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I. 3. A GERONTOLÓGIA 
RENDSZERSZEMLÉLETE ÉS GYAKORLATA 

 
 
 
 
 

1. A fenntartható egészség rendszere  
 
A sikeres és boldog öregedés lényege, hogy a humán életkapacitáson 

belül, mely jelenleg 135–140 naptári év maximális életlehetıségét jelenti, 
az egyén minél hosszabban, kielégítıen, fenntartható egészségben és 
életminıségben éljen. A „fenntartható kielégítı egészség” fogalma többet 
jelent, mint a konvencionálisan használt „egészség”. Tartalmazza az öre-
gedés tudományosan alapozott értelmezését, személyisége biológiai, pszi-
chológiai, szociális és spirituális jellemzıivel egységben. Érthetı, hogy 
megismerése, megértése egyaránt rendszerszemléletet (holisztikus értel-
mezés) igényel, egyénre szabható gyakorlattal. Az eddigi kutatások ered-
ményeként kimondható, hogy az ember nem a naptári évek szerint öreg-
szik – nincs két egyforma öregedés, és minél inkább korosodik, annál in-
kább különbözik másoktól –, normál öregedése során korai személyiség-
jellemzıi válnak mind markánsabbakká, fiatalkori életstílusuk meghatáro-
zottságával. Ilyen megközelítésben az emberi öregedés nem krónikus 
betegségek összessége, hanem a rendszer idıbeni változásainak folyama-
ta egyedi jellegzetességekkel, esély-kockázati mintázataival. Ilyen módon 
az öregedés genetikailag programozott idıbeni változások folyamata, 
fajspecifikus élettartam-kapacitással, genotipikus és fenotipikus megjele-
néssel, személyisége „Én-vezérelt tudatosságával”. A normál és kóros 
változások egyedi kombinációinak felismerése egyben elısegíti a fenntart-
ható egészség minısítését, valamint a személyes és közismereti felvilágo-
sítás egészségmegırzı tevékenységét, nem utolsósorban a geriátriai 
szakorvoslást és gondozást. Az idısödés és idıskor fenntartható egészsé-
ge ebben a rendszerszemléletben soktényezıs, dinamikus idıskép megér-
tését teszi lehetıvé azzal a megállapítással, hogy az idıskori egészség-
romlás nem önmagában az öregedés egyenes következménye (az örege-
dés nem egyenlı betegséggel!), hanem a normál öregedés változásaiból 
származó „esékenységek”, sérülékenységek okozzák az öregedéssel gya-
koribbá váló kórosságokat, betegségeket. Ez egyben azt eredményezi, 
hogy korszerő megközelítésben mind kevésbé beszélünk ún. korfüggı 
betegségekrıl – sokkal célravezetıbb a korral gyakoribbá váló betegsége-
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ket meghatározni (egyszerő példa: az, hogy az Alzheimer-típusú 
demencia ifjúkorban is elıfordul, ha ritkán is, nem jelentheti azt, hogy a 
fiatalok korfüggı betegsége). Az idıskorra gyakoribbá váló végzetes 
megbetegedések okait vizsgálva megállapíthatók voltak a következık: 
egészségügy: 18%, környezet: 22%, genetikai tényezık: 25% és az 
életmód: 40% (Somosi Gy.). Az utánvizsgálatok szerint a személyesen 
leginkább befolyásolható 40% életmód-kapacitásból mindössze 5–8%-ot 
használunk ki fenntartható egészségünk érdekében. Az öregedés fenn-
tartható egészségének károsodása, az egészség-betegség arány eltolódá-
sa többféle következménnyel jár. 

