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Idősödő társadalom  

 

 

A 2009. évi Lundi Nyilatkozat1 rámutat az előttünk álló egyik legnagyobb kihívásra: vajon 

hogyan birkózunk meg azzal, hogy az időskorosztály lesz a legnagyobb csoport a 

társadalmak korfa összetételében? Az idős emberek gyorsan növekvő népessége kettős 

demográfiai probléma elé állítja Európát. Megnövekszik az előregedő népesség 

egészségügyi ellátása iránti igény, ugyanakkor csökken a munkaképes népesség száma. 

Adottnak véve a (szociális-egészségügyi) ellátás mai színvonalát, a gondozást és ápolást 

igénylők száma a népességen belül meg fogja haladni az erre a feladatra rendelkezésre 

álló munkaképes emberek számát. Megnövekszik az egészségügyi technológiák társadalmi 

jelentősége, ha azt tekintjük, hogy az európai társadalmak számára elvárásaiknak 

megfelelő mennyiségű és minőségű egészségügyi ellátást kell biztosítani. A kérdés tehát 

az, miként lehet az egészségügy új technológiáit a lehető legjobban hasznosítani, milyen 

kihívások elé állítanak ezek az új technológiák, és milyen szakpolitikai alternatívái vannak 

a döntéshozóknak? 

                                                   

1 Európai Bizottság: A 2009. évi Lundi Nyilatkozat 

http://www.vr.se/download/18.7dac901212646d84fd38000336/ 

http://www.vr.se/download/18.7dac901212646d84fd38000336/
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A PACITA projekt európai szintű konzultációs folyamatot kezdeményez az érdekelt 

felek bevonásával azzal a céllal, hogy megfelelő ismeretanyaggal lássa el a nemzeti és az 

európai döntéshozókat az időskorúak megnövekedő népessége kapcsán fellépő 

társadalmi, technológiai kihívások és lehetőségek megválaszolásában. 

A világ népessége gyorsan öregszik 

2000 és 2050 között a világ hatvan év feletti népességének aránya kétszeresére nő, 

kb. 11%-ról 22%-ra. A 60 éves és annál idősebb korú emberek abszolút száma várhatóan 

605 millióról 2 milliárdra nő majd ugyanezen időszak alatt. Minden eddiginél több ember 

fogja megérni a 80-as és 90-es éveit. A nyolcvan éves vagy annál idősebb emberek száma 

majdnem négyszeresére, 395 millióra növekszik 2000 és 20502 között.  

Az életkor előrehaladtával növekszik a gondozásra szorulás valószínűsége. A 65 évnél 

fiatalabbak esetében átlagosan 1%-nál is kisebb hányadban van szükség tartós gondozásra, 

míg a 80 éves vagy annál idősebb nők 30%-a részesül tartós gondozási szolgáltatásokban 

az OECD3 országokban. 

 

 A 80 évesnél idősebb korúak gyorsan növekvő részesedése a korfában3 

 

                                                   

2 WHO: Érdekes tények az elöregedésről. http://www.who.int/ageing/about/facts/en/, 2012 
3 OECD: Segítségre szorul? Tartós ápolás és gondoskodás megszervezése és finanszírozása, 

http://www.oecd.org/els/health-systems/47836116.pdf, 2011  

http://www.who.int/ageing/about/facts/en/
http://www.oecd.org/els/health-systems/47836116.pdf
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Növekszik a gondozási szolgáltatások iránti igény 

A tartós gondozást végző ápolók iránti igény várhatóan megduplázódik (2008-tól) 
20504-ig. Egyre több nő vesz részt aktívan a munkaerőpiacon, és ezzel valószínűleg 

hozzájárul az otthoni, családi gondozásban résztvevők számának csökkenéséhez. Sok 

európai országban küszködnek a képzett, hivatásos egészségügyi dolgozók hiányával. 

További társadalmi változás, hogy az emberek a korábbinál személyre szabottabb 

gondozást keresnek. Maguk a betegek fokozottabban vesznek részt saját kezelésükben és 

partneri viszonyra törekednek az orvosi jellegű döntések meghozatalában5. 

Teljes munkaidőben foglalkoztott nővérek és gondozók aránya a munkaképes lakosság várható 

létszámához képest  

2050 (csak az előregedéssel számolva) 

A tartós gondozást végző( szakképzett munkások iránti kereslet várhatóan megkettőződik (2008-tól) 2050-ig4 

 

                                                   

4 OECD: Help Wanted? Providing and Paying for Long -Term Care, http://www.oecd.org/els/health-

systems/47836116.pdf, 2011 Segítségre szorul? Tartós ápolás és gondoskodás megszervezése és 
finanszírozása  
5 PACITA: Telecare technology in Europe, Deliverable from the Pacita project, Távfigyelő és távkezelő 
technológiák Európában, a PACITA projekt beszámolója http://wp6.pacitaproject.eu/wp-

content/uploads/2014/02/Telecare-description-web.pdf, December 2013. 

http://www.oecd.org/els/health-systems/47836116.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/47836116.pdf
http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/02/Telecare-description-web.pdf
http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/02/Telecare-description-web.pdf
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Az idősödő társadalom aktuális kérdései 2025-ben 

A fenntartható egészségügyi rendszer iránti igény kielégítését főként a technológiák és a 

gondozási szolgáltatások megújításától várják. Az infokommunikációs technológia és a 

távgyógyítás a becslések szerint az egészségügyi ellátás hatékonyságát mintegy 20%-kal 

növeli, miközben javítja6 a betegek életminőségét is. 

Az időskorúak életvitelét távolról vagy elektronikus eszközökkel megkönnyítő 

technológiák, mint a távfigyelő, távkezelő, a jól-létet segítő intelligens technológiák 

(takarító robotok, ruhákba épített érzékelők, intelligens otthonok), valamint a széles 

körben használatban lévő fogyasztói (elektronikai) technológiák, mint az asztali 

számítógépek, az okostelefonok (smartphones) és tablet számítógépek a jövőben 

valószínűleg kulcsszerepet játszanak majd az időskorúak folyamatos támogatásában.  

Biztosíthatják, hogy az időskorúak  

1) hosszabb ideig tudjanak önállóan (önellátóan) és biztonságban élni saját 

otthonukban 

2) ne kerüljenek, vagy csak rövidebb ideig és csak súlyos esetekben kórházba  

3) jobban szocializálódjanak és aktív tagjai lehessenek a társadalomnak  

4)  a gondozói és ápolási programok igénybevevői jobb körülmények között 

élhessenek  

 

Sokféleképpen lehet a technológiákat használni. Társadalmunk különböző stratégiák 

közül választhat az ápolási szolgáltatások terén és az új technológiai eszközök bevezetése 

terén is ebben a szektorban. A technológia sok lehetőséget ígér, de felmerülnek 

megoldandó feladatok és megfontolandó erkölcsi dilemmák is. Hogyan lehet az új 

technológiákat a legjobban felhasználni a gondozási/ápolási szolgáltatásokban és milyen 

szakpolitikai választási lehetőségek állnak a döntéshozók előtt? 

