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 1 

SZERKESZTŐI LEVÉL 
 

 

   Tisztelt Olvasóink! 

 

  Ebben az évben a „Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások 

megalapozása” című, TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0007 azonosítószámú projekt kapcsán több 

rendezvényt is szervezett a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, melynek anyagait 

megtalálhatjuk a projekt honlapján: http://inda.info.hu/. 

 

 

 

Ebben a számban közzétesszük két kutató, dr. Fábián Gergely és dr. Semsei Imre szakértői 

anyagát, melyek „Interprofesszionális együttműködési lehetőségek a szociális ellátásban”, 

illetve „Demencia okozta társadalmi kihívások - demenciával együtt élő társadalom” címmel 

jelentek meg (http://inda.info.hu/szakember-vagyok/szakertoi-dokumentumok). 

 A harmadik cikk pedig a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája egyik 

előadásának anyaga, melyek közül a Magyar Gerontológia 26. számában már közreadtunk 

hármat. Ez alkalommal dr. Semsei Imre: Az öregedés művészete II. kerül közlésre. Az I. 

http://inda.info.hu/
http://inda.info.hu/szakember-vagyok/szakertoi-dokumentumok
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előadáshoz hasonlóan több gyakorlati tanácsot is kapunk arra vonatkozólag, hogy hogyan 

élhetünk akár 120 évig is, ha betartjuk az „öregedés lassításának tízparancsolatát”. 
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DEMENCIA OKOZTA TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK - DEMENCIÁVAL 

EGYÜTT ÉLŐ TÁRSADALOM 

 

dr. Semsei Imre 

Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Gerontológia Tanszék 

 

 

 Az európai, s köztük Magyarország, társadalmai új kihívás elé néznek, hiszen ezekben 

az országokban a népesség elöregedőben van, sőt már bizonyos mértékben elöregedett, annak 

összes ismérvével és következményével együtt. Az egyén öregedése igen nagymértékben 

befolyásolja a társadalom elöregedését is, s mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosság 

döntő többségének öregedése együtt jár a betegségekkel, nagy fontosságúvá vált az 

öregedéssel jelentkező betegségek megfelelő kezelése. Magyarország népességének több mint 

fele szív és érrendszeri betegségektől szenved, illetve emiatt hal meg, így nem csoda, hogy a 

(vaszkuláris) demencia problémája kiemelt jelentőségű, ugyanakkor a demencia más formái 

is, mint az Alzheimer kór, szintén egyre gyakoribbá válnak. Megfelelő megoldások híján a 

társadalom elöregedése és annak következményei igen súlyosak lehetnek, melyet ha nem 

(megfelelően) kezelnek társadalmi krízisek sorozatához vezethetnek. 

 

1. Társadalmi elöregedés 

 

Egy társadalom akkor fenntartható, ha szerkezete közelít egy ideális piramis 

szerkezethez (1. ábra). Ekkor többen születnek, mint az előtte született gyermekek, akik 

többen vannak, mint előttük a fiatalok, akik többen vannak, mint a felnőttek, akik többen 

vannak, mint az idősek, akik szintén nagyobb számban találhatók az aggoknál (mellesleg a 
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férfiak száma mindig közel megegyező a nőkével, minden korosztályban). Így biztosítható a 

társadalom folyamatos fejlődése, fenntarthatósága.  

 

 

1. ábra. Egy társadalom ideális szerkezete. 

Mit látunk azonban az utóbbi néhány évtizedben Európa-szerte, köztük hazánkban is?  

 

Egyre nagyobb számban vannak ezekben a társadalmakban idős emberek.  

Az időszámítástól egészen a 19. századig az emberek átlagéletkora valahol 30-35 év körül 

mozgott. Az elmúlt 200 évben azonban megduplázódott, ma már ez 75-85 év körül van 

(ország függően) az európai országokban (köztük Magyarországon is). Nem csoda tehát, ha 

azt észleljük, hogy nőtt az idős emberek száma, hiszen egyre tovább élnek az emberek, s így 

egyre többen megérik az idős kort is. Azonban nem csak számszerű növekedés tapasztalható, 

hanem aránybeli eltolódások is.  

 

Nő az idős emberek aránya is egy társadalmon belül.  

Nem volna tehát semmi probléma az idősek számának növekedésével, ha nem kísérné ezt a 

társadalom szerkezetének torzulása, például a születések számának visszaesése miatt. 

Azonban, mint ahogyan azt a 2. ábrán is látjuk, a kezdetben még ideális szerkezet a 19. század 

végén (A) már torzul az 1930-as évekre (B). 
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    A         B    C      D 

2. ábra. A társadalmi szerkezet változása az elmúlt évszázadban. A = XX. századelő; B = 

1930; C = 1960; D = 1990. 

Itt megfigyelhetjük az első világháború okozta „sebhelyet” (nyíl), míg a C ábránál már látjuk, 

hogy a „Ratkó-korszak” kicsit visszafordította az előtte megjelent születás-szám visszaesést. 

A mai magyar társadalom helyzetét jól mutatja az utolsó (D) ábrarész, ahol is látjuk, hogy a 

Ratkó-korszak után folyamatosan visszaesett a születésszám, s a mai magyar állapotok 

távolról sem hasonlítanak az ideálishoz. Ez már egy elöregedő (sőt elöregedett) társadalom 

szerkezetét mutatja. 

 

Egyre kevesebb eltartóra egyre több eltartott jut. 

Amint a 3. ábrán is látható, az idősek arányának emelkedésével párhuzamosan a fiatalok (és 

felnőttek) arányának csökkenését észleljük. Így lesz egyre kevesebb azok száma, akik aktívak 

és keresnek, s egyre nagyobb azok száma, akik már nem keresőképesek és „eltartásra” 

szorulnak.  

 

3. ábra. Aránybeli változások különböző korosztályoknál. 

 

Egyre több beteg idős ember van. 

S ha mindez nem volna elég, további gondok is adódnak – kicsit paradox módon pozitív 

változások következményeként. Míg az elmúlt évszázad elején a legnagyobb számban az 



   

6 
 

emberek fertőző betegségben és tüdőgyulladásban haltak meg, addig ma a magyar lakosság 

több mint fele szív és érrendszeri bajai miatt hal meg. A halandóság alapirányzatának ilyetén 

megváltozásának a vonzata az, hogy míg a múlt évszázad elején a betegek vagy 

meggyógyultak, vagy meghaltak, manapság a kardiovaszkuláris betegek akár évtizedekig is 

élhetnek – természetesen betegséggel terhelten. 

 

Az idős emberek döntő többsége a női nemhez tartozik. 

Ha megfigyeljük a nemek közötti különbségeket, akkor azt látjuk, hogy a nők átlagéletkora 

mintegy 10 évvel magasabb a férfiakénál. Ahogy haladunk előre a korban, egyre nagyobb 

arányban lesznek a hölgyek, s értelemszerűen a férfiaké csökken. Ez azt jelenti, hogy a 

családok férfi tagja már nem él a nejével, de az egyedül még tovább él. 

 

Ezek tehát a társadalom elöregedésének főbb jellemzői, ha ezt a helyzetet (és 

folyamatot) a demográfiai mutatók tükrén keresztül szemléljük. Ez tehát gyakorlatilag a 

társadalmi szerkezet olyan torzulása, mely már nagyon messze van egy ideális (fenntartható) 

társadalmi szerkezettől. Mindezen társadalmi szerkezeti változások azonban nem maradnak 

következmények nélkül. Ezek a következmények akár olyan súlyosak is lehetnek, hogy az a 

társadalom összeomlásához is elvezethet. Ahogyan régen egy-egy háború, vagy járvány 

országokat döntött romba, vagy akár meg is semmisített, úgy lehetnek katasztrofális 

következményei a társadalom elöregedésének is.  

 

Öregedő társadalmak - a következmények 

 

Egyre nagyobb társadalmi feszültségek keletkeznek. 

 Sajnos, az elmúlt időszak „piramis - játék” típusú nyugdíjrendszere nem teszi 

lehetővé, hogy a kevesebb kereső által termelt kevesebb bevételek finanszírozzák az egyre 

növekvő számú eltartottat. Ideális szerkezetű társadalom esetén ez nem gond, hiszen egyre 

többen lesznek a keresők, s a náluk kevesebb eltartottat minden gond nélkül el is tartják. A 

megváltozott szerkezetben azonban csak akkor működne a rendszer, ha mindenki saját 

nyugdíját megteremtette volna már meg előzőleg. S mint jól tudjuk, nem ez a helyzet. A 

bevételek csökkenése nem tud lépést tartani a növekvő igényekkel. Így nem csoda, hogy 

fokozatosan csökkennek a nyugdíjak (először csak a 13. havit kézbesítették a tárgyhóban… 

majd már csökkentésről kellett dönteni). Ez eladdig vezet, hogy összeomlik a 
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nyugdíjrendszer. Kiváltképp, ha megjelenik a Ratkó-korszak nemzedéke, s tartja a kezét jól 

megérdemelt nyugdíjáért. 

Gondok jelentkeznek tehát a nyugdíjellátásban. 

 

 Mivel egyre több a beteg idős ember, egyértelmű, hogy a betegellátás terén is gondok 

jelentkeznek. Ha figyelembe veszünk olyan tényeket, miszerint az idősek korházi ellátása 10-

szer magasabb gyakoriságú, ha azt a fiatalokhoz-felnőttekhez hasonlítjuk, vagy 

gyógyszerigénye 12-szer nagyobb a felnőtt korosztályénál, akkor könnyen beláthatjuk, hogy a 

mai magyar egészségügy tulajdonképpen idős-egészségügy. Nem csoda tehát, hogy 

omladozik az egykor jobb napokat látott hazai egészségügy. Ezen még az sem segít, ha egy 

kicsit több pénzt áramoltatnánk a rendszerbe. 

Gondok jelentkeznek tehát az egészségügyi ellátásban. 

 

A társadalom gondjainak növekedésével párhuzamosan (a rendszerváltás által még egy 

lapáttal rátéve) az állam egyre jobban próbál kihúzódni „kötelezettségei” alól. Ez 

megnyilvánul a szociális ellátások megnyirbálásában is. Noha nem több mint 2-5%-át látja el 

az állam központilag az összes nyugdíjas korúnak, manapság már ez is túl nagy teher a 

társadalom számára, de folyamatosan csökken az egyéb szociális ellátásra rendelkezésre álló 

lehetőség is. A szocializmus nyíltan deklarált ellátó funkciója egyre jobban a svéd modell 

felől az amerikai felé tendál; azaz az állam helyett mindenkinek magának kellene 

gondoskodnia önmagáról. Lehet „kicselezni” a kötelezettségvállalást (pl. az időskorú szülőket 

ezentúl törvényileg köteles ellátni gyermeke), de ettől a gondok nem fognak megoldódni, csak 

az állam rázza ki nyakából a terheket. 

Gondok jelentkeznek tehát a szociális ellátások terén. 

 

 Az Európai Unió - látván a kialakult helyzetet – megpróbál valamilyen formában 

ellene hatni a tendenciáknak. A később részletezendő megoldási stratégiák közül az idősebb 

nemzedék foglalkoztatását próbálja meg megnyújtani „ajánlások” révén. Ehhez tartozik az is, 

hogy Magyarországnak folyamatosan emelnie kell az 50 év felettiek foglalkoztatási rátáját. A 

már amúgy is eldurvult helyzetre (magas és emelkedő a munkanélküliség) még ilyen „okos” 

intézkedések is rásegítenek. Az EU döntéshozóinak vajmi kevés fogalma van az Unió 

heterogenitásáról; azaz arról, hogy igencsak más-más gondok foglalkoztatják az egyes 

államokat, ha már csak a gyorsan haladók és a „kevésbé iszkoló” államokat is hasonlítjuk 
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össze, s ezzel párhuzamosan a megoldási stratégiák is eltérőek lehetnek. A fiatalok vs. idősek 

foglalkoztatása kérdése kapcsán egyre jobban erősödnek az „ageizmus” hangjai, azaz: 

Gondok jelentkeznek a munkamegosztás terén. 

 

Néhány - de nem az összes - következményét megemlítettem fent a társadalmi 

elöregedésből fakadó problémáknak. Emellett számos másikat is lehetne említeni, esetlegesen 

kisebb horderővel. Azonban már a fent említettek megoldása is meglehetősen nehéz feladat 

elé állítja az elöregedő társadalmakat (köztük a magyart is).  

 

 

2. Öregedés és betegségek 

 

Az öregedés és a betegségek „két jó barát”. Kapcsolatuk mind elvileg (immunrendszer változása 

az öregedéssel) mind pedig gyakorlatilag (az idős emberek jó része különböző betegségekben 

szenved) megfogalmazható.  A 4. ábra mutatja az öregedés és a betegségek kapcsolatát, ahol is a 

betegségeket 3 csoportra lehetett osztani. Amíg az ab ovo, például genetikailag kódolt betegségek 

többnyire hamar realizálódnak, vannak beépített típusok is, melyek csak más faktorok megléte 

esetén jelennek meg (ahogyan az adaptációs stressz vagy a nukleotid polimorfizmus elősegíthet 

ilyen betegségeket - ez úton a két betegségtípus közötti kapcsolat is fellehető). 

A másik csoportban a szerzett betegségeknél a fertőző típusúakat nevezzük klasszikusan 

betegségnek, míg másokat egyes faktorok - mint amilyen az adaptációs folyamatok is - 

kiválthatnak. A harmadik csoport foglalja magába az öregedés-kapcsolt betegségeket. Ezek 

azok, melyek az öregedéssel gyakrabban fordulnak elő, vagy magával az öregedési 

folyamattal szorosan kapcsolhatók, mivel azzal közös a gyökerük. Az öregedés és a 

betegségek egymáshoz kapcsolódnak más úton is, hiszen az öregedés olyan betegségeket is 

kiválthat, melyek nem jelennének meg, vagy esetleg nem lennének olyan komoly 

kimenetelűek fiatalabb korban. 
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4. ábra. A betegségek kategóriái és kapcsolatuk az öregedéssel. 

Ezzel párhuzamosan a betegségek is befolyásolják az öregedés folyamatát - függően a 

betegség komolyságától - az öregedés folyamatát is felgyorsíthatják. Nyilvánvaló tehát, 

hogy az öregedés és a betegségek számos szállal összekapcsolódnak, nem meglepő hát, 

hogy néha összekeveredik a két fogalom, illetve felcserélik a két jelenséget. Zárójelben 

jegyezném meg, hogy mindamellett az öregedést mégis csak lehet bizonyos értelemben 

betegségnek definiálni - noha klasszikus értelemben vett kórokozót nem találunk - hiszen az 

öregedéshez kapcsolható szimptómák a funkciók csökkenését mutatják, ami bizonyos 

mértékig elkülöníthető a normális (fiatal) állapottól. Hiszen minden betegséget is 

hasonlóképpen definiálunk, azaz különbséget teszünk a normális és a beteg állapot között 

bizonyos kritériumok alapján (sokszor vannak ugyan különbségek, de ezek a különbségek 

nem olyan kifejezettek, hogy azt betegségként azonosítsuk, bár tehetnénk úgy is).  

 Lássunk egy-két példát a fenti betegségtípusokra. Több ab ovo, szülőktől örökölt 

betegséget ismerünk, vagy olyanokat, melyek az egyedfejlődési folyamatok alatt keletkeznek, 

például olyan genetikai mutációk, melyeket betegségként azonosítunk. Vannak beépített 

típusok is, melyek például az egyszálú nukleotid polimorfizmus következményei, bár ezek a 

betegségek csak más olyan feltételek megléte esetén jelennek meg, melyek a betegség 

kialakulását elősegíthetik. Számos jól definiált fertőző betegségről tudunk, és olyanokról is, 

melyeket az adaptációs stressz vált ki. Több tanulmány összefoglalta az életkor 

előrehaladtával jelentkező betegségeket is, vagy azokat, melyek gyakrabban jelentkeznek az 

öregebb életkorral. Néhány malignus és autoimmun betegséggel kapcsolatban is felmerült, 

hogy közös gyökerük van magával az öregedési általános folyamataival. Jól ismert tény, hogy 

egyre több genetikai változást detektálhatunk a kor előrehaladtával. Ezek a változások 
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lehetnek egyszerű pont mutációk, transzlokációk vagy kromoszóma rendellenességek, stb.. 

