. ábra: Hospice ellátással foglalkozók száma kategóriánként 

Forrás: saját szerkesztés a Hospice betegellátás 2017 – a Magyar Hospice-palliatív Egyesület felmérése 
alapján 

1. Az intézeti hospice ellátás: 

◼ Kórháztól függetlenül működő hospice otthon 

◼ Kórházban levő hospice-palliatív osztály 

2. Az otthoni hospice szakellátás (hospice home care): Integráltan működik a területi 

szociális és közösségi ellátásokkal. 

3. Átmeneti szervezeti formák: 

◼ Ambuláns gondozás: fájdalomklinikák, a palliatív és hospice gondozási egységek 

◼ Kórházi konzultatív csoportok (mobil teamek) 

◼ Nappali kórház (szanatórium) 

◼ Gyászolókat támogató csoportok 

◼ A telefonos segélyszolgálatok [15] 

 

Team-munka a hospice-ban 

fekvő intézmény
21%

otthoni ellátást 
végző csoport

72%

hospice mobil team
3%

palliatív járóbeteg 
ellátás

4%
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Az interdiszciplináris csoportot általában orvos irányítja. A teljes team összetétele: orvosok, 

ápolók, pszichológusok, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, gyógytornász, 

dietetikus, önkéntesek (egészségügyi önkéntes, laikus önkéntes hospice-segítő). A team 

számára biztosítani kell a könnyen elérhető konzultációs lehetőséget a különböző szakirányú 

orvosokkal, főleg aneszteziológussal, onkológussal, sebésszel, radiológussal és pszichiáterrel. 

17.2.6. A hospice ellátás jogi és finanszírozási háttere 

A hospice ellátás jogi hátterét több fontos jogszabály, illetve egyéb dokumentum támasztja alá: 

◼ Az egészségügyi törvény betegjogi fejezete, valamint a hospice/palliatív gondozást 

tartalmazó, „A haldokló beteg gondozása” c. cikkely [1997. évi CLIV. törvény 99 1( §)–

(4) bekezdése] megfelelő jogi alapokat teremtett. 

◼ Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt 

és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról. 

◼ 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet az új szakmai minimumfeltételekről. 

◼ Az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási 

kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók 

befogadásának szabályairól. 

 

Az OEP 2004 óta finanszírozza az ellátást a következő módon: 

1. A pályázati úton befogadott fekvőbeteg intézményi részlegek esetében a -1999/43 es 

finanszírozási kormányrendelet 8. melléklete alapján krónikus ellátások címszó alatt 

2. Az otthoni hospice ellátás esetében 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35. §-a alapján az 

otthoni szakápolás 

17.2.7. A magyarországi hospice személyzet képzési 

helyzetének jellegzetességei 

Az Egészségügyi Minisztérium már 1995-ben akkreditált egy nemzeti palliatív ellátási tréning 

programot, amely 40 óra bázis tanfolyamot tartalmaz. Mindenkinek, aki a hospice és a palliatív 

ellátás területén szeretne dolgozni, el kell végeznie ezt a tanfolyamot. 

6/2001. (II. 28.) EüM rendelet: a klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, egyben a képzés 

megindításáról 

Alapképzés: 

◼ graduális: orvostanhallgatók, ápolók, egyéb egészségügyi dolgozók 

◼ posztgraduális: orvosok, ápolók, egyéb egészségügyi dolgozók 

Továbbképzés: 

◼ hospice-továbbképzés 

◼ gyászolókat segítők továbbképzése 

◼ palliatív továbbképzés 

Szakképzés: 
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◼ OKJ-s hospice szakápoló és –koordinátor szakképzés 

Képzések érdeklődőknek és önkénteseknek [6] 

17.3. PALLIATÍV ELLÁTÁS 

17.3.1. Palliatív ellátás fogalma, általános alapelvei, szervezeti 

formái, stratégiája 

Palliatív ellátás fogalma 

2002-ben a WHO így definiálta a palliatív ellátást: 

A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely az életet megrövidítő betegség kísérő 

problémáitól szenvedő páciens és családja életminőségét javítja azáltal, hogy megelőzi és 

csillapítja a szenvedést a fájdalom, a fizikai, pszichoszociális és spirituális problémák 

meghatározásával, kifogástalan értékelésével és kezelésével. [6] 

A palliatív ellátás három alapeleme a tüneti kezelés, a pszichoszociális ellátás és a betegség 

menedzsment. 

A palliatív ellátás központi alapelvei 

◼ Csillapítja a fájdalmat és az egyéb kínzó tüneteket, 

◼ Megerősíti az életet, a haldoklást normális folyamatnak tekinti, 

◼ Nem szándékozik sem siettetni, sem késleltetni a halált, 

◼ Magában foglalja a betegellátás pszichológiai és spirituális aspektusait, 

◼ Támogató rendszert biztosít, mellyel elősegíti, hogy a betegek halálukig a lehető 

legaktívabban élhessenek, 

◼ Támogató rendszert biztosít, hogy segítsen a családnak megküzdeni a beteg 

betegségével és a gyásszal, 

◼ Multidiszciplináris megközelítést alkalmaz a beteg és családtagjai igényeinek 

kezelésére, ezen belül szükség esetén gyásztanácsadást is, 

◼ Javítja az életminőséget, és ez a betegség lefolyását is pozitívan befolyásolhatja, 

◼ Alkalmazható a betegség korai stádiumában, az életet meghosszabbító terápiákkal 

együtt, és magában foglalja azokat a vizsgálatokat is, amelyek szükségesek a kínzó 

klinikai komplikációk jobb megértéséhez és kezeléséhez. [21] 

A palliatív ellátás szervezeti formái 

Palliatív alapellátás 

A betegek otthonában az alapellátás szintjén (háziorvos, otthonápolási szolgálat), ápolási 

otthonokban és kórházakban történő ellátás. 
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Középszintű palliatív gondozás 

Specializált hospice otthonápolási szolgálat, kórházi konzultációs team szakemberei által, 

hospice ápolási egységben történő ellátás. 

Palliatív szakellátás 

Palliatív szakellátó egységekben (palliatív osztály) a bonyolult, összetett terápiás 

megközelítést igénylő betegek számára nyújtandó szolgáltatás. 

A palliatív ellátás stratégiája 

1. Gyógyító (kuratív) stratégia 

2. Palliatív startégia (biztosítani vagy javítani az életminőséget. 

3. Terminális stratégia (fizikai, pszchikai komfort fenntartása anélkül, hogy előrehoznánk a 

halált / tünetek enyhítése) 

A hospice-palliatív ellátásban biztosítandó szakápolási feladatok 

◼ Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási 

tevékenységek végzése és megtanítása 

◼ A trachealis kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása 

◼ Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez 

kapcsolódó szakápolási feladatok, női beteg katéterezése, beöntés adása 

◼ Infúziós folyadékpótlás, infúziós pumpa alkalmazása, parenteralis gyógyszerbeadáshoz 

kapcsolódó szakápolási feladatok 

◼ Subcutan vagy intramuscularis injekció beadása, vérvétel 

◼ Stomaterápia és drének kezelésének szakápolási feladatai 

◼ Felfekvések, fekélyek, tumoros sebek, sipolyok ellátása, kötözése, felfekvés prevenciója 

◼ Műtéti területek, nyitott és zárt sebek ellátása 

◼ Szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után 

◼ Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent 

funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási 

feladatok 

◼ Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladata körébe tartozó eljárások: erős 

opiátterápiában részesülő betegek rendszeres ellenőrzése, subcutan infúziós pumpa és 

epiduralis kanül ellátásához kapcsolódó szakápolási feladatok [3] 
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17.3.2. Kommunikáció a palliatív ellátásban 

 

17-5. ábra: A rossz hírek közlésének Enyhítő modellje (R. Buckman alapján) 

Forrás: saját szerkesztés Dr. Csikós Ágnes (2011): Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei 
Magyarországon PhD. értekezése alapján 

17.3.3. A palliatív ellátás minőségi standardjai 

A WHO és az Association for Palliative Medicine (UK) fogalmaz meg strukturális alapokat 100 

ezer lakos palliatív ellátására vonatozóan. 

◼ Kifejezetten a palliatív ellátás területére kifejlesztett és hitelesített mérők: 

◼ Támogató Team Felmérő Táblázat (STAS – Support Team Assessment Schedule) 

◼ Edmonton Tünetfelmérő Rendszer (ESAS – Edmonton Symptom Assessment System) 

◼ Palliatív ellátás Kimeneteli Skála (POS – Palliative Care Outcome Scale) 

Az ellátás minőség egy adott régióban a szolgáltatók közötti együttműködés függvénye is. [6] 

17.4. A HOSPICE ÉS PALLIATÍV ELLÁTÁS SZABVÁNYAI ÉS 

IRÁNYELVEI EURÓPÁBAN 

Az Európai Palliatív Szövetség (EAPC) egy fehér könyvet adott ki a hospice és palliatív ellátás 

szabvány normáinak definíciója és irányelvei meghatározására. Ezt a definíciót Európa-szerte 

használják, akkor is, ha a gyakorlatban eltér az alkalmazás és minden országban más 

súlypontok vannak. 

17.5. A MAGYAR HOSPICE-PALLIATÍV EGYESÜLET PALLIATÍV 

ELLÁTÁSI ETIKAI ALAPELVEI 

1. A palliatív ellátást végző team tagjai tiszteletet tanúsítanak a beteg autonómiája iránt. 

2. A palliatív ellátást végző team tagjainak fel kell mérniük a kezelés előnyeit és terheit 

(„jótékonyság”), meg kell ítélniük minden egyes klinikai döntés kockázatait és hasznát 
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(„ne árts”), el kell fogadniuk az egyes betegeknek a legmagasabb színvonalú ellátáshoz 

való jogát a rendelkezésre álló erőforrások keretein belül, és el kell fogadniuk az 

erőforrások kihelyezésére és felhasználására vonatkozó döntéseket. 

3. A haldokló beteg alapvető jogai a következők: orvosi ellátáshoz való jog, az emberi 

méltóság joga, a személyes kapcsolattartás joga, a fájdalomcsillapításhoz és a szenvedés 

enyhítéséhez való jog, a tájékoztatás joga, az önrendelkezéshez és a kezelés 

visszautasításához való jog. 

4. A beteg jogosult egészségi állapotával kapcsolatban részletes tájékoztatást kapni. 

5. A betegnek joga van részt venni a vizsgálattal vagy kezeléssel kapcsolatos döntésekben. 

6. A kezelés visszautasításának joga. A cselekvőképes személy közokiratban (pl. 

élővégrendelet) visszautasíthat egyes életfenntartó, életmentő beavatkozásokat egy 

jövőbeli helyzetre vonatkozóan. A beteg jogosult megnevezni egy másik személyt, aki a 

beteg cselekvőképtelensége esetén ezt a jogot gyakorolja. A nyilatkozat bármikor 

visszavonható. 

7. Minden cselekvést és döntést írásos formában kell dokumentálni. 

17.6. AZ ELLÁTÁS ELŐRE TERVEZÉSE 

„Az ellátás előre tervezése (Advance Care Planning – ACP) az egyénnek a saját élete végére 

vonatkozó tervezése, egy formális döntési folyamat, amely segítséget nyújt az egyén számára 

abban, hogy megalapozott döntéseket hozzon jövőbeli ellátásával kapcsolatban arra az estre, ha 

az állapota nem teszi lehetővé az önálló döntéshozatalt.” 

Az első ezzel kapcsolatos irányelv a Mentális Képességek Törvényéhez kapcsolódott az 

Egyesült Királyságban. A terv elkészítésének lépései: a téma bevezetése; konzultációk 

lefolytatása; a beteg kívánságainak dokumentálása; a terv rendszeres felülvizsgálata és 

aktualizálása; tényleges alkalmazás. 

Magyarországon 2014-ben megalakult az Életvégi Tervezés Alapítvány és létrejöttek a „Halál 

Kávéházak”. [5] 

17.7. EMBERI MÉLTÓSÁG AZ ÉLET VÉGÉN 

Ha az egészségügyi személyzet ismeri a haldoklással együtt járó lelki folyamatokat, akkor 

megfelelően tudják kezelni annak szakaszait. A halálba kísérés szemléletének követése egyre 

elterjedtebb a végstádiumú betegek ellátásában. Emellett nagyon lényeges a teljes körű 

palláció, amely a testi, lelki, spirituális és szociális szenvedésre irányul. Bitó László eutelia-

koncepciója az életből való kilépéshez szükséges szellemi felkészülést – felkészítést helyezi 

előtérbe (szakértő átsegítőkből álló intézmény – „kristóferek”) 

A logoterápia, melyet viktor E. Frankl dolgozott ki a végstádiumú betegek beállítódásának 

megváltoztatására, arra törekszik, hogy élményértékeket (művészeti, társas élmények), 

valamint alkotói értékeket (visszaemlékezés leírása) realizálhat, illetve betegséghez való 

viszonyulással (bátorság, türelem) is értéket valósíthat meg. 
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Az úgynevezett méltóságmodellben Chochinov azokat a tényezőket írta le, melyek 

hozzájárulnak a haldoklók méltóságérzetének növeléséhez, mint társas tényezők, a 

betegséggel kapcsolatos tényezők csökkentése, valamint a méltóság megőrzésének 

repertoárja. Hangfelvétel készül a terapeutával folytatott beszélgetésről, ez az úgynevezett 

generativitási dokumentum, melyet megkapnak a beteg hozzátartozói. [5] 

 

A hospice-palliatív betegellátó szervezetek által kiemelt legfőbb nehézségek 

 

17-6. ábra: A hospice-palliatív betegellátó szervezetek által kiemelt legfőbb nehézségek 

Forrás: saját szerkesztés a Hospice betegellátás 2017 – a Magyar Hospice-palliatív Egyesület felmérése 
alapján 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Mindenki a gyógyulás, és a sikeres kezelés reményével vág bele a betegség elleni küzdelembe. 

Előbb-utóbb azonban szembe kell nézniük a kihívással, hogy lezárják életüket. 

A hospice mozgalom egy új típusú lehetőséget és szemléletet kínál. A palliatív ellátás egy olyan 

megközelítés, amely az életet megrövidítő betegség kísérő problémáitól szenvedő beteg és 

családja életminőségét javítja. Fontos alapelve, hogy nem sieteti a halált, de nem is késlelteti.  

Egyik legfontosabb értéke, hogy az egyes embert autonóm és egyedi személyiségnek tekinti. 

Központi eleme a multiprofesszionális team, melynek összetétele függ az igényelt ellátás 

körétől, a betegcsoporttól, valamint a területi lefedettségtől. 

Hospice-ellátásra akkor kerül sor, amikor a gyógyító eljárások okozta negatív hatások 

nagyobbak, mint az előnyök, illetve amikor a beteg utolsó hónapjait éli. 

Szemléletbeli problémák

későn kerülnek a betegek 
a hospice-ba

szemléleti problémák

tájékozatlanság és 
együttműködés hiánya

bizonytalanság az 
elrendelésről

Gazdasági problémák

anyagi nehézségek, 
alulfinanszírozottság

egyéb források 
megtalálása

Egyéb, infrastrukturális 
problémák

orvoshiány, 
szakemberhiány

infrastrukturális 
problémák

szociálisan hátrányos 
helyzetű családok



278 | 17. Palliatív ellátás és hospice 

 

 

Ahogy társadalmunk öregedik, úgy várható a hospice-palliatív ellátások iránti igény 

növekedése. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mutassa be a halál iránti attitűd változásait! 

2. Ismertesse a haldoklás szakaszait Elisabeth Kübler-Ross szerint! 

3. Jellemezze a normál gyász lefolyásának szakaszait! 

4. Foglalja össze milyen lehetőségei és feladatai vannak az ápolónak a haldokló beteg és 

családtagjainak pszichés kísérésében! 

5. Mutassa be a hospice szervezeti formáit! 

6. Sorolja fel a palliatív ellátás központi és etikai alapelveit! 
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18. INNOVÁCIÓ AZ IDŐSELLÁTÁSBAN 

DR. CSEREINÉ ÁRGYELÁN ANNA 

szerző beosztása 

Kulcsszavak: szociális innováció, demencia, egész életen át tartó tanulás, 

intergenerációs együttműködés, 

BEVEZETÉS 

Az innováció fogalma a magyar etimológia szótár szerint latin eredetű kifejezés, újítást jelent. 

Ez a fogalom további értelmezésben megújulást, kitalálni alkotni valamit. Az idősek 

ellátásához, gondozásához társítva, jelenti az olyan új tevékenységek, programok, 

szolgáltatások, eszközök, technikák összességét, melyek az idősek megfelelő életminőségét, 

funkcionális önállóság megtartását, a betegségek kockázatainak visszaszorítását, az életöröm, 

az önmegvalósításra való törekvés megőrzését szolgálja. 

Széman-Tróbert (2017) szerint „Az Európai Unió szociális innovációként definiálja azokat az 

új „ötleteket (new ideas)”, amelyek kielégítik a szociális szükségleteket és új szociális 

kapcsolatokat, együttműködést eredményeznek (European Commission). A legfontosabb 

kérdések a szociális innováció tekintetében, hogy milyen lépésekre lenne szükség az innováció 

megvalósításához, kikre irányul az innováció és milyen szereplőket lehet bevonni az innováció 

megvalósításának folyamatába. A különböző országok összehasonlítása alapján az látszik, hogy 

sok új ötlet, modellprogram születik minden országban, régiónként vagy helyileg, melyek 

nagyon fontos részei a szociális innovációnak, azonban az innovációt irányító központi 

szereplők hiányoznak. ( Széman - Tróbert 2017) Jelen oktatási segédanyag célja, hogy 

betekintést adjon néhány, az idősellátásban megvalósuló innovációba, ezáltal a tananyag 

tartalmába, azonban nem helyettesíti a megjelölt szakirodalmak és források ismeretét. 

18.1. EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS LEHETŐSÉGEI 

Iván László professzor az öregedéssel foglalkozó Az egészséges öregedés 30 pontja című 

írásában a 17. pont alatt az alábbi gondolatot fogalmazza meg: „Ne csak testünket, hanem 

szellemünket is tartsuk frissen, edzésben! Lehetőségek: ismétlődő tanulás, új tanulás (nyelvek, 

számítógép, kreatív tevékenységek), társasjátékok, sakk, kártya, dominó, keresztrejtvény, 

tudáserősítés, tudásfejlesztés, beszélgetések, tanácsadó tevékenység, klubtevékenység, 

munkavállalás, korrepetálás, egyéb szellemi tréningek, írás, önéletírás, naplóírás.” 
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Boga (2014) alapján a tanulásnak egész életen keresztül folytatódni kell, ami nem zárul le idős 

korban, hanem elsősorban az informális és nem a formális tanulás lehetőségeinek 

kihasználásával lehet ezt folytatni, melyre jó példa a harmadik kor egyeteme. A harmadik kor 

első egyeteme Franciaországban alakult meg 1973-ban, majd követve a francia példát 

Magyarországon később (1982) elindult a nyugdíjasok Szabadegyeteme, majd ezt követve 

elindultak a nyugdíjasok népfőiskolái. 

1997-ben Dr. Iván László professzor létre hozta a Batthyány Strattmann László Idősek 

Akadémiáját, ahol Dr. Iván (2008) szerint „a résztvevő nem csupán tudományos híreket, 

ismereteket kap az idősödésről és az idős kor törvényszerűségeiről, testi, lélektani, társas-

társadalmi összefüggéseiről, hanem napi életének személyes esélyeiről és kockázatairól is 

tájékozódhat - "élethosszig fenntartható egészsége és életminősége" lehetőségeiről.”22 Az 

1997-es évet követően az országban több helyen indultak nyugdíjasok számára oktatási 

tanulási lehetőségek. 

2010-ben alakult meg a Harmadik Kor Egyeteme – Miskolci Közhasznú Alapítvány, melynek 

elsődleges célja „… az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban 

az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a 

kirekesztettség megelőzésére….” 23 Ezen alapítvány elsődleges célja megvalósítása érdekében 

létrehozta a Harmadik Kor Egyetemet olvasható honlapjukon. 

A Széchenyi István Egyetemen Győrben is 2010-ben indult a Nyugdíjasegyetem, melynek 

keretében 6-8 előadást szerveznek a beiratkozott nyugdíjas hallgatók számára minden 

szemeszterben. „A rendezvénysorozat célja napjaink tudományos eredményeinek 

népszerűsítése a nyugdíjas célcsoport számára. Lehetőséget biztosítunk, hogy a régióban élő 

60-on túli lakosság megtapasztalja, vagy újra élje az egyetemi polgárok mindennapjait. 

Reméljük, hogy ez a korosztály sem veszíti el tudásvágyát és partnereink lesznek ismereteik 

naprakészen tartásában.”24 olvasható az egyetem honlapján. 

2011-ben Budapesten a Zsigmond Király Főiskolán, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen 

Sopronban, 2012-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen indítottak intézményi keretek 

között, tudományos háttérrel az idősödő korosztály számára különböző elnevezésekkel 

nyugdíjas akadémiákat. 2014-ben kezdte meg tevékenységét Pécsi Szenior Akadémia. 

A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája (KMSZA) 2015-ben indult, azzal a céllal, hogy 

Magyarország egész keleti országrészére kiterjessze tevékenységét. 

Mára már Magyarországon jelentős ezen akadémiák száma, ahol a résztvevők érdeklődésére 

alapozva tartanak ismeretterjesztő előadásokat, különböző kurzusokat igen széles körű 

témákat felölelve, melyek a teljesség igénye nélkül pl. nyelvtanulás, számítástechnikai 

eszközök használata, áldozatvédelem, művészettörténet, aktív idősödés, egészséges 

táplálkozás stb. Ezek az akadémiák sokoldalú és hasznos tudással segítik az idős korosztályt, 

azzal a céllal, hogy egészséges, aktív életet éljenek a különböző közösségben. 

 

22 http://bbsliairkakore.hupont.hu/6/az-idosek-akademiaja-alapitojarol utolsó letöltés:2019.05.04. 

23 http://www.harmadikkoregyeteme.hu/alapitvany.html utolsó letöltés:2019.05.05. 

24 https://nye.sze.hu/a-nyugdijas-egyetemrol utolsó letöltés:2019. 05.05. 

http://bbsliairkakore.hupont.hu/6/az-idosek-akademiaja-alapitojarol
http://www.harmadikkoregyeteme.hu/alapitvany.html
https://nye.sze.hu/a-nyugdijas-egyetemrol
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18.2. NEMZETKÖZI INNOVÁCIÓK AZ IDŐSELLÁTÁSBAN 

A tartós gondozás alternatívái : technika, környezet című tanulmányában  Széman Zsuzsa 

(Esély 2015/1) nemzetközi kitekintést ad a  hagyományos gondozás alternatív lehetőségeinek 

bemutatásával, melyet ezen tanulmánya alapján mutatok be. 