Forgatókönyvek, felhasználói történetek és 

forgatókönyveket megvitató workshopok  

A társadalom és politikusaink számos lehetőséggel, ugyanakkor számos egymással ütköző 

prioritási igénnyel szembesülnek az időspolitikák kidolgozásakor. Ezen politikai jellegű 

döntések következményeit és hatásait nem könnyű előre látni.  

                                                   

6 Európai Bizottság: Európa digitális jövője, infokommunikációs eszközök felhasználása a társadalmi 

kihívások megoldásában, 2013. 6. oldal 
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Forgatókönyvek 

Ebben a projektben a forgatókönyveken alapuló műhelybeszélgetés módszerét fogjuk 

használni az idősgondozás jövőjéről szóló viták élénkítésére. A forgatóköny-elemzés 

olyan folyamat, amelyben a jövő lehetséges eseményeit vesszük számba a lehetséges 

következmények megfontolásával. A forgatókönyv-elemzés nem tesz kísérletet a jövő 

megjósolására, és nem is a lehetséges jövő minden vonatkozásának összefüggő elemzése, 

inkább több szándékosan markánsan különböző perspektívájú lehetséges megoldási 

forgatókönyv bemutatása. A kialakítandó forgatókönyvek alapját a Norvégiában 2008-ban 

tartott forgatókönyvíró műhelymegbeszélésen (workshopokon) szerzett tapasztalatok 

adják ,7 [NBT, 2009] melyet a projektben részvevő partnerek és a partnerországok 

szakértői csoportja fejlesztett tovább.8 

Szereplői/Felhasználói példatörténetek 

A mai választási alternatívák megértetése és kézzel foghatóbbá tétele érdekében 

úgynevezett felhasználói példákat vagy szereplői történeteket írtunk meg. A négy 

szereplőről szóló három rövid történetben ezek az emberek elmondják, hogy miként 

élik életüket 2025-ben a különböző forgatókönyvek szerint. A szereplők tehát György és 

Anna, valamint egy házaspár, Lenke és Károly. A cél az, hogy a felhasználói történetek 

elgondolkodtassanak és vitára sarkalljanak bennünket. A gyors technológiai fejlődés 

                                                   

7 Norwegian Board of Technology, Future ageing, http://teknologiradet.no/wp-
content/uploads/sites/16/2013/08/Rapport-Fremtidens-alderdom-og-ny-teknologi.pdf, 2009. Norvég 

Technológiai Intézet, Az idősödés jövője  
8 Európai szintű előkészítő megbeszélésre került sor az érintett felek bevonásával 2013 októberében, 

valamint a PACITA partnerekkel 2014 januárjában. 

http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/16/2013/08/Rapport-Fremtidens-alderdom-og-ny-teknologi.pdf
http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/16/2013/08/Rapport-Fremtidens-alderdom-og-ny-teknologi.pdf
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ugyan számos előnyt kínál számunkra, de jó néhány kérdéssel és erkölcsi dilemmával is 

szembesít az alkalmazás és ellenőrzés terén. E fejleményekkel kapcsolatos problémák és 

nehézségek tükröződnek a szereplők élettörténeteiben. 

A szcenárió workshop 

(a megoldási forgatókönyvek műhelyvitája) 

A forgatókönyvek és a felhasználói példatörténetek a műhelyvitát készítik elő. 

A szcenárió workshop módszere elősegíti, hogy a megbeszélések jövőbe látóan és 

különböző összefüggésekben fogalmazzák meg a politikai alternatívákat.  

A workshopok résztvevői főleg olyan emberek, akik valamilyen módon érintettek az 

idősgondozás jövőjében. Esetünkben résztvevők lehetnek az időskorúakat vagy 

rokonaikat képviselő szervezetek küldöttei, az egészségügyben dolgozók, önkormányzati 

képviselők, az üzleti élet szereplői, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vagy önkéntes munkát 

végző szervezetek megbízottjai. Az érdekelt felek bevonása a döntési folyamatba 

erősebbé, társadalmilag elfogadottabbá teszi a döntéseket. Hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

érintettek magukénak érezzék a megoldást, így a megvalósítás társadalmi elfogadottsága9 

könnyebbé válhat. 

A PACITA projektben forgatókönyvszerűen megfogalmazott elképzelések születnek 

arról, hogy (az érdekeltek széles körének szavakba öntött és ütköztetett nézetein 

keresztül) az európai társadalmak milyen idősgondozási szolgáltatásokat akarnak és ezek 

eléréséhez milyen politikára van szükség. 

A PACITA forgatókönyv megbeszélések eredménye az idősgondozás kívánatos jövőjéről 

megalkotott kép, amely a megbeszélések során felmerülő etikai, szociális és/vagy jogi 

kihívásokat is tükrözi. 

                                                   

9 Norvég Technológiai Tanács: Társadalmi párbeszéd kutatásról és technológiáról (norvég nyelven), 
http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/16/2013/08/Rapport-Samfunnsdialog-om-forskning-og-

teknologi.pdf, 2008 

http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/16/2013/08/Rapport-Samfunnsdialog-om-forskning-og-teknologi.pdf
http://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/16/2013/08/Rapport-Samfunnsdialog-om-forskning-og-teknologi.pdf
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3 FORGATÓKÖNYV 
Az időskorúak jövőbeli életének minőségét számos tényező befolyásolja, mint például 

családi helyzetük, az a körülmény, hogy városi vagy vidéki környezetben élnek-e, a 

vallásuk, a társadalmi életben való részvételi képességük, stb.. 

Ez a projekt a szakpolitikusok előtt álló lehetőségekkel és dilemmákkal foglalkozik annak 

érdekében, hogy az időskorú emberek jövőbeli gondozási szolgáltatásait fejleszteni 

lehessen. 

Forgatókönyveinkben két fő kérdéskörrel foglalkozunk: 

1. Vajon állami vagy magán ápolási szervezetek végzik majd a jövőben az 

idősek gondozását? 

2. Hogyan szervezzék meg az időskorúak és más érintett érdekcsoportok 

magukat a társadalomban annak érdekében, hogy a gondozás és ápolás iránti 

kereslet kielégüljön? 

A PACITA projektben úgy döntöttünk, hogy ezeket a fő gondokat két tengely mentén 

vizsgáljuk. A horizontális tengely egyik végén a kormány (az állam) határozza meg, hogy 

melyik az a technológia, amelyet minden érintett használhat, a másik végén az emberek 

szabadon döntik el, hogy mit vesznek a nyílt piacon. A függőleges tengely egyik végén 

maguk az idősek, rokonaik és a közösség működnek együtt és segítenek. Ők alkotják az 

idősgondozás legfőbb erőforrását. A másik végén minden egyes idős állampolgárnak 

magának kell megtalálnia és kiválasztania a neki leginkább megfelelő szolgáltatást. 

A valóságban a megoldás valahol ezen szélső végek között van. A különböző döntések 

következményeinek bemutatására három forgatókönyvet fogalmaztunk meg. A három 

forgatókönyv nem az előzőleg említett szélsőséges eseteket mutatja be, hanem azok 

kombinációinak leírása. Az alábbi ábra megmutatja, hogy miként kezelik a problémákat az 

egyes forgatókönyvek.  

