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AZ IDŐSEK EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS TÁRSADALMI GONDOZÁSÁRÓL

Dr. Hun Nándor emlékének

Az elmúlt esztendőkbenekedvezőjelenség tanúi lehettünk: az előző időszakokhoz viszo
nyítva jobban előtérbe kerültek az idős nemzedék gondjai, egészségügyi, szociális ellátá
sának kérdései. Talán nem tűnik szerénytelennek a megállapítás, hogy a folyamat
gyorsításában, hatékonyságának növelésében - az állami és társadalmi szervekkel együtt
- a Magyar Gerontológiai Társaság is részt vállalt. .

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK. "A gerontológia tárgya az öregedés folyamatá
nak biológiai, klinikai és pszichoszociális vizsgálata" - fogalmazza meg Hun Nándor
Bevezetés a szociális gerontológiába című monográfiájában. Az öregedés kérdéseinek
fölvetése végigkíséri az emberiség történelmét: többek közt Hippokratész, Arisztotelész,
Galenus, Ciceró, Avicenna, Leonardo da Vinci foglalkozott vele behatóbban. 1489-ben
Gabrielle Zerbi tollából jelent meg az első nyomtatott, gerontológiai tárgyú kötet. A
geriátria fogalmat - a pediátria (gyermekgyógyászat) mintájára - Ignaz Leo Nascher
vezette be l909-ben. A szociális gerontológia kifejezés 1949-ből származik. Kialakult
tehát a gerontológia három fő tárgyköre, amelyek Verzár Frigyes szerint:

a) az alapkutatást szokásos kísérleti gerontológiának is nevezni; az elméleti szakterüle
teket foglalja magában. Vizsgálja az öregedési folyamatok kialakulását, jellemzőit; az
öregedésre, illetve az idős korra sajátos jeleket, elváltozásokat keresi. Sok tudományág
- a szövettan, élettan, kórélettan, kórszövettan, biokémia, fizika, immunológia stb. -
módszereit használja és eredményeit alkalmazza; \

b) a geriátria mint orvosi tudományág az idősek - egészségesek és betegek - orvosi
vizsgálatával foglalkozik, azaz a gyógyító-megelőző tevékenységre szorítkozik. Feladata

··az egészség megtartására irányuló vizsgálatok végzése, az úgynevezett veszélyeztető
tényezők és veszélyeztető betegségek feltárása, a megelőző módszerek kidolgozása; a
betegek kezelése, gondozása, a rehabilitáció; az idős szervezet sajátos reakcióinak kutatá
sa és azok alapján a gyakorlati gyógyítási, gondozási szempontok érvényesítése;

c) a szociális gerontológia az idős nemzedék szociális helyzetének fölmérésével, a
lehetséges és szükséges intézkedések hozatalával, szociális ellátási kérdésekkel, a szociális
gondozás módszereinek kidolgozásával, megvalósításával foglalkozik.

Az említett tagozódás - mint általában tapasztaljuk - nem egyértelmű, sok az átfedés.
Az alapkutatások nem szakadhatnak el a napi orvosi gyakorlattól, hiszen akkor öncélú
kutatássá válnának; a gyógyító-megelőző orvostudománynak be kell építenie ismeretrend-

. szerébe a .kísérletes vizsgálatok eredményeit, végül pedig az egyén nem szemlélhető

szociális körülményeiből kiragadva. Az idős emberre különösen érvényes a három di
menzióban történő vizsgálódás szükségessége: testi, lelki és szociális környezete, sajátos
ságai egyaránt figyelembe veendők. További lényeges szempont: a gerontológia nem
ragadható ki a többi tudományterület közül. Tekintettel kell lennie más orvosi és
társadalomtudományi ágra. Így például az egyes klinikai ágak (belgyógyászat, sebészet,
baleseti sebészet, urológia, szemészet, nőgyógyászat, tüdőgyógyászat) szakembereinek
egyetemlegesen kell foglalkozniok az egészségesekkel (megelőzés), betegekkel (kezelés,
gondozás, rehabilitáció) - és ezen belül természetesen az idősekkel is. Gyakran említik,
hogy kivétel a csecsemő- és gyermekgyógyászat - megnevezhető azonban két olyan
terület, ahol egyértelmű a kapcsolat: a népesedés (az idősek számának és arányának
alakulásában, illetve növekedésében fontos szerepet játszik az újszülött-halálozás esők