 
 

2. A fiziológiai, mentális, szociális és spirituális 
egészség összefüggései az idısödésben 

 
Az egyén élhetı életét rontja a függıség, tehetetlenség és kiszol-

gáltatottság, melyek következtében személyes autonómiája, önellátá-
sa, öntevékenysége, önbizalma és önértékelése beszőkül, károsodik, 
személyisége depriválódik és izolálódik, majd magányosodik. Számos 
követéses vizsgálat igazolja, hogy a sikeres öregedés szorosan össze-
függ az egyén mentális, azaz lelki egészségével. Ugyanakkor hangsú-
lyozható, hogy miként a fizikális egészségben, úgy a mentális egész-
ségben bekövetkezı hanyatlás sem az elırehaladó korosodás egyenes 
következménye. A kutatók szerint sokkal inkább a korosodással gyako-
ribbá váló betegségek és nem megfelelı kezelésük által keletkezı tü-
netek és panaszok okozzák. Egy rossz szemüveg, hallókészülék, nem 
megfelelı gyógyszerelés önmagában is pszichés zavarokat, zavartsá-
gokat, akár szellemi hanyatlást eredményezhet. Az érzelmi és spirituá-
lis jólétiség alapfeltétele az egészséges öregedésnek, és az érzelmi 
egészség meghatározó összetevıje a szociális interaktivitás. Egyszerő-
en kifejezve: a jó öregséghez szükséges szeretetet adni és kapni.  

A Lawton-modell, valamint a sikeres idısödés ún. Holisztikus 
modellje jól tükrözik az emberi öregedést meghatározó, szemé-
lyiség központú összefüggéseket és tényezıket. 

  
 

3. Az öregedés lassításának és fékezésének lehetı-
ségei („anti-aging” kutatások)  

 
Az öregedés fenntartható egészségének és életminıségének érdeké-

ben elıtérbe kerültek és rohamosan fejlıdnek az „öregedés fékezését” 
célzó kutatások, kialakítva civilizációnk „anti-aging” korszakát. Az örege-
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dés fékezésének biológiai, pszichológiai, szociológiai és spirituális módoza-
tai valóságos „anti-aging” (öregedést fékezı) kultuszt alakítanak. Az em-
ber egyszerre szeretne hosszabban, de testileg-lelkileg egészségben, 
önállóan, öntevékenyen és boldogan élni, mintegy kibıvítve az egészség 
megırzésének programját: hosszan, egészségben, ifjan élni, valamiféle 
életelixírrel! Az ısi és a mai vágyak egyaránt erre irányulnak.  
A scifi-illúziók mellett azonban a világszerte kibontakozó gerontoló-
giai alapkutatások és követéses humánvizsgálatok számos, használ-
ható eredménnyel szolgálnak. Az öregedésteóriák mentén végzett 
kutatások és vizsgálatok mindinkább megerısítik, hogy az életmód-
nak meghatározó szerepe van az élettartamon belüli „esély-évek”, 
vagy másképpen, az egészségben eltöltött idıtartam megnövelésé-
ben – a születéskor és a 30, valamint 60 éves korban várható, élhe-
tı életidı vonatkozásában. Ez lényegében a genetikailag kódolt em-
beri, maximális életkapacitáson belül ad hosszabb életőséget, a 
fenntarthatóbb egészség és életminıség lehetıségével – a már be-
mutatott, ún. Sikeres Öregedés Rendszerének viszonylataiban.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra. A sikeres öregedés meghatározó tényezıi 
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Az életmódhoz tartozó tényezık: táplálkozás, fizikális és szellemi akti-
vitás, szerepválasztás, társas-társadalmi kapcsolódás és tevékenység, 
szabadidıs és sporttevékenység, a valakihez, valamihez, valahova tarto-
zás (mint harmadik életszükséglet) megvalósítása, az élethosszig tanulás, 
a kreativitás, az életöröm, az életet vezérlı célok, stratégiák és adaptációs 
minták (kopingok) kialakítása, végül, de nem utolsósorban az életet stabi-
lizáló Én-fejlesztés, az érett személyiség érdekében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. A Lawton modell. 
 