 

 

 

  

Önkéntes/ 

jótékonysági 

csoportoktól 

 

Mindenkinek 

azonosat 
 

Szabad választás 

alapján 

Egészségügyi ellátás 

Szabadpiac 
Állami 

monopólium 

Társadalmi tagolás 

Kollektivista 

Individualista 
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A három forgatókönyv azt mutatja, hogy a társadalom különböző irányokban fejlődhet. 

Konkrétan az látható bennük, hogyan fejlődhetnek az egészségügyi szolgáltatások, hogyan 

befolyásolja a közigazgatási egységeket a megnövekedett kormánykontroll, az erős 

magánszektor vagy az önkéntesek jobban szervezett közössége. A forgatókönyvek azt is 

illusztrálják, hogy mit tehetnek az önkormányzatok a különböző valóságmodellek 

kezelésére. 

1. forgatókönyv: a mindenkinek ugyanazt elve azon a feltételezésen alapul, hogy a 

jövőben munkaerőhiány lesz, ezért nagyszabású állami kezdeményezést vázol fel, 

melyben a technológia segítségével az emberek képesek lesznek tovább megőrizni 

önállóságukat.  

2. forgatókönyv: szabad választás elve egy olyan új politikai rendszeren alapul, 

amelyben a gondozás alanyainak szóló támogatást közvetlenül a felhasználók, vagyis 

az idősek kapják. Ez a forgatókönyv olyan társadalmat vetít elénk, amelyben az idős 

emberek a nyílt piacon igen sokféle ápolási szolgáltatás közül tudnak vásárolni. 

Minden gondozásra szoruló egészségi állapotától függően jogosult az ösztönzők és 

pénzügyi támogatások elnyerésére.  

3. forgatókönyv: önkéntes, jótékonysági csoportok elve azon a megoldáson 

alapul, amelyben a legfontosabb erőforrás a jótékonyságot gyakorlók vagy 

önkéntesek közössége, illetve az ilyen formában egymást támogató közösség tagjai. 

Ebbe beletartozhatnak maguk az idős emberek, azok rokonai, a jótékonysági 

szervezetek, szomszédok, iskolások, stb.. Ebben a formában az önkormányzat fő 

szerepe az, hogy koordinálja az önkéntes szervezetek munkáját. 

Mérlegeljük a következőket a forgatókönyvek olvasásakor 

Az idősgondozás jövőjéről szóló megbeszélések számos értékproblémát és erkölcsi 

dilemmát vetnek fel. A forgatókönyvek elolvasása közben fontos, hogy szem előtt tartsuk 

az ezeket tükröző kérdéseket. 

Például: 

1. Hogyan tehető jobbá az idősgondozás ezekben a forgatókönyvekben?  

2. Hogyan segítheti a technológia jobbá tenni az emberek életkörülményeit 

otthonukban vagy más lakóhelyeken? 

3. Hogyan segíthet bennünket a technológia abban, hogy javítsunk az idősgondozáson 

(hozzáértés, szaktudás stb.)? 

4. Van-e szükség diverzifikációra (a szolgáltatások széthúzására) pl. demenciában 

(elbutulásban) szenvedők esetében speciális vagy személyes igények szerint?  

5. Szükséges-e az ápolók és más egészségügyi alkalmazottak továbbképzése az időskori 

gondozásban használható technológiákkal kapcsolatban? 

6. Mik lehetnek a különböző technológiák használatának főbb veszélyei? 

7. Miként tapasztalható, hogy a gondozási technológiák esetleg tolakodó vagy 

kellemetlen megfigyelő megoldásnak számítanak? 
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8. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a gondozásban a magánélet szentsége és a 

biztonságérzet között? 

9. Milyen mértékben vagyunk hajlandóak technológiát használni, ha az megfosztja az 

időskorúakat autonómiájuktól? 

10. Hogyan eredményezheti a technológia használata azt, hogy az időskorúak kevésbé 

vagy jobban elszigetelődnek közösségeiktől? 
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Milyen lesz György, Anna, illetve 

Károly és Lenke élete 2025-ben? 

Minden egyes forgatókönyvben négy időskorú embertársunkkal találkozunk, akiknek 

különböző szükségletei és vágyai vannak a független életvitelhez. A négy személy 

bemutatása arra szolgál, hogy szemléltessük a különböző élethelyzetekből adódó 

kihívásokat és lehetőségeket.  

 

György demenciában szenved. Egyedülálló, így támogatásra és hivatásos segítségre szorul 

azért, hogy képes legyen az önálló életvitelre. Mivel György és felesége 40 évvel ezelőtt 

elváltak és nincsenek gyerekeik, nincsenek közeli rokonai sem. Egyedül él egy kisvárosi 

családi házban. 

György élete során számos különböző munkakört töltött be. Utolsó munkában töltött 

éveiben távolsági járaton volt buszsofőr. Öregségi nyugdíja viszonylag szerény. 

György jó fizikai állapotban van, szeret mozogni otthon és házon kívül is. Mivel a 

demencia miatt rossz a tájékozódási képessége, szüksége van arra, hogy útbaigazítsák. 

Az önálló életvitelhez, időnkénti emlékezetkiesése miatt, segítségre szorul abban, hogy 

gazdálkodni tudjon pénzével. György szívesen vesz részt különböző társasági 

tevékenységekben, de nem mindig jut eszébe, hogy ő kezdeményezze azokat. 

György, 79 éves 
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Károly nyugdíjas mérnök. Feleségével, Lenkével él, aki korábban tanárként dolgozott. 

Vidéken laknak fiukkal együtt, ahol egy kétgenerációs házon osztoznak. Van egy kisebb, 

saját lakásrészük, de a nappalit fiukkal és annak családjával közösen használják. Családi 

kötelékeik igen erősek, és napi kontaktusban vannak testvéreikkel, fiukkal és az 

unokákkal. 

Károly sosem fordított gondot a testmozgásra vagy az egészséges étkezésre. Erős 

dohányosként krónikus obstruktív léguti betegségben (COPD) szenved és nehezen megy 

neki a mozgás a szabadban. 

Laurának szívbetegsége van. Szívének állapotát rendszeresen kell ellenőriznie és 

gondosan beállítania gyógyszereit. Naponta kell tornáznia is.  

Károly mindig is a család műszaki ügyeletese volt. Szereti az új technológiákat és még ma 

is szereti, ha új eszközöket próbálhat ki – bármit, amihez csak hozzájuthat, az új 

mobiltelefon alkalmazásoktól kezdve a segítő eszközökön át az orvosi felszerelésekig.  

 

 

 

 

 

 

Károly, 72, Lenke, 68 éves 
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Anna, 85 éves 

Anna nyugdíjas jogász, anyagilag független és egy nagyvárosban él. Szinte egész életében 

kivételesen jó egészségnek örvendett, és mindig törődött is az egészségével. Tavaly 

azonban intenzív rehabilitációs ápolásban részesült combnyaktörése után. Bizonyos 

mértékig még ma sem teljesen egészséges és a baleset óta többet aggodalmaskodik. 

Anna szereti a társaságot. Mivel két gyermeke máshol él saját családjával, és ő maga sok 

évvel ezelőtt megözvegyült, szeretne hasonló gondolkodású emberekkel megismerkedni 

és új kapcsolatokat létesíteni. 

