Idıskor! Nem betegség!
Hány éves is az, aki idıs? A WHO korbeosztása alapján: középkorúak a 45-59 évesek, öregedık a 60-74 év közöttiek, öregek a 75-90 évesek, és aggastyánok a 90 év felettiek.
Bár a négy fı betegségként leggyakrabban megjelölt betegség 65 éves kor felett mozgásszervi-, szív-, és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség, ugyanakkor a betegségek életminıségre kifejtett hatása szempontjából a nık és a férfiak között egyaránt a depresszió vezet felmerülı problémaként.
A hazai idıs emberek által legfontosabbnak tartott életminıségi elemek:
-

egészség (betegség/fájdalom hiánya)

-

család szemben a magányossággal

-

segíteni másoknak és segítséget kapni

-

szeretet, emberi kapcsolatok

-

beszélgetés másokkal

-

belsı és külsı békesség

Életünk során sokszor elhangzik: „csak egészség legyen”.
Miért élnek sokan magányosan? Talán azért, mert az ismerısei már nem élnek, esetleg nincsenek olyan állapotban, hogy felkeressék. Sokan nem ismerik az idıs embereknek szervezett
programokat, lehetıségeket. A lehetıségek tárháza széles, s ha valaki nem nyújt segítséget,
nehéz megállítani a tudatba belépı negatív gondolatokat, melyek nemcsak életminıség rombolóak, hanem adott esetben életet veszélyeztethetık is lehetnek.
Mi motiválja az idıs embert?
Sok a szabadidı, kevés a nyugdíj és van testi fájdalom. Azt tapasztalom, hogy a testi fájdalom, betegség ellenére is várják az idısek a találkozásokat. A mama, aki egész nap nem kel
fel a székbıl, de ha jön az unoka, szinte kipattan belıle. Vagy a nagyapó, aki a fotelben szeret
csak lenni, megélénkül, ha veje a szılımetszésrıl vagy a barkács-munkáról érdeklıdik. Mi
van ennek hátterén? A szociális kapcsolat és az, hogy tud átadni valami tudást, tapasztalatot a
másiknak. Nemcsak kikapcsolódást, hasznos idıtöltést jelent, hanem önbizalmat is növel.
Fontos idıskorban is megırizni az aktív életet. Életminıség javító hatása mellett kevésbé merül fel a kiszolgáltatottság érzése. Az idıskor nem feltétlenül a lemondásról, a „halálra várásról” kell, hogy szóljon.
A statisztika szerint azoknak az idıseknek, akik aktív életet élnek, kevesebb pszichoszomatikus betegségük van és hosszabb ideig élnek.
Az öregedés kihívást jelent az egyénnek, hogy megküzdjön a korban elırehaladóan szaporodó
nehézségekkel és vesztességekkel. Ilyen veszteségek
-

érzékszervek fogyatékossá válása,

-

testi erı,

-

alkalmazkodási képesség csökkenése.

-

Veszteségek jelentkeznek az emberi kapcsolatokban és viszonylatokban

Hatásukra egyéni válaszok észlelhetık, de többnyire a kiszolgáltatottság, a függıség, a tehetetlenség valamilyen változata vagy együttese okoz nehézségeket, mert az idısödı egyén
önállóságát, önellátását, önmegbecsülését érintik és sérthetik. Amennyiben magára marad, az

egyedüllét következtében kialakulhat a magány, mely lélektanilag betegítheti meg, depreszszió, zavartság, kóros visszahúzódás vagy személyiség és elmezavarok formájában.
Többféle személyiségtípusról lehet beszélni az idısek betegségei, problémái vonatkozásában:
az idıs ember magatartása szerint beszélnek:
•

harmonikus, produktív,

•

karosszék típusú,

•

függeszkedı, vagy rászoruló,

•

áthárító és

•

maga ellen forduló idıs embertípusról.