Finnországban Oulu városban alternatív megoldásként infokommunikációs rendszer 

kiépítését választották, amely segíti mind az idős személyt, a gondozóit (formális, informális), 

és elősegíti a szociális és egészségügyi gondozás együttműködését, összehangolását. Az 

infokommunikációra épülő rendszer„ (1) hálózati vagy mobiltelefonra, illetve internettel 

működő 24 órás jelzés, (2) digitális kulcs és ajtó záró készülék, amely a gondozó lakásba jutását 

biztosítja, (3) GPS alapú alarm a külső területek érzékelésére, (4) ételt melegítő automata, (5) 

emlékeztető a gyógyszer bevételére, erről a gondozó vagy családtag jelzést kap, (6) „Jóléti Tv 

otthon”, amely révén megmaradnak az idős ember kapcsolatai (rokonok, barátok, stb.) 

ugyanakkor szórakozást is biztosít (tv műsorok, video nézés)” 

Svédországban, Vasteras kb. 140 ezer lélekszámú városában az idősek számának folyamatos 

emelkedése és az egyre több idősnél felmerülő gondozás szükséglete, az ehhez szükséges 

pénzforrás hiánya következtében „2012-ben így döntést hoztak a távgondozás bevezetéséről 

és annak alanyi jogon történő önkormányzati finanszírozásáról.” A távgondozás magába 

foglalja 24 órás felügyeletet, vészjelzés esetén a különböző infokommunikációs eszközön 

keresztüli kapcsolatfelvételt (pl. videókapcsolat, e-mail, sms stb.) emlékeztetőket, valamit az 

eszközöket lehet használni programok megtekintésére és kommunikációra is. A távgondozás 

sikeres megvalósításához a gondozókat tréning keretében kiképezték a feladat ellátására. A 

program bevezetésével és a gondozottak számának folyamatos emelkedésével a város 

önkormányzata évente jelentős összeget takarít meg. 

Olaszországban „a részben az EU finanszírozta Dreaming-program krónikus betegségeket 

mérő szenzorokat és vészjelzőket fejleszt ki. Ezek a nap 24 órájában mérik az életfunkciókat, a 

sülyt, a vérnyomást, a glukózszintet, az oxigénnel való ellátottságot, és érzékeli a mozgást, a 

füstöt, a vízszivárgást”.  

A másik, a „Refreedom” projekt a korai stádiumban élő demens emberek számára nyújt 

segítséget tájékozódási problémájukban mind lakáson belül és mind lakáson kívül technikai 

eszközök segítségével. 

Az Egyesült Királyságban Délkelet-Wales régió önkormányzatai létrehoztak egy fejlesztési 

együttműködést (SEWIC), mivel a régió lakosságán belül a 65 év felettiek aránya folyamatosan 

nő, és ez a szociális költségek növekedését is eredményezi. A fejlesztési együttműködés 

alapvető célja a bentlakásos intézmények háttérben maradása mellett, a piaci szereplők 

bevonása a gondozásba, mindazzal a prioritással, hogy az egyén minél további otthonmaradása 

jó minőségben megvalósuljon, és „..egyben az önkormányzati költségeket csökkentő különféle 

modellek kidolgozása és bevezetése: (1) technikára épülő segítő eszközök (Assistive 

Technology), (2) a távgondozás (Telecare), (3) a távegészségügyi segítség, az ápolás 

(Telehealth), (4) az akadálymentes, gondozással egybekötött lakások (Accommodation with 

Care)” 

Franciaországban a „Senioralert” rendszert a 65 év feletti személyek elesési problémáira 

fejlesztették ki, amely érzékeli és elemzi a személy aktivitását, mozgását, vagy mozgáshiányát, 

a szokásostól eltérő viselkedést és szükség esetén megfelelő jelzést, riasztást   küld a gondozást 

végző családtagnak vagy szolgálatnak. A felszerelt jelzőberendezés érzékeli a lakáson belüli 
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problémákat (pl. füst) valamint az idős személy beleegyezésével a falra szerelt tablet vészjelzés 

esetén fotót is küld a gondozó(k) számára. Az idős ember is indíthat segélyhívást, valamint 

online kapcsolatba léphet a gondozóval. A másik innovatív megoldás Franciaországban  a 

BlueGard karkötő, mely a bolyongás tüneteit mutató Alzheimer betegségben szenvedők 

számára szolgál pontos nyomon követésre, beméri a személy tartózkodási helyét és ha az idős 

elhagyja a számára veszélytelennek ítélt területet értesíti a megjelölt személyt vagy gondozó 

szolgálatot, szükség esetén a mentőt is értesíti. 

Norvégiában 2011-től folyamatos fejlesztés alatt állnak azok a web alapú programok, melyek 

a demens személyek kommunikációját és életvitelét segítik. Az eddigi felmérések az alábbiakat 

bizonyítják: „ a) az egyszerű kommunikáció növelte az idős biztonságát, b) lerövidítette a 

gondozás időtartamát, c) a demens ember családdal, külvilággal való kapcsolata erősödött, d) 

ez pozitív hatást gyakorolt a kedélyállapotára, az egészségi állapota javult, e) ami 

megkönnyítette mind a formális, mind az informális gondozó munkáját.” 

USA Portland városában az Emlékezés Kertjét (Memory Garden) építették meg, mely 

„megmutatja, hogy a külső környezet kialakításával a demens idős ember még a bolyongás 

stádiumában is képes a külvilágban mozogni” A kert különleges kialakítású, körkörös utakból 

áll (az eltévedések elkerülése érdekében), nagy terek állnak rendelkezésre megfelelő 

világítással, értelmezhető jelrendszerekkel lett ellátva a kert, és a virágok mellett szelíd, 

simogatható állatok is találhatók. 

18.3. MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓK AZ IDŐSELLÁTÁSBAN 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat keretén belül működő ingyenesen hozzáférhető weboldal a 

Webnővér. Elérhetősége: http://webnover.hu/. Az oldalt meglátogató a videofilmek 

segítségével bővítheti tudását az otthoni ápolási feladatainak ellátásához, a szolgáltatási térkép 

segítségével megtalálhatja a lakóhelyéhez tartozó egészségügyi és szociális 

alapszolgáltatásokat, melyekhez probléma esetén segítségért fordulni lehet. Lelki, jogi, 

gondozási, táplálkozási és életmód tanácsokkal is támogatja, segíti az otthoni ápolást végző, 

gondozó családtagot. 

Idősbarát lakásprogram valósul meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat Dunántúli 

Régiója a Győri Önkormányzattal megkötött szerződése alapján. A 2019 évi kiírás 

összköltségvetése 8.000.000 Ft, melyet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít, a 

lebonyolítást a Máltai Szeretetszolgálat Nyugat Dunántúli Szervezete végzi. A szociális 

alapellátásokban részesülő 70 évesnél idősebb győri ingatlanukban élő időskorú személyek 

pályázhatnak. A pályázat célja, hogy az idős emberek önálló életvitelüket saját otthonukban a 

lehetőségek szerinti leghosszabb ideig folytathassák. A pályázat lehetővé teszi az idős emberek 

lakásában a biztonságos és önálló használathoz szükséges műszaki átalakítások, 

akadálymentesítési feladatok elvégzését, amely az idős személyek életfeltételeit javítja, A 

megpályázható összeg maximum 600.000 Ft olvasható az önkormányzat honlapján 

http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/palyazati_felhivas_103.html 

Az Alzheimer Cafét Magyarországon először 2014-ben Győrben dr. Menyhárt Miklós bőnyi 

háziorvos indította el, aki franciaországi tanulmányai  és munkája  révén gyűjtött nagyon sok 

szakmai tapasztalatot. Dr. Menyhárt M (2018) az alábbiak szerint foglalta össze az Alzheimer 

Café lényegét: 

http://webnover.hu/
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„- Információkat adni a demenciával élő emberek pszichoszociális és orvosi aspektusáról 

- Nyílt és tabuk nélküli dialógus kialakítása a betegségről 

- A betegek és hozzátartozóik szociális izolációjának megszűntetése 

- A családias légkör - amely az Alzheimer Cafékat jellemzi - engedi meg ezt a tabuk nélküli 

beszélgetést és információ átadást, és az érdeklődőknek lehetővé teszi a betegség empátiás 

megközelítését és elfogadását”25 

Az Alzheimer Cafék az első győri példát követve egyre több helyen, elsősorban városokban 

megalakultak, rendszeresek a találkozások. Fontos lenne, hogy minél több településen 

megszervezésre kerüljön, hogy tudjanak a betegségről ismereteket szerezni, tapasztalatokat 

cserélni, és nyíltan, őszintén beszélni a nehézségekről. 

Mosonmagyaróváron 2017-ben a Gondoskodás Alapítvány elindította kísérleti jelleggel 

Magyarország első demenciabarát városfejlesztési projektjét. Az Európai Alapítványok 

Demencia Kezdeményezése (EFID) általi pályázaton a legjobb 12 díjazott közé bekerült. A 

„Demenciabarát Mosonmagyaróvár” elnevezésű projekt célja a közösségek érzékenyítése és a 

demenciával kapcsolatos ismereteik bővítése Mosonmagyaróváron, valamint létrehozni 

Magyarország első demenciabarát városát. Szeretnénk újabb lehetőségeket biztosítani a 

demenciával élő emberek közösségi életben való részvételéhez és megteremteni a 

közreműködésükhöz szükséges feltételeket. Segíteni fogjuk a demenciával élő embereket 

abban, hogy kiállhassanak az olyan változások mellett, amelytől szerintük fejlődhet a demens 

gondozás és javulhatnak az életkörülményeik. A célunk az, hogy elfogadóbbá tegyük a 

társadalmat a demenciával kapcsolatban valamint befolyásoljuk a döntéshozókat helyi és 

országos szinten is.”26 

Széman Zsuzsa (2013) A tartósan gondozott idősek életminőségének javítása tanulmányában 

egy új kezdeményezést mutat be, egy intervenciós programot, amely a tanulásról, a generációk 

közötti közeledésről szól olyan időseket érintően, akik magányosak, betegek, és nem tudnak 

otthonukból eljárni közösségekbe. Budapesti és székesfehérvári személyek köréből 

választották ki a programba bekerülőket. „Az eredeti 15 fős mintába (többségük értelmiségi 

nő) olyanok kerültek, akik fizikálisan vagy mentálisan gondozásra szorultak, magányosak, 

depressziósak voltak, közülük kettő olyan mértékben, hogy öngyilkosságot kísérelt meg.”27 A 

mintába történő kiválasztásnak feltétele volt még, hogy az egyénnek semmilyen ismerete ne 

legyen a számítógépről és az internetről, de legyen olyan családtagja, aki számítógéppel 

rendelkezik. A programhoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat biztosította az internetet és a 

számítógépek jelentős részét (10 db, 5 db-t egy kisvállalkozó) A Skype kezelésének elérése 

volt a cél, melyre a negyedik hónapban mindenki eljutott, azonban „Az igazi problémát ebben 

az jelentette, hogy az internet használatát akarják megtanulni, az internet adta különféle 

 

25 Dr Menyhárt Miklós: Alzheimer Café szervezése Pdf http://alzheimercafe.hu/wp-content/uploads/2018/04/Alzheimer-Caf%C3%A9-

szervez%C3%A9se.pdf Letöltés: 2019.05.07. 

26 https://www.facebook.com/pg/demenciamovar/about/?ref=page_internal 

27 Széman Zsuzsa (2013): A tartósan gondozott idősek életminőségének javítása, Andragógia és Művelődéselmélet, ELTE PPK, I.évf.2 

szám 2013. 19. 

 

http://alzheimercafe.hu/wp-content/uploads/2018/04/Alzheimer-Caf%C3%A9-szervez%C3%A9se.pdf
http://alzheimercafe.hu/wp-content/uploads/2018/04/Alzheimer-Caf%C3%A9-szervez%C3%A9se.pdf
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lehetőségeket elsajátítani.” 28A programba önkéntesként a harmadik hónaptól bevonásra 

kerültek fiatal középiskolába járó diákok, akik heti 2 alkalommal segítették otthonukban 

tartani az időseket, és olyan modern tudást tudtak átadni, ami ma már nem nélkülözhető. Az 

idősek tanulását legerőteljesebben a család, azon belül is az unokák motiválták, látni fogja majd 

őt, beszélni tud vele. „ A mintába került idősek nem voltak többé magányosak, megszűntek az 

öngyilkossági kísérletek. Új céljaik lettek, színsebbé vált napi aktivitásuk és javult 

életminőségük”, mindezt egy költségkímélő megoldással, a formális gondozási hálózat 

terhének csökkentésével és egy új idősgondozói humán erőforrás (fiatal önkéntes segítők) 

megjelenésével. Széman (2013) Az új utak az idősgondozásban: az infokommunikációs tanítás 

fiatal önkéntesekkel tanulmányában egy hátrányos helyzetű régióban végzett kutatás 

eredményeit is közzé teszi. Az új modellprogramba Fehérgyarmatról és további 6 

kistelepülésről került be a mintába 25 fő. A fiatal középiskolásokat már az induláskor bevonták, 

szerepük jelentősége és fontosságából adódóan. A kutató arra is kereste a választ, hogy „lehet-

e azonos eredményt elérni a különböző korú, iskolai végzettségű és nemű, eltérő település-

struktúrában , hátrányos régióban élő idős emberek esetében?” A modellprogram 

tapasztalatainak összegzésében megfogalmazásra kerül, hogy kezdetben a Skype a 

legmegfelelőbb eszköz az idősek infokommunikációs tanulásához.  A kutató szerint „A 

modellprogram nemcsak az idősek infokommunikációs felzárkózását és az intergenerációs 

kapcsolatok erősítésének, de a magyar társadalomba erőteljesen beépülni tudó előítéletek 

megszüntetésének lehetőségét is megmutatta.”29 

Az Önkéntesség Magyarországon 2018 kutatás alapján az iskolai közösségi szolgálat 

társadalmi megítélése igen jó, a válaszadók 2/3-a teljes mértékben vagy inkább egyetért a 

tevékenység végzésével. 

A 2013-as évben indult el a kormány részéről egy felmérés, amely arra kereste a választ, hogy  

milyen szolgáltatásokra lenne szükségük az időseknek,  majd az elkészült hatástanulmányból 

kiderült, hogy „az időseknek három fontos igényük van: egészség, biztonság, társaság”30 2015 

évben elindult a Segítő Kezek Infokommunikációs modellprogram, amely az idősek 

igényeire épülve, a családtagok terhének enyhítésére és az intergenerációs együttműködésre, 

annak erősítésére helyezte a hangsúlyt. Az elindított modellprogram a korszerű eszközök - 

okos telefon, a vészjelző, segélyhívó karperec, a skype és az internet – rendszeres használatán 

keresztül segíti az idős embereket, hogy biztonságosabban éljék meg mindennapjaikat. Három 

településen (Budapest V. kerület, Kisvárda, Szombathely) indult el e program, településenként 

15-15 fővel 75 év feletti idősek körében, önkéntes diákok és közfoglalkoztatott szociális és 

informatikus szakemberek segítségével, akik segítségére voltak az idős embereknek. az 

eszközök használatának elsajátításában. 

A sikeres pilot programot követően 2017-ben a kormány döntött, hogy a program folytatódik. 

480 hátrányos helyzetű, főleg elszigetelt településre kerül kiterjesztésre 5000 fő szociálisan 

hátrányos helyzetű, egyedül élő, egészségkárosodott személy részére laptop és ingyenes 

 

28 Széman Zsuzsa (2013): A tartósan gondozott idősek életminőségének javítása, Andragógia és Művelődéselmélet, ELTE PPK, I.évf.2 

szám 2013. 22. 

29 Széman Zsuzsa: Új utak az idősgondozásban: Infokommunikációs tanítás fiatal önkéntesekkel Kultúra és Közösség IV.  folyam IV. 

évfolyam 2013/III. szám 43. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2013/3/2013_3_03.pdf Utolsó letöltés: 2019.05.08. 

30 https://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/veszjelzo-karperec-

es-internetkapcsolat-vedi-az-idoseket-elesben-uzemel-a-segito-kezek-infokommunikacios-modellprogram 

http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2013/3/2013_3_03.pdf
https://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/veszjelzo-karperec-es-internetkapcsolat-vedi-az-idoseket-elesben-uzemel-a-segito-kezek-infokommunikacios-modellprogram
https://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/veszjelzo-karperec-es-internetkapcsolat-vedi-az-idoseket-elesben-uzemel-a-segito-kezek-infokommunikacios-modellprogram
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internet előfizetés, több mint 1000 segítő közreműködése az eszközhasználat megtanításában. 

A programban érintettek részére 1000 darab vészjelző karperecet is juttattak, valamint eljutott 

110 db hordozható szívdiagnosztikai eszköz31, mely képes a gyors alapvető kardiológiai 

ellenőrzést elvégezni. Az egyén állapotának felmérését követően probléma esetén háziorvosát 

tudja tájékoztatni. 

2018-évben a Digitális Jóléti Koordinációs Központ szervezésében százezer 65 év feletti 

személy szerezhetett ismereteket, vagy felfrissíthette ismereteit a számítógép és 

internethasználattal kapcsolatosan.32 

A győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) „Fejlesztés a szolgáltatásokban 

rejlő lehetőségek jobb kihasználásával és a partnerkapcsolatok erősítésével” c. TÁMOP 5.4.9-

11/1-2012-0021 sz. projekt”33 keretén belül többek között képzéseket szervezett szociális, 

oktatás és egészségügy területén dolgozók számára kommunikációs tréninget, az idősellátás, 

családsegítés területén dolgozóknak gerontológiai alapismereteket a demencia témakörében, 

Az intergenerációs kapcsolatok erősítése az izoláció oldása érdekében önkénteseket vontak be 

(középiskolások, egyetemisták), hozzátartozói fórumokat szerveztek, melyen sok praktikus 

információt adtak át. Pszichoedukációs tevékenységet is végeztek, melynek keretében az idős 

korban jelentkező problémákkal kapcsolatban, az otthoni gondozást, ápolást segítve fontos 

információk átadására és bizonyos tevékenységek gyakorlatban történő bemutatására is sor 

került, mely által megkönnyítik a napi szinten végzendő otthoni ápolási gondozási feladatokat, 

melyet megtanulva önállóan is tudnak alkalmazni. 

A győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a fentebb említett pályázati forrás 

bevonásával 2013. évben indította el honlapján az internetes fórumot, és modellezte az 

idősvonal működését.  Az idősvonal kérdezzen emailben szolgáltatása a http://eeszi.hu/ 

honlapon keresztül elérhető. A honlapon megtalálható tájékoztató film bemutatja az intézmény 

szolgáltatásait. A honlapra látogatók kérdezhetnek az időskorhoz kapcsolódóan (betegségek 

megelőzése, a már kialakult problémákhoz kapcsolódó megoldások) melyre szakemberek 

segítségének igénybevételével rövid időn belül válaszolnak írásban. Ez az élő kommunikációs 

csatorna (az e-mail mellett telefonon is elérhető az intézmény nyitvatartási idejében) kiválóan 

segíti a tájékoztatást, az információ nyújtását, a jelzéseket (ha valaki segítségre szoruló idős, 

vagy veszélyhelyzetben lévő emberről szerez tudomást) a kapcsolatfelvételt és szükség szerint 

a szolgáltatások igénybevételét, az idő lakosság és hozzátartozóik számára hatékony segítséget 

tud nyújtani. 

Az intézmény honlapján (http://eeszi.hu/) több olyan programról olvasható tájékoztató, mint 

például az idősek nyelvoktatása, ahol a fiatal generáció is segítségére van az időseknek a 

tanulásban. Ilyen még az idősek számítástechnikai képzése, internet használatának lehetősége, 

állatasszisztált foglalkozások szervezése. 

 

31 A magyar fejlesztésű, névjegykártya méretű eszköz intelligens algoritmus segítségével mutatja ki a szív működésének 

rendellenességeit, a stroke és a hirtelen szívmegállás kockázatát. Klinikai szintű EKG-t mér, melyet orvosi segítség nélkül kiértékel. A 

jelentések okoskészüléken, egészségügyi naplóban tárolódnak. Forrás: https://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-

miniszterium/hirek/szivdiagnosztikai-szolgaltatassal-bovul-az-idosugyi-infokommunikacios-progra 

32 Forrás: https://kifu.gov.hu/content/%C3%BAjabb-m%C3%A9rf%C3%B6ldk%C5%91h%C3%B6z-%C3%A9rkezett-az-

id%C5%91s%C3%BCgyi-infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s-program utolsó letöltés:2019.05.09 

33 Forrás:   http://eeszi.hu/ 

http://eeszi.hu/
http://eeszi.hu/
https://kifu.gov.hu/content/%C3%BAjabb-m%C3%A9rf%C3%B6ldk%C5%91h%C3%B6z-%C3%A9rkezett-az-id%C5%91s%C3%BCgyi-infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s-program
https://kifu.gov.hu/content/%C3%BAjabb-m%C3%A9rf%C3%B6ldk%C5%91h%C3%B6z-%C3%A9rkezett-az-id%C5%91s%C3%BCgyi-infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s-program
http://eeszi.hu/
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„Az állatasszisztált foglalkozások célja, az abban résztvevők motivációjának javítása, az 

ember – állat kötődés kihasználásával. Így a foglalkozás elemei eljutnak a szellemi 

hanyatlásban szenvedő, kommunikációban akadályozott résztvevőkhöz is. Az állatasszisztált 

foglalkozások fajtái: az állatasszisztált aktivitás, szerepe az általános kedélyállapot javítása és 

ez által az életminőség javítása, az állatasszisztált terápiás hatású foglalkozás, szerepe 

különböző fizikai és kognitív hátrányokból származó problémák enyhítése”34 

A kutyás terápiáról az alábbi olvasható a Csodakutya alapítvány honlapján: „Az idős emberek 

a terápiák során megismerik és megszeretik a kutyát. Fizikai-, mentális állapotuk 

stabilizálódik. A kutya motiváció mozgásra, sétára. Csökken a hospitalizáció, a depresszió, a 

szorongó idősek feloldódnak. A kutya felkelti érdeklődésüket, figyelmüket, társas kapcsolataik 

kiszélesednek, nyitottabbakká, elfogadóbbakká válnak. a kutya jelenléte őszinte reakciókat, 

érzelmeket, gesztusokat vált ki.”35 

TÁMOP-5.4.12-14/1 - Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények 

alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése céljából került kiírásra 2015 évben. Több sikeres 

projekt került támogatásra, melyek közül csak néhány kerül említésre, elsősorban azok, 

melyek az idősellátás innovációjához kapcsolódnak szorosan. 

A Magyarországi Református Egyház szolgáltatásfejlesztési projektje keretén belül 

műhelymunkák, képzések és előadások lebonyolításán túl szakmai anyagokat is készített, mely 

dokumentumokat honlapjukra töltötték fel (www.szolgalatfejlesztes.hu). Ezek a szakmai 

anyagok valamennyi, a szociális területen dolgozó szakember számára is hozzáférhetőek. 

(Forrás: https://www.reformatus.hu/mutat/sikerrel-zarult-a-magyarorszagi-reformatus-

egyhaz-europai-unios-forrasbol-megvalosulo-palyazata-/) 

A Katolikus Szeretetszolgálat több konzorciumi partnerrel együtt 2015-ben a TÁMOP-5.4.12-

14/1 pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a „Demenciához kapcsolódó interprofesszionális 

szolgáltatások megalapozása” című – INDA-innovatív projektet valósította meg. „A projekt 

négy pillére a képzés, a kutatás, a kampány és a módszertani központok létrehozása."36 

Részletesen https://inda.info.hu/ lehet tájékozódni. Az Interprofesszionális demens ellátás 

alternatívái tananyaga és a képzés előadásainak anyagai letölthetők az alábbi címről: 

http://eeszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=125 

Az INDA (Interprofesszionális demencia alapprogram) projekt eredményei kerülnek 

továbbfejlesztésre a Katolikus Szeretetszolgálat és konzorciumi partnereinek 

közreműködésével 2018-2021 közötti időszakban az EFOP-5.2.4-17 számú projekt keretében, 

„melynek célja, hogy tudatosan felépített kommunikációs tevékenységgel növelje a lakosság 

ismereteit a demenciával kapcsolatban valamint megvalósítson olyan szakmafejlesztési 

adaptációt, amelyek lehetővé teszik a demenciával élő idősekről való magas színvonalú 

gondoskodást” 37 

 

34 Majer Richárdné: Állatasszisztált foglalkozások http://eeszi.hu/images/stories/2015/2015_kepzes/02.pdf 

35 https://csodakutya.hu/kt10.htm 

36 Forrás: https://inda.info.hu/uploads/content/117/fajlok/online_mediamegjelenesek_20150920.pdf Utolsó letöltés:2019.05.12. 

