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JOBBÁGY MÁRIA 

Innováció az idősellátásban  

A „Levendula 60+ program” kezdeményezései a XV. kerületben 

 

„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk,  

megváltoztatná a világot.” (Mahatma Gandhi) 

 

Abstract: Innovation in elderly care – Initiative of "Lavender 60+ Program" in the XV. district. The article 
illustrates "Lavender 60+ Program" operating in the XV. district of Budapest. The program was created 
to provide space for this age group supporting them in living an active and healthily old age. More and 
more people join our programs, events, promotions which reflect this spirit.  Our aim is to change the 
existing stereotypes and prejudices about elderly people. What We Believe: The knowledge and expe-
rience of elderly people are invaluable. They are indispensable in the family, especially in supporting 
young people and providing voluntary work. They learn new skills with energy, enthusiasm and pleas-
ure, and share such important values for the community that are in the process of disappearing. 

 

Az idősek számának világméretű növekedése olyan kihívás elé állítja az emberiséget, mellyel 

eddig nem találkozott. Egyre többen élik meg a magas életkort, mely számos kérdést vet fel 

egészségügyi, pszichológiai, szociológiai és gazdasági szempontból. 

Velünk élnek a régi sztereotípiák az öregekről, erre épült ki az idősellátó rendszer, a család, 

a gondolkodásunk. Ugyanakkor a 60 év felettiek egészen más életet élnek, mint akár tíz évvel 

ezelőtt. Többen dolgoznak nyugdíj mellett, tanulnak, szórakoznak, örömmel sajátítanak el új 

ismereteket, végeznek önkéntes munkát. Mindezt energiával, lelkesedéssel. olyan közösségi 

értékeket hordozva teszik, mely példaértékű lehet. 

Az idősellátás bevált, régen jól működő formái ma válságban vannak ország- és világszerte. 

Úgy tűnik, hogy az idősek számának folyamatos növekedésével, a szükségletek differenciáló-

dásából adódó igényekre, a jelenlegi finanszírozási és intézményi feltételek mellett a szakma 

nem tud kielégítő választ adni. Az idősödés világméretű problémája ezen a szinten nem is 

oldható meg. Ezért is szükséges társadalmi párbeszédet folytatni, teret adni, olyan innovatív 

kezdeményezéseknek, melyek az idősödést más oldalról közelítik meg.  

Az ápolást, gondozást igénylőknek nyújtott szolgáltatások kialakítása, az új igényekhez, 

szükségletekhez igazítása is rendszerszemléletű megközelítést igényel, mely átfogó progra-

mot, interprofesszionális összefogást, innovatív módszerek alkalmazását eredményezheti. A 

kerületünkben elindított Levendula 60+ programot ilyen szellemben folytatjuk, melynek né-

hány elemét szeretném bemutatni. Négy éves működésünk során szerzett tapasztalatainkat szí-

vesen osztjuk meg, és szívesen tanulunk másoktól. 

A XV. kerületi idősügyi program a „Levendula 60+” az Aktív Időskor Gyógyító Programja 

elnevezést kapta, ahol minden szónak jelentősége van. Benne rejlik, hogy épít a nyugdíjas 

korosztályra, a közösségekre, célja, hogy lehetőséget adjon a klubok és nyugdíjas szervezetek 

együttműködésére, hagyományok ápolására, és azt feltételezi, hogy ez gyógyító hatású a benne 



Jobbágy Mária 

4 0  

résztvevőkre. Olyan szimbólumot kerestünk, mely mindenki által ismert és pozitív érzéseket 

közvetít. A levendula nagymamáink szekrényének hangulatát idézi, kedves gyermekkori élmé-

nyeket hoz a felszínre. Felhasználása sokrétű, változatos: illatos, szép növény, lakásdísz, édes-

ség, kozmetikumok alapanyaga, fertőtlenítőszer, főzete gyógyhatású. Szimbóluma a megúju-

lásnak, a sokféleségnek, változatosságnak, a kreativitásnak, az egészségnek, szépségnek és a 

gyógyulásnak, mely az idősekkel foglalkozó programjaink szellemiségét áthatja. A program 

legfontosabb célkitűzése, hogy a nyugdíjas korosztály minél szélesebb rétegét szólítsa meg. 

Az igények megismerésével képes legyen új szolgáltatásokat nyújtani, a meglévőket a meg-

változott igényekhez igazítani. 

