
Mit tegyek, hogy aktív legyek?
Mit tegyek, hogy ne felejtsek?

Otthon is alkalmazható, „házi” terápiás módszerek, eszközök és jó gyakorlatok 

GYŰJTEMÉNYE, 

amelyek segítenek a demenciát megelőzni, 

a kialakult folyamatot lassítani.

Az EduSenior Program demencia prevenciós 

„KÉPREGÉNYE” a COVID idején 

a megelőzés érdekében
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5.1. RÉSZ
Hasznos információk a demenciáról



Jó ha tudod és figyeled! 
Jó ha időben felismered és megelőzöd! 

Jó ha lassítod a folyamatot!

Az Alzheimer-kór szakaszai

I. Korai tünetek a mindennapokban:

• nem jut eszünkbe ismerőseink neve,

• egyszerű matematikai feladatokat nem 

tudunk megoldani,

• elfelejtjük a nemrégen történteket             

(a rövidtávú memória romlása).

Az Alzheimer-kór szakaszai

II. Közepesen súlyos tünetek:

• nem végezzük el alapvető 

tevékenységeinket (pl. fogmosás, 

fésülködés)

• nem gondolkodunk tisztán, érthetetlenné 

válik a beszédünk,

• problémánk van a beszéddel, a 

megértéssel, az írással, olvasással.



Jó ha tudod és figyeled! 
Jó ha időben felismered és megelőzöd! 

Jó ha lassítod a folyamatot!

Az Alzheimer-kór szakaszai

III. A végső szakasz tünetei:

• mindig nagyon idegesek vagyunk,

• jellemző az ingerlékenység,

• agresszívvá válhatunk,

• nem tudunk tájékozódni (pl. hazatalálni),

• elbolyongunk távolabbi, ismeretlen helyekre,

• önellátás teljes hiánya, 

• felügyelet, gondoskodás, ellátás szükséges.

Az Alzheimer- kor gyakorisága az 

életkorhoz viszonyítva:
• fiatal korban, 40 éves kortól előfordulhat

• 65 - 74 év → 5% a betegek aránya

• 85 év felett →  50% a betegek aránya

NAGYON FONTOS! 

1) AZ IDŐBEN VALÓ FELISMERÉS. 

2) A MEGELŐZÉS. 

3) A FOLYAMAT LASSÍTÁSA.



A potenciálisan veszélyeztetettek, vagyis 
mi magunk is felismerhetjük a tüneteket

Figyeljünk oda! Ezek a legkorábbi tünetek:

1) feledékenység,

2) enyhe viselkedési zavarok, 

3) enyhe kommunikációs zavarok,

4) kedélyállapot hullámzása.

Kellő önismeret birtokában mi magunk is tapasztalhatjuk, felismerhetjük a tüneteket! 

A folyamat megfelelő odafigyeléssel és ellátással lassítható!!!



Tanácsok a családoknak, családtagoknak

1) Közös jövőt kell tervezni a rászoruló családtaggal. 

2) Kerülni kell az elszigeteltséget, elszigetelődést.

3) Erősíteni, gyakorolni kell a társas, közösségi kapcsolatokat.

4) Időben – az első tünetek megjelenésekor – szakember (pl. 
háziorvos) segítségét kell kérni.

5) Fontos a pozitív hozzáállás, az örömforrások, a 
sikerélmények, az önállóság megőrzése - ameddig csak lehet.



5.2. RÉSZ

Az időskor filozófiája
Forrás: internet



Felfogod, hogy életünk egyetlen korszaka, amikor idősebbek 

szeretnénk lenni – az a gyerekkor?!

Ameddig tíz évnél fiatalabb vagy, annyira foglalkoztat a korod, 

hogy még az évet is fél-, vagy negyedévekben méred.



„Hány éves vagy?”  „Négy és fél! „

Négy és fél éves vagy, nemsokára öt leszel!

Azt  nem mondod, hogy harminchat és fél éves vagy.



Ha 13 és 18 közé esik éveid száma,

felhagysz az évtöredékek számon tartásával.

Te már a következő évszámra ugrasz,

vagy még egy kicsit előrébb is.



‘„ Hány éves vagy?”  „16 leszek!”

Talán 13 vagy? Neeeem! 16 leszel!

Azután elkövetkezik életed nagy napja ….

18 éves lettél – elérted a felnőtt kort!

Milyen ünnepélyesen hangzik !

Már 18 éves vagy ... 
bizony!



Azután egyszer csak 30 éves lettél. Huh, mi történt ?

Úgy érzed magad, mint aki citromba harapott !

MÁR 30 ÉVES VAGY; már ilyen öreg? 

Ez már nem vicc!!!  Olyan vagy, mint a tésztába sült

savanyú alma.