 
 
4. Az életmód jelentısége az idısödés személyes 
„esély-kockázati” alakításában 

 
Az életmódhoz tartozik szorosan a frusztrációk elkerülése éppúgy, mint 

levezetésük, a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése, és az áthajlás élet-
szakaszának, nem utolsósorban a nyugdíjazásnak személyes kezelése. Kü-
lön figyelmet érdemelnek az élvezeti szerek, kiegészítık. Az alkoholos ita-
lok, kávé, tea, élénkítık és a dohányzás öregedést gyorsító hatásainak ki-
védése, megelızése, szakszerő felfüggesztése minden életkor feladatai 
közé tartozik, de az öregedéssel gyakoribbá váló „esékenység”, sérülékeny-
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ség és a multimorbiditás miatt, halmazati kockázatnak minısíthetık. Az 
öregedéssel gyakoribbá váló megbetegedések gyógyszeres kezelésének 
sajátos, nem kívánt komplikációi önmagukban is, de a polipragmázia 
iatrogén (egyszerre sokféle gyógyszer adásának ártalmai) kockázataival, 
még inkább öregedésfokozódást jelentenek. Meghatározóan öregedést las-
sító hatása igazolható az „aktív életvezetésnek”. Az aktivitásnak nem kiegé-
szítı, hanem ellentétpárja az inaktivitás, mint kockázati tényezı. Az aktivi-
tás energetikai kiegészítıje a nyugalom, vagy aktív pihenés, fizikailag és 
szellemileg egyaránt, mint esélytényezı. Igazodás a humán „circadian rit-
mushoz” (24 órás napi ritmus), az ébrenléti idı tevékenységének beosztá-
sával, az elviselés- arányos terhelések biztonságával, az aktivitásban való 
részvétel személyes örömével, az eredmény irányultság átalakítása részvé-
teli örömre, a lehetıségek szerinti együttes, akár többnemzedékes fizikális 
és szellemi tevékenység formáival. Fontos a folyamatos aktivitásmotiválás 
és a saját kapacitás változásához igazítás, arányosítás. A régebbi hobbite-
vékenységek, újabb lehetıségek és érdeklıdés szerint kialakítható szabad-
idı-elfoglaltságok egyaránt bevezethetık a napirendbe, akár életrendbe. A 
követéses vizsgálatok alapján súlyozott „anti-aging”-értéket képeznek a 
közösségi életben, aktív munkaszerepekben személyes érdekeltséggel vég-
zett munkák. A bevontság, önkifejezés, megbecsültség, a tevékenység 
szükségessége és fontossága, mely a személyes presztízst is növeli – külö-
nösen a naprakész és átlátható feladat –, jelentıs tényezınek tekinthetı. A 
napi fizikális és szellemi tréning programja hatékonyabbnak bizonyul az 
alkalmi tevékenységekkel szemben. A mentális egészség megırzésével, 
akár fejlesztésével az öregedés minısége fenntarthatóbbá válik. Az intellek-
tuális kapacitás a korosodással, a kognitív teljesítmények vonatkozásában, 
normál változásként, fokozatosan és arányosan szőkül (az IQ), ugyanakkor 
a tapasztalati, élményi ill. érzelmi intelligencia (az EQ) fejlıdhet, és ily mó-
don kielégítı, teljes életre ad lehetıséget. Ez a hosszabb életőségnek 
szakmailag elfogadott premisszája egyben az öregedés lassításának is felté-
tele. Külön kell szólni a spiritualitás, a hit és a transzcendens tényezık sze-
repérıl. Kapcsolódhat vallásos, intézményes hitélettel, de intézményen kí-
vüli eszmeiséggel, pozitív életeszményekkel is. A vizsgálatok igazolják, 
hogy az agymőködések specializált alrendszerei, különösen a frontális és a 
jobb féltekei régiókban, fenti feltételek mellett, vagy meditációs helyzetek-
ben, szignifikáns aktiválódást jeleznek (Spect = speciális, agyi folyamatokat 
vizsgáló képalkotó módszer). Ugyancsak számos vizsgálattal igazolt a spiri-
tuális egészségtényezık szerepe, feltehetıen pszichoszomatikus áttétellel 
(lelki eredető szervezeti zavarok, esetleg betegségek). A 100 évesek és 
idısebbek vizsgálatai (hazai vizsgálatok is) megerısítik a hosszabban és 
fenntartható egészségben élık öregedést lassító tényezıi között a szemé-
lyiség valakihez, valamihez és valahová tartozásának jelentıségét, az ér-
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zelmi és értelmi élet arányosságát és nem utolsósorban az elızı életstílus 
aktivitásmotiváltságát. 