„Harmadik életkezdet” című konferenciánk (2013. szept.27.) célja az volt, hogy ráirá-

nyítsa a figyelmet az idősödéssel járó társadalmi problémákra, az idősekkel való foglalkozás 

módszertanának új formáira, lehetőségeire, valamint elősegítse, hogy a kerületben az idősekkel 

foglalkozó szervezetek, intézmények képviselői megismerjék egymás munkáját és konzultál-

janak az együttműködés lehetőségeiről. A konferenciának két külföldi előadója  – Suzannes 

Stanisiere pszichológus, a strasbourgi Social San Frontier Egyesület tiszteletbeli elnöke és 

Francis Salmon az SSF alelnöke, két idősekkel foglalkozó intézmény igazgatója  – az idősö-

dés pszichikai dimenzióiról tartottak előadást sok gyakorlati példával kiegészítve. Megközelí-

tésükben sok olyan új elem volt, például az időskori szexualitásról, mely nálunk tabu témának 

számít. A hazai előadók olyan innovatív kezdeményezésekről számoltak be, melyeket sikerrel 

alkalmaznak ennél a korosztálynál. 

A konferencia különlegességét az érdekes előadások mellett az adta, hogy a World Café 

módszerével bevontuk a szakembereket és az érintett korosztályt is a témáról való együttgon-

dolkodásba. Ez a módszer alkalmas arra, hogy vegyes összetételű csoportokban a résztvevők 

kellemes „kávéházi” hangulatban, megadott kérdésekről eszmét cseréljenek, új javaslatokat, 

ötleteket fogalmazzanak meg. A környezet kialakítása a módszer fontos eleme: 4-5 fős asztalok 

papírral leterítve, színes ceruzák, tollak kikészítve, virágdíszítés, esetleg gyertya az asztalokon, 

és a kávéház etikettjének részletes leírása. A beszélgetések 20-30 percig tartanak, majd egy 

ún. asztalgazda marad a helyén, a többiek más-más asztalokhoz csatlakoznak, ahol bekapcso-

lódnak az ott elkezdett együttgondolkodásba. Az asztalon lévő papír és filcek „firkálásra” csá-

bítanak, melyet az asztalgazda is ösztönöz. A harmadik kör végén mindenki visszamegy az 

eredeti csoportjához és megismeri mivel gazdagodott az eredeti kérdésre adott válasz. Ezt kö-

veti a nagycsoportos visszajelzés valamennyi résztvevő bevonásával. A „jó” kérdés megfogal-

mazása a siker másik kulcsa. Olyan kérdések segítik a folyamatot, melyek elgondolkodásra és 

nem véleménynyilvánításra ösztönöznek, melyek egyszerűek, világosak valamennyi résztvevő 

számára. Az oldott hangulatot halk zenével is segíthetjük. A szolid vendéglátás – üdítő, kávé, 

tea, rágcsálnivalók – is a kellemes atmoszféra megteremtésének nélkülözhetetlen kellékei. Az 

elkészült „asztalterítők” javaslatainak, rajzainak feldolgozása mindig nagy élmény, hiszen a 

„termés mindig nagyon gazdag és bőséges”. 

Az egészség megőrzése kiemelt téma az időseknél. A gyógyszerszedés mérséklése érdeké-

ben, olyan alternatív gyógymódokkal ismerkedhetnek meg, mely hasznos kiegészítője lehet az 

orvosi kezelésnek. Olyan előadókat hívtunk meg, olyan eszközöket mutattunk be, melyekből 

mindenki kiválaszthatta a számára szimpatikus, alkalmazható módszereket. Az erőforrások bő-

vítése érdekében együttműködést kezdeményeztünk helyi kulturális intézményekkel, néhány 

programot közösen szerveztünk: Levendula Nap (2014, 2015, 2016), ahol az alternatív gyógy-

módokkal ismerkednek az idősek (EFT- Érzelmi Felszabadítás Technikája ún. kopogtatással, 
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ETKA jóga, meridián torna, rezgésterápia hangtálakkal, kineziológia, BACH virágterápia, 

Biologika, ülőtánc, szomatodráma, NLP- Neuro Lingvisztikus Programozás, táncterápia, ku-

tyás terápia). 

A „Sportolj Nagyi” programokon (2015, 2016), a Kihívás Napján sikerült meglepni a fia-

talokat is állóképességünkkel. Voltak könnyebb és nehezebb „sportágak”, szerepeltek a klu-

bokban már jól bevált népszerű programok, de több új sportolási és szórakozási lehetőséget is 

kínáltunk. A helyszín is inspiráló volt, hiszen a REAC sportpályán (XV. Széchenyi tér 8 -10) 

minden lehetőség adott: a kocogásra, pingpongozásra, zenés-táncos bemelegítésre, Nordic 

Walkingra, ülőtornára, ETKA jógára és persze a cukor és vérnyomásmérés se maradhat el.  