Bár korábban Anna sok éven át használt számítógépet a munkájához, mégsem érdeklik a 

számítógépek vagy más digitális eszközök. Terhesnek érzi az új szoftvereket és kütyüket 

is. Nincs bizalma aziránt sem, hogy a különböző rendszerek biztonságosan kezelik 

személyes adatait. 
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1. forgatókönyv: Mindenkinek 

ugyanazt 

Országos mobilizálás és koncentrálás a technológiára 

Ez történt 2013 óta 

2015-öt követően a pénzügyi válság és a nemzeti költségvetési hiány eredményeképpen 

az elsődleges közegészségügyi ellátás drasztikusan lecsökkent. Ez vezetett el az 

elsődleges egészségügyi alapszolgáltatások kapacitáscsökkenéséhez. Az időszak végére az 

egészségügyi ellátási rendszer olyan rossz állapotba került, hogy az ellátásra szoruló 

időskorúak nem kapták meg a szükséges egészségügyi ellátást. 

2020-ban a média aggódó beszámolói és az egész országból érkező nyomás hatására a 

parlament a probléma politikai rendezése mellett döntött. Meg kellett változtatni a 

gondozási/ápolási rendszert, amely most már a kormány ellenőrzése alatt áll. Az új 

szolgáltatásokat két pillérre alapozták; minden rászoruló kapjon kisegítő eszközöket, 

úgynevezett „távgondondozási eszközcsomagot” (care kit), és legyen egy megelőzésre és 

az egészséges állapotra koncentráló, egészségügyi ellátási rendszer. 

Ennek az átalakításnak az a célja, hogy az egész országban segítsék az időskorúakat abban, 

hogy saját otthonukban tudjanak önálló életet élni – figyelembe véve megromlott 

egészségi állapotukat és kezelési igényeiket. A szabványosított “care kit” - függetlenül a 

lakóhelytől és anyagi helyzettől - minimális minőségi és biztonsági szintet nyújt a 

gondozásra szoruló időskorúaknak.

Megváltozik az önkormányzatok szerepe 

A helyi önkormányzatok biztosítják továbbra is a közellátó támogatási rendszer javát, de 

a nemzeti szabványok most már meghatározzák, mely otthoni ápolási technológiákat és 

szolgáltatásokat kell az önkormányzatoknak biztosítaniuk. 

Minden rászorulónak felkínálnak egy “care kit” távgondozási eszközcsomagot. A csomag 

olyan eszközökből áll, mint pl. testre szerelhető érzékelők, megfigyelő és jelrögzítő 

eszközök, amelyeket a felhaszálók vagy viselni tudnak, vagy azok a lakás tartozékai 

lesznek (okosház technológia). Az eszközök használata lehetővé teszi, hogy a 

családtagokkal, az egészségügyi gondozó intézménnyel, az önkéntesekkel vagy a 

veszélyhelyzetben igénybevehető intézményekkel, pl. a mentővel kommunikáljanak. 

A segédeszközök biztosítják a felügyeletet és képesek bizonyos vészjelekre vagy 

hívásokra reagálni. Az eszközcsomag, és a hozzá tartozó szolgáltatások, szükség esetén 

bővíthetők. 
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A kormány intenzív e-learning, iskolán kívüli programot fejlesztett ki a gondozók részére, 

amely arra összpontosít, hogyan kell a távgondozási eszközcsomagot műküdtetni, illetve 

a gondozott szükségleteihez igazítani. Az ápolási ágazat összes alkalmazottjának el kell 

végeznie ezt a képzést. 

A helyi önkormányzat felel az eszközcsomagok kiválasztásáért és a rászoruló 

felhasználók otthonába való telepítéséért. A helyi önkormányzat feladata az eszközök 

által küldött jelek felügyelete, a hívások megválaszolása, illetve a vészjelek alapján 

szükséges beavatkozások indítása. 

 

 

György önkormányzati idősek otthonában lakik. Igazság szerint általános egészségi 

állapota valószínűleg még mindig túl jó ahhoz, hogy ilyen otthonban lakjon, azonban egy 

régi, a várostól távol eső, kényelmetlen házban élt korábban. A kötelező Alzheimer-kór 

szűrővizsgálat eredményei azt jelezték, hogy valószínűleg sokkal nagyobb mértékű napi 

gondozásra lesz majd szüksége a közeljövőben, így elfogadott egy helyet az idősek 

otthonában. 

Demenciája miatt György csomagja most új eszközökkel egészült ki, többek közt a 

cipőjébe épített GPS-jeladóval. Most már annyiszor mehet sétálni, ahányszor csak akar, 

hosszabb távra is, mert eközben a gondozói folyamatosan tudhatnak arról, hogy hol 

tartózkodik. 

Az otthon lakóira számos monitorozó (követő) és biztonsági technológia vigyáz. Ezek 

automatikusan vezérlik az ajtókon és az ablakokon a zárakat, valamint a fűtést és a 

György 
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világítást. Ezen kívül az idősotthon dolgozói a lakók tevékenységeinek nagy részéről 

naplót vezetnek. Az alvásproblémákkal küszködő lakók alvási nehézségeit szintén vezetik 

egy karperecre szerelt alvásérzékelővel. Amikor mindezeket az adatokat automatikusan 

begyűjtik és elemzik, a gondozók könnyen megállapíthatják a páciensek egészségi 

állapotát és a szokatlan viselkedési mintákat, majd időben tudnak megelőző 

beavatkozással reagálni. 

György rendszerint részt vesz a reggeli tornán. A nap továbi részét egyedül tölti, kivéve, 

ha az ebédlőben a többiekkel akar ebédelni. Csak akkor lép kapcsolatba a gondozókkal, 

ha valami rendkívüli történik, ami viszonylag ritkán fordul elő. 

György biztonságban érzi magát és szabadnak. Bármit megtehet, amit csak 

szeretne. Néha kicsit kellemetlennek érzi ugyan, hogy bármikor figyelhetik, azonban ezt 

ellensúlyozza a kényelem és biztonság a mindennapi életben. 

 

 

 

A nap folyamán mind Károlynak, mind Lenkének szüksége van némi segítségre, hogy 

boldoguljon teendőivel, de különböző szükségleteik egy részét a csomagok megoldják. A 

többiben fiuk és menyük segít. Például Károly és Lenke mindig együtt étkezik a családdal. 

A COPD miatt Károly fizikai képességét rendszeresen tesztelni kell. Az összes edzését 

és a méréseket otthon végzi, ahol ő a nappaliban a tévéről kapja az utasításokat. 

A gimnasztika után az adatok automatikusan eljutnak a kórházba. Ezután konzultál a 

gyógytornászával, néha pedig az orvosával a tévéképernyőn keresztül. Károly úgy érzi, 

Károly és Lenke 
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hogy már elég jól ismerik egymást a kórházi személyzettel, még ha nem is járt ott 

15 hónapja. 

A COPD berendezés teljes költségének kifizetése érdekében Károlynak egy tanfolyamot 

kell elvégeznie, ami iránt nem tanúsított túl nagy lelkesedést. Sokkal motiváltabb lett 

azonban, amikor megkapta az új berendezést, amely közérthető módon gyűjti és méri a 

pulzusszámát és a vitálkapacitását. Érdekli saját teljesítményének követése és az 

előrehaladás megfigyelése. 

