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Ki az idős?
• A biztosító intézetek szerint A biztosító intézetek szerint 

idősnek az számít, aki betöltötte idősnek az számít, aki betöltötte 
65. életévét. 65. életévét. 

• Az amerikai irodalomban 70 Az amerikai irodalomban 70 
éves kornál kezdődik a éves kornál kezdődik a 
páciensek idősként való páciensek idősként való 
kezelése. kezelése. 

• Németországban geriatriai Németországban geriatriai 
páciensnek leginkább a 70 éven páciensnek leginkább a 70 éven 
feletieket tekintik. feletieket tekintik. 



Az időskor definíciója

Székács B: Geriátria- az időskor gyógyászata. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005
Fejérdy P, Nagy G, Orosz M: Gerosztomatológia- az időskor fogászata. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fseniorcenter.hu%2Fletoltheto-anyagok%2Fdoc_download%2F58-egeszseges-idskor.html&ei=cJw4Uqf2G4TJswaSjoD4Aw&usg=AFQjCNFXPHVPIOhVH73YCQLgXsC1YsrfFQ&sig2=RrA_rdhXJ8awgnZPunDrAg
http://vizsgazz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=743%3A11tetel&catid=83%3Amuvelodesszervezo-tetelek&Itemid=96
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D20879&ei=Jp44UuTYN8Ltswa5wYGgBQ&usg=AFQjCNF2X0Tc6tZk4ZOPzyW3omx_iPD5_g&sig2=qlq_YL4BdEEFpcAwvx61Ow

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fseniorcenter.hu%2Fletoltheto-anyagok%2Fdoc_download%2F58-egeszseges-idskor.html&ei=cJw4Uqf2G4TJswaSjoD4Aw&usg=AFQjCNFXPHVPIOhVH73YCQLgXsC1YsrfFQ&sig2=RrA_rdhXJ8awgnZPunDrAg
http://vizsgazz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=743%3A11tetel&catid=83%3Amuvelodesszervezo-tetelek&Itemid=96
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szmm.gov.hu%2Fdownload.php%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D20879&ei=Jp44UuTYN8Ltswa5wYGgBQ&usg=AFQjCNF2X0Tc6tZk4ZOPzyW3omx_iPD5_g&sig2=qlq_YL4BdEEFpcAwvx61Ow


British Society of British Society of 
Gerontology beosztásaGerontology beosztása

 -Aging ( 45 to 59 years)
-Elderly ( 60 to 74 years)
-Old ( 75 years )
-Very old (from age 90 years)



Diszkrimináció vagy társadalmi 
segítségnyújtás



Időskorúakkal foglalkozó 
tudományterületek

• Gerohigiéné: az értékes életminőségű öregkor biztosításával foglalkozik

• Gerontológia: öregedés és az időskor fiziológiás változásait vizsgálja

• Gerontológiai demográfia: idősek aránya a népesség körében

• Szociális gerontológia: időskorúak és a társadalom kölcsönhatásait,viszonyait 

kutatja

• Geriátria (idősgyógyászat): öregedéssel kapcsolatos betegségek gyógyításával 

foglakozik

Tompa A: Népegészségtani ismeretek. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008
http://www.eujegyzet.eoldal.hu/cikkek/2---gerontologia/a-gerontologia-es-a-geriatria-fogalma_-az-oregedes-fogalma_-helye_-jellemzoi_-oki-elmeletei.html
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fszocialis-gondozo.lapunk.hu%2Ftarhely%2Fszocialis-gondozo%2Fdokumentumok%2Fgerontologia%2F1__geriatria_gerontologia.ppt&ei=RD74UPyFKoWH4AT30IDoCg&usg=AFQjCNFVeIqtG2ttiYylOSF8RBDQ3t7UlQ14
.

http://www.eujegyzet.eoldal.hu/cikkek/2---gerontologia/a-gerontologia-es-a-geriatria-fogalma_-az-oregedes-fogalma_-helye_-jellemzoi_-oki-elmeletei.html
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fszocialis-gondozo.lapunk.hu%2Ftarhely%2Fszocialis-gondozo%2Fdokumentumok%2Fgerontologia%2F1__geriatria_gerontologia.ppt&ei=RD74UPyFKoWH4AT30IDoCg&usg=AFQjCNFVeIqtG2ttiYylOSF8RBDQ3t7UlQ14


GERONTOLÓGIA

Az öregedés és az időskor biológiai 
változásaival foglalkozó  kutatások 

összessége. Határai a medicina 
kereteit is túlléphetik.



GEROSTOMATOLÓGIA

Az idős betegek fogászati 
ellátásával, gondozásával 

foglalkozó tudományág, mely 
figyelembe veszi a megváltozott 

anatómiai, élettani, kórtani és 
lélektani sajátosságokat is.



GEROPROTETIKA

A protetika azon ága, amely az 
időskorú páciensek fogpótlástani 
gyógyító, megelőző ellátásával 

foglalkozik.