Mindezek megváltoztatják a genetikai apparátust, s ha ezek az eltérések kritikus helyen 

lépnek fel, akár betegségként is azonosíthatjuk a változás következményeit. Kevésbé kritikus 

helyen ezek a változások „csupán” hozzájárulnak a további öregedéshez. Nemcsak genetikai 

típusú betegségek, hanem más típusok is, mint a magas vérnyomás, az ischemiás 

szívbetegség, demencia, stb. a korral együtt járhatnak. A korral járó változások, melyek 

megjelennek a sejtekben, a szervekben, a szervrendszerekben vagy a szerkezetileg 

megváltozott egész szervezetben, további előidézői lehetnek betegségek megjelenésének, még 

akkor is, mikor a szervezet védő rendszerei még mindig funkcionálisak. El kell ismernünk 

azonban, hogy ezek a védő mechanizmusok - az immunrendszertől a DNS javító rendszerekig 

- megváltoznak az életkor előrehaladtával, így idővel még inkább rontják a már kialakult 

helyzetet. Emellett még, például a méregtelenítő rendszerekben a korral történt eltérések sem 

segítik a betegségek sikeres kezelését. 

Még ha elfogadjuk is a fentieket, még mindig elképzelhető, hogy elérhető a betegségektől 

mentes öregedés (ahogy egyes esetekben tapasztaljuk is), bár az öregedés indukálta 

elváltozások a betegségek kialakulásának kedveznek. Ugyanez érvényes fordítva is: a 

betegségek és hatásaik kialakulásának és érvényesülésének gátlásával segíthetjük az öregedési 

folyamat lassulását. Ezért is várhatjuk azt, hogy az öregedéskutatás eredményei segíthetnek a 

betegségek gyógyításában, illetve egyes betegségek etiopatogenezisének kutatása segíthet 

abban, hogy minél jobban megérthessük az öregedés folyamatát. 

 

3. Demencia 

 

Ugyan a szív- és érrendszeri betegségek teszik ki a halálokok több mint felét, egyre több 

ember van, akinek különböző idegrendszeri - vagy éppen szív érrendszeri – problémái miatt 

értelmi tevékenységének beszűkül, a demenciának valamely formájában szenved. Ennek 

következtében sérülnek egyes idegi tevékenységei (pl. gondolkodás, memória, tájékozódás, 

felismerés, vagy éppen beszédzavar, mozgászavar, stb. terheli), mely az idős emberek kisebb-

nagyobb fokú, esetenként teljes függőségét okozza.  
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Ez mind az érintettnek, mind környezetének (család, 

társadalom: egészségügyi és szociális ellátórendszer) terhet 

jelent. Mivel egyre nagyobb számban találkozunk demens 

idősekkel, ennek problémája is egyre súlyosabb lesz a 

társadalom számára. 2006-ban már világszerte 26,6 millió 

beteget regisztráltak. Az előrejelzések szerint 2050-re 

minden 85-ik emberből 1 Alzheimer kórban fog szenvedni 

(Brookmeyer és mtsai, 2007). 

 

Gyakoriság 

Kor 

Évenkénti új 

betegek 

száma/1000 

65–69  3 

70–74  6 

75–79  9 

80–84 23 

85–89 40 

90–     69 

Az alábbiakban az Alzheimer kór kialakulásának néhány biológiai ismérvét mutatnám be. 

Általános jellemzők 

 Az Alzheimer kór a szenilis demenciák leggyakrabban előforduló formája, melyet 

Alois Alzheimer 1906-ban írt le (Berchtold és Cotman, 1998). Sok tekintetben megegyeznek 

tünetei a „normális” öregedés folyamatának jellemzőivel, hiszen ugyancsak szenilis plakkok 

jelentkezése és neurofibrilláris kötegek (5. ábra) megjelenése jellemzi (Tiraboschi és mtsai, 

2004). Míg azonban az öregedés során 90 éves korra a neurokortikális sejtek mintegy 10 %-a 

pusztul el (Zsuga és Csiba, 2008), a betegségre esetenként akár 60 %-os pusztulás is jellemző 

lehet. Tehát a mennyiségi eltérések ebben az esetben minőségi különbségeket eredményeznek 

(6. ábra). 

 
 

5. ábra. Neurofibrilláris köteg (bal oldali kép) és a szenilis plakkok Alzheimer-kóros beteg 

agykérgi sejtjeiben. 

 

6. ábra. A normális és az Alzheimer-kórban szenvedő beteg agy képe. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TAU_HIGH.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alzheimer_dementia_(3)_presenile_onset.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:COMPARISONSLICE_HIGH.JPG
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Mivel a betegség korai képe könnyen keverhető az öregedés és a stressz eredményével, 

ma már olyan tesztek is léteznek, mely a korai fázist a betegség jelentkezése előtt akár 8 évvel 

is ki tudják mutatni (Bäckman és mtsai, 2004; Waldemar és mtsai, 2007). A betegség 

különböző fázisait különböztetik meg, mint az elő-demencia, a korai, a mérsékelt és a súlyos 

demencia. Természetesen mindegyik más-más jellemzőkkel, a beteg funkcionális romlásának 

különböző fázisaival írható le.  

 

A betegség patofiziológiája 

  Az Alzheimer-kórra az agykéreg és egyes szubkortikális régiók neuronjainak 

és szinapszisainak pusztulása jellemző. Ennek következményeként a temporális és a paretális 

lebeny, valamint a frontális cortex atrófiája jelenik meg (Wenk, 2003), melyet több vizsgálati 

formával (pl. PET, MR) is detektálni lehet (Moran, 2009). Mind az amiloid plakkok és 

neurofibrilláris kötegek jól láthatók mikroszkóppal a beteg agysejtjeiben és agysejtjei körül 

(Tiraboschi és mtsai, 2007). A plakkok: béta-amiloid peptidek és más sejtalkotók oldhatatlan 

csomósodásai a sejtek körül. A neurofibrilláris kötegek pedig a mikrotubulus-asszociált tau 

fehérjék, melyek hiperfoszforilálódtak és összetapadtak az idegsejtekben. Estenként Lewy 

testek is kimutathatók a betegek sejtjeiben.  

 Az Alzheimer-kórt helytelen térszerkezetű (misfolding) fehérjebetegségként is szokták 

definiálni. Abnormálisan hajtogatott A-béta és tau proteinek jellemzik az agysejteket 

(Hashimoto és mtsai, 2003). A plakkok kis peptidekből (39-43 aminosav) álló csomók, 

melyeket béta-amiloidnak nevezünk (A-béta, Aß). A béta-amiloid prekurzorából (APP 

transzmembrán fehérje) keletkezik, mely áthatol a sejtmembránon és enzimek által 

darabolódik (7a. ábra). Maga APP fontos az idegsejtek növekedéséhez, fenntartásához, 

javításához, ha azonban a betegség miatt szétdarabolódik, nem tudja funkcióját kifejteni.  

 

 

 

A. 
 

B 

7. ábra. A béta amiloid keletkezése (A) és a mikrotubulusok dezintegrációja (B). 

 Másrészről az Alzheimer-kórt a tau fehérjék betegségeként is említik (Hernández és 

Avila, 2007), hiszen ezek a fehérjék is abnormálisan agregálódnak. A mikrotubulusok a sejtek 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amyloid-plaque_formation-big.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TANGLES_HIGH.jpg
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citoszkeletonjának részei, a sejten kívüli transzport fontos alkotóelemei. A tau fehérje ezt a 

szerkezetet stabilizálja foszforilált állapotában. A betegség során ez a fehérje azonban 

hiperfoszforilálódik, s ezzel hozzájárul a mikrotubulusok dezintegrációjához (7b. ábra). 

 

A betegség patomechanizmusa 

 Azt, hogy a fent említett rendellenességek hogyan alakulnak ki, még nem teljesen 

tisztázott. Úgy tűnik, hogy a béta-amiloid peptidek az idegsejtek pusztulásának triggerelői. 

Toxikusak a sejt számára, megzavarják a kalcium homeosztázist és nem kívánt apoptotikus 

folyamatokat indítanak be (Yankner és mtsai, 1990). Az Aβ a mitokondriumban is 

felhalmozódik, megzavarván az enzimfunkciókat és a glükóz-felhasználást (Chen és Yan, 

2006).  

 Emellett feltételezhetően a citokinek is szerepet játszanak a betegségben, hiszen ezek 

minden szövetkárosodás általános markerei (Greig és mtsai, 2004), de feltételezhetően csak 

másodlagos szereppel, mint az immunválasz alkotóelemei. Neurotrofikus faktorok 

expresszióváltozásai, eloszlásának, illetve receptorainak változásai, mint amilyen a BDNF is, 

megjelennek, mint a betegség tényezői (Tapia és mtsai, 2008).  

 

Genetikai tényezők 

 Az Alzheimer-kór nem öröklődik genetikailag, de néhány génelrendeződés 

rizkófaktorként jelentkezhet (csak mintegy 0,1 %-ban autoszóma-dominánsan öröklődik, 

érdekesen általában 65 éves kor alatt). Három gén, az amiloid prekurzor fehérje (APP) és 

szenilin 1, 2 mutációi hozhatók összefüggésbe a betegség kialakulásával (Warning and 

Rosenberg, 2008). A legtöbb mutáció az Aβ42 fehérje termelődését vonja maga után, mely a 

szenilis plakkok egyik alkotórésze. Sokszor azonban csak az Aβ42 és az Aβ40 aránya változik 

meg (Selkoe, 1999). 

 Egy másik rizikófaktornak az apolipoprotein E (APOE) ε4 allélja tekinthető 

(Strittmatter és mtsai, 1993). Az Alzheimer-kóros betegek 40-80 %-a hordoz legalább 1 

apoE4 allélt (Mahley és mtsai, 2006). A heterozigóta apoE4 allél megháromszorozza a 

betegség kialakulásának esélyét, míg homozigóta formában 15-szörös gyakoriságnövekedést 

eredményez. További 400 gént teszteltek még, de egyik sem volt összefüggésbe hozható a 

betegség kialakulásával (Blennow és mtsai, 2006). 

 

Hipotézisek 

http://en.wikipedia.org/wiki/A%CE%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/A%CE%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/A%CE%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Apolipoprotein_E
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 Három fő elmélet létezik a betegség okának magyarázatára. A legöregebb a cholinerg 

hipotézis, melyen a mai kezelések zöme is nyugszik (Francis és mtsai, 1999). Ez az elképzelés 

azon alapszik, hogy az acetilkolin neurotranszmitter szintézisének, mennyiségének 

csökkenése váltja ki a betegséget. Az elmélet nem talált túl nagy támogatásra, már csak azért 

sem, mert az acetilkolin visszapótlása a szervezetbe, nem hozott eredményt. Más elképzelés 

célpontja is volt a kolinerg hatás változása, például az amiloid-agregáció (Shen, 2004), vagy a 

generalizált gyulladásos folyamatok (Wenk, 2003). 

 Az amiloid hipotézis szerint az amiloid agregációja a betegség okozója (Hardy és 

Allsop, 1991). Ezt alátámaszthatja az, hogy az APP génje a 21-es kromoszómán található. 

Down szindrómás betegeknél a 21-es gén triszómiája detektálható, s ezek a betegek már 40 

éves koruk körül mutatják az Alzheimer-kór tüneteit. Az APOE4 mutációi szintén amiloid 

felhalmozódáshoz vezetnek, mely megelőzi a betegség kialakulását, azaz az Aβ 

felhalmozódása megelőzi a betegséget (Polvikoski és mtsai, 1995). Ezt támasztja alá az is, 

hogy azok a transzgenikus egerek, melyek az APOE4 mutációit hordozzák, fibrilláris amiloid 

plakkokat termelnek és agyukban az Alzheimerhez hasonló tüneteket produkálnak (Games és 

mtsai, 1995). Azt is gyanítják, hogy a Herpes Simplex vírus 1 is szerepet játszik az APOE4 

gén mutációi hatásához (Itzhaki és Wozniak, 2008). Vakcinát is kifejlesztettek a plakkok 

eltüntetésére, azonban ez nem változtatott a már meglévő demencián (Holmes és mtsai, 2008). 

A kutatók ara kezdtek gyanakodni, hogy az Aβ oligomerek, melyek nem a plakkokban 

találhatók, lehetnek az Aβ plakkok okozói. Ezek a toxikus oligomerek, melyeket más néven 

amiloid-derivált diffundáló ligandoknak is neveznek (ADDLs) a neuronok receptoraihoz 

kötődnek és megváltoztatják a szinapszisok szerkezetét, ezáltal megváltoztatják az idegsejtek 

közötti kommunikációt (Lacor és mtsai, 2007). Az egyik receptor, melyhez az Aβ oligomerek 

kötődnek, a prion fehérje lehet, melynek szerepét a Creutzfeldt-Jakob betegség kialakulásában 

gyanítják, így összeköthető más neurodegeneratív betegség is az Alzheimer-kórral (Lauren és 

mtsai, 2009). Az Alzheimer-kóros betegek locus ceruleus sejtjeinek (melyek a norepinefrint 

termelik) akár 70 %-os elvesztését is észlelhetjük (Heneka és mtsai, 2010). Kimutatták, hogy 

a norepinefrin stimulálja egerekben a mikrogliát, hogy az elnyomja az Aβ-indukálta citokin 

termelést, és fokozza az Aβ fagocitózisát is. Ezek szerint a locus ceruleus degenerációja 

felelős lehet a megnövekedett Aβ depozícióért.  

 2009-ben egy újabb elmélet keletkezett, mely ugyan az amiloidhoz köthető, de nem az 

amiloid, hanem ahhoz nagyon hasonló fehérjéhez köti a betegség kialakulását. Azt gyanítják, 

hogy ez az amiloid-szerű fehérje, mely a neuronok korai életszakaszában az idegi kapcsolatok 
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kialakulásakor nyeső funkciójú, a neuron öregedésének szakaszában triggerelheti a 

kapcsolatok megszakításának folyamatát (Nikolaev és mtsai, 2009). Hasonló típusú enzimek 

egyike vágja le az N-APP-t (az APP N-terminálisának egyik fragmentumát), mely hasonlít a 

béta-amiloidhoz. Az N-AAP triggereli azt a destruktív folyamatot, amelyet a halál receptor 6-

hoz kötődése (DR6, és TNFRSF21 néven is ismert) indít el. A DR-6 expressziója igen magas 

az Alzheimer-kórban szenvedők agyrégióiban, így elképzelhető, hogy az öregedés során a N-

APP/DR6 folyamat eltérítése okozza a betegséget. Ennél az elképzelésnél a béta-amiloid 

szinaptikus funkciót elnyomó hatása hozzáadódik a fent említett folyamat hatásához. 

 2004-ben kutatók azt találták, hogy a béta-amiloid plakkok nem korrelálnak a 

neuronfunkciók elvesztésével (Schmitz és mtsai, 2004). Ez a tau fehérje hipotézist támasztja 

alá, miszerint az abnormális tau fehérjék indítják el a betegségkaszkádot (Mudher és 

Lovestona, 2002).  Ennél az elképzelésnél a hiperfoszforilált tau fehérjék más tau fehérjékkel 

asszociálódnak, így alakítják ki az észlelt neurofibrilláris kötegeket a sejtben (Goedert és 

mtsai, 1991). Ez elvezet a mikrotubulosok, így a neuron transzport rendszer összeomlásához, 

majd pedig a sejt pusztulásához (Iqbal és mtsai, 2005). 

Más elképzelések szerint esetleg az oxidatív stressz is a betegség kiváltója lehet (Su és 

mtsai, 2008). 