2015. április 25-én a FÖLD NAPJÁN nagyszabású környezettudatos családi napot szervezett 

Budapest Főváros Önkormányzata és a Főkert Nonprofit Zrt. A rendezvény célja az vo lt, hogy 

erősítse azt az érzést, hogy a „város mindenkié”. Közösen használjuk, alakítjuk, élvezzük a 

város nyújtotta előnyöket, éppen ezért közösen is kell tennünk zöldfelületeink, tereink szépsé-

géért, megóvásáért. Több mint százan érkeztünk buszokkal az Ültess virágokat! Guiness re-

kordkísérletre a Margit szigetre a kerületből. Idősek és fiatalok egy célért gyűltek össze: 

15.000 tő egynyári növény elültetésével szeretnénk a 2013-ban felállított Guinness rekordot 

megdönteni. A sátrunknál mindenki pólót kapott, lufit, zászlót, amivel jeleztük mindenkinek, 

hogy a XV. kerületből érkeztünk. Így vonultunk a nekünk kijelölt ágyáshoz, ami létszámunk-

hoz mérten a legnagyobb volt a kerületek között. A vidám hangulatot a Csomópont Tehetség-

gondozó Program fiataljai is segítettek megalapozni. Hangosbeszélő segítségével elérhető volt, 

hogy a fontos információ mindenkihez eljusson, ráadásul így lehetett közösen énekelni, rig-

musokat mondani. A Hubay Jenő Zeneiskola csapata igazán jó hangulatot teremtett. Az ágyás-

hoz érve felengedtük a kék-fehér lufikat a gyerekek nagy örömére. Itt már látszott, hogy szak-

értő kezek előkészítették a terepet, különböző alakzatban négyféle palántát fogunk ültetni. A 

palánták hamarosan megérkeztek, egy rövid bemutató után munkához is láttunk. Érződött a 

rutin a résztvevők többségén, hiszen saját kertjükben sokan ültetnek virágot. Meglepően gyor-

san és lelkesen dolgoztunk, igazi generációk találkozása volt, hiszen unokák és nagymamák, 

fiatalok egyaránt bekapcsolódtak. És az eredmény se maradt el: sikerült a Guiness rekordot 

megdönteni! 

„Van sütnivalónk” – Generációk tortája vetélkedő (2013, 2014) ötlete az idősek és fiatalok 

közti kapcsolat élményszerű kipróbálásának szándékából fakadt. Vegyes csapatok (3 idős  – 2 

fiatal) alakultak, akik először egy zenés, játékos esten ismerkedtek egymással, majd egy hetük 

volt a felkészülésre. Minden csapat előre sütött, azonos méretű piskótát kapott, amit a döntő 

helyszínén kellett feldíszíteniük. A torta receptjét, designját számítógéppel kellett megter-

vezni, amiben a fiatalok jeleskedtek. Az elkészült remekműveket, az Idősek Világnapján lehe-

tett megcsodálni és megkóstolni, ahol a két generáció közös műsorral szerepelt. A rendezvény 

sikerét mutatja, hogy országos vetélkedőt is szerveztünk az idősbarát elven működő önkor-

mányzatok részére, ahol a tortadíszítés mellett bográcsban készült ételek versenyével bővül a 

kínálat. A program következő lépése egy szakácskönyv készítése volt nagyi receptjeivel, ahol 

a karácsonyi süteményekkel mutatkoztak be először a nyugdíjas szervezetek tagjai. A szakács-

könyv e-book formájában honlapunkon is elérhető: http://teruletigondozas.eszixv.hu. Idén a 

verseny karácsonyi hidegtálak készítésével folytatódik, ahol a nyugdíjas klubok csapatában 

lehetnek unokák, vagy vállalkozó kedvű fiatalok is. A receptekből idén is készül szakácskönyv, 

melyet honlapunkon mások számára is elérhetővé teszünk. 
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„Az én nagyim” – címmel szelfi pályázatot hirdettünk (2016) fiatalok részére, akik közös 

fotót készítettek egy-egy eseményről, amin nagyszüleikkel együtt vettek részt. Összesen 50 

pályamű érkezett. A képekből sugárzott a szeretet, a meghittség, a jó kapcsolat  unokák és 

nagyszüleik között. Az első három helyezett jutalma: fényképezőgép, okostelefon és tablet 

volt, a többi résztvevő az oklevél mellé egy-egy cd-t kapott ajándékba, melyen a Csomópont 

Tehetséggondozó Program fiataljai éneklenek slágereket. 

