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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

IDŐSEK A MÁBAN 
Geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei 

 
Dr. Majercsik Eszter (témavezető: Prof. Dr. Kopp Mária) 

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest 2004. 
 
 
Az időskorúak arányának növekedése nagy kihívás az egészségügy számára mind a 
gyógyítás, mind a megelőzés területén, a társadalom egészének pedig a szociális 
gondoskodás szempontjából. 
 
A tanulmány első részében a geriátriai ellátást igénylők szükségleteit számszerűsíti 
intervallum skálán, motivációs megközelítésben. A geriátriai igényszint hierarchia 
feltárásának célja az életkori sajátosságoknak megfelelő gondoskodási lehetőségek 
elemzése. 
 
A közérzetet szomatikus, szociális és pszichológiai tényezők határozzák meg. A jó 
közérzet e három faktor összhangja, szocio-pszichoszomatikus egyensúlya. A vizsgálat 
kérdőíves igény preferencia felmérés alapján történt (n=303), kérdések páros 
összehasonlításának módszerével, a Szent Margit Kórház Geriátriai Osztályán. A 
közérzet meghatározására ill. számszerűsítésére két úton került sor. Az egyik a Maslow-
i igényszint hierarchiára épült. Vizsgálati alanyonként számítási módszerrel súlyszámok 
meghatározása történt igényszintenként, páros összehasonlítással, majd Guilford eljárás 
szerinti összesítéssel meghatározásra került a vizsgált populációra jellemző közérzet 
index. A másik út önértékeléses módszer volt. A két eredmény összevetése, elemzése 
után került meghatározásra a populációt jellemző közérzet. A kísérleti eredmények azt 
bizonyítják, hogy a Maslow-i igényszint hierarchia idős korban átrendeződik. Az első 
helyre az önmagvalósítás igénye kerül, míg a testi szükségletek igényszintje a geriátriai 
ellátásban résztvevőknél az utolsó helyre szorul. Új eredmény a tanulmányban a 
geriátriai igényszint hierarchia pszichometriai módszerrel történő számszerű 
meghatározása. 
 
A tanulmány második részében a kutatás (n=384) a pszichoszociális tényezők, a 
szorongás, és a szorongásoldó gyógyszerre adott reakció közötti összefüggés elemzésére 
irányult. A gyógyszerre történő reagálást farmakológián kívüli faktorok is modulálják, 
melyek közül a társas támogatás az egyik legfontosabb tényező. Idős embereknél a 
társas kapcsolatok alacsony száma multimorbiditással párosulva a szorongás erős 
kockázati tényezőjeként jelentkezik, míg fordított körülmények között (sok társas 
kapcsolat/kevés betegség) lényegesen alacsonyabb a HAM-A érték. Mind a társas 
kapcsolatok száma, mind az egészségállapot fontos determinánsai a gyógyszerre történő 
reagálásnak és mind a kettő pozitív korrelációt mutat a gyógyszer (buspiron) kiváltotta 
hatással. Új megállapítás a tanulmányban, hogy a társas támogatás pozitív előjelzője a 
buspiron hatékonyságának. 
 
A tanulmány ahhoz kívánt hozzájárulni, hogyan lehet az időskori életminőséget 
javítani. Ezt elsősorban a védőfaktorok erősítésével és a veszélyeztető tényezők 
visszaszorításával befolyásolhatjuk. A sikeres öregedést a szociális és egészségpolitika 
területén aktívan támogatni kell az életminőség javítása érdekében. 
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SUMMARY 
 

THE ELDERLY TODAY 
Geriatric socio-psychological study, options of improving the quality of life 

 
Eszter Majercsik  MD, MSc (tutor: Prof. Dr. Maria Kopp) 

Semmelweis University, Institute of Behavioural Sciences, Budapest 2004. 
 
The growing ratio of the elderly is a great challenge for public health services both in 
field of cure and prevention, and it is the same for the whole society in respect to social 
welfare.  
 
In first part the study quantifies on interval scale on motivation theory approach the 
needs of geriatric patients. The survey of geriatric hierarchy of needs aims to analyse 
particular care options regarding age characteristics.  
 
The general health feeling is determined by somatic, social- and psychological factors. 
The well-being reflects the harmony of these factors, the socio-psychosomatic balance. 
The investigation (n=303) had been carried out by the method of paired comparisons of 
questions at the Geriatric Department of St. Margaret Hospital. Determination and 
quantification of the general health feeling has been performed in two ways. One of 
them was based on the hierarchy of needs by Maslow. Numeric values have been 
calculated individually for each level of the respondents’ needs by the method of paired 
comparisons. The results have been summarized for the whole cohort by the help of 
“Guilford method” and general health feeling index has been quantified. The other 
approach was the self-rated-health method. The general health feeling of the cohort has 
been determined by comparison and analysis of both investigations. The research results 
prove that the hierarchy of needs by Maslow has been restructured with the elderly. The 
self-actualisation needs take the first place, while the physical ones are confined to the 
last grade of the hierarchy of needs of geriatric patients. The new result is in the study 
the numeric scaling of geriatric hierarchy of needs by psychometric assessment.  
 
In second part of the study the investigation (n=384) aimed to analyse the interactions 
between psychosocial factors, anxiety and anxiolytic efficacy of medication. Drug 
responses appear to be modulated by non-pharmacological factors and the social 
support among these plays one of the most important role. A low number of social 
contacts associated with a large number of diseases proved to be a strong risk factor for 
anxiety with elderly people, whereas the reverse condition (many contacts/few diseases) 
was associated with considerably lower HAM-A scores. Both the number of social 
contacts and health status were important determinants of drug response, and both 
showed a positive correlation with the buspirone response. It is a new finding in the 
study that the social support is a positive predictor of buspirone efficacy. 
 
The study aimed to contribute to facilitate the improvement of quality of life of elderly. 
It can be reached primarily by strengthening the protecting factors and by driving back 
the endangering ones. The successful aging must be actively supported by the national 
social- and health policy in order to improve the quality of life. 
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1. BEVEZETÉS 
 
 

„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. 
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. 
Őrizd szüleid egészségét! – mert a 
múlton épül fel a jelen és a jövő.” 

/Bárczy Gusztáv/ 
 
 
A születéskor várható átlagos életkor növekedése, az időskorúak számának emelkedése 
világjelenség. Az évek előrehaladásával változik az időskorúak biológiai, 
pszichoszociális helyzete, nőnek az idősek ellátásával kapcsolatos problémák. 
 
Régen a nagy családokban elfértek az öregek. A rohanó életforma mára teljesen 
átalakította a társadalmi szerkezetet. Az idős ember teher a családoknak, mert a 
túlhajszolt munkatempó mellett nincs, aki vigyázzon rá otthon. Az idős ember teher a 
társadalomnak is, hiszen a szociális gondoskodás ma még sok kívánnivalót hagy maga 
után. 
 
Egy társadalom fejlettségét jól mutatja, hogyan tud gondoskodni az idősekről, hogyan 
kompenzálja negatív életérzésüket, hogy csak addig voltak fontosak, amíg a nemzeti 
jövedelemtermelés aktív közreműködői voltak. 
 
Az idős ember rosszul tűri a kórházat, több szövődmény lép fel, és lassabban térnek 
vissza az alapvető funkciók az elérhető optimális szintre. Az időskori betegellátás, 
gondozás, ápolás elsődleges célja, hogy igyekezzünk az életkori sajátosságoknak 
legjobban megfelelő gondoskodást nyújtani, olyat, amely megfelel az idősek 
elvárásainak, igényeinek és szükségleteinek. Ez nem feltétlenül a teljes gyógyulás, 
hiszen a természetes élettani folyamatok nem állíthatók meg. Elsődlegesen arra 
törekszünk, hogy a gyógyítás korlátainak tudomásulvételével az idős emberek 
közérzetét javítsuk és így segítsük őket az élet legnehezebb szakaszában. 
 
Mit kell tennünk azért, hogy jó legyen az idős emberek közérzete és a pszichikai 
visszacsatoláson keresztül az egészségi állapotuk is? Ehhez először meg kell ismernünk 
az idősek valós közérzetét. Ha már megbízható képpel rendelkezünk erről, akkor 
könnyebb meghatározni a tudomány mai állása szerinti tennivalókat is. 
 
Az időskor problémaköre biológiailag, pszichológiailag és szociológiailag egyaránt 
fontos a rendszerszemléletű gerontológia tudományában. Az időskori közérzet és 
életminőség vonatkozásában az egyéni és társadalmi, szociális, népegészségügyi 
célkitűzések megvalósításával a testi-lelki egyensúly minél hosszabb ideig tartó 
harmonikus fenntartása a cél. 
  
A probléma széleskörű társadalmi összefüggése mellett azonban nem veszhet el szem 
elől a lényeg, a segítségre szoruló idős beteg, akiért felelős az egészségügy, és személy 
szerint felelős a hivatását gyakorló orvos. 
 
 
 



 7

2. CÉLKITŰZÉSEK 
 
Jelen tanulmány átfogó célja az, hogy hozzájáruljon az időskori életminőség 
javításához. Ehhez meg kell ismerni a közérzetet, lehetőség szerint számszerűsített 
formában. Ez közelebb visz átfogó, hatékonyabb stratégiák kidolgozásához az 
idősellátás területén. 
 
Az idős korosztály a szorongásos tünetek előfordulása szempontjából különösen 
veszélyeztetett. A pszichoszociális háttér tényezők felismerése fontos terápiás 
jelentőséggel bír. Ezért a közérzet számszerűsítése és önértékelése mellett vizsgáltuk a 
társas támogatást is, mint a legfontosabb kockázati és protektív tényezőt az egészségi 
állapottal összefüggésben. 
 
2.1 Első célkitűzés a geriátriai igényszint hierarchia meghatározása motivációs 

megközelítésben. Nem találtunk irodalmi adatot Maslow szükséglet hierarchiájának 
pszichometriai módszerrel történő mérésére. Célul tűztük ki a geriátriai igényszint 
hierarchia számszerűsített meghatározását és az egyes szintekhez súlyszámok 
rendelését. 
Felmerülő kérdés: 

a./ Mennyire érvényesül a Maslow által megfogalmazott igényszint sorrend 
a geriátriai ellátást igénylők esetében? 

 
2.2 Második célkitűzés a közérzet számszerűsítése. Az igények kielégítettsége és a 

közérzet között szoros összefüggés van. A Maslow-i igényszintek összetevőkre, 
alszintekre bonthatók. Ezekhez az alszintekhez minősítő értékek rendelhetők és ezek 
összesítésével közérzet index határozható meg. 
Felmerülő kérdések: 

a./ Mennyire konzisztens gondolkodásúak a kérdőíves felmérésnél a 
válaszadók? 

b./ Milyen mértékű a válaszadók kognitív funkcióinak hanyatlása? 
c./ Milyen szelekciót kell végrehajtani a válaszadók között az eredmény 

megbízhatósága érdekében? 
 
2.3 Harmadik célkitűzés az időskori közérzet önértékeléses jellemzése. Az egészségi 

állapot önbecslése igen fontos életminőség mutató. Számos vizsgálat szerint nincs 
ma olyan módszer, amely jobban jelezné előre a halálozás kockázatát, mint az a 
kérdés, hogy egy ötfokozítú skálán hol helyezik el a betegek a saját egészségi 
állapotukat. 

      Felmerülő kérdés: 
a./ Mennyire tér el egymástól a közérzet index és az önértékeléses egész-

ségmutató? 
 
2.4. Negyedik célkitűzés az egészségi állapot, társas támogatás és a szorongást 

befolyásoló gyógyszeres kezelés közti összefüggés vizsgálata. Az egészségi 
állapotot befolyásoló kockázati és protektív tényezők közül a társas támogatás 
mértéke a legfontosabb [Kopp, M., 2003]. Megvizsgáltuk, hogy milyen 
kölcsönhatás van idős betegeknél a szorongás, társas támogatás, egészségi állapot és 
az adott gyógyszeres kezelés (buspiron) hatékonysága között. 

      Felmerülő kérdések: 
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a./ Milyen kölcsönhatás van a társas támogatás és az egészségi állapot 
között? 

b./ Milyen kölcsönhatás van a gyógyszer szorongásoldó hatékonysága és a 
társas támogatás között? 

 
2.5. Ötödik célkitűzés 
      Az időskori közérzet és életminőség javításának lehetőségei. Az életminőséget a 

védő tényezők erősítésével és a veszélyeztető tényezők felmérésével és 
csökkentésével javíthatjuk.  
Felmerülő kérdés: 

a./ A mindennapi életet támogató, gondoskodó rendszer köztudataba való 
átvitelének milyen lehetőségei és csatornái vannak? 

 



 9

3. IRODALMI HÁTTÉR 
 
 
3.1 DEMOGRÁFIAI ADATOK 
 
A várható életkor növekedése és a kormegoszlás változása előtérbe helyezték az idős 
lakosság gondjaival való társadalmi méretű foglalkozás szükségességét. 
A XX. század közepe óta az emberek átlagosan 20 évvel tovább élnek. Az átlagos 
életkilátás növekedésével az emberiség gondjainak meghatározójává válik az idősödés 
és az időskor, melynek rendszerszemléletű feldolgozásához szükséges a demográfiai 
adatok és előrejelzések áttekintése. 
 
Az Egészségügyi Világszervezet az életszakaszok beosztását a következőkben adja 
meg: 
 

50-60 évig  áthajlás kora 
60-75 évig  idősödés kora 
75-90 évig  időskor  
90 fölött   aggkor 
100 év felett   matuzsálemi kor 

 
A 60 év felettiek képezik tehát az a réteget, amely mind a fejlett, mind a fejlődő 
országokban növekvő tendenciát mutat. 
 
Magyarország népességének alakulásában számos veszélyeztető jelet látunk. A 
népesség fogyása elérte a 3,7 ezreléket, a 60 éves és idősebbek aránya a 20 %-ot.  
A születéskor várható élettartam férfiaknál 66 év, nőknél 75 év. Ez az érték az EU 
tagországainak többségében a férfiaknál 77 év, a nőknél 82 év. A nemek közötti 
különbség eredménye, hogy több az idős nő, mint a férfi („feminization of ageing”). A 
világon jelenleg Japánban a legmagasabb a születéskor várható élettartam, mindkét 
nemnél egyenlő, 82,5 év. 
 
A társadalom tagjainak életkori megoszlása alapján  

fiatal,  
öregedő  
öreg  

társadalmakat különböztetünk meg. A hovatartozást a 60 éven felülieknek az 
összlakossághoz való viszonya adja. Öreg társadalomban ez 10 % felett van, 
Magyarország tehát ebbe a csoportba tartozik. 
 
Az öregedési index alakulása alapján (1. ábra) [Magyar Demográfiai Évkönyv, 2001] 
még szembetűnőbb a változás az elmúlt évszázadban. Az öregedési index egy olyan 
hányados, melynek a számlálója a 65 év felettiek, a nevezője pedig a 14 éven aluliak 
százalékos aránya. 
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Az öregedési index változása 1880-2002
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A világ népessége évente 1,3 %-kal, vagyis közel 80 millióval növekszik. Így a mai 6,1 
milliárdos népesség 2050-re 7,9 és 10,9 milliárd közötti számra becsülhető. 
 
Az idősek számának növekedése a mai 606 millió főről 2 milliárd főre várható. Az 
ENSZ kutatási eredményei alapján Európában az idősebb személyek számaránya 2050-
re a mai 9 %-kal szemben 33 %-ra növekszik. A nők várható élettartama Európában 
jelenleg 6 évvel hosszabb, mint a férfiaké. A 60 éves és annál idősebb korcsoportban 50 
%-kal több nő van, mint férfi. A 75 éves és annál idősebb egyedül élő emberek 70 %-a 
nő. 
 
A hazai morbiditási mutatók szerint ismert, hogy a 60 éven felüli idősek 51 %-a egy 
krónikus betegségben szenved, 10 %-a két ilyen betegségben, 3 vagy több krónikus 
megbetegedés pedig 3 %-os gyakoriságú. Összefoglalva a demográfiai mutatókat, a 
következőket emelhetjük ki: 
 

- Az átlagéletkor növekedése révén a társadalom öregszik. 
- A születési arányszám csökkenése miatt a népesség fogy. 
- A nemek közötti várható élettartam különbség miatt a nők aránya növekszik, 

így az egyedül élő idősek száma is növekszik. 
- Növekszik az előforduló krónikus betegségek száma, mely a halálozási 

mutatókat rontja. 
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3.2 AZ IDŐSKORRAL JÁRÓ VÁLTOZÁSOK 
 
Az öregedés olyan pszichofizikai folyamat, mely az egyes emberek esetében 
individuális különbségekkel játszódik le. Az idős emberekkel kapcsolatban 
beszélhetünk  
- kronológiai korról (a megélt évek száma), 
- biológiai korról (testi állapot), és 
- pszichológiai korról (szubjektív közérzet). 
 
 
3.2.1 Az öregedés élettani alapjai 
 
Az öregedés élettani folyamatának kutatása során számos elmélet vált ismertté 
molekuláris, sejti, szervi és szisztémás szinten egyaránt. A korszerű öregedési elméletek 
két csoportra oszthatók [Kollay, M. 2000]:  

- az öregedés véletlenszerű, idővel szaporodó események következménye,  
- az öregedés eleve elrendelt folyamat.  

 
Az első csoportba tartozó elméletek: 
 

1. A sejtek DNS-ében létrejövő véletlenszerű mutációk vezetnek kóros fehérjék 
kialakulásához (hibakatasztrófa teória). 

2. A DNS és más makromolekulák között kialakuló keresztkötések miatt jönnek 
létre halmozódó rendellenességek, öregkori betegségek (keresztkötés teória). 

3. A szövetekben keletkező szabad gyökök károsítják a membrán fehérjéket, az 
enzimeket és a DNS-t (szabadgyök teória). 

 
A második csoportba tartozó elméletek: 
 

1. A hypotalamus területén lévő biológiai óra programozottan, hormonális és 
más mechanizmusokon keresztül felelős az öregedésért (pacemaker teória). 

2. A genetikai tényezőknek meghatározó szerepe lehet az öregedésben, bár ezen 
mechanizmusok még ismeretlenek (genetikai teória). 

 
A kétféle elmélet között nincs ellentmondás. A genetikailag determinált program az 
elérhető maximális élettartamot határozza meg, az egyéb faktorok pedig azt 
befolyásolják, hogy ebből a meghatározott programból mennyi valósulhat meg. 
 
 
3.2.2 Az öregedéshez társuló fiziológiai elváltozások 
 
A szervezet víztartalma csökken, zsírtartalma növekszik idős korban. Ehhez 
kapcsolódik a gyakran előforduló exiccosis valamint a zsíroldékony gyógyszerek 
hatékonyságának csökkenése, mivel a megoszlási terület nő. A kötőszövet 
felszaporodását a szövetek rugalmasságának csökkenése kíséri. A folyamat hátterében 
az elastin/collagen arány csökkenése áll, vagyis az elasztikus állomány csökken, a 
collagén mennyisége pedig nő. 
 
Az érzékszervek öregkori elváltozása közismert: lencsehomály, a szem alkalmazkodási 
képesség csökkenése, halláscsökkenés. Az erek rugalmassága csökken, ami systoles 
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vérnyomás emelkedést és balkamra hypertrophiát okoz. Az adrenerg béta receptorok 
száma is csökken, ennek következménye a stressz helyzetben nem kielégítő 
szívfrekvencia és perctérfogat növekedés. Az időskori fizikai teljesítőképesség 
csökkenés ezzel, másrészt az izomtömeg csökkenésével hozható összefüggésbe. 
 
A vese glomerulusokban csökken a filtrációs ráta, amely egyes gyógyszerek csökkent 
kiürülését eredményezi. Az endokrin rendszer funkció csökkenése következtében 
károsodik a szénhidrát homeostasis, amely leggyakrabban a vércukor szint 
emelkedésében jelentkezik. Időskori akut betegségeket gyakran kísér hyperglycaemia. 
A hormonszintek általában csökkennek: tiroxin, renin, aldosteron, nemi hormonok. Ez 
utóbbi csökkenése segíti elő az osteoporosis kialakulását is. A gasztrointesztinális 
rendszer általános funkció csökkenése ismert tény. A májfunkció csökkenése révén a 
gyógyszerek eliminációja elhúzódik. A gyomorsav termelés csökken. A vastagbél 
motilitás csökkenése obstipaciót, az anorectalis működés elégtelensége incontinentiát 
okoz. 
 
 
3.2.3 Pszichés megbetegedések idős korban 
 
Az öregedéssel együttjáró elváltozások az idegrendszer funkcióit érintik a 
legszembetűnőbben. Az életkor előrehaladtával együtt nő a memóriaromlás 
valószínűsége. A legenyhébb forma az öregedéssel együttjáró emlékezet csökkenés. Az 
enyhe kognitív zavar súlyosabb formája a memória romlásának. A demencia – a 
memória károsodás harmadik csoportja – a memóriát is magában foglaló számos 
kognitív funkció olyan mértékű károsodása, mely a mindennapi életvitelt befolyásolja.   
 
Demencia 
 

A különböző megnyilvánulási formák közös ismertetőjegye az 
információrögzítés zavara, valamint az értelmi teljesítőképesség csökkenése. 
Hosszan tartó, fokozatos leépülés formájában zajló folyamatról van szó. A 
demencia elsősorban a cortexet destruáló, progresszív agyi elváltozás, mely a 
magasabb agykérgi funkciók károsodását okozza. Olyan klinikai állapotot jelöl, 
melynek többféle oka lehet.  
 
Az összes demencia mintegy fele Alzheimer típusú, 20 % vasculáris eredetű, a 
többi egyéb (trauma, daganat, infekciók, anyagcsere betegségek) típusú. 
 
A demenciák enyhébb feldékenységgel kezdődnek, amit az idős ember még 
kompenzálni próbál. Az emlékezet gyengülésével elveszti az uralmat saját 
élettörténete felett. Ez a veszteségélmény gyakran okoz depressziót, 
szomorúságot, félelemérzést. 

 
Szorongás és depresszió 
 

Az érzelmi funkciózavarok, a szorongás, a depresszió individuális eltérésekben 
gazdag folyamatok, melyeket rendkívül nyomasztó levertség jellemez. A 
betegségre utaló jelek a személyes élettörténetre vonatkozóan lépnek fel.  
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Tünetek: szociális visszahúzódás, bizonytalanság, döntésképtelenség, 
reménytelenség, a testi panaszokkal való foglalkozás. Előfordulási arányuk 
növekszik az életkorral, súlyos depressziós tünetek a 40 éven aluliaknál 2 %-
ban, 50-60 éveseknél 5 %-ban, 60 év felett 11 %-ban fordul elő [Larson, R. 
1978]. A szorongás, a félelem a jövőtől, a kiszámíthatatlantól növeli a kóros 
öregedés pszichés faktorait.  

 
A demencia és a depresszió elkülönítése [Szabó, R., 1996]: 
 
 
Demencia 
 

 Depresszió 

 Kezdet  
Kognitiv zavarok a dep-
ressziós tünetek előtt 
 

 Depressziós tünetek a 
kognitiv zavarok előtt 

 Kognitiv zavarok 
megjelenítése 

 

Minimalizálás, tagadás, 
titkolás 
 

 Panaszkodás, 
hangsúlyozás, súlyosbitás 

 Külső megjelenés  
Elhanyagolt 
 

 Rendezett külső 

 Magatartás  
Barátságos, vagy közömbös 
 

 Önmagát okoló 

 Kérdésekre való reagálás  
Pontatlan, vagy kitérő 
válaszadás 
 

 Lassú, hosszú várakozás 
utáni válaszadás 

 Intellektuális károsodás  
Globális 
 

 Főként a memória 
károsodik 

 
 
3.2.4 Szociális változások 
 
Minden idős ember változásokon megy keresztül szociális kapcsolatainak terén is. Az 
öregkorról kialakított félelmekkel teli elképzelések, elsősorban az azzal összekötődő 
pszichoszociális hatások mentén alakulnak ki. A következő szakaszhatárok azok, 
amelyek különösen befolyásolják az idős emberek életét: 
            - a munkahely elvesztése, nyugdíjbavonulás 
            - a családtagok, barátok elvesztése 
            - a megszokott környezet változása 
            - az önállóság elvesztése 
 
Ezek a történések veszteséget okoznak, és felvetik az élet értelmére vonatkozó 
kérdéseket. Az öregedés lefolyása attól függ, hogyan játszódnak le ezek az átmenetek, 
folyamatok, állapotváltozások. 
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3.3 PARADIGMAVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE AZ IDŐSELLÁTÁSBAN 
 
Az idősekről alkotott vélemények között sokáig elfogadott volt az ún. deficit modell. 
Ennek lényege, hogy idős korára mire válik képtelenné az ember. Az elmúlt 20 évben 
jelentősen változott ez a szemlélet. Az öregséget ma már nem állapotnak, hanem 
folyamatnak tekintjük, az öregedési folyamatot komplex módon, annak biológiai, 
mentális és szociális összefüggéseiben vizsgáljuk. A vizsgálatok középpontjában már 
nem a deficit elmélet áll. Az öregedés elsősorban személyhez kötött folyamat, nem 
értelmezhető csak negatív változások összegzéseként. Jelentős hatással van rá a korábbi 
egész életen át tartó biológiai és pszichikai személyiségfejlődés, a szociális környezet és 
az öregedésre való felkészülés kultúrája.  
 
A paradigmaváltás az idősellátás területén azért szükséges, mert: 

- az öregedés természetes jelenség 
- a népesség öregedése világjelenség 
- az időskorúak értékes erőforrások a társadalom részére 
- az emberek nem egyformán öregszenek 
- az idősek a társadalom integráns részét képezik 
- a sikeres öregedést segíteni kell 
- az aktív időskorra fel kell készülni 

 
A társadalomnak több területen fel kell készülnie az idősek számának növekedésével 
együttjáró feladatokra. Korábban az öregség a család gondja volt. A modern 
társadalomban a szerkezeti változások révén egyre több az olyan probléma, melyet 
társadalmi szinten kell megoldani, miközben a családok egyre inkább kivonulnak az 
idősellátásból. E problémák megoldása egyre több anyagi ráfordítással jár. Növekednek 
az egészségügyi és a szociális gondoskodással járó állami kiadások. Növekszenek a 
generációs távolságok, világszerte megfigyelhető az a tendencia, hogy több öreg éli 
egyedül a mindennapjait, izolálódnak, magukra maradnak. Mindezek ellensúlyozására 
szükséges a korán megkezdett felkészülés az időskorra, amely elősegíti az egészséges 
fizikum és a jó személyiségállapot fenntartását. A testi és lelki öregedés tünetei nem 
elsődlegesen a korral előrehaladó szervezeti változásokkal állnak összefüggésben, 
hanem a különböző képességeket fenntartó tevékenységek felhagyásával. 
 
 
3.4 IDŐSKOR ÉS LELKI EGÉSZSÉG 
 
A lelki egészség, teljes egészségünk részeként a mindennapi életünk során képessé tesz 
bennünket arra, hogy életünket jól irányítsunk. A lelki egészség azon múlik, hogy 
alapvető szükségleteink kielégülnek-e. Ide tartozik a szociális és pszichológiai feltételek 
egész sora, mint a megfelelő étel, menedék, védelem, biztonság, társadalmi támogatás, 
valamint a magasabb rendű szükségletek, mint a szeretetteljes kapcsolatok, tisztelet, 
önbecsülés, méltóság, szabadság és önkiteljesítés. 
 
A lelki egészség definíciója az egyszerű meghatározástól a perszonális és 
interperszonális magatartások, érzések komplex kombinációjáig terjed. A legtöbb 
megfogalmazás megegyezik abban, hogy a lelki egészség olyan események és feltételek 
eredménye, amelyek az alábbi kategóriákból származnak: 
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- biológiai  
- szociálpszichológia 
- gazdasági-környezeti 
- strukturális-pszichológiai 
- egyéni-pszichológiai 

 
Belső és külső tényezők elősegítik, vagy hátráltatják a jó lelki egészség kialakulását. 
 
Belső védőtényezők: 

- érzelmi rugalmasság 
- testi egészség 
- önbecsülés/pozitív énkép 
- konfliktuskezelő képesség 
- tanulási képesség 
- szeretet pozitív élménye 
- kommunikációs képesség 
- az elfogadottság érzése 

 
Külső védőtényezők: 

- alapszükségletek kielégítése 
- támogató társadalmi háló 
- pozitív szerepminta 
- foglalkoztatottság 
- biztonságos környezet 
- konfliktushiány 

 
Egészségkárosító (sebezhetőségi) tényezők: 

Belső sebezhetőségi tényezők: 
- érzelmi rugalmasság 
- betegség, fogyatékosság 
- önbecsülés hiánya 
- tehetetlenség érzés 
- rossz minőségű kapcsolatok 
- elszigeteltség érzés 
- konfliktus vagy elidegenedés élménye 

 
Külső sebezhetőségi tényezők: 

- kielégítetlen szükségletek 
- veszteségélmények 
- elidegenedés 
- stigmatizált állapot negatív élménye 
- negatív fizikai környezet 
- a szegénység hatásai 

 
A lelki egészség és a lelki betegség az életminőség folyamatában helyezkedik el. Az a 
mód, ahogyan az egyének körülményeikre reagálnak, valamint a megbirkózási 
mechanizmusok jellege jelöli ki helyüket ebben a folyamatban. 
 
Az életkor növekedése azt jelenti, hogy meghosszabbodik az a periódus, amely 
biológiailag, pszichoszociálisan, gazdaságilag és egészségügyi szempontból is eltér az 
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aktív kortól. Ebből adódóan az időskori lelki egészség az előbbi kategóriák változásából 
eredően eltér az előző életszakaszoktól. Az alapvető életszükségletek általában 
kielégítettek, a magasabb rendűek területén viszont károsodások jelentkeznek. 
 
A belső és külső védő tényezők a nyugdíjba vonulással, a testi erő csökkenésével, 
krónikus betegségek megjelenésével, az egyedül maradással az idősödés folyamán 
csökkennek. Egyre erősödnek ugyanakkor az egészségkárosító, sebezhetőségi tényezők, 
mint a tehetetlenség érzés, elszigeteltség érzés, stigmatizált állapot. Az időskori 
lelkiállapot is a körülményekre való reagálás, a megbirkózási mechanizmusok mentén 
nevezhető egészségnek, vagy betegségnek. 
 