 
 

5. Az idısödés/idıskor életminısége  
és a személyiség összefüggései  

 
Ma már nem csupán arról beszélünk, hogy „életet adjunk az 

éveknek”, vagy „éveket adjunk az életnek”, hanem minél hosszab-
ban kívánjuk biztosítani a normál idısödés relatív, ún. „fenntartható 
egészségét” függıség, tehetetlenség és kiszolgáltatottság nélkül. 
Ebben a törekvésben meghatározó tényezı az aktivitás, az érzelmi, 
hangulati és összességében lelki stabilitás, az anyagi, egészségügyi, 
szociális, kapcsolati és támaszbiztonsági feltételek alakulása. E 
meghatározó tényezık alapján érthetıen elıtérbe kerül a személyi-
ség szerepe és jelentısége az idısödésben. Hippokratész több mint 
2000 évvel ezelıtt állította, hogy amilyen életstílusunk volt ifjúko-
runkban, olyan idıskorra számíthatunk. 

A személyiség strukturális elemzése az életkilátások vonatkozásá-
ban jelentıs adatokkal szolgál. Többféle módszer alkalmazásával is 
egyértelmővé vált, hogy a személyiség döntı szerepet játszik az 
egészség megırzésében, a betegségek kialakulásában, gyógyításában, 
rehabilitálásában. Az egyedi „esélykockázati” arányok feltárását a sze-
mélyiség „szerkezeti vizsgálataival” lehet biztosítani. Több ezer idıs 
embernél végzett elemzéseim alátámasztják, hogy a személyiség ily 
módon feltárt és megmért jellemzıi „személyiségmarkerként” használ-
hatók fel a „sikeres vagy sikertelen”, a „normál vagy kóros” öregedés 
elırejelzéséhez. Az idıskor minıségét leginkább veszélyeztetı megbe-
tegedések számbavétele, idıskori jellegzetességeinek feltárása és 
elemzése, elkülönítésük a normál idısödés változásaitól, speciális diag-
nosztikájuk, speciális gyógyszerelésük, rehabilitációjuk a fejlett társa-
dalmak egyik alapvetı dilemmája. „Az orvosilag lehetséges és gazda-
ságilag megengedhetı” konfliktusa a hazai idısellátásban is a legna-
gyobb problémát jelenti. A morbiditási és mortalitási adataink egyaránt 
jelzik az idıskori kardiovaszkuláris, cerebrovaszkuláris, általános 
vaszkuláris megbetegedések súlyát (együttesen az idıskori mortalitá-
sok 60%-át, morbiditásának 45–55%-át képezik). A krónikus megbe-
tegedések sorába a diabétesz, a daganatok, a krónikus obstruktív tü-
dıbetegségek, a csont-, ízületi- és izombetegségek, a lelki egészség 
zavarai és megbetegedései, továbbá a látáscsökkenés, a vakság és a 
hallászavarok tartoznak. 
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6. Az idıskori életminıség legfontosabb tényezıi 
 
Az idıskori életminıség vonatkozásában a következı szempontokat 

emelhetjük ki: 
 

-  Az egyének a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs 
úgynevezett egységes öregedési minta. 

-  Egy szervrendszer vagy funkció gyors leromlása mindig valamilyen 
kóros változás, nem pedig a normál öregedés következménye. 

