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Az átlagéletkor alakulása

Az átlagéletkor alakulása

A koreloszlás változásai

A koreloszlás változásai
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A koreloszlás változásai

Egyes korosztályok arányainak
változása Magyarországon

Az átlagéletkor alakulása Magyarországon

A
halandóság
alapirányzatai
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Következmények







Egyre több idős ember van
Nő az idősek aránya a társadalomban
Egyre kevesebb eltartottra egyre több eltartott
jut
Egyre több idős beteg ember van
Az idős emberek döntő többsége nő
Egyre nagyobb társadalmi problémával kell
szembenéznünk
– A munkamegosztásban
– Az idősek ellátása (egészségügyi, szociális) terén

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
a. oktatás


A gerontológiát oktatók képzése



A gerontológia oktatása szakemberek számára






Megoldási lehetőségek















0. Taigetosz
Ez ugyan meglehetősen morbidan hangzik, de ez történik akkor, mikor a
társadalom nem orvosolja az elöregedésből adódó problémákat. Azaz a
biológiailag, egészségileg, gazdaságilag, szociálisan, stb. „gyenge” idős emberek
kikerülnek a társadalmi munkamegosztásból és idő előtt elhaláloznak.
1. Egészségi állapot javítása
A gerontológia elsődleges célja az emberi élettartam meghosszabbítása,
ugyanakkor rögtön ez után következik a másodlagos cél is, hogy a
megnövekedett élettartam minél egészségesebben teljen. Ennek módszerei:
a. oktatás (pedagógia, andragógia, gerontagógia)
b. prevenció
c. gyógyítás-ápolás
d. rehabilitáció
3. Idős emberek részvétele a munkamegosztásban
a. nyugdíjkorhatár emelése
b. idősek bevonása (megtartása) a munkába(n)
4. A születések számának emelése (késői hatás)

A Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság honlapja

biogerontológia (geriátria)
szociálgerontológia
pszichogerontológia

A gerontológia oktatása nem szakembereknek




fiatalok (pedagógia)
felnőttek (andragógia)
idősek (gerontagógia)
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GERONTOLÓGIAI
TUDOMÁNYOS
KOORDINÁCIÓS
KÖZPONT

A Gerontológiai Tudományos Koordinációs
Központ honlapja

SEMSEI IMRE
igazgató
Debreceni Egyetem

Honlap: http://gtkk.de-efk.hu

Egészségügyi Kar

OKTATÁS

Magyar Gerontológia

Dr. Semsei Imre
GERONTOLÓGIA

Segédjegyzet

MAGYAR GERONTOLÓGIA

1. évfolyam 1. szám
2009. Január
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KONFERENCIA

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
b. prevenció
a lehetőségek területei







A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE AZ ÖREGEDÉS
PREVENCIÓJÁBAN
A mediterrán étrend
Táplálkozástudományi szakértők véleménye
szerint a mediterrán országok lakosainak
életszínvonala és élettartama kiugróan magas. Ezt
a mediterrán országokban élők táplálkozási
szokásaival és életmódjával hozzák kapcsolatba.
A mediterrán étrend zöldségek, gabonafélék,
hüvelyesek gyümölcsök, olívaolaj és sok hal
egyensúlyán alapul.
Rost: Jellegzetesek a mediterrán étkezésben a növények,
melyek különböző formákban (gabonák, hüvelyesek,
gyümölcsök, zöldségek) vannak jelen.
Vitaminok: A változatos zöldségeket kínáló mediterrán
étrend felülmúlja minden vitamin ajánlott napi
minimumdózisát.
Olívaolaj: Az olívaolaj ideális arányban tartalmaz
zsírsavakat az egészséges diétához: 73 százalékban
egyszeresen telítetlen, 8 százalékban többszörösen
telítetlen zsírsavakat. Az E-vitamin antioxidáns
tulajdonsággal bír.

Genetikai meghatározottság
Életmód
- táplálkozás
- fizikai aktivitás
- szellemi aktivitás
Gondolkodásmód
Társadalom

A távol-keleti mozgásformák
hatása, idősebb korban
Gyakorolni bármikor, de leginkább reggel,
felkelés után, vagy este, lefekvés előtt tanácsos.
A gyakorlatokhoz különösebb erőkifejtés
nem szükséges.
Állandóan fenn kell tartani a nyugodt, mély
lélegzést. amíg a nyugati sportok nagytöbbségét
hipoxiás állapotban (azaz oxigénadósság mellett)
műveljük, addig az itt említett mozgásformáknál
a vér oxigéntartalma maximális.
Tartsuk be az edzéselvek két legfontosabbikát:
a rendszeresség és a fokozatosság elvét.
A teljesség kedvéért néha nem árt az
állóképesség növelése érdekében valamilyen más
sportágat is művelni. Erre a célra a legmegfelelőbb
az úszás. Ez terheli legkevésbé az izületeket, és
az egész szervezetet átmozgatja.

6

2010.12.13.

A gyógynövények szerepe az öregedéssel járó
panaszok prevenciójában és terápiájában
Adaptációs készség javítása
A megnövekedett stressz-tényezők fokozatosan
gyengítik az egészséges embert is.
Egyes növényeket/vegyületeket adaptogénnek,
tekintünk amelyek: nem specifikus módon növelik a
szervezet fizikai, biológiai és kémiai hatásokkal
szembeni ellenállását, a sztresszor jellegétől
függetlenül csökkentik, vagy kivédik a stresszor
okozta változást, azaz normalizáló hatást fejtenek ki
és nem toxikusak.
A legismertebb adaptogén gyógynövény kétségtelenül
az ázsiai ginzeng. Általában a szervezet állapotától
függően változnak, tehát kifejezetten normalizáló
jellegűek. A ginzeng kivonatok antioxidáns,
neuroprotektív, trombocita-aggregációt gátló,
daganatos sejtek szaporodását lassító hatását,
teljesítményfokozó, immunmoduláló tulajdonságát in
vitro és állatkísérletekben is igazolták. Jól dokumentált
közléseket ismerünk vérnyomást, vércukor- és
vérkoleszterin szintet normalizáló hatásáról.

Az öregedés lassításának tízparancsolata











1. Akarj hosszú életet
2. Tegyél a hosszú életért
3. Gyűjtsd az információkat
4. Ne árts !
5. Add meg a királynak…
6. Tarts meg az egyensúlyt
7. Védd, mi védhető
8. Erősíts, ha tudsz
9. Kezd korán, és alkalmazkodj
10. Fogadd el, ami neked jár

Társadalom
 Gazdasági fejlettség
 Egészségügyi ellátás
 Szociális ellátás

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET

 Társadalmi bölcsesség
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