 
3.5 MOTIVÁCIÓS ELMÉLETEK 
 
 
3.5.1 A motiváció keletkezésének ösztönelmélete 
 
A múlt század első felében a pszichoanalízis követői által képviselt ösztönelméletek 
(McDougall, Freud) után Hull (1952) az egyik legfontosabb képviselője az emberi 
motivációk megalapozására szolgáló elméleteknek. A „behavioristák” csoportjához 
tartozott, akik az emberi viselkedés okai és következményei közötti összefüggéseket 
vizsgálták. Eredményeit a „Hull-féle ösztönegyenlet”-ben foglalta össze. Ez abból indul 
ki, hogy a viselkedés függ a megtanult szokástól, az akarattól és ingerektől. A 
szükségleteket úgy tekinthetjük, mint a viselkedés hajtóerejét és okát, az ingert pedig 
mint annak vonzerejét és következményét.  
 
Alapvető szükségletek közé sorolták a levegőre, vízre irányuló szükségleteket. Ha ezek 
kielégítetlenek, akkor az alapvető ösztön az embert arra motiválja, hogy e szükségleteit 
kielégítse. Az ösztönelmélet szerint a test az egyensúly nyugodt állapotában van, ha az 
alapvető szükséglet kielégült. A kielégítetlen helyzet izgalmi állapotot idéz elő és növeli 
az ember tevékenységét a szükséglet kielégítésére. Az ösztönelgondolás kulcsa tehát az 
egyensúly elve, vagyis kísérlet annak elérésére. Az alapvető szükségleteken kívül az 
emberek kifejlesztik magukban a megtanult, vagy másodlagos szükségleteket is. 
 
 
3.5.2. Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia követője 
 
Carl Rogers (1902-1987) szerint az emberi szervezet alapvető motiváló ereje az 
önmegvalósítás, késztetés a szervezet minden lehetséges képességének a kiteljesítésére. 
Elfogadja, hogy vannak másféle szükségletek is, köztük biológiaiak, de azok a szervezet 
önkiteljesítésére irányuló motívumának rendelődnek alá. 
 
Személyiségelméletének központi fogalma az énfogalom (self vagy self-concept). 
Rogers szerint az ember minden tapasztalatát az én fogalom mentén értékeli. A jól 
alkalmazkodó személynél az énfogalom összhangban van gondolataival, élményeivel, 
viselkedésével. Elméletének másik fontos tényezője az énideál. Minél közelebb áll az 
énideálunk a reális énképünkhöz, annál kiteljesedettebbek és boldogabbak vagyunk. 
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3.5.3 A motiváció Maslow-féle szükségletelmélete 
  
Abraham Maslow (1908-1970) pszichológiája sok szempontból közös Carl Rogersével. 
Maslow-t elöször a behaviorizmus vonzotta. Hatott rá a pszichoanalízis is, de 
elégedetlen volt annak a motivációról szóló elméletével, ezért kidolgozta a sajátját. 
 
Elmélete szerint a szükségleteknek létezik egy hierarchiája, mely az alapvető biológiai 
szükségletektől a komplex pszichológiai motivációig terjed. Ez utóbbiak csak akkor 
válnak fontossá, ha az alapvető szükségletek már kielégítést nyertek. 
Mielőtt Maslow saját elméletét részletesen kifejtette volna, 13 pontban összefoglalta 
azokat a premisszákat, amelyeknek felfogása szerint érvényesülniük kell egy motivációs 
elméletnél. Ezek röviden a következők [Maslow, A. 1943]: 
 

1. Az emberi szervezet integrált egészét kell tekinteni a motivációs elmélet 
alapkövének. 

 
2. Az éhség (vagy bármilyen más fiziológiai késztetés), amely szomatikus alapú és 

lokalizálható, inkább atipikusnak, mint tipikusnak tekintendő az emberi 
motivációban. 

 
3. A motivációs elméletnek az alapvető és végső célokra kell fókuszálnia, és nem a 

parciális, felületes dolgokra. A célokra kell figyelni és nem a célokhoz vezető 
utakra. 

 
4. A tudatos, helyi kulturális elvárások nem tekinthetők olyan alapvető 

motivációknak, mint a sokkal mélyebb, öntudatlan célok. 
 
5. Bármilyen motivált magatartást, akár előkészítő, akár fogyasztó jellegű, úgy kell 

értelmezni, mint egy csatornát, amelyen keresztül az alapvető igények 
egyidejűleg kifejezésre jutnak és kielégülnek. Egy cselekedetnek több 
motivációja van. 

 
6. A szervezet minden állapotát gyakorlatilag úgy kell felfogni, mint motiválót és 

motiváltat. 
 

7. Az emberi szükségletek dominancia szerint hierarchiába rendeződnek. Egy 
újabb igény megjelenése egy másik korábbi, nagyobb dominanciájú igény 
kielégítése után jelenik meg. Semmilyen igény vagy késztetés nem tekinthető 
különállónak, izoláltnak. Minden igény kapcsolatban van a többi igény 
kielégültségével, vagy kielégületlenségével. 

 
8. A hajtóerők, késztetések puszta listázása nem visz előre. A motivációk 

osztályozásának foglalkozniuk kell azokkal a problémákkal is, amelyek a 
motivációk általánosításának specifikus szintjeiből adódnak. 

 
9. A motivációk osztályozásának sokkal inkább a végcélra kell fókuszálnia, mint 

az ösztönző erőkre vagy a motivált magatartásra. 
 

10. A motivációs elméletnek emberközpontúnak kell lenni, semmint ős-állat 
központúnak. 
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11. A szituáció és a körülmények, amelyben a szervezet reagál, figyelembe 

veendők, de ezek csak kivételesen ritkán fogadhatók el a magatartás kizárólagos 
magyarázatául. 

 
12. Nem csak a szervezet egységes egészét kell figyelembe venni, hanem az 

elszigetelt, specifikus, részleges reakciók lehetőségét is. 
 

13. A motivációs elmélet nem szinonimája a magatartás elméletnek. A motivációk 
csak egyik osztályát jelentik a magatartás meghatározóinak. Míg a magatartás az 
majdnem mindig motivált, ugyanakkor egyidejűleg majdnem mindig 
biológiailag, kulturálisan és szituációsan is determinált. 

 
Maslow saját elméletét nem posztulátumként, hanem további kutatások kereteként 
fogalmazta meg. Ezeket a kutatásokat az elméletében felvetett kérdések indukálják. 
Elméletének esszenciája a következő: 
 
Testi igények: 
 
Azokat a szükségleteket tekintik rendszerint a motivációs megközelítések 
kezdőpontjának, amelyek fiziológiai késztetésként jelentkeznek. A homeosztazis 
koncepciója és az étvágy (az ételek közötti preferenciális válogatás) körüli kutatási 
eredmények azonban hatékony jelzést adtak arra, hogy valós szükségletekről, vagy ezek 
hiányáról van szó a szervezetben. Maslow szerint szinte lehetetlen valamennyi alapvető 
fiziológiai szükségletet megnevezni. Ezen túlmenően, az a személy, aki úgy gondolja, 
hogy éhes, sokszor inkább több kellemességet kíván, mint fehérjét vagy vitaminokat. 
Következésképpen az éhség igényét részben ki lehet elégíteni más módon, pl. egy pohár 
vízzel vagy egy cigarettával. Azt mondhatjuk, hogy annak az embernek, akinek 
mindenből extrém hiánya van, annak nagy valószínűséggel a legnagyobb motivációt a 
fiziológiai szükségletek jelentik. Az a személy, akinek hiányzik az étel, a biztonság, a 
szeretet, az elismerés, az leginkább az ételre vágyik, mint bármi másra. Ő ételről 
álmodik, emlékezik és gondolkodik. A mai modern fejlett világban az átlagember 
sokkal inkább étvággyal, mint éhséggel szembesül, amikor azt mondja „éhes vagyok”. 
Ha a fiziológiai szükségletek viszonylagosan kielégültek, akkor jelentkezik a 
szükségleteknek egy újabb halmaza, a biztonság igény. 
 
Biztonság igénye: 
 
Maslow tanulmányában elsődlegesen és hangsúlyozottan a felnőttek igényéről beszél és 
elméletében erre koncentrál. A biztonság igényének elemzésekor azonban gyermekeken 
és csecsemőkön keresztül közelíti meg a kérdést, akiknél ez az igény sokkal 
hatékonyabban megfigyelhető és megérthető. Az a kisgyerek, aki valamivel elrontotta a 
gyomrát és hány, hirtelen úgy érzi, hogy megváltozott körülötte a világ. Félelmet mutat, 
védelmet és biztonságot igényel maga körül. Nem csak a fizikai fenyegetettség vált ki 
ilyen reakciót nála, hanem lelki fenyegetettség is (szülők veszekedése, válása, stb.). A 
gyermeknek maga körül szervezett világra van szüksége, nem pedig egy szervezetlen, 
strukturálatlan, bizonytalan állapotra. A neurotikus felnőttek nagyon sok tekintetben 
úgy viselkednek, mint a biztonság után vágyódó gyerekek, jóllehet a kifejezési formák 
eltérnek. A biztonság utáni vágy betegessé, kényszerneurózissá is fajulhat.       
   



 19

Szeretet igénye: 
 
Ha mind a testi, mind a biztonsági igények kielégülést nyertek, akkor jelentkezik a 
szeretet igénye, amely gyengédséget, kötődést, közösség iránti vágyat takar. 
Hangsúlyozni kell, hogy a szeretet és a szexuális igény nem ugyanaz. A szexuális igényt 
testi szükségletként tanulmányozhatjuk. A szexuális magatartást azonban több tényező 
határozza meg, nem csak a szexuális igény, fontos szerepet játszik a szeretet és a 
gyöngédség is. A szeretet igényénél nem hanyagolhatjuk el, hogy az magában foglalja 
az adó és kapó szeretetet is. 
 
Elismerés, megbecsülés igénye: 
 
Kóros kivételektől eltekintve az embernek szüksége, vágya van stabil, megalapozott 
önértékelésre, önérzetre, hiúságra, önbecsülésre. Ennek valós képességeken, 
teljesítményen és mások elismerésén kell alapulnia.  
Ezek az igények két alcsoportba sorolhatók: 
- Az erő, a teljesítmény iránti vágy, a megfelelés és a világ szemében tükröződő 
bizalom, továbbá a függetlenségért, szabadságért érzett vágy. 
- Az elismerés, presztízs (a környezet elismerése) utáni vágy, amely fontosság tudatát 
biztosítja és megbecsülést jelent. (Maslow megfogalmazása szerint ezeket a 
szükségleteket viszonylagosan túlhangsúlyozta Adler, és viszonylagosan negligálta 
Freud.)   
Az önbecsülés önbizalomhoz vezet, amely, erőt, képességet ad, és a világ számára való 
hasznosságot tudatosít az egyénben. 
 
Önmegvalósítás igénye: 
 
Amennyiben az előzőekben felsorolt igények mind kielégítésre kerültek, még akkor is 
szinte mindig azt tapasztaljuk, hogy egy újabb elégedetlenség, nyugtalanság érzése 
fejlődik ki, ha csak nem azt végzi az egyén, amire a leginkább alkalmas. Egy zenésznek 
zenélni kell, egy festőnek festeni, egy költőnek írni, ha végtére boldog akar lenni. 
Amivé egy ember válhat, neki azzá kell válnia. Ez az igény az önmegvalósítás igénye. 
Az embernek az a vágya, hogy egyre inkább azzá váljon, ami, és minden azzá váljon, 
amivé válni képes. 
 
Az alapvető igények megvalósulásának előfeltételei: 
 
Az önkifejeződéshez szabadságra van szükség, az önvédelem lehetőségére, 
igazságosságra, tisztességre, becsületességre, rendezettségre. Ezek a feltételek nem 
záródnak önmagukba, de olyan szorosan kötődnek az alapvető igényekhez, hogy azok 
önmagukban testesítik meg ezeknek a feltételeknek a végét. A feltételeknek ott van a 
határa, ahol a vágyaknak. A kognitív képességekre leselkedő veszélyek, a képességek 
blokkolása, vagy elvesztése közvetve magát az alapvető szükségletek megvalósulását 
veszélyeztetik.  
 
Az alapvető szükségletek hierarchiája általánosságban igaz, de nem kőbevésett szabály. 
Különösen kreatív embereknél figyelhetők meg kivételek. A kreativitás iránti belső 
vágy fontosabb lehet, mint bármi más. A kreativitás nem az önmegvalósítási vágy 
kielégüléseként jelentkezhet, hanem a kielégülés hiányának eredményeként. A 
hierarchiára vonatkozó állítás lényege, hogy az a személy, aki két szükséglettől van 
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egyidejűleg megfosztva, elsőként a hierarchiában nagyobb igény kielégítését fogja 
választani. 
 
Maslow az önmegvalósító emberek vizsgálatát tartotta legfontosabb feladatának.  
 
Az önmegvalósítók jellemző tulajdonságai: 

- a valóságot gyakorlatiasan észlelik 
- olyannak fogadják el magukat és másokat, amilyenek 
- spontán módon gondolkodnak és viselkednek 
- jó humorérzékük van 
- kreatívak 
- erős és kielégítő kapcsolatokat alakítanak inkább kevés, mint sok emberrel 
- objektív nézőpontból képesek az életre tekinteni 

 
 
3.6. KÖZÉRZET ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 
 
A közérzet a tudatnak az egészségi állapotból eredő, a kedélyre is kiható általános 
állapota. 
 
A közérzetet meghatározó faktorok: 

- szomatikus tényezők 
- szociális tényezők 
- pszichológiai tényezők 

 
A jó közérzet e három tényező összhangja, vagyis szociopszichoszomatikus egyensúlya.  
 
Ha megbomlik az egyensúly a faktorok között, a közérzet romlásáról beszélünk, amely 
az egészségi állapot romlását is jelentheti, vagyis betegség jelentkezik. Éles határ nem 
húzható sem a jó közérzet és jó egészségi állapot között, sem a rossz közérzet és rossz 
egészségi állapot, vagyis a betegség között. 
 
Lényegében a közérzetet befolyásoló faktorok jelennek meg az egészségi állapot 
jellemzői között, illetve az egyensúly megbomlása során a rossz közérzet és a betegség 
megjelenésekor is.  
 
A három faktor között fennálló kapcsolatok az alábbiak: 
 

a./ Interakció:  a szomatikus panaszok hátterében pszichológiai 
vagy szociális okok is állhatnak. A fejfájás, 
magas vérnyomás oka lehet munkahelyi, családi 
probléma is. 

 
b./ Kompenzáció:  az egyik terület diszfunkciója részben vagy 

teljesen kompenzálódik egy másik területen. A 
stressz, mint szociális tényező bizonyos 
felkészültséggel - pszichológiai tényező - 
leküzdhető, elkerülhető.  
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c./ Reagálási különbségek: hasonló helyzetben különböző emberek eltérően 
reagálnak. Fejfájás vagy magas vérnyomás 
miatt az egyik ember betegnek érzi magát, a 
másik nem. 

 
Az idős emberek közérzetére, egészségi állapotára vonatkozóan akkor tudunk 
plauzibilis, visszamérhető megállapításokat tenni, ha valamilyen módon 
számszerűsítjük a közérzetre vonatkozó állításukat. Ez lehetővé teszi azt is, hogy 
elegendő nagy minta vizsgálata esetén matematikai statisztikai módszerekkel meg 
tudjuk határozni az állításuk megbízhatósági szintjét is. 
 
A közérzetnek az orvosi diagnosztikai úton leírható tényezőin túlmenően egyéb 
jellemzői is vannak. A testi- és szellemi egészség mellett a szociális- és gazdasági 
körülmények, a környezeti- és számos más tényező is befolyásolja, hogy milyennek érzi 
az ember pillanatnyi közérzetét, vagy egy időtávot tekintve élete minőségét. Új, 
multidiszciplináris kutatási terület az életminőség vizsgálata.  
 
A magyar népesség demográfiai krízist él át. A mortalitási adatok elválaszthatatlanul 
összefüggnek az azokat időben megelőző morbiditási adatokkal. A számszerű tények 
mögött meg kell látnunk a legjobban kiszolgáltatott, leginkább elesett emberek, az 
idősek helyzetét és ellátásuk körülményeit, amelyek kihatnak pillanatnyi közérzetükre 
és hosszabb távra tekintve életminőségükre is. 
 
 
3.7 TÁRSAS TÁMOGATÁS 
 
A társas támogatás olyan kapcsolatrendszert jelent, amely pozitív hatással van az 
egyénre. A normális kapcsolatok biztonságot jelentenek, és hozzájárulnak az egyén 
egészségének, jólétének megőrzéséhez, ami sok embert átsegít a válsághelyzeteken 
[Cohen, C. et al., 1989], [Sarason, I.G. et al., 1985], [Sinclair, I. et al., 1984].  
 
A családhoz, közösséghez, egyházhoz fűződő társas kapcsolatok beszűkülése és ezzel 
kapcsolatban a tiszta társadalmi szerepek és normák megszűnése gyakran vezet 
öngyilkossághoz. A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a leggyengébb 
kapcsolatokkal rendelkező csoportok körében a leggyakoribb az öngyilkosság.  
 
A hetvenes években a társadalmi támogatás kutatását erősen befolyásolta John Cassel, 
Gerald Caplan és Sydney Cobb munkássága. Cassel szerint a pszichoszociális 
folyamatok nagy hatással vannak a betegségek kórokkutatására, és a társadalmi 
támogatás kulcsszerepet játszik a stresszel kapcsolatos megbetegedésekben [Cassel, J., 
1974a], [Cassel, J., 1974b], Cassel, J., 1976]. Állatkísérletekre is támaszkodva azzal 
érvelt, hogy a stresszes környezeti körülmények (káros városi létfeltételek, rossz 
lakáskörülmények, zsúfoltság, a szomszédságok felbomlása stb.) hatásaként a jelentős 
társas kapcsolatok felbomlása miatt az egyén elégtelen vagy zavaró visszacsatolásokat 
kap, ami egyensúlyvesztést okoz, és növeli a betegség esélyét. Cassel a támogatás fő 
forrásának az elsődleges csoportot tekintette, amely támogatása ütközőként csökkenti a 
stressz szomatikus vagy pszichológiai következményeit (buffering effect). Ugyancsak 
fontos felismerése az, hogy a stressz és támogatás néha összefonódik olyan módon, 
hogy a stresszt okozó események gyakran felbontják a társas kötéseket, mint például a 
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válás, a munkahely elvesztése, vagy gyász esetén, tehát éppen akkor von el támogatást, 
amikor megnövekszik a kereslet iránta. 
  
Kaplan hangsúlyozta a kapcsolatok tartósságának és reciprok voltának a fontosságát. 
Szerinte a támogató rendszer három tevékenységcsoportban nyújt segítséget [Kaplan, 
B.H., 1974]:  

- segíti a pszichológiai erőforrások mobilizálását az érzelmi problémák 
kezelésében;  
- megosztja az igénybe vevő feladatokat,  
- anyagi, szakértői segítséget és útmutatást ad specifikus stresszorok 
kezeléséhez.  

 
Ha az egyén minden "környezetben" (setting), ahol időt tölt, rendelkezik támogatói 
rendszerrel, szinte teljesen védve van a stressz ártalmas hatásai ellen. A támogató 
rendszer tehát védi az egyént a mindennapok, válsághelyzetek és átmenetek során.  
 
Cobb kísérletet tett a társas támogatás fogalmának meghatározására. Szerinte a társas 
támogatás információként is szemlélhető, pontosabban olyan információként, amely 
tudatja az egyénnel, hogy szeretik és törődnek vele, értékelik és becsülik, és hogy egy 
kommunikációs és kölcsönös kötelezettségekből álló hálózat tagja. Ennek az 
információnak két fontos és egymással kapcsolatban álló funkcióját emeli ki: a 
társadalmi szükségletek kielégítését és a válsághelyzetek és stressz következményei 
elleni védelmet [Cobb, S., 1976].  
 
A társas támogatás szakirodalma komplex és szerteágazó, de a kutatások nagyrészt 
három témakör körül csoportosulnak:  

- melyek a támogatás szempontjából jelentős kapcsolatok,  
- milyen viszony áll fenn a társas kapcsolatok objektív jellemzőinek relatív 

fontossága és a támogató viselkedés, valamint az egyén erről alkotott 
szubjektív képe között,  

- melyek a támogatás lehetséges formái.  
A későbbi kutatásokban olyan mérőeszközöket fejlesztettek ki, amelyek egy bizonyos 
fajta támogatást nyújtó személyekre kérdeztek rá, azaz az általában támogatónak 
tekintett kapcsolatfajtákra [Barrera, M., 1981], [Hirsch, 1981]. Ebben a 
megközelítésben a támogató hálózat a személyes kapcsolathálózat egy része. 
  
A társas támogatás meghatározására többen is tettek kísérletet. Néhány példa: 
   
"a befolyásos más személyektől származó pszichoszociális források viszonylagos 
jelenléte vagy hiánya" [Kaplan, B.H., 1977]. 
   
"az egyén számára más egyénekhez, csoportokhoz vagy a nagyobb közösséghez fűződő 
kötéseken keresztül elérhető támogatás" (Lin, N., et al., 1979). 
   
"annak a mértéke, amennyire az egyén társadalmi szükségleteit másokkal való 
interakciók révén ki tudja elégíteni" [Thoits, P.A., 1982]. 
  
"olyan interperszonális tranzakció, amely tartalmazza az alábbiak legalább egyikét:  

- érzelmi törődés (szeretet, szerelem, empátia),  
- instrumentális segítség (javak, szolgáltatások),  
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- információ (a környezetről),  
- méltánylás (az önértékelés szempontjából releváns információ)" [House, J.S., 

1981]. 
   
"legalább két egyén közt lezajló forráscsere, amit vagy a támogató, vagy a támogatott 
fél úgy tekint, hogy a támogatott fél jólétét szándékozik elősegíteni" (Shumaker, S.A., 
1984]. 
   
"a közösség, a kapcsolathálózat vagy a bizalmi partnerek által nyújtott vagy valós 
instrumentális és/vagy expresszív gondoskodás" [Lin, N., 1986]. 
  
A kutatók megállapították, hogy egyrészt nem minden létező kötődés támogató, 
másrészt a különféle kapcsolatok különféle támogatásban részesítik az egyént, akinek 
tehát számos más egyénnel kapcsolatban kell állnia ahhoz, hogy mindenfajta szükséges 
támogatáshoz hozzáférjen. A különböző szerzők eltérő módokon csoportosították a 
különféle támogatásfajtákat. 
 
Mitchell és Trickett a korábbi elméleti és empirikus vizsgálódások áttekintése alapján 
azt állították, hogy a támogató rendszerek négy általános funkciót szolgálnak. Ezek: az 
érzelmi támogatás; a feladatorientált segítségnyújtás, az elvárások közlése; értékelések 
és közös világnézet; szerteágazó információkhoz és társas kapcsolatokhoz való 
hozzáférés [Mitchell, R.A. et al., 1980].  
 
Barrera és Ainlay néhány kategória továbbfinomítása után hat kategóriát javasolt, ezek: 
anyagi segítség; magatartási segítség; intim interakció; útmutatás; visszacsatolás 
(feedback); pozitív társas interakció [Barrera, M. et al., 1983].  
 
A társas támogatás vizsgálatakor tekintetbe kell venni  
- a támogató hálózaton keresztül elérhető forrásokat (ami függ a hálózati tagok hatalmi, 

társadalmi stb. helyzetétől);  
- a specifikus támogató viselkedést;  
- a támogatás szubjektív értékelését (előfordulhat, hogy nem vesszük észre a támogató 

viselkedést, vagy olyan viselkedést is támogatónak tekintünk, ami szándékoltan nem 
az volt).  

 
A társas támogatás prospektív vizsgálatainak jelentős része mortalitási tanulmány volt. 
Ezek abból a hipotézisből indultak ki, hogy a társas támogatás hiánya általános 
halálozási rizikótényező.  
  
Blazer idős közösségben vizsgálta a mortalitási viszonyokat. A fizikális státuszt, az 
életminőséget, a napi aktivitási szintet és a depressziós mutatókat elemezve 
megerősítette a feltételezést, hogy a társas támogatás hiánya általános halálozási 
rizikótényező [Blazer, D.G., 1982]. 
 
 
3.8 IDŐSKORI ÉLETMINŐSÉG 
 
 
Az emberi öregedésben a biológiai- és pszichoszociális tényezők meghatározó 
jelentőségűek. Az életminőség legfontosabb biológiai tényezői: 
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- Az öregedési folyamatot nem lehet egyetlen elmélettel meghatározni, nincs 
egységes öregedési minta.  

- Az emberi öregedést a szervrendszerek homeosztatikus tartalékának folyamatos 
beszűkülése jellemzi. Ez önmagában nem korlátozza a napi életvitelt. 
Betegségek kialakulása kóros folyamatok következménye, tehát az idős emberek 
azért betegek, mert betegek, nem pedig azért mert öregek. 

- Az idősödéssel egyre gyakoribbá vállnak azok az állapotok, melyeknél nem lehet 
egyetlen szervspecifikus megbetegedést leírni. Ezt az állapotot a geriátria „5 i”-
nek jelöli. Ezek a következők: immobilitás, instabilitás, inkontinencia, 
intellektuális hanyatlás, iatrogenia. 

- Az időskorra való felkészülés elsődleges célja a „fenntartható egészség” 
biztosítása, kiszolgáltatottság nélkül. A jelenlegi gerontológiai kutatások a 
sikeres öregedésre fókuszálnak.  

- Az időskorban a krónikus betegségek jelentik a legnagyobb ellátási feladatot. 
Nem korfüggő betegségekről, hanem az időskorral gyakoribbá váló 
betegségekről beszélünk, a rendszerszemléletű geriátriai ellátásnak megfelelően. 

 
Pszichoszociális tényezők: 

- Önállóság, függetlenség elvesztése. 
A fizikai egészség megváltozásával gyakran együtt jár, hogy az idősek 
nem maradhatnak addigi megszokott környezetükben. Az öreg fát sem 
lehet átültetni, mert elpusztul. Az idős ember is nehezen viseli, ha a régi, 
megszokott helyéről idegen környezetbe kerül.  

- Izoláció 
A családi kapcsolatok beszűkülése, a társ elvesztése, az önellátási 
képesség romlása mind azok a tényezők, melyek az életkor 
előrehaladtával az izoláció irányába hatnak. Nem szabad 
összetévesztenünk az izolációt és a magányosságot. Az idős ember 
szociális kapcsolatai jelentősen csökkenhetnek, de nem biztos, hogy 
ezzel párhuzamosan magányosnak érzi magát. Az idős ember 
alkalmazkodását a kognitív funkciók, a személyiség jellemzők, és a 
fizikai, szociális környezet tényezői befolyásolják. Mind ezek együttesen 
hatnak az élettel való megelégedettségre is. 
 
Az idősekkel való foglalkozás gátja a velük szembeni előítélet, a negatív 
kép, mely alapvetően akadályozza az eredményes gyógyítást. Az öregség 
fogalma olyan asszociációkat kelt, mint a betegség, izoláció, szegénység. 
 

- Az időskori személyiség szubjektív és objektív dimenzionális összefüggése a 
Lawton-féle négydimenziós modellben: 

 
• pszichológiai jóllét 
• magatartás kompetenciák 
• szubjektíve érzékelt környezet 
• objektív körülmények 

 
Lawton [Lawton, M.P., 1990] szerint a személy és környezet egymásra hatása idős 
korban azt jelenti, hogy a csökkent testi kapacitás következtében az idős ember 
komfortosabb környezetet teremt magának az egyensúly fenntartása érdekében. Ha erre 



 25

nem képes, akkor bezárkózik otthonába, és az ún. csigaház [Dénes, Zs., 2001] 
szindróma alakul ki. 
 
Az idősödési működésváltozást a kapacitásszűkülés jellemzi, melynek során az idős 
ember segítségnyújtásra, támogatásra szorul annak érdekében, hogy a napi 
életegyensúly fenntartható legyen. 
 

- Szociális támogatás 
Nehéz élethelyzetükben a segítségre szoruló idősek családjaiktól, 
szomszédaiktól, barátaiktól, segítő foglalkozásúaktól várhatnak 
segítséget. Azok az idősek, akik átlagosan, vagy annál jobban 
részesednek támogatásban, kevésbé lesznek szorongók, mint az átlag 
alatt támogatottak. 
 

- Pszichoszociális rizikócsoportok:  
- 80 év felettiek 
- kórházból frissen hazabocsátottak 
- egyedül élők 
- szociálisan izoláltak 
- minimum jövedelemből élők 
- elváltak, özvegyek 
- gyermektelenek 
- rokkantak 

 
 
3.9 AZ ÖREGEDÉS TITKAI 
 
A tudomány fejlődése, az életkörülmények javulása következtében ma a fejlett ipari 
országokban az átlagéletkor 75 év fölött van. A népesség öregedése tehát világszerte 
megnyilvánuló folyamat, és a társadalomnak jelentős többlet ráfordítást okoz. 
 
100 évvel ezelőtt az átlagéletkor 50 év volt, a középkorban pedig 33 év. Az antik 
Rómában viszont átlagosan csak 22 tavaszt számoltak. 
 
Az emberek ősidők óta szeretnének minél tovább élni, és különféle módon 
próbálkoznak a földi élet meghosszabbításával. Az egyiptomiak – egy 3600 éves 
papírusztekercs leírása alapján egy öregedés elleni olyan kenőcsről álmodtak, amely 
fiatalít. 
 
Évszázadok során újabb és újabb legendák, történetek szóltak arról, hogyan lehet 
fiatalon, egészségesen minél tovább élni. A tudomány mai állása szerint az öregedés 
többdimenziós folyamat, amelynek alakulását biológiai, pszichológiai és szociológiai 
tényezők határozzák meg. 
 
A biológiai határok azok, amelyek az életkor előrehaladtával fiziológiás körülmények 
között is kialakulnak. A folyamat jellemzői: 

- univerzális: minden embernél megjelenik 
- progresszív: fokozatosak a változások 
- a szervezetben végbemenő, belső okokra vezethető vissza 
- a biológiai elváltozás következtében a szervezet teljesítőképessége csökken. 
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A testi-lelki egészség életkortól független feltétele, hogy a testi, fiziológiai egyensúly 
mellett a pszichés status is állandó maradjon, és a két szint harmonikusan épüljön 
egymásra. Az idős embereknél az erőnlét hanyatlása mellett a pszichés állapot romlása, 
mentális problémák megjelenése is szembetűnő. 
 