A jobb agyféltekés rajztanfolyam (2014) alapkérdése az volt, hogy meg lehet-e tanulni raj-

zolni hatvan év felett? A módszer nem csak technikákat tanít, hanem új szemléletet is, melynek 

segítségével a régi, sematikus látásmódunktól szabadulhatunk meg. A verbális, racionális, szá-

mokra, betűkre, szavakra koncentráló bal agyféltekés működést kicsit félretéve agyunknak azt 

a részét aktivizáljuk, mely kreatív, ösztönös, játékos, nagy képekben „gondolkodik”. Nem a 

megfelelni vágyás, a hibázástól való félelem, hanem az öröm, a játékos kísérletezés szabadsága 

vezeti kezünket. Saját portrénk megrajzolásától a tanfolyam végére eljutottunk egy híres em-

ber, filmszínésznő portréjának a megrajzolásáig, amely mindnyájunk számára nagy sikerél-

mény volt. 

A Levendula Egyetem (2014,2015,2016) ötletét az élethosszig tartó tanulás, mint életforma 

más kerületekben bevált programjaiból merítettük. Az előadásokat az ország legkiválóbb ok-

tatói, a Zsigmond Király Főiskola tanárai tartják. Az előadások után kötetlen beszélgetésre 

nyílik lehetőség. Az érdeklődők száma folyamatosan növekszik, új arcok is megjelennek, akik-

kel eddig a klubokban, rendezvényeken még nem találkoztunk. Az előadások helyszíne Buda-

pest Főváros XV. kerületi Önkormányzat díszterme. Az előadásokat a helyi TV felvételről 

közvetíti, a prezentációk anyaga honlapunkon is elérhető. Mottónk: Tanulni minden korban 

érdemes! 

Több autóbuszos kirándulást is szerveztünk, melyek közül a pannonhalmi és a tihanyi ki-

emelkedik, hiszen itt lehetőségünk nyílt a levendula minden formájával való találkozásra. Be-

igazolódott, hogy jó nevet választottunk, hiszen éreztük illatát, ízét, élveztük látványát. 

Célkitűzésünk, hogy az idősekkel való foglalkozás ne csak kampány legyen, hanem a ke-

rület életének minden területét áthassa. Ezt hivatott segíteni több kezdeményezés: megalakult 

az Idősügyi tanács – Bölcsek tanácsa, melynek tagjai között egyházi és civil szervezet képvi-

selői is hangsúlyosan megjelennek. Az Idősbarát vállalkozás program és a hozzá tartozó ked-

vezménykártya kibocsátásának célja, hogy a hálózathoz azok a kerületünkben működő kis – és 

középvállalkozások, kereskedők, szolgáltatók csatlakozzanak amelyek/akik a 60 éves és idősebb 

kerületi lakosok számára kedvezményt nyújtanak az általuk kínált áruk, szolgáltatások árából. 

Az időskorúakat érintő eseményekről, programokról, a máshol bevált jó gyakorlatokról az 

Életképek című önkormányzati újságban, annak kéthetente megjelenő 60+ mellékletében, a 

helyi televízióban (www.xvmedia.hu), valamint az Idősbarát honlap-on 

(http://teruletigondozas.eszixv.hu) kapnak tájékoztatást. Az oldalunkat folyamatosan bővítjük, 

az aktuális információk mellett hasznos tanácsokat is nyújtunk. Pozitív visszajelzésként érté-

keljük, hogy 2014-ben elnyertük az Idősbarát Önkormányzat címet. 

 

http://www.xvmedia.hu/
http://teruletigondozas.eszixv.hu/
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Két fejlesztési elképzelésünk felépítésén dolgozunk jelenleg:  az egyik a megelőzésre fóku-

szál (Időseket Segítő Szolgálat), míg a másik a XXI. század egyik legnagyobb kihívására, a 

demenciára. 

Az idősklubokat idősöket segítő szolgálattá szeretnénk fejleszteni, ezzel lehetővé téve a 

komplex módon történő foglalkozást az időseket érintő kérdésekkel, összehangolva a külön-

böző szakemberek, intézmények munkáját. Paradigmaváltást jelent ez a megközelítés, mely az 

ápolás, gondozás, az elesettekkel való foglalkozás mellett a prevenciót, a kapcsolatok ápolását, 

az idősekkel élő családok menedzselését is segíti. Néhány eleme ezeknek a javaslatoknak már 

működik alkalmi jelleggel, de nem rendszerszerűen. 

– Már az 50 felettiekkel kezdenénk, olyan szolgáltatásokkal, melyek személyre szabottan se-

gítenek megtervezni kinek-kinek az „új életre” való felkészülést (egészségi, pszichológiai, 

jogi, ingatlan-, pénzügyi, kulturális, sportterületen). 

– Képzések szervezése azoknak a családoknak, családtagoknak, akik idős emberekkel élnek, 

vagy időseket gondoznak otthonukban (ágyban fekvők ápolása, lelki gondozása, rehabili-

táció, tornáztatás, étkezési, életviteli tanácsadás). 