Ma már nem csupán arról beszélünk, hogy "életet adjunk az éveknek", hanem minél hosszabban 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 személyiség szerepe és jelentısége az idısödésben.
A rendszeres foglalkoztatást, a programokon való részvétel lehetıségét biztosítani kell egy
bentlakásos otthonban, mert ha nincs mit csinálni, elkezdıdik az egymás bántása. A „bezártság” miatt és a teljes kiszolgálás miatt a felszabadult sok szabadidıvel sokan nem tudnak mit
kezdeni. Hiszen egész életüket tevékenyen élték, most pedig a gondozónık jóakaratú „túlgondozása” vagy a lakó gondoskodása miatt passzívvá válnak. A tétlenség és a semmittevés
pedig nagyon sok rossz gondolat szülıje.
(énekkar, irodalmi kör, napi torna, kirándulások, szereplések)
A játékra mindenkinek szüksége van, életkortól függetlenül, mert a játék olyan közös élményeket nyújt, amit semmi más tevékenység. Az idıseknek pedig azért van különösen szükségük a játékra, mert aktivizálja ıket. A kreativitás élénkíti a gondolkodást, tágítja és stimulálja
az érzelmeket és érzéseket. A játék idıs emberek számára is új tapasztalatokat, fejlıdési lehetıségeket kínál és ezáltal nyitottabbá teszi ıket a kapcsolatokra. A testi és szellemi mozgás
idıskorban is az egészség, a testi – lelki jó közérzet és az életminıség megırzésének alapfeltétele. A biztonságos, támogató közegben zajló, oldott, vidám együttlét önmagában is segít
megszabadulni a stressztıl, a meglévı, de nem használt képességek megtapasztalása, a fantázia és a kreativitás mobilizálásának tapasztalata pedig javítja az önértékelést, és ezáltal magabiztosabbá, derősebbé, kiegyensúlyozottabbá tesz, és ezen keresztül komoly egészségmegırzı
hatása is lehet.i
Fontos a család minél intenzívebb bevonása az otthon életébe.
Még egy fontos dolog: Az idısekkel való foglakozásnál talán kevésbé egyértelmő téma a
gyermeknevelés, pedig a mi gyermekeinkre számíthatunk majd idıskorunkban és nem mindegy, hogy mit adunk át nekik. Mi leszünk többen, nekik lesz nehezebb. De talán a szeretet
hatalmával ez a nagy feladat is megoldhatóvá válik.
Az idıs emberek iránti tisztelet és szeretet már gyerekkorban elkezdıdik. A jóságos nagynénik, akik jönnek a közös tésztakészítésre, társasjátékra, beszélgetésre. A szomszéd néni, aki
elindítja a gyermeket óvodába, iskolába. Kedves vonásukat, apró kis értéktárgyaikat még ma
is ırzik, akik ezeket az élményeket megkapták.

Az idıskori demencia
Az ember öregedésének az egyik legszembetőnıbb, mind az egyén, mind a külvilág számára
legkellemetlenebb velejárója a szellemi hanyatlás.
A különbözı dementiákra általában jellemzı tünetek:
1. tájékozódó-képesség romlása,
2. a rohamosan csökkenı megjegyzı és megırzı emlékezés,
3. a tárgyfelismerés zavara, a beszéd zavara, az ítéletalkotás zavara,
6. az absztrakt (elvont) gondolkodás zavara,
7. a praemorbid (betegség elıtti) személyiség különbözı sajátosságainak egymást szabályozó egyensúlyának a megbomlása.
Alzheimer típusú dementiák
Multiinfarctus dementia, rövidítve MID
Alkohol okozta dementia
Terápiás lehetıségek
A terápia egyik része a szakszerő mozgás-rehabilitáció, gyógytornával a megmaradt mőködések javítása, a kontraktúrák kialakulásának megelızése, beszédzavarok esetében logopédiai
szakszerő segítés.
Minden progrediáló dementia esetében fontos a szociopszichopterápia. Ennek része: a még
megmaradt emléknyomok felelevenítése és megerısítése, a lelki támogatás, bátorítás a feledékenység miatt elvétett cselekedetekben, tájékozódást gyakorló séták, a korábban kedvelt
tevékenységek gyakorlása.

