
 
 

 

IDIDOOSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITUUDDÖÖK K 
KOMPLEX SZEMLKOMPLEX SZEMLÉÉLETELETE

�� KonstruktKonstruktíív v alternativizmusalternativizmus
�� Az egAz egéészsszséégtudomgtudomáányi szakembereket nyi szakembereket tudomtudomáányknyköözi kzi kéépzpzéési programoksi programokban kell ban kell 

informinformáálni a leglni a legúújabb relevjabb relevááns tudomns tudomáányos eredmnyos eredméényekrnyekrool. Ez l. Ez a gerontola gerontolóógia gia 
alakulalakulóó szegleteszeglete, tulajdonk, tulajdonkééppen ppen szemlszemlééletlet éés nem (csups nem (csupáán) valamifn) valamifééle le úúj j 
tudomtudomáányszak, fontossnyszak, fontossáága mga méég kontrasztosabban kidomborodik. g kontrasztosabban kidomborodik. 

�� IdIdoossööddééssüünk, nk, ööregsregsééggüünk nk szemszeméélyislyiséég fejlg fejlooddééssüünk szerves rnk szerves réészesze, annak , annak 
befejezbefejezoo, rem, reméénynyüünk szerint nk szerint kiteljeskiteljesííttoo, de mindenk, de mindenkééppen ppen minminoosséégileg gileg úújj
szakasza. Kszakasza. Köövetkezvetkezééskskééppen hiba egyszerppen hiba egyszeruuen en involinvolúúcicióónaknak ccíímkmkéézni. zni. 

�� ArrArróól az l az ééletszakaszrletszakaszróól van szl van szóó, melynek megoldand, melynek megoldandóó problprobléémmáája, kialakulja, kialakulóó
minminoosséégi gi novumanovuma az az éélet vlet véégessgessééggééneknek integratintegratíívv elfogadelfogadáásasa, vagy a , vagy a 
semmibe hullsemmibe hullááststóól vall valóó fféélelem induklelem indukáálta lta kkéétstséégbeesgbeesééss, egzisztenci, egzisztenciáális lis 
szorongszorongáás. s. 

�� Kifinomult sztereoKifinomult sztereo--llááttáás szs szüüksksééges az idges az idooskor skor éés az azzal kapcsolatos s az azzal kapcsolatos 
(f(fáájdalmasan gyakran diszfunkcionjdalmasan gyakran diszfunkcionáális) attitlis) attituuddöök megk megéértrtééssééhez, hez, 
éértelmezrtelmezééssééhez. Mhez. Méégpedig gpedig sajsajáátt, szem, szeméélyesen meglyesen megéélt idlt idoossööddééssüünkkel nkkel 
//ööregedregedééssüünkkel kapcsolatos, valamint nkkel kapcsolatos, valamint mmáásoksok (legyenek ak(legyenek akáár idr idoosek, aksek, akáár r 
fiatalok) fiatalok) ööregsregsééggel kapcsolatos vggel kapcsolatos véélemleméénye megnye megéértrtééssééhez egyarhez egyaráánt. nt. 
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POZITPOZITÍÍV MODELLEK AZ V MODELLEK AZ ÖÖREGEDREGEDÉÉS S 
MEGKMEGKÖÖZELZELÍÍTTÉÉSSÉÉBENBEN

�� A szubjektA szubjektíív, pszicholv, pszicholóógiai giai ééletkor, mint a kronolletkor, mint a kronolóógiai, szociolgiai, szociolóógiai giai 
éés biols biolóógiai kor giai kor ááttéélléésséének erednek eredooje.je.
�� A WHO korbeosztA WHO korbeosztáása alapjsa alapjáán: kn: köözzéépkorpkorúúak 45ak 45--59, az 59, az ööregedregedook 60k 60--74, 74, ööregek regek 

7575--90 90 éévesek, vesek, éés az aggastys az aggastyáánok a 90 nok a 90 éév felettiek.v felettiek.
�� A tA táársadalom rsadalom „„kköözvzvéélemleméényenye”” az adott kronolaz adott kronolóógiai giai ééletkorletkorúú emberhez viszonyul emberhez viszonyul 