– Segédeszközök kölcsönzése – átmeneti egészségkárosodás esetén, pl. baleset után rövid 

ideig szükséges bot, járókeret, kerekesszék stb., vagy a hagyatékból származó eszközök 

továbbkölcsönözése. 
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– Tanácsadások szervezése, a különböző élethelyzetek megoldására, akár önkéntes idősek 

bevonásával is (ügyvédek, jogászok, orvosok, pénzügyi szakértők, mérnökök, kertészek, 

reklámszakemberek stb.) 

– Információs, tájékoztató szolgálat minden időseket érintő kérdésben, melynek célja, hogy 

a problémára a legmegfelelőbb megoldást kapja az idős, előszűrje, összehangolja és java-

solja azokat a szolgáltatásokat, melyek számukra a legelőnyösebbek. A személyes találko-

zás mellett a modern technikai eszközeit is felhasználva, pl. idősbarát honlap.  

– Kincsesláda – az idősek tudásának felmérése, életút interjúk készítése, megjelentetése a 

helyi médiában akár fiatalok bevonásával. 

– Önkéntes regiszter létrehozása – ki, milyen önkéntes munkát vállal (pl. befőzésben segít, 

pótnagyi szolgálat, felolvas, beteget látogat, stb.) 

– Együttműködésben a kerület egészségügyi, oktatási és kulturális intézményeivel olyan 

programokat szervezünk, mely a generációk közti együttműködést, az idősek továbbkép-

zését, szabadidő eltöltését színesíti (szűrővizsgálatok, egészségnapok, nyelvtanfolyamok, 

szakkörök, „Levendula Egyetem- az Aktív Időskor Egyeteme”, közös zenélés idősek-fia-

talok, generációk farsangja, stb.) 

– Közösségi helyiségek biztosítása, közösségek alakításának segítése. Azonos érdeklődésű 

idősek (sakk, kártya, hímző, utazó, környezetvédő, kertészkedő stb.) klubja. Az egyik leg-

nagyobb probléma időskorban az elmagányosodás, a feleslegesség érzése, a kapcsolatok 

beszűkülése. Ezen segíthet a szomszédsági kapcsolatok ápolása, különösen azoknál az idő-

seknél, akik nehezebben mozognak, így nem hagyhatják el otthonukat.  
 

– Idősbarát kerület – Idősbarát környezet 

A kerületben élő idősek életét megkönnyítő közlekedés (buszmegállók az idősekkel foglalkozó 

intézményeknél, kerekesszékkel való közlekedés lehetővé tétele, mely a kismamáknak is köny-

nyebbséget jelentene, akik babakocsival nehezen közlekednek) 

Pihenőparkok létrehozása; padok az utcán, közintézményekben kényelmes székek elhelye-

zése; nagyobb méretű feliratok; virágosítás program, kiskertek létesítése; az idősekkel foglal-

kozó szociális intézmények egységes, barátságos arculatának kialakítása, modern technikai 

eszközökkel való felszerelése; sportklubok időseknek; az idősbarát környezet elsősorban oda-

figyelést igényel, az élhető környezet mindenki számára előnyt jelent.  
 

– Idősek a közéletben 

Az egészséges, aktív idősek sokat tehetnek a kerületért, ezért részvételük növelése szükséges 

a társadalmi szerepvállalásban. Ennek már létezik egy formája a Bölcsek Tanácsa, de a műkö-

dése jelenleg formális. Szeretnénk, ha tagjai képviselnék az időseket a település életét érintő 

rendeletek, tervek megalkotásánál csakúgy, mint a különböző bizottságok munkájában.  

Idősügyi tanácsadók – olyan szakemberek, akik jól ismerik az időskor egészségügyi, szo-

ciális szempontjait, az idősek problémáit, és ezek kezelésében, megoldásában közreműködnek.  

Idősjogi képviselők- feladatuk az idősek jogainak képviselete, hasonlóan a betegjogi képvise-

lőhöz. Civil szervezetek az idősellátásban – szerepük igen fontos, kapcsolódhatnak – akár he-

lyileg is – az Idősek klubjaihoz, vagy alkalmanként egymás programján kölcsönösen részt ve-

hetnek. Egyházak az idősellátásban – az egyházi karitatív munkának régi hagyományai vannak 

az idősellátásban is. A hitélet gyakorlása sok idős számára jelent támaszt. Fontos ismerni, hogy 
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a kerületünkben működő katolikus, református, evangélikus, baptista egyház és zsidó hitköz-

ség milyen tevékenységgel segíti az időseket, megvizsgálni és ösztönzi az együttműködés le-

hetőségeit. 

– Párbeszéd – Idősügyi konferencia- évente egy alkalommal a szakemberek, egyházak, civil 

szervezetek és az érintettek bevonásával konferenciát szervezünk, melynek célja az aktuá-

lis helyzet megismerése, elemzése, a fejlesztésen való közös munkálkodás.  

