4. fejezet
Az időskor egészségszociológiája: tények és trendek
Füzesi Zsuzsanna, Törőcsik Mária, Lampek Kinga

Bevezetés

-

A modern társadalom embere fél az öregea paradigmaváltást.
zióban a korábbi szemlélet, mely szerint az

Generációk véleménye
az időskorról

kiváltva gyakran már a harmincasok öregyensúlyozottságon keresztül vezet az út.
lyozott életfelfogás az az ideális kombi-

öregséghez elesettséget, magányt, betegséget,
valóság alátámasztani is látszik, mivel a ge-

elfogadható egyensúlyi állapotot, hanem
cióknak is.
arányban vannak a leszakadó csoportban, de
vittek véghez a társadalmi-gazdasági élet
a társadalmi normákat és a közvélekedést.
E csoport generáció-élményei például a sza-

él, modern értékeket képvisel.
-

stb. kapcsolódnak. E tanulmányban mi ma-
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4.1. táblázat Életstíluscsoportok aránya Magyarországon, 2004 (n = 4 000)
Életstíluscsoportok

Generációk
29 éves korig

30–59 év között

60 év felett

Társadalmi közép

29,0%

23,1%

16,9%

Kapaszkodó

16,8%

25,6%

20,6%

Élményfogyasztó

22,3%

9,3%

4,2%

Leszakadó

6,0%

12,2%

48,6%

Gyors-modern

15,0%

12,9%

1,9%

Kényszergyorsító

5,2%

11,1%

5,5%

Karrierorientált

4,7%

3,6%

1,1%

Jól szituált

1,1%

2,1%

1,3%

Forrás: Törőcsik, 2011.

kutatásban e generáció önmagára, valamint
-

érintetteket. Döntést kell hozni a további
életstratégiáról, amely legalább három ki-

4.1. ábra Az idős generáció szabadidő-eltöltésének jellemzői a fiatalok szerint
Forrás: Törőcsik 2011.
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4.2. táblázat Fiatalok generációkat értékelő vélekedései
Dimenziók

Fiatal generáció

Középgeneráció

Idős generáció

Kinézet,
mozgás

Magas, sportos, fitt, divatkövető, ápolt

Túlsúlyos, nem veti meg az
italt, kevésbé ápolt és fitt,
átlagos megjelenés, betegségek

Görnyedt, szemüveges, ősz, ódivatú, ápolatlan, lassú

Kedvelt termékek

Technikai felszerelések,
kozmetikai cikkek, energiaital, alkohol, cigaretta,
divatáruk, autó

Élelmiszer, alkohol, cigaretta, gyerekcuccok, autó,
pénzügyi termékek, ingatlan

Tej, kenyér, parizer,
gyógyszerek, zsír,
lottó, zöldség, gyümölcs, kávé

Szabadidő

Szórakozás, barátok,
chatelés, közösségi média, szerelem, házon kívüli
tevékenység

Otthon a családdal, alibihobbik a családtól és munkától való menekülés érdekében, tv, foci, kocsmázás,
családi rendezvények

Otthon ül, tv, kerti munka, unokák,
rejtvényfejtés, orvoshoz, templomba, temetőbe jár

Magánélet

Barátok, szingliség

Család

Magány

Forrás: Törőcsik, 2011.

tése; a másik a kivonulás, melynek folya-

-

vagyis a „nem döntés” forgatókönyvének
A magyar gyakorlat inkább a sodródást
-

szociációkat emelik ki az „egészség” szó hal-

4.3. táblázat Generációk asszociációi az „egészség” szó hallatán
Fiatal generáció

Középgeneráció

Érett generáció

Természetes állapot, nem
kell vele törődni, testmozgás, aktivitás

Kezdődő problémák,
stressz, hagyományos életmód kisebb változtatásokkal

Betegség, gyógyszerek, orvos,
ápolás, hagyományos életvezetés

Sport, táplálkozás, wellness

Életstílus –gyógyszerek, öngyógyítás

Egészségügyi szolgáltatások

Forrás: Törőcsik, 2011.
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Az időskor definíciói
meghatározás
Az élet