37 Forrás: gyorplusz.hu/cikk/demencia_fontos_a_szemleletformalas.html utolsó letöltés:2019.05.12 

 

https://inda.info.hu/
https://inda.info.hu/uploads/content/117/fajlok/online_mediamegjelenesek_20150920.pdf
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Jobbágy Mária (2016) Innováció az idősellátásban írásában mutatja be a budapesti XV. kerület 

idősügyi programját, mely a „Levendula 60+” az Aktív Időskor Gyógyító Programja elnevezést 

kapta. A program célja, hogy minél több nyugdíjast érjen el, és igényeik felmérésével, 

megismerésével a szolgáltatási elemeket, formákat ehhez alakítsák. A Levendula 60+ program 

néhány eleme a teljesség igénye nélkül: 

Levendula napok, amely az idősek egészségmegőrzését szolgálja, ahol alternatív 

gyógymódokat, eszközöket ismerhettek meg (pl. jóga, meridián torna,, táncterápia, BACH 

virágterápia, rezgésterápia hangtálakkal) 

„Sportolj Nagyi” programok, sportolási szórakozási lehetőségek széles kínálata (pl. kocogás, 

pingpongozás, Nordik Walking, ülőtorna), szűrésekkel egybe kötve (vérnyomás, vércukorszint 

mérés). 

„Van sütnivalónk”- Generációk tortája vetélkedő, az idősek fiatalok közötti kapcsolat 

élményszerű kipróbálása. Az elkészült tortákat az Idősek Világnapi rendezvényén 

fogyasztották el a résztvevők, ahol a 2 generáció együtt műsorral is fellépett. Országos 

vetélkedőt is szerveztek az idősbarát elven működő önkormányzatoknak, ahol még 

kiegészítették bográcsban készült ételek vetélkedőjével is. 

Elkészítettek egy szakácskönyvet a nagyi receptjeivel e-book formában, mely elérhető a 

http://területigondozas.eszixv.hu oldalon. 

Elindították a Levendula Egyetemet (2014) a Zsigmond Király Főiskola tanárai segítségével, 

közreműködésével, melyet a helyi televízió is közvetít felvételről, valamint az előadások 

prezentációi is elérhetők a honlapról. 

Alzheimer Café Újpalota néven indult el 2016-ban, hogy segítséget kapjanak a betegségben 

szenvedők és hozzátartozóik. „Az én nagyim” elnevezéssel szelfi pályázatot indítottak fiatalok 

részére, akik a nagyszülőkkel készített fotókkal pályázhattak. 

Levendula 60+ kedvezménykártya, a kerületben élő 60 év felettiek számára, mely bizonyos 

vásárlás és szolgáltatás kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát. 

A fentiek mellet még sok színes program, tevékenység valósult meg, mint például  konferenciák 

szervezése, „jobb agyféltekés rajz tanfolyam”, szakmai tanulmányúton való részvétel, 

kirándulások szervezése, Idősek tanács - Bölcsek tanácsa: az egyház és civil szervezetek 

bevonásával, stb. 

Az időskorúak rendszeres tájékoztatása az őket érintő eseményekről, programokról, a máshol 

bevált jó gyakorlatokról az Életképek című önkormányzati újságon, a helyi televízión és az 

Idősbarát honlapon által történik. (Jobbágy 2016) 

„Két fejlesztési elképzelésünk felépítésén dolgozunk jelenleg: az egyik a megelőzésre fokuszál 

(Időseket Segítő Szolgálat), míg a másik a XXI. század egyik legnagyobb kihívására, a 

demenciára. Az idősklubokat idősöket szolgáló segítő szolgálattá szeretnénk fejleszteni, ezzel 

a lehetővé téve a komplex módon történő foglalkozást az időseket érintő kérdésekkel, 

összehangolva a különböző szakemberek, intézmények munkáját. Paradigma váltást jelent ez 

http://területigondozas.eszixv.hu/
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a megközelítés, mely az ápolás, gondozás, az elesettekkel való foglalkozás mellett a prevenciót, 

a kapcsolatok ápolását, az idősekkel élő családtagok menedzselését is segíti.”38 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az idősek és az egyre magasabb kort megélők számának emelkedése, a szükségletek 

differenciálódásából következő igények kielégítése szükségessé teszi a szociális innovációk 

lehetőségeinek végig gondolását, a kiépült rendszerek fejlesztését vagy új ellátások, 

szolgáltatások bevezetését. 

Az oktatási segédanyag bemutat néhány olyan nemzetközi, országos, régiós vagy település 

szintű ötletet, projektet, modellkísérletet, amely az idős emberek mindennapi 

élettevékenységét segíti, biztonságukat növeli, a szociális kapcsolatok leépülését 

megakadályozza, fizikai szellemi kapacitásuk megőrzéséhez hozzájárul, mely által minél 

tovább tudnak otthonukban élni. Ezek az új kezdeményezések, programok és ötletek utat 

keresnek, mutatnak a társadalom idősödéséhez kapcsolódó problémák lehetséges 

megoldásához 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Értelmezze a szociális innováció fogalmát! 

2. Milyen célt szolgálnak a Nyugdíjas Akadémiák? 

3. Soroljon fel néhány nemzetközi innovációs alternatív lehetőséget! 

4. Ismertessen a demenciával élők és családtagjaik számára nyújtott innovációs projekteket, 

kezdeményezéseket! 

5. Ismertesse az idősek körében az infokommunikációs eszközök használatának célját és 

eredményeit! 

  

 

38 Jobbágy Mária: Innováció az idősellátásban, Tudás menedzsment XVII évf. 2 különszám 39-48 (2016.december) A Pécsi 

Tudományegyetek Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar periodikája 43. 
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19. TANATOLÓGIA ÉS SPIRITUALITÁS 

PAPP ÁGOTA 

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

szociális és mentálhigiénés csoportvezető 

szociális munkás, szociálpolitikus, szociális szakvizsga, oktató 

Kulcsfogalmak: tanatológia, spiritualitás, szakrális 

BEVEZETÉS 

A hallgató ismerje meg a tanatológia tudományának egyes megközelítési módjait, különös 

tekintettel az elmúlás spirituális aspektusaira. Tudjon különbséget tenni a hitbéli és a 

spirituális kérdések között, továbbá ismerje meg a segítő szerepét az elmúlás folyamatában. 

A tantárgy a Tanatológia és spiritualitás címet kapta, amely reményeink szerint a Palliatív 

ellátás, hospice tantárgyra épülő, leginkább elméleti tudást közvetítő ismeretanyagot igyekszik 

átadni, egy kicsit talán alternatív módon. 

Hogyan is értem ezt? A már említett „alapozó” tantárgy mélységében foglalkozik a halállal, az 

ahhoz kapcsolódó attitűdökkel, a haldoklás folyamatával, a gyászmunkával és természetesen, 

magával a palliatív ellátással és a hospice szellemiséggel. Mindezen témák újbóli taglalása 

értelmetlen és hiábavaló volna részemről, azonban ezen ismeretek feltételezett birtokában 

érdekes lehet a tantárgy címében rejlő lehetőségek kibontása. 

Látszólag két hatalmas terület, tanatológia és spiritualitás, találkozik itt össze, két egymáshoz 

talán nehezen illeszthető tárgykör, de ez csak elsőre tűnik így. Ha mindkét területet valamilyen 

módon megpróbáljuk fogalmilag meghatározni, máris közelebb juthatunk írásunk tartalmi 

lényegéhez. 

19.1. A TANATOLÓGIA, MINT TUDOMÁNYÁG HELYE ÉS SZEREPE A 

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TÁRGYAK RENDSZERÉBEN 

Áttekintve a témához kapcsolódó számos szakirodalmat, arra a következtetésre jutottam, hogy 

a tantárgy és talán a segédanyag címe is leginkább az lehetne: Tanatológia, hospice és 

spiritualitás. Érdekes tényként állapítottam meg, hogy a hospice, mint szellemiség, irányzat, 
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egészen csodálatos módon vezet el bennünket a spiritualitás világába, amely annak nem csak, 

hogy sajátja, de alapvető lényege is. 

Azonban ne szaladjuk ennyire előre! Fontos, hogy beszéljünk a tanatológiáról, amely a halál, a 

haldoklás és a gyász elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó interdiszciplináris 

tudományterület. Nevének eredete a Thanatosz szóra utal, aki a halál istene az ókori görög 

mitológiában. A tanatológia, mint elnevezés, először az angol nyelvterületen honosodott meg. 

Első képviselői Amerikában kezdtek el foglalkozni ezzel az érdekes területtel, majd szintén itt, 

New York városában jött létre a Thanatológia Alapítvány (The Foundation of the Thanatology), 

Austin A. Kutcher vezetésével. 

Magyarországon és az angolszász kultúrában a tanatológia a halál elkerülhetetlenségének 

elfogadásával, a haldoklás lelki és érzelmi folyamataival, a gyász időszakában a 

hozzátartozókra nehezedő érzelmi teher kezelésével foglalkozik, továbbá központi kérdésként 

kezeli a halál közelébe kerülő emberek halálfélelmének csökkentését, a halál tényének, 

folyamatának elfogadtatását. 

A tanatológia, mint tudományág, ahogyan a fentiekben is olvashattuk, hatalmas területet, 

szellemi tudást ölel fel. Ha közelebb szeretnénk jutni a vállalt témánkhoz, fontos, hogy 

elhelyezzük a tanatológia tudományát egy nagy rendszerben. 

 

19-1. ábra: A magatartástudományi tárgyak kapcsolatrendszere 

Forrás: saját szerkesztés Barabás Katalin: A magatartástudományi tárgyak oktatása az orvosképzésben 
(Magyar Tudomány - Magyar Tudományos Akadémia lapja, 2003/11.) alapján 

"A XX. század második felében nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi magatartás az egyik 

legfontosabb kockázati tényező a betegségek kialakulásában, ezen összefüggések feltárására 

irányuló kutatások nyitották meg az egyetemek kapuit a tudományterület számára”. (Barabás, 

2003) 

A magatartástudomány „több tudományág szintéziséből létrejövő tudományterület, az alkotó 

különböző diszciplínák a közös vonások hangsúlyozása mellett megtartják a sajátos 
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módszertanukat, hagyományaikat.” (Barabás, 2003) A magatartásorvoslás egyik lényegi 

eleme, ellentétben a biomedikális modellel, amely esetében a betegség áll a középpontban, 

maga a kommunikáció, amely a beteg és az orvos között zajlik. 

Ahogyan a fenti ábra is jól szemlélteti, a tanatológia része a magatartástudományi tárgyak 

rendszerének, ha pedig azon belüli helyét vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a teológia 

(hittudomány) és a kommunikáció szoros közelségében található. 

Barabás (2003) szerint az orvosképzésben szükséges egyfajta követelmény-rendszer 

kialakítása, amely globális minimumokat határoz meg bizonyos területeken, többek között a 

kommunikáció és a hivatásbeli értékek területén. Mindezen területek feltételezik a 

magatartástudományi tárgyak oktatását, azok szükségességét. 

„A hivatásbeli értékek domain nemcsak az etika, a bioetika, de az orvosi szociológia és orvosi 

antropológia ismeretanyagát, készségeit, a tanatológia, a palliatív ellátás elméletét és 

gyakorlatának elsajátítását is magában foglalja.” (Barabás, 2003) 

„A kommunikációs készségek kialakítása teljes mértékben a magatartástudományi tárgyak 

kompetenciája. A hallgató sajátítsa el a jó kommunikáció képességét, beteggel, családtaggal, 

kollégákkal, az egészségügy más dolgozóival, de tudjon az adott közösséggel is effektív 

kapcsolatot kiépíteni, velük hatékonyan kommunikálni.” (Barabás, 2003) 

19.2. KÖZELEBB A SPIRITUALITÁSHOZ: A HOSPICE SZELLEMISÉG 

ÉS A PALLIATÍV ELLÁTÁS 

A tanatológia, mint tudományág, széleskörűen foglalkozik a halál témakörével, ezáltal is fontos 

szerepet kapva nem csak az orvosképzésben, hanem mindazon segítő szakmák esetében is, 

amelyek közvetve vagy közvetlenül találkoznak ezzel a területtel. 

Esetünkben, lássuk be, túl nagy falat a tanatológia tudományág mélyebb elemzése, hiszen 

szerteágazó mivolta miatt messzire vihet bennünket eredeti témánktól, a spiritualitástól. 

A halál témaköréhez azonban szorosan kapcsolódik mindaz, amely szerte a világon, így 

Magyarországon is, a hospice ellátás keretében valósul meg. 

„A hospice ellátás elsősorban a nem gyógyítható, daganatos betegek segítésére irányul, mára 

már a magyar egészségügyi ellátás és a palliatív ellátás szerves része. Azonban a palliatív 

ellátás egy jóval tágabb fogalom, amely magában foglalja és egyben ki is terjeszti a hospice 

filozófiáját mindazon betegek és családjuk ellátására vonatkozóan az egészségügy minden 

területén, akik állapotukból következően gyógyító célú kezelésekre már nem reagálnak, így a 

fájdalom és egyéb életminőséget nehezítő tényezők, tünetek kerülnek enyhítésre. (…) Másrészt 

a hospice szót egyes megközelítések az intézményre használják, illetve az ott folyó ellátás 

szellemiségére, a palliatív ellátás pedig maga a gondozási modell.” (Kerekes, 2016) 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következőképpen definiálja a palliatív ellátás 

fogalmát: „A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely a szenvedés megelőzésével és enyhítésével 

javítja az életet fenyegető betegséggel szembenéző betegek és családtagjaik életminőségét a 

korai felismerés, valamint a fájdalom és egyéb, pszichés, pszichoszociális és spirituális problémák 

kifogástalan felmérése és kezelése révén.” (Kerekes, 2016) 
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A fogalommeghatározás tehát egyértelműen említi és elismeri a jelenség spirituális aspektusát. 

Az előrehaladott betegségben szenvedő betegeket és azok hozzátartozóit számtalan probléma 

érinti, amelyek sok esetben összetettek, ezért a hospice/palliatív ellátás team formájában 

valósul meg, ez a team pedig interdiszciplinális, azaz fizikai, pszichológiai, szociális és 

spirituális támogatást biztosít. 

„A team-munkának a palliatív ellátásban azonban van néhány specifikus tulajdonsága: a nem 

szakemberek, például önkéntesek és családtagok bevonása; az ellátók gondozásának igénye, 

valamint az érzelmi és spirituális kérdések fontossága. A csoportot általában orvos irányítja. A 

teljes team összetétele: orvosok, ápolók, pszichológusok, mentálhigiénés szakember, szociális 

munkás, gyógytornász, dietetikus, önkéntesek.”(Hospice ellátás Magyarországon, 2014) 

Mindez teljes mértékben alátámasztja annak fontosságát, hogy mind az orvosképzésben, mind 

pedig az egyéb segítő szakmák esetében kiemelt helyen kell szerepelnie a tanatológia, mint 

magatartástudományi tárgy oktatásának, továbbá foglalkozni szükséges a hivatásbeli értékek 

és a kommunikációs készségek kialakításával is. 

19.3. A TOTÁLIS FÁJDALOM SPIRITUÁLIS ÖSSZETEVŐJE 

A hospice és palliatív ellátás létrejöttének talán legjelentősebb személyisége volt dr. Dame 

Cicely Saunders (1918–2005), akit a modern hospice mozgalom úttörőjeként emlegetnek. 

Felismerte, hogy alapvető hiányosságok vannak azon tekintetben, ahogyan a haldokló személy 

és hozzátartozói(k) igényei kezelésre kerülnek, éppen ezért mindig az adott beteg és 

családtagjai sajátos, speciális igényeire összpontosított. 

Megfogalmazta a totális fájdalom definícióját és annak négy összetevőjét, amely a fizikális, a 

pszichés és szociális elemeken túl spirituális aspektust is tartalmazott. A fájdalomcsillapítás 

számára ezen összetevők komplex módon történő kezelését jelentette. Elsőként fogalmazta azt 

meg, hogy a beteg megélt fájdalmait nem csupán a fizikális, szomatikus eltérések, tehát a 

betegség okozzák, hanem a már említett többi három összetevő is. (Zana, 2018) 

Amennyiben a spirituális összetevő tartalmi elemeit vesszük sorra, jól látható, hogy mennyi 

fájdalmas, negatív és romboló érzés, gondolat társul(hat) ehhez a kérdéskörhöz. Megjelenik a 

félelem, leginkább az ismeretlentől, az elmúlástól, magától a haláltól, de gyötrő módon az élet 

értelmének, értelmetlenségének kutatása is. Ez az összetevő egyértelműen elvezet bennünket 

a transzcendens felé, hiszen itt már megjelennek a hittel, hitélettel, vallással, annak 

gyakorlásával és/vagy nem gyakorlásával, a szakralitással és spiritualitással kapcsolatos 

gondolatok, ismeretek, emlékek. 
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19-2. ábra: A totális fájdalom összetevői 

Forrás: saját szerkesztés Csikós Ágnes, Dr.: Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei 
Magyarországon PhD értekezés (PTE ÁOK Családorvostani Intézet, 2011) alapján 

19.4. A SPIRITUALITÁS TÉRHÓDÍTÁSA 

Fontos, hogy tudjuk: mit is értünk spiritualitás alatt? Nehéz, már-már lehetetlen találni 

egyetlen, konkrét megfogalmazást, azonban összevetve az ismeretanyagunkat, talán így 

foglalható össze ez a kifejezés: olyan érzések és tapasztalatok összessége, amelyek az élet 

értelmével és az élet céljaival állnak összefüggésben. Egy másik kontextusban: olyan 

világnézeti formák, irányzatok összessége, amelyek a szellemi, a természetfeletti erők, továbbá 

a lélek értelmezésén, magyarázatán alapulnak. 

Debrecenyi (1999) rávilágít arra, hogy a spiritualitás mögött sajátos fejlődéstörténet áll. A 

középkor vajákosai, természetközeli népei magukénak tudhatták mindazt az ismeretanyagot, 

amely ötvözte a hagyományos medicinát és a természet nyújtotta kincsesbányát. (Debrecenyi, 

1999) 

Ha visszatekintünk arra, hogy az elmúlt századok során hogyan alakult a halálhoz, 

haldokláshoz való viszonyulásunk, bizony elrettentve láthatjuk, hogy milyen elidegenedett, 

félelmekkel teli világba érkeztünk a XX. század fordulójára. Elveszítettük és ez leginkább a 

nyugati, mondhatni civilizáltabb világrészre vonatkoztatva, azt a természetes, félelmek nélküli 

gondolkodást, amely a vidék lakosságát azért még tovább jellemezte, mint a félelmekkel teli 

urbanizált városlakókat. Eltűnt a betegek, idősek iránti tisztelet, vonzódás és egyre inkább 
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megjelent a haldoklótól, az elmúlástól való bizarr rettegés, helyette az eltűnő ispotályok helyén 

megjelenő kórházak enyhítették a hozzátartozók lelkiismeretét. 

„Nyugat-Európában a fájdalomtól való félelem mellett elsősorban a családtagoknak jelentett 

tehertétel miatti aggódás jellemző. Penson munkájában a halál utáni lét ismeretlenségétől való 

félelmet emeli ki, ami felhívja a figyelmet az életvégi ellátás során a spirituális kérdések 

fontosságára.” (Csikós, 2011) 

Debrecenyi (1999) ezen képpen idézi Jungot: „A medicina ugyanis a tizenkilencedik század 

folyamán metodikáját és elméletét tekintve természettudományos diszciplínává vált, és 

ugyanazokat a filozófiai alapokat tette magáévá, mint a természettudomány, nevezetesen a 

kauzalizmust és a materializmust. A lélek, mint szellemi szubsztancia nem létezett számára, 

miként a kísérleti pszichológia is lehetőleg arra törekedett, hogy „lélek nélküli” pszichológia 

legyen.” (Debrecenyi, 1999) 

A medicina tekintetében az általam már fentebb említett magatartásorvoslás, más néven 

pszichoszomatikus szemlélet egyre erőteljesebb térhódítása segítette a közeledést: újra a beteg 

ember került a gyógyítás középpontjába, az ő testi-lelki-spirituális-szociális összetettségében. 

„A pszichoszomatikus orvoslás több annál a közkeletű értelmezésnél, hogy a beteg testi 

tüneteinek lelki kiváltó okai lehetnek. Amit ez a szemlélet a gyógyításba hozott, az a szemlélet, 

miszerint a betegség az ember testi-lelki-spirituális-szociális egészségének a sérülése, s éppen 

ezért gyógyítani is a megsérült egészet kell. Ehhez pedig a testet gyógyító orvosnak 

partnerekre, más diszciplínák szakembereire van szüksége, hogy velük együttműködve 

siethessen a „megsértett világrend”, az egészségét vesztett ember megsegítésére.” 

(Debrecenyi, 1999) 

Szerencsés fordulat következett be a teológia területén is, megjelent egy új szemléletmód: a 

pasztorálpszichológia. 

„A pásztorálpszichológia egyrészt azt tűzte maga elé célként, hogy a pszichológiai kutatások 

eredményeit, az emberi lélek megértésére irányuló felfedezéseit hozzáférhetővé és 

felhasználhatóvá tegye a lelkigondozás, a pásztoráció számára; másrészt a bibliai antropológia 

több évezredes szellemi kincsét és a  modern teológiának az ember transzcendens 

nyitottságáról és spirituális életéről megfogalmazott felismeréseit közvetítse a pszichológia és 

a medicina képviselőihez. Ezzel a kettős nyitással a teológia szűk, felekezeti dogmáiba zárt 

lelkiséget a tágan értelmezett spiritualitással váltja fel.” (Debrecenyi, 1999) 

19.5. SPIRITUALITÁS ÉS VALLÁS 

Baráth (2012) megfogalmazásában: „a „spiritualitás” a transzcendentális, a közvetlen 

érzékszervi tapasztalatokat meghaladó hallgatólagos tudások, bölcseletek és kulturális értékek 

gyűjtőfogalma, legyenek azoknak forrása vallási, művészeti, tudományos, vagy a hétköznapi 

életből fakadó létélmények”. A fenti szerzőt idézve „a „valódi” spiritualitás ott kezdődik, ahol a 

vallási dogmákhoz való szoros kötődés megszűnik, lazul, vagy eleve létre sem jött.” (Baráth, 

2012) 
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19-1. táblázat: A spiritualitás és vallás különbségei 

Spiritualitás Vallás 

személyes élményvilág részei átélései szocializáltak, ritualizáltak 

attitűd, lelki tartalom tanult meggyőződés 

feltétlen, közvetlen átélés elfogadott tanokon alapuló átélés 

dogmamentesség dogmateremtés, (hittételek) 

uralkodó szeretetelvűség polarizálás:Isten-szeretet/félelem 

individuális átélések közösségi (gyülekezeti) átélések 

Forrás: saját szerkesztés Kelemen Gábor (1992) alapján 

 

Hivatkozva Baráth (2012) tanulmányára elmondható, hogy a spiritualitás sokkal tágabb 

fogalom, mint maga a vallás (vallásosság), amelyben utóbbinak létezése nem szükségszerű 

előfeltétele az előbbi létrejöttének. 

