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• Gazdasági aktivitás megszűnése munkaerőpiac elhagyása, 
ezzel járó  

• jövedelemcsökkenés,  

• munkahelyi környezetből, kapcsolatokból kilépés, 
megbecsülés, hasznosságtudat elvesztése. 

• egzisztenciális vesztesség.  

Ezt ellensúlyozhatja:  

• a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége,  

• aktivitás megőrzésének lehetősége ,  

• nyugdíjkorrekció, megfelelő nyugdíjemelés,  

• az öngondoskodás korai elkezdése:  

• Mindenekelőtt bizalom a nyugdíjrendszerben, és az állam 

szavahihetőségében.  

 

 

 

  Nyugdíjazás  



• Gyerekek önállóvá válása, szülői otthon elhagyása, kirepülés 
szindróma 

• Özvegyé válás, nagyobb arányban nők (rendszerint alacsony 
nyugdíjjal) 

• Kényszerű megoldásokat hoz létre: egyszemélyes háztartás 
fenntartása nem könnyű feladat 

• a társ elvesztése az elmagányosodás veszélyét is hordozza, 

• vagy összeköltözés a gyerekekkel, ez alkalmazkodást 
igényel, mind két részről, 

• vagy bennlakásos intézménybe költözés, amely szintén 
hordoz megannyi,- az idős számára új és sokszor nehezen 
elviselhető terhet. 

 

 

 

  
Családi  együttélés  típusaiban  bekövetkezett 

változások  



Ezeket a nem könnyű eseményeket ellensúlyozhatják  
 

• a helyi önkormányzatok adta lehetőségek,  

• a megfizethető szolgáltatások,   

• az idősek különböző  szervezetei,  

• a civil  közösségek,  

• mindazok a lehetőségek, amelyek alkalmat adnak 

társadalmi részvétel legkülönbözőbb formáira,   

• amelyek élhetővé teszik  az életet,  

• értelmet adnak a mindennapoknak. 

 

 

 

  



• Az idősek – és különösen a demenciával küzdő idősek –
ellátása kapcsán a bentlakásos otthoni ellátás hangsúlyozása 

• A házi segítségnyújtás kapacitás elégtelensége, 
túlterhelődése, alacsony szintű fizikális gondozásra 
lecsupaszított ellátás  

• A bentlakásos otthoni ellátás strukturális korlátai, 
minőségének, személyi és tárgyi feltételeinek elégtelensége  

• A demencia specifikus ellátások fejlesztésének nehézségei 

• A családoknak nyújtott segítség korlátozottsága, a támogató 
hátterek hiánya 

• Az egészségügyi és szociális ellátások együttműködésének 
elégtelensége 

 

  A hazai ellátás korlátai  



• A demenciával küzdő idős egyre növekvő gondozási szükséglet 
mellett a leépülés közép szakaszában már kontinuens 
gondozást igényel 

• A házi segítség nyújtás ráfordítási kapacitása elégtelen 

• A demencia specifikus nappali ellátás elérhetősége korlátozott 

• A támogató hátterek elégtelenek 

• A szolgáltatási kínálat nagyon szűkre szabott 

• A demenciával küzdők ellátása tradicionálisan hangsúlyait 
tekintve a tartós bentlakásos otthoni elhelyezésre épül 

• Az ellátásra szorulók kb. 70%-a nem kerül be az ellátásba, így a 
demenciával küzdő idősről való gondoskodás a családra marad  

 

  Az időst otthonában megtartó gondozás és az 

otthon közeli ellátások nehézségei  



Egészségi állapot visszafordíthatatlan romlásának késleltetése 

szintén egyszerre egyéni és társadalmi feladat. 
 

Ennek érdekében mindent meg kell tenni az egészségügy és a 

szociális területen a szükséges változások érdekében 

• a prevenció területén, 

• az idős magukat ellátni nem tudó betegek érdekében  

• a forrásokat kell biztosítani,  

• megfelelő számú és felkészült, tisztességesen megfizetett 
szakemberek foglalkoztatására, 

• a gondozó családok sokoldalú támogatása szükséges,  

• megfelelő minőség ellenőrzés mind a szociális, mind az 

egészségügy területén nélkülözhetetlen: hogy csökkenjen az 

idősek kiszolgáltatottsága. 

 

  
Egészségi állapot  



Arra érdemes, aki érti az időspolitika területén, hogy az életiv 

mentén, a változó szükségletekhez igazodva:  
 

• széles spektrumú rugalmas szolgáltatásokat kell biztositani 
minden idős ember számára, 

• az idősödés folyamatát végig kisérő preventiv szemléletű 
támogató programoktól kezdve, 

• minél tovább a saját környezetében élhessen, 

• ha szükségessé válik megfelelő gondozási háttereken 
keresztül: integrált egészségügyi és szociális szolgáltatást 
nyújtva, s  

• ha szükséges, a tartós ápolást-gondozást biztositó 
intézményekig, megfelelő szakmai minőséggel. 

 

  
Szavazni 



 Köszönöm a figyelmüket! 