Lenkének az eszközök segítségével minden nap figyelik szívműködését, mérik 

vérnyomását és testsúlyát, azonban ő ezt alig veszi észre. Csak akkor emlékeztetik rá, ha 

orvosa felhívja, hogy valami eltérést talált az EKG-ban vagy a vérnyomásában. Ez a fajta 

gondoskodás megnyugtatja Lenkét. Egy kicsit gondban van azonban, amikor a sok 

gyógyszer szedéséről van szó, hiszen a betegségéből adódóan az adagolás folyton 

változik. Teljesen ki van szolgáltatva annak a kis gyógyszeradagoló készüléknek, amibe 

orvosa felírja a megfelelő dózist és annak a mobiltelefon-alkamazásnak, amely emlékezteti 

rá, hogy mikor kell beszednie a megfelelő gyógyszert. 

Apránként elég szépszámú műszaki cikk gyűlt össze otthonukban az említett csomaggal, a 

COPD orvosi berendezéssel és az okos tablettaadagolóval. Károly mindegyikhez ért, 

valójában sokkal jobban is, mint amennyire szükséges lenne a berendezés helyes 

használatához. Rendszerhiba esetén, vagy amikor érthetetlen számára egy 

szoftvermódosítás, Károly az önkormányzat műszaki segítségnyújtási részlegéhez fordul. 

Károly tudja, hogy rengeteg, a meglévőknél fejlettebb mérőeszköz és szenzor létezik már, 

amelyek számára és felesége számára hasznosak lennének. Sajnos, ezek túl drágák számukra 

és ezért meg kell maradnia a szabványos távgondozási eszközcsomagnál. 
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Anna sokkal jobban van tavalyi combnyaktörése óta. Intenzív és nagyon hatékony volt a 

települési önkormányzat által biztosított rehabilitációs program, amelyre az 

önkormányzati tréning központban, majd utána otthonában került sor. 

Otthonában minden szobába esésdetektorokat telepítettek a távgondozási eszközcsomag 

részeként. Anna úgy véli ez nagyobb biztonságérzetet ad számára. A települési 

egészségügyi monitoros központnak audió és videó hozzáférése van a szobákhoz, amikor 

az esésérzékelő bekapcsolja őket. Ilyenkor látni és hallani is képesek őt, sőt beszélni 

tudnak vele, és így meg tudják ítélni, hogy szükség van-e a fizikai segítségnyújtásra. 

Anna mindig idegenkedett attól, hogy kamerákat szereljenek fel az otthonában, de 

felismerte, hogy számára jelenleg ez a technológia tud biztonságot nyújtani. Abban 

reménykedik, hogy a berendezés valóban csak akkor kapcsol be, amikor felmerül a 

gyanú, hogy elesett. 

Műtéte után Annának külön segítségre volt szüksége a mindennapi élet gyakorlati 

feladatainak ellátásához. Megbízott egy ügyvédet, aki az időskorúakra vonatkozó 

jogszabályok specialistája, hogy biztosan elérje, ki ne maradjon semmilyen segítségből 

sem, amire jogosult, és amit az önkormányzat köteles neki megadni. Egyéb szolgáltatások 

között az önkormányzat gondoskodott arról, hogy legyen egy háztartásbeli segítője, aki 

hetente egyszer elvégzi a házimunkát és beszerzi a boltból a szükséges dolgokat. A 

gondozók minden elvégzett munkát az okostelefonon rögzítenek, beleértve a bevásárlási 

listát is. A jelentést megküldik a települési önkormányzat segítő szolgálatának, az 

Anna 
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élelmiszerrendelést pedig a boltnak. Így a gondozó minden dolgot feljegyez, amit 

elvégzett a gondozott igényére, és egyidejűleg jelenti is ezeket. Amíg a gondozók 

megírták a jelentéseiket, Anna kávét készített nekik. Most, hogy szinte teljesen felépült, 

és nincs már többé szüksége az otthoni segítő szolgálatra, tulajdonképpen hiányzik neki a 

korábbi figyelem és gondoskodás. 

Gyerekeivel és unokáival e-mailen és cseteléssel tartja a kapcsolatot Anna, de azt nem 

élvezi, ha túl sokáig kell a számítógép előtt ülnie. 

Anna nagyjából boldogan él. Gyógyulása gyors és sikeres volt, a távgondozási eszközcsomagban 

lévő technológiához azonban még mindig nem szokott hozzá. Nem békült meg azzal a 

gondolattal sem, hogy mások az ő tudta nélkül beleshetnek a személyes dolgaiba és gyakran 

érzi magát magányosnak. Néhány „balesete” is volt azért, hogy felhívhassa az egészségügyi 

személyzetet, noha tulajdonképpen nem volt komolyabb baja.  

Megfontolandó kérdések 

 Szükség van-e olyan országos intézkedésekre, melyek jelentősen megnövelik a 

technológia használatát az egészségügyben? Milyen mértékben és hogyan vállaljon 

ebben szerepet a kormány? 

 Mely lehetőségek és kihívások várnak az időskorúakra a „mindenkinek azonosat” 

elvvel jellemzett forgatókönyv szerinti helyzetben? 

 Felkészültek-e a települési önkormányzatok az új technológia új országos 

szabványok szerinti bevezetésére és üzemeltetésére? 

 Melyek a helyi önkormányzat előtti legfontosabb tennivalók a jellemzett 

helyzetben (készségek, költségek, attitűdök, stb.)? Hogyan lehet ezeket a 

kihívásokat legyőzni?  
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2. forgatókönyv: A választás 

szabadsága 

Nyílt verseny 

Ez történt 2013 óta 

A 2015 utáni évek alatt új politikai légkör alakult ki. A korlátozott gazdasági erőforrások 

és a gyenge helyi önkormányzatok miatt sok közigazgatási egységben a közszolgáltatások 

majdnem összeomlottak. Most az egészségügyi szolgáltatások, a szociális gondoskodás  

és a jóléti rendszer megszervezésének alternatív módjai befolyásolják a nyilvános vitákat. 

2020-ban az egész országban liberalizálták a közigazgatási egységek gondozási szektorait. 

Ezzel egyidőben a parlament olyan rendszert vezetett be, ahol a gondozottaknak szánt 

juttatásokat közvetlenül a gondozott kapja. Minden gondozásra, ápolásra rászoruló 

jogosult - egészségi állapotától függően- támogatásra, juttatásra számíthat. Ezeket a 

pénzügyi támogatásokat mindenki saját forrásaival együtt arra használhatja fel, hogy az 

általa igényelt és rászorultsága szerinti konkrét szolgáltatásokat igénybe vegye.  

 

A települési önkormányzatok, mint piaci szereplők

Most az önkormányzat feladata, hogy biztosítsa a területén élők számára a nemzeti 

szabványoknak megfelelő vagy azoknál magasabb szintű gondozási szolgáltatások 

biztosítását. 