 

4. Az öregedő (demens) társadalom kihívásainak megoldásai 

 

Igen sürgető (lenne) a gondjaink megoldása, hiszen a társadalmi elöregedés nem most 

kezdődött (jó évtizedekkel előbb), s tudjuk, minél hamarabb találunk megoldásokat, annál 

kevésbé szenvedjük meg a következményeket. Amennyiben nem teszünk semmit a 

társadalom elöregedéséből fakadó gondjaink orvoslására, sok más tényezőhöz hasonlóan (pl. 

háborúk, járványok, stb.) ez is elvezethet a nemzetromlás, sőt elfogyás víziójához. Ha ugyanis 

nem teszünk semmit, automatikusan a nulla (taigetoszi) megoldás lép életbe; azaz, a 

társadalom (s főleg az idősek) magára marad(nak). Ez ugyan meglehetősen cinikus megoldás, 

de jól jellemzi a mai magyar valóságot. 

Az Európai Unió többi országa már jóval ezelőtt realizálta az eseményeket. 

Hathatósan nem tett ugyan ellene, de igen sok „stratégiát”, (fehér) könyvet (Fehér könyv, 

2012; IH 2), programot (IH4) gyártott, szervezeteket hozott létre, hogyan kellene megoldani a 

gondokat (emellett jobb anyagi lehetőségeik révén többet is tehettek a gondok orvoslására). 

Mindezek azonban nem oldották meg teljes mértékben az államok gondjait, ahogy 

http://en.wikipedia.org/wiki/TNFRSF21
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Magyarországét sem, hiszen bár nálunk létezik egy Idősügyi Nemzeti Stratégia (INS, 2009), 

van Idősügyi Tanács is és egyéb tervek és programok, de minden annyit ér, mint ami belőle 

megvalósul. Látjuk, hogy a terveknek nincs cselekvési programjuk, azaz a terveket nem 

követik tényleges tettek. S akkor még azt sem említettük, hogy ezen „stratégiák” enyhén 

szólva sem teljesek, illetve rosszul határozták meg a problémák és megoldások fontossági 

sorrendjét. S így ilyenkor még a krónikus pénzhiányra sem lehetne hivatkozni… 

 

Van-e tehát megoldás, s hogyan kellene hozzáfogni? 

Mi is a legfontosabb ahhoz, hogy egy ember - vagy a belőlük szerveződött társadalom 

- el tudja látni a funkcióit? Az elsődleges feltétel, hogy egészséges legyen. Erről sokszor 

hajlamosak vagyunk megfeledkezni, természetes alapállapotnak vesszük. Mindez csak akkor 

válik fontossá, ha baj van az egészséggel. S ez az, ami a mai idős korosztályt jellemzi, azaz 

igen sokan szenvednek különböző (krónikus) betegségben (Székács és mtsai, 2011). Így sem 

a társadalom számára nem lesznek hasznosak (pl. önkéntesség, saját családjuk segítése, stb.), 

s saját jól megérdemelt nyugállományukat sem tudják (maradéktalanul) élvezni. Ha a 

jelenséget azonosítottuk, könnyebb a megoldást megtalálni. 

Az elsődleges megoldás tehát az emberek egészségének megőrzése, illetve betegségük 

esetén egészségük visszaállítása. 

 

Milyen megoldások vezethetnek ide? 

A kormányzati közgondolkodásban természetesen az egészségügy helyzetének javítása 

tűnik megoldásnak (noha mind a mai napig nem realizálták, hogy az egészségügy az idősek 

egészségügye). Pumpáljunk még több pénzt az egészségügybe - vagy rosszabb idők esetén 

próbáljuk fenntartani az előbbi állapotokat. S látják, hogy ez nem megy. Nem, hogy az előtte 

levő állapotokat nem tudják fenntartani, de fokozatosan romlik a szolgáltatás (még 

ugyanannyi, vagy esetleg több pénz esetén is).  Egyenes következménye ez annak, hogy egyre 

több beteg idős ember van, akit el kell(ene) látni. 

Ilyenkor – néha – felmerül, hogy a helyzet további romlását (vagy a későbbi javulását) 

a megelőzéssel lehetne segíteni (Semsei, 2011; Székács és mtsai, 2011). Ezt ugyan – elvileg – 

mindenki tudja, de a gyakorlatban nem valósul meg. Vannak ugyan szűrőprogramjaink (lásd 

pl. a tüdőszűrést, mellyel vissza lehetett szorítani a TBC-t, melyről a múlt század eleji 

Magyarország elhíresült; vagy a mellrákszűrést, mely révén az európai átlaghoz közelítünk az 

esetleges más vonatkozásban meglévő néhány száz százalékos rosszabbi állapottól eltérően). 



   

17 
 

Nincsenek azonban szűrőprogramjaink, az időseket legjobban érintő szív- és érrendszeri 

problémák szűrésére. Pedig ma Magyarországon ez a népbetegség, mint hajdan volt a TBC. 

Egy jó prevenciós program sokat segíthetne a bajok orvoslásában. Hogy nem most hatna, 

majd csak egy-két (néhány) évtized elteltével jelentkeznének az eredmények? Igen, a 

prevenció sajátossága már csak esetenként ilyen. Pedig közgazdaságilag is bizonyított, hogy a 

prevenció még olcsóbb is, mint a már jelentkező betegségek kezelése (és akkor még nem 

beszéltünk egyéb járulékos hatásokról, mint a munkából való kiesés, stb.).  

Kellene tehát egy jól működő program a szív és érrendszeri betegségek szűrésére, 

prevenciójára. 

S ha további „eretnekségeket” akarunk említeni, megjegyezhetnénk azt is, hogy még a 

prevenciónál is lenne egy fontosabb megoldási lehetőség: s ez az ismeretek terjesztése 

(Semsei, 2011). Néha egy-két hozzáértő megemlíti, hogy ha a gerontológia eredményeit 

sikerülne a gyakorlatba átültetni, akkor (szinte instant módon) az átlagéletkort akár 1-2 

évtizeddel is meg lehetne hosszabbítani (ami természetesen együtt járna egy jobb egészségi 

állapottal is). S ez még a prevenciónál is költséghatékonyabb lehetne. 

A legfontosabb azonban a gerontológiával és egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk 

terjesztése lenne. 

 

Ha megnézzük tehát e rendelkezésünkre álló lehetőségeket, az egészség megőrzésére, 

illetve visszaállítására, akkor (fontossági sorrendben) a következőket kapnánk: 

1. Ismeretterjesztés, oktatás 

2. Prevenció 

3. Gyógyítás-ápolás 

4. Rehabilitáció. 

 

Ismeretterjesztés, oktatás 

Anélkül, hogy teljesség igényével beszélnék erről (a nyilvánvaló terjedelmi korlátokra 

tekintettel), néhány vonatkozását megemlíteném (Semsei, 2011).  

Nézzük először is a gerontológiát (mely az emberi – testi, lelki – és társadalmi öregedés 

folyamatát tanulmányozza). Amennyiben az öregedéssel kapcsolatos tények leírása 

rendelkezésünkre áll, az esetleges megoldásokkal egyetemben, akkor nyilvánvaló ezen 

ismeretek terjesztésének fontossága (Semsei, 2010; Zöllei és mtsai, 2011).  
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Még a gyermekek számára is fontos lenne (ami elsőre nem tűnik egyértelműnek), 

hiszen ők azok, akik a legtöbbet tehetik egészségük megőrzéséért (nyilvánvalóan minden 

korosztály tehet, de a korral előrehaladóan egyre szűkülnek a lehetőségek). S azt is meg kell 

tanulniuk, hogy „ha szerencséjük lesz, ők is megöregednek” (lásd még pedagógia – 

gyermeknevelés). Ha más eredménnyel nem is, de azzal járna, hogy az ageizmus (egyes 

társadalmi rétegek, csoportok negatív attitűdjei és ezek megnyilvánulásai az idősekkel 

szemben) mérséklődne, s a generációk közötti szolidaritás megvalósulna, már így is igen nagy 

eredménynek tekinthetnénk a gyermekkori gerontológiai ismeretek terjesztését. S ha a 

gyermek nem tesz egészségének fenntartásáért, felnőttként sem fog, s idősként pedig beteg 

lesz. 

A felnőttek ismereteinek gyarapítása (andragógia) is igen fontos, hiszen még mindig 

vannak lehetőségeik egészségük megőrzésére, egyes folyamatok meggátlására (esetenként 

visszafordítására) is (Jászberényi, 2011). Ehhez hozzátehetnénk az egész életen át tanulás 

fontosságát (Life Long Learning), mely nem csak az ismeretszerzés fontosságában nyilvánul 

meg (pl. a felnőttkori munkavégzés ismereteinek birtoklására a munka megtartásáért), de aki 

egész életében tanul, szellemi funkcióit is könnyebben megőrzi. Kevesebb demens 

(Alzheimeres) ember – kevesebb költség, több haszon. Meg kell még említeni azt is, hogy 

míg a fiatalok esetében az állam gondoskodik róla, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, a 

munkamegosztásba (lásd oktatás), addig a felnőttek kezét elengedi, mikor már nincs rá 

szüksége („a mór megtette kötelességét – a mór mehet…”). Fontos lenne azonban felkészíteni 

a nyugdíj előtti generációt, hogy mire számítson nyugdíjba vonulásakor, s a jelentkező 

problémákra milyen megoldásokat találhat. Ezzel (is) igen nagymértékben lehetne a „leendő 

idősek” egészségi és szociális helyzetén javítani. 

Emellett a harmadik korosztály ismeretszerzése (gerontagógia) is pozitív hozadékú 

(Jászberényi, 2011; Dobos és Szalkai, 2011). Még akkor is, ha egyes prevenciós formák (az 

elsődleges és esetenként a másodlagos) már korlátozottabb hatásúak lehetnek, de ha az idős 

ember csak azt tanulná meg, hogy függésének mértéként hogyan tudná a lehető legkisebbre 

csökkenteni, már mindenki jól járna (pl. hogyan menedzselhetem magamat esetleges 

betegségem esetén, hogy ne szoruljak, vagy minél kevésbé szoruljak másokra). Emellett 

azonban a megelőzés még mindig igen nagy jelentőségű lehetne. Ha az idős ember például 

azzal tisztában lenne, hogy egy adott kor felett tilos elesni, akkor kb. 15-25%-uk nem halna 

bele egy banális csonttörésbe. S a példák szinte vég nélküliek. Az időskor egyéb 

ismeretszerzése is jelentős, hiszen akár reguláris, vagy irreguláris képzés keretén belüli 
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ismeretek elsajátítása is része az idősek életminőségének fenntartásában, javításában (pl. ha az 

idős ember is megtanul számítógépet használni). 

S akkor még nem említettük az egyéb ismeretterjesztő formákat, melyekre szintén 

igen nagy szükség lenne. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc (IH, 3), vagy a Nyugdíjasok 

Óbudai Akadémiája (IH, 5) üdítő kivétel ezen a területen, hiszen alig találkozunk ilyen 

ismeretterjesztési formákkal hazánkban. Csehországban például minden egyetemnek 

regulárisan (és államilag támogatva) van Harmadik Kor Egyeteme szervezete.  

S ha már más országoknál tartunk, az Európai Unió létrehozott egy szervezetet: AGE 

Platform Europe (IH, 1; Magyar Gerontológia, 2012), mely segítséget nyújt az unió tagjainak 

a társadalom elöregedéséből eredő problémáinak megoldásához, bár hatásköre csupán ajánló 

és tanácsoló jellegű, DE esetenként hatása egészen az UNECE tagországok minisztereinek 

deklarációjáig vezetett (IH,6). Az Európai Unió minisztériumai (Directorate General) közül 

ma már több is foglalkozik valamilyen formában az unió tagállamainak elöregedéséből fakadó 

problémák megoldásával, noha nincs egyedüli felelőse. Az EU-nak az a víziója, hogy az 

„Aktív idősödés – nemzedékek közötti szolidaritás” zászlaja alatt (The EU Contribution, 

2011) 2020-ra egy idősbarát Európát alakít ki. Ezzel párhuzamosan Magyarországnak is 

rengeteg teendője lenne, a fent említett oktatási, egészségügyi vagy akár szociális területeken 

is (Csernáthné, 2011).  

 

Prevenció 

A második nagy lehetőség a társadalmi öregedés kérdésnek orvoslására a prevenció. 

Ezen belül most kifejezetten az Alzheimer kór prevenciós lehetőségei közül említenék 

néhányat. 

Ez idáig a kutatók nem találtak meggyőző bizonyítékot arra, hogy az Alzheimer-kór 

megelőzhető lenne, azonban számos tény arra mutat, hogy rizikója csökkenthető. Így 

tanulmányozták például a mozgás szerepét (Paradise és mtsai, 2009), a meditáció (Kawas, 

2006) és a táplálkozás hatásait is (Luchsinger és Mayeux, 2004). Természetesen további 

kutatások is szükségesek, hogy preventív hatásokat fedezhessünk fel (Székely és mtsai, 2007). 

Azt is igen jól ismerjük már, hogy egyes rizikófaktorok elősegíthetik betegségek - így 

az Alzheimer-kór - kialakulását is. A dohányzás, a magas vérnyomás, a hiperlipidémia és a 

cukorbetegség mind e-közé tartoznak (Cataldo és mtsai, 2010; Patterson és mtsai, 2009; 

Rosendorff és mtsai, 2007). A sztatinok azonban, melyek a koleszterin és lipidszintek 

regulációját befolyásolják, nem voltak hatásosak az Alzheimer kór prevenciójában (Kuller, 
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2007). A mediterrán diéta – melyben nagy szerepe van többek között az oliva olajnak, halnak 

és a vörösbornak – azonban hatásos lehet a megelőzésben (Solfrizzi és mtsai, 2008). Azt 

gondolják, hogy ezen diéta kardiovaszkuláris hatása állhat az alacsonyabb rizikó mögött. Azt 

is kimutatták, hogy azok a kávé- és teaivók, akik napi 3-5 kávét, teát isznak, 65 %-al tudták 

csökkenteni az öregedéssel jelentkező demenciát (Eskelinen és mtsai, 2009).  

Vannak olyan anyagok is, mint a kurkuma, mely bizonyítottan csökkentette az 

agykárosodást egérmodellekben, gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően (Ringman és 

mstai, 2005). A nem szteoid anti-inflammatorikus szerek is csökkenthetik az Alzheimer-kór 

kockázatát (Székely és mtsai, 2007). Ezek a szerek a gyulladások okozta amiloid-plakkokat is 

redukálják, palliatív kezelésnél azonban nem bizonyultak hatásosnak. A gyulladásos 

folyamatok sokszor hozzájárulhatnak az Alzheimer kialakulásához, ahogy azt mások is 

bizonyították (Eikelenboom és mtsai, 2010).  

A vitaminok rizikócsökkentő hatását mind ez idáig nem lehetett bizonyítani, sőt az E 

vitaminnak komoly egészségkárosító hatása lehet (Boothby és Doering, 2005; Malouf és 

Grimley Evans, 2008).  

A hormon-pótló terápiák nemhogy csökkentenék az Alzheimer-kór előfordulási 

frekvenciáját, de esetenként visszavezethetők annak alkalmazására (Barrett-Connor és 

Laughlin, 2009).  

Nyilvánvalóan számos felfedezést olvashatunk majd a későbbiekben az Alzheimer-kór 

prevenciójáról, de az egészséges életmód (megfelelő táplálkozás, fizika, szellemi aktivitás) 

már ma is azon tényezők közé sorolható, mellyel eredményesen csökkenthetjük a betegség 

kialakulásának valószínűségét.  
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Bevezetés: a demencia, mint globális probléma  

A világ lakossága, különösen a fejlett országok lakossága folyamatosan öregszik. 

Alapvetően kettős öregedésről beszélhetünk, egyrészt az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások fejlődésének köszönhetően egyre hosszabb ideig élünk, másrészt az ismert 

demográfiai tendenciáknak (pl. a születések számának a csökkenése) köszönhetően 

folyamatosan nő az idősek populáción belüli aránya. 