éés ez a szociols ez a szociolóógia kor jelensgia kor jelensééggééhez kapcsolhez kapcsolóódik. Ldik. Lééteznek teznek ííratlan szabratlan szabáályok, lyok, 
normnormáák, elvk, elváárráások sok éés attits attituuddöök arra vonatkozk arra vonatkozóóan, hogy bizonyos korban mit illik an, hogy bizonyos korban mit illik 
éés mit nem illik tenni, milyen viselkeds mit nem illik tenni, milyen viselkedéés vs váárhatrhatóó el egy adott korcsoport tagjaitel egy adott korcsoport tagjaitóól. l. 

�� Az Az ööregedregedéés szubjekts szubjektíív v ááttéélléésséében szerepet kapnak a biolben szerepet kapnak a biolóógiai giai éés pszichols pszicholóógiai giai 
egegéészsszséégre, betegsgre, betegséég tg töörtrtéénnéésekre vonatkozsekre vonatkozóó jelzjelzéések, azok sek, azok éértelmezrtelmezéései, sei, 
megmegéélléései, az sei, az áállapotokhoz kapcsolllapotokhoz kapcsolóóddóó kognitkognitíív reprezentv reprezentáácicióók. k. 

�� A szubjektA szubjektíív v ééletkor abban a pszicholletkor abban a pszicholóógiai giai éélmlméénymeznymezooben alakul, amelyben ben alakul, amelyben 
megjelennek a kronolmegjelennek a kronolóógiai, szociolgiai, szociolóógiai giai éés biols biolóógiai giai ééletkor dimenziletkor dimenzióói, i, éés s 
alakulalakuláássáát befolyt befolyáásolja az is, hogy az solja az is, hogy az ööregedregedéést sikeresnek vagy sikertelennek st sikeresnek vagy sikertelennek 
éérezzrezzüük. k. 

�� A tA táársadalmi rsadalmi óóra szerepera szerepe
�� Az Az ööregedregedéés folyamats folyamatáát nem vizsgt nem vizsgáálhatjuk meg addig, ameddig nem tlhatjuk meg addig, ameddig nem tuuzzüünk ki nk ki 

egyezmegyezméényes korhatnyes korhatáárt, amelyhez ezt az rt, amelyhez ezt az áállapotot hozzllapotot hozzáárendelhetjrendelhetjüük. Az k. Az ööregsregséég g 
esetesetéében ilyen hatben ilyen hatáárkrkoonek a gazdasnek a gazdasáági aktivitgi aktivitáás megszs megszuunnéése tekinthetse tekinthetoo. A . A 
nyugdnyugdííjba ljba lééppéés a legts a legtööbb ember szbb ember száámmáára az ra az ééletvitel letvitel éés s ééletstletstíílus alapvetlus alapvetoo
megvmegvááltozltozáássáával jval jáár, r, íígy az gy az ööregedregedéés kezdete ts kezdete téénylegesen knylegesen kööthetthetoo ehhez a ehhez a 
fordulfordulóóponthoz.  ponthoz.  

IDIDOOSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITUUDDÖÖK K 
KOMPLEX SZEMLKOMPLEX SZEMLÉÉLETELETE

�� „É„Életutak arcunkon valletutak arcunkon valóó ttüükrkröözzéésese””
�� Ami az arcunkon az a zsigereinkben,Ami az arcunkon az a zsigereinkben, vagyis az vagyis az ééletletúút nem csupt nem csupáán arcunkon, de szervezetn arcunkon, de szervezetüünk nk 

autonautonóóm idegrendszerm idegrendszeréében is ben is „„ttüükrkröözzoodikdik””. Ez fontos . Ez fontos úúj szempontokkal jj szempontokkal jáárul hozzrul hozzáá szszáámos mos 
pszichoszomatikus/pszichoszomatikus/pszichopszicho--neuroneuro--immunolimmunolóógiaigiai kkóórkrkéép idp idooskori tskori téérhrhóóddííttáássáának oki nak oki 
éértelmezrtelmezééssééhez.  hez.  