Az öregedés biológiai és szociális folyamatainak egymásra hatását vizsgálva a 
következő szociál-gerontológiai téziseket kell figyelembe venni: 

- társadalmi szerepveszteség 
- munkából való kivonulás, megbecsülés csökkenésének érzése 
- életforma változás, alacsonyabb aktivitási szint, társadalmi leértékelődés 
- elfoglaltság hiánya, élettel való elégedetlenség 
- izolációs problémák 

 
Az évek előrehaladtával csökken az erőnlét, az idős ember elfordul a világtól, nem 
beszélget, keveset eszik. Egyetlen öröme a gyógyszer szedés, melyet a csökkent látás, 
vagy feledékenység miatt többször összecserélhet, ezzel nem kívánt mellékhatásokat 
okozhat.  
 
A geroempátiás kezelőorvos teendője a rendszeres foglalkozás az idős korral járó idült 
megbetegedésekkel, hogy a betegek testileg-lelkileg rendezett egészségi állapotban 
legyenek. Az idős embert nem szabad magára hagyni, még akkor sem, hogyha ezt ő 
maga óhajtja. Az aktivitás fenntartásával kivédhető, hogy a mentális leépülés idő előtt 
és felgyorsultan következzen be. Az időseket veszélyeztető betegségek így is súlyosabb 
formában manifesztálódnak, mint fiatal korban. Ha az idős ember ellátása, gondozása 
otthon nem oldható meg, pedig számára ez lenne a legjobb, akkor az intézményi ellátást 
kell igénybe venni. 
 
A prevenció, a betegségek progressziójának fékezése, rendszeres szűrővizsgálatok 
végzése idős korban is szükséges. Ehhez az idősek tudatformálására is szükség van, 
hiszen az idős emberek általában elutasítják a szűrővizsgálatokon való részvételt, 
inkább elviselik meglévő bajaikat, alig látnak esélyt a gyógyulásra, vagy állapot 
javulásra. 
 
 
3.10 AZ ÖREGEDÉS EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE 
 
Két, egymást kiegészítő értelmezést elemezhetünk abból a szempontból, ahogyan az 
emberek adaptálódnak életük ezen szakaszához. Az első modell a kompenzáció 
segítségével történő szelektív optimalizálás, amelyik meghatározza az öregkor korlátait 
és a működés lehetőségeit, és ezeket állítja a középpontba. A második a stressz modell, 
amely az emberek képességét hangsúlyozza a változással, illetve az öregkorban 
jelentkező nehéz helyzetekkel való megbirkózás terén. A két modell alapján 
javaslatokat tehetünk az egyéni szinten és a szociális ellátás szintjén való 
közbeavatkozásra, előtérbe állítva a preventív stratégiákat, amelyek segítik a sikeres 
öregedést. 
 
A gerontológia gyakorlati célja az, hogy életet adjon az éveknek az életciklus utolsó 
részében. Életet adni az éveknek azt jelenti, hogy hozzásegíteni az embereket ahhoz, 
hogy élvezzék az életet és megelégedést, kielégülést nyerjenek abból. Ez azt jelenti, 
hogy az öregkori életminőséget kell javítani. Az életminőség a „jó élet” tradicionális 
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fogalmának helyettesítője, vagy az, ami azt felváltja, és a filozófia és az irodalom 
érdeklődésének tárgya volt a történelem során. Annak ellenére, hogy sok gondolkodó 
ennek szentelte figyelmét, a koncepció különbözött abban a tekintetben, hogy hogyan 
írta le a „jó életet”. Ez a fizikai és pszichológiai jólétet reprezentálta esszenciájában. Az 
életminőség fogalma messze van attól, hogy új fogalomnak tekintsük. Már a görög 
Tithonos mitosza tökéletesen visszatükrözi azoknak a szakembereknek a legfőbb 
gondját, akik ma az öregedéssel foglalkoznak. 
 

Tithonosz, egy földi halandó, szerelembe esik Eosszal, a hajnal 
istennőjével. A hallhatatlan Eosz, örökké élni akarván a szerelmével, 
könyörög a mindenható Zeuszhoz, hogy adja meg Tithonosznak az istenek 
hallhatatlanságát. Zeusz belemegy ebbe, de megfelejtkezik egyúttal az 
örök fiatalságot is biztosítani. Tithonosz egyre öregszik, és ahogy az idő 
múlik, egyre törékenyebbé válik, mígnem ő könyörög a halál után. 

 
Figyelemre méltó, ahogyan a görög mitológiai történet illusztrálja a gerontológus 
kutatók legnagyobb gondját. Az életminőség fenntartása az idős korban különös 
jelentősséggel bír a megnövekedett várható élettartammal összefüggésben. 
Társadalomtudósok, politikusok, szakértők dolgoznak azon, hogy az idősek 
életminőségét javítsák. A várható élettartam megnövekedése, amely pozitív fejlemény, 
nyilvánvaló szükségét jelenti az életkörülmények javításának is, figyelembe véve ennek 
objektív és szubjektív paramétereit. Ez egy olyan helyzet elkerülését is magában 
foglalja, hogy az élettartam meghosszabbítása ne a hiányos egészségi állapot 
megnyújtását jelentse, amit krónikus betegségek jellemeznek, mert így a hosszabb élet 
csak az életminőség romlása árán lenne elérhető. 
 
Az időskori életminőség javítása a gerontológia fő célkitűzése. A sikeres öregedés 
koncepciója széleskörű alkalmazást nyer jelenleg a gerontológiában. Ezt kiegészít az 
alkalmazott pszichológia klasszikus formája, a stressz modell. 
 
 
3.10.1 A sikeres öregedés 
 
A 60-as évek elején a szociális gerontológiában a kutatás megkísérelt választ adni arra a 
kérdésre, hogy miből áll az optimális vagy sikeres öregedés. Ezek az első tanulmányok 
az öregedésnek a szociális viselkedésformáira koncentráltak és olyan irányban fejlődtek, 
hogy az életfeltételek beazonosítására fókuszáltak, amelyek megfelelőek, vagy éppen 
nem megfelelőek voltak. Emellett a megbirkózási források és képességek is 
megjelentek, amelyek befolyásolták az öregedési folyamatot. Ezek a tanulmányok a 
sikeres öregedés azon faktorait elemezték, amelyek bizonyos öregedési mintákra, 
viselkedésformákra vonatkoznak. 
 
A 60-as és 70-es években a kutatások az öregedés pszichológiájában elsődlegese a 
„normális” öregedés leírására irányultak. 
 
Később, a 80-as években a gerontológiai kutatók egyetértettek, hogy változtatásra van 
szükség az öregedés tanulmányozásának tárgyában, és javasolták a „normális” öregedés 
koncepciójának felváltását a „sikeres” öregedés fogalmával. 
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Míg az előbbi a normális vagy prototípusos öregedésre koncentrál, és figyelmen kívül 
hagyja az idős emberek heterogenitását, és megkísérli az öregedéssel összefüggésben 
lévő képességek és funkciócsökkenés romlásában átlagszinteket meghatározni, a sikeres 
öregedés az előrehaladott kor képességeinek a határaira, korlátaira koncentrál és 
azoknak a körülményeknek a fenntartására, amelyek lehetővé teszik a képességek és 
funkciók megtartását az idős korban [Rowe, J.W. et al., 1987]. 
 
Jelenleg széles egyetértés van a gerontológiában a sikeres öregedés, mint fogalmi keret 
elfogadására, ugyanakkor kisebb az egyetértés az indikátorok meghatározásában. 
Számos kutató multikritériumos megközelítést javasol a fogalom definiálásához. 
Mindenesetre világosnak tűnik, hogy mind a mennyiségi-, mind a minőségi-, objektív- 
és szubjektív- kritériumokat figyelembe kell venni. 
 
A sikeres öregedést a következők kombinációjaként lehet definiálni: 

- személyes vitalitás 
- ellenállóképesség 
- adaptív rugalmasság 
- önállóság és kontroll 
- integritás, jellemesség, feddhetetlenség 
- jó személy-környezet alkalmazkodóképesség 

 
A biológiai funkciók figyelembevétele [Baltes, P.B. et al., 1990]: 

- hosszú élet és biológiai funkcióképesség 
- pszichológiai funkcióképesség (lelki egészség) 
- kognitív hatékonyság 
- társadalmi kompetencia és termelékenység 
- személyi kontroll és élet elégedettség 

 
Más elméletek [Roos, N.P. et al., 1991] a sikeres öregedéshez pusztán egyéni 
kritériumokra épülő definíciót alkalmaztak, mint a 

- kognitív romlás hiánya 
- napi életvitelben kiszolgálás nélküli függetlenség 

 
A sikeres öregedés indikátorainak kutatásával párhuzamosan [Baltes, P.B. et al., 1990] a 
hasznosság és kényelem került előtérbe annak hangsúlyozásával, hogy az egyéntől függ 
saját működőképességének, funkcionalitásának meghatározása.      
 
  
3.10.2 Sikeres öregedés: szelektív kompenzációval történő optimalizáció 
 
A sikeres öregedés koncepciója a 60-as évekre nyúlik vissza [Havinghurst, R.J., 1963]. 
Ezt követően nem csak a gerontológiai kutatások előterébe került, hanem kihívást 
jelentett a szociális politika tervezői számára is. A gerontológiában utóbbi időben 
eluralkodó optimizmus hatására a társadalomtudósok figyelmének is a középpontjába 
került [Baltes, P.B. et al., 1980]. 
 
Az egyének közötti változatosság (interindividual variability), amely az idős emberek 
között létező nagy különbségekre szolgál magyarázatul, és az egyének formálhatósága, 
alakíthatósága (interindividual plasticity), amely a tanulási képességükre utal, nagy 
fontossággal bír a sikeres öregedésről való jelenkori gondolkodásban. Ennek a két 
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koncepciónak a beépülése mind elméleti, mind a pszichológiai közbeavatkozást tekintve 
elvezetett ahhoz a következtetéshez, hogy nagy lehetősége van az emberi fejlődés 
folyamatos optimalizációjának az egész élet során, beleértve az időskort is [Lerner, 
R.M., 1984]. 
 
Mind a két koncepció alkalmazása, a kompenzációval történő szelektív optimalizációra 
épülő sikeres öregedés modellje magában foglalja, és jelentős részben felhasználja az 
élettartam pszichológia (Psychology of the Life Span) feltételezéseit az időskor 
tanulmányozására. Ez különösen igaz az adaptációs folyamatra. Ez a modell azt veszi 
alapul, hogy az emberek egész életük során belemerülnek az adaptáció állandó 
folyamatába három egymással interakcióban lévő összetevő által. Ezek a   

szelekció,  
optimalizáció  
kompenzáció. 

 
A szelekció a magatartási kompetenciák specializációs folyamatára utal az egész élet 
során. Ez magában foglalja a redukciót, mivel határok közé szorítja az emberek életét, 
korlátozza a kompetenciák számát és a működési területeket. A korlátozás ugyanakkor 
magában foglalja az adaptációt, mivel az igények redukciója révén, amihez az egyén 
alkalmazkodik, hozzásegíti ahhoz, hogy a kiválasztott kompetenciák könnyebben 
irányíthatók legyenek. Az időskori specializációnak jó példája a napi tevékenység 
(önellátás és a háztartás fenntartása), mely növekvő jelentőséggel bír az életszakasz más 
tevékenységeire tekintettel is, kiindulva abból, hogy sok idős ember közösségen belüli 
függetlenségének a fenntartása jelenti a fő célkitűzést. 
 
A szelekció másik példája az, ahogy az idős emberek a szociális hálózatukat kezelik, 
korlátozzák, illetve megválogatják a szociális támogatásuk forrásait. A társadalmi 
kapcsolatok keresésében a pszichológiai jólétük megőrzését támogató társadalmi 
elemekre fókuszálnak. Ehhez hozzá kell tenni, hogy azon szociális kapcsolatok 
hátrányára cselekszik ezt, amelyek tájékoztatást, információt szolgáltatnak, vagy 
segítenek fenntartani az önazonosságukat [Carstensen, L.L. et al., 1994].    
 
Az optimalizáció arra a működési elvre vonatkozik, amellyel az egyének önmagukat 
szabályozzák, hogy magas szinten, hatékonyan, a végrehajtás kívánatos szintjén 
funkcionáljanak. Így elvárható, hogy az emberek egész életük során a környezeti és 
biológiai lehetőségeikből előnyöket húzzanak, ez által gazdagítsák és növeljék tartalék 
kapacitásaikat úgy, hogy azt egész életük során maximálni tudják, minőségileg és 
mennyiségileg is. Összesítve, az optimalizálás azt jelenti, hogy az egyén abba az 
irányba igyekszik mozdulni, hogy a lehető legjobban funkcionáljon az élet 
meghatározott területein. Az optimalizáció elérhető célkitűzést jelent az idős korra. A 
biológiailag leginkább meghatározott kognitív képességek hanyatlanak, ugyanakkor 
jelentős reziduális rugalmasság van még az emberben a létezés különböző eszközeinek 
a javítására, beleértve a kognitív képességeket is [Baltes, P.B. et al., 1988]. 
 
Az egyének optimalizációjának kívánatos elősegítését jól demonstrálja az, amikor 
magas szintű, de nem megerőltető fizikai aktivitás egészséges életstílussal és 
intellektuálisan aktív emberekkel való kapcsolatokkal párosul, és ezáltal az egyén 
intellektuális kapacitása fenntartható végig az időskoron keresztül [Schaie, K. W., 
1994]. 
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A kompenzáció arra a folyamatra vonatkozik, ami akkor lép működésbe, amikor 
valakinek a képességei a korosodás következményeként romlanak, vagy amikor az 
igények ebben az összefüggésben lényegesen megnőnek, és lehetetlen elérni a 
megkívánt cselekvési színvonalat.    
 
Ilyenkor azok a stratégiák, amelyeket normál esetben alkalmaznak, nem vezetnek 
eredményre, illetve negatív következményekkel járnak, és így az emberek módosítják a 
stratégiát a hiányok kompenzálása céljából. A kompenzációs magatartási elemek, mint 
pl. memória segítségek (feljegyzések), vagy kognitív funkcióknál mnemotechnikai 
stratégiák alkalmazását jelenti, vagy egyszerűen technikai eszközöket, mint protézisek 
igénybevételét. A kompenzáció természetes folyamat, amit egész életünkben 
alkalmazunk, és ami különösen jól kifejlődik az idős korra, a tapasztalatok és ismeretek 
akkumulációja következtében [Dixon, R.A., 1995, Ensel, W.M., 1991].  
 
A kompenzációt az intellektuális működés területén tanulmányozták legtöbbet, de 
példák találhatók a szociális magatartás terén is. Az utóbbi területen a kompenzáció a 
passzív kontroll vagy delegált kontroll révén valósul meg leginkább. 
 
Amennyiben az aktív cselekvés, vagy hasznos viselkedés nem elég hatékony, hogy 
elérje a standard színvonalat, az egyének módosítják szociális környezetüket passzív 
viselkedés vagy delegált kontroll révén. Intézetekben élő idős emberek több szociális 
megerősítést kapnak a személyzettől akkor, amikor függőséget mutatnak. Az önellátás 
szempontjából ez természetesen hibának minősül. Vegyük azonban figyelembe, hogy 
bizonyos kontextusban a viselkedésnek többféle következménye lehet és úgy is 
interpretálható, hogy ez a bentlakóknak a körülményekhez történő adaptációja. A függő 
viselkedés önellátás esetén olyan környezetet teremt, hogy az alapvető személyes 
szükségletek ki legyenek elégítve, egyidejűleg sikert enged meg más területeken való 
működésükben is, vagyis nagyobb társadalmi kontaktust eredményez. Általánosan 
fogalmazva a kompenzációs eljárások nem csak az idős kor hiányosságait segítenek 
pótolni, hanem a kognitív hatékonyság jó előjelzői és jó iránymutatói arra nézve, hogy 
az egyén képes-e önállóan élni egy közösségben [Wolinsky, F.D. et al., 1992]. 
 
Összegezve, a kompenzációval történő szelektív optimalizációs modell feltételezi, hogy 
a személy bármely életkorban, az élet különböző területein specializálja működési 
funkcióit, kapacitásait és képességeit életútja függvényében, érdeklődése, értékei, 
szokásai, egészsége és kapacitástartalékai alapján. Jóllehet erre az egész élete során 
szüksége van, idős korban ennek a stratégiának a használatára sokkal gyakrabban és 
aktívabban kerül sor a különféle veszteségek miatt [Marsiske, M. et al., 1995]. Az életút 
során szerzett tapasztalatok segítik az idős embereket abban, hogy tudják, hogyan kell 
optimalizálni, szelektálni és olyan stratégiákat alkalmazni, amelyek kompenzálják a 
lehetséges hiányosságaikat, deficitjeiket a nagy környezeti elvárásokkal szemben. 
 
A modell hozzájárulása a sikeres öregedés elméletéhez jelentős, különös tekintettel az 
egyén optimalizációs képességének a hangsúlyozására az életvitel alakításában. 
Ugyanakkor erre vonatkozik a legtöbb kritikai észrevétel is, amely hangsúlyozza a 
gazdasági, társadalmi körülmények elhanyagolását, amelyek nagymértékben 
befolyásolhatják az egyén adaptációját a rendelkezésére álló erőforrásokhoz. 
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3.10.3 Adaptáció, stressz és jólét az időskorban 
 
Az ember adaptációs kapacitása megengedi, hogy fenntartsa a jólétet a változás során, 
vagy nehéz körülmények között. Az adaptáció a folyamatosság elve szerint játszódik le 
életünk során, amikor a korábbi élettapasztalatok összekapcsolódnak az időskor 
tapasztalataival, így megjelölnek egy életutat az adaptációs elvek működésének 
megfelelően [Pearlin, L.I. et al., 1995]. Ez az életút az egyik fő forrása az idős emberek 
közötti megkülönböztetésnek. Függetlenül az idős kor változásaitól és az idős kor 
jellemzőitől, az emberek közötti differenciálás kétféle lehet. Minden egyén maga választ 
különböző lehetőségek közül. Az első a strukturális útvonal, a másik a viselkedési, 
magatartási út [Carstensen, L.L. et al., 1995]. 
 
Az első azokra vonatkozik, amelyek korlátozásokat jelentenek (ilyen pl. a társadalmi-
nevelési szint, a biológiai nem) vagy segítik a lehetőségek érvényre jutását az egyén 
számára [Dannefer, D., 1992].  
 
A magatartási vagy viselkedési választási útvonal a rendelkezésre álló opciók 
tekintetében nem foglal magában semmit, ami előírást jelentene az egyén számára, 
olyan önkéntes választásokra vonatkozik, amit az egyén tett az élete során, hogy 
növelje, vagy csökkentse a szociális-társadalmi kapcsolatrendszerét, hogy megszerezzen 
specializált ismereteket [Carstensen, L.L. et al., 1995]. 
 
Mindkét választási forma megjelöli az egyén életgörbéjét, és meghatározza mind az 
elérhető lehetőségeket, mind a változásokat, amelyek előfordulnak az idős korban. 
Semmi esetre sem állítjuk, hogy determinációról van szó. Nem az előző életút 
függvényéről beszélünk, és nem egyszerűen extrapoláljuk egy korábbi életszakaszból az 
adaptációs ismereteket az idős korra. Arról van szó, hogy a változásoknak a típusa, vagy 
azok a stressz állapotok, amelyekkel az időseknek meg kell birkózniuk - ezek jelentése, 
a mód, ahogyan ezt  felfogják és ahogyan reagálnak rá - bizonyos szempontokból 
lényegesen különböznek azoktól, amivel más korcsoportok szembesülnek. 
  
Az idősek és más korcsoportok közötti különbségeket semmiképpen nem szabad úgy 
felfogni, hogy az időskor a stressznek és a kétségbeesésnek az időszaka [Ryff, C.D., 
1989].  
 
 
3.10.4 Stressz gerjesztők az idős korban 
 
Az időskori stressz faktorok specifikus jellemzőire vonatkozó ismeretek korlátozottak 
és kevésbé ismertek. Ismerjük a különbségeket az egyes faktorok között, és ismerjük a 
hatásukat is. Két stressz gerjesztő faktor között kell differenciálnunk: életesemények és 
krónikus stressz-gerjesztő faktorok. 
 
Az életesemények jól ismertek, specifikus előfordulásúak és fontos eseményt jelentenek 
a személy életében és igénylik a szervezet intenzív igyekezetét az adaptációra (mint pl. 
nyugdíjba vonulás, vagy partner halála, vagy a házból való elköltözés) [Holmes, T.H. et 
al., 1967]. 
 
Idős korban ezek a stressz gerjesztők nem tűnnek a stressz fő forrásának, sőt olyan 
megfigyelések is vannak, amelyek negatív asszociációt mutatnak az öregkor és az 
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életesemények között [Murrel, S.A. et al., 1988]. Ez az eredmény valószínűleg 
megmagyarázható egyrészt a metodikai torzítással, (alapvetően az életeseményt becslő 
skálák a felnőttek konfliktusos élethelyzeteire vannak tervezve, és nem az idősekére), 
másrészt azzal a ténnyel, hogy az idősek életstílusa általában olyan, hogy kevésbé 
vannak kitéve stresszt indukáló élethelyzeteknek [Pearlin, L.L. et al., 1995]. 
 
Vannak azonban életesemények, amelyek nagyobb valószínűséggel fordulnak elő idős 
korban. Ezek kapcsolatban vannak a szerepek és a státusz elvesztésével, amelyek 
magukban foglalnak normatív átmeneti időszakot az ember életében (pl. nyugdíjba 
vonulás). Ezek az események előre várhatóak, nem szükségszerűen vonnak negatív 
következményeket maguk után [George, L.K. et al., 1980, George, L.K., 1989] és 
esetleg még pozitív hatásaik is lehetnek a közérzetre, amit számos, a nyugállománnyal 
foglalkozó tanulmány bemutatott [Aldwin, C.M., 1990].  
 
Az egészséghez kapcsolódó események, amelyek hétköznapiak és általánosak az idős 
korban, sokkal inkább lehangolóak, mint más típusú életesemények. A közeli emberek 
halála – házastárs vagy partner, barát stb. – sokkal gyakoribb esemény ebben az 
életszakaszban, változó időtartamú és intenzitású negatív emocionális hatásokkal. 
Számos esetben pozitív hatást is kimutattak: pl. a szeretett elvesztésekor, függetlenül 
annak negatív hatásától, amit az kiváltott, mivel ez fokozott társadalmi 
kapcsolatteremtéshez, vagy a függetlenségnek vagy a kompetenciának az érzéséhez és 
megnövekedett önbizalomhoz vezetett [Lopata, M., 1979].     
    
Az életesemények, amelyek az egészséghez és a gazdasági szituációhoz kötődnek, 
kevésbé számítanak stressz gerjesztőnek az idősek között, mint a fiatalok esetében 
[George, L.K., 1989]. Azok az események nagyobb stressz gerjesztők, amelyek kevéssé 
jelezhetők előre, ezek okozzák a nagyobb stresszt. Így egy nem várt életesemény, mint 
pl. egy gyermek elvesztése lehet az egyik legnagyobb stressz gerjesztő az ember 
életében, amitől szenvedhet, [Aldwin, C.M., 1990] és ezt nehezen képes feldolgozni és 
eljutni a jó közérzetnek a korábbi szintjére [Pearlin, L.I. et al., 1995]. 
 
Léteznek olyan stressz gerjesztő hatások, amelyek megjelenhetnek tartósan a 
mindennapi életben, nem csak egy meghatározott időkorláton belül. Az ilyen krónikus 
stressz szituációk nagyobb stressz reakciót váltanak ki, nagyobb negatív hatással vannak 
az emberek társadalmi, pszichológiai és biológiai működőképességére, mint más 
rendkívüli élethelyzetek [Pearlin, L.I. et al., 1978]. 
 
Bizonyos biológiai, pszichológiai és társadalmi változások következményeként, 
amelyek gyakran előfordulnak az idős emberek életében, nehézségeket okozhatnak. 
Bizonytalanság érzésük növekszik bizonyos környezeti feltételek esetében. Példa erre a 
lakhelyváltoztatás, vagy beköltözés egy intézetbe. A kölcsönhatások a környezettel 
időről időre módosulnak, még akkor is, ha a környezeti feltételek állandóak maradnak, 
pl. az ember saját házában vagy otthonában marad. Az egyén sokkal sebezhetőbbnek 
érzi magát, amint fizikai törékenysége növekszik. A környezet is ki van téve 
változásnak, transzformációnak, amelyben az idős ember él. A szomszédságnak az 
összetétele és struktúrája megváltozhat, és ez a változás stressz hatásokat válthat ki. Így 
a barátoknak vagy ismerősöknek az elvesztése azáltal, hogy elköltöznek a területről, 
vagy meghalnak, az egyén társadalmi kapcsolatrendszerének a redukciójához vezet, 
amely feltételezhetőleg negatív hatással van az egyén életére. Ezzel egyenértékű, hogy 
egy időn túl változások fordulhatnak elő az urbánus környezetben, (boltok bezárnak, 
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vagy újak nyitnak, változások következhetnek be a tömegközlekedésben, építészeti 
változások, helyi változások, szervezeti és egyéb szolgáltatásokban bekövetkező 
módosulások, a szomszédságnak a megváltozása) és ez mind jelentős hatással van az ott 
élő idősek biztonság- és komfort érzésére. Végül, ha a környezeti változásokhoz az idős 
egyén személyi körülményeiben is változások történnek, a kölcsönhatás még 
nehezebbé, még súlyosabbá válik (pl. akinek tovább kell sétálnia ahhoz, hogy egy 
bizonyos szolgáltatást elérjen, ez túlzott igyekezetet követelhet meg egy olyan 
személytől, aki mozgásképességét jelentős mértékben elvesztette). Egy másik formája a 
krónikus feszültségnek azokból a nehézségekből származik, amelyek akkor lépnek fel, 
amikor a kapcsolatok és aktivitások az idős kor társadalmi szerepének a teljesítéséhez 
kötődnek. 
 
A fő stressz kiváltók ebben az értelemben a rokonokkal való kölcsönhatásokból 
származnak és olyan okokra vezethetők vissza (pl. egy gyermektől való elvárás 
teljesítésének az elmaradása, vagy a gyermeki támogatás és segítségnyújtás hiánya), 
amely az idős személy autonómiáját és önbecsülését redukálja és hozzájárul ahhoz, 
hogy az idős személy „túlzott tehetetlenség” színében tűnjön fel [Pearlin, L.I. et al., 
1995]. A legtöbb feszültség és stressz a családtagok ápolási kötelezettsége körül 
keletkezik. 
 
Az a mikrokörnyezet, amelyben az idős emberek élnek, és amely mindennapi stressz 
szituációkat terem, kapcsolatban van szervezési és logisztikai problémákkal, amelyekkel 
meg kell birkózni a napi életben (pl. lépcsőre való felmenetel, öngondoskodás, 
adminisztratív ügyek, nevekre való emlékezés, stb.). Ezek a helyzetek a legtöbb idős 
ember számára akadályokat jelenthetnek, amelyeken minden nap túl kell jutniuk. 
Ezeknek a helyzeteknek a meghatározása nehéz feladat, mivel a szituáció 
konfliktusgerjesztővé válhat, és függ a személy fizikai, pszichológiai és társadalmi-
környezeti feltételeitől. 
 
Összefoglalva: a stressz kiváltó helyzetek az idős korban különböznek azoktól, amelyek 
fiatal korban jelentkezhetnek, és a napi élethelyzetek különösen stressz gerjesztők 
lehetnek. Jóllehet a stressz gerjesztő szituációk nagyon különféle következménnyel 
járhatnak az ember életében, ennek jelentősége nagyban függ attól, hogy az életnek 
milyen területén játszódik le az esemény, milyen mértékű ennek az előfordulása és 
mennyire lehet számítani rá előre az életnek egy bizonyos szakaszában. Így például egy 
korai nyugdíjba vonulás valószínűleg eltérő következményekkel jár összehasonlítva 
azzal, ami szabályos nyugdíjazási korban következik be. 
 
 
3.10.5 Erőforrások a stressz gerjesztőkkel való megbirkózáshoz az idős korban 
 
A legtöbb idős embernek krónikus stressz szituációkkal kell megbirkóznia napjai során, 
valamint specifikus és rendkívüli életeseményekkel, amelyek feltételezhetőleg 
csökkentik a jólét és a megelégedettség érzését, a jó közérzetet. 
 
A megbirkózás azoknak a forrásoknak a segítségével lehetséges, amelyeket az idősek is 
felhasználnak a stresszteli élethelyzetek legyőzéséhez. Azoknak a kihívásoknak a 
megjelenésekor, amelyekkel az idősek találkoznak, olyan válaszokkal reagálnak, 
amelyeket az élet által produkált nehéz körülmények megoldásához használnak [Cohen, 
S. et al., 1989]. 
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Ezek a módszerek a korcsoportokban általánosak és három kategóriába sorolhatók, 
jóllehet az idős korban speciális szempontokat is találunk:  
- gazdasági 
- társadalmi 
- személyes  
 
A gazdasági erőforrások adják a legjobb „csillapítókat” nehéz és változó körülmények 
között. Ezek megnövelik az idősek választási lehetőségeit a nehéz körülmények között, 
és segítik a lehetséges veszteségek pótlását, amelyek gyakran fordulnak elő idős korban. 
Pl. könnyebb a nyugdíjazáshoz történő adaptáció és gyorsabb is, mert meg van a 
lehetőség más aktivitások kifejtésére, betudhatóan az ilyen erőforrások közvetett és 
közvetlen előnyeinek [Carstensen, L.L. et al., 1994]. 
 
A szociális háttér adja valószínűleg a legfontosabb erőforrást arra, hogy tompítsa a 
stressz hatását az idős korban [Hanson, R.O. et al., 1994]. Ennek a fontossága 
különösen akkor érzékelhető, amikor rossz helyzetek más stratégiákkal, megbirkózási 
módszerekkel nem oldhatók meg [Hanson, R.O. et al., 1994]. Több tanulmány 
bemutatta a szociális támogatás hatásosságát, sőt mint a hosszú élet előrejelző 
képességét is [Berkman, L.F. et al., 1979], de az utóbbi még nincs pontosan feltárva 
[Antonucci, T.C., 1990].  
 
A szociális támogatás hatásosságának elemzésére és a megfelelő kombinációnak a 
meghatározására (ki nyújtja a támogatást, és milyen támogatást nyújt) [Pearlin, L.I. et 
al., 1995] is készültek tanulmányok. Így pl. a gondozók esetén, (beleértve idős emberek 
időskorú gondozóit) a közreműködésben megnyilvánuló segítség különösen fontos, amit 
olyan hivatásos szakemberek nyújtanak, akik meg tudják előzni, hogy a segítség 
teherként tűnjön fel és akik képesek az ápolás speciális problémáit megoldani. Az 
érzelmi segítséget tapasztalt gondozóknak kell nyújtaniuk, akik segítenek a pszichés 
zavarok megelőzésében. 
 