Az idősödő társadalmak egyik legnagyobb kihívása a demencia gyakoriságának 

növekedése. A betegség egyik legfőbb rizikófaktora a magas életkor. Az életkor 

növekedésével párhuzamosan a demencia előfordulása várhatóan robbanásszerű méreteket 

fog ölteni. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) 2012-es jelentése szerint 2010-ben 

világszerte 35-40 millió demens beteg élt közöttünk. 2030-ra ez a szám várhatóan 66 millió, 

2050-re 115-116 millió főre növekszik majd. Évente 7.7 millió új esetet regisztrálnak, ez 

pedig azt jelenti, hogy a világban négy másodpercenként diagnosztizálnak egy új, demens 

beteget. 

Becslések szerint a demencia kezelésére 2010-ben 604 milliárd dollárt fordítottak 

világszerte. Meglepetésként hathat, hogy a költségek csak kis hányada a közvetlen orvosi-

medikális kiadás, a fejlett országokban ennek aránya mindössze 15 %. A költségek döntő 

részét képezi a formális szociális ellátás (pl. bentlakásos intézmények), melynek aránya 45 
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százalék, illetve az informális gondozás (pl. családtagok gondozzák a demens beteget), ez az 

arány 40 százalék. A kevésbé fejlett országok esetében a formális gondozásra fordított 

kiadások aránya alacsonyabb, domináns költségként jelentkezik az informális gondozás, 

mivel esetükben a közösségi szolgáltatások (pl. alapellátás) jelenleg még nemcsak fejletlenek 

ebből a szempontból, hanem felkészületlenek pl. a demencia korai felismerésére, illetve 

kezelésére. A demensek számára kialakított szociális intézményi szolgáltatások hiányosak, 

alulfejlettek és alulfinanszírozottak.  

A fentiekből következően a modern társadalmak jelentős közegészségügyi és szociális 

kihívás előtt állnak, amely megköveteli a hatékony együttműködést az egészségügyi és 

szociális szolgáltatások között, ideértve az alapellátást és a szakellátást, a közösségi és otthoni 

szolgáltatásokat, az intézményi ellátást, illetve az egyes intézmények esetében a szakmaközi, 

vagyis az interprofesszionális együttműködést. A hazai alapellátás területén új lehetőségeket 

kínál erre az egészségügyi alapellátásról szóló jogszabály 2015-ös módosítása, hiszen az már 

tartalmazza a praxisközösségek és a csoportpraxis kialakításának lehetőségét, illetve külön 

rendelkezik az otthoni szakápolásról és az otthoni hospice ellátásról, elsősorban az intézményi 

ellátás tehermentesítése céljából. A jogszabály nem tartalmaz külön rendelkezést a demens 

betegekre vonatkozóan, ugyanakkor megteremti azokat a keretfeltételeket, amelyek a 

közösségi ellátást fejleszthetik, illetve tehermentesíthetik a demens beteget gondozó 

családokat is.   

 

A beavatkozás lehetőségei és feladatai 

Mivel az informális gondozás még napjainkban is domináns, várható, hogy az első 

jelzések (vélhetően a demencia korai stádiumában) az idős családtagjaitól, rokonaitól, esetleg 

tágabb környezetéből, a barátoktól, ismerősöktől, szomszédoktól érkeznek. Ideális esetben 

ezek a jelzések befutnak az alapellátás intézményeihez, munkatársaihoz, vagy az 

egészségügyi, vagy a szociális alapellátáshoz. 

Ebben az esetben, a szakszerű beavatkozás érdekében családlátogatás szükséges, amelyet egy 

erre a feladatra is kiképzett szakembernek kell megtennie, hiszen többes feladatot kell 

megoldani: 

- Fel kell mérni a kliens, illetve a család szükségleteit, az erősségeket és gyengeségeket, 

valamint a rendelkezésre álló forrásokat. Ez utóbbi alatt nemcsak a financiális 

lehetőségeket kell érteni, hanem azt a természetes védőhálót (családtagok, rokonok, 

barátok, ismerősök, szomszédok) is, amely segítséget nyújthat az idős családtagnak. 
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- Fel kell mérni az idős fizikai, kognitív és mentális állapotát.
1
 

- Csak a kapott információk és adatok birtokában lehet eldönteni, milyen szolgáltatást, 

gondozást javaslunk. 

- A felmérést végző szakembernek ismernie kell az elérhető szolgáltatásokat, 

intézményeket, lehetőségeket, azok jellemzőit, esetenként azok költségeit, mivel csak 

ez alapján tud az idős lehetőségeihez igazodó javaslatokat adni. 

- Teljes körű tájékoztatást kell adni mind a kliensnek, mind a családtagoknak a betegség 

jellemzőiről, lefolyásáról, a későbbi állapotromlásról, illetve az alap, a nappali és a 

bentlakásos rendszer nyújtotta lehetőségekről. 

- Az elvégzett állapotfelmérés eredményei alapján elősegíteni, hogy mihamarabb 

megszülessen a szükséges szakorvosi diagnosztika, amelyre valamelyik hivatalos 

demencia centrumban kell sorra kerülnie.
2
 

Magyarországon már több éve létezik egy jogszabályban is rögzített mérőeszköz, 

amelynek segítségével megállapítható a gondozási szükséglet (36/2007. XII. 22. SZMM 

rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól), ez azonban nem kifejezetten a demencia 

szűrésére készült teszt, és bár számos fontos információval szolgálhat, nem helyettesítheti a 

speciális mérőeszközöket. Az utóbbi években ráadásul számos kritika is érte a mérőeszközt, 

melynek lényege, hogy a felmérés túlságosan is szűkre szabott, leegyszerűsített és 

intézménycentrikus megközelítést képvisel, azaz az intézmény szolgáltatási kínálatához 

igazodik és nem veszi figyelembe (nem méri) a kliens igényeit, szükségleteit, így már alapból 

nem alkalmas a személyközpontú gondoskodás megtervezésére. 

Az első jelzés természetesen érkezhet az alapellátásban dolgozó munkatársaktól is, pl. 

olyan idősek esetében, akik szociális étkeztetésben, vagy éppen a fent említett gondozási 

szükséglet felmérése után házi segítségnyújtásban részesülnek. Felmerül ugyanakkor a kérdés, 

mi a teendő, ha nincs ilyen jelzés, ugyanis vélhető, hogy nagy a latencia, azaz a fel nem 

ismert, be nem jelentett esetek száma, vagy azért, mert az idős egyedül él, vagy azért, mert 

családja bármilyen oknál fogva nem értesíti az alapellátás szereplőit. 

Az adott településeken szükség lenne mobil szakértői csapatok létrehozására, akik 

rendszeres terepfelderítéssel keresnék meg az otthonaikban élő időseket. Ehhez nem 

                                                           
1
 Ehhez nyújtanak segítséget a módszertani ajánlás második felében bemutatott mérőeszközök, amelyek 

természetesen nem helyettesíthetik az orvosi diagnosztikát, ugyanakkor egyfajta elsődleges diagnosztikára 

alkalmasak. 
2
 A demencia centrumok listája megtalálható a http://www.50plusz.hu/services/cimtar/Demencia-

centrumok?id=111 címen is. 

http://www.50plusz.hu/services/cimtar/Demencia-centrumok?id=111
http://www.50plusz.hu/services/cimtar/Demencia-centrumok?id=111
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feltétlenül szükséges újabb szakemberek alkalmazása, a team kialakítható a meglévő alap- és 

szakosított szolgáltatások (pl. családsegítő szolgálatok, házi segítségnyújtás, idősek nappali 

ellátása, bentlakásos intézmények, stb.) munkatársaiból is, akik (szükség esetén) egy rövid 

szakmai továbbképzés után teljesen alkalmasak lesznek a felderítő munka elvégzésére. (Egy 

tereptapasztalattal rendelkező, gyakorlott szociális szakember általában abban is tájékozott, 

mely településrészeket, milyen gyakorisággal szükséges felkeresni). 

Mi segítheti az alapellátásban, illetve a mobil csapatokban dolgozók munkáját? 

Egyrészről bővíteni kellene a demensek nappali ellátórendszerét. Bár sok településen 

működik már ilyen ellátás, általában az Idősek Klubja rendszerén belül, vagy egy-egy 

nagyobb intézményhez kapcsoltan, országosan kialakult hálózatról még nem beszélhetünk, 

pedig alapvető szerepet játszhatnának a gondozásban, illetve a korai felismerésben is. A 

betegség korai fázisában a kliens még nem veszíti el önállóságát, így segítése, gondozása 

megoldható az alapellátásban is. 

Meggondolandó lenne egy demencia-telefonvonal kialakítása, akár a demencia 

centrumokhoz kapcsoltan, akár az alapellátásban működő intézmények (pl. Gondozási 

Központok) keretében, amely elsődleges segítséget, tájékoztatást, információt adhatna az 

érdeklődőknek. 

További beavatkozás szükséges a diagnosztika elkészülte után, ebben az esetben már 

gondozási feladatok meghatározásával. A demencia korai fázisában a kliens még otthonában 

tartható, a szociális szakembernek azonban esetenként kettős segítői feladatot kell 

megoldania, hiszen nemcsak a klienssel, hanem annak családtagjaival is foglalkoznia kell. 

 A demencia korai fázisában általában a következő tünetekkel kell számolnunk: 

- feledékenység kialakulása, ideértve az éppen megtörténteket is, 

- kommunikációs nehézségek, szótalálási zavarok, 

- ismerős helyeken való kiigazodási zavar, 

- időbeli orientáció zavara, ideértve a napot, a hónapot, évet, évszakot, 

- döntéshozatali nehézségek, zavar a saját pénzügyek kezelésében, 

- zavar a háztartásvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, 

- hangulati és viselkedési zavarok: érdeklődés, motiváció elvesztése korábbi aktivitások, 

hobbitevékenységekkel kapcsolatban; hangulatváltozások, szorongás, esetleg 

depresszió jelei; szokatlan reakciók, pl. düh vagy agresszió megjelenése. 

 

A segítő legfontosabb feladatai: 
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- érzelmi segítségnyújtás, érzelmi támogatás, szorongás, illetve depresszió esetén, 

- emlékeztető személyekről, eseményekről, célokról, feladatokról, annak érdekében, 

hogy segítsük a személy függetlenségét, és közreműködését, részvételét a mindennapi 

aktivitásokban, 

- segítségnyújtás az instrumentális aktivitások megőrzésében (pl. bevásárlás, pénzügyek 

intézése) 

 

Amennyiben a demens segítésében az elsődleges szerepet a családtag vállalja, a szociális 

szakember legfontosabb feladata a „segítő segítése”, amely szintén széles skálán mozoghat, az 

információk átadásától a lelki segítésig, annak érdekében, hogy a családtag kezelni tudja a 

stresszes szituációkat, és megelőzze azok kifáradását, kiégését. 

Mindezek tükrében megfontolandó lenne egy olyan képzési program kidolgozása, amely a 

laikus segítőknek szól, tartalmazza a legszükségesebb egészségügyi, szociális és gondozási 

ismereteket, annak érdekében, hogy a családtagok felkészültebben végezhessék el 

feladataikat. Ez különösen olyan esetekben lehet szükséges, amikor súlyosbodnak a tünetek, 

de még nem szükséges intézeti elhelyezés, ugyanakkor a segítőnek egy több feladatot kell 

ellátnia. 

A fentiekből következően a gondozási tevékenység központi alapelve, etikája nem lehet 

más, csak a személyközpontú gondoskodás. Ez nemcsak technika, illetve módszer, hanem 

egyben értékrend, szemlélet ás etikai hozzáállás. Ebben a megközelítésben a személy nagyobb 

hangsúlyt kap, mint maga a betegség, a gondozás szemlélete alapvetően nem egészségügyi, 

hanem szociális. 

Ez azt jelenti, hogy a segítő a demenciával küzdő embert személynek tekinti, aki 

személyiség, érzelmekkel rendelkezik, egyszeri és megismételhetetlen. A segítő pedig nem 

más, mint a demens kliens társa, másképp megfogalmazva a legjobb barátja. Ez egyértelműen 

egy pozitív szemlélet, amelynek már az első diagnózis során érvényesülnie kell, hiszen a 

szükséges felméréseket nemcsak azért végezzük el, hogy pontos képet kapjunk az idős fizikai, 

kognitív és pszichés állapotáról, hanem azért is, hogy láthassuk, hol vannak még erősségek, 

fejleszthető területek, vagyis arra figyelünk, ami még van, és nem arra, ami már hiányzik. A 

beavatkozás elsődleges célja is a megerősítés. 

A fentiek alapján ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a demens személy gondozásában 

interprofesszionális teamekre van szükség, hiszen egyszerre kell különböző feladatokat 

ellátni. A hazai szociális szolgáltatásokban, a közvetlen kliens kapcsolatok esetében döntően 



   

31 
 

az egyéni esetkezelés, a szociális munkában a problémamegoldó modellen alapuló egyedi 

munka a jellemző. Ez azt jelenti, hogy a demens személlyel több szakma képviselői is 

foglalkoznak párhuzamosan, „ki-ki teszi a dolgát” a szakmájának megfelelő standardok 

alapján, ez azonban korántsem jelent együttműködést. A segítő folyamatban résztvevők 

egyedi-szakmai kompetenciái ugyanis nem elegendőek olyan komplex esetek kezelésében, 

mint a demens paciensek életminőségének (fizikai, kognitív, pszichés és szociális 

állapotának) biztosítása, ugyanakkor az interprofesszionalitás jelentésébe az sem tartozik bele, 

hogy minden szakmát megtanuljunk, nem lehetünk egyszerre orvosok, ápolók, szociális 

munkások vagy jogászok. 

 

Az interszektorális és interprofesszionális együttműködés lehetőségei 

A demens emberek ellátásában egyszerre van szükség interszektorális és 

interprofesszionális együttműködésre. Az első esetben az egészségügyi és a szociális szektor 

intézményeinek, szolgáltatásainak kooperációjáról, a második esetben a különböző szakmák 

együttműködéséről van szó. 

A személyközpontú gondoskodás alapelvéből kiindulva az interszektorális 

együttműködés kidolgozója, elindítója, megszervezője az a szociális intézmény, amely a 

demens személlyel leghamarabb kapcsolatba kerül, illetve amely az elsődleges gondozási 

feladatokat ellátja. Az alapellátás területén hazánkban ilyen intézmények a gondozási 

központok (szociális gondozási központok), hiszen ezek az intézmények biztosítják azokat a 

szolgáltatásokat (pl. házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak 

nappali ellátása, stb.), amelyek a leghamarabb kerülhetnek kapcsolatba a demens időssel. Az 

interszektorális együttműködés szereplői lehetnek még további szociális szolgáltatók, így a 

családsegítő szolgálatok, civil szervezetek, egyházi karitatív szervezetek, az egészségügyi 

alapellátás területén a háziorvosi praxisok, illetve a szakellátás intézményei, pl. a már említett 

demencia centrumok, vagy éppen az otthoni szakápolási szolgáltatók. 

Az interszektorális együttműködés kialakítása természetesen- idő és energiaigényes, 

ugyanakkor csak ez képes biztosítani az interprofesszionális együttműködés szervezeti 

kereteit, szervezeti alapjait. A szakmaközi együttműködés gátja hazánkban az, hogy a 

szakemberek intézményi keretek között dolgoznak, az ottani működési keretek, struktúrák, 

hierarchiák, formális szabályok, adminisztráció, informális szokások, hagyományok, 

innovációk, szellemiség és menedzsment, mind befolyásoló tényezői az együttműködéseknek. 
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Interprofesszionális együttműködés alatt természetesen nemcsak az egyes szakmák 

együttműködését értjük, hanem a szakemberek személyes együttműködését, amely magába 

foglalja a közreműködők készségeit, élményeit és tapasztalatait is.  

Mivel Magyarországon a medikális szemlélet még mindig igen erőteljes (ami ráadásul 

gátja is a személyközpontú gondoskodás kialakításának), ezért érdemes áttekinteni az 

interprofesszionális együttműködés legalapvetőbb feltételeit, amelyek nélkül nehezen 

képzelhető el a szakmaközi munka sikeres megvalósítása, kiindulópontként természetesen 

arra alapozva, hogy minden szereplő alaposan ismeri a saját szakmáját. 