-

A szakirodalomban és a hétköznapi életben
zés is.
lent a korszakolás

korlehatárolás). Hány
-

Életkori közelítés
-

kelése, hogy az egyes ember hogyan éli meg
életkorát, a lehetséges csoportok közé – szuba korához képest ki hány évesnek érzi magát,
fontos mutató, hiszen a mindennapi aktivi-

rozásához.

kérdése is, és a tevékenységekben, valamint
-

is találkozhatunk. Ez tapasztalható például
a nemzetközi marketingirodalomban, ahol

-

hoz kapcsolódó egészségi állapot pedig vagy
bi szakaszainak tervezésében és megélésében,
giai paraméterekre is.

láttassák.
-

szakaszolás
mert a magatartásra vonatkozóan következA „reális én” a kor és az annak következ-

90–99 év: aggkor
100 év felett: matuzsálemi kor

-
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évek kategóriáitól:
feel-age
look-age
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labbnak érezte magát a tényleges koránál
-

volváltság, amely tevékenységek bizo-

interest-age

vizsgálatok a társadalmi, családi, környezeti,
-

A megkérdezettek a kutatásban minden tekinzetét, mint ami az adott életkori csoportban
elvárt. Ez a vizsgálat arra is rámutat, hogy az
folytatott kommunikáció során fontos szempont kell, hogy legyen.
mérésére szolgáló kutatások többségénél a mai
-

bemutatására fókuszálnak. Lényeges vizsgálati dimenzióik az alábbiak:

az egészségromlás, tevékenységkorlátozottság
az esetleges lakóhelyváltozás
politika” iránt, akár szerepvállalással is
repkör
a partner, barátok halála

dasági inaktivitás bekövetkezte. Gyakran ez
a szociális kapcsolatok, kontaktusok száma, és
-

nál
korúnak vallották magukat, mint az

ben emiatt is léphet fel
A szociológiai kritériumok szerinti vizs-
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-

tervezést, a lakhatási igényeket, a migrációs
-

Az életciklus-vizsgálatok azokat az élethelytartások kialakulása, a személyek másokkal

fontosságát, képviseleti arányait és a politikai
preferenciákat.

-

-

talában
gyermek már nem él a háztartásban

meg ez az életkori csoport. A tagolt, társa-

az egészségi állapot romlása, mint lehe-

továbbviszi az addig kialakult társadalmi stá-

a nemek szerinti szerepmegosztások az
életkor növekedésével csökkennek

homogén csoportként való kezelése nemcsak
toknak, de hibás következtetésekre is vezethet

Idősek a statisztikai adatok
tükrében
esélyek, és ezzel párhuzamosan csökken a ter-

Az ENSZ 2010-ben kiadott összefoglaló
elemzése, a World Population Ageing 2009
adatai szerint:

-

re, a családokra, közösségekre. A folyamat
is néhány évtizedig még – folytatódik, és az
-

-
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Az idősödés folyamata Európában
44 évre fog emelkedni.
e körben ugyanis a leggyorsabban nö-

-

-

is, és a nemek közötti szakadék az élet-

4.2. ábra A 65 év feletti népesség aránya az európai országokban 2009-ben (%)
Forrás: OECD Stat Extract ALFS Summary table
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4.3. ábra A 15 év alattiak és a 65 év felettiek aránya az európai országokban, 2009-ben
Forrás: OECD Stat Extract ALFS Summary table
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4.4. ábra A nők és a férfiak aránya a 65 év feletti népességben az európai országokban 2009ben (%)
Forrás: OECD Stat Extract ALFS Summary table
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4.5. ábra 65 év felettiek aránya Magyarországon
Forrás: OECD Stat Extract ALFS Summary table; Daróczi, Spéder (2000)

vetkeztében az európai országokban
den harmadik személy már ebbe az életkori csoportba tartozik. A nemek közötti
-

várható élettartam azt eredményezi, hogy
a hazai népesség medián életkora 40 év,
ország mögött és öt másik országgal azonos
szinten állunk az Európai Unióban.
egy hosszabb folyamat eredménye: a 60 éve-

a többi volt szocialista országban is 20–

ötödik ember betöltötte a 60. életévét, és ez
-

Az idősödés folyamata
Magyarországon

alacsony, akkor is, ha ezzel az uniós országok
rangsorában nem is vagyunk az utolsók között.
-
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-