Demográfia

• XXI. század- az őszülő évszázad: népességrobbanás, élettartam és 

idősek részarányának növekedése

• 2050-re: 10-12 milliárd lakos várható a Földön

• Születéskor várható átlagos élettartam:

Európa: nő: 83,2 év, férfi: 77,4 év

Magyarország: nő:78,7 év, férfi: 71,2 év

Székács B: Geriátria- az időskor gyógyászata. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00025.html
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/baba/Szonoky.pdf
http://www.politicalcapital.hu/blog/?p=1937350
http://kdsz.blog.hu/2012/09/07/mutatoszam_kovacslevente
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Korfa

http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00025.html
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/baba/Szonoky.pdf
http://www.politicalcapital.hu/blog/?p=1937350
http://kdsz.blog.hu/2012/09/07/mutatoszam_kovacslevente
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Korfa


A 65 év felettiek százalékos aránya a 
népességben

 (WHO)



DemográfiaDemográfia

Magyarország lakosainak korfája 
1955-ben

Magyarország lakosainak korfája 
2012-ben 



KorfaKorfa
A népesség száma és megoszlása nem és kor A népesség száma és megoszlása nem és kor 

szerintszerint

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/



KorfákKorfák

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/



Várható élettartam

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en?_ga=1.189247151.546698295.1392668921



Fertilitási ráta (gyermekszám/nő)

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en?_ga=1.189247151.546698295.1392668921



Családi állapot

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en?_ga=1.189247151.546698295.1392668921



Költés és elégedettség az egészségügyi és 
szociális szférában

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en?_ga=1.189247151.546698295.1392668921



Az időskorúak általános egészségi 
jellemzői

• Mozgásszervi megbetegedések
• Szív- és érrendszeri megbetegedések
• Emésztő szervrendszeri megbetegedések
• Központi idegrendszeri elváltozások
• Immunrendszer gyengülése



Szervfunkciók az 75-80 éveseknél a 30 
évesekéhez képest %-ban kifejezve

  W.J. Spitzer, T. Binger: Az időskorú páciens

• Agy súlya 56%

• Idegrostok száma 63%

• Ízlelőbimbók száma 35%

• Csontok ásványi anyag tartalma 70-85%

• Karizomerő 55%  



Egyes megbetegedések gyakorisága a 65 
évnél idősebb populációban

• Magas vérnyomás  42%

• Szívproblémák 34%

• Nagyothallás 40%

• Csökkent látóképesség 23 %

• Csökkent koordinációs képesség 40%



Az időskorúak pszichológiai jellemzői 
lehetnek

• Depresszió
• Agresszió
• Túlzott elvárások
• Érzékszervi problémák
• Rugalmatlan gondolkodás



Az időskorúak szociológiai jellemzői Az időskorúak szociológiai jellemzői 
lehetneklehetnek

• Klasszikus családmodell 
szétesése

• A horizontális kapcsolatok 
leépülése

• Elmagányosodás

• A vertikális kapcsolatok 
átalakulása

• Függőség



Az időskorúak sztomatológiai jellemzői Az időskorúak sztomatológiai jellemzői 
lehetneklehetnek

• Foghiány
• A szájnyálkahártya elvékonyodása, ebből adódó 

fájdalmassága, sérülékenysége
• A szubmukóza vastagságának jelentős csökkenése, 

ebből adódó teherviselési nehézségek
• A parodoncium állapotának romlása
• Nyálmirigyek involutiója



Az időskorú magyarországi lakosság 
szájállapotának jellemzői

1. nagy kiterjedésű foghiányok
2. nagyszámú teljes fogatlanság
3. közepesnek mondható pótoltság
4. patológiás okból, idő előtti fogelvesztés
5. nagymérvű parodontális érintettség

Kivovics, P., Csadó,.K.:Systems for the Provision of Oral Health Care in the Black Sea
Countries. Part 7. Hungary ORAL HEALTH AND DENTAL MANAGEMENT IN THE BLACK SEA COUNTRIES 9:(4) pp. 193-198. (2010)
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Megtartott
fogazat

teljes hiány

A megtartott fogazat és a teljes foghiány alakulása életkor szerint
Fejérdy és mtsi: A felnőtt lakosság fogelvesztési dinamikája Magyarországon

Fogorvosi Szemle 1998.



A 65 éven felüliek között a teljes A 65 éven felüliek között a teljes 
fogatlanság aránya 24.1%fogatlanság aránya 24.1%

 

Central region 

Northern-Hungary 

Northen-
Eastern 
Hungary 

Western-
Hungary 

Western-Central 
Hungary 

Southern-
Western 
Hungary 

Southern-
Eastern 
Hungary 

Men: 7.1

Women: 17.6

Total: 12.8

Men: 4.4

Women: 9.1

Total: 6.9

Men: 5.5

Women: 14.4

Total: 10.2

Men: 5.0

Women: 8.2

Total: 6.8
Men: 4.8

Women: 10.6

Total: 7.9

Men: 3.8

Women: 13.4

Total: 8.9

Men: 2.5

Women: 5.7

Total: 4.2

The prevalence of edentulous persons in statistical regions by
gender in Hungary (%)

The prevalance of edentulous persons in different 
age groups by gender in Hungary (%)
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Fejérdy P, Fábián T, Somogyi E, Lindeisz F. [The dental status of elderly people in Hungary based on mass screening.] Fogorvosi Szemle 2000; 93: 305-12. 
Article in Hungarian
Madléna M, Hermann P, Tollas O, Gerle J, Fejérdy P. [Oral hygienic, nutritional habits and dental surgeon attendance of Hungarian adult population.] 
Fogorvosi Szemle 2007; 100: 91-97. Article in Hungarian



A teljes fogatlansággal élők százalékos aránya A teljes fogatlansággal élők százalékos aránya 
Angliában és WalesbanAngliában és Walesban



Nagymérvű parodontális érintettség parodontális érintettség



Speciális gerostomatológiai kívánalmak a Speciális gerostomatológiai kívánalmak a 
kezelési terv meghatározásakorkezelési terv meghatározásakor

• Az általános egészségi 
állapot fokozott 
figyelembevétele

• A pszichikai státusz fokozott 
figyelembevétele

• A szociológiai státusz 
fokozott figyelembevétele
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