kenése, a gyermek- és a külőnbözö fertőző betegségek gyógyíthatósága stb.), és a szociá
lis ellátás (a családszerkezet átalakulása, az unokák léte vagy nemléte stb.) fontos
befolyásoló tényező.
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2. ÁLTALÁNOS EPIDEMIOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS ÉS PROGNÓZIS. Az Egészség
ügyi Világszervezet illetékes szakértő bizottsága az emberi életkorokat a következők

szerint csoportosította: 0--14év: gyermekkor; IS-24 év: fiatalkor; 25-39 év: fiatal felnőtt

kor; 40-59 év: idős felnőttkor; 60-74 év: idősödő kor; 75-89 év: idős 'kor; 90-x év:
aggkor. A gyakorlatban azonban - a szocialista országokban és így Magyarországon is
- lényegében a 60 éves korhatárt szabják meg idősödésnek. Ennek ésszerű oka, hogya
nyugdíjba vonulás ideje ezen országokban többnyire 60 év körül van. Bármennyire is
pontatlan ez az évszám, főleg a szociális tapasztalatok igazolják helyességét. Semmilyen
általános kategorizálás nem menthet föl azonban bennünket az idősek egyedi értékelése
alól: gondoljunk például az "idős fiatal" és a "fiatal idős" árnyalt kifejezésekre, amelyek
jól utalnak az öregedés különbözőségeire is. . .,

a) Demográfiai áttekintés. A legutóbbi statisztikai adatok tükrében érdemes áttekinte
nünk a demográfiai adatokat az említettek bizonyítására. 1960-hoz, az általunk válasz
tott bázisévhez viszonyítva a 60 évesek és az annál idősebbek, a nyugdíjkorhatáron
felüliek, a tényleges nyugdíjasok száma, valamint a nyugdíjasok össznépességen belüli
aránya fokozatosan nőtt. Elsősorban az idős nők száma emelkedett, tehát mind több
magányos, illetve egyedülálló idős nő gondozásával kell számolnunk. Az adatokból
egyértelműenmegállapítható az is, hogy gyakorlatilag a lakosság Ys-e az idős nemzedék
hez tartozik, tehát a magyar népesség 20%-át közvétlenül érintik a gerontológia kérdései;
közvetve természetszerűleg mindenkit (családtagok, munkatársak stb. révén).

b) Előrejelzés. Szabó István, Magyarország várható népességének kérdéseit elemezve,
írja: "A népesség elöregedése a fejlett országokban általárlos jelenség, mértéke mindig
a termékenység és halandóság egymáshoz való viszonyától függ, különösen gyors azon
ban a folyamat a termékenység csökkenésének időszakában."

Különböző módszerrel összeállított számítási változatokat is közöl az 1981-2021
közötti évekre. Mint kiderül, "a 60 éves és idősebb népesség aránya minden változatban
növekszik, a számítások minimálisan 24, maximálisan 40%-kal magasabbnak jelzik a
korcspport arányát 198l-hez viszonyítva az időszak végére, 2021-re. Ez abszolút szám
ban minden változatban 430 OOO körüli többletet jelent. Az abszolút többlet feltűnő

egyezése nem véletlen, hiszen a mai 20 év fölöttiekről, életben maradókról van szó, döntő
többségük pedig éppen a mai 2Q-40 éves, viszonylag nagy létszámú korosztályokból
származik. A halandóság kisebb változásai következtében az eltérés csak néhány ezer fő

lehet."
Hun Nándor a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 60, valamint a 80 évesek

és idősebbek számának 2000-ig várható létszámnövekedését elemezve nem véletlenül
hangsúlyozta, hogy a 80 évesek és idősebbek számának jelentős növekedése súlyos
szociális gondozási és ezen belül intézeti ellátási feladatokat fog jelenteni az elkövetke
zendő évtizedekben.