– Egy klub – egy iskola – a diákokkal való kapcsolat kölcsönösen előnyös mindkét korosz-

tálynak. Ennek keretében egyrészt közös akciókat, programokat szervezhetnek, másrészt 

ennek keretében lehetőség van a középiskolások kötelező önkéntes gyakorlatának meg-

szervezésére is az idősellátás területén. 

 

A Levendula 60+ program szellemisége és sikeres kezdeményezései, a szociális városköz-

pont 2015. évi átadása a kerületben, a szociális munkások életpálya modellje, képzési struktú-

rájának átalakítása jó alapot szolgáltat az Időseket Segítő Szolgálat feladatkörének kidolgozá-

sához. Ennek érdekében Levendula Műhelyeket szervezünk minél szélesebb körű (társszak-

mák, intézmények, Idősügyi Tanács, egyházak, vállalkozók, családok, idősek) társadalmi rész-

vétellel. Itt mérjük fel a megváltozott igényeket, szükségletet és gyűjtjük össze a lakossági 

ötleteket, javaslatokat. 

Az alapötletet a Nemzedékek Fóruma rendezvénysorozat adta, melyet a MUFTI (Munka-

nélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája) szervezett. Itt lehetőségünk volt a Levendula programról 

beszélni és megismerhettük hogyan gondolkodnak a fiatalok az idősekről. „Mindenki fiatal, 

csak van, aki többre emlékszik.” – fogalmaztak. Érdekes és tanulságos volt számunkra, hogyan 

látnak minket, hogyan értékelik azokat a programokat melyeken részt vettek (generációk tor-

tája, főzőverseny, Idősek Világnapja, szereplés a klubokban, közös kirándulások, generációk 

farsangja, szelfi pályázat) milyen elképzeléseik vannak a további együttműködésről, melyet 

frappánsan így fogalmaztak meg: „Tanulhatunk egymástól, segíthetünk egymásnak és nem 

utolsó sorban jól szórakozhatunk együtt”. 

Az időskori demencia előfordulási gyakorisága miatt egyre nagyobb az igény demens idő-

sekkel és családjaikkal való foglalkozásra. Ez a tény több szinten igényel beavatkozást, mert a 

társadalom valamennyi tagját – közvetve, vagy közvetlenül érinti. 

 
 

Az „Öregedő elme” – a demencia korai felismerése és kezelése címmel rendezett konfe-

renciánk (2015. 10.02.) a XXI. század egyik legnagyobb kihívásával foglalkozott. A konferen-

cia elsődleges célja a szociális és egészségügyi területen dolgozók tájékoztatása volt, akiknek 

a betegek érdekében fontos együttműködniük. Ennek még nincs kialakult gyakorlata, viszont 
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vannak mindkét területen előremutató kezdeményezések, melyeket fontos ismernünk és 

amennyiben lehet, bővítenünk. A külföldi példákból is sokat tanulhatunk, a jól bevált módsze-

reket átvehetjük. Előadóink olyan – hazai és külföldi – szakemberek voltak, akik már több éve, 

vagy évtizede foglalkoznak ezzel a témával, elméleti és gyakorlati tapasztalattal is rendelkez-

nek. Ez is magyarázza a nagy érdeklődést, a jelentkezők az ország minden részéből éreztek. A 

konferencia programját úgy állítottuk össze, hogy legyen lehetőségünk új ismeretek elsajátítá-

sára csakúgy, mint konzultációra, tapasztalataink megosztására, cseréjére, kérdések felveté-

sére. Az előadások mellett műhelymunka keretében lehetőség volt az egyéni tapasztalatok 

megosztására is. A konferencia részletes programja itt olvasható: 

http://teruletigondozas.eszixv.hu/hir/125/az-oregedo-elme-konferencia 

A konferencia iránti érdeklődés is azt mutatta, hogy a probléma súlyossága a szakemberek 

körében országszerte érzékelhető, és bár vannak pozitív kezdeményezések a  megoldást ille-

tően, széleskörű társadalmi összefogásra, ismereteink folyamatos bővítésére, összehangolt cse-

lekvésre van szükség a demens betegek ellátása érdekében. Ezért 2016-ban az idősellátásban 

dolgozó munkatársaink akkreditált képzésen vettek részt – Interprofesszionális szemléletű 

demens ellátás alternatívái – mely a demencia tüneteivel, kórlefolyásával, neuropathológiai 

hátterével, a demens betegek ápolási, gondozási lehetőségeivel és az életvégi kérdésekkel, az 

interprofesszionális együttműködési lehetőségekkel, családtámogatási rendszerekkel, a sze-

mélyközpontú gondoskodás testi, lelki, szellemi hátterével, a foglalkoztatási lehetőségekkel 

foglalkozott. A szakmai képzés részletes tematikája, előadói a győri szociális intézmény 