-  A kapacitás beszőkülésével járó öregedés azonban megnöveli a 
kockázatok kialakulását, ezért fontossá válik a személyes életmód 
és adaptáció.  

-  Az idısek azért betegek, mert szervezetükben kóros folyamatok 
alakultak ki, és nem azért, mert idısek. 

-  Az idısebbeknél egy új betegség kezdete általában az egyén szer-
vezeti rendszerének legérzékenyebb, illetve legsérülékenyebb 
„láncszemét” érinti. Ennek felismerése meghatározza az ellátás 
programjait. 

- Az idısödéssel mindinkább megjelenik az ún. „5 I”: immobilitás, 
inkontinencia, instabilitás, intellektuális hanyatlás és a iatrogenia 
(mozgásbeszőkülés, vizelettartási zavarok, test-egyensúlyi zavarok, 
szellemi változás és az orvosi ártalom). 

-  Mivel több mőködés belsı egyensúlya (homeosztázisa) gyakran 
egyidejőleg változik meg, többféle panasz megjelenésével és egy-
idejő kifejezıdésével kell számolnunk. Ugyanakkor a meghatározó 
változás célzott befolyásolása az egész rendszer zavarának javulá-
sát eredményezheti. 

-  Több olyan tünet, mely fiatalabb korban betegségnek tekinthetı, 
idısebb korban csupán a normál idısödésbıl származó panasz, 
jelenség. 

-  Az idısebbeknél gyakran észlelhetı, hogy a kialakult tünetek mö-
gött többféle betegség is meghúzódik, ezért nem tanácsos takaré-
koskodni az értékelésnél és a diagnosztikánál. 

-  Az idısebbeknél a már említett jellegzetességek miatt a diagnoszti-
kai, a terápiás, a rehabilitációs stratégiák szakspecialitást követel-
nek, ami idıs-egészségügyi fejlesztési konzekvenciákkal jár.  
 
Az idıskor legnagyobb problémáját a krónikus megbetegedések ké-

pezik. Nemcsak a betegek otthoni ellátása, ápolása, gondozása, hanem 
a szakszerő ellátás extramurális (kórházon kívüli) és intramurális (kór-
házon belüli) kapacitásának szőkössége és hiányossága miatt is. Ma 
már nem azt mondjuk, hogy korfüggı betegségek jellemzik az idıs-
kort, hanem a rendszerszemléletnek megfelelıen helyesebb „az idısö-
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déssel gyakoribbá váló megbetegedésekrıl” beszélni. Kétségtelen tény 
azonban, hogy a krónikus betegségek rontják a leginkább az idıskorú-
ak önállóságát, tevékenységét, kapcsolatvilágát, öngondoskodását és 
nem utolsósorban lelki egészségét. 

Mind az idıskori normál változások, mind a betegségek, mind pedig a 
civilizáció társadalmi változásai jelentısen hozzájárulnak az idıskori „ma-
gányosság” kialakulásához. A magányosság elsıdlegesen lélektani zavar-
ként jelenik meg akkor, ha az egyén a valakihez, valamihez és valahová 
tartozás szükségletét nem tudja kielégíteni. Az így kialakuló frusztrációs 
feszültség megbonthatja a testi-lelki-szociális egészség homeosztázisát, és 
a normál idısödési változások mellett ún. „magány-betegségeket” (de-
presszió, pszichoszomatikus károsodás és ezek szövıdményei) indíthat el. 
Az idıskori akut és krónikus megbetegedések szociális-egészségügyi fel-
adatok egész sorát jelentik, ami az egyénre, a közösségekre, az intézmé-
nyekre és az egész társadalomra kiható gondokkal és dilemmákkal jár. 
Olyan következményekkel kell számolni, melyek miatt az idısödık és idı-
sek egészségügyi és szociális ellátásának költségei soha nem látott mérték-
ben, rohamosan nınek. 