Napjainkban mind többen látják szükségesnek a két fogalom közötti különbségtételt, amelynek 

indoka egyrészt valószínűleg abban van, hogy míg az utóbbi évtizedekben a vallásgyakorlat, 

mint szertartásos cselekvés (pl.: templomba járás, imádkozás stb.) a modern társadalmakban 

hanyatlóban van, addig a (szekuláris) spiritualitás mind nagyobb szerepet kap az emberek 

mindennapi életében, leginkább talán az értelmiségiek körében. (Baráth, 2012) 

 

19-3. ábra: Vallás és spiritualitás 

Forrás: saját szerkesztés Baráth Árpád: Spiritualitás és szociális munka (Esély, 2012/23.) alapján 
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•Nincs összefüggésben a 
vallási dogmákkal, 
társadalmi szerepekkel
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(transzcendencia)

•Az élet értelmének és 
életcélok forrása a 
magánéletben, 
munkában és a 
közéletben

•Értelmet, vigaszt,  
reményt keresni és 
találni a szenvedésben
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megküzdés (coping) 
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társadalmi normák, 
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rabbik, guruk, imámok, 
hitoktatók, rendek)
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Kerekes (2015) az időskori krízis témakörében foglalkozik a spiritualitás és a vallás kiemelt 

szerepével. „Időskorban úgy tűnik, hogy a vallás és spiritualitás szerepe megnövekszik, és az 

egészség minden aspektusát érinti. Hatással van a testi, lelki és szociális egészségességre és 

jóllétre egyaránt, a társas támogatás több formájának jelentős forrása. Vizsgálati adatok szerint 

a vallásos, spirituálisan is fejlődő emberek életminőségében megjelenik a vallásosság direkt és 

indirekt pozitív hatása is, amely növeli a krónikus betegségekkel szembeni ellenálló 

képességet, a mentális egészséget és összességében a túlélési esélyekre is kedvező hatással 

van.” (Kerekes, 2015) 

19.6. A SPIRITUALITÁS, MINT KÖZÖS NYELV 

Debrecenyi (1999) szerint a spiritualitás lehet az a közös nyelv, amit a hospice ellátásban 

dolgozó szakemberek együttesen használhatnak, hiszen így jobban értik egymást, és jobban 

tudnak kommunikálni a betegekkel is, ami pedig alapvető igény kell, hogy legyen. 

A spiritualitás az élet végső, valóban élet-halál kérdéseinek megválaszolásának legmélyebb 

lelki rétegeinket érintő vágya; és ez nem csak a vallásos hitüket személyesen megélő, 

valamilyen hitvallást tudatosan vallók, valamilyen egyház rítusában résztvevő embereknek az 

igénye. Az biztos, hogy a haldokló beteg spirituális igénye, vágya kegyelmi pillanatokat teremt 

és ezeket a kegyelmi pillanatokat észrevenni, segítőként jelen lenni, a hospice ellátás talán 

egyik legfontosabb feladata. (Debrecenyi, 1999) 

Ezen témakörben, hiánypótló kiadványként tudom ajánlani, Blaskovich Erzsébet 

szerkesztésében, A gyógyítás szakralitása című könyvet, amelyben számos olyan segítő 

szakmában dolgozó szakember (pl.: lelkész, orvos, logoterapeuta) szólal meg, akik maguk is 

megélik vallásos, szakrális, spirituális módon a segítés folyamatát. Olyanok, akik szembesülnek 

a haldoklással, az elmúlással, magával a halállal, majd a gyásszal és segítik mindazokat ezen az 

úton, akik így vagy úgy azon járni kénytelenek, akár betegként, akár hozzátartozóként, akár 

segítő szakemberként. 

19.7. VESZTESÉG, FÁJDALOM FELDOLGOZÁS: SPIRITUALITÁS 

ALAPÚ SZOCIÁLIS MUNKA 

Mindannyian megtapasztaljuk életünkben azt, hogy elveszítünk valakit. A veszteséget 

jellemzően olyan esemény okozza, amelyet negatívnak tartunk, és amely nem kívánatos 

változásokat eredményez, akár társadalmi kapcsolatainkban, akár élethelyzetünkben, akár 

szerepünkben és társadalmi státuszunkban. A veszteség mindig valamiféle megvonással jár 

együtt: nincs többé valaki vagy valami, akivel, amivel régebben éltünk. Az elvesztést gyakran 

tapasztaljuk átmenet közben, egy szerepből vagy helyzetből a másikba lépve. Még a pozitív 

átmenetek is együtt járnak valaminek a felhagyásával. (Pilling, 2003) 
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19-4. ábra: A veszteség-feldolgozás szakaszainak egymáshoz való viszonya 

Forrás: Kerekes Zsuzsanna: A hospice és a társas támogatás jelentősége a palliatív ellátásban; kapcsolódó 
etikai alapelvek (Pécsi Tudományegyetem; Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, 2016) 

 

Az idős korban bekövetkező veszteségek lényegesen nagyobb negatív hatást gyakorolnak az 

idősek fizikai és pszichoszociális jólétre, mint a fiatalabbakéra. Ez általában azért következik 

be, mert egy életen át többszörös veszteségek halmozódnak fel, amelyek kimeríthetik az idős 

emberek pszichés, fizikális és szociális tartalékait. Az élet korábbi szakaszában elszenvedett 

veszteségek később, idősebb korban is okozhatnak fájdalmat. 

„A súlyos betegség, halálközelség sokakban felszínre hozza az életük korábbi szakaszában 

megélt spiritualitás kínzó, fájdalmas hiányát, az elhagyott vallásosság utáni újbóli vágyakozást, 

felszínre törnek régi rítusok, szertartások emlékei. Mindnyájan tudjuk saját tapasztalatból, 

mennyire tud fájni valaminek a hiánya, valami fontosnak az elvesztése -százszorosan tudnak 

fájni spirituális veszteségeink olyankor, amikor a legfontosabb, az élet kerül veszélybe.” 

(Debrecenyi, 1999) 

A spiritualitás alapú szociális munkának manapság mindössze néhány szabad mozgástere 

maradt a mai társadalmak lelki egészségvédelmének ellátórendszerében: a pasztorális lelki 

gondozásban, az addiktológiában, az önsegítő csoportok hagyományában és a fentebb említett 

hospice/palliatív gondozásban. 

Annak ellenére, hogy ezek a mentálhigiénés ellátórendszerek mindeddig csak szórványosan 

épültek be a szociális munka elméletébe, oktatásába és gyakorlatába, a spiritualitás alapú 

szociális gondoskodásra egyre nagyobb az igény. 

Baráth Árpád megfogalmazásában (2012), fontos, hogy egy leendő vagy gyakorló szociális 

munkás legyen tisztában saját spirituális értékrendjével és szükségleteivel, továbbá szükséges, 
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hogy a segítő szakmákban dolgozók igyekezzenek feltárni klienseikben a spirituális értékek és 

igények sajátos képződményeit. (Baráth, 2012) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Életünket alapvetően meghatározza a transzcendenciához való viszonyunk, az élet értelmébe 

vetett hitünk, annak elfogadása, hogy életünknek és alapvetően az emberi életnek célja van, ez 

pedig elősegíti a mentális egészség megőrzését, a testi és lelki egészség egységét, az egyes 

életeseményekhez való alkalmazkodást, az életproblémák kezelését, a hétköznapok 

történéseihez való viszonyulásunkat. (Pikó-Kovács-Kriston, 2011) 

Az előzőekben bemutatott téma olyan alapvető kérdést járt körül, amely az emberi élet végén, 

vagy legalábbis ahhoz közeledve válik aktuálissá, történetesen a halál témakörét. Igyekeztem 

újszerűen, nem a már sokak által taglalt és bemutatott módon nyúlni a témához, amely a 

tanatológia tudományából kiindulva, a hospice/palliatív ellátás szellemiségén át végül eljutott 

a spiritualitás dimenziójába. 

A tantárgy és az oktatási segédanyag célja, hogy bemutassa: a halál, a haldoklás és a gyász 

számos módon közelíthető meg, akár így is és hogy nekünk, segítő szakembereknek, akár 

kulcsfontosságú szerep is juthat, ha nyitottan, saját lelki, jó esetben spirituális élményeinket, 

tudásunkat bevonva, veszünk részt az adott folyamatban. 

Végezetül álljon itt egy Ágh István költőtől származó interjúrészlet, mintegy irodalmi 

összegzésként: „Kétségtelen, bennem is munkálkodik az életen túli pusztulástól, a materiális 

bomlástól való félelem. De, mert furcsa, szkeptikus embereket nevelt belőlünk az élet..., csak a 

vágyakozás él bennünk, a nagy viaskodás a hitért - hitetlenül. Sok ember boldog lenne, köztük én 

is, ha azt a szép, egyszerű, hagyományos istenhitet, ami az előttünk járóknak még oly természetes 

lelki tartozéka volt, visszakaphatnánk... a versírást »transzcendens« tettnek tartom... Magamból 

való kilépésnek valami felé, hogy Isten ködmönének csücskét lábujjhegyen állva megérinthessem.” 

(Debrecenyi, 1999) 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Foglalja össze a tanatológia, mint tudományág helyét és szerepét a magatartástudományi 

tárgyak rendszerében! 

2. Mit jelent az, hogy magatartásorvoslás? 

3. Sorolja fel a totális fájdalom összetevőit! 

4. Összegezze, hogy Ön szerint milyen folyamatok vezettek a spirituális gondolkodás újbóli 

elterjedéséhez! 

5. Hasonlítsa össze a spiritualitás és a vallás lényegi elemeit! 

6. Foglalja össze, hogy mit értünk spiritualitás alapú szociális munka alatt! 
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BEVEZETÉS 

Az időspolitikára ráirányította a társadalom figyelmét a demográfiai változás, az életkorok 

előrehaladása, létszámban történő változása, valamint a családszerkezeti változások, egészségi 

állapotban fellépő változások, betegségek megjelenése és az időseket érintő abúzus. Az 

időskorú lakosságot is értő alaptörvényi jogok lehetőséget biztosítanak az időseknek a teljes 

körű és minőségi élethez. A hazai időspolitikában a szociális ellátások rendszerében jelentős 

előrelépés történt, amikor megjelent az 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

ellátásokról. 

Az ENSZ 1999-ben fogadta el az Idős Emberekkel Foglalkozó alapelveit 

◼ egész életen át tartó függetlenség, 

◼ társadalmi részvétel 

◼ gondoskodás 

◼ önmegvalósítás 

◼ méltóság. 

1999-ben az Idősek Nemzetközi Évében az alapelvek kiterjesztése érdekében célul tűzte ki, 

hogy minden korosztály, különösen az idősek számára kedvező társadalom, társadalmi 

feltételek legyenek biztosítva. A magyar társadalom ebben az évben széles körben hívta fel 

programokkal, rendezvényekkel, jogokkal, azok érvényesülésével a magyar társdalom 

figyelmét is az időseket érintő kérdéskörre, azok megoldására.  Az ENSZ (Egyesült Nemzetek 

Szervezete) Egészségügyi Szervezete a WHO – 2002-ben publikálta az idősügyi politikát 

meghatározó alapdokumentumát – az Aktív Időskort (Active Ageing – Policy Framework). 

2008-ban a megújított Európai Szociálpolitikai Menetrend (COM 2008) 412. az Európai 

Bizottság Cselekvési programja az idősek helyzetéről. A tagállamok számára a legnagyobb 

kihívás az öregedés. Ebben a dokumentumban a nyitott koordinációt elvét alkalmazza az 

egészségügy és a tartós bentlakásos szociális ellátás területén. Ekkor határozta el az Európai 
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Unió, hogy a Szociálpolitikai Ütemtervben célkitűzésként jelenlejen meg a 

humánszolgáltatások és intézményrendszerének modernizációja, fejlesztése. 

2010-ben az ENSZ Közgyűlése határozatával létrehozta az Idősügyi Munkacsoportját  (OEWQ) 

az idősek jogainak érvényesüléséért. Az Egészségügyügyi Világszervezet 2011- ben  adta ki a 

jelentését, az idősekkel kapcsolatos rossz bánásmód megelőzéséért. 

Az Európa Tanács az Idős személyek jogaiért felelős szerkesztő munkacsoportja (CDDH – ADE) 

2012-2013-ban az idősek támogatásának lehetséges eszközeiről tartott értekezleteiről ajánlás 

tervezetet készített. 

Az Európai Parlament és a Tanács határozataival (940/2011.EU) a 2012-es évet az Aktív 

Idősödés évének nyilvánította. Témája az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás. 

Magyarország ennek alapján „Tevékeny időskor és Nemzedékek közötti szolidaritás 

„elnevezéssel nyilvánított a 2012-es évet. Ebben az évben hirdetett pályázatot különböző 

rendezvényekre, programokra, kiadványokra, idős művészeti tevékenységekre, 

egészségprevenciós rendezvényekre, amely szép eredményekkel és igen nagy létszámú 

részvétel mellett, sikeresen zajlott. Az eredményekről a Bizottság jelentést adott ki. Az időskori 

aktivitás tantárgykörben részletesen megismerheti a hallgató az ezzel kapcsolatos 

információkat, lehetőségeket. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács Innovációs partnerséget dolgozott ki az aktív és egészséges 

időskor érdekében. Ez lett az Európai Szociális Alap (ESZA) egyik beruházási prioritása a 2014-

2020.közötti programozási időszakban. A magyar társdalomban kiemelt szerepet kapott a 

prevenció, amely az időskorúak körében is megjelent, országszerte a legkisebb településig 

eljutva a szűrőbuszokkal, háziorvosi részvétellel, védőoltásokkal és szakmai napokkal 

(vércukormérés, testsúlymérés, nagyothalló vizsgálat, rákszűrés stb.). 

A Miniszteri Bizottság 2014-ben kiadott ajánlása nemzeti példákkal illusztrálja az időspolitika 

pozitív irányait. Az Európai Unióban az idősügy nem képvisel önálló szakpolitikát, az elemeit 

az egészségügyi és szociálpolitika területeire irányozza, de az oktatás és kultúrpolitikában is 

jelen vannak. Az ajánlások nyitott koordinációra építenek, útmutatást, célt, koordinációt, 

ellenőrzést ajánl az időseket érintő jogszabályok, határozatok tekintetében. Mindenképpen az 

időspolitikának széles életpályát kell elfoglalni – akár az életkorra történő felkészüléstől az 

életvégi kérdések zárásával kapcsolatosan.  /Máté Olga – 2015/34/ 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) az időseket érintő kérdéskörben az alábbi 

kiemelt területeket nevesíti. 

◼ megkülönböztetési tilalom (nemre, fajra, felekezetre, munkaerőpiacra) 

◼ szociális biztonság 

◼ szabad mozgás 

◼ élethosszig tartó tanulás 

◼ szociális párbeszéd 

◼ egészség-testi-lelki jóllét állapota 

◼ közegészségügyi prioritás – testmozgás 

◼ tevékeny időskor. 

Az AGE (Idősebb Személyek Európai Platformja) a diszkriminációval, szociális védelemmel a 

társadalmi kieresztéssel, foglalkoztatással foglalkozik. Az EURAG Idősebb Emberek Európai 

Föderációja civil szervezetként az idősebb emberek életminőségének javításáért küzd. Az 
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OECD – 2014.decemberében megjelent felmérése alapozza meg a fejlett tagországok 

mindegyik reformintézkedéseket hoz azért, hogy a nyugdíjrendszerek jobban 

alkalmazkodjanak az elöregedő lakossághoz. 

2014. évben újjáalakult az Idősügyi Tanács (1712/2014.(XII.5.) Kormányrendelet) amely 3 

munkacsoportban tevékenykedik: 

a) egészségügy-szociális munkacsoport 

b) család és szabadidő munkacsoport 

c) idősekről szóló média támogatási munkacsoport. 

A munkacsoportok tevékenységeikről beszámolnak az Idősügyi Tanácsban, valamint széles 

körben az idősek tömörítő szervezetekben. Felhívásokat, pályázati lehetőségeket teremtve a 

nyugdíjas szervezeteknek, csoportoknak. Így például az Erzsébet kártya, mint üdülést segítő 

program, Idősek Akadémiája, kedvezményes múzeumi belépők (75 év felett ingyenes múzeumi 

belép biztosított) utazási kedvezmények rendszere (65.év feletti életkorban térítésmentes 

utazás biztosítása, helyközi és MÁV járatokon egyaránt.). 

Nyugdíjas Szövetkezet létrehozása, időskori munkavállalók támogatása, visszavezetés a 

munka világába. 

2016. őszén a Madridi Nemzetközi Idősödési Cselekvési Akcióterv Regionális végrehajtásáról 

szóló Nemzeti jelentés (MIPAA) elkészült – melyben az időseket érintő intézkedések, joghelyek 

és törvényi szabályozások kerültek bemutatásra. 

20.1. ÁLTALÁNOSSÁGBAN A JOGOKRÓL ÉS A JOGVÉDELEMRŐL 

20.1.1. A jog fogalma 

A jog az állam által megalkotott vagy szankcionált, kikényszeríthető a társadalom tagjaira 

kötelező magatartási szabályok összessége. 

Jogtudomány: nem csak elemzi, kommentálja a jogszabályokat, hanem kutatja és leírja a jogot 

tudományos szempontok alapján. 

Jogtörténet: olyan történeti tudományterület, amely már nem aktuális, de történelmi 

fontosságú tényekkel foglalkozik 
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20-1. ábra: A jog területei és jogágak szerinti tagolás. 

Forrás: joginfó – saját szerkesztés 

20.1.2. Jogszabályi háttér 

Magyarország alaptörvénye értelmében a magyar állam külön védelmében részesíti az 

időseket. Az öregségi nyugdíjakat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. 

törvény szabályozza. Az ország nyugdíjrendszerének fenntarthatósága a foglalkoztatottság 

hosszú távú szintjétől és a demográfia helyzetétől függ. 2012-től fokozatosan a korhatár előtti 

nyugellátások kivezetése történt meg, a nők 40 + kedvezményes nyugdíjazása maradt meg a 

rendszerben, a rokkantsági ellátórendszer átalakítása vált szükségessé a nyugdíjrendszer 

fenntarthatósága miatt. A jelenlegi nyugdíj korhatár 65.év (a nyugdíjak megállapításának külön 

szabályai határozzák meg az igénybevétel lehetőségét, úgymint nyugdíjkorhatár betöltése, 

előírt szolgálati idő megszerzése, biztosítási jogviszony megszűnése). 

 

A magyar időspolitika jogszabály(szerű) dokumentuma az Idősügyi Stratégia (81/2009.(X.2.) 

Országgyűlési határozat és az első Idősügyi Cselekvési terv (1087/2010.(IV.9.) 

Kormányhatározat, amely az aktív időskor elveit követi. A tevékeny időskor az Európai 

Alapjogi Chartája 21.cikk.(2) 25.-cikk – az idősek jogai – méltó és önálló élethez a társadalmi és 

kulturális életben való részvétel. Hazánkban az Idősek Akadémiája teremti meg az alapjait a 

cselekvési tervek kidolgozásának. 

Fő célok: 

◼ Figyelemfelhívás 

◼ Tudásmegosztás 

◼ Cselekvés 

◼ Anti diszkrimináció 

◼ Gazdasági aktivitást segítő intézkedések (közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, 

foglalkoztatás elősegítése, adójogszabályok változása). 

(Hulák Zs. 2017.) 

Magyarországon a joghoz való hozzájutás a rendszerváltást megelőzően széles tömegek 

számára nem volt biztosított, melyre az Európai csatlakozás után az Európa Tanács hívta fel a 

figyelmet. A jogvédelmi intézmények fokozatos megteremtése mellett a törvényalkotás is 

•Alkotmányos jog,Büntető jog

•Közigazgattási jog, Pénzügyi jog

•Nemzetközi közjog
Közjog

•Polgári jog, Munkajog, Polgári eljárásjog

•Családjog, Kereskedelmi jog, Agrár jog,

•Nemzetközi magán jog, Öröklési jog
Magán jog

•Civil jog, Bírói ítéleten alapuló vagy precedensjog,

•EgyházjogJogrendszerek



310 | 20. Idősügy-jogvédelem 

 

 

felgyorsult, korszerű, az emberi alapjogokat szem előtt tartó jogszabályok születtek. a teljesség 

igénye nélkül néhány, mérföldkőnek számító törvény, amely az idősek szempontjából is 

jelentős. 

1. Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 

3. 1997. évi XLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szól 1998.évi XXVI. 

törvény 

5. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. 

törvény 

6. 1977.évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

7. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 

8. Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

9. Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 

20.1.3. Jogintézmények 

◼ Alkotmánybíróság 

◼ Kúria, Bíróságok, Ügyészségek rendszere 

◼ Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

◼ Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

◼ Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

◼ Egyenlő Bánásmód Hatósága 

◼ EMMI – Integrált Jogvédelmi Szolgálat 

◼ Nemzetközi Európai Bizottság 

◼ Európai Parlament 

(Kiss Györgyi 2015.) 

20.2. IDŐSEKET ÉRINTŐ JOGI KÉRDÉSKÖR 

Az időspolitikában a társdalom idős tagjainak társadalmi, gazdasági, kulturális, jóléti 

helyzetének fenntartását, javítását – további romlás megakadályozását biztosító kormányzati 

tevékenység. A hosszú távú célkitűzések között az alábbi területek kapnak prioritást: 

◼ születéskor várható élettartam növekedésének elősegítése, 

◼ az egészségben eltöltött évek számának növelése, 

◼ az aktív élet fenntartása, 

◼ az időskori jövedelem biztonság megteremtése, 

◼ a társadalmi integráció erősítése, a különböző szolgáltatások összehangolása ( 

egészségügy  ,oktatás, szociális, kultúra , foglalkoztatás stb.) az időse emberek 

szükségleteinek , érdekeinek figyelembevételével 

◼ az idős személyek digitális „írástudatlanságának” csökkentése, az élethosszig tartó 

tanulás támogatása, tananyagok hozzáférésének biztosítása 
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◼ társadalmi életben való aktivitás biztosítása, elősegítése (civil társadalomban való 

önkéntes munka, egyházi szolgálatok) 

◼ szemléletformálás az idősödés megelőző állapotban – előítéletmentesség, 

◼ társadalmi megítélés és megélés. 

 

Magyarország Alaptörvénye az alapvető emberi jogokat megfogalmazza, amely az időskorú 

lakosságra is érvényben vannak. Az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-

lelki egészséghez való jogot, valamint a szabadság joga, szabad mozgás joga, önrendelkezés 

joga, magántitok védelme, személyes adatvédelem, jogorvoslás, panaszjog, hátrányos 

megkülönböztetés tilalma. 

Az idős társdalom részére külön figyelemfelhívó, ismertető előadásokat tartanak, hogy a 

megfelelő információhoz, jogi alapismertekhez hozzáférjenek így különösen a személyiségi jog 

és személyhez fűződő jog, személy jog, abúzus (időskori bántalmazás) a becsülethez való jog, 

emberi méltósághoz való jog, személyes szabadság joga, lelkiismereti jog, szavazati jog, 

öröklési jog, végrendelkezés joga. A hazai társadalomban nem az általános kultúra része a jogi 

alapismeret, vagy éppen a végrendelkezés kérdésköre. Az alapvető alaptörvényi jogokat már 

többször és több formában hallhatják az idősek, de speciális jogokról kevés információval 

rendelkeznek. A társadalomban a végrendelkezők szám igen alacsony, százalékos arányban 5-

7 %. Az idős személyek esetén a végrendelkezési kultúra még alacsonyabb szinten van, melyet 

célszerű volna emelni, a későbbi örökösödési kérdések kapcsán. A leggyakoribb az egészségi 

állapottal összefüggő kérdéskör, melyet valamivel jobban ismernek, hiszen idősközönként 

részesei egy egészségügyi eseménynek. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács éves programjában 

minden településen a helyi Rendőrségeken keresztül, rendszeres alkalmat teremt a 

tájékoztatások megszervezésére, megtartására, bemutatásra.  