(EESZI) honlapján tekinthetők meg: http://eeszi.hu/index.php?option=com 

_content&view=article&id=1093&Itemid=125 

A szakemberek képzése mellett, fontosnak tartottuk, hogy segítség nyújtsunk a feledékeny-

ségben szenvedőknek és gondozóiknak, melyre a máshol már bevált formát válasz tottuk. Az 

Alzheimer Café Újpalota 2016 márciusában indult. Havonta egy alkalommal, csütörtöki napo-

kon 17-19 óráig a Pajtás étteremben (XV. Zsókavár utca 24-26.) találkozhatnak szakemberek 

és hozzátartozók. 

A családtagokra a betegség előrehaladtával 

egyre nagyobb teher nehezedik, hiszen a beteg egy 

idő után 24 órás felügyeletet igényel. A 

házigondozás enyhíthet a családok helyzetén, kü-

lönösen akkor, ha a háziorvossal és az ideggyó-

gyásszal is kapcsolatban vannak, együttműködnek 

a probléma kezelésében. Az első Alzheimer Cafét 

1997-ben Hollandiában hozták létre, Bère Miesen 

geriáter-pszichiáter orvos ötlete alapján. Ezután 

fokozatosan terjedt Európában és Amerikában. 

Magyarországon dr. Menyhárt Miklós nevéhez fűződik a mozgalom elindítása, aki Győrben 

alakította meg az első kávéházat. Azóta már az ország számos városában indult hasonló kez-

deményezés jelezve, hogy igény van erre a közösségi formára. 2016. októberében, Sopronban 

a jelenleg működő Alzheimer Kávézók képviselői kinyilvánították, hogy szövetségbe tömö-

rülnek azért, hogy az eddigi tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztásával segítsék egymást és 

hatékonyabban hívják fel a társadalom figyelmét erre a problémára.  

Az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai hozzátartozói csoportot indí-

tottak az Alzheimer kórral küzdők családtagjai, hozzátartozói számára. A találkozások havonta 
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másfél óra időtartamúak. A kötetlen beszélgetések során a csoporttagoknak lehetőségük van 

egymással megosztani gondolataikat, kicserélni tapasztalataikat, beszélni az elakadásokról, ne-

hézségekről. A csoport nyitott, bármikor lehet csatlakozni. 

A szakmai kitekintés, a külföldön bevált módszerek megismerése és alkalmazása vált le-

hetővé számunkra 2016 áprilisában. A Social San Frontier Egyesület meghívására szakmai 

tanulmányút keretében autonómia vesztett időseket ellátó intézményeket látogattak meg Stras-

bourgban. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az a Berthel professzor kalauzolt min-

ket és mutatta be az intézményeket és a szolgáltatásokat, aki a létrehozásukban egészen nyug-

díjazásáig jelentős szerepet vállalt. 

Számunkra az egyik legérdekesebb az Alzheimer-betegeket otthonukban gondozó csoport, 

mint szervezeti forma volt, melynek tagjai otthoni ápolást, gondozást, tájékoztatást végeznek 

enyhe vagy közepes stádiumban lévő Alzheimer- vagy rokon betegségben szenvedők részére. 

Maximum 15x1 órás foglalkozást tartanak az idős otthonában, megszokott környezetében. Van 

köztük ápolónő, pszichológus, ergoterapeuta, pszichomotoros fejlesztő, gerontológiai ápoló, 

asszisztens, titkárnő. Feladatunk a tájékoztatás, otthontartás, emlékezet stimuláció. Az ellátás 

a háziorvos javaslatára történik, melyet a helyszíni felmérés követ. Ezután a csoport beavatko-

zási tervet készít a beteg állapotától függően, a 15 alkalom után értéke lik a beavatkozások 

eredményét. Törvényi szabályozás segíti az idősekkel való foglalkozást, ezen belül az autonó-

mia vesztett időseket és családjaikat. 

Az ABRAPA (Alsó-Rajna megyei Időseket Segítő Egyesület) 25 000 személyt gondoz, az 

alkalmazottak száma 2900 fő. Olyan intézményhálózatot alakítottak ki az évtizedek során, 

mely az idősek teljes körét átfogja. Szorosan együttműködik az egészségügy, a szociális terület 

és a civil szervezetek, biztosítva így, hogy senki ne maradjon ellátatlanul.  

