6. fejezet
Nagyszülők, szülők és unokák: testi és lelki egészség.
A generációk közötti
kapcsolatok egészségpszichológiai szerepe
Kopp Mária, Székely András

A családi „integritás” jelentősége

reméltónak érezhesse magát testi és szelle-

modell-

cadik, utolsó szakasza az utóbbi évtizedekben
kor meghosszabbodásával egyre többen élik
meg ezt az életkort, ugyanakkor igen sokan
-

puló családi integritási modellnek. A
integritás ellentéte az elidegenedett, generá. King és Wyn-

integritás érzése a megbékélés és elégedettség forrása, ami értelmet adva az életnek,
-

lényege az egyre súlyosabbá váló magány,
szembe kell nézni a korábbi társadalmi sze-

gyermekeknek és az unokáknak a biztonságot

élet értelmébe vetett hitet, célokat és mintákat

dalomban, ahol sok anya visszatér választott
hivatásába a gyermekek vállalása után. Ezek-

-

kapcsolat

életre szóló

A generációk közötti kiegyensúlyozott
-

szakasz eredményességét. Például az inti-

a bizalomteli kapcsolatokra való képesség az

tosan gyakran kialakuló elidegenedés, ellen-
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elidegenedéshez, érzelmi elszakadáshoz, szarétegekben a generációk között kialakult köl-

következtében gyakran egyre kevésbé találmunikáció ellenségessé és kritikussá válhat. Ez

-

ezek a generációk közötti, a tágabb családot

szembenéznie és lelkileg megbékélnie az embernek. Ezeknek a veszteségeknek a feldol-

Az életévek múlásával az embernek fel kell
ládban. A megváltozott nemi szerepelvárások
-

teségek feldolgozására. Ezeket az eseménye-

és unokáik közötti kapcsolat is szorosabbá

családi integritásnak három, egymáshoz szer-

dalomtól. Ez a kölcsönös tartózkodás azután
zethet. Egyes családokban a zárt kommunikáa „kimondhatatlan” titkok, veszteségek megbe-

szerint
-

-

-

A generációról generációra átadott családi

ládtagok képesek legyenek szerepeik átértéke-

-
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kek emlékezetében. Valamilyen értelemben
minden család története egyedi és megismé-

bizalomteli kapcsolatok hasonlóan szoros
-

ki a családtagok által képviselt közös értéke-

ségvállaláson alapulva.

tudatosan kell törekedni. A keleti kultúrákban
családtagok számára igen nagy nehézséget
Személyes élmény, hogy a Kopp család
este ún.

rendezett. Egyetlen,
-

gyermekellátási szempontból is fontos volna a több generáció közeli lakhatásának táa kiskert, a családi hétvégi telek a generációk
Az ún „family mainstreaming” szemlé-

is rendszeresen találkoznak, legalább havonta

-

elidegenedett társadalomban.
tenciát alapoz meg. Egyrészt a személyek szákapcsolatok terén. A
latok kiegyensúlyozottságát és kölcsönössé-

kapcsolatokat a többiekkel. A
kultúra

-

A családi integritás
egészségvédő szerepe idős
korban, az öregedési folyamat
pszichoszociális háttere
dés fordul az
kai hátterének vizsgálatára. Az epidemioló-

amelyek a generációk közötti kapcsolatok
hogy az észlelt stressz, a krónikus stressz-

-
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egy ötven krónikus beteg illetve egészséges

magasabb, mint az egészséges gyermeket ne-

Az ún. szubjektív életkor és a kronológiai
kor mindkét irányban eltérhet egymástól. JeMidlife Development vizsgálatai szerint az
-

Hasonló eredményekre vezettek epidemio-

annak elemzése és magyarázata, hogy egyes
édesanyáknál viszonylag kisebb fokú volt ez
-

denki számára súlyos krónikus stresszhelyzetet, mint azok, akik számára ez folyamatos
a krónikus stresszhelyzetek megélése az öredikátora.
képtelenséget, tehetetlenséget. Számos tényemöt okozó életet élni. Ezért nem szerencsés
mészetesen sok esetben ez a helyzet. Mindent
meg kellene azonban tennie a társadalomnak,
hosszabbodott életévek által kialakult valódi

tartása az esetleges nézeteltérések során volt
szesedéssel. Korábbi válás az élettörténetben
-

kenyebbek.