Magyarország adatai az iparilag fejlett, városiasodott országok mintaszerű mutatói
ként is használhatók. A tendenciák ugyanis ezen országokban egyezőek, kivéve azokat,
ahol a születésszám magas (pl. Hollandia), és ezért az idősek számaránya a lakosság
korösszetételében - a születéskor várható magas élettartam ellenére - mégis alacsonyabb.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének statisztikája szerint például a 65 évesek és az e
fölöttiek aránya az össznépességben 1960-ban 8,3% volt a "fejlett (ipari) területek"-en,
ez 2000-ben várhatóan II A%-ra emelkedik. Mindezen országokban az átlagos élettar
tam is növekszik az ipari fejlődéssel, az életszínvonallal, a városiasodással egyenes
arányban.

3. AZ IDŐSEKELLÁTÁSÁNAK HAZAI KÉRDÉSEI. a) Az egészségügyi ellátás. Az
idősek számának és arányának növekedése jelentős terhelést ró az egészségügyi ellátásra.
Ennek számos objektív és szubjektív oka van. Ajelenség részben az idős k,01 sajátosságai
ból adódik, köztük például a megbetegedési viszonyok - az idősekre általában jellemző,

hogy egyszerre több megbetegedésben szenvednek, ami miatt gyakorta többféle orvosi
ellátásra szorulnak.

b) A gyógyszerekkel szembeni megváltozott reakciókészség (más a fölszívódás, eloszlás,
méregtelení,tés, a szervezeten belüli átalakulás, ürülés stb.) - miközben az idős beteg a
többféle betegség miatt több gyógyszert igényel, gyakrabban észlelhető a gyógyszerek
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csökkent tűrése, kóros kölcsönhatás, enyhe vagy súlyosgyógyszermérgezés. Magyaror
szág sajnos a "gyógyszerszedő" nemzetek közé tartozik, mind gyakoribb a "házipatikák"
fenntartása. Az idősek "elemi létszükségletévé" vált a hosszú listán elkészített gyógyszer
jegyzék tételeinek "fogyasztása". Ez szakmailag megengedhetetlen, és gazdaságilag rend
kívül hátrányos. Az idősek zöme naponta 4-5 féle készítményt, 6-15 darab tablettát szed
be. A gyógyszeres károsodás pedig további nehézséget okoz - a betegen kívül - az
egészségügynek is. A helyzet gyökeres javítása az egészségnevelés hatékonyságának
erőteljes növelését igényli.

c) A csökkent, beszűkűlt alkalmazkodóképesség testi és szellemi vonatkozásban egy
aránt, amelyre elsőként csaknem négy évtizeddel ezelőtt Korányi Sándor hívta föl a
figyelmet. Mindezek következményeként az egészségügyi hálózatot egyre több idős beteg
keresi föl; ma már a járóbeteg-ellátásban részesülők nagy százaléka is idős. A gyakorló
orvosok munkaidejének nagyobb részét - az iparilag fejlett országokban világszerte - az
idősek ellátása foglalja Ie.

A fekvőbeteg-intézetekben ápoltak körülbelül 50%-a 60 éves vagy e fölötti korú. Az
idősek többször és hosszabb ideig igényelnek intézeti ellátást. Különösen a belgyógyásza- .
ti, szemészeti, urológiai, elmegyógyászati osztályok betegei tevődnek össze idősekből, de
fokozatosan a többi szakág is "telítődik". Ezt elősegíti a tudomány fejlődése is, hiszen
az idősebbeket is lehet operálni és rehabilitálni, de a szociális intézeti ellátás elégtelensége
hátrányosan befolyásolja a gyógyító munkát.

d) A társadalmi ellátás. Magyarországon az utóbbi évtizedekben az 'iparosodás és az
urbanizáció következtében sokat fejlődött az idősek társadalmi ellátása. A szociális
gondozás három alapvető formája bontakozott ki: a szociális otthonok, az idősek

nappali és hetes otthonai, valamint a házi szociális gondozás bevezetése.
Közbevetőleg jegyezzük meg: többször javasoltuk - és kezd is elterjedni -, hogy az

"öregek napközi otthona" (ÖNO) helyett az "idősek nappali otthona" (INO) elnevezést
alkalmazzuk. Több helységben ugyanis - kis falvakról lévén szó - az idősek nem vették
igénybe a .napköziket'', mert amiatt a gyerekek csúfolódása érte őket. Az "öreg" 
sokszor pejoratív - kifejezése helyett előnyösebbnek ítéljük az "idős" jelző használatát.

