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��A fenntarthatA fenntarthatóó egegéészsszséég rendszereg rendszere
��FiziolFiziolóógiai, mentgiai, mentáális, szocilis, szociáális lis éés spiritus spirituáális lis 
egegéészsszséég g öösszefsszefüüggggééseisei

��Az Az ééletmletmóód jelentd jelentoosséége a szemge a szeméélyes eslyes eséélyly--
kockkockáázatbanzatban

��Az idAz idoossööddéés/ids/idooskor skor ééletminletminoosséége ge éés szems szeméélyes lyes 
öösszefsszefüüggggééseisei

��Az idAz idooskori skori ééletminletminoosséég tg téényeznyezooii
��A jA jöövvoo lehetlehetoosséégeigei
��A hazai gerontolA hazai gerontolóógigiáát meghatt meghatáározrozóó esemeseméényeknyek
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A FENNTARTHATA FENNTARTHATÓÓ EGEGÉÉSZSSZSÉÉG RENDSZEREG RENDSZERE

�� MinMinéél hosszabban l hosszabban éés kiels kielééggííttooenen
-- fenntarthatfenntarthatóó egegéészsszséégben gben éés s ééletminletminoosséégbengben
-- holisztikus szemlholisztikus szemléélet (biollet (biolóógiai, szocigiai, szociáális, lis, 

pszicholpszicholóógiai, spiritugiai, spirituáális)lis)

�� Az Az ööregedregedéés nem krs nem króónikus betegsnikus betegséégek gek öösszesssszesséégege
�� SzemSzeméélyrelyre--szabottsszabottsáágg
�� SoktSoktéényeznyezoos, dinamikus ids, dinamikus idooskskéépp

-- genetikaigenetikai
-- egyegyééni (ni (ééletmletmóód, gondolkodd, gondolkodáásmsmóód)d)
-- kköörnyezetirnyezeti
-- ttáársadalmi (egrsadalmi (egéészsszsééggüügyi, szocigyi, szociáális, gazdaslis, gazdasáágigi……))



 
 

 

•• A sikeres A sikeres ööregedregedéés szorosan s szorosan öösszefsszefüügg az gg az 
egyegyéén mentn mentáális lis éés spiritus spirituáális eglis egéészsszsééggéévelvel

•• A test, az A test, az éértelem rtelem éés a ls a léélek szorosan lek szorosan 
öösszefsszefüügg egymgg egymáással, egymssal, egymáásra hatnaksra hatnak

•• Az egyAz egyéénen belnen belüül a  genetikai l a  genetikai 
meghatmeghatáározottsrozottsáág mellett az g mellett az ééletmletmóód d éés a s a 
gondolkodgondolkodáásmsmóód kiemelt fontossd kiemelt fontossáággúú

•• A munka jelentA munka jelentoosséégege

FIZIOLFIZIOLÓÓGIAI, MENTGIAI, MENTÁÁLIS, SZOCILIS, SZOCIÁÁLIS LIS ÉÉS S 
SPIRITUSPIRITUÁÁLIS EGLIS EGÉÉSZSSZSÉÉG G ÖÖSSZEFSSZEFÜÜGGGGÉÉSEISEI

FIZIOLFIZIOLÓÓGIAI, MENTGIAI, MENTÁÁLIS, SZOCILIS, SZOCIÁÁLIS LIS ÉÉS S 
SPIRITUSPIRITUÁÁLIS EGLIS EGÉÉSZSSZSÉÉG G ÖÖSSZEFSSZEFÜÜGGGGÉÉSEISEI
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Személyiség-központú összefüggések
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AZ AZ ÉÉLETMLETMÓÓD JELENTD JELENTOOSSÉÉGE A SZEMGE A SZEMÉÉLYES LYES 
ESESÉÉLYLY--KOCKKOCKÁÁZATBANZATBAN

•• ÉÉletvezetletvezetéés: s: 
-- stressz, konfliktusok kezelstressz, konfliktusok kezeléésese
-- aktivitaktivitáás: fizikai s: fizikai éés szellemis szellemi

•• TTááplpláálkozlkozáás: ks: káárosrosííttóó anyagok keranyagok kerüülléésese
•• BetegsBetegséégkezelgkezeléés: ments: mentáális eglis egéészsszséég, g, 

gygyóógyszeres komplikgyszeres komplikáácicióókk
•• GondolkodGondolkodáásmsmóód:d:

-- az az ööregedregedéés a vs a vááltozltozáások kezelsok kezeléése, se, 
elfogadelfogadáásasa