„Az Alzheimer betegség felemészti az agyat és összetöri a család szívét” – vallja 

Berthel professzor. Ezért különösen fontosnak tartja, hogy a demens és Alzheimer betegeket 

gondozók civil szervezetekbe tömörüljenek. Feladatuk lehet: szerveződni, egymást segíteni, a 

jogaikat megvédeni, fejleszteni a szakmai gyakorlatot, szélesíteni a válaszlehetőségeket, támo-

gatni a kutatást, hiszen ez a betegség jelenleg még nem gyógyítható. A francia Alzheimer 

Egyesület több, mint 10 ezer családot tömörít. Találkoztunk az Elzászi Alzheimer Egyesület 

elnökével és pszichológusával is, akik elmondták, hogy az egyesületnek közel 500 család a 

tagja, akik kapcsolatot tartanak az orvosokkal, politikusokkal, adományokat és hagyatékot 

gyűjtenek, rendezvényeket tartanak. Rendszeresen konzultálnak a családtagokkal egyénileg, 

de csoportos foglalkozások is vannak. Franciaországban különböző szolgáltatások segítik a 

családokat abban, hogy néha letehessék a „hátizsákot” pihenjenek, feltöltődjenek, hiszen a be-

tegség igen hosszú lefolyású. Bővebben az ABRAPA szolgáltatásairól itt olvashat: 

http://teruletigondozas.eszixv.hu/hir/166/idosellatas-strasbourgban 

Jelentős szakmai előrelépés, hogy az ESZI Területi Gondozás új szolgáltatásként 2017 első 

negyedében, XV. Kontyfa utca 3. szám alatti telephelyén a demenciával élő idősek részére 

nappali ellátó egységet nyit meg. Az új részlegben, ahol 12 fő elhelyezésére nyílik lehetőség, 

a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ré-

szére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre. Ezzel az új szolgáltatással 

kitolódik esetükben az intézményi elhelyezés időpontja, amely mind az idős ember, m ind a 

család érdekeit szolgálja. Hozzájárul ahhoz, hogy az idős ember minél tovább a megszokott 

lakókörnyezetében élhessen. 
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Nagy eredménynek tartjuk, hogy kerületünkben is készülhet demens stratégia, melynek 

célja, hogy a már meglévő programokat, kezdeményezéseket foglalja rendszerbe, tisztázza 

honnan indulunk és merre tartunk, mi a helye az idősellátásban a demenciával való foglalko-

zásnak, mi történik az egyénnel, a családdal, a közösséggel demencia esetén. A stratégia ki-

dolgozását minél nagyobb társadalmi részvétellel valósítjuk meg.  

A „Mintaprogram a minőségi időskorért” projekt keretében szervezett „aktív időskor és 

időskori tanulás” című nemzetközi konferencia és az azt megelőző kreatív műhelymunka (Al-

sómocsolád, Bikal 2016 október) rávilágított arra, hogy paradigmaváltás előtt áll a világ. Újra 

kell gondolni társadalmi szinten a demográfiai változások következményeit és az ebből adódó 

feladatokat, mely számos kérdést vet fel: 

– Milyen problémákat és új lehetőségeket hordoz az idősek számának és életkorának növe-

kedése? 

– Hogyan kezdeményezhető társadalmi párbeszéd arról a tendenciáról, hogy 2050-re több 

idős lesz a világon, mint fiatal? 

– Ismerjük-e azt, hogyan gondolkodnak a különböző társadalmi csoportok az idősekről – be-

leértve az érintetteket is? 

– A jelenlegi képzettségünkkel, tudásunkkal hogyan és meddig tudunk megfelelni az új ki-

hívásoknak? 

– Miben látjuk a fejlődés, megújulás lehetőségét egyéni, szakmai, közösségi és társadalmi 

szinten? 

– Ismerjük-e, hogy milyen új elvárások fogalmazódnak meg az időseknek nyújtott szolgál-

tatásainkkal kapcsolatban? 

– Az idősellátásban és egészségügyben jelenleg dolgozó munkatársak tömeges pályaelha-

gyásának következményeivel hogyan számol a rendszer? 

A gondolkodásunk, az idős korhoz és az idősebb emberekhez való hozzáállásunk megvál-

toztatása szükséges ahhoz, hogy ezekről a kérdésekről érdemben beszélgessünk és megoldá-

sokat találjunk. A fiatalok bevonása ebbe a folyamatba csökkentené az öregedéstől való félel-

müket, ugyanakkor új szempontokat és friss energiákat adhatna az idősek számára szerepük 

újragondolásához. 

Irodalom 

http://www.inda.info.hu/ 

http://www.manorquality.eu/hu/hirlevelek 

http://www.eeszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1093&Itemid=125 

http://inda.info.hu/uploads/dokumentumok/szabo_lajos.pdf 

http://inda.info.hu/uploads/dokumentumok/demencia-barat.pdf 
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