A személyes segélyforrások azok, amelyet az egyének birtokolnak, hogy adaptálódni 
tudjanak a környezethez. Közülük a megbirkózási stratégiákat tanulmányozták a 
leginkább az idősek között, különösen a kontroll észlelést (perception of control). 
 
Az alkalmazott megbírkózási stratégiák, az egyének azon igyekezete, hogy elkerüljék a 
káros helyzeteket [Lazarus, R.S. et al., 1984] különböző módon kerültek 
csoportosításra. Háromféle megbirkózást különböztetünk meg [Pearlin, L.I. et al., 
1978]:  

- közvetlen cselekvés a szituációban,  
- a szituáció jelentésének a módosítása  
- kísérlet a szituáció következményeinek a kezelésére.  

 
Az idősek legkevésbé az első változatot alkalmazzák. Annak a valószínűsége kisebb, 
hogy úgy lépjenek fel, hogy ellenőrizni és irányítani akarják a helyzetet közvetlen 
cselekvéssel. Ennek következtében sokkal gyakrabban alkalmazzák a másik két 
stratégiát, a rossz helyzet értelmezésének modifikációját, és kontrollálják a stressz 
manifesztációját, azaz a megbirkózás az érzelmekre fókuszál (szemben a cselekményre 
való fókuszálással) [Chiriboga, D.A., 1992]. 
 



 35

Ellentétben az általános hiedelemmel, hogy az idősek passzív magatartást vesznek fel, 
ha viszontagsággal, nehéz helyzettel és életkörülménnyel kell szembenézniük, 
kialakítanak egy többé kevésbé elfogadható visszavonulási magatartást, mint az 
egyedüli lehetséges választ a törékeny helyzetre és visszafordíthatatlan testi 
gyengeségeikre. Ez olyan megbirkózási stratégia, amely átalakítja az értelmét és 
fontosságát a nehéz körülményeknek. Nem szükségszerűen vonulnak vissza passzívan a 
visszafordíthatatlan változástól, hanem aktívan föllépnek, módosítva a preferenciákat és 
prioritásokat [Pearlin, L.I. et al., 1992]. 
 
Ismert olyan megbirkózási stratégia, amely az előbbi folyamattal magyarázható. A 
személy mérlegeli, vajon fenntartható-e a korábbi célkitűzés és megvalósítási módszer 
akkor, amikor az életkornak és más társadalmi változásoknak betudhatóan nem képes 
azt elérni. Abban az esetben, amikor a célokat elérhetőnek tartja, az egyén hathatósan 
közreműködik úgy, ahogy azt hatékonynak gondolja a nem kívánatos változások 
legyőzésében, és mindezt addig teszi, amíg ez nem haladja meg lehetőségeit és 
képességeit [Brandstädter, J. et al., 1990]. 
 
Amennyiben lehetetlennek tűnik fenntartani a korábbi célkitűzéseket és színvonalat, 
mert meghaladja az a nehézségek kezelhető szintjét [Brim, O.G., 1992], az egyén 
módosított preferenciákkal és prioritásokkal reagál, ami időskorban a leggyakoribb eset. 
Bizonyos esetekben az idős emberek megpróbálnak az utóbbi stratégia szerint 
cselekedni elérhetetlennek vagy visszafordíthatatlannak minősítve a helyzetet, amely 
valójában nem is az, a megfelelő ismeretek hiányában, vagy azért, mert a körülmények 
nem kedvezőek, hogy cselekvően lépjenek fel [Brandstädter, J. et al., 1990]. 
 
Megállapítható, hogy a különféle megbirkózási stratégiák nem egyetemlegesen 
érvényesek minden korcsoportra és körülményre, de szelektív alkalmazásuk 
hatékonyabb, függően attól az életkortól, amelyben az egyén azt felfedezte magának 
[Kahana, E. 1992], és attól a mértéktől, amilyen mértékben a helyzet megoldható 
közvetve, vagy közvetlen cselekvő közreműködéssel [Brandstädter, J. et al., 1990].  
 

Az a jól ismert alapelv, hogy szükségünk van méltósággal elfogadni azt, amit 
nem tudunk megváltoztatni, bátorságra, hogy megváltoztassuk azt, amit tudunk, 
és bölcsességre, hogy meg tudjuk különböztetni a kettőt egymástól egész 
életünkben, kiegészíthető még azzal, hogy ez az elv igaz a magatartási stratégiák 
szelektív alkalmazására is. 

 
A kontroll észlelés, ahogyan az emberek azt érzékelik, hogyan tartják hatalmukban 
életük fontos dolgai fölött az ellenőrzést, döntő befolyással van arra, ahogy a 
veszteségeket felfogják és hogyan kompenzálják azokat.   
 
Az ellenőrzés megfelelő felfogása pozitívan viszonyul a negatív eseményekhez való 
adaptációhoz, míg a kontroll elvesztése a magárahagyatottság érzéséhez kapcsolódik, 
amelynek negatív kihatása van a pszichológiai működésre [Fry, P.S., 1989].  
 
Széles körben elterjed vélemény ellenére, hogy a törékenység és hanyatlás az idősek 
kompetencia érzésének csökkenését eredményezi, elmondható, hogy sok idős ember 
fenntartja a dolgok feletti ellenőrzést, ami a jó közérzet megtartásának fontos forrását 
jelenti [Rodin, J., 1986].  
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Elegendő empirikus bizonyíték áll rendelkezésre annak a megállapítására, hogy az 
ellenőrzés észlelése (perception of control) az idős embereknél különösen fontos. 
Számos idősotthonban végzett tanulmány megerősíti ezt az állítást, hogy az otthonba 
való belépés maga után vonhatja a jó közérzet érzésének a csökkenését [Baltes, M.M. et 
al., 1987]. 
  
Egy idős otthonban kifejlesztettek egy programot a személyi felelősség növelésére, 
amely a bentlakóknak a közvetlen környezettel való kapcsolatára vonatkozott 
(alapvetően kis, mindennapi felelősségek és a napi élet választási lehetőségeinek 
figyelembe vételével) és arra a következtetésre jutottak, hogy a dolgok feletti ellenőrzés, 
a kontroll élménye nem csak az egészséget befolyásolja, hanem a jólét érzését és a 
hosszú életet is [Rodin, J. et al., 1977]. Hasonló eredményeket találtak egy későbbi 
kutatásban [Banzinger, G., 1987], és egy közelmúltban elvégzett longitudinális 
tanulmányban is, amely megmutatta, hogy a dolgok feletti ellenőrzés alacsony 
érzékelése a halálozás előrejelzője is lehet. 
 
Mindenesetre az ellenőrzés észlelése egybe kell, hogy essen, amennyire csak lehetséges 
a valós ellenőrzési képességgel. Néha a kontroll észlelés túlzott szintje diszfunkcionális 
következményekkel jár, vagy azért, mert megfordíthatatlan folyamatok játszódtak le, pl. 
krónikus betegségek következtében, vagy mert a környezet behatárolja az egyén 
ellenőrzési képességét, pl. egy intézményi környezetben. Ezekben az esetekben a nem 
megfelelő kontroll észlelés nem adaptációs sikerhez, hanem frusztrációhoz és 
kétségbeeséshez vezet. 
 
A kontroll észlelés igen fontos tényező az időskori alkalmazkodásban, de még nincs 
kellően tisztázva. Egy lehetséges magyarázat az, hogy az ellenőrzés érzékelése 
önmagában hasznos, amennyiben redukálja a veszélyeztetettség érzését, ami a nehéz 
stresszes szituációkhoz társul. Minél inkább azt érzi valaki, hogy nagy ellenőrzéssel bír 
a nehéz helyzetek fölött, annál kevésbé gyámoltalannak érzi magát, míg az ellenőrzés 
érzésének a hiánya ahhoz vezet, hogy a nehéz körülmények áldozatának fogja tartani 
magát, és tehetetlennek, hogy ezzel megbirkózzon [Pearlin, L.I. et al., 1995]. Például az 
ellenőrzés fölötti erős érzés az Alzheimer betegek ápolóit megóvja a napi munkából 
adódó feszültségektől [Skaff, M.M., 1991]. Az ellenőrzés erős észleléséből adódó 
hatékonyság abban a képességben rejlik, hogy az embereket cselekvésre ösztönzi és 
saját előnyükre mobilizáltatja a szociális támogatást [Brandstädter, J. et al., 1990]. 
 
Összefoglalva, az időskori adaptációt dinamikus folyamatként kell tekinteni, amely 
során a személy kihívásokkal találkozik és nem passzívan, hanem aktívan áll ezekhez, 
és használja a rendelkezésére álló különféle erőforrásokat. Még akkor is, ha látszólag 
megoldhatatlan helyzettel konfrontálódik, ennek hatása redukálható a jelentés 
átértelmezése, a megfelelő szociális támogatás elérhetősége, és az ellenőrzés érzésének 
fenntartása folytán azoknak a szempontoknak az előtérbe állítása révén, amelyek az 
egyén számára fontosak. 
 
 
3.10.6 Intervenciós következtetések 
 
A sikeres öregedés az adaptációs folyamattól függ, amivel az idős ember a 
változásokhoz alkalmazkodik és mindezt modulálja számos gazdasági, társadalmi, 
személyes csillapító hatás. 
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Az idős emberek életük során kifejlesztenek hatékony megbirkózási stratégiákat a nehéz 
helyzetekre [Baltes, P.B. et al., 1990]. A sikeres öregedési modell magyarázatot ad erre 
az adaptációra a kompenzációval történő szelektív optimalizáció segítségével, míg a 
stressz modell kiegészíti ezt, és amellett érvel, hogy mind a két esetben a megfelelő 
stratégiák a társadalmi és gazdasági segélyforrásokkal együtt határozzák meg a kulcsot 
a sikeres adaptációhoz [Pearlin, L.I. et al., 1995].  
 
Miközben az idős emberek egy része sikeresen alkalmazkodik az életkorának megfelelő 
sokféle kihíváshoz, létezik sikertelen adaptáció is. A sikertelenség következménye 
különféle, és magában foglal pszichológiai és magatartási rendellenességeket, 
úgyszintén az egészség rosszabbodását és funkcionális valamint testi romlást is. Ami az 
intervenciós lehetőségeket jelenti, amivel elő kívánjuk segíteni a sikeres adaptációt, azt 
találtuk, hogy a gerontológia történelme során mindig analizálták a problémákat, 
amelyek az eredmények szegényes adaptációjából származtak (pl. az alacsony 
életelégedettségből, depresszióból, stb.). A kutatások elhanyagolták azt a kérdést, hogy 
milyen módon adaptálódnak az idősek. A közbeavatkozások sokkal inkább a 
gyógyításra és a rehabilitációra irányultak, mint a prevencióra. Jelenleg általánosan 
elfogadott, hogy a megelőzési stratégiákat kell előtérbe helyezni, különösen akkor, ha a 
sikeres öregedés elősegítésére koncentrálunk [Grams, A. et al., 1995].  
 
A megelőzési perspektívából kiindulva meg kell különböztetnünk a személy-centrikus 
közbeavatkozási stratégiát és rendszer-centrikus stratégiát [Cowen, E.L., 1986]. 
 
Az első típusú stratégián belül lehetőség van a differenciálásra, egyrészt azok között, 
akik a nehéz élethelyzetekből adódó negatív konzekvenciák megelőzésére 
koncentrálnak. A másik, rendszer-centrikus stratégia, amely képességeket és 
kompetenciákat fejleszt ki olyan emberekben, akiknek nincsen súlyosabb problémájuk. 
Mindezt azzal a céllal, hogy megerősítsék képességeiket, amelyek lehetővé teszik, hogy 
meg tudjanak birkózni a jövőben a nehéz helyzetekkel. Azt kell tudatosítani a 
társadalomban, hogy az öregkor az életnek sikeres korszaka lehet.  
 
 
3.10.7  A sikeres öregedés célkitűzéseinek összefoglalása 
 
Az idősödést korábban a „deficit modell” jellemezte, kihangsúlyozva a hiányosságokat, 
veszteségeket. 
 
Az „aktív öregedés” modellje ezzel szemben arra irányul, hogy az idősek aktív 
résztvevői maradjanak a társadalomnak, nem csupán ellátásra szoruló, mint több terhet 
jelentő réteg. Ehhez tudatosan át kell formálni az öregedésről és az idős emberekről 
vallott tévhiteket, mindennapi gyakorlattá kell tenni az aktív időskor alapelveit. Meg 
kell tanulni motiválni az embereket olyan magatartás és életstílus kialakítására, amellyel 
elérhető a tevékeny öregedés. 
 
Az öregedést nem lehet egyetlen elmélettel pontosan meghatározni. Az az elmélet, 
amely negatívan közelíti az időskort, a testi és lelki hanyatlást emeli ki. A veszteségek 
sorozatát, különböző képességek elvesztését hangsúlyozza, vagyis reménytelen 
küzdelmet a betegségek ellen. 
 



 38

Az időskor pozitív szemlélete alapján az időskorba jutás jelenthet jót, az ember képes 
lesz arra, hogy bölcsen, tapasztaltan szemlélje a világot.  
 
A lélektani kutatások – Erikson - alapján ismert, hogy a személyiségfejlődés nem áll 
meg a felnőtt korban, hanem egész életen át tart. Az időskor tehát az élet produktív 
szakasza lehet, he elég kihívást tartalmaz, és támogatást kap a környezettől. 
 
A tradicionális társadalmakban az időseket tudásuk, tapasztalatuk miatt tisztelet övezte. 
Az iparosodott társadalmakban ezzel ellentétes lett a helyzet, minél inkább kikerültek a 
munkavégzésből, annál inkább a társadalom szélére kerültek az idősek. 
 
Erik H. Erikson (1968.) személyiségfejlődési modelljében minden életkornak meg van a 
saját, jól elkülöníthető krízise és a megoldás függvényében jelentkezik a kompetencia 
érzés a személyben. Az életszakaszok alapján krízishelyzeteket, fejlődési szakaszokat 
határoz meg. Modelljében fontosnak tartja az időskori fejlődést, amelynek értékei a 
felelősségvállalás a fiatalokért és a személyiség nagy fokú integritása, kiteljesedése. 
Hiányában alakul ki a reménytelenség érzés, mely depresszióhoz, magányossághoz 
vezet. 
 
Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a geriátriai igényszint hierarchiában a legmagasabb 
értéket az önmegvalósítási törekvés jelenti. A nyugdíjazás következtében felszabaduló 
idő és szabad energia lehetővé teszi, hogy az idősödő ember azzal foglalkozzon, amivel 
még életében szeretne. Ennek alapfeltétele egyrészt, hogy ezt az idős ember felismerje 
és megfogalmazza, másrészt, hogy a társadalom, a környezet elismerje, erősítse annak 
fontosságát. Aki ezzel élni tud, annak boldogabb öregkora lesz. 
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4. MÓDSZEREK 
 
4.1 A KÖZÉRZET MEGHATÁROZÁSA, SZÁMSZERŰSÍTÉSE 
 
A közérzet meghatározását illetve annak számszerűsítését két úton közelítjük meg. Az 
egyik út a Maslow-i igényszint hierarchia feltételezésre épül. Az egyes igényszintekhez 
tartozó számszerűsített jellemzők összesítése alapján meghatározunk egy végső 
mérőszámot, összesített mutatót, amit százalékos formában fejezünk ki. Ez az 
összesített százalékos igényszint kielégítettség, az igényszint index jelenti az 
összehasonlíthatóság alapját. Ennek segítségével lehet viszonyítani, hogy kinek jobb, 
kinek rosszabb a közérzete. 
 
A másik út az önértékeléses, úgynevezett "self perceived health" módszer. Ez 
lényegesen egyszerűbb, gyorsabb eljárás. A két módszer eredményének összevetése, 
elemzése alapján keressük a választ a feltett kérdésre: milyen a vizsgálatba vont idősek 
közérzete. 
 
 
4.2 AZ IDŐSKORI KÖZÉRZET MOTIVÁCIÓS MEGKÖZELÍTÉSBEN 
 
A Maslow által megfogalmazott elmélet szerint az emberi igények piramisszerűen 
egymásra épülnek. A piramis valójában igény hierarchiát szemléltet. Sorrendben alulról 
felfelé halad a szükségletek kielégítési igénye és általában csak akkor jelentkezik a 
következő, magasabb igényszint, ha az alatta levő kielégítése már megtörtént. A 
közérzet és az igények kielégítettsége között szoros összefüggés létezik. A Maslow-i 
emberi szükséglet piramist sematikusan a 2. ábra szemlélteti. 
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Első felvetésünk, hogy a Maslow által megfogalmazott igény piramis mennyire igaz az 
idős emberekre?  
A felmerült kérdésre a válaszokat számszerűsíthető formában kerestük, hogy 
megkönnyítsük az értelmezést és a feldolgozást. Számokat rendeltünk az egyes 
igényszintekhez, azok fontosságának megfelelően. Ezeket a számokat azonban nem mi 
határoztuk meg önkényesen, hanem maguktól az érintettektől kapott válaszokból 
nyertük. 
 
Ezt követően valamennyi geriátriai betegünknél arra vonatkozó felmérést végeztünk, 
hogy milyen mértékű az egyes igényszintek egyéni kielégítettsége. Végül egy összesítő 
számot képeztünk, amely a közérzetre vonatkozóan lehetőséget teremt a betegek közötti 
összehasonlításra.  Ez által ellenőrizhetővé válik az is, hogy a Maslow-i elméletben 
megfogalmazott kiinduló feltételezések mennyire helytállóak idős emberekre.  
Az igényszintek fontosságát reprezentáló számok hozzárendelésénél arra törekedtünk, 
hogy azok a lehető legobjektívebb módon tükrözzék az idősek elvárásai szerint az egyes 
igényszintek jelentőségét, fontosságát, vagyis tükrözzék az időskori közgondolkodást. 
Természetesen a különböző életkor-csoportoknak eltérő lehet az egyes igényszintek 
fontosságáról alkotott véleménye. Ha a feltételezésünk az, hogy a Maslow-i elmélet az 
emberre vonatkoztatva általános érvényű, akkor az egyes életkori sajátosságok a piramis 
oldalának meredekségében különbséget jelenthetnek, de az egymásra épülő 
igényszintek sorrendiségében nem. 
 
A közérzetet rendszerszemléletű megközelítésben vizsgáltuk. Magát a "közérzetet" 
tekintettük komplex rendszernek, ami egymással kölcsönös kapcsolatban álló élettani és 
pszichológiai megnyilvánulások együttesét jelenti. A közérzetnek nevezett összetett 
jelenséget több tulajdonsága alapján minősítettük. Ezeket a minősítéseket végül 
egyetlen számban foglaltuk össze. 
 
A komplex rendszerek összehasonlítására, összemérésére vonatkozó elméleti ismeretek 
és gyakorlati módszerek az irodalomból megismerhetők [Kendall, M.G. 1970, Kindler, 
J. 1977, Kindler et al., 1978]. Olyan mértékig térünk ki rendszerelméleti 
magyarázatokra, - részben a hivatkozott irodalomból átvett szemléletes leírások 
segítségével, - amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az alkalmazott eljárás 
érthető, az eredmény értelmezhető legyen. 
 
 
4.3 A KÖZÉRZET SZÁMSZERŰSÍTÉSE 
 
Ha valakinek feltesszük a kérdést, hogy milyen a közérzete, többnyire olyan választ 
kapunk, hogy jó, nem jó, javult, romlott, kielégítő, nem kielégítő, stb. A verbális 
minősítések nem elég pontosak ahhoz, hogy azok alapján megbízható, mindenki által 
egyformán értelmezhető következtetéseket tudjunk levonni. Ezeket a minősítéseket nem 
lehet összesíteni, és nem lehet a statisztikai feldolgozások alapját jelentő átlagot képezni 
belőlük. A tényfeltárás pontosságát, objektivitását, egyértelműségét kell elsősorban 
növelnünk, hogy biztos alapot teremtsünk a feldolgozáshoz, megbízható 
következtetések levonásához. 
 
Két lehetőség is rendelkezésünkre áll, amelyek egymás hatását erősítik is. Az első a 
módszeres analitikus megközelítés, amelynél elemeire bontjuk a vizsgálandó problémát 
és strukturáltan építjük fel kérdéseinkre a válaszokat, az egyes összetevők súlyának, 
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fontosságának figyelembevételével. A második lehetőséget pedig közmondás is 
megfogalmazza: "több szem többet lát". Nem elég, ha csak egy ember véleményére 
építünk valamit. Több ember véleményének figyelembevételével csökkenthetjük a 
tévedés kockázatát, és szintetizált értékeléshez jutunk. 
 
Nem kell különösebben magyarázni, hogy valószínűleg erősebb lábakon áll az olyan 
ítéletalkotás, megállapítás vagy vélemény, amely a többség egyetértésével találkozik. 
Kisebb a valószínűsége, hogy a helyes ítéletet ott leljük fel, ahol a vélemények nagyon 
divergálnak. Ezen túlmenően az sem mindegy, hogy pontosan mely területre vonatkozik 
az egyetértés, illetve a véleményeltérés. Az egyes részterületek fontossága sem 
egyforma. A végeredmény kialakítása így tehát elég összetett probléma. 
 
Jól kidolgozott matematikai módszerek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy több ember 
ítéletalkotásának konzisztens voltát, illetve egyetértésük mértékének véletlenszerűségét 
vagy tudatosságát ellenőrizzük, és egyetértésük megalapozottságára vonatkozóan 
valószínűségi támpontokkal rendelkezzünk. 
 
Első lépésként pontosítanunk kell azt, hogy mit akarunk közelebbről megvizsgálni, mit 
szeretnénk más tudományágakból kölcsönvett módszerek segítségével pontosabbá és 
objektívebbé tenni. 
 
Az 2. ábrán bemutatott Maslow-i piramis 5 igényszintből épül fel. Az egyes 
igényszintek azonban tovább bonthatók összetevőkre. Vegyük például a Maslow-i 
piramis legalsó szintjét, az alapvető testi szükségleteket: éhség, szomjúság, pihenés, 
alvás, szexuális igény. Ezek kielégítettsége különböző mértékű lehet. Az iskolai 
osztályzás mintájára személyenként választ keresünk ezek kielégítettségére és 
minősítjük ezeket az összetevőket (kiváló, jó, közepes, elégséges, elégtelen) 
minősítésekkel, ami rögtön számok hozzárendelését is lehetővé teszi. Sőt, az iskolai 
osztályzási példánál maradva az 5-től 1-ig lefelé haladó osztályzatok alapján erre az 
igényszintre (közérzeti összetevőre) vonatkozó átlagot is számíthatunk. Ekkor azonban 
még csak egyetlen közérzeti összetevőre van számszerűsített adatunk. Ugyanezt meg 
kell tennünk a Maslow-i piramis valamennyi szintjére vonatkozóan is. Végül összesíteni 
kell az egyes szintekhez tartozó átlagokat. Tudjuk, hogy az egyes igényszintek nem 
egyforma fontosságúak, ezért súlyoznunk kell azokat. A kérdés az, hogy az idős, 
geriátriai beteg elvárásai, értékítélete alapján milyen súlyokat kell az egyes szintekhez 
hozzárendelnünk. 
 
A feldolgozás legkritikusabb kérdése a súlyozás. Ha nem a valóságot tükröző 
súlyszámokat alkalmazzuk, eltorzítjuk a végeredményt. Hogyan határozzuk meg tehát a 
súlyszámokat úgy, hogy az idősek értékítéletének megfelelő valósághű eredményt 
kapjunk?  
 
Járhatnánk azt az utat, hogy idősekkel foglalkozó szakemberek véleményét kérdezzük 
meg és megpróbáljuk azt közös nevezőre hozni. Nehéz azonban bárkinek is 
beleképzelnie magát az idős emberek helyzetébe. Valószínűleg helyesebb, ha maguktól 
az idős emberektől tudakoljuk meg a preferencia sorrendet. Az öt igényszint sorrendbe 
állítása azonban megerőltető, esetenként figyelmet, koncentráló képességet meghaladó 
feladat lehet egy idős ember számára. 
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Felmerül ezzel kapcsolatban az a kérdés is, hogy ha egy idős embernek azt mondjuk, 
hogy rangsorolja a testi-, biztonsági-, szeretet-, elismerés-, és önmegvalósítás iránti 
igényét, honnan tudhatjuk meg azt, hogy ezt valóban megfontoltan teszi. A válaszadást 
megteheti találomra, ötletszerűen, de még megtévesztőleg is, és nem ismerjük meg 
ebben a kérdésben valós értékítéletét. 
 
 
4.4 A PÁROS ÖSSZEHASONLÍTÁS MÓDSZERE 
 
A fent említett csapdák elkerülésére létezik egy jól kidolgozott módszer. Ha a páros 
összehasonlítás segítségével keressük a választ, akkor megkapjuk a válaszadó 
értékítéletének megfelelő sorrendet, amennyiben a válaszadó konzisztensen 
gondolkodik. A páros összehasonlítás módszerének lényege egy példa segítségével: 
 
Vegyünk 3 gyümölcsöt, mondjuk almát, narancsot és banánt. Arra kell választ kapnunk, 
hogy mennyire szereti őket a megkérdezett, vagyis aszerint kell rangsorolnia, hogy 
melyiket szereti a legjobban, és így tovább. A rangsor meghatározása páros 
összehasonlítás módszerével a következőképpen történik: 
 
Első kérdés: melyik gyümölcsöt szereti jobban, az almát vagy a narancsot? Tegyük fel, 
hogy erre a kérdésre azt a választ kapjuk, hogy az almát. 
  
Második kérdés: melyik gyümölcsöt szereti jobban: a narancsot, vagy a banánt. Tegyük 
fel, hogy azt a választ kapjuk, hogy a narancsot. 
 
Ha most végül megkérdezzük, hogy melyik gyümölcsöt szereti jobban, az almát vagy a 
banánt, akkor a konzisztens válasz csak az alma lehet, hiszen az előző válaszokban az 
alma megelőzte a narancsot, a narancs pedig megelőzte a banánt. Tehát a konzisztens 
rangsor: 
 

alma ›  narancs  ›  banán.  
 

Ezt a rangsort páros összehasonlítások segítségével kaptuk meg, három kérdés-pár 
feltevésével. Rögtön hozzátesszük, hogy az "egyformán" válasz lehetőségét eleve 
kizárjuk, mert csak a "műszer" pontosságának kérdése, hogy kimutassuk a különbséget. 
Válaszadóinktól alapos megfontolás után egyértelmű választást kérünk.  
Ha csak két dolgot kell sorba rendezni, akkor a konzisztencia kérdése fel sem merülhet, 
mert logikai hiba lehetősége nem állhat fenn. A válaszadó ítéletétől, "ízlésétől" függ a 
sorrend. A válasz egyébként lehet helyes, vagy helytelen, ha a rangsorolandó dolgokról 
objektív ismereteink vannak.  
 
 
4.5 KONZISZTENCIA MEGHATÁROZÁS 
 
Három vagy több dolog páros összehasonlítása esetén már felléphet logikai hiba. 
Előfordulhat olyan eset is, hogy többszörös logikai hiba következtében a végeredmény 
helyes lesz, de ettől még a válaszadó gondolkodásmódja logikailag hibásnak, 
inkonzisztensnek minősül. 
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Az inkonzisztencia kimutathatóságához legalább három elemnek a páros 
összehasonlítására – triádra - van szükség. Ha háromnál több dolog sorbarendezéséről 
van szó páros összehasonlítás segítségével, akkor a dolgok triádokba rendezhetők. Az 
összehasonlítandó elemek számának növekedésével a triádok száma rohamosan nő.  
 
Annak alapján, hogy hány inkonzisztens triád mutatható ki a válaszadásban, 
meghatározható a válaszadó konzisztencia együtthatója, ami százalékos formában is 
kifejezhető. A három gyümölcs sematikus példáján érzékeltetve, 0 %-os a konzisztencia 
együtthatója annak, aki egyetlen triádot sem képes logikailag hibátlanul sorba rendezni 
és 100 %-os azé, aki ezt hibátlanul megoldja. 
Ha a sorba-rendezendő elemek száma nem három, hanem több, akkor a kérdés-párok 
száma is növekszik. Esetünkben a testi-, biztonsági-, szeretet-, elismerés- és 
önmegvalósítás iránti igény sorbarendezéséhez tíz párba állított kérdésre van szükség. A 
válaszadás során a lehetséges logikai tévesztések száma 5. Az adott válaszok alapján 
meghatározható a válaszadó szerinti rangsor, és kimutatható az is, hogy mennyire 
konzisztens a válaszadó gondolkodása. 
 
Minél több embert kérdezünk meg, annál közelebb juthatunk annak az eszmei 
rangsornak az ismeretéhez, amelyre azt mondhatjuk, hogy megfelel egy meghatározott 
kör véleményének. Esetünkben a geriátriai ellátásra szorulók véleményére próbálunk 
egy statisztikai minta segítségével következtetni. 
 
 
4.6 KÉRDŐÍVES IGÉNYPREFERENCIA FELMÉRÉS 
 
A Szent Margit Kórház Geriátriai Osztályán fekvő 60 év fölötti betegek közül 
véletlenszerűen kiválasztott 303 elemű minta alapján folytattuk le a vizsgálatot, amely a 
mellékletben közölt 1.sz. kérdőív kikérdezéses kitöltésével kezdődött. 
 
A kérdőívet a páros összehasonlítás módszerével történő kiértékeléshez állítottuk össze. 
Az 5 igényszint sorrendjének meghatározásához 10 kérdéspár feltételére volt szükség. 
Így került sor minden igényszint minden másik igényszinttel való összehasonlítására és 
a páronkénti prioritás meghatározására. Soronkénti válasz csak ’1’ vagy ’2’ lehetett, 
aszerint hogy az első helyen álló, vagy a második helyen álló igényt tartotta előbbre 
valónak a válaszadó. 
 
A kérdőívre adott válaszok megfelelő összegzésével meghatározható a vizsgált 
populáció “közvéleménye” szerinti rangsor. Ebből a rangsorból matematikai 
transzformáció segítségével meghatározhatók az igényszintekhez rendelhető 
súlyszámok is. 
 