Számos településen a helyi önkormányzati gondozó szolgáltatások megszűntek, míg 

máshol továbbra is szolgáltatnak az önkormányzatok, versenyben a magán szektorbeli 

szolgáltatókkal. Azok az önkormányzatok a legsikeresebbek, amelyeknek sikerült kitűnő 

szakmai és jó munkakörülményeket biztosító környezetet létrehozni. Ettől válnak 

versenyképessé mind munkaadóként, mind szolgáltatóként. 
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Demenciája miatt György egyedül nem képes magának egészségügyi szolgáltatásokat 

vásárolni, ezért az önkormányzat átvállalja a felelősséget a kormánytól kapott pénzügyi 

támogatás tekintetében, és ők gondoskodnak arról, hogy megfelelő egészségbiztosítása 

legyen. 

Az önkormányzat először egy nagy apartmanházban helyezte el Györgyöt, amelyet egy 

nemzetközi cég üzemeltetett. A társaság nagyon versenyképes áron árulta a 

szolgáltatását és ezért egy egyszerű, de erős megfigyelést biztosító apartmant tudott 

biztosítani. Baj esetén a riasztások az apartmanház legfelső emeletén helyet kapó 

gondozóközpontba futottak be. Az alacsony árak azonban alacsony színvonalat 

tükröztek. Állandóan jelentkeztek műszaki problémák, az épületben nem volt elegendő 

személyzet, valamint kevés volt a lehetőség társas tevékenységre és kötetlen 

összejövetelekre. György elszigeteltnek érezte magát és egyre passzívabb lett, fizikai és 

mentális egészsége hanyatlott. 

Amikor a cég kivonult a helyi piacról, a központot bezárták és minden lakónak ki kellett 

költöznie. Mivel Györgynek nem volt potenciális gondviselője, elsőbbséget kapott az 

egyik önkormányzati demencia központ megüresedett helyére várakozók között. 

Az új helyen a higiéniai és tisztálkodási feltételek kitűnőek. Mind a közös területeket, 

mind a saját szobákat és a fürdőszobákat automatikusan naponta kitakarítják. A lakásban 

hangos bemondón bejelentett napirend emlékezteti Györgyöt, hogy mikor van étkezés, 

mikor vannak közös foglalkozások, mikor menjen aludni, stb.. Györgynek nincs sok 

kapcsolata a személyzettel. Ezeknek az emlékeztetőknek hála, többnyire jól boldogul 

egyedül is. 

György 
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Mostanában Györgynek gondjai vannak. Demenciája miatt nem képes a sok választási 

lehetőség között eligazodni. Költöznie is kellett és ez jelentős terhet rótt rá. Szerencsére az 

önkormányzat gondoskodott arról, hogy most jó helyen legyen. Csak remélni lehet, hogy az 

otthont jól vezetik, és nem kell neki megint költöznie. 

 

 

Néhány évvel ezelőtt Károly és felesége elhatározta, hogy két másik házaspárral együtt 

vesznek egy nagyobb házat. Döntésük hátterében az állt, hogy fiuk családjával az ország 

más vidékére költözött. 

A házaspárok együtt fizetnek elő az ápolási-gondozói szolgáltatásra. Károly és Lenke 

akkor hívhatja fel Panni nővért, amikor csak szükség van rá. Panni felkészült szakember, 

aki folyamatosan kapcsolatot tart a környék legmodernebb magánkórházaival. 

Amikor Károlynak orvosi segítségre van szüksége, először e-mailen konzultál a 

családorvossal. Az orvos nagyon jól ismeri Károly COPD tüneteit, és el tudja látnia a 

szükséges tanácsokkal. Ha szükséges, orvosa arra kéri a környékbeli magánkórházat, 

hogy lássák el Károlyt, akár az otthonában, akár a kórház területén. 

Károly, Lenke és lakótársaik részére a technológia legfontosabb része az internet 

kapcsolat. Gyakran használják a tévé képernyőjét, hogy barátaikkal és családjaikkal 

kommunikáljanak, mert ők az ország más részein laknak. Károly és Lenke nagyon aktívan 

használja a közösségi médiát is, kapcsolatot tartanak más COPD- és szívbetegekkel, a 

világhálón jelenlévő egyházukkal, valamint fiukkal és unokáikkal. A képernyőt arra is 

használják, hogy számos kölcsönvett klasszikus filmalkotást megnézzenek. Károlyt 

Károly és Lenke 
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gyakran bosszantja, hogy sok régi barátja és kollégája az internetet csak e-mailezésre és 

szörfölésre használja. Reméli, hogy hamarosan ők is rájönnek majd, hogy az internet 

ennél sokkal szélesebb skálán kínál lehetőségeket. 

Károly lelkesen használja okostelefonját. Mindig naprakész az új mobil alkalmazásokat és 

a szenzorokat illetően. Amikor olyan szenzorról vagy alkalmazásról olvas, amelyről úgy 

gondolja, hogy segíthet neki abban, hogy könnyebben megbirkózzon COPD-jével, 

felajánlja az orvosának, hogy kipróbálja, teszteli az új berendezéseket. Már több olyan 

eszköz is van, amelyet az ő javaslatára használnak rendszeresen az orvosához tartozó 

betegek. 

Lenke naponta sétál egyet a szabadban. Szereti ezt a tevékenységet, és fontos számára, 

hogy ezt biztonságban tehesse meg. Férje csak alkalmanként kíséri el, hiszen a férfi sokkal 

rosszabb állapotban van, mint ő. Károly nemrégiben vásárolt egy órát feleségének, amely 

számlálja a lépéseit és riaszt abban az esetben, ha Lenke elesne.  

Károly és Lenke meg van elégedve társas kapcsolataival és a gondoskodás 

minőségével. A távoli orvosi kezelési program segítségével Károly COPD-jét gondosan 

figyelemmel kísérik. Károlynak és Lenkének azonban hiányzik a fiuk és hiányoznak az unokák. 

Úgy vélik, hogy bár nagyon hasznos az internet, mégsem tökéletes, hogy csak ezen keresztül 

tarják a kapcsolatot. 

 

 

Anna 

 



25 
 

Anna egyedül él, már régóta szorong és magányos. Néhány évvel ezelőtt spórolt 

pénzének egy részéből költekezni kezdett, hogy társas élete legyen. Most megengedi 

magának, hogy heti kétszer társalkodója (személyi asszisztense) legyen. 

Jelenlegi személyi asszisztense Észtországból jött és Jelenának hívják. Anna tavaly 

ismerkedett meg vele, amikor ügynökséget váltott. Az előző asszisztense egyrészt túl 

sokat kért, másrészt megbízhatatlan volt a megjelenéseket és a számlákat illetően. Jelena 

viszont megbízható és jól beszél angolul. Anna úgy véli, jól kijönnek egymással. Jelena 

segít a praktikus feladatokban, de sétálni, presszóba, kiállításokra és hasonló 

eseményekre is együtt mennek. 

Ha van valami, ami Anna számára hasznos lehet, mint pl. egy esésérzékelő vagy egy 

elektromos lábtörlő, Jelena megmutatja neki. Ám Jelena néhány javaslata nem volt 

túlságosan hasznos Anna számára, mint például a pulzusmérő karszalag vagy a teljesen 

automatikus testmosdató gép. Lánya figyelmeztette Annát, hogy ne fogadja el Jelena 

minden javaslatát. Úgy véli, hogy talán Jelena jutalékot kap a vásárlások után, és hogy nem 

mindig Anna érdeke az elsődleges szempont. 