kapcsolatok, az úgynevezett közösségi haté-

volna a családi kötelékeken túlmutató szom-

-
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A Hungarostudy 2002 jelen
vizsgálatban elemzett kérdőívei
(Kopp 2008)
-

SRH – az egészségi állapot önértékelése

Az időskorúak túlélését és
boldogságát meghatározó
pszichoszociális és
társadalmi-gazdasági tényezők
a magyar népesség körében

egy ötfokú skálán, ahol

kapcsolatban a boldogsággal, illetve milyen
ben a tekintetben. 2002-ben 12 640 személy

Hasonló kérdés vonatkozott a munkaképességgel:
nincs munkaképesség-csökkenés
enyhe
közepes
súlyos munkaképesség-csökkenés
egyáltalán nem tud dolgozni
ágyhoz kötött

vizsgáltuk, hogy milyen 2002-ben kimutatott
-

év alatt. Logisztikus regressziós modell se-

-

– házastárstól
lyen társadalmi-gazdasági, pszichoszociális
a túlélés meghatározói.

– barátoktól
– rokonoktól
– munkatársaktól
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elégedettség a társas kapcsolatokkal
házastársi stressz

-

– nem vagyok vallásos

– ritkán, egyházamban gyakorlom
– rendszeresen egyházamban gyakorlom
életmódkérdések:
dohányzás

hollal kapcsolatos problémákat
rendszeres sportolás
BMI

Melyek voltak a túlélés előrejelzői
a 69 évesnél idősebb
férfiak illetve nők körében?

-

A vallásosság mindkét nemben az életkor-

Minden esetben korrigáltuk az adatokat életkor szerint, hiszen a magasabb életkor nyil-
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1
soha nem dohányzott
(0,042)

egészség (önértékelés) (3–5)
(0,003)

Elégedettség a
személyes kapcsolatokkal
(0,021)

gépkocsi tulajdon
(0,005)

a család jövedelme a két legalsó
kategória felett
(0,048)

sport-tevékenység (heti)
(0,036)

WHO-jóllét
(0,005)

a rokkantság hiánya (önértékelés)
(0,000)

0

6.1. ábra Kor szerint korrigált valószínűségi hányadosok (ORs) a férfiak között. Milyen tényezők jelezték előre a négyéves túlélést a 69 évesnél idősebb férfiak esetében?
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0,000

kevés depressziós tünet
(BDI < 10) (0,000)

a klinikai depressziós hiánya
(BDI < 10) (0,000)

vallásgyakorlás egyházában
(0,014)

6.2. ábra Kor szerint korrigált valószínűségi hányadosok (ORs) a férfiak között Milyen tényezők jelezték előre a négyéves túlélést a 69 évesnél idősebb férfiak esetében?
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kevés depressziós tünet
(BDI < 10) (0,014)

a klinikai depressziós hiánya
(BDI < 18) (0,038)

vallásgyakorlás egyházában
(0,022)

6.3. ábra Kor szerint korrigált valószínűségi hányadosok (ORs) a nők között. Milyen tényezők jelezték előre a négyéves túlélést a 69 évesnél idősebb nők esetében?
6
5
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1
0

hivatásos segí- egészség (öntő támogatása
értékelés)
(0,041)
(3–5)
(0,001)

gépkocsitulajdon
(0,026)

a férj támogatá- a reménya szegénység a rokkantság
sa, amíg élt telenség hiánya hiánya (önérté- hiánya (önérté(0,008)
(0,024)
kelés)
kelés)
(0,030)
(0,025)

6.4. ábra Kor szerint korrigált valószínűségi hányadosok (ORs) a nők között Milyen tényezők jelezték előre a négy éves túlélést a 69 évesnél idősebb nők esetében?
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Az enyhe vagy súlyosabb depresszió hiánya
-

a túlélésnek. Számos korábbi vizsgálat is kimutatta, hogy az egészségi állapot önbecslészerek, tehát a családorvosoknak érdemes
A depresszió hiánya mindkét nemnél igen