 
4.7 MÓDOSÍTOTT MINI MENTAL STATE (MMMS) VIZSGÁLAT 
 
Folstein és munkatársai 1975-ben írták le a Mini Mental State néven ismert kognitív 
funkciókra terjedő szűrővizsgálatot. Az eredeti 30 pontos összteljesítményű tesztnek 
több változata ismert. Ezek közül a Teng és Chui által 1987-ben módosított változatot 
használtuk [Teng, E.L., et al., 1987]. Itt az elérhető maximum 100 pont. A pontértékek 
alapján megadható teljesítménycsökkenés a következő [Tariska, P., et al., 1990]: 
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85-99 pont: kognitív működészavar lehetősége  
75-84 pont: jól detektálható mértékű hanyatlás valószínűsíthető 
60-75 pont: közepesen súlyos hanyatlás 
40-59 pont: markáns hanyatlás 
40 pont alatt: súlyos hanyatlás, önellátás képtelenség 

 
A teszt felvétele egyszerű, átlagos pszichomotoros tempójú embernél 10 percnél több 
időt nem vesz igénybe. 
 
 
4.8 A VIZSGÁLAT ALANYAI 
 
Jelen vizsgálat a Szent Margit Kórház Geriátriai Osztályán történt 1998-2003. között. 
Az osztályra a kórház vonzáskörzetéből, Budapest III. kerületéből kerülnek felvételre a 
betegek.  
 
A III. kerület lakosai közül azokat tekinttettük a vizsgálat alanyainak, akik geriátriai 
ellátást igényeltek, vagy igényelhettek. Ez lényegében a 60. év feletti korosztályt jelenti. 
A Szent Margit Kórház Geriátriai Osztálya alapvetően a III. kerületi betegek ellátására 
hivatott, természetesen nem zárható ki területen kívüli betegek előfordulása sem. Ezen a 
nem jelentős nagyságrendben jelentkező, és így elhanyagolható torzító hatáson kívül a 
kerületek közötti népesség mozgást is figyelmen kívül hagyjuk, mert ez a vizsgálat 
alanyát jelentő korosztályt érinti a legkevésbé. Közismert, hogy a kor előrehaladtával a 
mobilitás jelentősen csökken. A vizsgálatnál azt sem tudtuk tekintetbe venni, hogy ki 
mióta III. kerületi lakos, hiszen a kórházi osztálynak ugyanúgy el kell látnia azt is, aki 
esetleg csak tegnap jelentkezett be a III. kerületbe, mint azokat, akik egész életüket itt 
élték le. 
 
Az 1996. évi népszámlálás adatai szerint a III. kerület 60. év fölötti lakosainak a száma 
25046 főt tett ki. Tekintettel a már említett torzító tényezőkre és a népszámlálás óta 
bekövetkezett, de pontosan nem számszerűsíthető változásokra, az egyszerűség kedvéért 
az alapsokaság felső határát 25000 főnek tekintettük. Nem tételezhetjük fel azonban, 
hogy a vizsgált korcsoport minden egyes tagja geriátriai ellátásra szorul, vagy szorulhat. 
Ezért a minta elemszámának meghatározásánál fellépő tévedés a biztonság irányába 
történik akkor, ha a számításnál kiindulásként a felső határt veszünk figyelembe. 
 
A mintából nyert becslések megbízhatóságát a mintavétel és a becslés módja is 
befolyásolja, a legfontosabb tényező azonban általában a minta nagysága. A kérdés 
tehát az, hogy a sokaság hány elemét figyeljük meg, mekkora legyen a minta nagysága, 
hogy megbízható becslést kapjunk.  
 
Egy normális eloszlású, mérhető valószínűségi változó átlagát vagy értékösszegét 
egyszerű véletlen kiválasztáson alapuló reprezentatív mintavételezéssel, 25000 fős 
alapsokaságból kiindulva, 300 elemű mintából, 50 %-nál nem nagyobb relatív szórás 
feltételezésével, 95 % megbízhatósággal, 6 %-os relatív hibahatáron belül tudjuk 
becsülni [Éltető, Ö. et al., 1982].  
 
Ha az alapsokaság létszámát 12500 főnek feltételeznénk (ami még mindig messze 
meghaladja a valószínűsíthető tényleges számot) és elfogadnánk, hogy a relatív 
hibahatár 10 % legyen, akkor a minta szükséges elemszáma 95 lenne.   
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A fenti számításokat csak orientációs jellegűnek tekinthetjük, hiszen esetünkben is, mint 
sok más orvosi kísérletnél az ”elméleti” feltételekhez képest számos eltérés, korlátozó 
vagy módosító tényező érvényesül, azon túl, hogy az alapsokaság számát is csak 
felülről tudjuk közelíteni. Ezek a bizonytalanságok a minta elemszám meghatározását 
megnehezítik, azon túl, hogy a számítási metódushoz tartozó előfeltételek sem 
teljesülnek maradéktalanul. Megnyugtató viszont, hogy lehetséges tévedésünk kedvező 
irányba, a nagyobb biztonság felé mutat. Nagyobb minta elemszámot írunk elő, mint 
amennyit a becslés pontosságára vonatkozó célkitűzéseink megkövetelnek, vagyis a 
szükségesnél nagyobb méretű mintából az elvárásainkhoz képest jobb becslést kapunk. 
 
Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy azok a paraméterek, amelyekre a 
minta alapján becslést kívánunk tenni, a mérhető és a megállapítható változók 
határterületén mozognak. Így a mérhető változók becslésére kidolgozott módszerek 
nem, vagy csak fenntartásokkal érvényesek. Az sem hanyagolható el, hogy egy kórházi 
osztályon a gyógyítási és ápolási szempontok elsődlegességet élveznek minden más (pl. 
kutatási, adatgyűjtési) szemponttal szemben.  
 
A mintavételezésnél abból indultunk ki, hogy a III. kerületben a geriátriai ellátást 
igénylő betegek jelentős része kórházi osztályunkon jelentkezik. A véletlen kiválasztás 
szabályait úgy tudtuk érvényesíteni, hogy időben húztuk szét a folyamatot. Nem 
egyszerre, egyidőben merítettük a mintát, hanem a folyamatosan jelentkező 
beteganyagból vettük mintánk ”elemeit” az egyszerű véletlen kiválasztás szabályait 
követve úgy, hogy randomizálással kijelölt sorszámú betegeket választottunk be a 
vizsgálatba, a betegek felvilágosítása után történt beleegyezésük alapján. 
 
Az idős kor velejárója az emberi képességeknek - beleértve a szellemi képességeket is - 
a hanyatlása. Ezért ha szubjektív, a betegektől kikérdezéssel szerzett információkat, 
értékeléseket akarunk feldolgozni és azokból következtetéseket levonni, akkor először 
meg kell állapítanunk, hogy vizsgálati alanyaink milyen mértékben vannak szellemi 
képességeik birtokában. 
 
Ez az előminősítés természetesen arra vonatkozólag nem ad választ, hogy a vizsgálati 
alanyok értékítélete mennyire lesz valóság tükröző, helytálló. Azokat a vizsgálati 
alanyokat viszont ki lehet szűrni, akiknek szellemi képessége bizonyítottan olyan 
mértékben hanyatlott, hogy nem várható el tőlük megbízható értékítélet. 
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5. EREDMÉNYEK 
 
  
5.1 ÉLETKORI JELLEMZŐK 
 
A 303 fős minta (83 férfi, 220 nő) életkor szerinti relatív gyakorisági eloszlását a 3. ábra 
szemlélteti: 
 

  
3. ábra 

 
A minta életkor adataira vonatkozó legfontosabb statisztikai jellemzők: 
 
min:  60 
max:  105 
átlag:  81,3 
medián: 83 
 
 
5.2 KONZISZTENCIA MUTATÓ MEGHATÁROZÁSA 
 
A kérdőívre kapott válaszok alapján meghatároztuk valamennyi válaszadó konzisztencia 
mutatóját. Átlagértéknek 81,7±1,48 % adódott. Ez az eredmény idős emberektől nem is 
rossz teljesítmény, különös tekintettel a kérdések absztrakt voltára és a kérdéspárok 
viszonylagosan nagy számára. Az időskori rövidtávú emlékezet problémáinak 
ismeretében nem lebecsülendő teljesítménynek minősül 10 egymást követő kérdéspárra 
logikailag helyes választ adni. Az eredmény a koncentráló képességre is rámutat, illetve 
arról is tanúskodik, hogy a válaszadó gondolkodásában milyen mélyen gyökerező 
vélemény, meggyőződés jut kifejeződésre a válaszadás során. 
 

Életkor relatív gyakorisági eloszlás (n=303)
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Miután a konzisztencia mutató a páros összehasonlítást végző személy 
következetességét, gondolkodásának logikus voltát juttatja kifejezésre, a mutatót 
felfoghatjuk a személy racionalitási mérőszámaként is. A mutató számítása 
matematikailag megalapozott [Kendall, M.G., 1970]. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
szignifikáns konzisztencia nem garantálja szükségképpen azt, hogy az ítélet is igaz lesz. 
Lehet következetesen is tévedni. Még egy csoport ember is tévedhet egybehangzóan és 
szignifikánsan. A hivatkozott irodalomban a számítási módszerek részletes 
magyarázattal, módszertani ismertetéssel, mintapéldákkal megtalálhatók, így ezek 
részletezésére nem térek ki, csak olyan mértékig, amennyire az eredmények 
értelmezéséhez szükséges. 
 
Vizsgálati mintánkban 100 %-os konzisztencia mutatója 177 főnek (59 %) volt, 
p=0,000756 érték mellett. Ez azt mutatja, hogy az eredmény nem véletlenszerűen 
adódott. A válaszadók nem ötletszerűen, hanem megfontolás alapján válaszoltak.  
 
A 177 fő konzisztensen gondolkodó vizsgálati alany korcsoport szerinti megoszlását az 
4. ábra mutatja. 
 
 

 
4. ábra 

 
 
A 4. ábrán a ferdén vonalazott oszlopok azt szemléltetik, hogyan oszlott meg életkor 
szerint az a 177 fő, aki 100 %-os konzisztencia mutatót ért el. Az üres oszlopok 
összehasonlítás céljából azt mutatják, hogy a teljes minta, a vizsgálatban résztvevő 303 
fő hány %-a tartozott az adott életkor kategóriába. A 4. ábra könnyebb 
értelmezhetőségét segíti elő az 5. ábra, amelyen az üres oszlopokat vonalas diagramm 
váltja fel. Így jobban kitűnik, hogy a ferdén vonalazott oszlopok értékei mely 
korcsoportoknál haladják meg az n=303 elemszámú minta értékeit.   

A 100 %-os konzisztencia mutató relatív gyakorisága, korcsoportonként (n=177)
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Az első életkor csoportban (60-69 év) létszámarányuknál nagyobb mértékben vannak 
képviselve a 100 %-os konzisztencia mutatóval rendelkezők. Ez érthető, hiszen ez a 
legfiatalabb korosztály a vizsgálatban, tőlük várható el a legjobb eredmény. A kor 
előrehaladtával azonban a szellemi képességek csökkenésével számolhatunk. Ez 
érzékelhető a következő két korcsoportnál. Ezt követően azonban újból fordul a helyzet. 
A konzisztencia mutató relatív gyakorisága a két legidősebb korcsoportban újból 
növekszik. Ebből arra következtethetünk, hogy akinek a szervezete valóban erős 
fizikailag és szellemileg is, az igen magas kort érhet meg, jó állapotban. Akinek nem 
ilyen erős a szervezete, az fokozatos romlás eredményeként leépül,  elgyengül és 
megadja magát a sorsnak. Az erős szervezetűek testileg és szellemileg is erősek. A 
mintánkba két 100 év fölötti beteg is bekerült, és mind a kettőnél 100 %-os 
konzisztencia mutatót regisztráltunk. A 4. ábra egyúttal azt is demonstrálja, hogy 
nincsen olyan szoros összefüggés a konzisztens gondolkodás hanyatlása és az életkor 
között, mint ahogy az a közhiedelemben él. 
 
 

A 100 %-os konzisztencia mutató relatív gyakorisága, korcsoportonként (n=177)
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5.3 MÓDOSÍTOTT MINI MENTÁL STATE TESZT ÉRTÉKELÉSE 
 
Az 1. sz. kérdőív kitöltésével egyidőben minden válaszadónál felvettük a kognitív 
hanyatlás ellenőrzésére a klinikai gyakorlatban széleskörűen alkalmazott, Módosított 
Mini Mental State (MMMS) [Teng, E.L. et al., 1987] tesztet is (2. sz. kérdőív). Ez 
elsősorban az orientációról, koncentrációról, megjegyző emlékezetről, bizonyos nyelvi 
működésekről és a motoros kivitelezési képességek bizonyos aspektusáról ad 
felvilágosítást. Markáns kognitív hanyatlás esetén az alacsony tesztérték 
bizonytalansági tényezőként fogható fel az ítéletalkotási képességgel kapcsolatban is. 
Ezért ennek a tesztnek az eredményét is szelekciós faktorként kezeltük. 50 pontnál 
húztuk meg a választóvonalat, az elérhető 100 pontból, amely a markáns kognitív 
hanyatlás 40-59 pont közötti kategóriájának a középértéke. 50 pont alatti MMMS 
tesztérték esetén a válaszadó véleményét nem vettük figyelembe az igényszint 
hierarchia meghatározásánál. 
 
Az MMMS tesztértékek relatív gyakorisági eloszlását a 6. ábra mutatja. 
 

6. ábra 
 
 
A 303 fős minta MMMS tesztjének statisztikailag jellemző értékei: 
 
min:  23 
max:  95 
átlag:  55,3 
medián: 52 
 

MMMS tesztérték relatív gyakorisági eloszlása a 303 fös mintában
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Az MMMS tesztértékek alakulását az életkor függvényében vizsgálva a 6. ábrából arra 
következtetünk, hogy az életkor előrehaladásával együtt jár az MMMS tesztértékek 
fokozatos romlása. Természetesen egyedi kivételek vannak, de tendenciaként 
érvényesül a megállapítás. Míg a racionalitás mértékének tekintett konzisztencia 
mutatónál ilyen összefüggést nem tudtunk kimutatni, sőt a nagyon magas 
életkorcsoportnál még a mutató javulása is megfigyelhető, addig az életkor 
előrehaladásával összefüggésben a kognitív funkciók fokozatosan romlanak, amit az 
MMMS teszt jelez.    
 
 
Az MMMS tesztértékek korcsoportonkénti eloszlását a 7. ábra mutatja. 
 
 

 
7. ábra 

 
 
A 303 fős mintában az MMMS teszt érték 166 főnél érte el vagy haladta meg a kijelölt 
szelekciós határt, az 50 pontot. 
 
A mintán belül azok száma 95 volt, akiknél mind a két szelekciós szempont (K= 100 % 
és MMMS tesztérték ≥ 50) egyidejűleg érvényesült. Az ő válaszaikat vettük figyelembe 
az igényszint hierarchia meghatározásánál. A 95 fő válasza még mindig elegendően 
nagy ahhoz, hogy statisztikailag megbízható végeredményt adjon. 
A 7. ábrán bemutatjuk a két szelekciós kritérium alapján kiválasztott 95 fős csoport 
életkor szerinti relatív gyakorisági eloszlását. A 303 fős induló csoport relatív 
gyakorisági eloszlásával (4. ábra) összehasonlítva az alapvető különbség a két eloszlás 
között az, hogy az induló csoportnál a legnagyobb létszámú életkor csoport a 80-89 év 
közöttieké, míg a szelekcióval szűkített csoportnál a 70-79 év közötti korosztály. 
Mindkét szelekciós kritérium a szellemi képességekre vonatkozott és így nem meglepő, 
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hogy a 70-79 év közötti korosztály valamivel jobban teljesített, mint a 80-89 év 
közöttiek. 
 
 

 
8. ábra 

 
 
 
A szelekció következtében a férfi-nő arány minimális mértékben módosult a két 
csoportban a nők javára. A 303 fős csoport 38 %-át tették ki a férfiak, míg ugyanez az 
érték a 95 fős csoportban 36 %-ra csökkent. 
 
Kiszámoltuk a figyelembe vett 95 válaszadó egyetértésének a mértékét is, amire A=0,25 
értéket kaptunk. A Kendall-féle egyetértési együttható [Kendall, M.G. 1970] maximális 
értéke 1, minimális értéke –0,01 lehet 95 fő esetében. Annak ismeretében, hogy az 
egyetértési együttható karakterisztikája nem lineáris, a kapott A=0,25 érték meglepően 
jó egyetértésről tanúskodik és p=1,4752E-48 értékkel szignifikáns. Annak 
valószínűsége, hogy ezt az egyetértési együtthatót nem a válaszadók megfontolt 
válaszaként, hanem a véletlen következményeként kaptuk, gyakorlatilag egyenlő a 
nullával.  
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5.4 A GERIÁTRIAI IGÉNYSZINT HIERARCHIA 
 
A számítások eredményeként kapott geriátriai igényszint hierarchia, a Maslow által 
használt piramis formában ábrázolva a 9. ábrán látható. 
 
 

Geriátriai igényszint hierarchia 
 
 
 
 

         Testi 
         szükségletek     

     
 
           Szeretet 
 

     Elismerés 
 

     Biztonság 
 

Önmegvalósítás 
 
 

9. ábra 
 
 
A 2. ábrán bemutatott Maslow-i alapfeltételezéssel összehasonlítva a biztonság igénye 
második helye kivételével semmi más sorrendi egyezés nincs a két piramis között. A 
Maslow-i sorrend lényegesen megváltozott a geriátriai ellátásra szorulók körében. Ami 
legfelül volt Maslow-nál, az került legalulra a geriátriai igényszint sorrendnél. 
 
A Maslow-i sorrendet úgy kell értelmezni, hogy az életerős fiatal emberek esetében, 
olyan körülmények között érvényes, amikor semmilyen szükséglet nincs kielégítve. 
Ekkor a Maslow-i sorrendben elégítik ki igényeiket, vagyis Maslow a nulláról indulva 
határozza meg a preferenciákat. 
 
Egy sivatagban eltévedt ember, aki több napja étlen-szomjan bolyong, először inni és 
enni akar. Ha ezek az igények teljesültek és teljesülésük folyamatosan biztosított, akkor 
jöhetnek a további, magasabb rendű szükségletek, sorban egymás után. Ilyen 
körülmények között valóban érvényesülhet a Maslow-i szükséglet-hierarchia. 
 
A Maslow-i kiinduló helyzethez képest azonban két alapvető különbség jelentkezik már 
indulásként a geriátriai ellátásra szoruló egyéneknél. Először is az a tény, hogy 
időskorúak. Az előrehaladott kor ugyanis befolyással van a szükségletekre. 
Másodsorban pedig az sem hanyagolható el, hogy az alapvető önfenntartási 
szükségleteik, evés-ivás igényük - ha nem is mindig a teljes megelégedettség 
mértékében, de a veszélyeztetettségi szint fölött - általában kielégített. 
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A 95 kiválasztott személytől kapott válaszok alapján nem csak az igényszintek 
sorrendjét tudjuk meghatározni, hanem egy matematikai transzformáció (Guilford 
eljárás) segítségével [Guilford, J.P., 1936] súlyszámokat is tudunk hozzárendelni az 
egyes szintekhez. A kapott súlyszámokat egy konstanssal megszorozva nem 
változtatjuk meg a súlyszámok egymáshoz való viszonyát. Az egyszerűbb 
áttekinthetőség érdekében valamennyi súlyszámot egy olyan konstanssal szoroztunk 
meg, hogy a legkisebb súlyszámnak 100-as érték adódjon. Így áttekinthetőbbé és jobban 
érzékelhetővé válnak a súlyok.  
 
A 95 kiválasztott személy válaszaiból végeredményként a következő súlyszámokat 
kaptuk: 
 
 Önmegvalósítás 214 
 Biztonság 178 
 Elismerés 176 
 Szeretet 142 
 Testi szükségletek 100 
 
 
Ha az egyes igényszinteket összetevőkre bontjuk és ezek kielégítettségét egyénenként 
felmérjük, akkor a számított súlyszámok segítségével az egyénenkénti értékeléseket 
összesíteni tudjuk, és személyenként egyetlen minősítő számhoz jutunk. Ennek a 
számnak a segítségével már összehasonlíthatjuk az egyes személyek 
igénykielégítettségének a mértékét. A felméréshez a 3. sz. kérdőívet állítottuk össze, és 
elvégeztük a felmérést a 303 fős minta valamennyi tagjánál. A végső kiértékelésbe 
azonban csak azon válaszadók véleményét vettük figyelembe, akik megfeleltek a 
konzisztencia mutatónál és az MMMS tesztnél támasztott előzetes követelményeknek. 
 
Nyilvánvaló, hogy minél jobban kielégítettek valakinek az igényei, minél kevesebb 
hiányt szenved, annál jobban érzi magát, annál jobb a közérzete. Az így kapott 
végeredményt a beteg közérzete tükörképeként fogadjuk el. A közérzet a szükségletek 
kielégítettségi szintjét tükrözi. 
 
A kérdőívre választ adók az egyes igényszintjeik kielégítettségét az iskolai osztályzati 
skálához hasonlóan elégtelentől kiválóig pontozással minősítették, azzal a 
kiegészítéssel, hogy lehetőségük volt a nulla választására is. Az utóbbival azt 
juttathatták kifejezésre, hogy a kérdéses igény kielégítettségéről nem lehet beszélni, 
mert ilyen igényük egyáltalán nincs. Ez a válasz a testi igények között szereplő 
szexuális igénynél számos esetben, de más igénynél is, mint pl. barátok, közösség iránti 
vágy esetében is előfordult, vagyis a válaszadónak ilyen igénye nem volt. 
 
A 3. sz. kérdőíven látható, hogy az igényeket 5 gyűjtő kategóriába csoportosítottuk. 
Minden kategóriához több alkérdés tartozott. Az alkérdésekre adott válaszok alapján 
kategóriánként meghatároztuk az átlagos igénykielégítettség mértékét, %-os formában. 
Az adott kategóriában 100 %-os igény kielégítettsége annak volt, aki a kategóriához 
tartozó valamennyi alkérdésre kiváló (5) minősítést adott, tehát maximális 
megelégedettséget mutatott. Nulla % pedig azt jelentette, hogy az adott kategóriában 
megfogalmazott igénnyel a válaszadó nem rendelkezett. 
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A jobb áttekinthetőség érdekében a %-ban kifejezett igény kielégítettséghez a következő 
verbális minősítéseket rendeltük: 
 
 

0  %   nincs igény 
1  % - 19 %  elégtelen 
20 % - 39 %  elégséges 
40 % - 59 %  közepes 
60 % - 79 %  jó 
80 % - 99 %  kiváló 
100 %   maximális elégedettség 

 
A korábban meghatározott súlyszámok segítségével összesíteni tudtuk a kategóriánkénti 
igény kielégítettségeket. Az iskolai példa analógiájaként azt is mondhatjuk, hogy a 
válaszadóknak a “közérzeti bizonyítványát” állítottuk ki, ami tulajdonképpen nem más, 
mint az egyes igénykielégítettségi kérdésekre adott osztályzatok súlyozott átlaga. Ez a 
szám lehetőséget ad az egyes válaszadók közötti összehasonlításra. 
 
A kapott eredményekből az látszik, hogy a biztonság igény kielégítettségét egyetlen 
válaszadó sem minősítette közepesnél rosszabbnak. Ugyanakkor a válaszadók több mint 
60 %-a jónak ítélte, de jelentős részarányt képvisel a kiváló, és néhány százalékban 
előfordul a maximális minősítés is. 
 
A testi igény kielégítettségét kivéve a többi igénynél a válaszadók egy kis hányada 
maximális kielégítettségről számolt be. Ugyanakkor megjelentek azok is, akiknél a 
minősítés csak elégséges volt. Az önmegvalósítás igényének kielégítettségénél ugyan 
nem volt elégségessel válaszoló, de figyelemre méltó részarányt, több mint 10 %-ot 
képviseltek azok, akiknél egyáltalán nem volt igény az önmegvalósításra. 
 
Az elismerés igény kielégítettségénél a válaszadók között voltak, akik elégséges 
minősítést adtak, de megjelentek azok is, akiknek elismerés igényük egyáltalán nem 
volt. Az elismerés igény valamint az önmegvalósítás igény teljes hiánya felveti a 
kérdést, hogy ezeknél a válaszadóknál ez az állapot csak az idős korra, esetleg csak a 
pillanatnyi lelkiállapotra vonatkozik, vagy pedig korábban sem volt ilyen ambíciójuk. 
Vizsgálatunk azonban erre a kérdésre nem terjedt ki, csak az idős korra, a geriátriai 
ellátás teendőinek meghatározására vonatkozott. Természetesen ennél a kérdésnél is 
érvényes a megállapítás, hogy a legjobb gyógyítás a megelőzés. Az idős korban 
manifesztálódó problémák egy részét még az életerős korban kell megelőzni. Az idős 
korban jelentkező apatikus állapot, depressziós tünetek és számos más betegség 
kezelése jóval bonyolultabb és költségesebb, mint a fiatalkori felvilágosítás, 
egészségnevelés. 
 
A testi igény kielégítettségére vonatkozó kérdéscsoportban a szexuális igény 
kielégítettségére vonatkozó kérdésnél számítottunk első sorban arra, hogy a 
válaszadóknak ilyen igénye nincs, vagy ezt nem mindenki meri nyíltan - még orvosi 
vizsgálat keretében sem - vállalni, a társadalmi közfelfogásban élő, az idős korra 
vonatkozó hamis nézetek alapján, illetve szégyenlősség miatt. 
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A testi igény kielégítettségénél mégsem jelent meg a "nincs igény" minősítés, aminek a 
magyarázata a következő: a kérdőíven a testi igényre vonatkozó kérdéscsoport 5 
kérdése közül 4-re a válaszadók olyan magas kielégítettségi minősítést adtak, hogy az 5 
kérdésből álló kérdéscsoportra vonatkozó átlag mindenkinél elérte legalább az elégséges 
szintet, még akkor is, ha a szexuális igény kielégítettségére nulla értékelést adott. A 
hivatkozott másik négy kérdésre adott magas osztályzatokból arra következtetünk, hogy 
a testi igények kielégítése, vagyis az önfenntartás terén a társadalom már elért egy 
civilizációs szintet. 
 
Érdemes megvizsgálni külön a szexuális igény kielégítettségére adott válaszokat. A 
minősítési kategóriák (osztályzatok) szerinti relatív gyakoriságot a 10. ábra mutatja. A 
válaszadók 24 %-ánál mutatható ki szexuális igény és legnagyobb gyakorisággal a 
közepes kielégítettség jelentkezik.  
 
 

 
10. ábra 

  
 
 
Megvizsgáltuk az életkor csoportok szerint is a szexuális igény kielégítettségét az 
osztályzatok függvényében. A háromdimenziós ábra (11. ábra) 'x' tengelyét a 
minősítésre (osztályzatokra), az 'y' tengelyét a korcsoportokra, a 'z' tengelyét pedig a 
relatív gyakoriság %-os értékére kalibráltuk. 
 
Az oszlopdiagram helyes értelmezésénél nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden 
oszlop magasságát három hatás együttesen határozza meg. A minősítés és a korcsoport 
mellett érvényesül az a hatás is, hogy a vizsgálatba vont korcsoportok eltérő létszámúak 
voltak. Az életkor csoportok létszám szerinti megoszlását a 8. ábrán már szemléltettük. 
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A 11. ábrán az 'y' tengely mentén a 'nincs igény' minősítésnél a 70-79 és a 80-89 évesek 
korcsoportjában nem csak azért olyan kiugróan magasak az oszlopok, mert náluk ilyen 
kiugróan jelenik meg a "nincs igény" válasz, hanem azért is, mert ők képviselték a 
vizsgálatban a legnépesebb csoportokat. Ha azonos létszámúak lettek volna a 
korcsoportok, ami persze jelentős torzítást vitt volna be a tényfeltárásba, a 11. ábrán 
nem jelentkeztek volna ilyen nagy magasságbeli különbségek, de tendenciájában nem 
változott volna a kép. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. ábra 

 
 
 
A részletek feltárása után nézzük meg a betegenkénti összesített kép, a közérzetre 
vonatkozó "bizonyítvány", azaz a közérzet index alakulását, amelyet a már korábban 
meghatározott súlyszámok segítségével számoltunk ki. 
 
A kapott eredmények fő statisztikai jellemzői a következők: 
 

Min  35,6 % 
Max  93,9 % 
Átlag  68,0±1,4 % (n=95) 

 
A 95 fős vizsgálati csoport 61 %-a, azaz 58 fő közepes közérzettel rendelkezik. Az 
elérhető maximumhoz, 100 %-hoz képest az átlageredményük a 60-79 % közötti 
közepes kategóriába esett, közel annak a közepéhez. A maradék, vagyis 37 fő, a 
résztvevők 39 %-ának közérzeti bizonyítványa megoszlik a 60 %-nál gyengébb 
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közérzettel, valamint a 80 %-nál jobb közérzettel rendelkezők között úgy, hogy a 
rosszabb közérzetűek valamivel többen voltak, mint azok, akiknek jó, vagy kiváló volt a 
közérzete. A "bizonyítvány átlagok" átlaga 68,0 %-nak adódott. Ez az átlag a 
többszörös szelekcióval kiválasztott válaszadók közérzetének legjellemzőbb mutatója. 
 
A többszörös szelekcióra azért volt szükség, mert a súlyszámok meghatározásánál 
mindenképpen olyan válaszadók véleményére voltunk kíváncsiak, akiknek a 
gondolkodása konzisztens, továbbá kognitív funkciói is még elfogadható határon belül 
működnek. 
 
Bennünket azonban nem csak azon időskorúak közérzete érdekel, akikre a véletlenszerű 
minta alapján lehet következtetni, azaz akik még kielégítő mértékben birtokában vannak 
szellemi képességeiknek, hanem azon időskorú populációé, amelynek a közérzetére a 
teljes mintából tudunk becslést készíteni. 
 
Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a válaszadók a közérzetükkel kapcsolatos 
kérdésekre őszintén válaszolnak saját érzékelésük és értékelésük alapján, akkor 
kiállíthatjuk számukra is a közérzeti bizonyítványt azokkal a súlyszámokkal számolva, 
amelyeket a szellemileg elfogadható állapotban lévők ítélete alapján határoztunk meg.  
 
Bármennyire is romlik valakinek az egészségi állapota, beleértve a szellemi állapotát is, 
amíg felfogja a közérzetére vonatkozó kérdést és válaszol rá, nem bírálhatjuk felül azon 
véleményét, hogy jól érzi-e magát, vagy nem. Ki hogyan érzi magát, abban a válaszadó 
véleménye a meghatározó. A beteg közérzetét illetően a gyógyító munkának és az 
ápolásnak is tudomásul kell venni és igazodnia kell ahhoz, amit a beteg maga mond, 
saját szubjektív ítéletének megfelelően közöl. 
 