�� Ennek ismerete felhEnnek ismerete felhíívja a figyelmet az idvja a figyelmet az idooskori kozmetikai cskori kozmetikai cééllúú arcplasztikai beavatkozarcplasztikai beavatkozáások sok 
(seb(sebéészetiek, kszetiek, kéémiaiak egyarmiaiak egyaráánt) alapvetnt) alapvetooen diszfunkcionen diszfunkcionáális voltlis voltáára. ra. 

�� EvolEvolúúcicióós dis diáádd
�� Erik Erikson egErik Erikson egéész sz ééletutat letutat ááttíívelveloo elmelméélete a szlete a szüülléés/szs/szüületletéés folyams folyamáán ln léétre jtre jöövvoo evolevolúúcicióós s 

didiáád komplex, interaktd komplex, interaktíív folyamataiban indul.v folyamataiban indul. Az anyai szeretet vAz anyai szeretet váálaszollaszolóó szemszeméébenben a a 
majdani, majdani, pozitpozitíívv ididooskori kristskori kristáályosodott emlyosodott emóócicióók tk tüükrkröözzoodnekdnek, m, mííg annak g annak hihiáánya a majdani nya a majdani 
negatnegatíívakat feszvakat feszííti elti eloo. Ugyanis felismert. Ugyanis felismertéék veleszk veleszüületett, mletett, máár 9 perces korban r 9 perces korban 
megmutatkozmegmutatkozóó ututáánznzóókkéépesspessééggüünket.nket.

�� KKéétftfééle le ööregsregséégg
�� PszicholPszicholóógiai szempontbgiai szempontbóól kl kéétftfééle le ööregsregséég lg léétezik, tezik, betegsbetegséég g narrnarráácicióókkkalkal kkíísséért, illetve azok rt, illetve azok 

nnéélklküül vall valóó. . 
�� ÚÚj erj eréényeknek juthatunk birtoknyeknek juthatunk birtokáába ba ööregkorunk elregkorunk eléérréésséével : higgadtsvel : higgadtsáág, g, úújszerjszeruu

szerepkszerepkéépesspesséég. g. transzcendtranszcendáálláásisi kkéészsszséég, mulandg, mulandóóssáág tudatosg tudatosííttáása sa éés elfogads elfogadáása, sa, 
igigéénytelensnytelenséég, szellemi szabadsg, szellemi szabadsáág, segg, segíítstséég, szg, szüükskséég esetg esetéén pszichotern pszichoteráápipiáás segs segíítstséég g 
elfogadelfogadáássáára valra valóó kkéészsszséég ng nöövekedvekedéése szerepelhet listse szerepelhet listáánkon.nkon.

�� ScottScott Maxwell: Maxwell: „„SzeretnSzeretnéém elmondani azoknak, aki km elmondani azoknak, aki köözelednek az zelednek az ööregkorhoz, regkorhoz, éés tals taláán n 
fféélnek tlnek toole, hogy le, hogy ez a felfedezez a felfedezéések korasek kora. Ha k. Ha kéérdik: rdik: „„MiMiéé??”” –– csak azt felelhetem: csak azt felelhetem: „„Arra Arra 
kinekkinek--kinek sajkinek sajáát magt magáának kell rnak kell ráájjöönnie, mnnie, máásksküüllöönben nem volna felfedeznben nem volna felfedezééss””..