A témakör fontosságát helyesen világítja meg Simonovits István is: "Az öregekrőlvaló
gondoskodás jelentősége világrnéretekben nő. Az életkor meghosszabbodása újszerü és
fokozott igényeket támaszt az egészségügyi és szociális gondoskodási szervekkel szem
ben ... A szociális szervek feladatai is megnőnek. Mennél öregebb valaki, annál inkább
szorul mások segítségére. Növeli számukat az is, hogy alcsalád tagjai közül egyre többen
dolgoznak, és így csökken az otthoni ápolás lehetősége... Az öregek kőzül az állam
szociális gondozásban részesíti azokat, akik keresőképtelenekés nyugdíjban nem része
sülnek" vagy akiknek járadékuk saját fönntartásukra nem elégséges és tartásra, gondo
zásra köteles, vagy képes hozzátartozójuk nincs. A szociális otthonokban. részesülnek
ellátásban azok az egyedülálló öregek is, akik ugyan megfelelő nyugdíjban részesülnek,
de nincs, aki a gondozásukat vállalja. Az öregekről való szociális gondoskodás különbö
ző formái egymásra épülnek. Igy azok az idős emberek, akik még foglalkoztathatók,
szociális foglalkoztatóban dolgoznak (az országban ma már több szociális foglalkoztató
működik), Vannak, akik rendszeres »járadékszerű« szociális segélyben részesülnek, és
abból otthonukban meg tudnak élni. Vannak, akik emellett napközi otthoni gondozás.
ban vagy házi szociális gondozásban részesülnek. A végső megoldás a szociális otthon
azok számára, akik eredeti környezetükben, otthonukban már nem gondozhatók."

Tekintsük át ezek után a konkrét számadatokat: az otthonukban támogatásra szoruló
időseket jelenleg 946 hivatásos és 7386 tiszteletdíjas gondozó látja el. Az idősek nappali
otthonainak száma 1980. év folyamán Magyarországon 835 volt, a rendelkezésre álló
helyeken 23819 személyt gondoztak. A szociális otthonokban 1970-től kezdve ugyan
egyre több idős ember elhelyezésére nyílt lehetőség, de - népgazdasági okokból- rnindez
elmarad a szükségletektől,

Ezen a téren jelentős a Magyar Vöröskereszt tevékenysége is, különösen a területi
ellátásban - elsősorban az úgynevezett veszélyeztetett körülmények között élők fölkuta
tásában. Az önkéntes aktivisták száma 1980 elejére elérte a 72lO-et. A Vöröskereszt
szervezetekben családvédelmi és egészségnevelési bizottságok is működnek, amelyek
munkatervében előkelő helyet foglal el az idősekkel való törődés.
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4. KEZDEMÉNYEZÉSEK AZ IDŐSEK ELLÁTÁSÁNAK GYAKORLATÁBAN. a)
Orvosi és szodális szempontok. Az idősek orvosi - gyógyító-megelőző - ellátásának
korszerűsítéséreMagyarországon is számos intézkedés történt. A geriátriai ellátás tulaj
donképpen két alapformában történik: alapellátás és intézményi (fekvőbeteg-) ellátás.
Szarvas András már 1971-ben foglalkozott járóbeteg-ellátási rendszerben az úgynevezett
geriátriai rendelő megszervezésével, Kecskeméten ezt létre is hozta. Később, 1975-től