A 303 fős teljes mintára vonatkozóan a közérzeti bizonyítványok legfontosabb 
statisztikai jellemzői a 95 fős szűkített minta eredményével való összehasonlításban a 
következők: 
 
 
n=               303 n=                   95 
Min             27,6 % Min  35,6 % 
Max             93,9 % Max  93,9 % 
Medián        64,3 Medián           70,9 
Átlag           63,6±0,7 Átlag  68,0±1,3 %  
 
 
Nem meglepő, hogy a minimum érték 35,6 %-ról 27,6 %-ra süllyedt. Az eredményből 
az tükröződik, hogy a jobb szellemi állapotban lévőknek általában jobb a közérzete is. 
 
Az egyénenként kapott bizonyítvány eredmények relatív gyakorisági eloszlását a 12. 
ábrán szemléltetjük. Az eloszlás enyhe negatív ferdeséget mutat, vagyis az átlagértéktől 
balra, a gyengébb közérzeti kategóriák irányában valamivel nagyobb az összesített 
gyakoriság, mint az átlagtól jobbra, a jobb közérzet irányában. 
 
Az n=95 és az n=303 csoport szexuális igény kielégítettségét is összehasonlítottuk. Az 
eredményt a 13. ábra mutatja. A szellemileg jobb állapotban lévő csoportban valamivel 
nagyobb a szexuális igény, és jobb a kielégítettség is, mint a 303 fős mintában. Tehát 
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arra következtetünk, hogy az öregkori szellemi állapot és a szexuális igény között is van 
összefüggés. 
 
 
 
 

 
12. ábra 
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Százalékos formában összefoglalva a kapott eredményeket, - amelyeket statisztikai 
becslésnek tekinthetünk az időskorú népesség geriátriai ellátást igénylő rétegének a 
közérzetére vonatkozóan, - a következőket rögzíthetjük: 
 
A geriátriai ellátást igénylő népesség 8,6 %-ának jó a közérzete, 56,1 %-é közepes, 35,3 
%-ának pedig közepesnél gyengébb a közérzete. Ez a megállapítás quantitatív 
szempontból meghatározó tényeket közöl a geriátriai ellátás szervezésére vonatkozóan.  
 
 
5.5 AZ IDŐSKORI KÖZÉRZET ÖNÉRTÉKELÉSES JELLEMZÉSE 
 
A következőkben a közérzet vizsgálatának egy másik, egyszerűbb módszerét mutatjuk 
be és az eredményt összehasonlítjuk a motivációs megközelítésben kapott eredménnyel. 
Az összehasonlítás során nem csak arra keresünk választ, hogy mennyire korrelálnak a 
két módszerrel kapott eredmények, hanem arra is, hogy ezek mennyire vágnak egybe a 
nemzetközi felmérések tapasztalataival. 
 
Az egészség önértékelését az elmúlt évtizedekben számos nagy egészségügyi 
felmérésben alkalmazták. A megkérdezettektől arra kértek választ, hogyan értékeli saját 
általános egészségi állapotát az életkorcsoportjába tartozókéval összehasonlítva, vagyis 
milyennek minősíti saját egészségét, iskolai osztályzáshoz hasonló módon.  
 
Számos vizsgálati eredmény azt jelezte, hogy az önértékeléses egészségmutató 
előjelzője a jövőbeni egészségi problémáknak, sőt egyes feltételezések szerint - 
különösen idősek esetében - mortalitási indikátorként is szolgál. 
 
Ma már az irodalomból ismert, hogy az életstílus, a szocio-demográfiai, a táplálkozási 
és egyéb tényezők szorosabb kapcsolatban vannak a mortalitással, mint az önértékeléses 
egészségmutató, de az utóbbi sem vethető el teljesen. Ha a költség- és idő- ráfordítás-
hatékonyságot is figyelembe vesszük, és ha elsődlegesen nem mortalitási indikátorként 
alkalmazzuk, akkor könnyen és gyorsan juthatunk egy állapotjellemzőhöz. Mennyire 
megbízható ez az állapotjellemző? A következőkben ezt vizsgáljuk.    
 
A felvételkor mi is megkérdeztük a vizsgálatba vont betegeinket arról, hogyan ítélik 
meg saját egészségi állapotukat (4. sz. kérdőív). Válaszként kitűnő, jó, közepes, 
elégséges vagy elégtelen minősítést (osztályzatot) adhattak a megkérdezettek. A 
válaszokat az iskolai osztályzásnak megfelelő számokkal (kitűnő 5-ös, elégtelen 1-es) 
regisztráltuk. 
 
Az alábbiakban értékeljük a kapott eredményeket és összehasonlítjuk a közérzetre 
vonatkozó felmérés és az önértékeléses egészségmutató (self-rated health) eredményét. 
 
 
5.5.1 Az önértékeléses egészségmutató és a közérzet index összehasonlítása 
 
Először megnéztük, hogy a két adatsor (közérzet index és önértékeléses egészség 
mutató) statisztikailag nem tér-e el egymástól olyan mértékben, hogy szóba sem jöhet a 
feltételezés, hogy ugyanannak a lényegnek a leírásáról van szó, milyen a vizsgált 
személyek egészségi állapota. T-próbával ellenőriztük a két adathalmaz közötti 
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különbséget és p=0,247 érték meggyőzött bennünket arról, hogy nincs szignifikáns 
eltérés a két adathalmaz között, jóllehet egyetlen adat-pár sem egyezik meg egymással. 
(Erre részben magyarázatul szolgál, hogy a közérzet index folytonos skálán, míg az 
önértékeléses egészség mutató egészérték skálán van értelmezve.)      
 
Az önértékeléses egészségmutató átlagára 3,11±0,05 (n=303) értéket kaptunk. Ez 
nagyon közel van a közérzetre 26 kérdésből álló kérdőívvel és súlyozással számított 
3,18±0,04 (n=303) értékhez. Természetesen ezek az adatok a két mutató átlagára 
vonatkoznak és az egyes vizsgálati személyekre lebontott eltérésre nézve nem 
informatívak.  
 
A kiértékelésnél most sem feledkezhetünk meg arról, hogy a két mutató értelmezési 
tartománya között különbség van. A közérzet paraméter 0 és 5 között van értelmezve, 
míg az önértékeléses egészségmutató csak 1 és 5 között, és csak diszkrét értékekre, csak 
egész számokra.  
 
A két mutató közötti átlagos eltérés értéke 0,63-nak adódott. A vizsgált betegek 51,9 %-
ánál a két mutató közötti eltérés nem volt nagyobb 0,5 értéknél. A betegek 77,8 %-ánál 
az eltérés értéke kisebb volt 1-nél. 
 
Iskolai osztályzásban gondolkodva, amikor a tanár az értékelésében egy osztályzatot 
téved,  jobbat vagy rosszabbat ad, - vagy legalább is az érintett diák ezt úgy érzi, főként 
akkor, ha számára kedvezőtlen irányban történik a „tévedés”, - ezt azonban többnyire 
kénytelen tudomásul venni, mert ekkora eltérés még nem jelent kiugróan durva torzítást. 
Hiszen még az egy osztályzatnyi tévedést tartalmazó minősítés sem jár olyan nagyon 
messze a valóságtól. 
 
Ez a megközelítés a mi esetünkben különösen igaz, mert abszolút objektív 
mérőszámunk nincs is. Valamit hasonlítunk egy olyan valamihez, amiről feltételezzük, 
hogy pontosabban közelíti a valóságot, mert részletesebb mérési eljárással és nagyobb 
felbontású skálán jutottunk hozzá. Ez természetesen csak experimentális feltételezés. 
Erre vonatkozó abszolút bizonyosságunk nincsen, de tapasztalati alapon tényként 
fogadhatjuk el. Miután a két eljárás eredménye közötti eltérés mértéke az esetek 
majdnem 80 %-ában kisebb, mint 1, így az önértékeléses egészségmutatót nem vetjük 
el, hanem további elemzés alá vonjuk. 
 
Az eltérések halmazának a mediánja 0,47-nek adódott, vagyis ugyanannyi esetben volt 
az eltérés értéke 0,47-nél kisebb, mint amennyi esetben 0,47-nél nagyobb. Tehát 
láthatjuk, hogy az eltérések átlagértéke, 0,63 az eloszlásban nem középen helyezkedik 
el. Az eloszlás negatív ferdeséget mutat, vagyis az átlagnál kisebb értékek irányába 
sűrűsödik. Az a tény, hogy a kisebb eltérések vannak többségben, csökkenti annak 
valószínűségét, hogy nagyot tévedünk, ha gyorsdiagnosztika keretében az önértékeléses 
mutatóra alapozzuk a beteg egészségi állapotára vonatkozó értékelésünket. 
 
Nézzük meg, hogyan alakul mind a közérzet-indexnél, mind az önértékeléses 
egészségmutatónál az egyes korcsoportokhoz tartozó átlag. A 14. ábra szemlélteti az 
eredményt. 
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14. ábra 
 
 
A két mérőszám grafikonja egymással éppen ellentétes irányban halad. A közérzet 
index átlaga a kor előre haladtával folyamatosan csökken. Ennek a mutatónak az 
alakulása egybevág a tapasztalati érzékeléssel. Ahogyan idősödik az ember, egyre több 
egészségügyi probléma jelentkezik, aminek természetesen kihatása van a közérzetre. 
Így a közérzeti index értéke – ha nem is nagy mértékben – de csökkenni kezd. Az ábrán 
jól érzékelhető a csökkenés tendenciája, de figyelembe véve az ordináta tengely 
skálabeosztását is, a csökkenés nagysága abszolút értékben tekintve nem olyan jelentős, 
0,4 értéket tesz ki. Ismét az iskolai osztályzás analógiájára gondolva a 0,4 értékű jegy 
romlás az alatt az idő alatt, míg valaki a 60 évesek korcsoportjából eljut a 90 évesek 
korcsoportjába, nem rossz teljesítmény. Itt természetesen megint átlagokról van szó, 
nem az egyes személyekre lebontott értékekről. Van, akinél ennél jóval nagyobb is lehet 
a jegy romlása, de olyan is van természetesen, akinél ennél lényegesen kisebb, vagy 
egyáltalán nincs romlás. 
 
Az önértékeléses egészségmutató grafikonja – némi ingadozással az elején, - ugyanezt 
mutatja, azonban az ellentétes irányba haladva. Míg a közérzet index romlik, az 
önértékeléses egészségi állapotot szemléltető grafikon tendenciájában javulást mutat az 
életkor előre haladtával. 
 
Ha a részletes, sok kérdésből álló felmérésen alapuló, súlyozott közérzet indexet 
fogadjuk el referencia állapotjelzőnek, akkor levonhatjuk a következtetést, hogy az 
önértékeléses mutató megbízhatósága a kor előre haladtával csökkenő tendenciát mutat. 
Erre vonatkozó megállapítások a szakirodalomban is találhatók [Emmelin, M. et al. 
1998]. A szakirodalomban elsősorban az önértékeléses mutató előre jelző funkcióját 
vizsgálják. Ennek során az egyes életkor csoportok tagjainak túlélési adatait az 
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önértékeléses egészségmutató függvényében elemzik. Ezek a túlélési függvények 
(túlélési arányok az idő függvényében) azt jelzik, hogy az előre jelző funkció 
pontossága az életkor előre haladtával csökken, és egyre inkább veszít 
megbízhatóságából. 
 
Ez sejtésünk szerint arra vezethető vissza, amit a 14. ábra is szemléltet, vagyis az 
önértékeléses mutató által közölt kép és a valóságos helyzet között romlik a kapcsolat. 
Ha a mutató állapotjelző képessége romlik, akkor nem meglepő, hogy ennek 
következtében az erre épülő előrejelző képessége is romlik. Így a mutató az életkor 
előre haladtával fokozatosan elveszíti a megbízhatóságát. 
 
Plauzibilisnek tűnő magyarázat a fenti jelenségre az, hogy az idős embereknél az 
egészségük kiértékelésében a kor előrehaladásával együtt fokozatosan változnak a 
viszonyítási alapok. Ez lehetővé teszi számukra a viszonylag jó egészségi állapotra 
vonatkozó illúziójuk fenntartását meglévő egészségügyi problémáik ellenére. Az egyén 
szintjén ez sikeres stratégiának tekinthető a gyengülő egészségi állapot kiváltotta 
érzelmi és szellemi megpróbáltatással való megbirkózásra.    
 
A mi vizsgálatunk tárgya azonban az önértékeléses egészség mutatónak nem az 
előrejelző, hanem az állapotjelző képessége. Ha az előrejelző képesség megbízhatósága 
romlik is, az állapotjelző képesség még működhet az elfogadhatóság határain belül. 
Ezért a továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy az önértékeléses egészségmutató – amikor 
nincs idő részletes teszt felvételére - használható-e egyszerű, gyorsdiagnosztikai 
eszközként, korlátai és torzításai figyelembe vételével, vagy pedig teljesen el kell vetni, 
gyors segítségként sem fogadható el. 
 
A 14. ábrán a két görbe kezdetben (60-as, 70-es és részben a 80-as korosztálynál is) 
közelít egymáshoz. A 80- évesek korcsoportjában majdnem egyforma értéket mutatnak. 
Itt van azonban az átbillenés pontja is. A közelítésből távolodásba vált a két görbe. Az 
önértékeléses mutató túlbecsüli az egészségi állapotot.       
 
A 15. ábrán bemutatjuk, hogyan alakul életkor csoportonként az egyes osztályzatok 
részaránya az önértékeléses mutatónál. Az egyes osztályzatokat szimbolizáló mezőkben 
feltüntetjük a %-os részarány értékét számmal is. 100 évesnél idősebb betegünk 
összesen 2 fő volt. Az ábrán erre nem képeztünk külön életkor csoportot, mert 2 főből 
álló halmazból nem lehet megbízható következtetést levonni. Ezért az utolsó 
korcsoportnak a 90. év fölötti kategóriát választottuk, ahová természetesen a két 
legidősebb betegünket is besoroltuk. Érdekességként megjegyezzük, hogy a két 
legidősebb betegünk (100 és 105 éves) kitűnőnek (5) ítélte egészségi állapotát. 
 
Az alábbi táblázat mutatja az egyes életkor csoportokba tartozó vizsgáltak számát. 
Mindegyik csoportban elegendően nagy a létszám ahhoz, hogy statisztikai 
következtetést vonhassunk le belőle. 
 
 
Életkorcsoport 60-69 70-79 80-89 90-  
Létszám 37 91 118 57 ∑=303 
 
A 15. ábráról leolvasható, hogy a kor előre haladtával növekszik a közepes és a kitűnő 
osztályzatok részaránya, ugyanakkor a jó, az elégséges és elégtelen osztályzatok 
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részaránya pedig csökkenő tendenciát mutat. A részarány változás trendjének alakulását 
szemléletesebben mutatja be a 16. ábra vonalas diagramm formájában. 
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A 16. ábra nem csak azt érzékelteti, hogy a közepes (3) és a kitűnő (5) osztályzat 
részarányát szemléltető vonal milyen meredeken emelkedik és a kettő egymással 
majdnem párhuzamosan halad, hanem a kettő közötti nagyságrendi különbséget is 
tükrözi. Ezzel egyidejűleg az 1-es, 2-es és 4-es osztályzatok részarányát szemléltető 
vonal tendenciájában lefelé tart. A 15. és a 16. ábra együtt értelmezhető jól.  
 
A 15. ábrán részarányokat szemléltetünk a 100 %-on belül. Ha valamelyik osztályzat 
részaránya csökken, akkor egy másiknak növekednie kell, hogy mindig kiadódjon a 100 
%. Az is valószínűsíthető, hogy magas korban ugrásszerű javulások kevéssé 
képzelhetőek el, vagyis felfelé általában inkább csak egy-egy osztályt ugrik (ingadozik) 
a minősítés. Ez nagyrészt lefelé is igaz, de itt nem meglepő és egyáltalán nem kizárható 
a több osztályzatnyi romlás sem. 
 
A 15. ábrán fokozatosan növekszik a kitűnő osztályzatok (5) részaránya, a jó (4) 
minősítéseké pedig fokozatosan csökken. Itt olyan átrendeződésről van szó, ami 
elsősorban a jó kategória rovására felfelé történő átcsoportosulást jelent. A közepes 
osztályzatok részaránya alulról, az elégséges kategóriából táplálkozik, mégpedig 
jelentős mértékben úgy, hogy a felfelé elmozdulók egy részének helyébe 
átcsoportosulnak az elégtelen osztályzatok. Az utóbbi kategória teljesen elfogy. 
Lényegében tehát egy felfelé irányuló áramlásról van szó. Minden osztályzati 
kategóriában a felső határ közelében állók önértékelése módosul annak következtében, 
hogy a viszonyítási alap változik, a magasugrás példájával élve a léc lejjebb kerül. 
Ennek végeredménye a közepes és a kitűnő osztályzatok számának növekedése. 
 
Jóllehet, ez az átrendeződés elsősorban pszichológiai okokra vezethető vissza, és 
egyúttal az önértékeléses mutató megbízhatóságának csökkenéséhez is vezet, de még 
mindig nem olyan nagy mértékben, hogy teljesen használhatatlanná tenné azt.  

 
Természetesen az önértékeléses egészségmutató nem helyettesítheti a közérzet indexet, 
de ha nincs elég idő részletes kérdőív felvételére és kiértékelésére, akkor az egyszerű 
kérdésre kapott válasz alapján is orientálódhatunk, tudomásul véve a tévedés 
lehetőségét. Ismerve azonban a tévedés mértékének és valószínűségének lehetséges 
értékét, mérlegelhetjük, hogy figyelembe vesszük-e az így nyert gyors információt, 
vagy nem. 
 
 
5.6 EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT, GYÓGYSZERES KEZELÉS, TÁRSAS TÁMOGATÁS 
ÖSSZEFÜGGÉSE 
 
Kutatásunk alapvető célja az volt, hogyan tudjuk a geriátriai ellátásban részesülők 
életminőségét javítani. Az országos reprezentatív felmérések adatai azt mutatják, hogy 
az idős korosztály a szorongásos tünetek előfordulása szempontjából különösen 
veszélyeztetett. A pszichoszociális háttér tényezők felismerése fontos terápiás 
jelentőséggel bír [Kovács, M., 2003]. Ezért a közérzet számszerűsítése és önértékelése 
mellett vizsgáltuk a társas támogatást is, mint a legfontosabb kockázati és protektív 
tényezőt az egészségi állapottal összefüggésben. 
 
Ezt a vizsgálatsorozatunkat egységesen itt mutatjuk be, függetlenül a közérzetre 
vonatkozó vizsgálatunktól, mivel ez egy másik betegcsoporton történt.  
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Laboratóriumi körülmények között, rágcsálókkal folytatott állatkísérletekben 
kimutatták, hogy a pszichoszociális tényezők a szorongás etiológiai tényezői közé 
tartoznak, és bizonyították, hogy befolyásolják a buspiron szorongás oldó 
hatékonyságát. 
 
Különböző humán kutatások azt sejtetik, hogy hasonló kölcsönhatás érvényesülhet 
szorongó betegeknél is. Ez a kölcsönhatás azonban még nem eléggé ismert.  
 
Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a társas támogatás és az egészségi állapot 
különösen releváns pszichoszociális probléma idős korban, és nagy hatással van mind a 
szorongásra, mind a buspironnal való kezelés hatékonyságára.  
 
 
5.6.1 Vizsgálati héttér bemutatása  
 
A DSM-IV (American Psychological Association, 1994) negyedik kiadása úgy 
határozza meg a negyedik tengelyt (Axis IV), mint pszichoszociális és környezeti 
problémákat, amelyek hatással vannak a mentális betegségek diagnózisára, kezelésére 
és prognózisára. Pszichoszociális vagy környezeti probléma lehet egy negatív 
életesemény, környezeti nehézség vagy hiányosság, családi vagy más interperszonális 
stressz, a személyi erőforrás részét képező társas támogatás elégtelensége, vagy más 
problémák, amellyel összefüggésben egy személy nehézségei kifejlődnek. Bizonyos 
pszichoszociális és környezeti problémákat (pl. stressznek való kitettség) gyakran 
idéznek, mint a különféle mentális betegségek etiológiai tényezőit (pl. szorongás). 
Általánosan fogalmazva a negyedik tengely problémái a mentális betegségek 
előidézésében és elősegítésében jól ismertek és intenzíven tanulmányozták is őket. 
Kevesebb információ áll rendelkezésre azonban a negyedik tengely problémáinak a 
hatásáról a kezelések kimenetelére és prognózisára vonatkozóan, annak ellenére, hogy a 
DSM-IV nem hagyja figyelmen kívül az ilyen kölcsönhatások létezését.    
 
A negyedik tengely problémái és a szorongásoldás kölcsönhatására vonatkozóan 
különösen kevés tanulmány érhető el. Csupán három dolgozat számol be ilyen 
kölcsönhatás létezéséről. [Downing, R.W., et al 1982] mutatta be, hogy a benzodiazepin 
szorongásoldó hatékonyságát a kezelés során megélt kedvezőtlen életesemények 
befolyásolták. A szerzők 1191 primer szorongó beteget kezeltek chlordiazepoxiddal, 
diazepammal vagy placebóval és a betegeket felkérték bármilyen jelentős kedvező vagy 
kedvezőtlen életesemény regisztrálására, ami előfordult a négyhetes, kettős vak 
gyógyszeres kezelésnek mind az első, mind a második kéthetes periódusában. A 
kedvező és kedvezőtlen események előfordulási gyakorisága nem különbözött 
lényegesen a gyógyszercsoportok között. Ugyanakkor azok a betegek, akik kedvezőtlen 
eseményekről számoltak be, szignifikánsan kisebb javulást mutattak fel a kezelés 
hatására, mint azok, akiknél egyáltalán nem fordult elő esemény, vagy kedvező 
eseményről volt szó. A tapasztalt javulás mértéke azoknál a betegeknél, akik pozitív 
eseményekről számoltak be, nem különbözött szignifikánsan azokétól, akik semmilyen 
eseményről nem számoltak be. 
 
Egy másik tanulmányban [Rickets, K. et. al. 1982] azt mutatta be, hogy a diazepam és 
buspiron szorongásoldó hatását befolyásolta a beteg családi állapota, képzettsége és a 
beteg családi támogatottsága. 
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Egy korábbi tanulmányunkban mi is elemeztük azt, hogy idős szorongó férfibetegek jól 
reagálnak buspiron kezelésre és a társas támogatás pozitív előjelzője volt a buspiron 
hatékonyságának. [Majercsik, E. et al., 2003]. 
 
Számos tanulmány utal arra, hogy a negyedik tengely problémái hatással vannak a 
depresszió kezelésének kimenetelére [Lloyd, C., et al., 1981], [Reimherr, F.W., et al., 
2001], sőt bemutatták a pszichoszociális faktorok és a szerotonin-válaszképesség 
korrelációját egészséges felnőtteknél is [Matthews, K.A. et. al., 2000]. 
 
Az adatok arra mutatnak, hogy a szorongásoldó gyógyszerre történő reagálás függ a 
pszichoszociális körülményektől. Ebből kiindulva arra irányult a mi kutatásunk, hogy a 
gyógyszerre történő reagálásnál beazonosítsuk a nem farmakológiai modulátorokat és 
ez alapján pontosítani tudjuk a betegkiválasztást és a megfelelő gyógyszerelést. Abból a 
feltételezésből indultunk ki, hogy mind a szorongás, mind a szorongásoldó kezelésre 
adott válasz két fő pszichoszociális problémával áll összefüggésben az idős korban: 
kevés társas támogatás és gyenge egészségi állapot. Tanulmányunk a pszichoszociális 
tényezők, a szorongás, és a szorongásoldó gyógyszerre adott reakció közötti 
összefüggés elemzésére irányult.     
 
 
5.6.2 Vizsgálati módszerek  
 
A vizsgálat alanya összesen 384 beteg volt (109 férfi, 275 nő) életkor: 82,6 ± 0,4 év 
(férfi 82,2 ± 0,7 év; nő 82,8 ± 0,5 év). A betegekről kórházi felvételükkor anamnézis 
felvétele történt. Valamennyien különféle krónikus megbetegedésben szenvedtek. A 
betegek állapotának heterogenitása valószínűleg kis mértékben befolyásolta az 
eredményt, mivel a vizsgálati alanyok a leggyakoribb korfüggő betegségeket mutatták 
és a betegségek eloszlása hasonló volt az egyes kezelési csoportok között. A betegek 
állapotát folyamatosan ellenőriztük. A szorongással kapcsolatban nem álló kezelések 
kiegyensúlyozottak voltak a kezelési csoportok között, és feltételezésünk szerint a nem 
szorongásra vonatkozó kezeléseknek a befolyása elhanyagolható volt a szorongásra 
vonatkoztatva. Megjegyzendő, hogy a felismert rosszindulatú daganatos betegek a 
vizsgálat ideje alatt nem részesültek oki terápiában. 
 
A vizsgálatsorozatot három részre bontva tárgyaljuk. Az első vizsgálati csoportba a 
beválogatás egy hónap alatt folyamatos betegfelvétellel történt. A második és harmadik 
csoportba  tartozó betegek valamennyien generalizált szorongásban szenvedtek és a 
DSM-IV kritériumai szerint válogattuk ki őket (HAM-A érték min 15), (7. sz. kérdőív), 
továbbá előfeltétel volt, hogy a vizsgálatot megelőzően a résztvevők legalább 6 hónapig 
nem kaptak szorongásoldó kezelést.     
Korábbi kezelésekre vonatkozóan nem végeztünk felmérést, de ebben a korban ilyen 
kezelés 6 hónapnál hosszabb ideig tartó felfüggesztése nem valószínű, továbbá kezelés 
nélküli állapot javulás sem feltételezhető. A nem szerinti eloszlás a korcsoportra 
jellemző volt és a válogatásnál nem jelentett szempontot. A tanulmányt az 1975. évi 
Helsinki Nyilatkozattal összhangban végeztük és valamennyi beteg beleegyezését adta a 
vizsgálatban való részvételre. Valamennyi beteg befejezte a vizsgálatot. A gyógyszerek 
kellemetlen mellékhatásainak igen alacsony szintje ad magyarázatot arra, hogy a 
vizsgálatból senki nem esett ki. Gyakorlatilag ilyen irányú panaszokat nem kaptunk. Az 
idős betegek általában kérik és elvárják a kezelést, és ritkán fordul elő, hogy elutasítják 
azt. 
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Gyógyszeradagolás szempontjából a kettes számú vizsgálati csoportban véletlenszerűen 
két részre osztottuk a résztvevőket: naponta 3 x 10 mg buspiront, vagy 3 x 1 placebót 
kaptak a betegek. Az egész vizsgálat alatt a résztvevőknek nem volt információja arról, 
hogy gyógyszert vagy placebót kapnak. A kísérletet végrehajtók számára ismeretlenek 
voltak a kezelési feltételek, jóllehet nem volt lehetőségünk szigorú óvintézkedéseket 
tenni arra vonatkozóan, hogy a kezelés teljes biztonsággal kettős vak próba legyen. 
 
Az egyes számú vizsgálati csoportnál elemeztük a nem, a társas támogatás és egészségi 
állapot hatását a szorongásra, amit HAM-A skálán mértünk. A minta 79 betegből állt 
(12 férfi, 67 nő). Kórházi felvétel után valamennyi betegnél felvettük a HAM-A 
kérdőívet, a társas támogatás kérdőívet és a Merck Manual of Geriatrics szerinti 
diagnosztikus anamnézist. 
 
A társas támogatásnál vizsgáltuk a támogatás mértékét (személyek száma) és a 
támogatás minőségét (segítség nehéz élethelyzetben és segítség gyakorlati 
támogatásban) (5. és 6. Kérdőív). A támogatás minősége kis varianciát mutatott, a 
legtöbb beteg erős támogatást élvezett társas kapcsolatának legalább egyikétől. Ezzel 
ellentétben a társas kapcsolatok száma nagymértékű változatosságot mutatott a betegek 
között (2-17). Ezért a társas kapcsolatok számát függő változóként használtuk ennél az 
elemzésnél. 
 
A különféle betegségek előfordulása a következő volt: 
 
általános érelmeszesedés:   86 % 
vascularis encephalopatia:   61 % 
vascularis dementia:    29 % 
agyvérzés utáni állapot:   29 % 
cukorbetegség:    20 % 
koszorúér betegség:    24 % 
combnyaktörés:    29 % 
egyéb csonttörés:    26 % 
daganatos megbetegedések:   14 % 
tüdőtágulás:     18 % 
idült hörghurut:    13 % 
csontritkulás:     34 % 
felfekvés:     33 % 
vizelet visszatartási probléma:  71 %.  
 
Abból indultunk ki, hogy a betegségek száma, még akkor is, ha a betegségeket 
sikeresen kezeltük, pszichikailag hatással volt a betegekre. A betegségek számát 
összeadva egy mutatót határoztunk meg (összesített betegségmutató). Az utóbbit 
változóként kezeltük és a nem, a társas támogatás és a kórházba történő felvételkor mért 
HAM-A értékkel együtt többszörös regressziós analízist és variancia analízist 
(ANOVA) végeztünk. 
 
A kettes számú vizsgálati csoportnál a nemek közötti kölcsönhatást, a társas támogatás 
és az egészségi állapot befolyását elemeztük a buspiron szorongásoldó hatására 
vonatkoztatva. Ebben a csoportban a vizsgálatba vont betegek száma 155 volt (45 férfi, 
110 nő). A kezelési fázis megkezdése előtt felvettük a HAM-A tesztet, a Merck Manual 
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of Geriatrics szerinti diagnosztikus anamnézist és a szociális támogatás Caldwell 
kérdőívét [Caldwell, R.A., et al., 1987]. Ebbe a vizsgálatba a HAM-A>15 értéket 
felmutató betegeket soroltuk. 
 
 
Ebben a vizsgálati populációban a betegségek fennállása a következő volt: 
 
általános érelmeszesedés:   80 % 
vascularis encephalopatia:   60 % 
vascularis dementia:    35 % 
agyvérzés utáni állapot:   33 % 
cukorbetegség:    19 % 
koszorúér betegség:    19 % 
magas vérnyomás:   48 % 
combnyaktörés:    23 % 
egyéb csonttörés:    12 % 
daganatos megbetegedések:   13 % 
tüdőtágulás:     14 % 
idült hörghurut:      9 % 
csontritkulás:     33 % 
felfekvés:     18 % 
vizelet visszatartási probléma:  68 %. 
 