Tavalyi elesése után Anna talált egy rehabilitációs intézetet, amelynek magas online 

pontokat adtak korábbi ügyfelei és véleményezői. Nem sokkal később szerződött velük. 

Az intézet küldött neki egy szobatorna gépet, amely nyilvántartotta elvégzett 

gyakorlatait. Egy képernyő mutatta meg neki, mit kell csinálnia, és hogy mennyire jól 

végzi a gyakorlatot, továbbá egy napi jelentést is készített az elvégzettekről. Ez a 

szolgáltatás arra is módot adott, hogy Anna hetente többször egy online gimnasztikai 

csoporthoz csatlakozzon, és másokkal együtt tornázzon. 

A közelmúltban Anna online ismerkedésbe kezdett. Jelena említette neki először, hogy 

van egy online találkozóhely az időskorúak részére, és nagyon jó időtöltés lenne, feltéve, 

ha tisztában van bizonyos kommunikációs szabályokkal. Valójában már „csetel” is egy 

“követőjével”! De néha nem biztos abban, hogy mit jelentenek a rövid üzenetek, és még 

nem akar vele találkozni a valós életben, sőt még lányának sem beszélt a dologról. 

Anna jól megvan. Biztos anyagiakkal rendelkezik, képes kiválasztani a számára megfelelő 

szolgáltatásokat és van egy lánya is, aki a segítségére lehet. Azt azonban egy kicsit fárasztónak 

tartja, hogy állandóan új szolgáltatásokra kell vadásznia, azokra átállnia és vigyáznia, hogy be 

ne csapják azzal, hogy olyan árut vetetnek meg vele, amire nincs szüksége. 

Kérdések 

 Hogyan lehet az önkormányzat versenykörnyezetben vonzó szereplő? 

 Hogyan tudja a szabad piac befolyásolni a gondozási szektor szereplőinél a 

technológia használatát? Mi lesz a technológiával, ha az önkormányzat használja? 

 Vajon az idősgondozás piaca előmozdítja majd a hasznos és használható 

technológiák elterjedését? Mely területeken? Kik részére? Kik lesznek a 

haszonélvezői? 

 Van-e valamilyen kihívás vagy etikai dilemma az idősek számára alakuló növekvő 

fogyasztói technológiai piacon? Hogyan lehet ezeknek a kihívásoknak megfelelni? 
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 3. forgatókönyv: Önkéntes 

közösségek 

Az időskorúak, családjaik és a közösségek mobilizálása. 

Ez történt 2013 óta

A közellátásban nyújtott gondozói szolgálatások sok éven át tartó túlterhelése után a 

kormány létehozta 2020-ban az időskorú program számára „a Közösséget”, amely 

minden önkormányzati egységben az időskorúak és az önkéntesek mozgósítására 

szólított fel. Az elképzelés az volt, hogy össze kell hívni az egészséges időseket, azok 

rokonait, szomszédait, a jótékonysági szervezeteket és más önkénteseket, hogy fogjanak 

össze országosan, hogy ezzzel a gondozói hálózat munkaterhein könnyítsenek. A progam 

újfajta pénzügyi támogatásokat vezetett be, pl. az önkormányzaton belül az önkéntes 

projektek finanszírozását. A kezdeményezés számos alulról jövő kezdeményezést is 

elindított a helyi településen, iskolákban, önkéntes szervezetekben, stb.. 

Ezzel egyidejűleg egyre több önkormányzat határozta el, hogy nyit a szabad piacon 

tevékeny új szolgáltatók felé. Ezeknek a társaságoknak meg kell felelniük mind a minőségi 

követelményeknek mind az emberi méltóság terén támasztott magas országos 

követelményeknek. Külföldi üzletemberek is kaphatnak most már gondozói vállalkozási 

működési engedélyeket. 

Vannak új tendenciák is. Az időskorúak a korábbiaknál gyakrabban osztják meg 

erőforrásaikat valamint a lakhatással, az orvosi ellátással és a napi teendők elvégzésével 

kapcsolatos költségeiket. Az információs technológiát arra használják, hogy koordinálják 

az önkéntes erőforrások kereslet-kínálatának alakulását olyan területeken, mint a 

számítástechnikai szaktudás, kerti munkák végzése vagy személyszállítás 

személygépkocsival. 

A helyhatóság megnövekedett szerepe 

A helyi önkormányzatok felelnek azért, hogy a helyben lakók megfelelő egészségügyi 

ellátást kapjanak, beleértve a gondozás minőségének az ellenőrzését is. A helyi 

önkormányzatoknak kell bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, és ők végzik a 

magánvállalkozók működési engedélyének kiadását és az önkéntes szervezetek 

koordinálásának mobilizálását. 
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Az önkormányzat hozzásegítette Györgyöt, hogy helyet kapjon egy demens betegeket 

gondozó magánintézményben. Györgynek saját, fürdőszobás szobája van, és a közös 

helyiségekben, az ebédlőben és egy szép kertben tud társas életet élni. Mivel György 

szereti a kertet, csökkent a hosszú séták iránti igénye. 

György egy helymeghatározós érzékelővel ellátott karórát visel. Ha az épületből 500 

méternél nagyobb távolságra távozik, riasztást küld a készülék. A riasztást először az 

önkéntes keresők hálózati szolgálata kapja meg, azután a gondozók. A legközelebbi 

szolgálatban lévő személyhez érkezik a riasztás, aki azonnal cselekszik. Amikor legutoljára 

György hosszabb sétára indult, a kereső csapat egyik tagjának sikerült felhívnia őt és 

hazairányítani. Közben a karórás telefonján beszélt vele, annak ellenére, hogy György egy 

kicsit zavart volt és nem értette, honnan jön a hang. Szerencsére ez alkalommal nem 

kellett keresőket indítani utána. 

Okosház technológia van telepítve az egész otthonban, amely gondoskodik arról, hogy a 

bentlakók biztonságban legyenek. Mivel az otthonnak kevés a személyzete, ezért ők csak 

a legnehezebb és a legfontosabb feladatokkal tudnak foglalkozni, így a rokonok 

kulcsszerepet játszanak a gondozási szolgáltatások kivitelezésében és rendszeresen 

találkoznak az idősotthon támogatócsoportjában. 

Mivel a közös helyiségek és az étterem mindenki előtt nyitva áll, ez lett a közelben lakó 

nyugdíjasok találkozóhelye is. Számos tevékenység folyik itt. A nagyon olcsó étkezés 

fejében az önkéntes idősek segítenek a főzésben, felszolgálásban, takarításban, kulturális 

események vagy kirándulások szervezésében, tanfolyamok tartásában, stb.. Ebben az 

értelemben az otthonra nagyon hatnak az aktív idősek, erősebben, mint az ott lakó 

demens betegek. 

György 
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Bár a közös étkezések alatt György találkozik emberekkel, mégsem barátkozik velük. 

Nagyon kevés szervezett tevékenységben vesz részt, így nagyon élvezi, amikor a környék 

iskolás gyerekei naponta felkeresik az otthont egy segítővel, hogy iskola után ott írják 

meg a házi feladataikat. Néha beszélgetnek is egy pohár kakaó mellett. 