- A résztvevőknek meg kell érteniük a szolgáltatás átfogó jellegét, azaz tisztában kell 

lenniük azzal, hogy az együttműködés során nincs egyetlen olyan szakma sem, 

amelyik önmagában képes lenne megfelelő segítséget adni a problémák 

megoldásához. 

- Minden szakma képviselőjének le kell mondania bizonyos mértékig saját szakmai 

kompetenciáiról, szerepeiről, hatalmi, felelősségi határairól és el kell ismernie más 

szakmák értékeit és teljesítményét. 

- Az együttműködés fontos feltétele a motiváltság és a team-munka eredményein 

alapuló sikerélmény. 

- Igen lényeges a hatalom hierarchiáktól mentes elosztása, olyan mértékig, hogy az 

interprofesszionális team-munkában résztvevők ne érezzék, hogy majd a másik 

elvégzi helyette a feladatokat. 

- Fontos, hogy az interprofesszionális együttműködést az adott szervezet, intézmény 

vezetése is támogassa és elkötelezze magát mellette. 

 

Bár a modell az együttműködőket egyenrangú félként definiálja, ez nem jelenti azt, hogy a 

csapatnak ne legyen vezetője, egy esetmenedzser (esetgazda), aki összerendezi a terveket, 

feladatokat, ellenőrzi azok megvalósítását. Ez a személy a demens betegeket ellátó 

intézményekben lehet pl. a részlegvezető ápoló, gondozó, vagy a mentálhigiénés munkatárs, 

az otthonában gondozott paciens esetében a területi gondozó. A csapat vezetőjének élveznie 

kell a munkatársak bizalmát, azaz feladatainak ellátásához mindenképpen felhatalmazással 

kell rendelkeznie. 

A demensellátásban a szakmaközi együttműködés szereplői lehetnek a szakorvosok, 

ápolók, gyógytornászok, dietetikusok, szociális munkások, kórházi szociális munkások, 
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pszichológusok, a középpontban azonban minden esetben a gondozott érdekei állnak. Ennek 

érdekében természetes közreműködője a csapatnak a demens családja, hozzátartozója is. 

Őket is figyelembe véve a csapatépítés egyik fontos feladata a hatékony kommunikáció 

kiépítése, amelyre napjainkban már számos lehetőség áll rendelkezésre. Az Internet és a 

mobilkommunikáció igen gyors fejlődése és elterjedése már napjainkban is biztosítja azt, 

hogy a csapat tagjai telefonos, videotelefonos megbeszéléseket, konferenciákat, 

esetkonferenciát tartsanak, illetve ezen eszközök segítségével a gondozottal és/vagy a 

családtagokkal is kapcsolatot tartsanak, akár tanácsadás formájában is. 

Az Interneten már magyar nyelven is elérhetőek olyan oldalak, amelyeken számos információ 

található a demenciával, annak felismerésével, jellegzetességeivel kapcsolatosan.
3
 Sajnálatos 

módon ugyanakkor még hiányoznak azok a mobileszközökre fejlesztett applikációk, amelyek 

elsődleges információs források lennének, azaz tartalmaznának olyan egyszerűbb 

kérdéssorokat, amelyek segítik a korai felismerést, „válaszolnak olyan kérdésekre”, mint 

milyen tünetekre kell odafigyelni, hová fordulhatok, mikor, milyen segítséget kaphatok, ki és 

miben tud támogatást nyújtani, stb. Mivel ilyen applikációk idegen nyelven már léteznek, a 

minta adott. Szükségszerű lenne egy magyar nyelven és lehetőleg ingyenesen elérhető 

applikáció megvalósítására. 

A támogató technológiák területén olyan fejlesztésekre is szükség lenne, amelyek 

biztosítják a demenciában szenvedők autonómiáját (E-gondozás), pl. olyan szenzoros 

jelzőrendszerek kidolgozásával, amelyek riasztást adnak elkóborlás esetén, jeleznek, ha az 

idős egy meghatározott idő után nem kapcsolta ki a tűzhelyet, gáztűzhelyet, vagy éppen nem 

vette be időben a gyógyszereit, akár úgyis, hogy üzenetet (SMS, e-mail) küld az elsődleges 

gondozónak. A technológiai fejlődés természetesen számos egyéb lehetőséget is kínál majd 

ezen a területen. A rendszer kialakításánál mintaként szolgálhat a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás.
4
 

Az eszközök természetesen csak a kommunikáció technikai feltételeit biztosítják, az 

információáramlásról a résztvevőknek kell gondoskodniuk. Ehhez viszont szükség van olyan 

kompetenciák elsajátítására, amelyek az interprofesszionális kommunikáció jellemzői. 

A kommunikáció a nyitottság, a stílus, az érzelmek és gondolatok kifejezése. A csapathoz 

kapcsolódó kommunikáció kiaknázza azokat a lehetőségeket, amelyek befolyásolják a csapat 

felépítését, működését és a csapaton belüli kölcsönhatásokat.  

                                                           
3
 Ilyen oldal többek között a demencia.lap.hu illetve a webbeteg egyes oldalai. 

4
 A ma Magyarországon elérhető, ingyenes és magyar nyelvű, mobileszközökön is használható, könnyen 

elsajátítható programok listáját tartalmazza a http://szoftverhotel.hu/programok/kommunikacio oldal. 

http://szoftverhotel.hu/programok/kommunikacio
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Ennek alapján az interprofesszionális kommunikáció jellemzői a következők: 

1. Annak elsajátítása, hogy a közös munka, a kommunikáció, és az olyan, érzelmileg 

nehéz információk közlése a paciensekkel és a családtagokkal, mint pl. az elmúlás, 

nyitottságot, megértést kíván, és megköveteli azon képességeket, amelyek 

segítségével tiszteletteljesen és érzékenyen lehet üzeneteket átadni.  

2. Ki kell választani azokat a hatékony kommunikációs eszközöket és technikákat, 

beleértve az információs rendszereket és kommunikációs technológiákat, amelyek 

segítik a viták megoldását és megkönnyítik az együttműködést. 

3. Az információk rendszerezése, és azok érthető közlése a paciensek, a családok és a 

csapat felé. Fontos, hogy kerüljük a fegyelmezéssel kapcsolatos kifejezéseket. 

4. Az ellátásban résztvevő teamtagok számára az ismereteket és véleményt mindig 

világosan, magabiztosan és tisztelettel kell kifejezni. Arra kell törekedni, hogy a 

csapattagok megértsék a kezeléssel és a gondozással kapcsolatos döntéseket, 

hiszen az együttműködés csak akkor lehet sikeres, a tagok együttesen döntenek, 

közösen fogalmazzák meg az elérendő célokat, amelyeket azután együttesen 

képviselnek. 

5. Mindig figyelmesen meg kell hallgatni másokat, és bátorítani kell a csapattagokat, 

hogy elmondják ötleteiket és véleményüket.  

6. A megfelelő időben érzékeny és építő jellegű visszajelzést kell adni másoknak a 

csapatbeli teljesítményükről.  

7. Tisztelettel kell reagálni a másoktól jövő visszajelzésekre.  

8. A beszédmódnak meg kell felelnie az adott szituációnak, az esetlegesen nehéz 

helyzeteknek, a fontos beszélgetéseknek vagy a szakmaközi konfliktusoknak. A 

konfliktusok feloldhatóak közös célok megfogalmazásával, a közös döntéshozatal 

módszereinek az alkalmazásával. 

9. Fel kell ismerni, hogy az egyén tapasztalata szakértelme, kultúrája, hatalma és a 

csapat hierarchiájában betöltött helye által hogyan járul hozzá a hatékony 

kommunikációhoz, a konfliktuskezeléshez és a pozitív interperszonális 

munkakapcsolathoz. 

10. Következetesen hangsúlyozni kell a team-munka fontosságát a személyközpontú 

gondozásban. 

11.  
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  Az interszektorális és interprofesszionális együttműködés legfontosabb elemeit 

mutatja be az alábbi ábra, elsődlegesen a személyközpontú gondozás megvalósítása 

szempontjából. Újfent ki kell emelni, hogy ebben az esetben is interszektorális együttműködés 

alatt az egészségügyi és a szociális ellátások együttműködéséről beszélünk. 

 

A sikeres szakmaközi együttműködés lényege egy fokozatos szemléletváltás 

kialakulása (kialakítása). A csapatépítés folyamatában új és eltérő perspektívák jelennek meg, 

illetve kialakul egy újfajta, de rendszerszemléletű gondolkodás. A folyamat végén új szakmai 

szabályok alakulnak ki, új értékek definiálódnak. 

Másképp megfogalmazva az interprofesszionalitás akkor „születik meg”, amikor 

nemcsak a saját szakmai ismeret és tudás további perspektíváit ismerjük fel, hanem azt is, 

hogy más hivatások képviselői más kiindulópontból látják a problémákat, azaz mást látnak. 

Ebből adódóan először csak kíváncsiak leszünk arra, mit tud a másik, majd megpróbáljuk 

megérteni a más tudást. 

A megismerés ebben a folyamatban kizárólag kommunikáció útján realizálható. A 

szakmaiság és az interprofesszionalitás közötti átmenetben perspektívaváltás, másképp 

szemléletváltás következik be, melyben egyre fontosabbá válik a partner és nézőpontjának 

megértése és elsajátítása. A helyzet nagyon emlékeztet a bábeli hangzavarra, hiszen egy 



   

36 
 

többnyelvű környezetben kell megtalálni a közös nyelvet, a közös perspektívát, 

gondolkodásmódot és cselekvési stratégiákat. 

Az interprofesszionális gyakorlat csak a csapattagok által közösen kialakított etika és 

értékek alapján lehet sikeres. Ennek lényeges eleme, hogy bizalmi kapcsolatot alakítsunk ki a 

csapat tagjaival, oly módon, hogy közben tiszteletben tartjuk más szakmák egyedi értékeit, 

kultúráját is, azaz a kölcsönös tisztelet alapján kell együtt dolgozni más szakmák 

képviselőivel. A team munka a résztvevők szerepeinek és képességeinek kölcsönös 

elismerését követeli meg. E nélkül az elismerés nélkül látszólag jelentéktelen hibákból 

kedvezőtlen következmények adódhatnak, amelyek meggátolhatják a hatékony team-munkát.  

Ez alapján jól érzékelhető, hogy a team-munkában is pontosan meg kell határozni a 

szerepeket és a felelősségi hatásköröket. 

Más szakmák tagjainak bevonása nemcsak azért szükséges, mert különböző szakmai 

feladatokat kell megoldani, hanem azért is, mert hozzáférhetővé tehetnek más forrásokat is 

annak érdekében, hogy a team a konkrét beteg ellátásának igényeit kielégítő stratégiákat 

dolgozzon ki. A csapat vezetőjének természetesen tisztában kell lennie azzal is, hogy a 

rendelkezésre álló szakemberek milyen ismeretekkel, készségekkel, képességekkel 

rendelkeznek, hiszen a gondozási folyamat csak ennek tükrében tervezhető meg pontosan, 

illetve csak így definiálható, hogy kinek mi a feladata és felelőssége. Ennek érdekében 

tisztában kell lennünk saját tudásunk, képességeink és készségeink korlátaival is. 

A feladatok, szerepek és felelősségek körét nemcsak a team tagjaival kell tisztázni, arról 

tájékoztatást kell adni a gondozottnak és a családnak is, szükség esetén kifelé is, más 

intézmények, szolgáltatók felé.  

A team-munkában történő gyakorlatra természetesen fel kell készíteni a csapat tagjait. 

Ehhez meg kell tervezni a csoport kialakításának és fejlesztésének folyamatát, illetve magát a 

gyakorlatot. Kiindulópontként arra kell törekedni, hogy a specifikus feladatok megoldásához 

minden olyan szakember bevonásra kerüljön, aki a személyközpontú problémamegoldáshoz 

hozzájárulhat. A bevonandók körének meghatározásához alapvető segítséget nyújtanak a 

különböző diagnosztikai eredmények. 

A team-munka folyamatában a tagoknak arra kell törekedniük, hogy konszenzus 

alakuljon ki az etikai alapelvekről, mert ezek irányítják majd a gondozás és a team-munka 

minden aspektusát. Ez azért is szükséges, mert csak közös fellépéssel lehet konstruktívan 

kezelni a gondozási folyamat során felmerülő különböző vitákat, amelyek kialakulhatnak a 

csapat tagjai között, de megjelenhetnek a gondozottak, illetve a családtagok között is. A 
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csoport vezetőjének ezért olyan vezetési gyakorlatot kell kialakítania, amely támogatja az 

együttműködésen alapuló technikákat és a csapathatékonyságot. Egy igazi csapat ugyanis nem 

bírja el a magas fluktuációt, azaz a tagok gyakori cseréjét. Mindenképpen szükség van egy 

stabil magra, hiszen a demenciában szenvedők esetében hosszabb távú együttműködési 

stratégiákat kell kialakítani. 

Ehhez folyamatos kommunikációra, interakciókra van szükség a csapat tagjai között. 

Ennek egyik, ma már több területen bevált gyakorlata az esetkonferencia (függetlenül attól, 

hogy ez milyen módon valósul meg, személyes találkozók formájában, vagy a modern 

kommunikációs eszközök használatával), amelynek keretében minden nyitott, vagy vitatott 

kérdés, probléma tisztázható.  

Az eddigiek alapján felmerülhet a kérdés, ki legyen/lehet egy interprofesszionális team 

vezetője? Hazánkban vélhetően ketté kell bontani a kérdésre adott választ, annak 

függvényében, hogy alapellátásról, vagy szakellátásról beszélünk. Az alapellátás esetében (a 

már hivatkozott új alapellátási törvény szabályzóit is figyelembe véve), az otthoni ellátás 

esetében a háziorvos lesz a team formális vezetője, ez azonban várhatóan a szó valódi 

értelmében vett formális vezetés lesz. Ideális esetben a területi gondozó lesz a team vezetője, 

egyszerűen felkészültsége és tapasztalatai alapján, „vezetői partnere” pedig az az ápoló(k), aki 

a háziorvos mellett dolgozik, ő tud ugyanis a legközvetlenebbül kommunikálni vele. 

Intézeti elhelyezés esetében a részlegvezető ápoló/gondozó, illetve a mentálhigiénés 

munkatárs lenne az ideális vezetőjelölt, hasonló indokok alapján. Ugyanakkor arra is érdemes 

felhívni a figyelmet, hogy interprofesszionális együttműködés esetében kollaboratív 

vezetésről beszélhetünk. A ma még domináns medikális szemlélet lebontásának egyik módja 

pedig (mind az alap, mind a szakellátás esetében) a team-munka hatékonyságának a minél 

szélesebb körű prezentálása lehet.  

Összegzésképpen érdemes áttekinteni az interprofesszionális együttműködés 

jellemzőit és feladatait áttekintő modellt: 
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Állapotfelmérés, orvosi-és szociáldiagnosztika

Szükségletfeltárás (erősségek, gyengeségek, támogatók)

Kínálat elemzése (szolgáltatók, intézmények)

A célok meghatározása, beavatkozás eszközei, gondozási 
feladatok, időtartam és intenzitás

Gondozási feladatok ellátása, megfigyelés, és a 
beavatkozás eredményeinek kontrollja

Esetkonferencia, eredmények megállapítása, az 
intézkedések módosítása

Interprofesszionális megértésEgyéni empowerment

Közösen elfogadott etika, értékekBizalmi kapcsolat a csapatban

 

  Az egyéni empowerment kifejezés ebben az értelmezési keretben egyértelműen a 

team-munkában résztvevő szakemberekre vonatkozik, akik az együttműködés folyamatában 

új készségekre, képességekre tesznek szert, új módszertani eljárásokat dolgoznak ki, amellyel 

szakmai horizontjuk is jelentősen bővül. 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Budai István (2009): Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka. Esély 

2009/5. http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_5/05budai.pdf 

Budai István-Puli Edit (2015): Együttműködés a szociális szolgáltatásokban. Esély 2015/1. 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_1/2015-1_1-

2_budaipuli_egyuttmukodes_szocszolgban.pdf 

Fábián Gergely (2014): Állapotfelmérő eszközök az idősgondozásban. Debreceni Egyetemi 

Kiadó, Debrecen. 