 
 

 

POZITPOZITÍÍV MODELLEK AZ V MODELLEK AZ ÖÖREGEDREGEDÉÉS S 
MEGKMEGKÖÖZELZELÍÍTTÉÉSSÉÉBENBEN

�� Az Az ööregedregedéés s úújabb, pozitjabb, pozitíívabb modelljeivabb modelljei
�� Az egAz egéészsszséégpszicholgpszicholóógia dimenzigia dimenzióóihoz jihoz jóól illeszthetl illeszthetoo a a „„szelektszelektíív v optimalizoptimalizáácicióó éés s 

kompenzkompenzáácició”ó” modellje, ami a funkcimodellje, ami a funkcióókkéépesspesséég megtartg megtartáássáára ra öösszpontossszpontosíít. Az t. Az 
ididoos emberek ks emberek kéépesek a funkcipesek a funkcióókkéépesspesséég csg csöökkenkkenéésséével vagy megszvel vagy megszuunnéésséével vel 
megkmegküüzdeni  az zdeni  az optimalizoptimalizáácicióó éés a szelekcis a szelekcióó stratstratéégigiáájjáának segnak segíítstsééggéével. vel. 

�� A WHO A WHO ááltal 2002ltal 2002--ben leben leíírt rt „„aktaktíív v ööregedregedééss”” modellje azt hangsmodellje azt hangsúúlyozza, hogy az lyozza, hogy az 
ididoos emberek akts emberek aktíív rv réésztvevsztvevookkéént nt áágyazgyazóódhatnak a tdhatnak a táársadalomba, rsadalomba, éés nem s nem 
pusztpusztáán elln ellááttáásra szorulsra szorulóó, terhet jelent, terhet jelentoo, passz, passzíív v éés marginalizs marginalizáállóóddóó csoportkcsoportkéént nt 
kezelhetjkezelhetjüük k ooket.ket.

�� A A „„sikeres sikeres ööregedregedééss”” nagyrnagyréészt olyan tszt olyan téényeznyezooktktool fl füügg, amelyeket az egygg, amelyeket az egyéén sajn sajáát t 
maga is befolymaga is befolyáásolni, irsolni, iráánynyíítani ktani kéépes. Ide tartozik az egpes. Ide tartozik az egéészsszsééges, aktges, aktíív v ééletmletmóód, d, 
a testgyakorla testgyakorláás, az egs, az egéészsszsééges tges tááplpláálkozlkozáás A sikeres s A sikeres ööregedregedéés legfontosabb s legfontosabb 
magatartmagatartáás fakorai:s fakorai:

�� dohdoháányznyzáási szoksi szokáásoksok
�� fizikai aktivitfizikai aktivitáás szintjes szintje
�� testttesttöömeg index (BMI)meg index (BMI)
�� didiééta jellemzta jellemzookk
�� alkoholfogyasztalkoholfogyasztááss
�� egegéészsszséégvgvééddoo gyakorlatokgyakorlatok
�� pozitpozitíív hozzv hozzáááálllláás az s az ööregedregedééshezshez

POZITPOZITÍÍV MODELLEK AZ V MODELLEK AZ ÖÖREGEDREGEDÉÉS S 
MEGKMEGKÖÖZELZELÍÍTTÉÉSSÉÉBENBEN

�� EltEltéérroo ééletutakletutak
�� Az egyik kiegyensAz egyik kiegyensúúlyozottabb, sikeresebb, gyakran jobb anyagi jlyozottabb, sikeresebb, gyakran jobb anyagi jóólléétben megtben megéélt lt 

ééletletúút, amelyben a kedvezt, amelyben a kedvezoobb szocibb szociáális helyzet jobb lis helyzet jobb ééletminletminoossééggel, fizikai ggel, fizikai éés s 
mentmentáális eglis egéészsszsééggel jggel jáár egyr együütt. tt. 

�� A mA máásik sik ööregkori regkori ééletletúútban a nyerestban a nyereséégek nem kompenzgek nem kompenzááljljáák a vesztesk a veszteséégeket, az geket, az 
ututóóbbiak tbbiak túúlslsúúlyban vannak. Hlyban vannak. Háátrtráányos a szocinyos a szociáális lis éés az anyagi helyzet. Az s az anyagi helyzet. Az 
objektobjektíív v ééletminletminoossééget krget króónikus betegsnikus betegséégek gyenggek gyengíítik, a ttik, a táársadalmi trsadalmi táámogatmogatáás s 
alacsony szintalacsony szintuu, gyakoribb az egyed, gyakoribb az egyedüülllléét, amelyhez magt, amelyhez magáányossnyossáág, szocig, szociáális lis 
izolizoláácicióó kapcsolkapcsolóódik.dik.

