Az aktív idősödés jelentősége és lehetőségei
a minél hosszabb, biztonságos, megszokott
környezetben történő idősödés
szempontjából

Az ellátórendszerek fenntarthatalanná válnak.

Az ellátórendszerek
fenntarthatalanná válnak.

Új koncepciók és
megközelítések átvétele
szükséges!Emelkedő
igények mellett is minőségi
és rugalmasan reagálni
képes szolgáltatásokra van
szükség.

Új koncepciók és
megközelítések átvétele
szükséges!Emelkedő
igények mellett is
minőségi és rugalmasan
reagálni képes
szolgáltatásokra van
szükség.

aktív idősödés
(WHO, 2002)

Miért nem megkerülhető kérdés az időspolitika?
1. A szociálpolitikai kiadások jelentős részét az idősek
számára biztosított ellátások teszik ki.
2. "Ahol nem jó öregnek lenni, ott mindenkinek félnie
kell az idősödéstől. És ahol félni kell az idősödéstől ott
nem jó élni. Azaz az idősügy szociális kérdései
messze nem csak az idősekről szólnak, hanem arról,
hogy lehet-e félelmek nélkül, jól élni egy
társadalomban." (Krémer, 2015; [Miller, 1973])

Az idősödés mértéke

Az aktuális helyzet a magyarországi
idősellátás rendszerében
Forrás: 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról/
I/2000. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
Alapszolgáltatások idősek számára

Szakosított ellátások idősek számára

• étkeztetés (200 907 fő ellátott 2020-ban)
• ápolást-gondozást nyújtó intézmények (47 701 fő)
• nappali ellátás (idős/demens) (37 048 fő ebből demens: • átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (1832 fő)
2624 fő)
• házi segítségnyújtás (92 846 fő)
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (19 395 fő)
• falu- és tanyagondnoki ellátások

Forrás: KSH 2020-as Szociális
Statisztikai Évkönyv, Budapest,
2021.
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Empirikus vita, hogy mennyire kell szeparálni a fogyatékos illetve idős korcsoportot például
a szolgáltatásfejlesztés vonatkozásában?
Minden fogyatékos személy idősödik és minden idős személy szerez különböző
fogyatékosságokat (Bickenbach, 2019).
Van különbség természetesen, de észre kell venni az igények és szükségletek közötti hasonlóságokat is.

Az okos otthonok jelentősége egyértelműen megjelenik mindkét célcsoport esetében.

Miért fontos az okos otthon koncepciója az idősek ellátása során?
• Az idősek társadalmon belüli aránya növekszik.
• A várható élettartam és az egészségben várható élettartam közti különbség szintén
nehézségeket okoz.
• Az ellátórendszerek (pl.: gazdasági, egészségügyi, szociális) túlterhelődnek.

Olyan új koncepciók jelentek meg, mint az aktív idősödés
A fogalom az 1990-es évek első felében jelent meg.
Ezt megelőzően, illetve részben ezzel párhuzamosan más fogalmak is használatban voltak pl.:
produktív idősödés (Butler & Gleeson, 1985), sikeres idősödés (Rowe & Kahn, 1987). Legkomplexebben
mégis az aktív idősödés koncepciója képes megragadni az idősödés generálta új helyzetet.

Az aktív idősödés
jelentése
„Az aktív idősödés egy olyan folyamat, mely optimalizálja a lehetőségeket az idősebb
generációk számára az egészségügy, a fizikai biztonság és a társadalmi részvétel

területein. Ezáltal támogatja az érintettek életminőségének pozitív irányú változását. Az
aktivitás szó itt a folyamatos és aktív társadalmi, gazdasági, kulturális, spirituális (vallási)
részvételre utal, nem csupán arra, hogy valaki nyugdíj után is aktív a munkaerőpiacon
vagy fizikálisan kielégítő állapotban van.” (WHO, 2002)
Kulcsfogalmai:

Autonómia
Függetlenség
Egészségben eltöltött hosszabb várható életévek

Életminőség

Okos otthonok
(Smart homes)

•

•

•

•

•

A megszokott környezetben „otthon idősödés” vágyát az érintett célcsoport már korábban is megfogalmazta
különböző kutatások során (Sixsmith és mtsai., 2017, Visser, 2018). Korábbi kutatás alapján az amerikai idősek 77%
szeretne „otthon idősödni” (ageing in place) (AARP, 2020). Saját igényük mellett fontos megemlíteni, hogy
jóllétükre is pozitív hatást fejthet ki, mely támogathatja fizikális és mentális állapotuk szinten tartását.
Az ellátottak izolációjának veszélyére tekintettel kell lenni az okos
otthonok támogatása mellett is (Zwijsen és mtsai., 2011).

Milyen formában jelenhet
meg a technológia az okos
otthonokban?

Rendkívül változatos a válasz pl.:
• Egészségügyi állapot folyamatos
monitorozása (Peetoom és mtsai, 2015)
• Vészhelyzetek detektálása (Gill és mtsai,
2016)

• Jelzés az eü. vagy szociális szolgáltatók
felé az ellátott állapotváltozásáról
(Kleinberger és mtsai, 2009)

• Segítség a mindennapi
tevékenységekben (Fausset
és mtsai, 2011)

• Szélesebb spektrumú
kommunikáció
lehetőségének
biztosítása (Carnemolla,2018)
• Utazási és navigációs
segítség (Carnemolla, 2018)

Látható, hogy az ellátott illetve az
okos otthon így maga a technológiai
fejlesztések minden más aktorral
kapcsolatban vannak, hatnak
egymásra.