Imre Sándor (2007): A klinikai gerontológia alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 

Kiss Gabriella (2015): Középsúlyos és súlyos demens betegek személyközpontú ellátásának 

módszere, családias közegben, illetve bentlakásos otthoni körülmények között. 

Párbeszéd Vol.2. No.2. http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/5 

Kozma Judit (2014): Az idősellátás dilemmáiról és azok kezelési módszereiről a 2014. évi 

angol szolgáltatási törvény kapcsán. Párbeszéd Vo.1. No. 1-2. 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/551a4ca58f912 

Semsei Imre (2011): Gerontológia I-II. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_5/05budai.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_1/2015-1_1-2_budaipuli_egyuttmukodes_szocszolgban.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_1/2015-1_1-2_budaipuli_egyuttmukodes_szocszolgban.pdf
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/5
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/551a4ca58f912


   

39 
 

Szabó Lajos (2003): Szociális készségszint felmérés mentálisan hanyatló idősek 

vizsgálatában. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Osztály 4. sz. 

kiadványa, Budapest. 

Szabó Lajos (2010): Felmérő módszerek az idősellátásban. Fővárosi Önkormányzat Idősek 

Otthona, Módszertani Osztály 9. sz. kiadványa, Budapest. 

Szabó Lajos (2014): A szakmai kultúra és az intézményi kultúra, valamint az intézményi és 

társadalmi környezet szerepe a szociális munkában. Párbeszéd Vol.1. No. 1-2. 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/551a4e308904a 

Szabó Lajos (2014): A professzionális és informális segítők szerepe az idősek otthoni 

ellátásában. Esély 2. 79-93. 

Jogszabály: 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/551a4e308904a


40 

 

 

 

MAGYAR GERONTOLÓGIA 
7. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 

 

Nyomtatott verzió: ISSN 2062-3682 

On-line verzió: ISSN 2062-3690 

 

 

 

 

AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE  
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Összefoglalás 

„Kevesen tudnak helyesen megöregedni” - mondta La Rochefacould. La Bruyere pedig ezt 

úgy fejezte ki: „Legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat 

nyomorúságossá tegye”. Bárki élhet azonban hosszú ideig, aki tudja, hogyan kell jól 

megöregedni. Ehhez nyújt segítséget ez az előadás, mely az „öregedés tízparancsolata” révén 

több olyan hasznos ismeretet közöl, mely mindenkit hozzásegíthet a hosszú, egészséges 

élethez. 

 

 

Summary 

The Art of Aging  II. 

„Only very few people can age properly” – said La Rochefacould. Almost the same was 

expressed by La Bruyere: “Most of the people use their first half of life to make the second 

one miserable”. Nevertheless anyone could live a long life who knows how to age properly. 

This lecture gives you hints by using the “Ten Amendments of Aging” by providing useful 

information that could help anyone to live a long and healthy life. 
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Debreceni Egyetem

Egészségügyi Kar

AZ ÖREGEDÉS 

MŰVÉSZETE                

II

 
 

„Kevesen tudnak helyesen megöregedni” mondta már La Rochefacould is, ahogyan az már 

az „Öregedés művészete I.” előadás során is elhangzott. Pedig szinte bárki élhetne akár 120 

évig is. Ehhez csupán néhány alapvető ismeretre lenne szükségünk, s arra, hogy ezeket a 

mindennapokban használjuk is. Erről szól ez az előadás, mely rövid 10 pontban összefoglalja 

a legszükségesebb tudnivalókat. Ezt nevezhetjük akár az „öregedés tízparancsolatának” is. 

Nyilvánvaló, hogy emellett még sok hasznos tudnivaló van az öregedés lassítására, azonban 

már ez is elég, hogy a tanácsokat megfogadva hosszabb, egészségesebb életre tehessünk szert. 
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 Magyar Gerontológia folyóirat főszerkesztője
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 Kutatási terület: biogerontológia - kísérletes és elméleti 
gerontológia

semsei.imre@foh.unideb.hu

www.semsei.foh.unideb.hu

Prof. Dr. Semsei Imre

 

Az előadóról magáról a www.semsei.foh.unideb.hu honlapon igen sok információt 

gyűjthetünk, mely még további ismereteket is tartalmaz az öregedésről és a gerontológia 

tudományáról.  

http://www.semsei.foh.unideb.hu/
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A lehetőségek területei

Genetikai meghatározottság
Életmód2

- táplálkozás
- fizikai aktivitás
- szellemi aktivitás3

Gondolkodásmód4

Társadalom

 
 

Alapvetően négy nagy területe van az öregedés lassítása lehetőségeinek. Az első a 

szervezet genetikai felépítése. Ezzel manapság még – sajnos – nem tudunk mit kezdeni, 

hiszen bár egyes alacsonyabb rendű élőlények (mint a muslica, vagy a giliszta) DNS-ét 

manipulálva a gerontológusok képesek voltak akár kétszer olyan hosszú életű egyedeket 

előállítani, ez azonban embernél még nem alkalmazható. Csak annyira, amennyire az ember 

hasonlít a muslicához… A muslica genomja aránylag kicsi, majd’ mindent ismerünk benne, 

hogy micsoda és hogy működik, így relatíve könnyű manipulálni. Az emberé sokkal-sokkal 

hosszabb és bonyolultabb, s noha már sikerült az emberi genomot megszekvenálni, még 

egytized részéről sincs fogalmunk, hogy mi micsoda és hogyan működik. Ez a lehetőség tehát 

ma még nem realitás (később persze már az lehet). Viszont ha azt vesszük az epigenetikai 

szabályzást már ma is képesek vagyunk befolyásolni, akár fizikai aktivitással, meditálással, 

táplálkozással stb.. Tehát ezen a szinten bizonyos lehetőségeink azért adottak. 

A második terület az életmód. Ezen belül pedig a táplálkozás, a fizikai illetve a 

szellemi aktivitás. A táplálkozásról némi szó esett már az I. előadásban, persze sok-sok 

mindent el lehet erről még mondani. Ami a fontos: mit és mennyit eszünk. A mennyi 

kérdésére elég annyit mondani, hogy aki többet eszik a kelleténél, az hamarabb megöregszik. 

A kalória megszorítás a máig ismert egyetlen, bizonyított módszer, mely lassítja az öregedés 

folyamatát. A milyenről pedig már tudjuk, hogy azok vagyunk, amit megeszünk. Ez fizikai és 

átvitt értelemben is igaz. Szervezetünk kémiai-biokémiai alapokon működik, a szervezet 

metabolizmusa mást lesz, ha például almát, vagy banánt eszünk. Ezzel kapcsolatban Moliere 

tanácsa is a következő: „És a baj lényege, gúnyol bár sok gonosz fej, attól függ, abban áll, 
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hogy te minek fogod fel. Helyes magatartás itt is csak egy lehet: mint mindenben, kerüld a 

szélsőségeket.”  

A fizikai aktivitás hatását is nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni: elégtelen 

fizikai aktivitás = felgyorsult öregedés. Nem szabad tehát elfelejteni mozogni, mert akkor 

hamar megöregszünk, ráadásul ez táptalaja sok betegségnek is, mint pl. a cukorbetegség, 

magas vérnyomás, szív és érrendszeri elváltozások, stb.. 

A szellemi aktivitás legalább ennyire fontos. A szellemileg inaktív emberek is 

hamarabb öregszenek. Már Cicero is azt mondta: „… az öregség leghatalmasabb 

védőfegyvere a tudományokkal való foglalkozás és az erények gyakorlása, ezek ugyanis, ha 

minden időben foglalkozunk velük, miután sokáig és sokat éltünk, bámulatos gyümölcsöket 

teremnek, … soha cserben nem hagynak, még késő vénségünkben sem…” Tudott dolog az is, 

hogy a képzett emberek tovább élnek. Egyik ok az, hogy tudásuk használatával 

meghosszabbíthatják életüket, a másik pedig az, hogy ők továbbra is szellemileg aktívak 

maradnak, s ezzel is növelik élettartamukat. Leonardo da Vinci szerint is: „Ahogy a vasat 

belepi a rozsda, a víz megposhad, vagy hidegtől jéggé lesz, úgy az értelem is, ha nem 

használjuk, megromlik.” 

A harmadik nagy terület a gondolkodásmód. Igen is számit, miről és hogyan 

gondolkodunk. Már Victor Hugo is úgy gondolta, figyelni kell erre: „Micsoda csatatér az 

emberi lélek! Kényre-kedvre ki vagyunk szolgáltatva gondolatainknak…” A gondolkodás 

jelentőségéről már Shakespeare is elmélkedett: „… nincs a világon se jó, se rossz; 

gondolkodás teszi azzá.” Fontos tehát a gondolkodás, már csak azért is, hiszen a lélek és a test 

szorosan össze van kötve egymással: ha másra nem, de gondolhatunk pl. a pszichoszomatikus 

betegségekre, ahol a betegség megjelenése szorosan összeköthető a helytelen 

gondolkodásmóddal. De ugyanez az eset a stressz kezelésével is, hiszen egy stressz-helyzet jó 

vagy rossz megoldása jó vagy rossz következményekkel jár. 

Emellett a társadalmi illetve fizikai környezet is meghatározó lehet, hiszen a északi 

sarkon élők egész másként öregszenek, mint pl. Hawaii-n élők. De egy fejlett társadalom is 

hozzájárulhat a magasabb kor elérésével, annak társadalmi, gazdasági, szociális, stb. 

körülményeivel. Egy fejlett ország állampolgárának az esélye sokkal magasabb, mint egy 

fejletlené. 

Mindezeket a paramétereket tovább lehetne részletezni, azonban a mai előadás tárgya 

nem ez lesz, hanem az „öregedés tízparancsolata”, bár ebben is lesznek hasonló tényezők 

megemlítve, mint az előzőekben. 
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Az öregedés lassításának tízparancsolata

1. Akarj hosszú életet5

2. Tegyél a hosszú életért6

3. Gyűjtsd az információkat7

4. Ne árts !8

5. Add meg a királynak…9

6. Tarts meg az egyensúlyt10

7. Védd, mi védhető11

8. Erősíts, ha tudsz12

9. Kezd korán, és alkalmazkodj13

10. Fogadd el, ami neked jár14
 

Az első pont: akarj hosszú életet. Már egy ismeretlen óegyiptomi elbeszélő is 

ekképpen vélekedett: „Vigyázz arra, hogy az örökkévalóság közeledik. Óhajts hosszan 

élni…”. 

A második így szól: tegyél a hosszú életért. Nem elég tehát akarni, tenni is kell. 

Martialis szerint: „az légy, ami vagy, és többet ne áhíts, legvégső napodat ne féld és ne 

kívánd.” 

A harmadik pont szerint: gyűjtsd az információkat. Ez arra utal, hogy az ismeretek 

fontosak a hosszú, egészséges élethez. Omar Khajjám mondta: „Földtől fel odáig, hol 

Szaturnusz ragyog, ügyes cselfogással megoldtam valahogy minden döntő kérdést, köztük sok 

nehezet: csak a halálét nem, mely őrjítő titok.” 

A negyedik pont alapján: Ne árts. Gondolhatnák, hogy ez egyszerű, pedig de sokan 

vannak, akik ártanak még önmaguknak is. La Bruyére is felismerte: „Legtöbb ember arra 

használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye.” 

Add meg a királynak… (ami a királyt megilleti) mondja a következő pont. Ha az 

ember a legoptimálisabb körülményeket megteremti, akkor a legtovább tud élni. Bár így is 

úgyis meghalunk, de ha jól használunk valamit, akkor tovább tart. Eötvös József is azt 

mondta: „A vas maga sem állhat ellen az időnek, s ilyen az ember. Ha munkára használják, 

elkopik, ha a földön hever, a rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor 

elkopni, mint elrozsdásodni.”. 

A hatodik pont így szól: tartsd meg az egyensúlyt. Az ember egyensúlyi állapotában 

boldog, egészséges. Ha ebből kibillen, beteg lesz és boldogtalan. Legjobb az egyensúly-

vesztést elkerülni, amihez a megelőzés a legjobb fegyver. Ovidius is azt mondta: „Kezdetben 
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állj ellent, mert késő az orvosságot készíteni, mikor a baj hosszú késedelem révén 

elhatalmasodott.” 

S a hetedik pont: védd, mi védhető. Az ember szervezete minden szinten tartalmaz 

védekező mechanizmusokat. Itt van pl. az immunrendszer, mely e szervezetet védi a külső 

támadásoktól (pl. baktérium, vírus) és a belső elváltozásoktól (pl. daganatok). De molekuláris 

szinten is vannak védőrendszerek (pl. enzimek a szabadgyökök ellen; vagy a DNS-javító 

enzimeink). De Shakespeare szerint is: „Magunkban rejlik gyógyszerünk gyakorta: 

Gyógyulásunkat ne fogjuk a sorsra.” 

Nyolcadszorra: erősíts ha tudsz. Bár Tu Fu keleti bölcs szerint: „Látom: minden 

elmúló, csak az öröm perc való, hír, dicsőség is csaló, hová is iparkodom?”, azért vannak itt 

is lehetőségeink. 

A kilencedik pont alapján: kezd korán és alkalmazkodj. Chaucer mondta: „Pénzt 

veszíteni semmi veszteség, ki időt veszít, veszíti mindenét.” Ha valaki már fiatal korában nem 

gondol öregségére, meg fogja azt bánni. Paradox módon, a fiatalokat legkevésbé érdekli az 

öregedés kérdése pedig ők azok, akik a legtöbbet tehetik a hosszú, egészséges életért. 

A tízedik pont így szól: fogadd el, ami neked jár. Már Goethe is úgy gondolta: „Tudd 

meg ki vagy, s fogadd el a világot.”. 

Most pedig megnézzük kicsit részletesebben is, mit értünk ezen 10 pont alatt. 

Akarj hosszú életet

A gondolkodásmód szerepe15

Elhatározás nélkül nincs eredmény16

A szeretnék és az akarok17

„Nem akarásnak nyögés a vége”18

 

 

1. Akarj hosszú életet. 

 Amint azt már előzőleg említettem, igen fontos a gondolkodásmód. Sok-sok csapdával 

nézünk szembe gondolkodásunk alakítása során. Egy példa Lucretius szerint: 
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„… míg nincsen meg, mire vágyunk, kellemesebbnek  

Látjuk a meglevőnél, hozzájutva megint csak  

Mást kívánunk, életszomjunk egyre sanyargat,  

Bár kétes mily sorsot hoz számunkra a holnap,  

Mit szül a véletlen, s a halál hogy szabja ki végünk.” 

Ha jól oldjuk meg életünk helyzeteit, az segít megélni egy hosszú életkort is. Ez 

nyilvánvalóvá válik pl. a stressz kezelésénél (a stressz – mint tudjuk – nem más, mit 

magunkon bosszút állni mások hülyesége miatt…). A krónikus stressz meggyengíti az 

immunrendszert, ami betegségekhez, s korai halálozáshoz vezethet. Fontoljuk meg tehát 

többször is, hogy tényleg érdemes-e magunkat olyan sokszor stresszelni – feleslegesen. Már 

Terentius Afer is azt vélte: „… az élet üdvös elve: mit sem szerfelett.” 

Az emberek saját maguknak okozzák a stresszt, sokszor olyan gondolatokkal, melyektől 

jobb lenne megszabadulni. Szeretjük úgy alakítani a világot, hogy olyan legyen, amilyennek 

mi szeretjük. Nem lehet, s nem szabad azonban mindent a mi képünkre formálni, mert nem 

biztos, hogy sikerül, s a kudarc rányomja bélyegét az emberre. Ezt fejezte ki Seneca is a 

következőképpen: „Legjobb eltűrni azt, amin nem tudunk javítani”. Sokszor tehát az 

elfogadás, a dolgokba való beletörődés sikeresebb megküzdési mód, mint a mindent 

megváltoztatni akarás. Ezzel nem azt mondjuk, hogy ne törekedjünk a szépre, a jóra, a többre 

de vannak dolgok, melyek kívül esnek hatókörünkön, s azt jobb elfogadni, mint folyamatosan 

ágálni ellene, még akkor is, ha azzal nem értünk egyet. Hiszen azt is Seneca mondta: „Önként 

menőt vezet, mást meghurcol a sors”. 