Amint az előzőekben, itt is összesített betegségmutatót számítottunk. Ezek után a 
betegeket véletlenszerűen kétfelé osztottuk és két kezelési csoportba soroltuk. Az 
egyikben naponta 3 x 10 mg buspiront (31 férfi, 74 nő), a másikban naponta 3 x 1 
placébót (20 férfi, 30 nő) kaptak. A betegek számára vakpróba érvényesült a teljes 
vizsgálati ciklus alatt. A 6 hetes kezelési fázis után valamennyi betegre ismételten 
felvettük a HAM-A tesztet.  
A kettes számú vizsgálatban a gyógyszeres kezelés, a nem, a társas támogatás, az 
összesített betegségmutató hatását elemeztük a HAM-A érték változására 
vonatkoztatva, ami a korházba történt felvételkori érték és a gyógyszeres kezelés után 
mért érték között kimutatható volt.  
 
Amint nyilvánvalóvá vált, hogy mind a szorongásra, mind a szorongásoldó hatásra 
vonatkoztatva az egészségi állapot fontos előjelzőként érvényesül, egy következő 
elemzésben az összevont egészségmutató szubjektív relevanciáját vizsgáltuk meg. Ebbe 
a hármas számú vizsgálati csoportba 150 személyt (52 férfi, 98 nő) válogattunk be, akik 
kielégítették a DSM-IV generalizált szorongás kritériumát (HAM-A>15). A HAM-A 
teszten túlmenően valamennyi betegnél felvettük a Cohen stressz tesztet (Cohen 
Perceived Stress Questionnaire) [Cohen S., et al., 1983]. Hangsúlyozandó, hogy a 
Hamilton szorongás teszt és a Cohen stressz teszt minőségileg különböző dolgokat 
vizsgál. Az első a szorongás előfordulását, feszültséget, félelmet és az ezekkel 
kapcsolatos szomatikus reakciót becsüli (pl. álmatlanság, koncentrációs nehézség, 
kardiális problémák, stb.) míg a második a kellemetlen életesemények gyakoriságát és 
az ezek fölött gyakorolt személyes kontroll mértékét becsüli. Ezen túlmenően, a betegek 
önértékeléssel minősítették egészségi állapotukat egy 5 fokozatú skálán, valamint 
vérvétel történt plazma cortisol szint mérése céljából. 
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A különféle betegségek gyakorisága a következőképpen alakult: 
 
általános érelmeszesedés:   59 % 
vascularis encephalopatia:   65 % 
vascularis dementia:    49 % 
cukorbetegség:    25 % 
koszorúér betegség:    40 % 
magas vérnyomás:   70 % 
combnyaktörés:    35 % 
egyéb csonttörés:    11 % 
daganatos megbetegedések:   12 % 
tüdőtágulás:     20 % 
idült hörghurut:    16 % 
csontritkulás:     25 % 
vizelet visszatartási probléma:  71 %. 
izületi gyulladás   1 % 
 
Ebben a vizsgálatban az önértékeléses egészségállapot volt az eredményváltozó, míg a 
nem, a felvételkori HAM-A érték, a stressz teszt érték, a plazma cortisol szint és az 
összesített betegségmutató volt előjelző változóként alkalmazva a többszörös 
regressziós analízisben. Az összesített betegségmutató a variancia analízis (ANOVA) 
független változója volt. 
 
A szorongás mérésénél a HAM-A teszt magyar változatát alkalmaztuk [Tringer, L., 
1973]. A diagnosztikus anamnézis felvétele a Merck Manual of Geriatrics alapján 
történt. A társas támogatás méréséhez Caldwell kérdőívet (Social Support Inventory) 
[Caldwell, R.A., et al., 1987], a stressz méréséhez Cohen Perceived Stress 
Questionnaire alkalmaztuk [Cohen, S., et al., 1983]. A vérvétel az alkarból történt. A 
plazma cortisol szintet radioimmunoassay módszerrel határoztuk meg. 
 
 
5.6.3 Vizsgálati eredmények  
 
a./ Kölcsönhatás a szorongás, társas támogatás és összesített betegségmutató között 
 
Az egyes számú vizsgálati csoportban a HAM-A átlagértéke 18,43 ± 6,03 (N=79) volt 
és 52 beteg (72 %) felelt meg a szorongás kritériumainak. A szorongást igen jól előre 
jelezték a vizsgált változók (Többszörös R=0,68; F(3,75)=21,7; p<0,0001). A nemnek 
az előjelző képessége kicsi volt és nem volt szignifikáns, de a társas kapcsolatok száma 
és a betegségek száma negatív ill. pozitív korrelációt mutattak a felvételkori HAM-A 
értékkel. A variancia analízis teljes mértékben megerősítette a többszörös regresszió 
analízis eredményét. Jóllehet a férfiak enyhén nagyobb HAM-A értéket mutattak, mint a 
nők, ez a különbség azonban nem volt statisztikailag szignifikáns. 
 
A betegek nagy számú társas támogatással jelentősen kisebb HAM-A értéket mutattak 
fel, mint azok a betegek, akiknél a társas támogatók száma kicsi volt. Ráadásul, a 
multimorbiditással rendelkező betegek lényegesen nagyobb HAM-A eredményt 
mutattak fel, mint a kevésbé beteg vizsgálati alanyok. A társas támogatás és összesített 
betegségmutató kombinált értékét számoltuk a két tényező kölcsönhatásának a 
felmérésére.  
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Az derült ki, hogy a két mértékszám korrelációja ellentétes volt a szorongás értékkel, 
ezért a különbségüket vettük figyelembe. Nagy negatív érték kis számú társas 
támogatást jelzett párosulva nagy számú betegséggel, míg nagy pozitív érték nagy 
számú társas támogatót mutatott kis számú betegséggel párosulva. A „kevés 
támogató/sok betegség” állapot kétszer olyan magas HAM-A értékkel párosult, mint 
annál a csoportnál, ahol „sok támogató/néhány betegség” állapot volt kimutatható. 
Figyelemre méltó, hogy az utóbbi kombinált állapot lényegesen kisebb HAM-A 
értékkel társult, mint a mutató küszöbértéke. 
 
 
b./ Kölcsönhatás a szorongásoldó hatékonyság, a társas támogatás és az összesített 
betegségmutató között 
 
A HAM-A érték jelentősen csökkent a kezelési fázis alatt. Ennek a fázisnak a végén az 
átlagos HAM-A érték 16,83 ± 3,36 volt, amely 4,09 ± 3,32 HAM-A értékkel volt 
alacsonyabb, mint a felvételkori átlagérték (20,89 ± 2,31). A HAM-A érték javulása 
szignifikáns volt és többszörös regressziós analízis azt mutatta ki, hogy három 
tényezővel áll kapcsolatban ez a javulás. Ezek pedig:  

- a farmakológiai terápia 
- a társas támogatás  
- összesített betegségmutató. 

 
A nemnek minimális hatása volt a javulásra. A variancia analízis nagymértékben 
megerősítette a többszörös regressziós analízis eredményét. A buspironnal kezelt 
betegeknél a javulás szignifikánsan nagyobb volt, mint a placébóval kezelt betegeknél, 
míg a nemnek nem volt befolyása az eredményre és kölcsönhatás sem volt kimutatható 
a kezelés és a nem között. Szignifikánsan nagyobb volt a javulás azoknál a betegeknél, 
akiket buspironnal kezeltünk és társas támogatása nagyobb volt. Hasonló hatás volt 
kimutatható az összesített betegségmutatóra, de a különbségek nem érték el a 
statisztikailag szignifikáns értéket. A placebóval kezelt betegeknél a javulás nem 
függött a társas támogatók számától és a betegségek számától sem. 
 
A társas támogatás és az összesített betegségmutató kombinált értékét számoltuk. 
Minthogy mindkét változó pozitív korrelációt mutatott a buspiron hatékonyságával, az 
összegüket vettük figyelembe. Azok a betegek, akik nagy számú társas támogatót és sok 
betegséget mutattak föl, kétszer olyan mértékben értek el állapotjavulást, mint azok, 
akiknél mind a betegségek száma, mind a társas támogatók száma kisebb volt. Ez az 
adat azt sugallja, hogy a két tényező együttesen nagyobb befolyással van a buspiron 
hatékonyságára, még akkor is, ha külön-külön kicsi és nem szignifikáns a hatásuk. 
 
 
c./ Kölcsönhatás az összevont betegségmutató és az önértékeléses egészségi állapot 
között 
 
A vizsgált változók szignifikánsan előre jelezték az egészség önértékelését és az 
összesített egészségmutatót. A nem és a plazma kortizol érték nem mutatott szignifikáns 
korrelációt az egészség önértékelésével. Kis számú betegség és kismértékű stressz 
önbecslés jó szubjektív egészségi állapotot jelzett előre. Variancia analízis megerősítette 
a többszörös regressziós analízis eredményét, vagyis azt a helyzetet, hogy azok a 
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betegek, akik kétszer annyi betegséggel küzdöttek, „kielégítőnek” minősítették 
egészségüket, míg azok „kiváló” minősítést adtak, akik fele annyi betegséggel 
birkóztak. Amikor a betegeket egészségi állapotuk értékelése alapján csoportosítottuk, 
az átlagos önértékeléses stressz érték szignifikánsan különbözött a csoportok között. A 
különbség azonban nem volt olyan mértékű, mint az összesített betegségmutató 
esetében. Összefoglalva a következtetésünk az, hogy a betegségek száma jó előjelzőnek 
bizonyult az önértékeléses egészségmutatóhoz. 
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6. MEGBESZÉLÉS 
 
 

„Jól kell ismerned minden kor 
egyéni vonását, és azt, hogy az 
évekkel mint változik egyre a 
jellem.” 

/Horatius/ 
 
 
 
 
6.1 AZ IDŐSKORI KÖZÉRZET 
 
Jelen munkában az első célkitűzésünk a közérzet meghatározása volt motivációs 
megközelítésben. Arra kerestük a választ, hogy a Maslow által megfogalmazott igény 
piramis mennyire igaz geriátriai ellátást igénylők esetében.  
 
Az emberi szükségletek Maslow által közölt sorrendjéhez képest a geriátirai igényszint 
hierarchia a vizsgálataink és számításaink alapján eltérő struktúrát mutat. Ami legfelül 
volt Maslow-nál, az legalulra került az időskori sorrendnél. Erre vonatkozóan az 
irodalomban nem találtunk utalást. Az időskori igényszint hierarchia számitásokra épülő 
meghatározása és a levont következtetés saját kutatási eredményként jelentkezik. 
 
Az idősek esetében fontosabb az önmegvalósítás igénye, mint a testi szükségletek 
kielégítettsége. Az alapvető önfenntartási szükségletek, ha nem is teljesen, de általában 
kielégítettek ebben az életkorban. E megállapítás a mai, közép-európai régió 
vonatkozásában igaz. Az önmegvalósítás igénynek a fontossága abban áll, hogy a 
hátralévő életévek száma már behatárolt és a meglévő tervek – ha vannak – időbelileg 
korlátozottak. A környezet feladata, hogy igényt tartson az idős emberek 
élettapasztalatára, hiszen ez lehet a boldog öregség titka. 
 
Paradigma-váltás szükséges ahhoz, hogy az idősek nemzedéki megítélésében és a 
nemzedékek közötti integrációs kapcsolatban változás jöjjön létre. A jelen 
közgondolkodás az időseket elesett, beteg, erejében fogyatkozó, sorsával megbékélt 
embereknek tartja. A nemzedékek közötti kapcsolat nehézségét a fiatalok és idősek 
közötti értékrend különbség okozza. Ez a régi, együtt élő nagy családokban még nem 
így volt. Miközben az idősödés kedvezőtlen megítélése ellen a társadalmi, szociális 
intézkedések pozitív irányban hatnak, a fiatalok körében a minél tovább tartó fiatalság 
ideálja lebeg, amely hozzájárul a nemzedékek közötti eltávolodáshoz. Ezt a fokozódó 
eltávolodást igyekeznünk kell megállítani. 
 
A rendszerszemléletű prevenciós tevékenység területén gero-edukáció igen fontos. 
Ennek részei: 

- élményszintű tanulás 
- információcsere 
- társas együttlét 
- pozitív megerősítés 
- védekezési stratégiák kidolgozása 
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Második célkitűzésünk a közérzet számszerűsítése volt. Miután meghatároztuk a 
válaszadók konzisztencia mutatóját, valamint a kognitív funkciók hanyatlása miatti 
szelekciót elvégeztük, azt az eredményt kaptuk, hogy a vizsgálatban résztvevők 8,6 %-
ának jó a közérzete, 56,1 %-é közepes, 35, 3 %-nak pedig a közepesnél rosszabb a 
közérzete. Megállapítottuk, hogy az időskori igényszint hierarchia alapja az 
önmegvalósításra való törekvés, a szükségletek kielégítettségének mértékéből pedig a 
közérzetre vonatkozó minősítést nyertünk. Az eredmények alapján látjuk, hogy sok 
teendőnk van az időskori közérzet javítása terén. 
 
Az életévek növekedésével egyre fokozódik a befelé fordultság, bezárkózás, 
kiszolgáltatottság érzése. Az idős emberek többsége magányos, akár otthonában él 
egyedül, akár valamilyen gondozást biztosító intézményben.  Az elmagányosodást 
befolyásoló tényezők és okok: 

- az egyre idősödő embernek megváltozik az egészségi állapota, betegségekben 
szenved, gyakran fordul elő polimorbiditás 

- a korábbi emberi, társadalmi, baráti kapcsolatok csökkennek, vagy megszűnnek 
- a házastárs halála 
- indítékszegénység, amikor is a neocortex hypofunkciója a cselekvés vagy az 

akarat csökkenését okozza 
 
Ezek eredménye az izolálódás, elzárkózás, befelé fordulás, melyet „csigaház 
szindrómának” neveznek. 
 
Az öregkori kedélyvesztés és borúlátás elsősorban a megbecsültség csökkenésével, a 
tisztelet és elismerés hiányával van összefüggésben. A nyugdíjazással a társadalomban 
korábban elfoglalt helyzet megváltozik. A munkahelyi sikerélményt valamiféle új fajta 
boldogságkeresésnek kell felváltani, hiszen a harmóniára való vágy továbbra is él az 
idősödő emberben.   
 
Komoly egészségnevelési tevékenységet igényel, hogy az idősödő emberek keressék és 
megtalálják a személyiségüket kiteljesítő, önértéket fokozó elfoglaltságokat, 
lehetőségük legyen a nagy élettapasztalat átadására. Napjainkban a gondokkal küzdő 
időseknek nagyobb a társadalmi nyilvánossága, amely az idősekről alkotott kedvezőtlen 
közgondolkodás táplálója. Megvalósítandó cél az idősek társadalmi, politikai aktivitása, 
értékteremtő és értéknövelő funkciójának erősítése.  
 
Harmadik célkitűzésünkben az időskori közérzetet önértékeléses megközelítéssel 
jellemeztük. Az idős embereknél az egészségük értékelésüknél a kor előrehaladtával 
fokozatosan változnak a viszonyítási alapok. Meglévő betegségek, problémák ellenére 
is viszonylag jó egészségi állapotról számolnak be. Ez sikeres megbírkózási stratégia 
részükről. A modern orvostudomány mindent megtesz, hogy az öregedés terhei minél 
jobban csökkenjenek. Ebben szerepet játszanak a gyógyszerek és a diagnosztikus és 
műtéti eljárások fejlődése. 
 
A geriátriai ellátás feladata a betegek holisztikus szemléletű terápiája. Nem elég csak a 
test jólétéről gondoskodni, az életminőség javítása pszichikai, lelki gondozást is jelent. 
A betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítése a cél, amely humánus kezelést, az 
emberi méltóság megőrzését tartja elsődlegesnek az életük végéhez közeledő, nagyon 
sokszor elesett, magára hagyott betegeknél. 
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Ahol nincs lehetőségünk már tényleges gyógyításra, a tüneti kezelést, 
fájdalomcsillapítást ott is nyújtanunk kell a rendelkezésre álló lehetőségeink maximális 
kihasználásával. Mindezt lelki támogatással kiegészítve megkönnyíthetjük betegeinknek 
az élet legnehezebb szakaszán való átjutást. 
 
A cél a betegek fájdalmainak és a tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik 
enyhítésével a lehető legjobb életminőség megteremtése, a magány oldása, a fizikai és 
szellemi aktivitás fenntartása. 
 
Ennek biztosítása részben jó tüneti kezeléssel történik, úgy, hogy a betegek életük 
utolsó szakaszát lehetőleg fájdalommentesen, de tiszta tudattal, szellemi és lelki erejük 
birtokában élhessék. Fontos szempont a betegek és a család szeretetteljes támogatása, a 
szorongások oldása, állapotuk elfogadtatása, a megbékélés elősegítése. A megfelelő 
gondoskodás nem csupán a beteg testi, hanem a lelki, szociális és spirituális igényeire is 
kiterjed.  
 
Számos időskori betegségre különösen jellemzőek a kínzó tünetek. Ezek enyhítése a 
geriátriai ellátás alapvető célja. A fájdalmak csillapítása folyamatosan és fokozatosan, 
megelőző jelleggel történik, ezzel minimálisra csökkenthetőek vagy teljesen 
megszűntethetőek a fájdalmak. Az egyéb tünetek enyhítése a palliatív terápia 
beállításánál szintén rugalmasan, egyénre szabottan történik. 
 
Az időskori betegség nagy pszichés megterhelés a beteg számára. Különösen így van ez 
az utolsó, a halál előtti szakaszban, hiszen a betegek átélik, sokszor várják a halál 
közeledtét. Az ilyenkor fellépő pszichiátriai tünetek, a szorongás, a depresszió, az 
alvászavar feltétlenül kezelendő. Az érzelmi és lelki támogatás mind a beteg, mind a 
családtagjaik részére a geriátriai ellátás bázisát képezik. Az orvosnak és az ápoló 
személyzetnek életigenlő alapállást kell a beteg felé sugároznia. A beteghez való 
szeretetteljes odafordulás értelemmel és tartalommal töltheti meg ezt az életszakaszt. 
 
Különös tekintettel kell lenni a beteg személy érzékenységére és emberi méltóságának 
tiszteletben tartására. Ez a magatartás megkívánja a beteggel szembeni őszinteséget, 
hogy betegsége során egyenrangúan kezeljék, állapotáról mindenkor tapintatosan 
tájékoztassák a realitást képviselve, de a reményt soha fel nem adva. Az „elfekvő” és a 
geriátriai ellátás közötti egyik lényeges különbség, hogy a beteg bevonása az ellátásba 
elengedhetetlen. A betegnek ismernie kell állapotát, tünetei eredetét, a kezelési 
módszereket, a várható hatást és a mellékhatásokat is. 
 
A geriátriai ellátás tiszteletben tartja minden beteg vallási meggyőződését és lehetővé 
teszi a vallásgyakorlást, bármely felekezet híve is. A beteg világnézetének, 
kívánságainak maximális tiszteletben tartására törekedve kell a beteg javát szolgálni. 
 
Egy jól szervezett geriátriai osztályon a betegek ellátását speciálisan felkészült 
szakemberekből álló csapat végzi, amelyben a geriáter szakorvos mellett ideggyógyász, 
pszichiáter, gyógytornász, szociális nővér is részt vesz és a munkát lelkész is támogatja. 
Mivel alapvető cél, hogy a beteg ember élete utolsó részét is emberi méltósággal, az 
elérhető legjobb életminőséggel élhesse, ezért lényeges az ellátás során a családdal való 
szoros együttműködés, a család bevonása a folyamatba. 
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A halál sajnos elkerülhetetlen és sokszor a kórházi osztályról ragadja el a beteget. Ha 
nem is tudjuk a családi környezet bensőségét nyújtani, de minden igyekezettel 
törekednünk kell emberibbé tenni a halált intézményeinkben is. A haldoklóval való 
együttélés, lehetőségek teremtése arra, hogy a haldokló képes legyen spiritualitását 
átélni, fizikai, szellemi képességeit használni, élvezni, különleges ráhangolódást kíván 
meg a geriátriai osztály személyzetétől, amelynek elfogadóan és tudatosan kell 
viszonyulnia tehetetlenségéhez. Amikor a személyzet már ténylegesen nem tud segíteni, 
a meghitt halál lehetőségének nyújtásában akkor is közre kell működnie.  
 
Szoros kapcsolat mutatható ki az orvosi ellátás igénye és a szociális segítség hiányának 
megléte között. A kórházi felvételek esetén a beutalás indoka az idős populáció esetén 
igen gyakran szociális eredetű. E probléma megoldatlanságát tükrözi az idősek 
nagyszámú öngyilkossági aránya is. 1995-ben az öngyilkosságok 35,6 %-át 60 éven 
felüliek követték el. 
 
 
 
6.2 A TÁRSAS TÁMOGATÁS JELENTŐSÉGE IDŐS KORBAN  
 
Negyedik célkitűzésünkben az egészségi állapot, társas támogatás és a szorongást 
befolyásoló gyógyszeres kezelés közötti összefüggést vizsgáltuk, melyet az 5.6 
fejezetben tárgyaltunk.  
 
Idős embereknél a társas kapcsolatok alacsony száma multimorbiditással párosulva a 
szorongás erős kockázati tényezőjeként jelentkezett, míg a fordított körülmények („sok 
társas kapcsolat/kevés betegség”) lényegesen alacsonyabb HAM-A értékkel járt együtt. 
Általános megállapításként megfogalmazhatjuk, hogy a buspiron a szorongást 
szignifikánsan csökkentette, de a „sok társas kapcsolat/sok betegség” állapot kétszer 
olyan nagy mértékű javulással párosult, mint a „kevés kapcsolat/kevés betegség” 
állapot. Az összesített betegség mutatóval jól jelezhető előre a betegek önértékeléses 
egészségi állapota. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezek az adatok azt sugallják, 
hogy a nagyobb pszichoszociális problémák, amivel az idős emberek szembesülnek 
(társas támogatás és egészségi állapot) jelentős hatással vannak mind a szorongásra, 
mind a gyógyszerre (buspironra) történő reagálásra.  
 
 
6.2.1. Szorongás és pszichoszociális problémák 
 
A szorongás alacsony társas támogatással párosul mindkét nem különféle 
korcsoportjainál és különféle kulturális háttér mellett. [Ginter, E.J., et al., 1994], [La 
Greca, A.M., et al., 1998], [Mullins, L.C., et al., 1982], [Munir, S.S. et al., 1997]. 
Eredményeink alátámasztják ezt, mivel a szorongó betegek kisebb számú társas 
támogatót mutatnak fel, mint a nem szorongó betegek. Korábbi tanulmányok is erős 
korrelációt mutattak ki az idős embereknél az egészségi állapot és a szorongás között. 
[Banzak, D.A.,  1997], [LaRue A. et al., 1985], [Mullins, L.C., et al., 1982]. 
 
A mi kisérletünkben a szorongó emberek betegségeinek száma szignifikánsan magasabb 
volt, mint a nem szorongóké. Ezen túlmenően a betegségszám szignifikánsan korrelált a 
felvételkori HAM-A értékekkel. Így megállapításunk megerősíti az egészségi állapot és 
a szorongás kölcsönhatására vonatkozó korábbi megállapításainkat. Ráadásul itt azt is 
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bemutatjuk, hogy a társas támogatás és az egészségi állapot, mint kombinált mérőszám 
sokkal jobb előjelzője a szorongásos állapotnak, mint a két változó külön véve, 
minthogy a betegek szorongásának a mértéke kisebb volt a „sok kapcsolat/kevés 
betegség” állapotban, mint a DSM-IV szerinti küszöbérték, míg a „kevés kapcsolat/sok 
betegség” állapot magas HAM-A értékkel párosult. 
 
Minthogy az idős emberek ritkán mutatnak teljesen szorongásmentes állapotot (HAM-A 
< 6), a kapott HAM-A átlag értéket olyan betegektől kaptuk, akik kevés betegségtől 
szenvedtek és sok társas támogatóval rendelkeztek és így átlagos normál embereknek 
tekinthetők. Így ezek az emberek a szorongás kifejlődése ellen védettnek tűnnek, míg 
ezzel szemben az ellentétes körülmények figyelemre méltó kockázati tényezőt 
jelentenek. 
 
A hármas számú vizsgálati csoporttal elvégzett kísérlet azt mutatta, hogy az összesített 
betegségmutató (a betegségek száma) jó előjelzője az egészségi állapot szubjektív 
érzésének. Ez alapján az a feltételezésünk, hogy a magány együtt a rossz egészség 
szubjektív érzésével erős szorongás gerjesztő tényező a vizsgált korosztálynál. 
Megemlítendő, hogy semmilyen nyugtalanító, aggódást kiváltó körülmény egyedül nem 
elegendő a szorongás kiváltásához. A jelen vizsgálatból az tűnik ki, hogy a nemnek 
nincs befolyása a szorongásra, jóllehet széles körben elfogadott az a nézet, hogy a 
nőknél nagyobb a kockázat a szorongásra. Az lehet a magyarázat a biológiai nem 
befolyásának a hiányára, hogy a férfiak alul reprezentáltak voltak a vizsgálatban, a 
korosztályi részarányuknak megfelelően, vagy pedig az életkornak magának is lehet 
valamilyen kihatása. További tanulmányokra van szükség ennek a kérdésnek a 
vizsgálatára. 
 
 
6.2.2 Gyógyszeres reagálóképesség, társas támogatás és egészség 
 
Eredményeink megerősítik, hogy a hosszan tartó buspiron kezelésnek jelentős terápiás 
hatása van [Delle-Chiaie, R., et al., 1995], [Strand, M. et al., 1990], különösen idősebb 
betegeknél [Steinberg, 1994]. A HAM-A értékének a csökkenése szignifikáns 
összefüggésben áll a kezeléssel, és lényegesen nagyobb javulás érhető el buspironnal, 
mint placébóval. Mind a társas kapcsolatok száma, mind az egészségállapot fontos 
determinánsai voltak a gyógyszerre történő reagálásnak, és mind a kettő pozitív 
korrelációt mutatott a buspiron kiváltotta hatással. Megjegyzendő azonban, hogy ez a 
két szignifikáns reakció nem volt különösebben erős, sőt az egészségállapot javulásában 
megmutatkozó különbség variancia analízise nem is hozott szignifikáns eredményt. 
Ennek ellenére a két tényező kombinációja a javulást jelentős módon determinálta, 
amint a „sok kapcsolat/sok betegség” állapot kétszer olyan nagy mértékű javulással 
társult, mint ennek az ellentéte. Amint arra már korábban rámutattunk, több tanulmány 
hívja fel a figyelmet arra, hogy a szorongásoldó kezelés (közöttük a buspiron) hatását a 
társadalmi tényezők befolyásolják, mint pl. életesemények, családi állapot, iskolai 
végzettség és társas támogatás [Downing, R.W. et al., 1982], [Rickels, K. et al., 1982],   
[Majercsik, E. et al., 2003]. A mi eredményünk megerősíti és alátámasztja azt a 
felismerést, hogy a negyedik tengely problémái befolyásolják a gyógyszerre való 
fogékonyságot. Előfordul, hogy életkor specifikus problémák, amikor kombináltan 
jelentkeznek, különösen nagy hatást gyakorolnak a gyógyszeres kezelés 
eredményességére. Ugyanakkor nem volt kimutatható semmilyen hasonló kölcsönhatás 
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a placébóval kezelt csoportnál. Ennek az oka valószínűleg a placébó kezelés nagyon 
alacsony hatásfoka volt.  
 
Jelenleg még nagyon nehéz megmagyarázni a kölcsönhatások mechanizmusát. 
Különösen elgondolkoztató, hogy a szorongásos egészségi állapot illetve a gyógyszer 
fogékonyság viszonya különböző volt. Míg a betegségek nagy száma nagy szorongás 
értéket vetített előre, nagyobb betegség szám ugyanakkor nagyobb mértékű javulást 
prognosztizált. Hasonló ellentmondás nem fordult elő a társas támogatásnál, minthogy a 
társas támogatók nagy száma előre jelezte mind az alacsony szorongás értéket, mind a 
gyógyszer kiváltotta nagyobb javulást. Feltételezhetjük, hogy azok a mélyben rejlő 
mechanizmusok, amelyek ilyen kölcsönhatásokat váltanak ki, legalább részben kognitív 
jellegűek. A szorongási szintet valószínűleg olyan aggodalmak határozták meg, vagy 
társultak vele, amelyek a rossz egészségi állapottal és az alacsony társas támogatással 
álltak összefüggésben. Természetesen igaz ez azokra a problémákra is, amelyeket a 
rossz egészségi állapot indukált, és ezeket még tovább erősítette az alacsony társas 
támogatás. A kezelt betegeknél kapott értékek azt sugallják, hogy a farmakológiai 
kezelés és a buspiron hatása összeadódott, míg a negatív kölcsönhatás az egészségi 
állapot és a buspiron hatékonyság között megmagyarázható azzal, hogy a 
viszonylagosan gyenge egészségi állapotú betegeknél a kezelés megerősítő hatása 
nagyobb mértékben jutott kifejeződésre. Alternatívaként feltehetjük, hogy a 
pszichoszociális tényezők és a buspiron kölcsönhatása a serotonerg változásokkal 
magyarázható, amit a pszichoszociális tényezők indukálnak. Ezek az eredmények 
alátámasztják azt a feltételezést, hogy a pszichoszociális körülmények befolyásolják a 
gyógyszerre történő reagálóképességet.  
 
Összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy eredményeink megerősítik, hogy a 
szorongásoldó kezelést nem farmakológiai tényezők is modulálják, amelyek között idős 
embereknél a társas támogatás és az egészségi állapot szignifikáns szerepet játszik. 
Hasonló kölcsönhatások nem zárhatók ki más betegségeknél és más 
gyógyszercsoportoknál sem. Ez a ténymegállapítás kritikus lehet bizonyos betegségek 
és körülmények együttes megléte esetén a megfelelő gyógyszer kiválasztásánál.  
 
 
6.3 MIT TEHETÜNK AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? 
 
Jelen munka ötödik célkitűzéseként az időskori közérzet és életminőség javításának 
lehetőségeit határoztuk meg. 
 
Boerhave holland orvos kétszáz éve ezt írta az ideális emberi létezésről: „Fenntartani a 
test töretlen egészségét, a szellem állandó élénkségét és nyugalmát. Ezeket a késői 
öregségig meg kell tudni őrizni. Ilyen állapotban majd egyszer betegség és küzdelem 
nélkül a test és a lélek egymásnak búcsút mond.”  
 