-- hozzhozzáááálllláás az s az éélethezlethez
-- öönnéértrtéékelkelééss
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AZ IDAZ IDOOSSÖÖDDÉÉS/IDS/IDOOSKOR SKOR ÉÉLETMINLETMINOOSSÉÉGE GE 
ÉÉS SZEMS SZEMÉÉLYES LYES ÖÖSSZEFSSZEFÜÜGGGGÉÉSEISEI

oo ÉÉveket adjunk az veket adjunk az ééletnekletnek
oo Adjunk Adjunk ééletet az letet az ééveknekveknek
oo A szemA szeméélyislyiséég szerepe:g szerepe:

-- egegéészsszséég megg megoorzrzéése,  betegsse,  betegséégek gek 
kialakulkialakuláásasa

-- gygyóógyulgyuláás, rehabilits, rehabilitáácicióó
oo SzemSzeméélyislyiséégg--markerek:markerek:

-- sikeres, vagy sikertelensikeres, vagy sikertelen
-- normnormáál vagy kl vagy kóóros ros ööregedregedééss



 
 

 

�� Az Az ööregedregedéés s éés betegss betegséég: g: „„kkéét jt jóó barbaráátt””
�� az az ööregedregedééssel gyakrabban jelentkezssel gyakrabban jelentkezoo betegsbetegséégekgek
�� Az Az ööregedregedééss--asszociasszociáált betegslt betegséégekgek

�� az az ööregedregedéési vsi vááltozltozáások miattsok miatt
�� az az ööregedregedééssel kssel köözzöös gys gyöökerkeruu betegsbetegséégekgek

�� A betegsA betegséég komplex tg komplex táársadalmi problrsadalmi probléémama
�� egyegyééni problni probléémama
��szociszociáálislis--egegéészsszsééggüügyi feladatgyi feladat
�� egyegyééni ni éés ts táársadalmi krsadalmi köövetkezmvetkezméényekkelnyekkel

AZ IDAZ IDOOSKORI SKORI ÉÉLETMINLETMINOOSSÉÉG TG TÉÉNYEZNYEZOOII
ÖÖREGEDREGEDÉÉSS--BETEGSBETEGSÉÉGG

AZ IDAZ IDOOSKORI SKORI ÉÉLETMINLETMINOOSSÉÉG TG TÉÉNYEZNYEZOOII
ÖÖREGEDREGEDÉÉSS--BETEGSBETEGSÉÉGG

�� Az idAz idoos ember nem s ember nem ööreg felnreg felnootttt
�� Nincs egysNincs egysééges ges ööregedregedéési mintasi minta
�� Az idAz idoos ember is lehet egs ember is lehet egéészsszséégesges
�� Az idAz idoos ember nem azs ember nem azéért beteg, mert idrt beteg, mert idooss
�� A leggyengA leggyengéébb lbb lááncszem ncszem 
�� Az 5 i:Az 5 i:

-- inmobilitinmobilitáás (mozgs (mozgáásbeszsbeszuukküülléés)s)
-- inkontinencia (vizelettartinkontinencia (vizelettartáási zavar)si zavar)
-- instabilitinstabilitáás (tests (test--egyensegyensúúlyi zavarok)lyi zavarok)
-- intellektuintellektuáális hanyatllis hanyatlááss
-- iatrogiatrogéénia (orvosi nia (orvosi áártalom)rtalom)

�� A homeosztA homeosztáázis zavara lzis zavara lááncreakcincreakcióót indt indííthatthat
�� Az Az ööregedregedéés komplex betegss komplex betegséégekhez vezethetgekhez vezethet
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�� EgEgéészsszsééggüügyi szolggyi szolgááltatltatáás igs igéénybevnybevéétele:tele:
�� TalTaláálkozlkozáás az orvossal ( 85% rendszeresen)s az orvossal ( 85% rendszeresen)
�� GyGyóógyszerhaszngyszerhasznáálat (96%lat (96%--a legala legaláább 1 gybb 1 gyóógyszert)gyszert)
�� FormFormáális, informlis, informáális, intlis, intéézeti segzeti segíítstséégnygnyúújtjtáás, gondozs, gondozáás, s, 

gondoskodgondoskodááss
�� KKóórhrháázi gyzi gyóógykezelgykezeléések akut betegssek akut betegséégek miattgek miatt

��IdIdoosek egsek egéészsszsééggüügyi szolggyi szolgááltatltatááss--igigéénybevnybevéétele:tele:
�� 44--szer gyakrabb jszer gyakrabb jáárróóbeteg szolgbeteg szolgááltatltatááss
�� 1010--szer gyakrabb kszer gyakrabb kóórhrháázi ellzi ellááttááss
�� 1212--szer gyakrabb gyszer gyakrabb gyóógyszer felgyszer felíírrááss

AZ IDAZ IDOOSKORI SKORI ÉÉLETMINLETMINOOSSÉÉG TG TÉÉNYEZNYEZOOII
ÖÖREGEDREGEDÉÉSS--BETEGSBETEGSÉÉGG
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A jA jöövvoo lehetlehetoosséégeigei