Minden a gondolattal, majd az elhatározással kezdődik. Az elhatározás szüli majd a 

tettet is. Valluvar is azt mondja: „Fontoltan fogj a tetthez, esztelenség, ha csak akkor 

gondolkodsz, amikor már belekezdtél.” Az elhatározás fontos, de nem elégséges. Ha azt nem 

követi tett, csak üres okoskodás. Legtöbben szeretnének hosszú, egészséges életet, de kevesen 

akarják. A „szeretném” és az „akarom” között óriási szakadék tátong… Lessing azt mondja: 

„Ki fontolgat, csupán okot keres a nemlehetre. Ki el nem dönti, hogy magának él, mindig 

mások rabszolgája lesz.”  

És az életben ténylegesen is a nem akarásnak nyögés lesz a vége, nem csak átvitt 

értelemben. Aki akar hosszú és egészséges életet, az tesz is érte. Ha nem tesz, akkor, mint a 

legtöbb ember, élete első felét arra használja, hogy a másodikat nyomorúságossá tegye. Már 

Defoe is azt írta: „ … ilyen az ember: sohasem látja helyesen sorsát, míg az ellenkezőjét meg 

nem tapasztalja, és csak azt tudja igazán értékelni, ami elveszett.” 
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Tegyél a hosszú életért

Az elhatározás csak a kezdet19

A pici lépések taktikája20

A megszállottság károssága: az 
arany középút21

 

 Az elhatározás tehát igen fontos, de azt követnie kell a tetteknek is, hiszen ha nincs 

tett, csak szeretnénk hosszú ideig élni. Tehát az elhatározás csak a kezdet. Shakespeare is 

tudta ezt: „Elillan a gyors szándék, ha nem száguld vele tett”.  Moliere szerint is: „Az ember 

csak beszél, de nem mindig cselekszik, Gyakran hosszú az út a szándéktól a tettig.” 

Sokan úgy gondolják, hogy nem éri meg gyökerestől felforgatni az életüket, holmi távoli 

remény érdekében. Az ember olyan, hogy nem szereti a gyors és nagymérvű változásokat. 

Azonban elviseli, ah a változás csak lassú és kismértékű. Nem kell tehát egyből mindent 

megváltoztatni, elég csak a kis lépések taktikáját alkalmazni. Szintén Shakespeare mondta: 

„A ki nagy tüzet Kíván éleszteni hirtelen, silány szalmával kezdi.” Hasonlóképpen érvelt 

Vörösmarty is: „A hangya futkos, apró léptei alig mutatnak járást, és halad…” Tehát nem 

kell rögtön nagy dolgokra gondolni, s a hosszú idő alatt megtett kis változások eredménye 

idővel óriássá növekedhet anélkül, hogy hirtelen gyökerestől felforgattuk volna az életünket. 

Hiszen Darwin szerint is: „Minden emberfajtának az tetszik, amit megszokott, nem tudják 

elviselni a jelentős változásokat, de szeretik a változatosságot, és minden mérsékelten 

túlhajtott jellegzetesség megnyeri tetszésüket.” Előre tehát azokkal a kicsi lépésekkel a 

hatalmas változásokért. 

 Nem szabad azonban semmit sem túlhajtani és mindennek a lényege a mérték. Sokan 

megszállottá válnak, minden egy dolog körül forog számukra, s nem tudják, hogy sokszor a 

kevesebb a több, s mindennek meg van az arany középútja, ahogyan Horatius is mondta: „Az 

arany középben vagyon az boldogság…” Ugyanezt mondta Vörösmarty is: „Sík mezőben 

hármas út, jobbra, balra szertefut, a középső célba jut.” 
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Gyűjtsd az információkat

„A tudás hatalom”22

Gyűjtsd az információkat23

Szelektáld az információkat24

 

 Mindenki csak azt tudja megcselekedni, amiről ismeretei vannak. Ehhez tehát gyűjteni 

kell az információkat, hogy tudjuk, mit és hogyan kell megtennünk a hosszú, egészséges és 

aktív életért. A tudás tehát tényleg hatalmat ad az ember kezébe, hogy úgy tegyen, ahogyan az 

a legjobb eredményt hozza. Már Fontenell is úgy vélte: „Nincs az a tudatlan, akitől a világ 

legnagyobb tudósa ne tanuljon valamit.” Érdemes tehát ellesnünk másoktól azt, amit ők jól 

csinálnak. Eötvös József írta: „Iparkodjál látni! Bekötött szemmel senki nem járhat 

egyenesen.” Gyűjtsük tehát az információkat! Az ember egész életében tanul, minél több 

tudása lesz, annál jobban tudja azt hasznosítani. Ahogyan Szólón is mondta: „Öregszem, 

örökké sok mindent tanulva”. Jó lenne persze, ha eleve mindent tudnánk, de ahogyan 

Chamfort is jelezte: „Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába.” Szinte 

sohasem tudjuk, mi vár ránk életünk egyes szakaszaiban, de amennyire lehet, érdemes rá 

felkészülni. Nem elég azonban, ha sok tudást gyűjtünk, vigyázni kell az ismeretszerzésnél, 

hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól. Sokszor ez nehezebb is, mint az 

ismeretek megszerzése. Itt van például az internet, ahol rengeteg információra tehetünk szert. 

Ezek jó része viszont nem igaz, félrevezető. Minél több tudásunk van egy adott dologról, 

annál inkább ki tudjuk rostálni az ocsút a búzától. Goethe is azt írta: „Rejtély ez itt nekem, 

temérdek. Hát élj tovább, majd csak megérted.” Szerezzünk tehát minél több ismeretet, de 

szűrjük meg a helyeset a helytelentől. Ez sokszor nem egyszerű feladat, de törekvés 

eredménye megéri mindezt. 
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Ne árts !25

Drogok

Dohányzás

Alkohol

Elhízás

Betegségek elkerülése

Testi változások elkerülése

Életrontó életstílus

 

 Talán rögtön az elején kellett volna felhívni arra a figyelmet, milyen fontos, hogy az 

ember ne tegyen olyat, amivel saját magának árt. Széchenyi szerint is: „Az öncsalás, 

esztelenség.” Mindenki tudja, hogy másokat becsapni erkölcstelen dolog. Ennél azonban még 

talán rosszabb az, mikor valaki önmagát csapja be azzal, hogy olyat tesz, mely még tudomása 

szerint is árt neki. Pedig az ember képes összekötni az okot és az okozatot. Olyan, mint 

Pavlov kutyája, akinek mikor enni adtak, csengettek is. Később már csak csengetni kellett, s 

kutyus tudta: jön az étel. Összekötötte tehát a csengetést az evéssel. Az ember is ismeri az ok 

és okozat közötti összefüggést. Sajnos azonban minél távolabb van az ok az okozattól, annál 

inkább kezdenek sokan megfeledkezni az összefüggésről. Mindenki tudja például, hogyha 

kálium cianidot eszik, nagyon gyorsan meg fog halni. Egy-két öngyilkos jelölt kivételével 

tehát nem is teszi senki, hiszen van néhány másodperce, s meghal. A drogokkal már más a 

helyzet, hiszen (a túladagolás kivételével) nem rögtön halnak bele, de sokan látják, hogy a 

drogozás nem vezet hosszútávon semmi jóra, tehát nem élnek vele. Néhányan azonban már itt 

kezdenek elveszni. Csúnya dolog másokat becsapni. de önmagunkat szembe köpni talán még 

nagyobb erkölcstelenség. Ha tudom tehát, hogy a drog árt – nem teszem. Ha még távolabb 

van az ok és az okozat - mint például a dohányzás esetében – még több ember „felejti el” az 

összefüggést. Pedig ha mást nem is, de azt megtanulhatta az ember: ingyen ebéd nincs, 

mindenért fizetni kell (egyszer). Sokan mondják, hogy „hol van az még” de ez is önbecsapás, 

hiszen egyszer minden eljön, s akkor benyújtják a számlát. S a dohányzás nem csak tüdőrákot 

okozhat, hanem nagyon sok más betegség faktora is, a szív és érrendszer betegségeitől kezdve 

egyéb betegségekig is. Sokszor a másodlagos, harmadlagos hatások olyanok, amire nem is 

gondolnak. Egy-egy hajlamból nem is lenne például betegség, ha valaki nem dohányozna. 
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Ugyan ez a helyzet a túlzott alkohol fogyasztás esetében, de még az elhízásnál is. Sokan itt 

veszítik el az összefüggést, pedig köztudott, hogy a túlsúly rengeteg betegség faktora, szintén 

a szív és érrendszeri betegségektől a cukorbetegségen át a magas vérnyomásig, stb. Már a 

gyermekkori túlsúly előrevetíti például a rövidebb élettartamot. Érdemes tehát annyit ennünk, 

amennyire szükségünk van, se többet, se kevesebbet. A többletet szervezetünk zsírként 

elraktározza, s ezzel egyenes út vezet a zsír és lipid-háztartás felborulásáig, mely pl. 

érelmeszesedést eredményez, mely kiinduló pontja lesz sok más szív és érrendszeri 

problémának. El kell tehát kerülnünk minden rossz testi változást, életrontó stílust. Aki ezt 

nem teszi, számolnia kell annak negatív következményeivel, a rövidebb élettartammal és az 

egészség elvesztésével. Pedig már Hagedron is tudta: „Csak az egészség az élet.” Spinóza 

elgondolását megfogadva tehát hosszú, egészséges életünk lehet: „… az a legnagyobb 

rabszolga, aki élvezetének rabja, és sem meglátni, sem megcselekedni nem képes azt, ami neki 

hasznos, (s egyedül az szabad, aki teljes lélekkel csakis az ész vezetése szerint él).” 

Add meg a királynak…

Az optimalizálás a maximumot hozza ki

Az optimalizálást minden területen 
alkalmazni lehet26

„A jóból is megárt a sok”27

 

A mondás is azt tartja, hogy add meg a királynak, ami a királyt megilleti. Tehát amire 

szükségünk van, azt mind meg kell kapnunk, de mindennek van határa, s mindennek meg van 

az optimális mértéke. Shakespeare szerint is: „A fölösleggel hamarabb lehet fehér vajat 

nyerni, de az elegendővel tovább lehet élni.” És az optimalizálást minden területen lehet 

alkalmazni, legyen az a táplálkozás, vagy fizikai aktivitás. Az optimumnál a legkisebb is sok. 

S ahogyan szoktuk is mondani, a jóból is megárt a sok. Hippokratész is ezt vallotta: „Ami 

sok, az megárt.” Adjuk meg tehát a királynak ami megilleti, de soha ne adjunk többet e 

kelleténél. Mindkét esetben rosszul teszünk, ha ettől eltérünk. 
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Tarts meg az egyensúlyt

Az egyensúly felbomlása láncreakciót 
indíthat

A leggyengébb láncszem

Prevenció28

 

 Életünk során folyamatosan változunk, de folyamatosan törekszünk is az állandóságra, 

például az egyensúlyra, mikor minden a lehető legoptimálisabb. Sokáig nem is gondolunk 

erre, csak mikor már késő, például betegek leszünk. Egyensúlyi helyzetünkben érezzük 

magunkat a legjobban, s lehetünk boldogok. Ebből kibillenve sokszor sok más probléma is 

keletkezik, főleg idős korban, mikor az egyensúly elvesztése akár láncreakciót is okozhat. Ez 

történik sokszor az idős kori betegségeknél, egyik hozza magával a másikat. Persze mindenki 

más, s mindenkinél más lehet például egyensúlyának leggyengébb láncszeme, még akkor is, 

mikor Magyarország lakosságának több mint fele szív és érrendszeri problémák miatt hal 

meg, tehát ez a gyenge láncszemük. Ha ismerjük ezeket (például tudjuk, hogy családunk 

milyen egészségügyi gondokkal küzdött, amire nekünk is lehet hajlamunk), próbáljuk meg 

ezeket tudatosan elkerülni. Ennek egyik legjobb módja a prevenció, a megelőzés. Ha valamit 

megelőzök – például betegséget, akkor azt nem kell gyógyítani, s nem szenvedem el annak 

összes következményét. Gracián szerint is: „Némelyek keveset tesznek bajaik ellen, és 

megkétszerezik azokat, mert nem képesek viselni.” 

 Minden organizmus annál tovább képes időben fennmaradni, minél jobb 

védőrendszerekkel rendelkezik az entrópia (rendezetlenség) növekedésének 

megakadályozására. Az emberi szervezet számtalan védelmi rendszert alakított ki az idők 

során,  int amilyen például az immunrendszer, mely védi szervezetünket mind a külső ágensek 

(pl. vírus, baktérium), mind pedig a belső elváltozások (pl. daganatok kialakulása) ellen. De 

más védőrendszereink is vannak, ahogyan a DNS-ünket is segíti egy javító enzimrendszer, 

stb. Sok-sok védelmi rendszerünk van, tehát, s így tudjuk védeni, ami védhető. 
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Védd, mi védhető

Társadalmi környezet: család…29

A testi épség: „ép testben ép lélek”

Immunrendszer

Károsítások elleni védőrendszerek

 

 Sokan nem tudják, hogy az emberi léleknek is szüksége van védelmi rendszerekre, 

mivel például az ember közösségi lény, s lelke is csak akkor ép, ha közösségben van, s ott jól 

érzi magát. Egyik védelmi vonalunk tehát a társadalmi környezetünk is. Aki családban él, 

hosszabb ideig él, mint a magányos emberek. Már Vörösmarty is azt gondolta: „Aki maga néz 

a tálba, azt az étel nem táplálja…” De Goethe is azt mondta: „Mily boldogság, ha ketten 

egyesülnek! Magányosan ki sírhat, ki örülhet?”  

 Sokan, mikor a hosszú életre gondolnak, azt hiszik, hogy az abból áll, ha testünknek 

mindent megadunk, amire szüksége van. Sokan nem is gondolják, hogy lelkünk egészsége 

legalább olyan záloga a hosszú egészséges életnek, mint testünk jóléte. Mindenki ismeri a 

mondást: Mens sana in corpore sano – ép testben ép lélek. Kevesen tudják azonban, hogy az 

ép lélek szükséges az ép test megtartásához is, az is legalább akkora jelentőségű. Mindkét 

énünk összeköttetésben van egymással, egymásra hatnak. Ez fejeződik ki a 

pszichoszomatikus betegségek esetén is, mikor a lélek betegsége a testi betegséghez vezet. 