a 2011. évi adatok szerint. Arányuk várha-

A társadalom elöregedéshez
termékenység

Abban, hogy hazánk nem sorolható a nagyon elöregedett országok közé Európában,
a várható élettartam
szágon az uniós tagországok között az egyik
: 2011-ben a népesség
egészét tekintve 74 év volt, és ennél rosszab-

bet nyugat-európai társainál. A szomszédos –
-

Az öregedési indexnél valamivel kedvealakulása,

Magyarországon az életesélyek tekintetében
-
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4.6. ábra A 65 év felettiek aránya a magyar népességben nemenként
Forrás: Szociális ágazati információs rendszer, 2011
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osztályok nemek szerinti összetételét is megha-

73

hordozhatnak és hordoznak, mint hasonlósá-

-

ugyanis kultúra-, társadalom- és személyiség-

Az időskorúak szociodemográfiai
jellemzői Magyarországon
amely biológiai, genetikai, pszichológiai, társadalmi meghatározottsággal és következmé-

A

a gazdasági ak-

helyzet, az egészségi állapot, az aktivitás és
önellátás mértéke, a rászorultság, a társas kapcsolatok, a betöltött szerepek szerint egyaránt
-

-

vannak az egészségszociológiai vizsgálatok
-

ahogy azt korábban tárgyaltuk – viszonylag
ható csoportokat hoz létre, de kizárólag egyetlen dimenziót, a kort tekinti meghatározónak.
Ezzel szemben számtalan kutatás és megannyi

berek életében.
A
a testi és szellemi hanyatlás, a tevékeny-

azok tartóssá és meghatározóvá válása.
Ebben az életszakaszban sokak számára

1

adataira támasz-

1

-
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-

-

Iskolai végzettség
elért legmagasabb iskolai végzettsége lé-

negyede él olyan háztartásban, amelyet csak
-

-

minden negyedik személy érettségizett és
-

a szociális ellátó rendszerre és a civil szerve-

év felettiek háztartásának már egyharmadát
teszik ki.

alacsonyabb és a legmagasabb iskolai vég-

-

-

-

-

-

összetételének változásait is.

-

hogy a személyes problémák kezelésében

-
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sen csak hátrányait vélik felfedezni. Dobossy

-

között voltak nagyobb arányban azok, akik
-

-

további folytatásával kapcsolatban. A legnép-

-

az unokák gondozásában való gyakoribb rész-

is, amelyek nem az életkorhoz vagy a foglal-

tolódott a korábbi nemzedékhez képest, ezért
-

egészségi vagy a családi állapothoz.
nincs összhang, az elképzelések megvaló-

-

emberi kapcsolatok körét, vagyis összessé-

-

ménnyé válhat. E változás nem csak azért érként, és egyáltalán nem lényegtelen, hogy azt
A tanulmány korábbi részében már utal-

gozik alkalmazottként vagy vállalkozóként
2009 adatai szerint.

-

-
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– bár csak a legmagasabb iskolai végzettséelégedetlenek aránya. Ezt az eredményt lé-

aránya, akik rossznak vagy nagyon rossznak
-

-

többségéhez képest, vagyis a
mi helyzetükben
zás. Azt is látni kell azonban, hogy miközben
a szegénnyé válásra, addig annak is kisebb lett
rúak többsége tehát az elmúlt két évtizedben
az „alsó középosztályhoz” tartozott és tartozik
-

edéssel szemben.

-

akár az abból való kimaradást, kiszakadást is
böztetett – szenior csoport között markáns
-

resetek aránya. Ugyancsak alacsony, bár lasdét teszik ki.
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-

tály egészségi állapotát, egészségmagatartását
vizsgáló kérdések esetében sem.