 

 

20-2. ábra: Az információ átadás leghatékonyabb formái (Burson - Marsteller féle skálán) 

Saját szerkesztés 

Az ingyenes jogsegélyszolgálatok és nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek nyújtanak még jogi 

tanácsot a hozzájuk fordulóknak. 

Személyes találkozás, helyszíni látogatás

irásos tájékoztató anyag, szórólapok, 
kiadványok

fogadás, üzleti ebéd
kiállítás vagy 

bemutató

email,média,telefon

DVD-videó
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A szociális szolgáltatásokban az idősek számára az Ellátottjogi képviselő, és a szakosított 

szociális szolgáltatásokban működő Érdekképviseleti Fórumhoz, akihez a szociális 

szolgáltatással kapcsolatosan (panasz) lehetséges fordulni, amikor úgy érzi az idős, hogy 

valamilyen jogsérelem érte. Az 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról V. fejezet 94/E-F. § - ban meghatározza a szociális alapjogokat és a speciális 

jogokat. 

20.2.1. Általános jogok 

◼ egészségi és mentális állapotra való tekintettel joga van a teljes körű ellátásra, 

◼ a szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell 

tartan 

◼ joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok 

megismerésére, melyről az intézmény vezetője éves szinten, legalább egy alkalommal 

tájékoztatót készít, 

◼ alkotmányos jogok tiszteletben tartása – kiemelten az élethez, testi épséghez, emberi 

méltósághoz, testi egészséghez, testi-lelki egészséghez, 

◼ megilleti a személyes adatok védelme, valamint a magánélettel kapcsolatos 

titokvédelem, 

◼ joga van a személyes tárgyak használatához, annak megőrzésének biztosításához, 

biztonságos elhelyezéshez, 

◼ az ellátottnak joga van a családi kapcsolatok fenntartására, 

◼ panaszgyakorláshoz. 

20.2.2. Speciális jogok 

◼ a fogyatékossággal (egészségi akadályozottság) élők jogainak érvényesülése érdekében 

◼ akadálymentes környezet biztosítása 

◼ információhoz, ellátottakat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzájutás joga 

◼ képességek, készségek fejlesztése (demenciával élő idős személy, vagy mozgásában 

sérült idős személy esetén) 

◼ önrendelkezés joga 

◼ társadalmi integrációhoz való jog, 

◼ korlátozó intézkedések alkalmazása, megismerése, feloldása, dokumentálási joga, 

◼ gondnokság alá helyezés, valamint gondnokság alatt álló jogosultak érdekvédelmi joga, 

(törvényes képviselő választhatósága, elszámolás ellenőrzése stb.). 

Jogképesség: 

A jogképesség azt jelenti, hogy az embernek jogai és kötelezettségei, felelősségei lehetnek. 

Hazánkban, mint a régi, mint az új PTK (Polgári Törvénykönyv) szerint minden élve született 

ember jogképes a fogantatástól a halála pillanatáig. 

A jogképességet Magyarországon semmilyen módon nem lehet korlátozni, bármilyen 

jogképességre vonatkozó lemondani nyilatkozat semmis. A jogképesség a halállal szűnik meg. 
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Cselekvőképesség: 

A cselekvőképesség fogalma azt fedi, hogy a természetes személy képes a tetteivel jogokat és 

kötelezettségeket szerezni saját maga és mások számára. Így aktív és cselekvő részese a 

polgárjog által szabályozott jogi viszonyoknak. 

A szellemi képességnek három biológiailag meghatározott része van: 

◼ szellemi érettség: adott életkor betöltése, jártasság a mindennapi élet dolgaiban 

◼ szellemi épség: nincs veleszületett szellemi elmaradottsággal járó betegsége, illetve 

nincs utólag kialakult pszichés zavara 

◼ ésszerű akart-elhatározásra való képesség: látja és tudja mérlegelni a különféle 

lehetőségeket, tisztában van a döntései következményeivel 

◼ és van jogi összetevője is: a jognyilatkozati képesség, amely azt jelenti, saját nevében 

jogokat és kötelességeket szerezhet/vállalhat, jognyilatkozatokat tehet (pl. szerződést 

köthet). 

Minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét a törvény vagy a bíróság 

gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. 

Az új PTK szövegezésében kihangsúlyozzák, hogy a cselekvőképesség korlátozása, illetve 

kizárására kizárólag az érintett érdekében kerülhet sor, vagyis csak abban az esetben történhet 

meg, ha az érintett jogvédelme máshogyan nem biztosítható. Ennek érdekében alkalmazzák a 

cselekvőképesség korlátozásának fokozatosságát, ügycsoportok elvételét. 

A cselekvőképesség korlátozása bizonyos esetekben elkerülhető, ha a meghatározott 

témakörökben, ügyekben a nagykorú személy mellé a gyámhatóság támogatót jelöl ki, aki segíti 

őt a döntésében (támogatott döntéshozatal). 

(PTK Második könyv I. rész.) 

 

Külön témakört érdemel a demenciával élő személyek érdekvédelme, jogvédelme és a 

cselekvőképesség kérdésköre. A magyar társadalomban évről évre növekszik a demencia 

különböző fokozataival élő személyek száma, akik számára az alapvető emberi jogok 

biztosítása elengedhetetlen, sőt a speciális jogok ismerete. Ehhez megfelelő szintű képesítéssel 

rendelkező szakemberek képzése adhat biztosítékot. (Kiss Györgyi 2015.) 

 

A magyar társadalomban is jelen van a családon belül és kívüli erőszak, melynek felmérése, 

kutatás nehézkes éppen az időskorú lakosság szeméremérzése, tagadása miatt. A Maastrichi 

Egyezmény külön fejezetet szentel a kérdésnek, amely nem csak testi bántalmazásban, verbális 

sértegetésben, vagy éppen fiziológiai szükségletek hiányában léphetnek fel, hanem a 

tulajdontól való megfosztás, kifosztás, félrevezetés, becsapás módszereiben is. 

Hangsúlyos szerepet kell kapjon, a mai idősek körében a bántalmazásokról szóló – társadalmi 

összefogással elérhető figyelemfelhívás,( internet alapú ) oktatási és jogi segédanyag, 

szóróanyag (hogy minden kis településre eljusson). 

A modernkori társadalomban megjelent az informatika alapú bűnelkövetés az idős személyek 

kárára (telefonos pénzcsalás, e-mailes kérés) valamint az termékértékesítő utazással 

egybekötött programok. 
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A szociális szolgáltatások az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) hatáskörébe 

tartoznak, az alábbi szervezeti rendben, ahová fordulhatnak az idős személyek és gondozóik, 

hozzátartozóik: 

◼ Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság 

◼ Család és Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

◼ Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály 

◼ Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

◼ Idősek Tanácsa 

◼ Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 

◼ Emberi Jogok Munkacsoport – Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport 

20.3. JOG ÉS ÉRDEKVÉDELEM ÉS CIVIL LEHETŐSÉGE, FORMÁK 

A jog és érdekvédelem témakörben fogalmak kerülnek tisztázásra és az időseket érintő 

érdekvédelmi tevékenységek, szervezetek működése, megismerése. 

Érdek 

Az anyagi, szellemi és erkölcsi javak közvetlen vagyon, azok haszonélvezeti jogának 

megszerzése, birtoklása, gyarapítása, amiben egyre nagyobb szerepet kapnak az érzelmi 

tényezők. 

Képviselet 

Egy vagy több személy, vagyok szervezetik megbízásából egy vagy több meghatározott ügyben 

egy harmadik fél, személy, személyek vagy azok intézményei, szervezetei felé történő egyszeri, 

vagy folyamatos eljárás. 

Érdekképviselet 

Az érdekképviselt személyek, szervezetek anyagi, szellemi vagy erkölcsi érdekeinek egyszeri 

vagy folyamatos képviselet más személyek, szerveztek intézetek előtt. 

(Rácz-Máté Krisztina 2015.) 

 

Az érdekképviselet három fő résztevékenységből áll: 

◼ érdekegyeztetés 

◼ érdekérvényesítés 

◼ érdekvédelem. 

Érdekegyeztetés 

◼ az érdekek felismerése, elismertetése 

◼ érdekek rendszerbe foglalása 
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◼ képviselő/k megbízása az érdekegyeztetés lefolytatására 

◼ érdekegyeztetés folyamatának meghatározása 

◼ belső – vagy külső érdekegyeztetés 

◼ Érdekérvényesítés 

◼ érdekek felismerése, elismertetése 

◼ lobbizás (egyén – csoport vagy megbízott személy). /A lobbi= érdekérvényesítési 

folyamata során az érdekelismertetés lényegében a szakmai, politikai nyomásgyakorlás 

egy sajátságos formája./ 

◼ érdek elemzés. 

Érdekvédelem 

◼ jogi (szakmai – társadalmi, egyházpolitikai) 

◼ gazdasági, pénzügyi 

◼ technológiai védelem. 

Az érdekképviselet leghosszadalmasabb résztevékenysége az érdekvédelem, ami az elismert 

érdekek jogi, szakmai és gazdasági, technológiai védelmét jelenti, amely tárgyalások 

folyamatában tisztázódik. 

 

 

20-3. ábra: Érdekképviselet szerepe a kommunikációban 

Saját szerkesztés 

 

Érdekképviselői felkészülés 

◼ alkalmasság, magas szintű kommunikációs készség, magas szintű kapcsolatépítési 

készség, információ orientáltság, magas szintű szakmai jártasság. 

◼ Az alkalmasság meghatározása után történik meg az érdekképviselői felkészülés: 

◼ felmérés, elemzés 

◼ információ gyűjtés, feldolgozás 

◼ kapcsolat építés, kapcsolat 

◼ ápolás. 

érdekképviselet

kapcsolat

a megbízó és 
felek között

kommunikáció 
a résztvevők 

között
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Társadalmi párbeszéd 

Magasabb szintű érdekérvényesítés, ahol az információ csere egyik legnagyobb intézményi 

rendszere, melynek egyre nagyobb a jelentősége. A jövő alakításának szervezetten vonja be a 

társdalom legfontosabb érdekcsoportjait (munkaadók, munkavállalók, kormányzati szervek - 

érdekképviseleti szervek). 

Az érdekérvényesítés buktatói: 

◼ túl korai vagy későbbi kezdés 

◼ nem megfelelő tájékoztató anyag áll rendelkezésre 

◼ túlzott, egyoldalú álláspont 

◼ érzelmek túlfűtöttsége 

◼ nincs letisztázott álláspont 

◼ csak média kampány van, 

◼ túl agresszív fellépés 

◼ etikátlan fellépés. 

 

A magyar társadalomban több nyugdíjas szervezet működik, akik az idősek érdekében lépnek 

fel, szervezetten és vesznek részt az idősek érintő kérdések megbeszélésén, kormányzati 

szinten. 

◼ Idősek Tanácsa – országos tanácsadó szervezet 

◼ Nyugdíjasok Országos Szövetsége – országos szervezet, megyei tagozatokkal 

◼ Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége – országos szervezet megyei tagozatokkal 

◼ Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Egyesület – országos szervezet 

◼ Nyugdíjasok polgári köre – országos szervezet, megyei tagozatokkal 

◼ Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete 

◼ KÖZÉSZ – Közérdekű Nyugdíjas szövetkezetek (2018.12.31. 96 bejegyezett 

tagszervezet) 

◼ Különböző szakmák szakszervezeteink nyugdíjas tagozata pl. Felsőoktatási Dolgozók 

szakszervezete- Nyugdíjas tagozata, VSZ Országos Nyugdíjas Szervezet (Vasutas 

Dolgozók) 

Természetesen a felsorolás a teljesség igénye nélkül történt, de jól reprezentálja az időskorú 

lakosság érdeklődését, igényét az érdekképviselet tekintetében, országos lefedettséget mutat, 

hiszen az időskorú lakosság száma növekvő – a tagszervezetek és létszámuk becsült 

mennyiségben meghaladja  az 1 milliós taglétszámot. 

 

A 2011.évi CLXXV. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról lehetőséget teremtett 

a civil szervezetek számára, hogy megfelelő jogi segítséggel tudjanak létrehozni szervezetet, 

egyesületet, valamint a korábban bejegyezett szervezeteket  átalakíthatták közhasznúvá, 

,kiemelten közhasznúvá minősíthették. (A kiemelten közhasznú minősítés időközben 

megváltozott, más szempontok kerültek előtérbe a civil szervezetek esetében). 

A szervezetek alapszabállyal rendelkeznek, közhasznú szervezetek, mivel közfeladatot is 

elláthatnak. (A pénzügyi törvények alapján felügyelő bizottság létrehozása is indokolt, adott 

összeghatár felett.)  Elnökség irányítja a munkát – akiket demokratikus úton választ meg a 

tagság. 
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Tagszervezetekkel is rendelkezhetnek (megyei, kerületi tagozatok) Ekkor a küldött gyűlés a 

döntéshozó szervezet. A küldött gyűlés Felügyelő Biztosságot választ, 4 évre, akik a szabályos 

működést, gazdálkodást ellenőrzik, segítik. (pl. az Éves közhasznúsági jelentést, mielőtt a 

Küldöttgyűlés azt elfogadja) A szervezetek tagokból állnak, akik tagdíjat fizetnek, melyet a 

küldött gyűlés határoz meg évente. szabályozza az alapszabály a tagsági felvétel, kilépés, 

kizárás rendjét, a tagok felelősségét, kötelezettségét, jogait. Meghatározhatnak tiszteletbeli 

tagságot, tiszteletbeli elnököt vagy más egyéb tisztségviselőt, akik korábban aktív résztvevői 

voltak a cicil szervezetnek. 

Az Országos Szövetség célja 

„A nyugdíjasok, illetve időskor emberi, állampolgári jogának védelme, társadalmi és anyagi 

jogainak érvényre juttatása, érdekeik képviselete. Ezen belül különös gondot fordít társadalmi 

megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére, valamint  a  

nyugdíjak reálértékének megőrzésére”. 

(MNYEOSZ – Alapszabály 2012.) 

Szociális szolgáltatást igénybe vevő időskorú lakosság számára egy speciális érdekvédelmi 

tevékenység is rendelkezésre áll, melyet az 1993.évi III. törvény (99.§-ban került rögzítésre) a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szabályoz. A szakosított szociális szolgáltatásban 

Érdekképviseleti Fórum működik, melynek tagjait demokratikus úton a szolgáltatást igénybe 

vevő ellátottak maguk közül választják. A fórum az idősek otthonaiban a működő férőhelyek 

számához viszonyul, melyet az intézmény által készített Érdekképviseleti Fórum 

Szabályzatában rögzít (vagy a szociális szolgáltató Házirendjében kerül szabályozásra ) -  

összetételét pedig a törvény szabályozza. (tagok: ellátottak, fenntartó képviselője, intézmény 

munkavállalója – intézményvezetője nem lehetséges – hozzátartozó, településen működő 

nyugdíjas érdekképviseleti szervezet képviselője). 

Az Érdekképviseleti Fórum az üléseire meghívottakat is fogadhat, felkérheti az ellátottjogi 

képviselőt, igazgatási szervek vezetőit, hatósági szervek képviselőit, a napirendi pontoknak 

megfelelően. 

Az Érdekképviseleti Fórum az intézménnyel jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek 

érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, amely egy szabályzatban és/vagy a Házirendben 

leírtak , foglaltak szerint , demokratikus elvek alapján működik. 

Az Érdekképviseleti Fórum jogai és tevékenysége 

◼ megtárgyalja az intézményben élő panaszát, - kivéve a jogviszony keletkezéssel, 

megszűnéssel kapcsolatos panaszokat – intézkedést kezdeményez  az intézmény 

vezetője felé 

◼ tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az intézmény működését, fejlesztését és 

egyéb változásokat tekintve. 

Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített az ellátottakkal, valamint 

az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül: 

◼ Szakmai program 

◼ éves munkaterv 

◼ Szervezeti és Működési Szabályzat 
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◼ Házirend, ellátotti tájékoztatót. (mindezek a szociális szolgáltatások részére kötelezően, 

jogszabály által előírt szabályzatok, rendelkezések, melyek az idősek otthonában élők 

jogait, szolgáltatásait érintik.) 

◼ az előterjesztett panaszokról 15 napon belül értesíti a panaszt tevőt, valamint a 

kivizsgálás eredményéről, annak intézkedéséről, vagy az ügymenet további 

folytatásáról 

◼ intézkedést megtételét kezdeményezheti a fenntartó, az ellátottjogi képviselő, valamint 

más hatóság, szervek részére, amely az intézmény működésével kapcsolatosan 

jogszabálysértésre utaló jeleket észlel 

◼ szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze 

(az elnök a lakók közül kerül megválasztásra, a belső szabályzatnak megfelelően, amely 

nyilvános az ellátottak és hozzátartozók között) 

◼ az intézményi lakógyűlésen beszámol tevékenységétől 

◼ legalább négy évente, illetve szükség szerint új tagokat választ. 

Ellátottjogi képviselő 

Magyarországon a szociális ellátásban az alapszolgáltatásban és szakosított ellátásokat 

igénybe vevők részére 2004.évtől nyújtanak segítséget az ellátottjogi képviselők. Az ellátottjogi 

képviselők jogvédelmi feladatot látnak el, mivel az ellátásokhoz fűződő a speciális és az 

alapvető (emberi és állampolgári) jogok érvényesülésében, esetleges hiányosságokban a 

szociális szolgáltatás területén végzik munkájukat 
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Az ellátottjogi képviselők feladatai: 

◼ tájékoztatást nyújtanak az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogokról, a szolgáltatást 

nyújtó intézmény kötelezettségéről, az ellátást igénybe vevők jogairól 

◼ segítik az igénybe vevőt jogai gyakorlásában, úgymint problémamegoldás, 

konfliktuskezelés, panasz megfogalmazás 

◼ kezdeményezheti a panasz kivizsgálását az intézményvezetőjénél, valamint a 

fenntartónál 

◼ segítséget nyújt a hatóságokhoz történő kérelmek, beadványok megfogalmazásában 

◼ jogsérelem esetén jelzéssel él az intézményvezetője felé (gondozási-ápolás munka , 

élelmezés, tulajdonhoz való jogsérelem vonatkozásában). 

◼ vizsgálja a korlátozó intézkedések, eljárását és dokumentációját 

Mind az Érdekképviseleti Fórum, mind az ellátottjogi képviselő a szociális szolgáltatások 

területén, ahol az időseket érintő alapvető emberi állampolgári jogi, érdekvédelmi kérdések 

merülnek fel, ott látnak el egyéni és csoportos, közösséget érintő jogvédelmet. 

Jogi képviselet 

Jogi képviselet történhet hivatalból kirendelt ügyvéd által, jogcsoportnak megfelelően az 

idősember érdekében. Történhet az idős ember által felkérten – ügyvédi képviselet leginkább 

jogi és hivatali ügyekben, eljárásokban, melyért az idős személy az ügyvédi költséget megtéríti. 

A jogi képviselet polgári – magánszemélyi formája a meghatalmazás. A meghatalmazást az a 

jogképes idős személy adhat, aki önmaga akadályoztatása végett eljárni képtelen 

(mozgáskorlátozott, kórházi , szanatóriumi, idősotthoni ellátásban részesül ,földrajzi 

nehézséggel küzd ) magánjellegű, illetve hivatalos ügyekben. A meghatalmazásnak formai, 

tartalmi követelménye van, melyet az eljárás mikéntje kapcsán egyénileg lehet készíteni, vagy 

adott hivatali szervek formanyomtatványt alkalmaznak. A meghatalmazó, meghatalmazott és 

2 tanú együttes jelenlétében jöhet létre, adott alkalomra, vagy folyamatos időtartamra 

érvényes jelleggel (határozatlan időre pl. nyugdíjfelvételére, orvosi dokumentum átvételére, 

hivatali ügyekben való eljárásra stb.). A meghatalmazást vissza is lehet vonni a meghatalmazó 

részéről, érdemtelenség vagy probléma esetén. A meghatalmazást a tanúk előtt aláírással látják 

el a felek, készülhet 1 vagy 2 példányban, a példányszámot fel kell tüntetni, hogy hány darab 

meghatalmazás készült. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az időseket érintő érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet mutatja be az oktatási 

segédanyag, vázlatosan, hiszen a segédanyag nem pótolja a szakirodalmat, jogszabályok 

gyűjteményét. Ebben a tantárgyban megismeri a hallgató az alapvető emberi, állampolgári 

jogokat, azok jogintézményét és alkalmazási területét. A jog fogalma, területei, csoportosítása 

is megjelenik a tananyagban, jelenleg érintőlegesen. A jogképesség és cselekvőképesség 

fogalomkörével ismerkednek meg a hallgatók, tekintettel az időskorban előforduló 

cselekvőképesség korlátozására irányuló bírósági döntésekre.  Betekintést kap az 

érdekvédelem és érdekérvényesítés módszereire, alkalmazási területére, speciális 
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megjelenésre. Külön foglalkozva a szociális szolgáltatást igénybe vevő idős személyek részére 

biztosított szociális és speciális jogokról. 

Megismerkednek a jogról, annak tartalmáról, megjelenési formáiról a hazai és nemzetközi 

társadalomban. Megállapítható, hogy a haza jogszabályok és jogintézmények igen széles 

körben állnak rendelkezésre az időskorú lakosság számára, akik megélhetik az állampolgári 

jogaikat, alaptörvényi jogokat, speciális jogaikat. Áttekintésre került az kronológiai 

sorrendben, hogy milyen intézkedések történtek, melyek az időskorú lakosságit érintik 

elsődlegesen és folyamatában. Ismeretet szerez a hallgató a hazai jogintézményekről, azok 

működéséről és elérhetőségéről, valamint a Magyarországon található nagyobb tagságot 

prezentáló nyugdíjas szervezetekről, azok működéséről, felépítéséről és céljaikról. A nyugdíjas 

szervezetk működési rendjéről, kapcsolódási pontokról, országos vagy tagozati szervekről. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek az alapvető emberi jogok, ismertesse azokat! 

2. Nevezzen meg öt jogintézményt, amely az idősek számára nyújtanak segítséget! 

3. Mi az érdekvédelem? 

4. A civil szervezetek szerepvállalása milyen az idősek számára? 

5. Hogyan működik az Érdekképviseleti Fórum? 

6. Mi a jogi képviselet tartalma? 
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21. PROJEKT TERVEZÉS ÉS TEAM MUNKA 

SZERENCSI KÁROLY 

Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 

Szakmai igazgatóhelyettes 

Általános szociális munkás, szociálpolitikus, és fejlesztéspolitikai szakreferens 

Kulcsfogalmak: team, team munka, projektszervezet, projekttervezés, 

projektmenedzselés 

BEVEZETÉS 

A tantárgy során a hallgatók a szervezetek keretei között folyó team munkával, annak 

alapjaival ismerkednek meg. A fókuszban a sikeres team munka jellegzetességei 

összekapcsolódnak a projektmenedzsment- csoport munka, projekttervezés 

ismeretanyagával, mivel napjainkban számos szervezet lát el projektfeladatot projekt 

teamekkel. A tantárgy gyakorlati része biztosítja csoportmunka keretében az idősek ellátásával 

kapcsolatos hazai és nemzetközi projektek összegyűjtését. Bemutatásra, elemzésre kerülnek a 

projektek céljai, prioritásaik, módszereik, eredményeik, és az elvégzett feladatok gyakorlati 

tapasztalatot nyújtanak a projektek tervezéséhez. 