-

mint a vallásukat egyházukban gyakorlók halálozási kilátásai. A vallásukat egyházukban
gyakorlók túlélési esélyei mindkét nemben

bizonyult.
A rendszeres sporttevékenység a legfon-

-

-

mindkét nem esetében, ami arra mutat, hogy

A 69 évnél idősebbek túlélésének
előrejelzői a mai magyar
társadalomban – áttekintés

-

Mindkét nem esetében természetesen az általános egészségi állapot, illetve állapotromlás

a személyes kapcsolatokkal való általános
-

összhangban más vizsgálatok eredményeivel, ebben az életkorban az iskolázottság
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kockázatával. Tehát számos pszichoszociá-
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bak azok voltak, akik egy-egy alkalommal
1 dl bort isznak.
-

dogságát.
a középkorú népesség esetében.

A 2002-ben 69 évnél idősebb nők
boldogságának előrejelzői

A 2002-ben 69 évnél idősebb
férfiak boldogságának előrejelzői

mondta magát boldognak, tehát a 69 évesnél
ban mondta magát boldognak. Ez természeIskolai végzettség szerint a gimnáziu-

zettség szintén kapcsolatban áll a boldogsággal, a legboldogabbak a középiskolai végzett-

boldogok a nyolc általánosnál alacsonyabb

-

boldog.

ban mondta magát boldognak, akinek nincs,

a rokonoktól általában kapott társas támogatás

sabb önálló élettevékenységgé válik, a célirá-

csolatban áll a boldogsággal. Legboldogab-

-
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magukat 2006-ban. A munkaképesség-csökkenés fokának növekedésével egyre boldogtalanabbak, a súlyos munkaképesség-csök-

A boldogság és
egyéb tényezők közötti
korrelációk 2006-ban a 69 évnél
idősebb népesség körében

boldognak magát.
Ha életkor és iskolázottság szerint korrigáltuk
az adatokat, érdekes módon egyetlen társadal-

-

-

érzelmi állapot, a szorongás, a depresszió,
a reménytelenség, a társadalmi bizalmatlanság és az anómia voltak.

zel szemben érdekes módon mind a hétvégi,

rokonok támogatása (0,023)
kapcsolatban él (0,001)
házastárs támogatása (0,001)
gyermek(ek) támogatása (0,001)
szomszéd(ok) támogatása (0,000)
a személyes kapcsolatokkal való
elégedettség (0,000)
saját világnézet (0,047)
egészség (önértékelés) (0,000)
élet értelme kérdőív (Rahe) (0,000)
BDI (0,000)
WHO-jóllét (0,000)
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6.5. ábra A boldogság kor és iskolázottság szerint korrigált korrelációi a 69 évesnél idősebb férfiak
között 2006-ban
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rokonok támogatása (0,023)
tv hétvégenként (0,007)
partnerkapcsolatban él (0,001)
házastárs támogatása (0,001)
gyermek(ek) támogatása (0,001)
tv hétközben (0,000)
szomszéd(ok) támogatása (0,000)
elégedettség a személyes kapcsolatokkal (0,000)
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6.6. ábra A boldogság kor és iskolázottság szerint korrigált korrelációi a 69 évesnél idősebb férfiak
között 2006-ban (társas támogatás)
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6.7. ábra A boldogság kor és iskolázottság szerint korrigált korrelációi a 69 évesnél idősebb nők
között 2006-ban

A társas támogatás és a boldogság között
lat, számukra is a legfontosabb a személyes
kapcsolatokkal való elégedettség. A rokonok-

házastárstól várható társas támogatás, illetve
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párkapcsolatban él (0,001)
házastárs támogatása (0,005)
szomszéd(ok) támogatása (0,000)
gyermek(ek) támogatása (0,000)
barát(ok) támogatása (0,000)
rokon(ok) támogatása (0,000)
élettárs támogatása (0,001)
házastársi stressz (0,002)
elégedettség a személyes kapcsolatokkal (0,000)
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6.8. ábra A boldogság kor és iskolázottság szerint korrigált korrelációi a 69 évesnél idősebb nők
között 2006-ban (társas támogatás)
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