Valami nem stimmel! 

De mi is történt? 



Már BETÖLTÖTTED a 18-ik életévedet, ELÉRTED a 30-at is,

azután már MAJDNEM 40 lettél…  Ácsi !!!

Taposs a fékbe, mert száguldanak az évek!

Még az előtt , hogy felfognád, már ELÉRTED az 50-t is,

és a reményeid kezdenek elszállni.



De várj csak !!!

Már MEGÉRTED a 60-at is.

Nem is gondoltad, hogy képes

leszel rá!



Tehát, BETÖLTÖTTED a 18-ik életévedet,

ELÉRTED a 30-at is, már MAJDNEM 40 lettél,

már ELÉRTED az 50-t és MEGÉRTED a 60-at  is.



Akkora sebességre tettél szert,

hogy NEKICSAPÓDTÁL a 70-nek!

Innen már egyik nap a másik után telik :

ma megérted a 2022. július 13., szerda-t!



Eljutottál a 80-as éveidbe és itt már minden

nap egy befejezett időszakot jelent:

már itt az EBÉD IDEJE; már ELMÚLT 21:30;

végre ágyba KERÜLTÉL.

És ez így folytatódik 90 éves korodig.

Ezután visszafelé kezdesz haladni:

„MÉG CSAK 92 ÉVES VAGYOK”.



Ezután furcsa dolog történik.

Ha elmúltál 100 éves, újra gyermekké változol.

„Már száz és fél éves vagyok!”

Adja Isten, hogy mindannyian egészségesek legyünk

még száz és fél éves korunkban is!!!



Hogy maradjunk fiatalon

1. Ne foglalkozz a számokkal.

Ide tartozik a korod, a súlyod és a méreted.

Ez hadd maradjon az orvosok gondja.

Azért fizetjük őket.

2. Csak vidám barátokra tegyél szert.

A siránkozások Téged is elgyengítenek.



3. Tanulj egész életedben.

Tudj meg többet a számítógépekről, repülőkről,

kertészkedésről és hasonlókról…

Ne hagyd az agyadat ellustulni.

„A tétlenkedő agy – az ördög felségterülete”.

És ezt az ördögöt úgy hívják, hogy Alzheimer kór.

4. Tanulj meg örülni az egyszerű dolgoknak is.



5. Nevess gyakran, hosszan és hangosan.

Addig neves, amíg el nem áll a lélegzeted.

6. Előfordulhatnak megtorpanások.

Ilyenkor tűrj, bánkódj, de haladj tovább.

Az egyedüli lény, aki életed végéig 

veled lesz – az Te magad vagy.

Légy ÉLŐ, amíg csak élsz!



7. Vedd magad körül  azzal, amit szeretsz,

a családoddal, házi álatokkal, szép

ajándékokkal, növényekkel, hallgass zenét,

szentelj időt a hobbidnak stb…

A lakásod – a menedéked.

8. Törődj az egészségeddel!

Ha jó egészségnek örvendsz –

igyekezz megtartani.

Ha nem nagyon jó – javíts rajta. Ha ez többet

igényel, mint amit tehetsz – kérj  segítséget. 



9. Ne utazz olyan helyekre, amikkel kapcsolatban

lelkiismeret furdalásod lehet.

Csak sétányokon sétálj, még akkor is, ha távolabb

esnek a lakásodtól. Utazz külföldre, de NE olyan 

helyre, ahol valamiért hibásnak érzed magad. 

10. Mond az embereknek, hogy 

szereted őket,

valahányszor  csak alkalmad nyílik rá.



És mindég emlékezz rá:

Az élet hosszát nem azzal mérjük, hogy

hányszor  vettél levegőt, hanem azzal, 

hogy hányszor állt el a lélegzeted valami 

szép látványtól !



Mit üzen Kepes András az idősödő és időskorú emberek részére?

Azt mondják, amikor az ember öregedni kezd, 
birokra kél benne a bölcsesség és a hiúság. 

Akiben az utóbbi győz, az utoljára még 
mindenféle fontos pozíciót kapar ki magának, 
bizonygatni kezdi, milyen eredményeket ért el 
az élete során, és többnyire elégedetlen, 
zsémbes öregember lesz. 

A bölcsnek viszont lassanként összeáll a világ, a 
dolgok és az értékek a helyükre kerülnek, 
megtanulja fölülről szemlélni a dolgokat, tudja, 
min érdemes bosszankodni és min nem, 
megértő és derűs lesz.



VÉGE AZ 5. RÉSZNEK 

Folytatás következik …

Ötletgazda: Dr. Dobos László
Írták és szerkesztették: Dr. Dobos László és Dr. Dobos Csilla