mellett alkalmazotti vagy vállalkozói munka-

A társadalmi, gazdasági környezet változása
si beavatkozások nagyobb hatékonyságának

kamat, osztalék, lakás, nyaraló kiadásából
-

-

tegségek számának gyakoribbá válásával is.
-

krónikus betegségek
100
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4.7. ábra A vélt egészségi állapot értékelése korcsoportonként
Forrás: ELEF, 2009
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alacsony iskolázottságúak egyharmada már
mellett azonban az egészségszociológiában
résének legfontosabb indoka, hogy a mérés
-

sége, illetve közel kétharmadának valamilyen
keringési rendszerhez kapcsolódó egészségi
-

egészségi állapotról, úgy, ahogy azt az embeugyanez mondható el a csontváz, izomrendértékelésre, mint éppen a megkérdezett szeosztályhoz tartozók szubjektív egészségi álla-

rossznak vagy nagyon rossznak. Az egyes
életkori és nemek szerinti csoportokban ezek
val romló egészségi állapotról számoltak be

adatai szerint csaknem minden második megkérdezett érintett ezekben a betegségekben.
Minden negyedik 60 év felettinek magas
szer betegségei magasabb arányban fordulnak
rében gyakori a nagyothallás és a látáscsökkenés is. Ezek a problémák a 60 év felettiek túlnyomó többségét érintik. Figyelemre méltó,
gyothallás okozta problémák kezelésére csak

vannak. A legalacsonyabb iskolai végzettsé-

-

-

nem okoz korlátozottságot. A betegség miatti tevékenységkorlátozottság az életkor és az
bözik. Az ELEF 2009 eredményei szerint az

korlátozottak aránya, 70 éves kortól pedig
lomások körében a tevékenységkorlátozottság
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4.8. ábra Az egészségi állapot miatti korlátozottság iskolai végzettség és életkor szerint
Forrás: ELEF, 2009

miológiai kutatások sora igazolta e tényeegészségi állapotból is, de abból is, hogy a
tanultabb emberek számára a korlátozottság
kezelésében vállalt nagyobb aktivitás, a bekövetkezett változás megértése és az ehhez
való alkalmazkodás könnyebbé teheti az elfo-

súlyosan kockáztató alkoholfogyasztók ará-

Az ELEF adatai szerint a 60 év felettiek
körében ezek az arányok módosulnak. KedIsmeretes, hogy az egészségi állapot meg-

életmódbeli elemek is, mint a dohányzás elalkoholfogyasztás mértékletessége, a rendszeres testmozgás vagy az egészségért érzett

általános meglétét a 60 év feletti korosztály-
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ban. Mindkét nemnél és csaknem minden kor-

-

-

A fogyasztói magatartás-vizsgálatok szerint

Az egészségi állapot alakulását befolyáso-

-

kat, nagyon sokat tehet az egészségéért, az is-

háztartások száma a válások, a partner

korosztály számára bizonyos értelemben értékké vált az egészség
Az érdekességen túl fontos következtetése lekörében végzett egészségfejlesztés tervezésé-

Trendek és az időskorúak
milyen változások körvonalazódnak már ma is,
kapcsolatban. Az eddigiekben bemutatott tények

Ezzel párhuzamosan azonban nemcsak az
-

életet élnek, kapcsolatokat keresnek,
gekre, utaznak.
: Az „érettség”
dalmakban, a tapasztalat kreativitással,
bölcsességgel párosul.
Big Network Families
-

helyet kapnak, de nem csak az „igazi”
nagymamák, nagypapák, hanem az elmamák, nagypapák is.
-

elismerést, szerepköröket kiharcolva.
: Olyan sportágak kedvelése az
-

számára sem: a társadalség esetén is

egészség-paradigmaváltás már az érintett és
-
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-
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goes csoportokba való sorolás.
A
azok tartoznak, akik

-

Az

-

az alábbiak találhatóak:

get vállalnak, amelyeket mindig is szerettek
már nem mondanak le a gyerekek, az unokák
A slow goes

: erre
a csoportra a kiegyensúlyozottság, a kor
-

gáltatások igénybevételében, a fogyasztásban

szemlélik a világot.
:
a korukat, a korukkal kapcsolatos tevékenységeket és termékeket demonstra-

A non goes
nek, amelyek intelligens módon kompenzál-

minden stigmatizált, ami ehhez a csoporthoz
és azok asszociációiról.
önellátóak, de leértékelik magukat a ko-

Összefoglalás helyett:
az idősekért vagy az idősekkel?

-

alkalmazható rendszere az aktivitás alap-

új jelenségekkel
nem alkot homoegyetlen társadalmon, kultú-
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Mindenki – aki olyan szerencsés, hogy
is. Az autonómia, a partnerség, a tisztelet és
-

Irodalom

-

-

-
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