�� ElElooííttééletek az idletek az idoosekkel szembensekkel szemben
�� Posztmodern tPosztmodern táársadalmunkban az aktivitrsadalmunkban az aktivitáás, mobilits, mobilitáás, gyors s, gyors 

alkalmazkodalkalmazkodóókkéépesspesséég, ming, minéél nagyobb ml nagyobb méértrtéékkuu fogyasztfogyasztáás s éértrtéékei mindenkei mindenüütt tt 
jelen vannak az elektronikus mjelen vannak az elektronikus méédia dia éés a nyomtatott sajts a nyomtatott sajtóó kköözvetzvetííttéésséével. vel. 

�� Az idAz idoos emberhez, beteghez ks emberhez, beteghez köönnyen kapcsolnak negatnnyen kapcsolnak negatíív sztereotv sztereotíípipiáákat a kat a 
nyugati medicina mnyugati medicina muuvelveloo i, az egi, az egéészsszsééggüügy kgy küüllöönbnböözzoo szintjszintjéén tevn tevéékenykedkenykedook. k. 

�� A magyar kA magyar köözvzvéélemleméény vny vááltozltozáássáában szerencsban szerencséére kedvezre kedvezoo tendencitendenciáák is k is 
tapasztalhattapasztalhatóók, a negatk, a negatíív elv elooííttééletlet--rendszer, az rendszer, az „„ageismusageismus”” mméérsrsééklkloodik. dik. 



 
 

 
 

AZ IDAZ IDOOSKOR PSZICHISKOR PSZICHIÁÁTRITRIÁÁJAJA
�� DelDelííriumrium

�� Az akut organikus pszichoszindrAz akut organikus pszichoszindróómmáák kk köözzéé tartozik a deltartozik a delíírium, mely agyi rium, mely agyi éés/vagy s/vagy 
ááltalltaláános testi betegsnos testi betegséégek talajgek talajáán alakul ki, n alakul ki, íígy tergy teráápipiáája elsja elsoosorban az sorban az 
alapbetegsalapbetegséég kezelg kezeléése. Gyakorisse. Gyakorisáága a fekvga a fekvoobeteg intbeteg intéézetekben kezelt 65 zetekben kezelt 65 ééves ves 
vagy idvagy idoosebb betegeken 10sebb betegeken 10--30%. 30%. 

�� DemenciaDemencia
�� KrKróónikus organikus mentnikus organikus mentáális szindrlis szindróóma, melynek gyakorisma, melynek gyakorisáága a 65 ga a 65 ééves vagy ves vagy 

ididoosebb lakosssebb lakossáág kg köörréében 10 %.ben 10 %.
�� A kA küüllöönbnböözzoo demencidemenciáák gyakorisk gyakorisáága vilga viláágszerte hasonlgszerte hasonlóó, az Alzheimer demencia , az Alzheimer demencia 

(AD) 40(AD) 40--60 %, a vaszkul60 %, a vaszkulááris demencia (VD) 20ris demencia (VD) 20--30 %, kb. 20 % a kevert forma 30 %, kb. 20 % a kevert forma 
éés 10 % ks 10 % köörrüüli a potencili a potenciáálisan reverzibilis formlisan reverzibilis formáák ark aráánya.nya.