Egyes adatok szerint egy 28 éves korú férfihoz viszonyítva egy 73 
éves férfi: 

 
• 4-szer gyakrabban vesz igénybe járóbeteg-szolgáltatást; 
• 10-szer gyakrabban kórházi ellátást; 
• 12-szer gyakrabban írnak fel részére gyógyszert. 
 
Az idısek egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételét az átfogó 

elemzések 5 szempont köré csoportosították: 
 
1. Találkozások az orvossal. 
2. Gyógyszerhasználat. 
3. Formális és informális, valamint intézeti segítségnyújtás, gondo-

zás, gondoskodás. 
4. Kórházi gyógykezelés akut betegség miatt. 
5. A 70 évesek és idısebbek 85%-a jár rendszeresen orvoshoz, 

96%-a használ legalább egy gyógyszert.  
 
Az EU-ban egy jól megszervezett, széles körő és jól dokumentált 

vizsgálatsorozatban arra kerestek választ, hogy milyen terjedelmő és 
kihatású az idısek egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele, illetve, 
hogy milyen összefüggéseket lehet igazolni a testi egészség, a lelki 
egészség, az egészség-attitőd és szociális kultúra meghatározó tényezıi 
között, különös tekintettel a szolgáltatások elérhetıségére, igénybevéte-
lére és választható változataira. 
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Az idıskori egészség és életminıség magyarországi adatai felhívják 
a figyelmet arra, hogy az idısödés és idıskor értelmezése, értékelése, 
esély-kockázatainak feltárása a szükséges és igényelt ellátások kialakí-
tása, a következıknek megfelelıen rendszerszemléletet tesz szüksé-
gessé. Ez biztosítja az idısödés és idıskor egyéni és közösségi egész-
ségmegırzését, a kockázatok korai felismerését, a kóros változások 
korai feltárását, a személyre szabott ellátást a gyógyításban és a reha-
bilitálásban, és végül, de nem utolsósorban az életvégi ellátásokban 
lehetıvé teszi az ápolás, a gondozás és gondoskodás során az emberi 
méltóság megırzését. 

 
 

7.  A jövı lehetıségei 
 
Az öregedés fékezése, a hosszabb életőség, a fenntartható 

egészség és életminıség kérdésköre elválaszthatatlan az emberi élet 
jövıképétıl. 

Ilyen gerontológusok, genetikusok, biológusok, biotechnológusok és 
genomikusok által készített elırejelzés a következı:   

 
• A most 100 évesek nagy valószínőséggel megérik a 110 évet. 
• A 70 évesek, akik jó egészségnek örvendenek, megérhetik a 100 

évet.  
• A 40 évesek, a jelenleg zajló kutatások eredményeinek felhaszná-

lásával, elérhetik a 85 évet, sokan közülük a 100 évet is, és né-
hányan a 135 évet. 

• A 30 évesek kilátásai kifejezetten jók, 80 éves korukra lehetı-
ség nyílik lecserélni egyes elöregedett vagy beteg szerveiket, 
és az elırehaladó plasztikai sebészet segítségével kielégítıen jó 
küllemet is nyerhetnek. A géntechnológiával szerkesztett 
gyógyszereknek köszönhetıen számos olyan öregedéssel gya-
koribbá váló betegség és kórosság elkerülhetıvé ill. leküzdhe-
tıvé válik számukra, melyek szüleiket még elérték. Így a szá-
zadfordulót is megérhetik. 

• A most 10 évesek 40 éves korukra elérhetik, hogy öregedésüket blok-
kolni lehet, jóllehet ezek a módszerek még rendkívül drágák lesznek, 
és kezdetlegesnek tőnnek, ezért még megöregszenek, de lényegesen 
jobb minıségben. Legegészségesebb kortársaik azonban megérhetik 
a 150 évet is. 