•• A hosszabb A hosszabb éélet let -- ööregedregedéés lasss lassííttáása sa –– fenntarthatfenntarthatóó egegéészsszséég g 
ééletminletminoosséég egyg együüttese szabja megttese szabja meg

•• Folyamatosan hozzFolyamatosan hozzáátevtevoodnek dnek éévek az vek az áátlagtlagééletkorhozletkorhoz
–– Aki eddig 100 Aki eddig 100 éévig vig éélt, ezutlt, ezutáán inkn inkáább 110bb 110--ig fog ig fog éélni; 70 lni; 70 �� 100; mai 40 100; mai 40 

ééves ves áátlagtlagééletkora letkora �� 85 85 éév lesz, tv lesz, tööbben bben éérik meg a 120rik meg a 120--atat
–– A mai 30 A mai 30 éévesek 80 vesek 80 ééves korukban szerveket cserves korukban szerveket cseréélhetnek lelhetnek le
–– A plasztikai sebA plasztikai sebéészet is jobb kszet is jobb küülslsoo tud biztostud biztosíítanitani
–– A gA gééntechnolntechnolóógia tovgia továábbi betegsbbi betegséégeket tud kikgeket tud kiküüszszööbböölnilni
–– A most 10 A most 10 éévesek 40 vesek 40 ééves korukban mves korukban máár jelentr jelentoosen lasssen lassííthatjthatjáák k 

ööregedregedééssüüket, jobb lesz az ket, jobb lesz az ööregkori regkori ééletminletminoossééggüük (150 k (150 éév?)v?)
–– A 20 A 20 éév mv múúlva szlva szüületletook kockk kockáázatmenteszatmentesííthetik szthetik szüületletéési hibsi hibááikat ikat 

(v(váálasztott glasztott géénnáállomllomáány ny �� jelentjelentoos maxims maximáális lis ééletkor nletkor nöövekedvekedéés lehets lehet

•• A gA géépies vpies vááltozltozáások mellett az sok mellett az ééletet meg kell tletet meg kell tööltenilteni
„„Hittel, remHittel, reméénnyel nnyel éés szeretettels szeretettel””

egyegyéénnek, knnek, köözzöösssséégeknek, intgeknek, intéézmzméényekneknyeknek



 

A hazai gerontolA hazai gerontolóógigiáát meghatt meghatáározrozóó egyes egyes 
esemeseméényeknyek

�� 1966: Id1966: Idoossüügyi Tangyi Tanáács (IT)cs (IT)
�� MiniszterelnMiniszterelnöök, Ek, Eüü. Min. . Min. ÁÁllamtitkllamtitkáár, civil delegr, civil delegááltak, gerontolltak, gerontolóógusokgusok

�� 1997: EU szakorvosi Bizotts1997: EU szakorvosi Bizottsáága szakmai listga szakmai listáájjáára vette a gerira vette a geriáátritriáátt
�� hazai gerontolhazai gerontolóógiai oktatgiai oktatáás s éés szakks szakkéépzpzéés meginduls meginduláásasa

�� Az IT tagja lett a SzociAz IT tagja lett a Szociáális Tanlis Tanáácsnakcsnak
�� 2001 IT elk2001 IT elkéészszííti az idti az idooskor meghatskor meghatáározrozóó szempontrendszerszempontrendszeréét t ��

IdIdoossüügyi Chartagyi Charta
�� rréészvszvéétel a ttel a táársadalmi tevrsadalmi tevéékenyskenyséégbengben
�� Anyagi Anyagi éés szocis szociáális biztonslis biztonsáágg
�� EgEgéészsszsééggüügyi gyi éés gondozs gondozáási feladatoksi feladatok
�� JogbiztonsJogbiztonsáág g éés jogvs jogvéédettsdettséégg

�� 2001 v2001 véége ge „„ididoosegsegéészsszsééggüügyi miniszteri biztosgyi miniszteri biztos”” az Eaz Eüü. Min.. Min.-- banban
�� Az idAz idooss--egegéészsszsééggüügy koordingy koordináálláásasa
�� IdIdoosegsegéészsszsééggüügyi Programgyi Program

�� IdIdoossüügyi tgyi töörvrvéény megalapozny megalapozáásasa
�� AZ idAZ idoossüügyi szempontok bekergyi szempontok bekerüültek a Johan Bltek a Johan Bééla Nla Néépegpegéészsszsééggüügyi gyi 

Programba Programba éés a KINCSs a KINCS--be (Kormbe (Kormáányzati Idnyzati Idoossüügyi Cselekvgyi Cselekvéési si 
Program)Program)

�� Folyamatban vannak idFolyamatban vannak idooss--egegéészsszsééggüügyi ellgyi ellááttóó rendszerek rendszerek 
monitorozmonitorozáásai ksai kööltsltsééghatghatéékonyskonysááguk guk éés korszers korszeruussééggüük elemzk elemzéésese


