
Alkalmazott Szociális Gerontológia 

Szakirányú Továbbképzési Szak 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 
 

 

1/. A geriátria és gerontológia, szociálgerontológia alapvető fogalmi rendszere, 

rendszerszemlélete, az öregedéstudomány elméletei, az öregedés statisztikai jellemzői, legújabb 

tudományos eredményei 

 

2/. Öregedési elméletek, a kísérletes gerontológia irányzatai, nukleinsavak és fehérjék változása a 

korral, az öregedés és a betegségek kapcsolata 

 

3/. Az öregedés hatásai az egyénre, családra, közösségre, társadalomra – a szociálgerontológus 

feladatai 

 

4/. Időskorban jellemzően előforduló megbetegedések, az öregedés következtében kialakuló 

kórképek, az állapotváltozás jellemzői. A szociálgerontológus feladatai az egészségmegőrzésben 

 

5/. Az idős beteg vizsgálata, öregkori szív-érrendszeri, immunológiai, légzőrendszeri valamint 

endokrin rendszeri változások 

 

6/. A csont, szem, fül-orr-gége öregedés alatti eltérései és a gasztroenterológiai, 

vérképzőrendszeri változások a korral. Fertőző betegségek jelentősége az idősödés során 

 

7/. Idős betegek ápolásának, ellátásának fő feladatai 

 

8/. Az öregedés az egészségi állapot és szociális helyzet összefüggései, jellemző mutatói 

hazánkban 

 

9/. Speciális szociális helyzetben élő időskorúak öregedésének jellemzői, a speciális ellátás 

összefüggései 

 

10/. Az időspolitika európai és hazai prioritásai, stratégiái, ezek hatása a hazai ellátórendszerre 

 

11/. Időskorúak biztonságát segítő biztosítási rendszerek fő mutatói, jellemzői 

 

12/. Időskorúak szociális biztonságát segítő pénzbeli és természetbeni támogatási formák, 

rászorultság, hozzáférés szabályai és gyakorlata 

 

13/. A szociális és egészségügyi ellátórendszer időskorúak számára nyújtott szolgáltatásai, ezek 

fejlődési tendenciái 

 

14. A személyes szociális szolgáltatások igénylésének szabályai, eljárásai és gyakorlata  

 

15/. A szociális munka támogatórendszerek felmérésére alkalmazott módszerei az időskorúak 

ellátásában 



16/. Szociáldiagnosztikai módszerek típusai, alkalmazási gyakorlata a szociális gerontológiában 

 

17/. Közösségi munka, közösségi alapú gondoskodás módszerei és gyakorlata az időskorúak 

segítésében 

 

18/. Szociális csoportmunka módszerei az időskorúak gondozásában 

 

19/. Az időskori demencia jellemzői. Mentálisan hanyatló idősek gondozásának alapelvei, 

felmérési módszerek, beavatkozási technikák, ellátások, szolgáltatások alapelvei 

 

20/. Művészet és szocioterápiás módszerek az időskorúak segítésében 

 

21/. Időskorúak foglalkoztatásának módszerei, gyakorlata 

 

22/. A Szociális Munka Etikai Kódexe alapelvei, értelmezési keretei az időskorúak segítésében 

 

23/. Az időskorúak segítése során alkalmazható problémafeltáró módszerek specifikumai 

 

24/. Időskori krízisek jellemzői. Kríziskezelés módszerei 

 

25/. Időskori abúzus meghatározása, csoportosítása, jellemzői, a beavatkozás irányai és a kezelés 

módszerei 

 

26/. Időskorúak érdekvédelmét, érdekképviseletét szolgáló szervezetek, az ellátotti jogok 

védelme 

 

27/. Terminális állapotú idősek segítésének alapelvei, életvégi gondozás, gyász feldolgozása, a 

szociálgerontológus feladatai 

 

 