21.1. A SZERVEZET 

21.1.1. A szervezet meghatározása, a szervezet, mint komplex 

rendszer, projektszervezetek 

A szervezet fogalmi meghatározása alapját képezi a projekt ismereteknek is, hiszen egy 

szervezet számos funkciót láthat el, többek között projektfeladatokat, és ennek 

megvalósításához létrehozhat projekt teameket, projektszervezeteket. 

Csepeli (2015) a szervezet mibenlétét abban látja, hogy a szervezetek jól elkülöníthető 

funkciók ellátására jönnek létre, és tagjaik saját akaratukból végzik el a szervezet által 

meghatározott feladatokat. Jellemzően viszont a tagok addig maradnak a szervezetben, amíg 

motivációjuk, jogosultságuk ezt lehetővé teszi, illetve ameddig a részvételükre a szervezet 

igényt tart. Így a tag és a szervezet viszonyát egy szerződés képezi, melyet mindkét fél 

meghatározott feltételek mellett felmondhat. Egy szervezet tagolását két egységre osztja, a 
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működő és a működtető egységre. Az elsőbe sorolja a szervezet funkciót közvetlenül ellátó 

személyzetet, és a munkájukat segítő működési, ellátó hátteret, míg a működtetés a vezetési 

egységek feladata. A vezetési egységek szintjén a felső vezetést (legfelső vezető, igazgatók, 

ügyvezetők, igazgatótanács), és a középszintű vezetést különbözteti meg. A felső vezetés 

faladata, hogy az alapvető célokat kijelölje, a stratégiai döntéseket meghozza, és a külső 

társadalmi kapcsolatokat fenntartsa. A középszintű vezetés ezzel szemben a szervezetben zajló 

tevékenységeket koordinálja, és integrálja, illetve biztosítja a működő és működtető egységek 

közötti kapcsolatokat fenntartó kommunikációt. 

A szervezeteket szervezettségük, céljaik, funkciók, működési alapelveik szerint is rendszerezi. 

A szervezetek így szervezettségük mértéke tekintetében lehetnek formálisak és informálisak, 

és meglátása, hogy a két szerveződési forma nem feltétlenül van egymással összhangban, de 

ideális esetben a két struktúra jól kiegészíti egymást. A formális szervezetek leírhatóak a 

szervezeti elrendeződést bemutató sémával, melyhez a működési szabályzat, és az egyes 

munkakörök leírása tartozik, míg az informális szerződés esetében a tagok az informális 

szférán belül elégítik ki társas szükségleteiket, és itt erősítik meg a személyes presztízsüket. 

Emellett biztosított az informális kapcsolatok útján a gyors információcsere, és fokozható az 

ösztönzés, és elrettentés ereje az informális értékrenden alapuló motivációs tér által. Az 

informálisan lefektetett normák ugyanakkor elősegítik a szervezet stabilitását, a szervezeti 

fegyelmet, valamint megjegyzi az informális szféra rugalmassága, gyorsasága képes 

ellensúlyozni formális működés merevségét, és érzéketlenségét. 

Végül meg kell említeni, hogy a szervezeteket többek között osztályozza céljaikból kiindulva, 

illetve azokat jellemzi funkciójuk, és alapelveik szerint is, melyek az alábbi táblázatban 

kerültek sematikusan összefoglalásra, a mélyebb elméleti összefüggések mellőzésével. 

(Csepeli, 2015) 

21-1. táblázat: Szervezetek osztályozása célok, funkciók alapján (típusok), működési alapelvek  

Szervezetek osztályozása 
céljaik alapján - típusok: 

Szervezetek funkciója - 
típusok: 

Szervezeti működés alapelvei: 

1. Gazdasági szervezetek: 
termelés, kommunikáció, 
szolgáltatás 

2. Védelmi szervezetek: 
hadsereg, rendőrség, 
szakszolgálatok 

3. Társadalmi szervezetek: 
klubok, társaságok, pártok 

4. Közhatalmi szervezetek: 

állam, önkormányzat, 
igazságszolgáltatás 

5. Közszolgálati 
szervezetek: 

műsorszolgáltatás, iskola, 
egyetem 

6. Egészségügyi és szociális 
intézmények 

7. Vallási szervezetek: 
egyház 

Katz és Kahn (1966) 

elsődleges és másodlagos 
funkciókat különböztet meg, 
és az elsődleges funkciók 
alapján lehetnek; 

1. Termelő vagy szolgáltató 
szervezetek: gazdasági 
szervezetek 

2. Társadalmi karbantartó 
szervezetek: iskolák, 
egyházak 

3. Tudásszervezetek: 
természet, társadalom 
világára vonatkozó tudás 
felhalmozása 

4. Irányító szervezetek: 
kormány, pártok, 
önkormányzatok, 
szakszervezetek  

1. Szervezeti keretek 
biztosítása 

2. Szervezeti cselekvés elemei: 
célmeghatározás, tervezés, 
szervezés, irányítás, ellenőrzés 

3. Irányító funkciók 
elkülönítése 
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Forrás: Saját szerkesztés Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája, 
Kossuth Kiadó, Budapest, 2015. (27-28, 30, 31. o.) alapján. 

Az eddigiekből következik, hogy a szervezetek számos feladatot elláthatnak a céljaiknak az 

elérése érdekében, habár működésük tekintetében az elsődleges funkciójukhoz tartozó célok 

a meghatározóak. A szervezetek napjainkban célkitűzésként több funkciót is elláthatnak a 

tartós, versenyképes fennmaradásuk érdekében, melyet a változó külső környezeti 

tényezőkhöz történő rugalmas alkalmazkodás követel meg. Sok esetben ugyanakkor egy 

szervezetnek az életében, egy új projektnek a megvalósítása másodlagos funkcióként van jelen, 

habár az így előállított termék, vagy szolgáltatás a szervezetnek a presztízsét is növelheti. Ezzel 

egyben képes teret nyitni a fejlődési lehetőségeknek, a szervezeti célok változtatásának, mely 

később akár az elsődleges funkciók változását is előidézheti a hosszú távú fennmaradás 

érdekében. A szervezetek így egy projektnek a megvalósítása céljából projektszervezeteket 

hozhatnak létre. 

Lökkös (2017) a projekt szervezeti formáinál ismerteti, hogy a projektvezető egy szervezeten, 

cégen (esetenként több szervezeten) belül dolgozik, és a projekttagok is ezekből a 

szervezetekből kerülnek ki, ezért a projektre jelentős hatást gyakorol annak a szervezetnek a 

felépítése, ahol a projekt működni fog. Bemutatja továbbá az olyan szervezeti felépítési 

formákat, mint a funkcionális szervezet, a mátrixszervezet, és a klasszikus projektszervezet, 

illetve ezekben elhelyezi a vezetői menedzsmentet, a projektvezetőt, meghatározott projekt 

tevékenységekkel, funkcionális tevékenységekkel együttesen. (Lökkös, 2017) 

21.1.2. A szervezet és a csoport, csoportok a szervezetben 

Szociálpszichológia szempontból meg kell különböztetni a kiscsoport és nagycsoport fogalmát, 

míg a csoport és a szervezet viszonyának az elemzése, a csoport funkciójának a mélyebb 

megértését segíti. 

Ennek értelmében Szakály (2013) összefoglalja azokat az elméleti irányzatokat, iskolákat, 

melyek a kölcsönhatások vizsgálatán alapulóan feltárják, a csoport, a szervezet és a társadalom 

szintjén egyaránt az itt megfogható jelenségeket és hatásaikat (Lewin alaklélektani iskola, 

Moreno-féle szociometriai felfogás, Mérei iskola, Homans-féle csereelmélet, behaviorisztikus 

megközelítés, Newcomb-féle attitűd-dinamika). 

Csepeli (2015) a szervezetek létrejöttét a kiscsoport létszámhatáraitól, egészen a nagycsoport 

létrejöttéig vezeti le. A folyamatnak az alapját a sikerességben látja, mely egyben a létszám 

növekedését is eredményezi egy szervezetben. A nagycsoport, a szervezet ugyanakkor túl tág 

teret képez ahhoz, hogy az a személy számára átlátható, a személyes kapcsolatok kialakítására 

alkalmas társas teret hozzon létre. Miközben a szervezet csak meghatározott minták (emberek 

által) koordinált együtteseként működhet, így ehhez hozza létre a kiscsoportos formát, és 

tagjaikat a közösen vallott értékek, célok kötik össze. Az utóbbiak elérése érdekében pedig a 

csoporttagok között munkamegosztás jön létre. A legfontosabb megállapítása, hogy a 

szervezetekben működő csoportok sajátossága, a szervezet funkciójából adódó szakosodás, 

mivel a csoportok más és más feladatot látnak el, és ez a szakosodás, munkamegosztás a 

csoporton belül is érvényesül. (Csepeli, 2015) 

A szociálpszichológiai nézetek alapján az informális és formális csoportok különböztethetőek 

meg. 
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Szakály (2013) a csoportokat keletkezésük, kialakulásuk körülményei alapján elsődleges 

(primer – informális) és másodlagos (szekunder – formális) csoportokra osztja.  Az informális 

csoportokat olyan sajátossággal jellemzi, mint az önkéntesség, az értékrendi azonosság, illetve 

segítik a szocializálódás folyamatát, és az érzelmeken nyugvó szerveződést. A formális 

csoportok ellenben mesterségesen szerveződnek, erőteljesen hierarchikusak, szervezettek, 

céltudatosak. A munkaszervezetekben munkamegosztás eredményeként, szisztematikusan 

jönnek létre, és meghatározott, tervezett státusz, szerepjellemzők kötődnek hozzájuk. 

(Szakály, 2013) 

21.2. A TEAM 

21.2.1. A team meghatározása, feladatai, a teamek típusai, 

team szerepek 

A teamekkel kapcsolatos legfontosabb elméleti tudást Edding - Schattenhofer (2016) 

teammodellje foglalja össze, mely kiterjed a team meghatározására, így a feladatok, elvárások 

ismertetésére. Elemzik emellett a környezeti tényezőket, és a team rendjét, mint működésükre 

hatással bíró tényezőket. A fogalmi megközelítésük alapján a team egy olyan csoport, amely 

legalább három, de legfeljebb tizenkét személyből áll, mindemellett fő jellegzetességük, hogy 

tagok közös céljaiknak az elérése érdekében egymásra vannak utalva, és az egy termék 

létrehozására, vagy egy feladat teljesítésére terjed ki. A modell mentén haladva, a következő 

három team feladat, elvárás rajzolódik ki. Elsőként, hogy a teamnek a feladatát el kell végeznie, 

azt a munkát, amire létrejött. Másodsorban a team tagoknak is kell nyújtani valamit, vagyis az 

érdekeiket, igényeiket (pénz, elismerés, sikerélmény, valahová tartozás érzése, stb.) is ki kell 

elégíteni annak érdekében, hogy azok kellően elkötelezettek legyenek a team irányába, és jól 

teljesítsenek. Végül a teamnek fenn is kell tartania magát, ekképpen a rendszerszintű 

fennmaradást szolgálja, hogy a team többek között kialakítja struktúráját, szabályait, normáit, 

szerepeit. A három feladat között viszont gyakran ellentmondások feszülnek, ezért fontos 

azoknak az összehangolása, az egyensúlyba hozása, a szerzők meglátása szerint. 

A modell alapján kifejtik továbbá azt is, hogy a teamet körülveszi a belső környezete és a külső 

környezete. Az előbbit belső világnak is nevezik, és a team elemeinek nem az egyes embereket 

tekintik, hanem a köztük zajló kommunikációt, és a tagok interakcióit, amely alapján 

megszületik a teamre jellemző rend, vagy „öntörvényűség”. A külső környezetnek pedig azt a 

kontextust tartják, ahol a team dolgozik. Meglátásuk viszont, hogy kívülről számos tényező 

hatással van a teamre, ugyanis a külső környezet határozza meg a feladatot, a célt, a 

rendelkezésre álló időkeretet, és az anyagi forrást, valamint behatárolja a team mozgásterét is, 

a szabályok, törvények által. A teamet tehát a belső és a külső környezete egyaránt befolyásolja, 

és ebben a kölcsönhatásban alakul ki a rájuk jellemző team rend. Ekként a team fennmaradása 

érdekében fontosnak tartják a stabilitást (szerepek, normák, struktúrák, rutinok, szokások, 

hagyományok), a rugalmasságot (alkalmazkodás a változó környezethez), a határok 

kialakítását (tematikus határok, formális, informális kommunikáció, szabályok, dimenziók), és 

az irányítást (kontextusirányítás, teamvezetés, önirányítás, önkép). 

https://www.libri.hu/szerzok/cornelia_edding.html
https://www.libri.hu/szerzok/karl_schattenhofer.html
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Visszatérve a feladatok kivitelezéséhez az angol nyelvű szakirodalmak alapján a teamek három 

fő csoportját határozzák meg, mégpedig a crew-t (csapat, személyzet, legénység), a taskforce-

ot (projektcsoport), és a workteamaet (munkacsoport). (Edding - Schattenhofer, 2016) 

21-2. táblázat: Teamek típusai 

Teamek típusai: Jellemzők: 

1. csapat, személyzet, 

legénység (crew) 

a feladatok pontosan meghatározottak, és azok a különböző 

funkciójú, kiképzett emberek között vannak felosztva, magas az 

együttműködésük, képesek támogató kapcsolati hálót 

kialakítani 

2. projektcsoport 

(taskforce) 

gyorsan elvégzendő feladat kivitelezésére, különböző szakmák 

képviselőiből állnak össze, munkájuk eredményessége a 

teammé váláson alapszik (társas rendszer, együvé tartozás 

érzésének kialakítása) 

3. munkacsoport 

(workteam) 

hosszabb ideig dolgoznak együtt egy nem sztenderdizált 

feladaton, speciális terméket, szolgáltatást állítanak elő, a 

feladat, és a munkamódszer kevésbé megtervezett, az 

együttműködés szabálya előre nem lefektetett, az új ötletek 

előállítása, az egymásrautaltság, és a magas együvé tartozás 

érzése a jellemző 

Forrás: Saját szerkesztés Cornelia Edding - Karl Schattenhofer: Bevezetés a teammunkába, In Dynamics 
Consulting Kft., Budapest, 2016., (29-32. o.) alapján. 

 

Szakmai körökben a csapatépítés során, az eredményes, jó teljesítményeket elérő teamek 

érdekében az egyik legismertebb, és használt klasszikusnak számító szereptipológia a Belbin 

(2018) féle team szerepcsoportosítás. Megközelítésében nyolc szerepet különböztet meg a 

team szerepek területén, mint a vállalatépítő (VÁ), elnök (EL), serkentő (SE), palánta 

(ötletgyártó, PA), forrásfeltáró (FO), helyzetértékelő (HE), csapatjátékos (CS) és a megvalósító 

(ME). A kidolgozott kérdőíve segítséget nyújt abban, hogy az megmutatja a különböző 

személyek esetében, azok milyen team szerepekkel jellemezhetőek. A szerepek tekintetében a 

fő megállapításai pedig a következők: 

◼ a bemutatott nyolc szerep betöltésével egy team bármilyen feladatot el tud végezni, bár 

mindegyikre nem mindig lesz szükség, 

◼ pszichometriai tesztek eredményei alapján két - két szerep áll leginkább összhangban a 

személyiséggel (az első a domináns szerep, a második legjobban egészíti ki az elsőt), 

◼ a team számára az a személy hasznos, aki be tudja tölteni azt a szükséges funkciót, amire 

még nincs embere a teamnek, 

◼ a team összeállítása során a funkciók egyensúlyára kell törekedni, így az emberi 

gyengeségek kompenzálhatóak, az erények viszont legelőnyösebben hasznosíthatóak. 

https://www.libri.hu/szerzok/cornelia_edding.html
https://www.libri.hu/szerzok/karl_schattenhofer.html
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21.2.2. A team munka alapja, tervezése, szervezése, irányítása 

Szakály (2013) Teammendzsement című tanulmányában átfogóan mutatja be a team munka 

folyamatát, menetét, az alkalmazható módszereket, egészen a teamek irányításának 

jelentőségéig terjedően. 

A team munka alapját a különböző képzettségű, szemléletű emberek együttműködésében látja, 

mely során a tudásukat, képességeiket egy közös probléma (cél, feladat) megoldására fordítják. 

A team munkának a célját ekként a jelentős, újszerű, bonyolult, nem ismétlődő problémáknak 

a gyors, és jó hatásfokú megoldása indokolja, és célja csak olyan feladat végrehajtása lehet, ami 

a működő szervezeti egységek keretei között (szabályozott tevékenységével) nem 

kivitelezhető, vagy időre nem teljesíthető, vagy az előbb említett szervezeti egységek nem 

megfelelő hatásfokkal végeznék el. 

Az esetében a team munka folyamatának ismertetése a vállaltok világára irányul, bár ezeket az 

elméleti ismereteket bármely szervezetnek a team munka során érdemes figyelembe venni. 

Ennek megfelelően elsőként érdemes áttekinteni a team munka folyamatának főbb szakaszait, 

néhány tartalmi elemét. 

A team feladatok tervezése esetében azt ajánlja, hogy egy vállalatnak minden dolgozója 

bármely időpontban javaslatot tehet a team feladat végrehajtására és a teamnek az alakítására. 

Fontosnak tartja emellett a korlátoknak a felállítását, mely a túlzott terhelés kialakulását, a 

team szétforgácsolódását előzi meg, a team munkát pedig mindig a legfontosabb területekre 

kell irányítani. 

A következő lépésben történik a team létrehozása, mely különböző szakterületeknek a 

munkatársaiból áll. Az alapítás a szervezet csúcsvezetőjének jogköre, illetve esetenként azt 

átruházhatja másnak, illetve a szakterületek vezetői is az irányított területeiken 

létrehozhatnak teameket. Ebben a szakaszban történik a team vezetőjének a megválasztása, a 

team személyi állományának, összetételének, létszámának kialakítása, a probléma 

meghatározása, és a teammunka céljának, feladatának, feltételeinek az ismertetése. Megjegyzi 

továbbá, hogy a teamek feladatorientált vegyes összetételű csoportok, és létszámuk 

tekintetében célszerűen korlátozottak. Problémamegoldás esetében az 5-9 főt tartja 

ideálisnak. 

Jelentős szakaszként van jelen a folyamatban a team és team alapítóinak a megállapodása. 

Ugyanis a team alapítóval történő megbeszélés után a team is értelmezi a team munka célját. 

Egyidejűleg megtárgyalja a megoldási lehetőségeket, feltételeket és ez alapján készíti el a 

megállapodás tervezetét, melyet a kölcsönös elfogadás után a team megállapodás követ. A 

megállapodás tartalma többnyire kiterjed a feladat meghatározására, az elérendő 

eredményekre, annak mérési módszereire, a határidőkre, és a teamet megillető juttatásokra, 

prémiumra, anyagi elismerésre. Az aláírt megállapodás képezi a team végleges 

munkaprogramját, és abban a szerepek felosztása is megtörténik. Itt kerül lefektetésre az is, 

hogy a team egyetemlegesen felel a feladat ellátásáért. 

A megállapodást követően a team munka veszi kezdetét. A team munka menete kiterjed a 

kollektív munkára, és a tagok egyéni munkájára, annak érdekében, hogy a team elérje a kitűzött 

célt. Ebben a fázisban a team vezetőjének a feladata a folyamat tervszerű irányítása, a munka 

koordinálása, a teljesítést akadályozó okok és körülmények elhárítása, a team együttes 

véleményének, álláspontjának a képviselése, és az információk szolgáltatása a team-munka 

eredményeiről. Ugyanakkor ez idő alatt a team tagok között fellépő közvetlen, közvetett 

kölcsönhatások a problémamegoldás hatékonyságát növelik, és ekkor történik meg team-
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munka korszerű módszereinek az elsajátítása és alkalmazása is (szellemi alkotótechnikák 

széles skálájának alkalmazásával) a hatékony, magas színvonalú munkavégzés érdekében. 

Végül a team munka eredményeinek, a team teljesítményének értékelése történik meg. A team 

vezető a munka befejezését követően a team alapítójának jelentést készít, egyidejűleg átadja, 

bemutatásra felajánlja a team-munka eredményét (javaslat, terv, prototípus, stb.). A team 

alapító ezt követően értékelést végez, melyet ismertet a teammel. A team munka team 

tagjainak az anyagi és erkölcsi elismerésével, és a team-munka záróülésével fejeződik be. 

(Szakály, 2013) 

21.2.3. A sikeres team, a team munka jellemzői 

Belbin (2018) a hatékony team munka alap feltételének azt tartja, hogy kedvező légkör 

kerüljön kialakításra a jól megtervezett csapat létrehozásához, fejlődésük biztosításához, majd 

csak ezután érdemes elkezdeni a tagok felkutatását (szaktudás, szerep alkalmasság alapján). A 

hatékonyság, sikeresség a szakemberek, és a vezetők részéről is fontos kérdés, vagyis mitől is 

sikeres egy team? Belbin (2018) esetében a sikertelen teamek, és a győztes teamek jól 

leírhatóak. A sikertelen, vesztes teamek esetében ugyanis rossz a csapat összeállítás, fontosnak 

tartja ezért a megfelelő kiválasztást, a bizonyos szellemi, értelmi képességek meglétét a 

teamben (szerepekhez is köti). Az ilyen teamekben a tagok jellemzően nem találják megfelelő 

szerepeiket. A győztes teamek ismérve ellenben, hogy összeállításuk ideális a 

személyiségjegyek alapján, szerepeiket kiválóan betöltik (személyiségnek megfelelő szerep), 

és az értelmi képességek is megfelelően oszlanak el (elnök, palánta). 

Szakály (2013) a sikeres team alapját hasonlóan Belbin-hez, a tagok egyéni speciális 

szaktudására, és a tagok teamen belüli szerepvállalására építi, és ezek összetétele a feladattal 

kell, hogy harmonizáljon. Nem utolsó sorban gyakorlatias megközelítésében a siker eléréséhez 

közösen kell olyan feltételeket teljesíteniük, mint megszabni a sürgős, feszített 

teljesítménynormákat, tevékenységi irányokat, meghatározni pár egyértelmű viselkedési 

szabályt, és a teljesítéssel közvetlen kapcsolatos néhány feladatot, célt. Fontos továbbá, hogy 

kellő figyelem legyen fordítva az első értekezletre, a cselekvésekre, élénkítve legyen a csoport 

friss tényekkel, információkkal, és sok időt töltsenek együtt, valamint aknázzák ki a pozitív 

visszajelzés, elismerés, jutalmazás hatásait. Kifejti azt is, hogy az embereket azonban 

készségeik és képességeik szerint kell kiválasztani, és nem személyi tulajdonságok alapján, 

mert a sikeres teameket a személyi fejlődés is jellemzi.  A vezetőség részéről pedig az 

eredményes team munka előfeltételének tartja, hogy a vezetők elismerik munkatársaik 

szakterületi tudását, meghallgatják mások véleményét, és képesek saját álláspontjukat 

megváltoztatni. Elfogadják a team munka sok megbeszélést, eszmecserét kíván, valamint 

átadják a team működéséhez szükséges fontos információkat. Tudatában vannak annak is, 

hogy a főnöki tekintélyük nem a szakmai fölényükön alapszik, és a beosztásukból eredő 

hatalmukat szakmai téren nem kívánják érvényesíteni. (Szakály, 2013) 
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21.3. A PROJEKTSZERVEZET 

21.3.1. A projektszervezet kialakítása, feladata, 

projektmenedzsment- csoport 

Lökkös (2017) leírja a projektszervezetek létrehozásának menetét, felépítését, szintjeit, 

összetételét, működési feladatait. Ajánlatos így a következőkben ezeknek a 

projektismereteknek az áttekintése. A projektszervezetek a projektfeladatok elvégzésére 

jönnek létre, különböző szakemberi összetétellel, és maga a projektmenedzsment foglalkozik 

ennek a speciális szervezetnek a megszervezésével, irányításával. A projektmenedzsment több 

tagból tevődik össze, ekként ennek leggyakoribb tagja a projektvezető (projektmenedzser), a 

pénzügyi szakértő, a szakmai feladatoknak a szakértői, és a konzorciumi partnereknek a 

képviselői. Ugyanakkor a szerző a szervezeti felépítésben, és működésben két szintet 

különböztet meg egymástól, a stratégiai (felügyeleti, döntéshozói), és az operatív 

(megvalósító) szintet. Végül a projektszervezet fő feladatának tartja a projekttervezést, a 

projektmenedzsment, projektvezető által felügyelt vezetést, irányítást, és a 

projektmenedzsment módszertanának alkalmazását. A projektszervezet (projektcsoport) 

kialakítását pedig öt lépésben mutatja be, melyek az alábbi táblázatban kerültek tömören 

összefoglalásra. 