Nem elég tehát csak a test immunrendszerére és egyéb védőrendszerére koncentrálni, de 

lelkünk egészségére ugyanúgy oda kell figyelnünk. Szociális kapcsolataink tehát segítik 

lelkünk egészségét is. Ez igen fontos például időskorban, mikor sajnos egyre fokozottabban 

veszítik el az emberek kapcsolataikat, legyen az a család, rokon, barát, ismerős, stb. Mér a 

társadalom is kicsit kirekeszti az időseket a társadalom életéből, hiszen már nem ágyazódnak 

bele úgy, mint mikor dolgoztak. Törekedni kell tehát idős korban is a kapcsolataink 

megtartására, ápolására, hiszen a magányos ember könnyen depressziós lesz, s az említett 

módon a lélek betegsége testi változásokat fog indukálni. 
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Erősíts, ha tudsz

„Ki sokat markol, keveset fog”

Ami elég, az elég

Az élet vizére még várni kell

„Amit megtehetsz ne halaszd holnapra”

 

 Vannak élethelyzeteink, mikor kicsit többre van szükségünk, mint általában a 

hétköznapokban. Szervezetünknek mindig vannak tartalékai, amit mozgósítani lehet, ha arra 

különösen szükség van. Még idős korban is képes az emberi szervezet a kompenzációra, hogy 

pótolja azt, ami elveszett – egy bizonyos határig. Természetesen nem lehet szervezetünket 

kizsigerelni, vissza kell adnunk azt, amit a normál szint felett elvettünk – ki kell pihenni 

magunkat.  Nem szabad semmit sem túlhajtani, mert ahogy a mondás is tartja: aki sokat 

markol, az keveset fog. Elégedjünk meg azzal a teljesítménnyel, amire szervezetünk normális 

állapotában képes. Amit viszont meg tudunk tenni a hosszabb, egészségesebb életünkért, azt 

tegyük meg, hiszen az élet vizére még sokáig kell annak várni, aki arra vár. Azonban már a 

mai tudásunk is elég volna arra, hogy mindenki akár 20 évvel megnövelhesse élettartamát, a 

gerontológia eredményeinek felhasználásával. Amit tehát megtehetsz, ne halaszd holnapra, 

hiszen csak két nap van, mikor semmit nem tehetsz s ez a tegnap és a holnap. Ma viszont 

mindenki rendelkezésére állnak a lehetőségek, hogy életét hosszúvá, aktívvá és egészségessé 

tehesse. 

Ehhez azonban minél hamarabb el kell kezdenünk megtenni azokat a dolgokat, melyek 

segítenek a szép öregkor megélésében. A legtöbbet a fiatalok tehetik, ezért is volna fontos 

nekik tudniuk a lehetőségeikről s az szerint is élni. De az időseknek is megvannak a 

lehetőségeik, bár már kevesebb, mint a fiataloknak. Viszont bármely kor tartogat további 

lehetőségeket, hogy egészségünket fenntartsuk vagy visszaállítsuk, azaz sohasem késő. Az 

öregedés már a fogantatás után elkezdődik még akkor is, ha annak jeleit csak később vesszük 

észre. Tehát nem 50 év után kezdünk öregedni és fiatalon tehetünk a legtöbbet. Ovidius is azt 

mondta: „Gondold meg fiatal fővel, hogy a tél hamar eljő, így nem esik meg, hogy rosszra 
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fecsérled az időd.” Tehát korán kell kezdeni a jó eredményért, ahogyan azt Petrarca is 

gondolta: „Urak, lássátok, hogy röpül az élet, időnk leperdül, megkondul az óra, s kapkod 

nyakunkba már a halál körme görbén.”  

Kezd korán, és alkalmazkodj

Nem 50 év után kezdődik az öregedés

Minél hamarabb, annál jobb30

Vannak elkerülhetetlen változások, 
alkalmazkodj hozzá: adaptáció31

A nádszál meghajlik, míg a fa eltörik32

 

Persze nem lehet minden öregedéssel járó hatást kivédeni. Vannak elkerülhetetlen 

változások de ezekhez tudunk alkalmazkodni, sőt érdemes is. Vannak tehát képességeink, 

melyek csorbát szenvednek, vagy akár el is vesznek. Így vélekedett Tu Fu kínai bölcselő is: 

„Az életnek sorja mindig búcsúzás, gyermeknek, öregnek miért volna más? Hajdanvolt erőm 

ha rád gondolok, elrévedezve sóhajtok nagyot.” Az ember azonban tud alkalmazkodni, 

adaptálódni a megváltozott helyzethez is. S lesznek az idős korban is olyan dolgok, melyek 

boldogsággal töltenek el bennünket. D’Aubigne szerint is: „… áldott öregség, melyben nem 

munka vár, de higgadt élvezés!” Amink viszont megvan, azt használnunk kell, mert amit nem 

használunk, az elkorcsosul. S bár amit használunk, az elkopik, de sokkal lassabban, mint 

mikor elkorcsosul. Diderot is azt írta: „Inkább elhasználódni, mint berozsdásodni.”  

Az elkerülhetetlen változásokkal érdemes megbékélni, mert a gyenge nádszál 

meghajlik a szélben, de az erős fa viszont eltörik. „El kell tűrni az öregséget” – mondta már 

Madame de Sévigné is. Amin tudunk változtatni azt tegyük meg, amin viszont nem, az 

fogadjuk el – ez lehet az idős kor egyik bölcsessége.  

Ahogyan szokták mondani, a földi örökkévalóság ma számunkra az a 120 év, mely 

ember számára megélhető. Ezt a kort szinte kivétel nélkül (néhány genetikai betegség 

kivételével) mindenki elérhetné. S hogy még sem érik meg, azt mindenki „magának 

köszönheti”. Nem a genetikánk miatt él egy ember 120 évig, míg a másik csak 70-ig. Ehhez 

életmódunknak és gondolkodásmódunknak van köze, nem pedig genetikánknak. Bár minden 
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ember a másiktól mintegy 0,1%-ban különbözik, de emiatt a genetikai eltérés miatt csak kb. 1 

évtized eltérés lenne okolható, nem pedig sok-sok évtized.  

Fogadd el, ami neked jár

120 év az örökkévalóság33

Ha szerencséd van, meg fogsz öregedni: 
az életnek 3 szakasza van

Vásárolható élet:
- társadalom
- anyagi helyzet
- képzettség 
- gondolkodásmód

Goethe: Az öregkort (csak) nem megérni, elviselni (is) művészet.

 

 Fogadjuk el tehát ami nekünk jár, az a kb. 120 év. Martinus Magister így írt: 

„Élek, s hogy meddig, nem tudom, 

 meghalok, bár nem akarom 

 megyek s egész utam titok, 

 csoda, hogy jókedvű vagyok.” 

Életünknek a születés után 3 nagy szakasza van, még akkor is, ha pl. a WHO szerint akár 5 

évekénkénti szakaszokat is tudnánk megkülönböztetni (pl. öregedő, öreg, aggastyán, 

matuzsálem, stb.). Érdemes mindhármat megélni, s ahogyan szoktuk is mondani, akinek 

szerencséje van, az megöregszik. S ennek az öregkornak nem kell rossznak lennie, olyan lesz, 

amilyenné tesszük. Idős korunkra nem kell betegnek lenni, ez nem az öregkor velejárója, 

maga az ember teheti rosszá. Ha betartjuk az öregedés 10 parancsolattá, az sokat segíthet 

nekünk abban, hogy hosszú, egészséges és aktív idős kort élhessünk meg. 

 Goethe azt mondta: „Az öregkort nem megérni, elviselni művészet”. Én egy kicsit 

módosítanám csak ezt a kijelentést, mi szerint az öregkort nem csak megérni, de elviselni is 

művészet. Éljünk tehát e lehetőségeinkkel, ebben segít ez az írás is, természetesen a teljesség 

igénye nélkül. Csak néhány alapgondolatot tartalmaz ez az írás, de ha megfogadjuk ami benn 

van, már sokat fog segíteni a szép öregkor megélésében. 
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MAGYAR GERONTOLÓGIA 
 

Nyomtatott verzió: ISSN 2062-3682 

On-line verzió: ISSN 2062-3690 

 

A Magyar Gerontológia negyedévenként megjelenő folyóirat, a hazai biogerontológia, 

geriátria és szociális gerontológia tudományos- és közélet első írásos fóruma; a Gerontológiai 

Tudományos Koordinációs Központ, a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság, valamint 

a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság, közös kiadványa. A folyóirat a 

későbbiekben elektronikus formában is elérhető lesz a http://www.oregedes.hu weboldalról. 

 

Céljaink: 

- hazai gerontológiai fórumot nyújtani, és integrálni a hazai szociális, orvosi és kísérletes 

gerontológia képviselőit 

- különös hangsúlyt kívánunk helyezni a gerontológiai prevencióra 

- a mind módszertanában, mind pedig eszköztárában inter- és multidiszciplináris 

gerontológia kapcsolódó szakterületei eredményeinek ismertetése 

- szakmai forrása kívánunk lenni a gerontológia graduális és posztgraduális képzésének 

- kitekintési lehetőséget nyújtunk a nemzetközi gerontológiai eseményekre és 

eredményekre 

- fórumot kínálunk minden gerontológiával kapcsolatos hazai törekvésnek, legyen az 

hivatalos (pl. szakmai kollégiumi, minisztériumi), vállalati vagy 

magánkezdeményezés 

 

Általános tudnivalók: 

 A Magyar Gerontológia lektorált folyóirat, melyben az alábbi típusú írásokat 

közöljük: 

1. Eredeti közlemény, a gerontológia minden területéről az alapkutatástól a mindennapok 

gyakorlatáig 

2. Összefoglaló tanulmány (elsősorban felkérésre vagy előzetes egyeztetéssel) 

3. Közérdekű közlemények (hirdetmények, ismertetők, stb.) 

4. Bemutatkozás (egyes intézmények megismertetése) 

5. Külföldi folyóiratok, konferenciák közleményeinek ismertetése 

6. Levelek a Szerkesztőségnek (észrevételek, problémák, megjegyzések) 

7. Termékismertetés (elsősorban felkérésre vagy előzetes egyeztetéssel) 

8. Társdiszciplínák eredményeiből 

9. Olvasónapló 

10. Történelmi visszatekintés (arcképcsarnok, tudománytörténet, stb.) 

A lektorálás nyílt rendszerű, azaz a szerző(k)nek joga van ismerni a lektor(ok) személyét. 

 

http://www.oregedes.hu/
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ÚTMUTATÓ A KÖZLÉSHEZ 

 

Formátum 

 A kéziratot A/4-es méretű fehér lapon, lehetőleg MS Word formátumban, 2-es 

sorközzel, Times New Roman 12 betűtípussal és körben 2,5 cm-es margóval kérjük írni. A 

tagolása (eredeti közlemények esetén): 

Címoldal:  

- a munka rövid, de minden lényegi elemet tartalmazó címe 

- a szerzők teljes neve 

- a szerzők munkahelyének megnevezése 

- a levelező szerző teljes levelezési címe, telefon és faxszáma, e-mail címe 

- rövid futócím (max. 40 leütés) 

- kulcsszavak (max. 5) 

Összefoglalás: maximum 100 szó, magyar és angol nyelven (angol címmel is) 

Bevezetés: a közlendő téma rövid ismertetése, különös tekintettel a sokirányú érdeklődésű 

olvasótáborra. Nem elég tehát a közlendőket szűk szakmai környezetben elhelyezni, 

általános ki- és betekintést kell adnia. Nagy hangsúlyt helyezzenek a társterületekkel 

való kapcsolatokra, átfedésekre. 

Módszerek: a használt módszerek, eszközök leírása, betegcsoportok és egészséges csoportok, 

kísérleti minták (állat, sejttenyészet) ismertetése röviden, de szakszerűen. Ha a törvény 

megköveteli, az etikai bizottság hozzájárulását is kérjük jelezni. 

Eredmények: a megfigyelések, kísérletek eredményeit áttekinthető formában, amennyiben 

csak lehet, ábrával, táblázattal és képekkel illusztrálva, a fő eredményekre koncentrálva 

kérjük leírni. A fejezet végén pontokba sorolva adják meg a végkövetkeztetéseket. 

Megbeszélés: Az eredmények értékelését kérjük összekötni a hasonló témában eddig 

ismertekkel is. A szűk tudományterület mellett, lehetőleg más területekkel való 

kapcsolódását is tárgyalják meg. Jelezzék a lehetséges további irányokat és lépéseket is, 

ugyanakkor kerüljék az alap nélküli spekulációkat. 

Ábrajegyzék: A számozott ábrák és táblázatok (1. ábra…, I. Táblázat…) értelmezését kérjük 

leírni (cím, leírás, jelmagyarázat) úgy, hogy a szöveges résszel egységet képezzen, a 

kettő egymást ne ismételje. 

Illusztrációk: Az ábrákat, képeket kérjük digitális formátumban megadni (a lehető legkisebb 

memóriaterjedelemben, még a kép élvezhetőségének csorbulása nélkül: pl. jpeg 

formátum), a táblázatokat MS Word, vagy MS Excel formátumban. Egy ábra (táblázat) - 

egy lapon legyen. 

Irodalom: a szövegben a szerzőt (szerzőket: XY és mtsai) és a közlés évszámát zárójelben 

kérjük feltüntetni. Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendben kérjük, a következő 

formátumokat használván: 

Tröster H, Metzger T, Semsei I, Schwemmle M, Bachmann MP. (1994): One gene, two 

transcripts: Isolation of an alternative transcript encoding for the autoantigen La/SS-B 

from a library of a patient with primary Sjögren’s syndrome.  J Exp Med 180: 2059-

2067. 

Semsei I. (2003): A hosszú élet génje. InterPress Magazin, június: 16-19. 

Frolkisz VV. (1980): Az öregedés és az életkor. Gondolat Kiadó, Budapest (ISBN 

963 280 903 3). 

Kovács M. (Szerk.) (2003): Az időskori depresszió és szorongás. Springer Tudományos 

Kiadó, Budapest (ISBN 963 547 837 2). 

Richardson A, Semsei I. (1987): Effect of ageing on translation and transcription. In: Review 

of Biological Research in Aging Vol. 3, pp. 467-483. Ed.: M. Rothstein. Alan R. Liss 

Inc., New York (ISBN 0-444-82824-9). 
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Semsei I. (2003): A génexpresszió vizsgálata az öregedés során és egyes autoimmun 

szindrómákban. MTA doktora értekezés, Budapest. 

Magyar Közlöny (1996): 64. sz. (VII. 26.) Népjóléti Minisztérium 20/1996.  

Csak már elfogadott, vagy kiadott közleményeket idézzenek, s melyeket a szövegben is 

említenek. Személyes közléseket a szövegben kérjük jelezni.  

Elektronikus címek: a szövegben, zárójelben számozva (e-cím 1) idézzék, a pontos feltalálási 

helyet pedig az Irodalomjegyzékben a cikkeket követően sorolják fel, pl.: 

1. http://www.oregedes.hu 

A többi közleménytípusnál a módszerek rész kivételével minden részt hasonlóan kérünk 

kialakítani, esetenként az eredmények és megbeszélés részt össze lehet vonni. Mindemellett 

kérjük, törekedjenek a tömör, tagolt, lényegre törő, pontos, logikus és áttekinthető közlésre. 

 

Terjedelem: 

 Alapvetően nem szabunk terjedelem korlátokat, de kérjük a tömör, lényegre törő 

közlést (kb. mintegy 10 gépelt oldal [összefoglalóknál 20] plusz ábrák, táblázatok, irodalom). 

A terjengősséget és a felesleges ismétléseket (szöveg és ábra) kérjük kerülni. Az irodalmi 

hivatkozások száma ne haladja meg eredeti közleményeknél a 25-öt, összefoglalóknál az 50-

et. 

 

Helyesírás: 

 A lehető legnagyobb mértékben törekedjenek a magyar írásmód alkalmazására. Az 

angol és latin szavak csak elkerülhetetlen mértékben legyenek jelen, azok magyar 

megfelelőjét alkalmazzák. Az egységesség fenntartása érdekében fenntartjuk a jogot, hogy (a 

szerzővel konzultálva) a megkívánttól eltérő írásmódot javítsa. Az elkerülhetetlen 

rövidítéseket az első megjelenés helyén a rövidítendő szöveg után zárójelben kérjük megadni. 

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy - noha a szakterület ismerője számára egyértelmű és 

kényelmes a sok rövidítés használata, másoknak ez korántsem az, sőt igen zavaró lehet. 

 

Kéziratok beküldése: 

A kéziratokat  

2 példányban, kísérőlevéllel a főszerkesztő postacímére kérjük: 

Dr. Semsei Imre 

Debreceni Egyetem, OEC, Egészségügyi Kar 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4,  

vagy elektronikus formában a: semsei@de-efk.hu email címre. 

 

A kézirat elfogadása után elektronikus adathordozón (floppy, CD), vagy a fenti e-mail címek 

valamelyikére is kérjük a teljes anyagot (szöveg, ábrák, táblázatok, képek, stb.). 

 

http://www.oregedes.hu/
mailto:semsei@de-efk.hu
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