bontakozott ki Szegő Imre kezdeményezése Hevesen, Járási Gerontológiai Gondozó
kialakításával. E tevékenység egyik része a geriátriai ellátás; mindez "hevesi modell",
"hevesi módszer" néven került szakirodalmunkba. A gondozóban a nyugdíj előtt álló
lakosokat (54 éves nőket és 59 éves férfiakat) vizsgálják meg általános orvosi - és
külőnbőző szakorvosi - szempontból. Gerontológiai vonatkozásban fölmérik a nyugdíj
előtt állók szociális adatait (lakás, környezet, gyermekekkel való kapcsolat stb.) és
szükség szerint (jogi, adminisztratív stb.) tanácsot adnak nekik. A már említett, mindmá
ig egyetlen magyar szociális gerontológiai monográfiában Hun Nándor leszögezte: "Az
úgynevezett hevesi módszer eredményei vitathatatlanok: egyesíti a területi és az intézeti
ellátást, aktív szűréssel. .., megkeresi a veszélyeztetett öregeket, és nemcsak passzív
módon szemléli a betegeket, hanem állapotuknak megfelelőenigyekszik őket kompenzál
ni, szociális és egészségügyi értelemben egyaránt." A Gondozó célja tehát, hogy áttekint
hető kartotékrendszerrel a "veszélyeztetett időseket" a csecsemő- és gyermekgyógyászati
gondozáshoz hasonlóan - kiszűrje és nyilvántartsa az előrejelzések érdekében is. Leg
újabban Budapesten is megkezdődtek néhány szakorvosi rendelőintézetben a geriátriai
szakrendelések.*

Hun Nándor még a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás területén is ismételten állást foglalt
az elkülönítés, az idősek elszigetelése, külön osztályokon történő elhelyezése ellen. Reha
bilitációs jellegű intézetében a különböző nemzedékhez tartozó betegek közös kórter
mekben kaptak helyet. Mások, így Sinkovits Mátyás az ország egyik legnagyobb kórhá
zában - a budapesti János Kórházban - a bel- és tüdőgyógyászati betegek adatait
összegezve (közöttük szintén jelentős számban talált időseket),geriátriai ágyak létesítését
javasolta. A két nézet közötti különbség a két intézmény más-más adottságaival magya
rázhatók.

Az előbbiek alapján gyakorlati szempontból szükségesnek tartjuk a gerontológiai,
.illetve geriátriai szakrendelések széles körű létrehozását, amelyekben az ez iránt érdeklő
dő szakemberek egyúttal - az integráció jegyében - a kórház-rendelőintézetük

konziliáriusai is lehetnek. Mint szervezési-módszertani irányító egység, feltétlenül ajánl
ható speciális geriátriai intézmény - kórház vagy nagy létszámú beteg ellátására alkalmas
osztályok - kialakítása legalább Budapesten és távolabbi perspektívában az orvosegyete
mi székhelyeken.

A hazai kutatók nemzetközi elismeréséhez nem fér kétség. A Magyar Gerontológiai
Társaság Haranghy László kezdeményezésére alakult; 15 éve tagja a Nemzetközi Geron
tológiai Társaságnak, amelynek munkájában képviselőink tevékenyen részt vesznek,
akárcsak más hasonló nemzetközi szervezetekben, mint a Centre International de Geron
tologie Sociale (CIGS), a FéderationEuropéenne des Personnes Agées, valamint számos
nemzetközi szakfolyóirat szerkesztésében.

b) Néhány alapvető szociálpolitikai szempont. A nemzetközi irodalomban ismételten
föllelhető gondokat Simonovits István a következőképpen ítélte meg: "Elvileg nehezen
eldönthető kérdés, hogy mi előnyösebb az öregek szempontjából: az otthoni gondozás
(területi gondozás) vagy az intézeti elhelyezés. Altalában jobbnak látszik, ha az öregek
megszokott életkörülményeik között maradnak. Az emberek ragaszkodnak megszokott

* Itt jegyezzük meg, hogy Magyarország nem bővelkedik gerontológiai tárgyú könyvekben. Kizáró
lag e témájú folyóiratunk sincs. A rendszeres egyetemi oktatás keretében a gerontológia nem
szerepel az alapképzésben; csupán időszakosan speciál (exsra) kollégium formájában. Az Orvosto
vábbképző Intézet tanfolyamai sorában csak időszakosan található a gerontológia. Várat magára
a gerontológiai tárgykörből tehető szakvizsga engedélyezése, amelynek az egyetemi alapképzésre és
szakképzésre (belgyógyászat, elmegyógyászat, szemészet, urológia stb.) kellene mint specialitásnak
épülnie, ahogy ezt Hun Nándor 1973-ban Oslóban a Centre International de Gerontologie Sociale
kongresszusának referátumában már ajánlotta.
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