21-3. táblázat: A projektszervezet kialakítása 

Lépések: Feladatok: 

1. lépés projektfeladatok meghatározása 

2. lépés munkakörök (szerepkörök) meghatározása, kapcsolódó feladatokkal, a 

munkakör motiváló legyen 

3. lépés a munkakörhöz kapcsolódó készségek, tapasztalatok meghatározása 

4. lépés projektcsoport szervezeti struktúrájának kialakítása, projektcsoport 

tagjainak kiválasztása, szerepek betöltése 

5. lépés külső kapcsolat keresése (szakértelem bevonása) 

Forrás: Saját szerkesztés Lökkös Tibor: A Projekt - A projektfolyamatok követése, finanszírozási ismeretek 
- Alapozó tankönyv - gyakorlati kézikönyv, SI-KER'993 Betéti Társaság, Budapest, 2017., (111-113. o.) 

alapján. 

 

Meglátása továbbá, hogy a projektszervezetek esetében csapatépítés is fontos fázis, mivel a 

feladatok kiosztása a csapatszellem kialakulását, és a motiváció fenntartását nem képes 

elősegíteni, ezért az együttműködés erősítésére kell törekedni a csapatépítés során, melynek 

fázisai a viharzás, alakulás, normakialakítás, működés, változás. (Lökkös, 2017) 

A projektben érintett szereplők kapcsán Hobbs (2011) nézete az, hogy egy ember több 

szerepet is betölthet, és a sikeres projekt kivitelezés szempontjából a hatékony 

kommunikációnak nagy jelentősége van. Főleg a projektszponzor, az ügyfél/végfelhasználó és 

a projektmenedzser közötti kapcsolat tekintetében (középpontban a projektmenedzser van, 

aki felel a projekt hatékony működéséért). 
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21.3.2. A projekt tervezése, a projekt menedzselés folyamata 

A projektszemléletű megközelítések tárgyalják a projekttervezés és projektmenedzselés 

folyamatát. Első esetben a projekt tervezés folyamatát több szakaszra bonthatjuk. Lökkös 

(2017) a tervezés folyamatán belül megkülönbözteti egymástól a projektmenedzsment 

felállítása (humán erőforrás biztosítása), a tervezési fázisindító megbeszélés, a 

struktúratervezés (tevékenységek, mérföldkövek), és a ráfordítás-elemzés (idő – időterv; 

Gantt- diagram, hisztogram, hálótervezés, költségráfordítás becslés) szakaszait. Míg 

projektmenedzselés alatt azt a tevékenység sorozatot érti, mellyel a projekt a kitűzött céljait 

képes megvalósítani. A projektmenedzsment- folyamatok alatt pedig az indítás, tervezés, 

végrehajtás, kontroll, valamint zárás szakaszait tárgyalja. (Lökkös, 2017) 

Hobbs (2011) projektmenedzsment alatt érti a meghatározott tevékenységek logikai 

láncolatát, és a következő öt tevékenységet határozza meg. Első lépés a projekt meghatározása 

(mit akar elérni, milyen feltételek mellett, idő, költség, minőség), majd a tervezés követi a 

teendőkről és azok sorrendjéről (az első lépés megismétlése, pontos terv készítése). A 

kivitelezés lehetővé teszi a cél megvalósítását (a munka előrehaladásának ellenőrzése, 

változtatások, kommunikáció, az emberek hatékony irányítása), és ezt követően történik a 

projekt eredményeinek átadása azok részére, akik használni fogják. Végül az értékelés az 

elvégzett munka elemzését jelenti. (Hobbs, 2011) 

Ellenben Simon és Endrei (2009) a projekt menedzselés folyamatát négy fő fázisra osztják, és 

azon belül további alfázisokat különböztetnek meg. Érdemes a következőkben a táblázat 

alapján áttekinteni a legfontosabb fázisokat, a szükséges projektlépéseket a sikeres projekt 

menedzselés céljából. 

21-4. táblázat: A projektmenedzselés fázisai 

Fázisok Lépések Feladatok leírása 

1. Előkészítés ötlettesztelés információgyűjtés a célcsoportot 

érdekli e a program 

célcsoport meghatározása célcsoport körülírása 

igények felmérése célcsoport igényeinek felmérése 

információgyűjtés a lehetséges 

adományozókról 

elképzelések támogatóinak 

feltérképezése 

információgyűjtés a program 

várható költségéről 

valós költségek meghatározása 

erőforrások felmérése humán, tárgyi, infrastrukturális, stb. 

felmérése 

információkat közlő média 

felkutatása 

kommunikáció, médiakapcsolat 

kiépítése 

2. Tervezés célmeghatározás, eszköz 

kiválasztás 

hatékony módszer kiválasztása a 

meghatározott (javulást hozó) célhoz 

projektfeladat meghatározás, 

elosztás a munkatársak között 

a projektmunkatársak munkájának 

összehangolása 
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költségvetés elkészítés költségvetés elkészítése 

forrásteremtés döntés a megcélozni kívánt 

forrásokról 

kommunikáció stratégia 

kialakítása 

mennyit, hogyan kommunikálni a 

programról 

értékelés értékelési szempontok 

meghatározása 

3. Megvalósítás pénzügyek projekt. szintű elszámolási rendszer 

kiépítése 

munkatársak motiválása eszközök kiválasztása a munkatársak 

elköteleződésének irányába 

időközi értékelések részfeladatonként, havonta értékelés 

kapcsolattartás az 

adományozókkal 

szerződéskötés, informálásuk 

4. Utánkövetés, 

értéklelés 

pénzügyi jelentés a tervezethez képest miért van 

eltérés 

szakmai beszámoló rögzíteni a program hatását a 

szakmaiságra 

végső team- munka értékelés team- ülés, közös értékelés 

marketing elemzés a projekt, mint árucikk eladhatósága 

értékelés a hatásokról a program hozzájárult –e a 

küldetéshez 

kommunikáció az eredményekről eredmények kommunikálása 

(sajtótájékoztató, konferencia, stb.) 

Forrás: Saját szerkesztés Simon Ildikó – Endrei Balázs: A projkettervezés, In: Hegyesi Gábor, Talyigás 
Katalin: A szociális munka elmélete és gyakorlata - A szociális munka adminisztrációja – 

Szolgáltatásszervezés – Minőségbiztosítás, Wesley János Kiadó, Budapest, 2009., (193-200. o.) alapján. 

21.4. GYAKORLATI FELADATOK, PROJEKTTERVEZÉS 

Gyakorlat leírása: Az idősek ellátásával kapcsolatos hazai és nemzetközi projektek 

összegyűjtése, céljaik, prioritásaik, módszereik, eredményeik elemzése, bemutatása. 

Az alábbi feladatok kivitelezése gyakorlati tapasztalatot nyújt a projektek tervezéséhez. A 

feladatok egy részét a gyakorlati órákon ajánlatos kiscsoportokban elvégezni (4-5 fő), 

interaktív módon. A másik része otthoni feladatként, írásos formában is teljesíthető. A 

gyakorlati feladatok kivitelezése egyben az elméleti tudás ellenőrzését is szolgálja. 

1. Az idősek ellátásával kapcsolatos hazai és nemzetközi projektek összegyűjtése (kiírt és 

megvalósult pályázatok). 

https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=1&_clearfilters=1&fld_compound_target=names&fld_compound=%22Wesley%20János%20Kiadó%22
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2. Egy kiválasztott pályázat alapján egy projekt megtervezése az alábbi főbb szempontok 

alapján: 

◼ pályázó szervezet körülírása, pályázathoz kapcsolódó tevékenysége, 

◼ a projekt indokoltsága, célja (probléma, célfa), célcsoportja, 

◼ a projekt tevékenysége (feladat, időtervek), a projekt humánerőforrása (feladatok 

kivitelezéséhez szükséges erőforrás), 

◼ elérni kívánt eredmények, hatásaik, kockázatok, 

◼ kommunikációs terv, fenntarthatóság, stb. 

3. A kiválasztott, elemzett projekt milyen célt szolgál, a célcsoport számára milyen 

hozadékkal bír (probléma, célok meghatározása)? 

4. A kiválasztott, elemzett projektben milyen célt szolgál a projekt team, a projekt team mely 

tagjai kapnak szerepet, és mi a feladatuk? 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A tantárgy a team munka, és a projekttervezés alapjaihoz kapcsolódó elméleti ismeretek 

elsajátításához nyújt segítséget. Az elméleti rész támpontokat ad a gyakorlati feladatok 

értelmezéséhez, kivitelezéséhez, és ezen keresztül a sikeres projekttervezés, és projekt 

menedzselés elsajátítására. Az elméleti ismeretek, fontosabb definíciók felölelik a szervezet, 

csoport, team témakörök szervezeti szintű megközelítését, mely a team munka, 

projekttervezés, menedzselés folyamatának a kereteit, feltételeit biztosítják. Másrészt a 

gyakorlati feladatok lehetőséget adnak arra, hogy interaktív módon az idősek ellátásával 

kapcsolatos projektek feldolgozásra kerüljenek. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a team, mi a team munka? 

2. Milyen típusú teamek vannak, milyen jellemzőkkel bírnak? 

3. Milyen team szerepek különböztethetőek meg? 

4. Melyek a projektszervezet kialakításának főbb lépései? 

5. Melyek a projektmenedzselés főbb fázisai? 

IRODALOMJEGYZÉK 

Kötelező irodalom 

Cornelia Edding - Karl Schattenhofer: Bevezetés a teammunkába, In Dynamics Consulting Kft., 

Budapest, 2016. 
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Lökkös Tibor: A Projekt - A projektfolyamatok követése, finanszírozási ismeretek - Alapozó 

tankönyv - gyakorlati kézikönyv, SI-KER'993 Betéti Társaság, Budapest, 2017. 

Meredith Belbin: A team - avagy az együttműködő csoport, Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2018. 

Peter Hobbs: Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest, 2011. 

Simon Ildikó – Endrei Balázs: A projkettervezés, In: Hegyesi Gábor, Talyigás Katalin: A szociális 

munka elmélete és gyakorlata - A szociális munka adminisztrációja – Szolgáltatásszervezés – 

Minőségbiztosítás, Wesley János Kiadó, Budapest, 2009. 

Szakály Dezső: Teammenedzsment, “Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló 

távoktatási hálózatban” projekt, Miskolc 2013. http://gtk.uni-

miskolc.hu/files/5026/Teammenedzsment.pdf Letöltés ideje: 2019. január 05. 

Ajánlott irodalom 

Bakacsi Gyula: A szervezeti magatartás alapjai - Alaptankönyv Bachelor hallgatók számára, 

Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest, 2015. 

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája, Kossuth Kiadó, 

Budapest, 2015. 

Csepeli György: Szociálpszichológia mindenkiben, Kossuth Kiadó, Budapest, 2014. 

Dobák Miklós - Antal Zsuzsanna: Vezetés és szervezés – Szervezetek kialakítása és 

működtetése, Akadémia kiadó, Budapest, 2016. 

Erling S. Andersen - Kristoffer V. Grude - Tor Haug: GDPM - Célvezérelt projektmenedzsment – 

Hatékony technikák és stratégiák, BMS Informatikai Kft., Budapest, 2006. 

  

http://gtk.uni-miskolc.hu/files/5026/Teammenedzsment.pdf
http://gtk.uni-miskolc.hu/files/5026/Teammenedzsment.pdf
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FOGALOMTÁR 

AB OVO BETEGSÉGEK 

olyan genetikailag kódolt betegségeket jelent, melyek hamar megjelennek, de vannak olyan 

betegségek, melyek akkor alakulnak ki, ha más faktorok megléte is biztosított. 

ADL 

A demenciával élő beteg mindennapi tevékenységének (activity of daily living, ADL) zavara, 

amelyért a demenciához kapcsolódó lebenytünetek együttesen felelősek. 

AEGIZMUS 

az idős emberekkel szembeni előítéletesség, hátrányos megkülönböztetés, megbélyegzés, 

szisztematikus sztereotipizálás. 

AKTÍV IDŐSKOR 

az időskorú népesség alkalmassá, képessé tétele arra, hogy minél tovább megőrizze 

frissességét, egészségét, hogy szabadon döntsön a mindennapjairól. 

AKTÍV IDŐSÖDÉS 

az idősödést korábban a „deficit modell” jellemezte, kihangsúlyozva a hiányosságokat, 

veszteségeket. Az „aktív öregedés” modellje ezzel szemben az időskort lehetőségként 

értelmezi. Törekvése arra irányul, hogy az idősek aktív résztvevői maradjanak a 

társadalomnak, nem csupán ellátásra szoruló, mint több terhet jelentő rétegként jelenjenek 

meg a köztudatban. A figyelmet az emberi élet kiteljesedésére fordítja és nem kizárólag a 

szociális és egészségügyi vonatkozásokra szűkíti le. 

Az aktív időskor jelentéstartalmának négy legfontosabb eleme az aktivitás, az autonómia, a 

függetlenség, az életminőség, a várható egészséges élettartam. 

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK 

Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott alapvető emberi jogok. 

Az uniós országok közötti együttműködés új keretrendszerét biztosítja, mellyel az uniós 

országok nemzeti politikái ily módon irányíthatóvá váltak bizonyos közös célkitűzések felé. 

APÁTIA 

Közönyös, érdektelen, egykedvű, közömbös, motiváltság, érzelmek nélküli lelkiállapot. 

BPSD TÜNETEK 

a demenciához társuló viselkedési és pszichés tünetek együttese. 
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CSOPORTMUNKA 

szociális munka munkaforma, mely csoportokkal végzett olyan tevékenység, mely segíti az 

egyéni igényeik kielégítését, célok elérését, mindamellett biztosítja a csoport fejlődését, 

feladatok végrehajtását is. 

DEGENERATÍV DEMENCIA 

Az idegrendszeri betegségek azon csoportját nevezzük degeneratív betegségeknek, 

amelyekben az ideg- és gliasejtek pusztulásának oka elsődlegesen idegrendszeri; más 

szervekben elváltozások nem vagy csak minimális mértékben mutathatók ki. 

Demencia: időskori szellemi hanyatlás, melynek fő jellemzője az elégtelen emlékezőtehetség, a 

koncentrációkészség csökkenése, és az intellektuális teljesítőképesség olyan szintű romlása, 

amely már a mindennapi életben is jelentős problémákat okoz. 

DEMENCIA 

szellemi hanyatlás, a szellemi tevékenységek fokozatos és visszafordíthatatlan romlása, a 

memória, a gondolkodás, az érzelmek és a társas készségek hanyatlása, az önellátó képességek 

fokozatos elvesztése. 

A demencia egy szindróma, ami egy krónikus vagy egyre súlyosbodó agybetegség 

következménye. A magasabb kognitív funkciók károsodásával jár, így károsodik az emlékezet, 

a gondolkodás, tájékozódás, megértés, számolás, tanulás, nyelv, véleményalkotás, 

döntéshozatal. A demencia definíciója sokat változott a közelmúltban. A legfrissebb definíció 

szerint (DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)) a 

demencia, mint diagnózis már nem szerepel, annak elsősorban stigmatizáló hatása miatt nem 

javasolták használatát. Helyette a „Major neurokognitív betegség” fogalmát vezették be, mely 

azonban nehézkes, nem terjedt még el. 

DEMENS ELLÁTÁS 

komplex tevékenység, melyet a mentálisan hanyatló idős alapvető szükségletihez igazodó 

segítségnyújtás jellemez. Az egészségügyi és szociális ellátás egymást kiegészítve nyújt 

megoldási lehetőséget a demenciával élő személyek jellegzetes ápolási problémáira. 

DEMOGRÁFIA FOLYAMATOK 

a népesség számának, összetételének, területi elhelyezkedésének és állapotának, ezek 

változásainak és tényezőinek, valamint a népesség és a népesedés jelenségeihez fűződő 

társadalmi-gazdasági kölcsönhatásainak és következményekeinek változása. 

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 

a tanulás egész életen keresztüli folytatása, mely idős korban sem zárul le, ami elsősorban az 

informális és nem a formális tanulás lehetőségeken tud megvalósulni, mit például az idősek 

akadémiája, a harmadik kor egyeteme. 
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EGÉSZSÉG 

anatómiai integritás, alkalmasság értékes szerep betöltésére a családban, a munkahelyen és a 

társadalomban, alkalmasság a fizikai, biológiai és szociális stresszhelyzetek feldolgozására, a 

„jóllét” érzése, mentesség a megbetegedés és az idő előtti halálozás fenyegetésétől. 

EGÉSZSÉGDETERMINÁNSOK 

azok az alapvető tényezők és hatások, melyek az egyén, és kiterjesztett értelemben egy 

közösség, egészségi állapotát meghatározzák. 

EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS 

újszerű szemléletformálás az időskor elfogadására, megélésére – amely felkészülést jelent az 

időskorra, biológiai, pszichológiai, interdiszciplináris területek alkalmazásával. Aktivitás és 

magatartás, amely csökkenti a betegségek fellépésének rizikóját és növeli a fizikai, érzelmi és 

mentális egészséget az idősödés folyamán. 

EGÉSZSÉGMAGATARTÁS – KOCKÁZATOK 

Az egészségmagatartáshoz köthető kockázatok a nem megfelelő táplálkozás, az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás, a fizikai aktivitás hiánya, mely jelentősen rontja az egészségi 

állapot megőrzését. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 

olyan fogalom, amely az egészséget elősegítő életmód, és az ezt ösztönző társadalmi, gazdasági, 

környezeti és személyes tényezők támogatását öleli fel. 

EGYÉNI GONDOZÁSI TERV 

A gondozási terv az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, 

rendszerességéről, időtartamáról készül. Egyénre szabottan határozza meg az ellátásban 

részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat, egyéb 

szolgáltatások tartalmát, és azok megvalósításának módszereit. 

ÉLETVÉGI KÉRDÉSEK 

magába foglalja a döntési helyzeteket, valamint azok dilemmáit, illetve a támogatási 

lehetőségeket a döntéshozatalban. Az életvégi döntési helyzetek összefüggnek az emberi 

méltóság sérülésével, illetve a betegek szenvedésével, és egyre jobban befolyásolják a 

betegjogok. 

ÉLŐ VÉGRENDELET 

egy olyan előzetes rendelkezés, amely a palliatív ellátást igénylő személy akaratát tartalmazza, 

arra az időszakra, amikor ő már cselekvőképtelenné válik. A megadott helyettes döntéshozó 

lesz jogosult a nyilatkozatot tevő cselekvőképtelensége esetén egészségügyi ellátásáról 

dönteni, kívánságait megerősíteni. 
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ÉRDEKVÉDELEM 

az érdekképviselt személyek, szervezetek anyagi, szellemi vagy erkölcsi érdekeinek egyszeri 

vagy folyamatos képviselete más személyek, szervezet, intézetek előtt. 

ESENDŐSÉGSZINDRÓMA 

fokozott stresszérzékenységgel, csökkent alkalmazkodási potenciállal járó állapot, mely 

leginkább az időskorúakat és krónikus betegeket érinti, amelyben a szervezet homeosztatikus 

rezerv kapacitása, regenerációs képessége kimerül. 

ESETMUNKA 

a szociális munka egyik leggyakoribb munkaformája, egyéneknek, és családoknak nyújt 

segítséget problémáiknak a megoldásában egy problémamegoldó modell mentén, különböző 

módszerek, technikák alkalmazásával. 

FELKÉSZÜLÉS AZ IDŐSKORRA 

minden embereknek saját felelősséges önmaga és környezete, társadalma számára, hogy a 

lehető legoptimálisabban használja fel a jogi-társadalmi környezeti tényezőket, amely az 

időskor megélését befolyásolják. 

FIZIKAI AKTIVITÁS 

az idős embereknél fellépő igény a mindennapi tevékenység kapcsán, önellátás, közvetlen 

környezetben végzett fizikai munka és játék, sporttevékenység. 

FOGLALKOZÁSTERÁPIA 

élménycentrikus, a személyiség kreatív-alkotó erőit felébresztő és fejlesztő, az individualizáció 

kibontakozását és a hatékony viselkedés elsajátítását célzó eljárások összessége, amelyek a 

szabadidő tartalmas kitöltésére való felkészítést szolgálják és segítenek kialakítani a 

szociálisan funkcióképes életvitelt. 

GERIÁTRIA 

megelőző, gyógyító és rehabilitáló idősorvoslás; az öregkorban előforduló betegségekkel 

foglalkozó tudomány. 

GERONTOLÓGIA 

az öregedés és öregkor élet-és kórtanával foglalkozó tudomány. Alap- és alkalmazott 

kutatásokkal vizsgálja az életfolyamatok időben előrehaladó változásait és megfogalmazza az 

öregedés és öregkor jellemző törvényszerűségeit. Az embert élettani, lélektani, társadalmi és 

ökológiai rendszerében tanulmányozza és öregedésének fajra és személyre jellemző 

sajátosságait "normál" és kóros csoportosításban értelmezi. 

GONDOZÁSI KÖRNYEZET 

a demencia megnyilvánulási módja az érintett tárgyi környezetének átalakítását teszi 

szükségessé. Olyan környezet, amelyben a mentálisan hanyatló idős készségit funkcionálisan 
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meg tudja őrizni, illetve meg tudja erősíteni, valamint támaszkodni tud a még meglévő 

mobilizálható készségeire. 

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETVIZSGÁLAT 

A gondozási szükségletvizsgálat egyrészt az idősek valós szükségleteinek felmérését célozza 

meg, másrészt az igénybevételi eljárás részeként a házi segítségnyújtás és az idősek otthona 

szolgáltatásra való jogosultság feltételeként a rászorultság megállapítására szolgáló eszköz. 

GYAKORLATI NAPLÓ 

a gyakorlati naplóban tényszerűen kell beszámolni a szakmai gyakorlaton végzett munkáról. 

Napi lebontásban mutatja be a hét eseményeit, vagyis rögzíti, hogy mely munkanapokon, 

mennyi időt és azt hogyan tölt a hallgató a gyakorlati helyen. 

GYÁSZ 

a gyász egy - szakaszokban zajló – természetes folyamat, melyet valamilyen veszteség átélése 

vált ki. A veszteségre adott reakciót több tényező is meghatározhatja. 