• Akik 20 év múlva születnek, azok számára biztosítható lehet, 
hogy a létrejöttükhöz szükséges ivarsejteket szüleik már optimáli-
san kiválogathatják, kockázatmentesíthetik. Ezzel az optimális, 
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ún. választott génállománnyal áttörhetik az emberi élettartam ha-
tárait és korlátait. Elméletileg megérhetik a több száz évet is. 

 
Ezek az elırejelzések természetesen csupán gépies változásokat je-

leznek, és meg kell tölteni emberiességgel, törıdéssel – Hittel, Re-
ménnyel és Szeretettel – nekünk embereknek, közösségeknek, intéz-
ményeknek; egyedi és közfelelısséggel. 

 
 

8. A hazai geriátriát meghatározó események 
 
A magyarországi helyzetben, az utóbbi idıben a következı változá-

sok jelentettek áttörést: 
 

1. 1996-ban kormányrendelettel megalakult az Idısügyi Tanács, mely 
jelenleg a Parlamentben ülésezik. Elnöke a miniszterelnök, titkára az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára, és 
kezdettıl fogva részt vesznek benne civil delegáltak és gerontológus-
geriáter szakértık is.  

2. 1997-ben az Európai Unió Szakorvosi Bizottsága felvette szakmai 
listájára a geriátriát, majd ezt követıen Magyarországon is befo-
gadottá vált a gerontológia tudománya mellett, annak gyógyítási 
ágazataként. Bekerült az egyetemi és fıiskolai, valamint egész-
ségügyi szakiskolai oktatásba, a képzı és továbbképzı progra-
mokba. Lehetıvé vált a geriáter szakorvosi képesítés, mely a bel-
gyógyászati, a pszichiátriai és a háziorvosi szakokra épül. 

3. Az Idısügyi Tanács tagja a Szociális Tanácsnak (1. sz. Réteg-
tanács).  

4. 2001-re az Idısügyi Tanács elkészítette az idısödési és idıskor 
életminıségét meghatározó szempontrendszer nyilatkozatát, az 
ún. Idısügyi Chartát, mely négy fejezetben rögzíti a legfontosabb 
szempontokat: 

a. részvétel a társadalmi tevékenységben, 
b. az anyagi és szociális biztonság, 
c. az egészségügyi és gondozási feladatok és  
d. a jogbiztonság és jogvédettség.  
 

5. 2001 végén az egészségügyi miniszter „idıs-egészségügyi minisz-
teri biztost” nevezett ki, és megbízta az idıs-egészségügy koordi-
nálásával és az Idıs-egészségügyi Program elıkészítésének fel-
adataival. A program az Idısügyi Chartát követi, de szélesebb és 
részletes feladatokat fogalmaz meg. Figyelembe veszi a magyar-
országi idısödés és idıskor egészségügyi specialitásait (szakmai 



 45 

követelmények, minıségbiztosítás, egészségügyi ellátás, szociál-
egészségügyi és emberi méltóság kérdései, jogbiztonság). 

6. Mindkét chartát tárcaközi egyeztetés után beterjesztették a kor-
mányhoz és az Országgyőléshez azzal a céllal, hogy megalapoz-
zon egy jövıbeni idısügyi törvényt. 

7. Az idısügyi szempontok és igények bekerültek a Johan Béla Nép-
egészségügyi Programba, valamint az ún. KINCS-be (Kormányzati 
Idısügyi Nemzeti Cselekvési Program), mely szorosan kapcsolódik 
a Nemzeti Fejlesztési Programhoz, figyelemmel az EU-
csatlakozásra. (Az Új Kormányzati Program 2006. módosításainak 
lehetıségével.) 

 
Folyamatban van három idıs-egészségügyi ellátó modell monitoro-

zása, költséghatékonyságuk és korszerőségük elemzése, melyek közül, 
kiemelhetıen, EU-komform járó- és fekvıbeteg-ellátást fejleszt a MÁV-
kórház Geriátriai Osztálya. 
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