Az öregedés folyamata olyan szükségszerűség, amelynek minden ember személyes 
résztvevője és a kihívások sorozatával mindenki saját személyisége révén küzd meg. 
 
Az időskori személyiség fő dimenziója az aktivitás és a hangulat, mindkettő erősen 
korrelál az életelégedettség szintjével.  
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Az egyéni aktivitás alapján érzi magát az ember öregnek vagy fiatalnak. „Az ember 
lényegét tekintve aktív lény, aki a cselekvésben fejti ki önmagát” [Losonczi, Á., 1989]. 
Az élettartam és az aktivitás szint összefüggésére, szoros korrelációjára több kutató 
felhívta a figyelmet [Lehr, U., 1976].  
 
 
6.3.1 Társadalmi szintű törekvések, célkitűzések 
 
Az egészség fenntartása létfontosságú annak érdekében, hogy idősebb korban is 
megőrizhető legyen a jólét és az életminőség, így az idősebb emberek is aktív 
közreműködői maradhatnak a társadalomnak. 1999-ben az Idősek Nemzetközi Évében 
az ENSZ „Minden korosztály számára kedvező társadalom” címen foglalkozott az 
idősekkel négy fő dimenzió mentén, melyek a következők: 

- élethosszig tartó fejlődés 
- generációs kapcsolatok 
- a társadalom öregedése és fejlődése közötti kapcsolódás 
- idős emberek helyzete 

 
2002-ben a Madridi Idősügyi Nemzetközi Cselekvési Terv célkitűzései az alábbiak 
voltak: 

• Az idősebb emberek és a fejlődés 
• Az egészség és a jó közérzet elősegítése idős korban 
• Gondoskodás kedvező és támogató környezetről. 

 
Az öregedési politikának általános alapfeltételezése, hogy az öregedésre adott megfelelő 
válaszoknak túl kell lépniük azon a szinten, amit jelenleg az időseknek szentelnek. A 
népesség öregedéséhez való alkalmazkodás valamennyi korosztályt érintő kérdés. A 
fiatalok és idősek között csupán annyi a különbség, hogy a fiatalok öregek lesznek, az 
idősek meg fiatalok voltak. 
 
A nemzedékek közötti kapcsolat nehézségét a fiatalok és az idősek értékrendje, 
normarendszere közti különbség okozza. A nemzedéki együttlét illúziója és 
valóságtartalma közti távolság folyamatosan növekszik, az együttélő generációk 
megszűntek.   
 
Az aktív öregedési politikák a következő tennivalókat ölelik fel az életminőség minél 
jobb megtartása érdekében: 
- a kapacitást és egészséget megtartó tevékenységekben való részvétel 
- élethosszig tartó tanulás 
- a későbbi és fokozatos nyugdíjbavonulás 
- a nyugdíjazás utáni aktivitás fenntartása 
 
Az Európai Unió tagállamainak közösen elfogadott idősügyi szempontjai: 

• Az öregedés gazdasági következményeinek kezelése; egy öregedő és csökkenő 
munkaerő-állományhoz való megfelelő alkalmazkodás 

• Megfelelő, fenntartható és alkalmazkodó nyugdíjak biztosítása 
• Magas színvonalú egészségügyhöz való mindenki által hozzáférés elérése. 
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A hazai időskori egészségre és életminőségre vonatkozó ismeretekkel és teendőkkel az 
1996-ban megalakult Idősügyi Tanács foglalkozik. A 2001-ben kiadott Idősügyi Karta 
négy fejezetben rögzíti az időskor életminőségét meghatározó szempontokat: 
 
a.) részvétel a társadalmi tevékenységben 
b.) anyagi és szociális biztonság 
c.) egészségügyi és gondozási feladatok 
d.) jogbiztonság és jogvédettség 
 
 
6.3.2 A mindennapi életet támogató, gondoskodó rendszer átvitele a köztudatba 
 
Az idős emberek számának növekedése siker és kihívás egyben. A siker, hogy egyre 
több ember éri el a hosszú életkort, a kihívás pedig, hogy a közösség egészségügyi és 
szociális támogatásaira az idősebb embereknek nagyobb szükségük van, mint a 
fiatalkorúaknak. Az önállóság megtartása nagyon fontos tényezője a jólétnek és 
alapvető az egyéni méltóság biztosításában. Ezért az a cél, hogy az önállóság minél 
hosszabb ideig fennmaradjon. 
 
„Az idősek nemzetközi éve” (1999.) alkalmából elfogadott misszió mindezek alapján a 
következő alapelveket tartalmazza: 

• Az öregedés pozitív és reális képének kialakítása a társadalomban, támogatva a 
szolidaritást a generációk között és segítve a társadalmi összetartozást. 

• Olyan szociális infrastruktúra kialakítása szükséges, mely megfelelő 
életszínvonalat, valamint érdeklődést és motivációt biztosít az idősebb 
embereknek közösségi életükben. 

• Gazdasági és egyéb olyan intézkedések megtétele, melyek segítik az időseket, 
hogy megmaradjanak otthoni környezetükben. 

• Az élet korai szakaszában olyan megelőző tevékenységeket kell kidolgozni és 
biztosítani, amelyek fenntartják a jó egészséget és támogatják az egészséges 
életmódot. 

• Betegségek felléptekor a kezelhető állapotokban az akut ellátás biztosítása 
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az önállóság elvesztése. 

• Az egészségügyi ellátáshoz és gyógyításhoz egyenlő esélyt kell biztosítani az 
időseknek. Ezen belül: 

•  
- a gyógyítás, gondozás egyensúlyának biztosítása, mely az idős emberek 

speciális szükségleteihez igazodik 
- ki kell küszöbölni az életkori diszkriminációt az ellátás, gyógyítás, 

betegség megelőzés vonatkozásában 
- integrált egészségügyi ellátás és szociális szolgáltatások révén átfogó 

gondoskodó rendszer létrehozása a cél 
- támogatni kell az interdiszciplináris szolgáltatások létrejöttét, melynek 

révén több szakma kooperációjával együttesen elégíthetők ki az 
idősebb emberek szükségletei 

- támogatni kell a szolgáltatásokban az ellátás folytonosságát az 
átfedések és hiányosságok elkerülése érdekében 
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- Az időskorúak arányának növekedése nagy kihívás az egészségügy számára, mind a 
megelőzés, mind a gyógyítás területén, de a társadalom egészének is a szociális 
gondoskodás szempontjából. Hazánkban az idős emberek többször kerülnek kórházba, 
mint szükséges lenne, elsősorban szociális indikáció alapján. A kórházi ellátásból 
kikerülve pedig szakszerű, az állapotuknak és körülményeiknek megfelelő ellátásra 
szorulnak. 

 
- Az öregedés folyamán gyakori a többféle betegség együttes előfordulása, emiatt 

elsősorban az életminőség romlására kell felkészülni. Az életminőséget az egészségi 
állapoton túl az idős ember személyes függősége, vagy függetlensége befolyásolja. A 
cél tehát az, hogy minél tovább megőrizze aktivitását, testi és lelki biztonságát, így 
ezeken keresztül önállóságát. Elsősorban a megelőzésre, a funkcionális és mentális 
rehabilitációra kell nagyobb hangsúlyt fordítanunk. Ezen keresztül elérhető, hogy a 
társadalom aktív részéhez képest növekvő idősek aránya kevesebb gondot, ráfordítást 
igényel majd.  

 
- Az idősödés és időskor tudománya a gerontológia és alkalmazott szakága a geriátria 

térnyerése mind egyéni, mind intézeti szinten szükséges ahhoz, hogy általános 
szemléletváltás jöjjön létre, mely szerint az időseket nem tehernek tekintjük, hanem 
emberhez méltó körülményt igyekszünk számukra biztosítani. Idősek ellátására 
szakosodott intézetek – az ambulanciától az akut és krónikus ellátáson túl a szociális 
ellátó rendszerekig bezárólag – létrehozásával, a differenciált idősorvoslás 
érvényesülését kell megvalósítani. Az idősek mindennapi életét támogató, 
gondoskodó rendszernek a köztudatba való átvitele fontos pillére a probléma 
megoldásának. Ehhez a szakmai ellátás szervezésén túl a civil szerveződések 
támogatására is szükség van. 

 
 - A segítségnyújtás területei, lehetőségei: 

- felelősségérzés folyamatának fenntartása (generációs felelősség) 
- társas kapcsolatok erősítése (mikro, makro közösségi szintek) 
- alkotó képesség megtartása (idős kori művészek, írók példája) 
- érzelmi megélés és elfogadásra való törekvés (generációs problémák) 
- valóság- és realitás érzékelés (az idő múlásának elfogadása) 
- feladatközpontúság (napi célkitűzések) 
- aktivitás megtartása (sport) 
- függetlenség fenntartása (akár otthon, akár idősotthonban) 
- szélsőséges magatartási módok elkerülése 

 
- Az időskorral gyakran együtt járó, az idősödés fiziológiai kérdései között már említett, 

az irodalomban „öt i”-nek ismert fogalom mentén kell vizsgálnunk a lehetséges 
kiutakat. Az „öt i”: intellektuális hanyatlás, immobilitás, instabilitás, incontinentia és 
iatrogén gyógyszerhatások. 

 
Az időskorra való felkészülésnek nálunk nincsenek hagyományai. A nyugdíjba 
vonulás után megmaradó több szabad idő a depresszív tünetegyüttest generálja. A 
megbirkózási stratégiák megismerésével, mind szélesebb ismeretterjesztő programok 
keretében kell segítséget adni az időskori problémák megoldására. Ennek formája a 
támogató kisebb közösségek létrehozása lenne, mely egyben véd az 
elmagányosodástól, a fölöslegesség érzésétől is. 
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Ezzel ugyan az intellektuális hanyatlás nem állítható meg, de a közösség 
mindenképpen jótékony hatású lehet. A meghallgatás élménye sokszor elég gyógyír 
az időseknél.  
 
Ide tartozik az immobilitás kérdése is, mely idejekorán kezdett testmozgással, illetve 
betegségek (reumatológiai, stroke utáni állapotok) esetén tornával javítható, az 
immobilissá válás megelőzhető. Fő cél az ágyhoz kötöttség elkerülése, mely további 
szövődményeket okoz. 
 
A fizikai bizonytalanság, az instabilitás gyakran eleséshez vezet, illetve 
következményesen töréseket okoz. Az elesés okai az egyensúlyzavartól kezdve a 
neuromuscularis és cardiovascularis működések együttes zavarán túlmenően 
környezeti tényezők is lehetnek. Leggyakoribbak az otthoni elesések, ezért a 
kockázati környezeti tényezők kiküszöbölése az elsődleges teendő. 
 
Gyakran az elesést követő csonttörések kötik az idős embert az ágyhoz, és máris 
elérkeztünk az incontinentia igen bonyolult kérdéséhez. A vizelet incontinentia típusa 
lehet átmeneti vagy állandó. Átmeneti ok lehet például a korlátozott mozgáskészség, 
az ágyhoz kötöttség; gyakori a diureticum vagy egyéb gyógyszerek szedése. Az 
állandósuló vizelet incontinentia oka a stress, az urethra-obstructio, a csökkent 
detrusor-aktivitás lehet. 
 
Az átmeneti incontinentia kezelése egyszerűbb. Az állandósuló incontinentia oki 
kezelését urológus bevonásával minden esetben meg kell kísérelni. 
 
A iatrogen gyógyszerhatások idős embereknél gyakoribbak, mint a fiatalabbaknál. 
Ennek okai a felszívódás megváltozása, a gyógyszerek kiválasztásának és a 
metabolizáló enzimek aktivitásának csökkenése. A gyógyszerek eloszlási tere is 
változik, mivel a vízmennyiség csökkenése révén a vízoldékony gyógyszerek nagyobb 
koncentrációt érnek el. A számos gyógyszer egyidejű szedése miatt ezek a hatások 
összegződnek és mellékhatásokat okoznak. Adagolási hibákból (látás-, 
halláscsökkenés, feledékenység) eredő iatrogenitás is előfordulhat. 
 
Oktatással, az aktivitás megtartásával, alkalmazkodási stratégiák kidolgozásával 
konstruktív segítség adható a kóros „öt i” elkerülésére. 

 
- Az időseket aktívabb életre késztető programok, melyek egyben alkalmasak a 

szemléletváltásra a nemzedéki kapcsolattartásban:  
- rendszeres beszélgetések az idősek kívánsága szerinti témákról 
- fiatalokkal való találkozások, közösségi kapcsolatok kialakítása 
- olyan programokba való bevonás, amelyek a csoportkohéziót erősítik 
- színházi előadások rendszeres látogatása, kirándulások szervezése 
- klubfoglalkozások, társas programok, képzőművészeti körök szervezése  
- igény szerint biztosítani mentálhigiénés gondozást 
- lelki segélyszolgálat biztosítása 

 
- Az életminőséget javító védőtényezők kidolgozásával és a veszélyeztető tényezők 

felmérésével és csökkentésével az életkilátás és életminőség javítása a cél. 
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- A boldog öregkor érdekében az egyes embernek és a társadalom egészének egyaránt 
fontos feladatai és felelősségei vannak, ezek: idősmegtartó család, idősmegtartó 
társadalom, idősvédő politika. 
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7. ÖSSZEGZÉS, ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
A gerontológia, geriátria művelői folyamatosan keresik a megoldásokat, melyekkel az 
idősek helyzete, életminősége javítható. A megoldásokat nem lehet egyetlen séma 
szerint megadni, mivel az idős generáció tömege sem egységes. Az idős nemzedék 
társadalmi érték, az aktív korban megszerzett tudásra, tapasztalatra igényt kell tartania a 
társadalomnak. Az aktív életvitel biztosítása idős korban is fontos, az aktivitással 
kivédhető a feleslegessé válás érzése. 
 
Jelen tanulmányban az idősek közérzetének vizsgálatával foglalkoztunk, motivációs 
megközelítésben tárgyaltuk a különböző szükségletek kielégítettségét. A jó közérzet, a 
fizikális, pszichés és szociális visszacsatolások révén jobb életminőséget feltételez. Az 
életkor előrehaladtával a gyakrabban előforduló betegségek elsősorban a fizikai 
állapotot rontják. A korábbi emberi, társadalmi, baráti kapcsolatok megszűnése 
elmagányosodást okoz, az idős ember izolálódik. Ez utóbbi tények pszichés és szociális 
oldalról befolyásolják az életminőséget. 
 
A vizsgálat egyrészt a Maslow-i igényszint hierarchiára épült, ezeknek a szinteknek a 
kielégítettségéből az időskori közérzetre vonatkozó megállapításokat vontuk le. 
Másrészt önértékeléses módszerrel vizsgáltuk az idős emberek közérzetét. 
 
Új megállapítás, hogy a Maslow-i igényszint hierarchia a vizsgálatban résztvevő 
geriátriai betegeknél más struktúrát mutatott, mint Maslow eredeti feltételezésében. Ami 
legfelül van Maslow-nál, az került legalulra a geriátriai ellátást igénylőknél, vagyis ők 
az önmegvalósítás iránti vágyat tartják a legfontosabbnak. A Maslow-i hierarchiában a 
testi szükségletek kielégítésére irányuló törekvés az alapvető igény. Az idős emberek 
viszont leginkább az önmegvalósításra vágynak, hiszen az életük hátralévő része már 
korlátozott, és még tenni szeretnének valamit. Ez élteti őket ebben a nehéz időszakban. 
Az időskori szükségletek kielégítésére vonatkozó irodalmi adatot nem találtunk. 
Megállapításunk tehát új ezen a területen. 
 
A társas támogatás és az egészségi állapot különösen releváns pszichoszociális 
probléma idős korban és nagy hatással van mind a szorongásra, mind a gyógyszerrel 
(buspironnal) való kezelés hatékonyságára. A gyógyszerre történő reagálást 
farmakológián kívüli faktorok is modulálják, amelyek között idős embereknél a társas 
támogatás és az egészségi állapot szignifikáns szerepet játszik. Új megállapítás a 
tanulmányban, hogy a társas támogatás pozitív előjelzője volt a buspiron 
hatékonyságának. 
 
Az egészségben eltöltött életévek meghosszabbításával, a megelőzhető betegségek 
egyéni és társadalmi kezelésével foglalkozó egészségpolitika alapjai: 

- Az idősödő lakosság növekedése siker és kihívás egyaránt a társadalom 
számára. 

- Az idős emberek teljes jogú tagjai a társadalomnak, és rászolgáltak arra, hogy 
tekintetbe vegyék egyéni és társadalmi jogaikat.  

- Felgyorsult, stresszel telített társadalmunkban az idős emberek különösen 
sérülékeny réteget alkotnak. 

- A társadalom és egészségpolitikának a szolidaritás, a méltányosság elvén kell 
alapulnia, figyelembe véve az idősek szükségleteit. 

- A megelőzési politika fontos része az egészséges öregedésre való felkészülés. 



 84

 
Erikson személyiségfejlődési modelljében külön hangsúlyozza az időskori fejlődést, 
melynek kiemelt értéke a felelősségvállalás a fiatalabb generációért. 
 
Az idősek életminőségét elsősorban a védőfaktorok (izoláció ellen ható tényezők, 
egyéni kreativitás fenntartása, családi, baráti körök erősítése) támogatásával és a 
veszélyeztető tényezők (izoláció irányába hatók, életmódi szokások, táplálkozási 
szokások, kognitív hanyatlás) visszaszorításával befolyásolhatjuk. 
 
A népesség öregedése világ szerte megnyilvánuló folyamat, aminek hatása van a 
munkaerő gazdálkodásra, az egészségügyi ellátás egészére. Ezért fontos a motiváció a 
tevékeny öregedés elérésére. Az életkorral járó változások megismerése, az egészséges 
életmód, a mozgás szükségessége, a helyes táplálkozás és gyógyszerszedés ismerete 
mind az idősek életminőségének, egészségének megőrzését szolgáló programok. Akkor 
tehetünk legtöbbet az idősekért, ha tudatosan hasznosítjuk mindezeket. Végezetül ne 
feledjük, hogy olyan öregségünk lesz, amilyen mintát adunk fiataljainknak az idősekkel 
való bánásmód terén. 
 
 
 

„Öleljük az öregséget szívünkre és szeressük; tele 
van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele. A 
gyümölcs akkor a legízletesebb, ha már majdnem 
lepottyan, a gyermekkor akkor a legszebb, ha már 
elillan, a bor híveit az utolsó korty 
gyönyörködteti… minden élvezet a végére 
halasztja azt, ami legkellemesebb benne.” 

/Seneca/ 
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12. KÉRDŐÍVEK 
1. sz. kérdőív 

 
 
Melyik igény kielégítését tartja fontosabbnak és előbbrevalónak a felsorolt párok 
közül? 
(Ha az első oszlopban lévőt, akkor 1, ha a második oszlopban lévőt, akkor 2 írandó.) 
 
Éhség, szomjúság, pihenés, alvás, 
szexuális igény (testi szükségletek) 

Rendezett mindennapi élet, egészség, 
biztonság, védettség, biztos 
életszínvonal (biztonsági szükséglet) 
 

  

Vágyai, céljai megvalósítása, önmaga 
kiteljesítése (önmegvalósítás szükség-
lete) 
 

Szeretet, gyengédség, család, barátok, 
közösség iránti vágy (szeretet 
szükséglet) 
 

  

Környezete elismerje, megbecsülje, 
tisztelje, fontosnak tartsa (elismerés, 
megbecsülés szükséglete) 
 

Éhség, szomjúság, pihenés, alvás, 
szexuális igény (testi szükségletek) 

  

Szeretet, gyengédség, család, barátok, 
közösség iránti vágy (szeretet 
szükséglet) 

Rendezett mindennapi élet, egészség, 
biztonság, védettség, biztos élet-
színvonal (biztonsági szükséglet) 
 

  

Környezete elismerje, megbecsülje, 
tisztelje, fontosnak tartsa (elismerés, 
megbecsülés szükséglete) 
 

Vágyai, céljai megvalósítása, önmaga 
kiteljesítése (önmegvalósítás szükség-
lete) 
 

  

Éhség, szomjúság, pihenés, alvás, 
szexuális igény (testi szükségletek) 

Szeretet, gyengédség, család, barátok, 
közösség iránti vágy (szeretet 
szükséglet) 
 

  

Rendezett mindennapi élet, egészség, 
biztonság, védettség, biztos élet-
színvonal (biztonsági szükséglet) 
 

Környezete elismerje, megbecsülje, 
tisztelje, fontosnak tartsa (elismerés, 
megbecsülés szükséglete) 
 

  

Vágyai, céljai megvalósítása, önmaga 
kiteljesítése (önmegvalósítás szükség-
lete) 
 

Éhség, szomjúság, pihenés, alvás, 
szexuális igény (testi szükségletek) 

  

Szeretet, gyengédség, család, barátok, 
közösség iránti vágy (szeretet 
szükséglet) 

Környezete elismerje, megbecsülje, 
tisztelje, fontosnak tartsa (elismerés, 
megbecsülés szükséglete) 
 

  

Rendezett mindennapi élet, egészség, 
biztonság, védettség, biztos élet-
színvonal (biztonsági szükséglet) 
 

Vágyai, céljai megvalósítása, önmaga 
kiteljesítése (önmegvalósítás szükség-
lete) 
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2. sz. kérdőív 
 
 

 Dátum       
Név: A vizsgált személy sorszáma    
 Kora    
 Férfi    
 Nő    
 
Módosított Mini Mental State Teszt (MMMS) 
 
Feladat Kiértékelés   
1. “Mondja meg kérem, mikor (év, hó, 
nap), hol, milyen megyében született?” 
 

Minden jó válasz 1 pont. Max: 5   

2. “Három szót fogok mondani. Kérem, 
jól figyelje meg és jegyezze meg, mert 
később majd kérdezni fogom, mi volt a 
három szó. A három szó: ing, barna, 
becsületes. Kérem, ismételje meg!” (Ha 
elsőre egyet sem tud megismételni, újra 
mondjuk.) 
Mondható még: cipő, fekete, 
tisztességes vagy zokni, kék, jószándékú
 

Max: 3 pont   

3. “Kérem, számoljon öttől egyesével 
egyig” 
 
 
“Legyen szíves, betűzze a világ szót az 
utolsóval kezdve, hátulról visszafelé!” 
 

Hibátlan: 2 pont 
Egy hiba: 1 pont 
Kettő vagy több hiba: 0 pont 
 
Aszerint, hogy hány betű van a 
megfelelő helyen, 1-1 pont adandó 
Max: 7 pont 
 

  

4. Emlékezés a három szóra Max: 3 x 3 = 9 pont 
1.szó: 
spontán helyes válasz                          3 
“valami, amit hordanak” válasz után   2 
“cipő, ing, zokni” után                    0  1 
2.szó: 
spontán helyes válasz                          3 
”egy szín” után                                    2 
“kék, fekete, barna” után                  0 1 
3.szó: 
spontán helyes válasz                          3 
“jó tulajdonság” után                           2 
“becsületes, tisztességes, jószándékú” 
után                                                   0 1 
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5. Napi dátum, hónap, évszak 
megmondása 

Max: 15 pont 
év:            ha pontos                            8 
                 1 év tévesztés                     4 
                  2 – 5 év tévesztés           0 2 
évszak:      pontos ± 1 hónap            0 1 
hónap:        pontos                               2 
                   ± 1 hónap                       0 1 
nap:            pontos                               3 
                   1 – 2 nap tévesztés            2 
                   3 – 5 nap tévesztés         0 1 
hét napja pontos:                                  1 
 

  

6. Ország, város, vizsgálati hely 
megmondása 

ország                                                   1 
város                                                     1 
megye                                                   2 
kórház, hivatal, otthon                      0 1 
 

  

7. Testrészek megnevezése 
A vizsgáló saját testrészeire mutatva 
kérdez, mi a neve a mutatott 
testrésznek. Csak azonnali válasz 
fogadható el. 
Típushibák: állra - ajak, ökölre - kézfej,
homlokra – fej, fejtető. Első korrekciós 
kérésre helyesre szokták javítani. (Jó 
válaszként fogadjuk el.)  
 

homlok                                                 1 
áll                                                         1 
váll                                                       1 
könyök                                                 1 
ököl                                                      1 
 

  

8. “Kérem soroljon fel annyi négy lábú 
állatot, amennyi csak az eszébe jut. Fél 
perce van a megoldásra.” 
 

Jó válaszonként 1-1, max. 10 pont   

9. “Most önnek két-két dolgot fogok 
megnevezni. Kérem mondja meg, 
miben közösek ezek. Például ez a 
ceruza és ez a toll. Mi a közös 
bennük?” Ha nem tudja megmondani: 
“Nézze, írni lehet velük, mindkettőnek 
hegye van, mindkettő íróeszköz.” 

Max: 3 x 2 pont 
kéz-láb:         testrész, végtag stb.        2 
                      kevésbé pontos válasz 0 1 
nevetés-sírás: érzés, érzelem stb.         2 
                      kevésbé pontos válasz 0 1  
evés-alvás:     fontosak az élethez        2 
                     kevésbé pontos válasz  0 1 
 

  

10. “Mondja utánam kérem…” “el szeretnék menni innen!”                 2 
              ha egy vagy két szó hibás   0 1 
“nincs ha…és …vagy de”           0 1 2 3  
 

  

11. “Tegye meg, kérem!” egy 
papírlapra vagy táblára felírt mondatot 
mutatunk fel. 

“Csukja be a szemét”  
          azonnal megteszi                      3 
“Olvassa el és hajtsa végre” 
           ha instrukció után azonnal       2 
           ha csak hangosan felolvassa  0 1 
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12. Kérem, írja le a következő 
mondatot: El szeretnék menni innen!” 
(1 perc alatt) 

Max: 5 pont 
Minden olvasható szó 1-1 pont, a 
mondat végén az írásjel is 1 pont. 
Helyesírási hiba esetén nincs 
pontlevonás. 
 

  

13. Előre lerajzolunk egy papírlapra két 
egymást metsző ötszöget. Le kell 
másolni. (1 perc) 

Max: 10 pont 
                                         mindkettőnél 
kb egyforma minden oldal          4    4 
oldalak hossza nem egyforma     3    3 
egyéb zárt alakzat                        2    2 
két vagy több vonal metszés    0 1   0 1 
négysarkú                                           2 
nem négysarkú                                0 1 
 

  

14. “Kérem a papírt vegye a kezébe, 
hajtsa félbe és adja vissza nekem!” 
 

Max: 3 pont 
Részfeladatonként 1-1 pont. 

  

15. Emlékezés a három szóra Max: 9 pont 
(valami, amit viselnek)          0  1  2  3 
(egy szín)                               0  1  2  3 
(jótulajdonság)                       0  1  2  3 
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3. sz. kérdőív 
 
 
 
 
Mennyire elégedett az alábbi szükségletei kielégítettségével?  
 
Lehetséges minősítések: 
 

Kiváló (5) 
Jó (4) 
Közepes (3) 
Elégséges (2) 
Elégedetlen (1) 
Nincs ilyen igénye (0) 

 
 
 
Testi igények Éhség   
 Szomjúság   
 Pihenés   
 Alvás   
 Szexuális igény   
    
Biztonság igénye Rendezett mindennapi élet   
 Egészség   
 Biztonság   
 Védettség   
 Életszínvonal   
    
Szeretet igénye Szeretet   
 Gyengédség   
 Család   
 Barátok   
 Közösség iránti vágy   
    
Elismerés, megbecsülés igénye Környezete elismerése   
 Környezete megbecsülése   
 Környezete tisztelete   
    
Önmegvalósítás igénye Vágyai megvalósítása   
 Céljai megvalósítása   
 Elégedettség önmagával   
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4. sz. Kérdőív 

 
 
 Dátum       
Név: A vizsgált személy sorszáma    
 Kora    
 Férfi    
 Nő    
 
 
 
 
Mit mondana Ön az egészségi állapotára vonatkozóan?   
 
Kiváló (5), Jó (4), Közepes (3), Elégséges (2), Elégtelen (1) 
 
 
 
 

5. sz. kérdőív 
 

A szociális támogatás elérhetőségére vonatkozó adatlap 
 

Milyen messze lakik az, akitöl segitséget kaphat?  
  
1. Szomszéd  
2. Munkatárs  
3. Iskolatárs  
4. Barát  
5. Rokon  
6. Szülő  
7. Házastárs  
8. Élettárs  
9. Gyermek  
10. Segítő foglalkozású  
  
  
Számszerűsítés:  
  
Ugyanabban a házban: 6 pont 
Ugyanabban az utcában: 5 pont 
Ugyanabban a kerületben: 4 pont 
Ugyanabban a városban: 3 pont 
Más városban: 2 pont 
Külföldön: 1 pont 
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6. sz. kérdőív 
 

Szociális támogatás kérdőív  
  
I. Nehéz élethelyzetben kinek a segítségére számíthat?  
  
1. Szomszéd  
2. Munkatárs  
3. Iskolatárs  
4. Barát  
5. Rokon  
6. Szülő  
7. Házastárs  
8. Élettárs  
9. Gyermek  
10. Segítő foglalkozású  
  
II. Kire számíthat, ha gyakorlati támogatásra szorul?  
  
1. Szomszéd  
2. Munkatárs  
3. Iskolatárs  
4. Barát  
5. Rokon  
6. Szülő  
7. Házastárs  
8. Élettárs  
9. Gyermek  
10. Segítő foglalkozású  
  
III. Hány ember áll önnel kapcsolatban az alábbi csoportból?  
  
1. Szomszéd  
2. Munkatárs  
3. Iskolatárs  
4. Barát  
5. Rokon  
6. Szülő  
7. Házastárs  
8. Élettárs  
9. Gyermek  
10. Segítő foglalkozású  
  
Összpontszám:  
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7. sz. kérdőív 
 
 

 Dátum       
Név: A vizsgált személy sorszáma    
 Kora    
 Férfi    
 Nő    
 
 
 

Hamilton Anxietas Skála 
 

1. Szorongás  
2. Feszültség  
3. Félelmek  
4. Álmatlanság  
5. Koncentrációs nehézségek  
6. Depressziós hangulat  
7. Általános szomatikus tünetek (izom)  
8. Általános szomatikus tünetek (szenzoros)  
9. Kardiovaszkularis  

10. Légzés (Dyspnoe, sóhajtás, fulladás, légszomj érzése)  
11. Gastrointestinalis  
12. Hugy - Ivarszervi  
13. Autonom tünetek  
14. Viselkedés  
 Összpontszám:  
 
 
Értékelés:  nincs tünet 0 
  enyhe  1 
  mérsékelt 2 
  kifejezett 3 
  súlyos  4 
 
 
 
 
 