GYÁSZREAKCIÓ FÁZISAI 

A gyász valamilyen veszteség (halál, kapcsolat megszakadása, munkahely elvesztése, stb.) 

következtében kialakult állapot. Egy szeretett személy elvesztése intenzív reakciót vált ki az 

egyénből. A gyász több fázison keresztül haladó hosszú folyamat, melyben a gyászolónak az 

elhunyt nélküli életét, új helyzetét, szerepeit, kapcsolatrendszerét kell stabilizálnia, megtalálni 

érzelmi egyensúlyát és önazonosságát. Ennek a folyamatnak a végig vitele az egészségünk 

megőrzése szempontjából nagyon fontos.  

Az első szakasz az elzárkózás, elutasítás szakasza (fájdalmas, szomorú tény elutasítása), a 

második időszak az érzelmek feltörése, felszakadása időszaka, a harmadik szakasz a „keresés-

megtalálás-elválás, a negyedik szakasz „új viszonyulás saját magunkhoz és a világhoz. 

HALDOKLÁS 

a haldoklás természetes folyamat, melyben a haldokló orvosi szempontból visszafordíthatatlan 

állapotban van, gyógyító terápia már nem lehetséges. Általában a halál előtti néhány nap vagy 

óra. 

HIPOTÉZIS 

egy előzetes felvetés a kutatás tárgyára vonatkozóan, mely a kutatás során nyer beigazolást, 

vagy elvetést. 

HOSPICE-SZELLEMISÉG 

olyan filozófia, melynek célja a haldokló kirekesztettségének megszüntetése, egy olyan 

környezet kialakításával, melyben a haldokló megmaradt fizikai és szellemi képességeit 

használni tudja. 
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HUMÁN ÖKOLÓGIAI MODELL 

Az embert az őt körülvevő társadalmi környezete kölcsönhatásában ábrázolja. hét, egymással 

szoros kapcsolatban álló szint alapján. (1) fizikai, (2) interperszonális, (3) interperszonális, (4) 

család és más kiscsoportok, (5) helyi közösségek, (6) kultúra, (7) nemzet, állam, társadalom. 

Ökorendszer hét szintje azt írja le, hogy miként működnek a természetes támaszok az egyes 

szinteken, másrészt, hogy mi történik, amikor ezek összeomlanak. 

Az egyént körülvevő erőforrások, a természetes és mesterséges támogató erők meghatározzák 

az életminőséget, a szükségletek kielégítésének lehetőségét és módját. 

HUMÁN ÖKORENDSZER 

az egymással kölcsönhatásban lévő emberek, rendszerek elmélete, továbbá megmutatja a 

szociális munka beavatkozási szintjeit, melyre akkor kerül sor, ha a természetes támaszok nem 

jól működnek. 

IDENTITÁS 

Én-azonosság, önmeghatározás szerepeken, magatartásformákon, értékrendszeren keresztül, 

mely a "teljes én" érzésével társul. A személyiségfejlődés eredménye, a szocializáció 

eredménye, az emberi kölcsönhatások során jön létre. 

Típusai 

◼ nemi identitás 

◼ nemzeti identitás 

◼ vallási identitás 

◼ szakmai identitás 

IDŐSEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJA 

az időskorú lakosság bevonása a társadalmi tevékenységekbe, ahol az életük során 

megszerzett tudást, tapasztalatot, életbölcsességet tudják átadni a társalom más generációi 

számára. 

IDŐSKORI DEPRESSZIÓ 

az az állapot, amikor az idősödéssel együtt járó pszichoszociális, organikus és a biológiai 

tényezők jelentősége az egyén számára fokozódik. 

IDŐSKORI ELESÉSEK 

a 65 év felettieket érintő elesés. Az elesés egy hirtelen, akaratlan testhelyzet változás, amikor 

az egyén egy alacsonyabb szintre (felületre, tárgyra) kerül, és amely nem akut bénulás, 

epilepsziás roham, vagy külső erőbehatás következménye. Bármely esemény, amelyet az 

elesést elszenvedő, vagy szemtanú beszámolója alapján alacsonyabb szintre történő nyugalmi 

helyzetbe kerüléssel határozhatunk meg, és amely nem jár eszméletvesztéssel. 

IDŐSKORI ÉLETMINŐSÉG 

időskorban az objektív életfeltételi kereteken belül formálódó boldogság, elégedettség szintjét, 

a létfeltételek megélését, az objektív feltételek szubjektív érzékelését tekintjük. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magatart%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szocializ%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemi_identit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
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IDŐSKORI FÜGGETLENSÉG – CSELEKVŐKÉPESSÉG 

teljesjogú magyar állampolgár, aki ügyeinek vitelére képes – a jogképesség a halállal szűnik 

meg. 

IDŐSKORI KRÍZIS 

krízisről akkor beszélünk, ha a veszélyeztető helyzet nem elkerülhető, az egyén számára 

kitüntetett fontosságú, minden figyelme, erőfeszítése erre irányul. Az egyén nem tudja 

elkerülni a helyzetet, kénytelen szembenézni vele, szokásos problémamegoldó eszközei 

elégtelenek (coping és megküzdési stratégiák). 

IDŐSKORI PSZICHÓZIS 

fogalma igen tág, patogenezisüket tekintve különböző kórképeket fednek le, a pszichózis a 

valóságtesztelés súlyos zavarát jelenti, a valósággal fennálló kapcsolat elvész és megjelennek a 

súlyos pszichopatológiai tünetek, például a téveszme, a megfelelő kommunikációra való 

képtelenség, az érzékcsalódás, a betegségbelátás hiánya. 

IDŐSKORI SZKIZOFRÉNIA 

az elmeműködés zavarának súlyos formája, melyet a különböző pszichés működések, mint pl. 

észlelés, gondolkodás, érzelmi élet, motiváció, valóságérzékelés, magatartás zavarai 

jellemeznek, változatos munkahelyi és szociális működési zavarok kíséretében. A jellegzetes 

tünetek legalább egy hónapon keresztül (sikeres kezelést követően rövidebb ideig), de egyes 

jegyek hat hónapon túl is fennállnak. 

IDŐSKORI VESZTESÉGÉLMÉNYEK 

Időskorban számos olyan helyzet, nehézség adódik, amely megoldhatatlan vagy nehezen 

visszafordítható, mint a testi, érzékszervi betegségek, veszteségek, melyekkel kénytelen az 

egyén szembenézni. 

IMMOBILIZÁCIÓ 

a hosszantartó ágynyugalom, inaktivitás következtében kialakuló, az egész szervezetet érintő 

tünetegyüttes. 

INTERGENERÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

a fiatal korosztály és az idősek közötti olyan kapcsolatot, interakciót jelent, mely során a 

generációk átadnak egymásnak olyan ismereteket, tudást, tapasztalatot, amely sajátosan az 

adott generáció birtokában van, (például: infokommunikációs eszközök használatnak tanítása, 

generációk tortája) vagy közös programok által maradandó élmények birtokába jutnak. 

INTERPROFESSZIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

az együttműködés két vagy több különböző szakma képviselői között jön létre, mely során 

tudásukat és erőforrásaikat megosztják egymással egy közös ügy vagy cél érdekében. 
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JOGINTÉZMÉNY 

a magyar társadalomban az alaptörvényben megfogalmazott jogok érvényre juttatása, annak 

sérülése esetén a rendelkezésre álló hivatali szervek együttese. 

JÓLÉTI KIADÁSOK 

jóléti államoknak a polgárok elemi jólétének biztosítására irányuló állami felelősségvállalása. 

A jóléti kiadások formái közé tartozik a hagyományos jóléti kiadások: oktatás, egészségügy, TB 

ellátások, nyugdíj, táppénz, családi támogatások, foglalkoztatáspolitika, önkormányzati 

szociális ellátások. A másik az un. közvetlen támogatások: fogyasztási ártámogatás, lakásügyek 

támogatása. 

KETTŐS ÖREGEDÉS 

A születéskor várható élettartam hosszabbodásával egyidőben a termékenység alacsony 

szintű, a halálozások száma meghaladja az élve születések számát. Az egymást erősítő folyamat 

következtében a demográfiai folyamatok felgyorsulnak. 

KOMPETENCIA A SZOCIÁLIS GYAKORLATBAN 

a kompetencia alapú megközelítés lehetővé teszi a gyakorlat szisztematikus megközelítését, 

könnyíti a társszakmákkal való együttműködést és az egységes nyelvezet kialakítását. A 

szakmai kompetenciákat a szakmai és vizsgakövetelmények tartalmazzák. 

KORFA 

A korfa a népesség nemenkénti koreloszlását ábrázoló szalagdiagram. A grafikon bal oldalán a 

férfiak, jobb oldalán a nők számának (vagy százalékos eloszlásának) megfelelő hosszúságú 

vízszintes sávok mutatják az adott életkorú népesség számát (vagy százalékos eloszlását), 

általában korévenként. A korfán alul helyezkednek el a legfiatalabb, majd felfelé haladva az 

egyre idősebb korosztályok. 

KÖZÖSSÉGI SZOCIÁLIS MUNKA 

szociális munka munkaforma, közösségekkel végzett olyan tevékenység, mely segíti a helyi 

közösség erősítését, fejlesztését, érdekérvényesítését, a szükségletek, források feltárását, a 

problémák megoldását, a szolgáltatások fejlesztését. 

KRÍZIS 

görög eredetű szó, jelentése döntés, fordulat, válság. Orvosi értelemben használt kifejezés, 

életveszélyes állapotot, sokkot, súlyos testi veszélyeztetettséget jelent. Megkülönböztetünk 

fejlődési és akcidentális (esetleges) kríziseket. A krízishelyzet lélektanilag kritikus szituáció, az 

egyén kénytelen a lélektani egyensúlyát veszélyeztető körülményekkel szembenézni, a 

probléma mindennél fontosabbá válik számára, ami semmiképpen sem elkerülhető, kénytelen 

szembenézni vele, minden figyelme és erőfeszítése a megoldásra irányul, azonban a fennálló 

helyzetet szokásos problémamegoldó eszközökkel nem tudja megoldani. 
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KRÍZISINTERVENCIÓ 

A krízisintervenció a tanácsadás speciális formája, a szó klasszikus értelmében nem 

pszichoterápia, hanem egy hatékony segítő beavatkozás. Általában 4-5 alkalom elegendő lehet, 

ha az egyén motivált és nem veszteségélmények halmozódása áll fenn, súlyosabb helyzetekben 

nem ritka a heti 3-5 találkozás sem. 

KVALITATÍV KUTATÁS 

olyan kutatási módszer, mely az egyes dolgok minőségének, milyenségének vizsgálatán 

keresztül válaszolja meg a felvetett kérdéseket. 

KVANTITATÍV KUTATÁS 

olyan kutatási módszer, mely a mérhető mennyiségek, számszerűsítéssel nyert eredmények 

által válaszolja meg a felvetett kérdéseket. 

MENTÁLIS 

Minden olyan folyamat, ami a szellemi működéssel, értelemmel kapcsolatos. 

MENTÁLIS HANYATLÁS IDŐSKORBAN 

egy olyan gyűjtőfogalom, amely megnyilvánulhat az addig megszerzett ismeretek 

alkalmazásának és felidézésének romlásában vagy elvesztésében, illetve az új ismeretek 

megszerzésének, rögzítésének, felidézésének elmaradásában. 

MENTÁLIS ZAVAR 

A mentális funkciók sikertelen működése jellemzi. Az érzelmi, viselkedési és szociális 

éretlenség, vagy hanyatlás állapota, érzelmi vagy magatartási társas beilleszkedési zavar. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A minőség az emberek igényeinek megfelelő alapvetés – melyre szervezett keretek közötti 

minőségi szolgáltatással kell felelni, a különböző rendszereknek. 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

Az a folyamat, amely során a szervezet szereplői, az érintett felek egymással párbeszédet 

folytatva, meghatározzák a jó szolgálatások kritériumait. 

MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS 

a szolgáltató és igénybe vevő között létrejövő érintkezési pont, kapcsolat, amely a vevő 

igényeinek maximálisan megfelelő (ár-értékarány) jó szolgáltatás. 

MINTAVÉTEL 

olyan eljárás, mely lehetővé teszi az alapsokaságból az elemzési egység, minta létrehozását a 

kutatás elvégezéséhez. 
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MOTIVÁCIÓ 

az idősek részéről történő megnyilvánulás, amely nem más, mint tanulás, érdeklődés, 

késztetés, igény egy új témával, területtel kapcsolatosan. 

NYITOTT KOORDINÁCIÓS MÓDSZER 

Az Európai Unióban a kormányközi döntéshozatal egyik formája, melyet „puha jog” kifejezéssel 

jellemezhetünk, ugyanis nem eredményez kötelező erejű uniós jogalkotási intézkedéseket, és 

nem kötelezi az uniós országokat jogszabályok bevezetésére vagy módosítására. 

Az uniós országok közötti együttműködés új keretrendszerét biztosítja, mellyel az uniós 

országok nemzeti politikái ily módon irányíthatóvá váltak bizonyos közös célkitűzések felé. 

Nyitott koordinációs módszer alapját elsősorban az alábbiak képezik: 

◼ az elérendő célkitűzések közös azonosítása és pontos meghatározása (a Tanács által 

elfogadva); 

◼ közösen megállapított mérési eszközök (statisztikák, mutatók, iránymutatások); 

◼ teljesítményértékelés, azaz az uniós országok teljesítményének összehasonlítása és 

bevált gyakorlatainak megosztása (a Bizottság által felügyelve). 

ÖNGONDOSKODÁS 

társadalomban megélt tevékenysége, amelyért önmaga felelősséggel tartozik, anyagi források 

időskorra elrendezett formája. 

PALLIATÍV ELLÁTÁS 

egy olyan megközelítés, melyben a terminális állapotú betegek és családjuk életminőségét 

kívánják javítani, az emberi méltóság megőrzésére összpontosítva, a szenvedés megelőzése és 

enyhítése által. 

PREVENCIÓ 

megelőzés, melynek három szintje jelenik meg, primer, tercier, szekunder. 

PROJEKTMENEDZSELÉS 

az a folyamat, mellyel a projekt kitűzött céljai megvalósíthatóak. 

PROJEKTSZERVEZET 

sajátos jellemzőkkel lehatárolható szervezet, mely projektfeladatok elvégzésére jön létre, és 

működtetését a projektmenedzsment végzi. 

PROJEKTTERVEZÉS 

az a folyamat, amely egy projektnek a megtervezését teszi lehetővé. 

RENDSZERSZEMLÉLET 

Komplex megközelítési módszer, amelynek alapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az 

alkotóelemek halmaza, hanem azoknak együttesként viselkedő egysége. Az egész több, mint a 

részek összege, a rendszer tulajdonságai nem következnek az alkotórészek jellegzetességeiből. 
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A rendszerek elemekből épülnek fel, és nem elég azokat megismerni, hanem a kapcsolataikat, 

kölcsönhatásaikat kell megértenünk. 

SPIRITUALITÁS 

olyan érzések és tapasztalatok összessége, amelyek az élet értelmével és az élet céljaival állnak 

összefüggésben. Egy másik kontextusban: olyan világnézeti formák, irányzatok összessége, 

amelyek a szellemi, a természetfeletti erők, továbbá a lélek értelmezésén, magyarázatán 

alapulnak. 

STROKE 

gyűjtőfogalom, minden olyan esetet, mely az agyi erekben keletkezik, ide sorolunk, például agyi 

infarktusok, agyvérzés, agyérgörcs. 

SZAKRÁLIS 

isteni, szent, természetfeletti eredetű, más értelemben egyházi jellegű. 

SZEMÉLYKÖZPONTÚ GONDOZÁS 

tágabban kell értelmeznünk, mint a személyre szabott gondozást. Az elsajátított készségeket, 

valamint az értékrendet és attitűdöt foglalja magában. Célja a jól-léti szint megtartása, javítása. 

SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS 

A szociális szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket, jogosultságokat vizsgáló 

módszer, illetve intézkedés. 

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ 

Az Európai Unió szociális innovációként definiálja azokat az új ötleteket, kezdeményezéseket, 

amelyek kielégítik a szociális szükségleteket és új szociális kapcsolatokat, együttműködést 

eredményeznek. 

SZOCIÁLIS MUNKA 

több definíciója létezik, leginkább az a funkciója hangsúlyozott, mely a problémák 

megoldásában nyújt segítséget egyéneknek, családoknak, csoportoknak, közösségeknek. 

SZOCIÁLTERÁPIA 

önálló szakmai identitással rendelkező, a személyiségfejlesztéssel, a szenvedélybetegségek 

megelőzésével, az érintettek (kliensek) rehabilitációjával foglalkozó, módszer. 

SZOCIOTERÁPIA 

olyan alapvető gyógyítási módszer, amelynek célja a beteg kapcsolatlehetőségeinek a lehető 

legmagasabb szintre történő emelése, eszköze a csoportban végzett társadalmi, az emberi faj 

fejlődését biztosító tevékenységek, a módja pedig a tanulás-nevelés. 

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

A szolgáltatásfejlesztés folyamatba épített tevékenység. 
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Jelentheti 

◼ új szolgáltatások kifejlesztését annak érdekében, hogy lépést tartson a célcsoport 

változó szükségleteivel, 

◼ a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztését a tartalom, a módszerek 

továbbfejlesztésével, 

◼ a szolgáltatások minőségbiztosítását, minőségfejlesztését és értékelését. 

SZOLGÁLTATÓI ELÉGEDETTSÉG 

◼ adott termék, szolgáltatás megfelel a vevő igényeinek és arról szóban, írásban 

elégedettségét fejezi ki. 

SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM 

azt fejezi ki, hogy egy újszülött az adott év halandósági viszonyai (korspecifikus halálozási 

valószínűségek) mellett még átlagosan hány évnyi élettartamra számíthat. 

TANATOLÓGIA 

a halál, a haldoklás és a gyász elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó interdiszciplináris 

tudományterület. (Nevének eredete a Thanatosz szóra utal, aki a halál istene az ókori görög 

mitológiában.) 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS 

kutatásának tárgyát a társadalom képezi, célja a társadalom megismerése, a társadalmi 

jelenségek, folyamatok vizsgálata. 

TEAM 

3-12 főből álló csoport, amely valamilyen feladat elvégzésére jön létre, és tagjainak céljai 

közösek. 

TEAM MUNKA 

egy folyamat mentén leírható tevékenység, amely lehetővé teszi a kitűzött célok elérését, a 

feladatok kivitelezését, illetve a problémák megoldását. 

TERÁPIÁS REKREÁCIÓ 

valamely betegség kapcsán kialakítandó motivációs cél, amely a hangsúlyt a jó, jobb állapot 

fenntartására, visszaállítására helyezi. 

TEREPHELY 

olyan intézmény, amely részben vagy egészében szociális feladatokat lát el, és a 

képzőintézménnyel együttműködési megállapodása van szakmai gyakorlat lebonyolítására. 

TEREPTANÁR 

olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki részben vagy egészében szociális 

feladatokat ellátó intézményben szociális munkát végez, és legalább két év szakmai 
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gyakorlattal rendelkezik. A hallgató ismereteit, készségeit és értékeit fejleszti a terepgyakorlat 

folyamán. Típusai: nemi identitás, nemzeti identitás, vallási identitás, szakmai identitás. 

VITÁLKAPACITÁS 

az a térfogat, amit egy maximális belégzést követő maximális kilégzéssel lehet kifújni. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemi_identit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
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V. RÉSZ 

Mellékletek 
 

  



 

 

MELLÉKLETEK 

  



 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: TEREPGYAKORLATI IGAZOLÁS 

Hallgató neve  

Képzés megnevezése  

Gyakorlat ideje  

Gyakorlat óraszáma  

 

Terepintézmény neve  

Terepintézmény címe  

Tereptanár neve  

 

Aláírásommal igazolom, hogy fent nevezett hallgató terepgyakorlatát az igazolólapon megjelölt 

időpontban és időtartamban intézményünkben letöltötte. 

 

Kelt:  

 P.H.  

Intézmény képviselője  Tereptanár 

  



 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÉRTÉKELŐ LAP 

Hallgató neve  

Képzés megnevezése  

Gyakorlat ideje  Gyakorlat óraszáma  

Terepintézmény neve  

Terepintézmény címe  

 

Kérjük értékelje a hallgató gyakorlati teljesítményét a megadott szempontok alapján az 

értékelő skála segítségével! 

1 2 3 4 5 

elvárás alatti megfelelő átlagos jó kiváló 

 

A hallgató elméleti ismeretei  

Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának színvonala  

A hallgató kliensekkel való kapcsolata  

A hallgatónak az intézmény munkatársaival való kapcsolata  

A hallgató munkamorálja  

Kompetenciahatárok betartása  

Problémamegoldó képesség  

Önálló munkavégzésre való képesség  

Feladatok priorizálásának képessége  

Titoktartásra vonatkozó szakmai szabályok betartása  

Szakmai határok tekintetében felismeri saját bevonódásának mértékét  

A hallgató saját munkájának értékelése (önreflexió)  

Empátia  

Egyéb, a gyakorlattal összefüggő megjegyzés: 

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

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

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

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



 

 

A hallgató gyakorlati munkájának összegző értékelése 

 

Kérjük a megfelelő minősítést bekarikázni! 

 

Elégtelen (1) Elégséges (2) Közepes (3) Jó (4) Jeles (5) 

 

 

Kelt: 

 P.H.  

  Tereptanár 

 

 

 

 

A hallgató tölti ki: 

 

Az értékelést elolvastam és a tereptanárral megbeszéltük. Az abban foglaltakkal 

 

 egyetértek nem értek egyet 

 

Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 

 

 

Kelt: 

   

  Hallgató 

 



 

 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: FOGADÓNYILATKOZAT 

Alkalmazott szociális gerontológia szakos hallgató Terepgyakorlat I. (Intézményen kívüli 
alapozó) gyakorlatára / Terepgyakorlat II. (Intézményen kívüli elmélyítő) gyakorlatára 

 

Befogadó intézmény neve  

Befogadó intézmény címe  

Befogadó intézmény képviselője  

Befogadó intézmény telefonszáma  

Befogadó intézmény e-mail címe  

Befogadó intézmény tereptanára  

Tereptanár beosztása  

Tereptanár iskolai végzettsége  

Tereptanár telefonszáma  

Tereptanár e-mail címe  

 

Hallgató neve  

Képzés megnevezése  

 

A befogadó intézmény képviselőjének nyilatkozata: 

Igazolom, hogy a fent nevezett hallgatót a megnevezett témában és időszakban gyakorlatra 

fogadni tudjuk. 

 

Kelt: 

 P.H.  

  befogadó intézmény képviselőjének 

aláírása 

 

Készült 2 példányban: 1 pld. a gyakorlati hely számára, 1 pld. a képző intézmény számára 



 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A TEREPGYAKORLAT ÖNÉRTÉKELÉSE 

Hallgató neve *  

Képzés megnevezése  

Terepintézmény neve  

Terepintézmény címe  

Tereptanár neve  

* Nem kötelező kitölteni 

 

Kérjük értékelje terepgyakorlatát a megadott szempontok szerint az értékelő skála alapján! 

1 2 3 4 5 

elvárás alatti megfelelő átlagos jó kiváló 

 

A tereptanár mennyire volt segítőkész?  

Az intézmény többi munkatársának segítőkészsége?  

Mennyire tartja szakmailag felkészültnek a tereptanárt?  

Mennyire bővítette a gyakorlat szakmai ismereteit?  

Milyen arányú volt az önálló munkavégzés a gyakorlat idején?  

 

Amennyiben egyéb véleménye, javaslat van a gyakorlattal kapcsolatban, kérjük pár mondatban 

fejtse ki: 

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

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

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

Kelt: 

   

  Hallgató 

A kérdőív anonim módon is kitölthető, amennyiben nem szeretné aláírni a hallgató. 
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