�� A demencia diagnosztikus ismA demencia diagnosztikus isméérveirvei
�� emlemléékezetzavar (kezetzavar (úúj ismeretek megtanulj ismeretek megtanuláássáának vagy a rnak vagy a réégiek felidgiek felidéézzéésséének zavara)nek zavara)
�� egy (vagy tegy (vagy tööbb) tbb) tüünet az alnet az aláábbiakbbbiakbóól:l:
�� afafáázia (a nyelvi kifejezzia (a nyelvi kifejezéés zavara)s zavara)
�� apraxiaapraxia (a motoros cselekv(a motoros cselekvéés kivitelezs kivitelezéési zavara jsi zavara jóól ml muukkööddoo elemi motoros funkcielemi motoros funkcióók mellett)k mellett)
�� agnagnóóziazia (t(táárgyak, szimbrgyak, szimbóólumok felismerlumok felismeréési zavara jsi zavara jóól ml muukkööddoo szenzoros funkciszenzoros funkcióók mellett)k mellett)
�� exekutexekutíívv mmuukkööddéés zavara (tervezs zavara (tervezéés, szervezs, szervezéés, sorrendiss, sorrendiséég, absztrakcig, absztrakcióó)  )  

�� SzkizoformSzkizoform éés paranoid ts paranoid tüünetcsoportoknetcsoportok
�� A pszichA pszichóózis a realitzis a realitáásséérzrzéés elveszts elvesztéésséével jvel jáárróó kkóóros pszichros pszichéés s áállapot, melyet a llapot, melyet a 

ttééveszmveszméék k éés/vagy hallucins/vagy hallucináácicióók jellemeznek. Az idk jellemeznek. Az idooskorban kialakult pszichskorban kialakult pszichóózis zis 
lehet organikus betegslehet organikus betegséég, affektg, affektíív betegsv betegséég, szkizofrg, szkizofréénia, nia, szkizoformszkizoform vagy vagy 
paranoid zavar tparanoid zavar tüünete. A paranoid zavarok 65 nete. A paranoid zavarok 65 ééves kor felett a nves kor felett a néépesspesséég 0,2 g 0,2 --
0,3 %0,3 %--ban fordulnak elban fordulnak eloo. . 

AZ IDAZ IDOOSKOR PSZICHISKOR PSZICHIÁÁTRITRIÁÁJA JA 
�� Az Az ööregedregedéés terms terméészetes folyamata vszetes folyamata vááltozltozáásokat okoz sokat okoz 

mind biolmind biolóógiai, mind pszichoszocigiai, mind pszichoszociáális tlis tééren. ren. 
�� Az Az ööregedregedééssel jssel jáárróó pszicholpszicholóógiai vgiai vááltozltozáások:sok:

�� A szemA szeméélyislyiséég vg vááltozltozáása: cssa: csöökken a rugalmasskken a rugalmassáága, nehezebben ga, nehezebben 
alkalmazkodik, a szemalkalmazkodik, a szeméélyislyiséég egyes vong egyes vonáásai marksai markáánsabbnsabbáá
vváálnak.lnak.

�� A kognitA kognitíív funkciv funkcióók vk vááltozltozáása: sa: negatnegatíív:v: lassul a gondolkodlassul a gondolkodáás, a s, a 
rröövidtvidtáávvúú emlemléékezet gyengkezet gyengüül, nehezebb a tanull, nehezebb a tanuláás; s; pozitpozitíív:v:
megfontoltsmegfontoltsáág, szintg, szintééziskziskéészsszséég, bg, böölcsesslcsesséég.g.

�� A szellemi hanyatlA szellemi hanyatláás s nemnem rréésze a normsze a normáális lis ööregedregedéésnek! snek! 
�� Az idAz idoos populs populáácicióóban a pszichiban a pszichiáátriai betegstriai betegséégek argek aráánya 13 % nya 13 % 

kköörrüüli. Leggyakoribbak az organikus mentli. Leggyakoribbak az organikus mentáális zavarok: lis zavarok: deldelíírium, rium, 
demencia, demencia, amnesztikusamnesztikus szindrszindróómama. Az id. Az idooskori skori depresszidepresszióó
szintszintéén fontos helyet foglal el, mivel sn fontos helyet foglal el, mivel súúlyosan cslyosan csöökkenti az idkkenti az idoos s 
ember funkcionember funkcionáális klis kéépesspessééggéét.  t.  