Okos
otthon/infokommuniká
ciós tech.

Társadalom

Formális
gondozók/
segítők

Informális
gondozók/
segítők

Idős
ellátott

Környezet
, épített
környezet,
szomszéd
ság

(Carnemolla,
2018)

Az okos otthonok és a felhasználható
technológiák esetében fontos
tekintettel lenni a felhasználók
igényeire. A nem „feltűnő”
technológiák például sokkal
elfogadottabbak az idős ellátottak
körében (Ravishankar és mtsai, 2015). A
jelenlegi idős korcsoportoknak még
mindig fontos az egyszerű,
funkcionális használhatóság.
A flexibilitás, az adaptálhatóság
és a személyre szabhatóság, mind
olyan alapvetések, melyekre
figyelemmel kell lenni az okos
otthonokban is használható
technológiák fejlesztésekor.
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Alternatíva: OldSport Push senior okosóra, GPS,
WIFI, SOS, vérnyomásmérő – kb. 30 000 Ft
•pulzusmérés
•vérnyomásmérés
•lépésszámláló
•SOS gomb
•virtuális kerítés
•kétirányú beszélgetés
•távoli belehallgatás
•útvonal visszakövetés

Vészhelyzet esetén 112-őt
kell hívni, SOS esetben a
diszpécser teszi meg.

Diszpécserközpontba fut a
jelzés, kétirányú
beszélgetésre alkalmas
eszköz, diszpécser kontakt
személyt értesít

• Ingatlanon belüli mozgásérzékelők, elesés figyelők
• Szenzoros rendszerek
Integrált figyelő és támogató rendszerek:
Személyre szabott coach rendszerek pl.: Nestor
https://nestore-coach.eu/use-cases

Frail Safe: komplett kiépített technológiai rendszer (hardware és software egyaránt,
mozgásérzékelők, GPS, életfunkciók folyamatos mérése történik, az adatokat gyűjtik és az eü.
szakemberek elemezhetik, informális gondozók hozzáférnek
http://frailsafe-project.eu/

SMART4MD: Olyan eszköz és hozzá tartozó applikációk fejlesztése volt a cél, ahol
rendszerezhetik teendőiket, jelzéseket kaphatnak, feljegyezhetik az egészségi állapotukban
bekövetkező változásokat. Az adatokhoz gondozóik és egészségügyi szakembereik
hozzáférhetnek, nyomon követhetik.
https://www.lst.tfo.upm.es/smart4md/

Motfall Projekt: az eszköz és az applikáció célja az elesés megelőzése, illetve a kockázat
személyre szabott számítása. Évente a 65 éves és idősebb személyek 1/3-a szenved esésből
származó balesetet (Olsson Möller és mtsai, 2021).

Egyéb figyelő-okos eszközök lakásban: gáz érzékelők, okos villanykapcsolók, gyógyszer emlékeztetők
(akár applikációban, akár más eszközben pl.: okos hűtő), ajtó-ablak nyitását és zárását érzékelő eszközök stb.

Az internetet használók aránya a különböző életkori csoportokban

Forrás: NRC, 2020

A „veteránok” csoportjában a COVID-19 ellenére sem vártak növekedést
internethasználat tekintetében, azonban a baby boomerek csoportjában igen.

IK eszközök

IK technológiák ismerete

Okos otthon

•

•

„Wir im Kiez” Projekt

Segítő keresése, segítségkérő hirdetés feladása. Cél: környezeti
beágyazottság növelése, ellátórendszer tehermentesítése.

N=397
Minta: időskorúak nappali ellátását igénybevevő személyek
Mintavétel: kevert módszertan kényelmi mintavétellel, területi lehatárolással (régiós központok)

• Válaszadók 35,6%-a számítógéppel/laptoppal/tablettel, 35,7%-a internettel rendelkezik.

• 19% (számítógép/laptop/tablet) illetve 20,3% (internet) anyagi okokkal magyarázta ezek hiányát.
• Logisztikus regressziós magyarázó modell: függő vált.: internettel való ellátottság, független vált.: életkor, iskolai
végzettség, szubjektív eü. állapot, oktatás/képzésben részvétel, sport és testedzés gyakorisága. Modell jósága:
Nagelkerke R2=0,240, magyarázott hányad= 15,21%.

• A közép-magyarországi régió (Budapest) van legjobb helyzetben az eszközzel és kapcsolattal való
rendelkezés szempontjából (Vajda, 2020:83).
• Ahol rendelkezésre állt az eszköz és kapcsolat ott azt aktívan használták a válaszadók (63,8% mindennap vagy
majdnem mindennap).

• Az internet használat leggyakoribb céljai: információgyűjtés (75,8%), kapcsolattartás (71,9%), szórakozás
(59,4%).

https://www.researchgate.net/profile/Kinga-Vajda-2
vajda.kinga@nszi.hu
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