György biztonságban van, de magányos. A helyi önkormányzat biztonságos helyet talált 

számára, ahol azt teheti, amihez csak kedve van. A demenciája azonban korlátozza a 

barátkozás örömét és György saját vágyát arra, hogy bekapcsolódjon a tevékenységekbe. Az idő 

nagy részét György egyedül tölti, mivel nincsenek közeli rokonai, hogy segítsenek neki. 

 

 

 

Károly és Lenke fiukkal és annak családjával él. Ők segítik az időseket mindennapi 

feladataikban, amiért ápolási díjat kapnak a helyi önkormányzattól. Mivel a fiuk és a 

menyük nappal dolgozik, reggel és este segítik a házaspárt. Mivel azonban mindkettőjük 

nyolcórás állásban dolgozik, az öregekről és a gyerekekről való gondoskodás, a nekik 

való főzés egy kissé kimeríti őket. 

Mivel Károly nem egészséges, nemigen megy el hazulról, hogy másokkal találkozzék. 

Lenke még mindig viszonylag jó egészségnek örvend és naponta megy el a boltba 

bevásárolni, hogy mozogjon egy kicsit és találkozzon a szomszédokkal. 

Károly aktívan használja a közösségi médiát. Több internetes csoport mellett részt vesz 

az önkormányzat időseknek alapított online közösségében, ahol másoknak segít az új 

technológiák kiválasztásában és használatában. Hasznos válaszai nyomán az időskorúak 

Károly és Lenke 
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egymásnak is ajánlják Károlyt, így mindig sok a dolga. A mások segítésére fordított órák 

becserélhetők, és ezek révén Károly másfajta segítséghez juthat, mint pl. a kerti munka, 

vagy, hogy őt és Laurát hetente bevigyék a nyugdíjasházba kocsival. 

Amikor Lenke elmegy a boltba, útközben benéz három szomszédjához is. „Kipipálja” 

őket az okostelefon-alkalmazásban, ha úgy látja, hogy jól vannak, ami jellemzően igaz is. 

A múltkor egy kicsit zavarban volt, hogy mit tegyen, amikor a padlón talált rá 

szomszédjára törött csípővel. De az okostelefonon a riasztás gombot megnyomva 

hamarosan sikerült valakivel beszélnie, aki megnyugtatta és megmondta, mit kell tennie. 

5 percen belül ott volt egy mentőautó. Örül, hogy tud szomszédjainak segíteni, de annak 

is, hogy ezért a szolgálatért egy órás ingyenes takarítást kap cserébe. 

Károlynak edzésterv szerint tornázik, hogy a COPD-jét jobban viselje. Saját haladását egy 

okostelefonon keresztül tudja követni, amely érzékeli a testén elhelyezett terhelés- és 

pulzusszámfigyelő szenzorok által küldött jeleket. Károly az eredményeket megosztja a 

gyógytornászával, aki folyamatosan alakítja az edzéstervet. Károly fia is hozzáfér ezekhez 

az eredményekhez, és bátorítja apját. Bár Károly nem nagyon örül, hogy a fia is figyeli az 

egészségét, értékeli a támogatást. Károly egészségesebbnek érzi magát és úgy érzi, 

jobban tudja COPD-jét kezelni, mint annak előtte. 

Károly olyan közösség tagja, amely elfoglaltságot ad neki. Gyenge egészsége ellenére 

technológiai szakértelmét megosztja másokkal. Vezető szerepe van a közösségben. Sem ideje, 

sem energiája nincs arra, hogy a jelenleginél gyakrabban vegyen részt a közösségi életben. 

Lenke naponta találkozik szomszédjaival az üzletben. Útközben kisegíti kevésbé egészséges 

szomszédjait. Talán egy nap ugyanabban a helyzetben lesz, mint ők. 
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Anna a városközpontban lévő nyugdíjasházba költözött. Naponta jár össze 

szomszédjaival és a közelben lakó nyugdíjasokkal. Különböző közös tevékenységeket 

szervez, kirándulásokat, stb.. A szomszédok együttműködtek abban, hogy az egész 

apartmanházban okos eszközöket és monitorokat szereljenek be. Háztartási, illetve 

takarítási, otthongondozási, pszichoterápiás és műszaki támogató szolgáltatásokra is 

előfizetnek. 

Anna használja a tévéjét, Skype-on és telefonon tartja a kapcsolatot családjával. 

A közösségi médiának is aktív felhasználója, így naprakész hírei vannak a barátairól, a 

körülötte levő világról és minden olyan közösségről, amelyeknek tagja. 

Anna évek óta elesésdetektort és olyan testérzékelőket használ, amelyek ruházatába 

vannak beépítve. Elesés, szokatlan viselkedés vagy a normálistól eltérő állapotjelek 

riasztanak. A riasztást automatikusan a baleset típusa szerint legmegfelelőbb, legközebbi 

ügyeletes személy kapja meg. Szomszédjai készítettek egy ügyeleti beosztást, amely elég a 

kisebb balesetekhez. Gyakran ők vannak legközelebb, és ha szükséges, riasztani tudják a 

gondozókat vagy a mentőket. A súlyosabb egészségügyi állapotot jelző adatokat a 

készülék egyenesen a gondozónak küldi meg. Amikor tavaly Anna elcsúszott a 

fürdőszobában, azt tapasztalta, hogy gyorsan érkezik a segítség. Kétségtelen, hogy egy 

kicsit kellemetlen volt, hogy szemközti szomszédja Sándor talált rá ebben a helyzetben. 

Combnyaktörése után rehabilitációját az a gyógytornász szolgálat végezte, amelyre ő és 

lakótársai előfizettek. A szolgáltatás részeként önkéntes diákok új edzésprogramokat 

Anna 
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próbálnak ki rajtuk. Az, hogy lehetőség van a tréning hatásának mérésére, visszajelzést ad 

a diákoknak, aminek segítségével javítanak a programon és személyre szabják azt. Anna 

kellemesnek találja a változtatásokat, még akkor is, ha a való életben csak ritkán 

találkozik igazi gyógytornásszal. 

Anna nagyon boldog. Szerencsés, hogy egy jól működő szociális hálózatnak a tagja. 

Rehabilitációja jól működik. Jelenlegi ambíciója az, hogy a lakásához vezető minden lépcsőt meg 

tudjon mászni. Az egyetlen dolog, ami zavarja az, hogy a készülék által szolgáltatott 

egészségügyi adatait vajon hogyan és hol használják fel. 

 

 

Megválaszolandó kérdések 

 Képes-e a technológia elősegíteni a jó közösségek létrejöttét? Hogyan és kiknek 

az esetében? 

 Az új közösségek és az új technológiák együttesen javíthatják-e az időskorúak 

életét? Levehetik-e a terhet az állami gondozói szolgáltatásról? Hogyan? Ha nem, 

akkor miért nem? 

 Hogyan sikerülhet az idősek és a társadalom más csoportjainak mobilizálása – az 

időskorúak igényeinek kielégítése érdekében? Van-e szükség arra, hogy ebben a 

technológia szerepet játsszon? Ha igen, akkor hogyan? 

 Vannak-e változások vagy etikai dilemmák az önkéntesek közösségének 

mozgósításában? Hogyan lehet ezeknek a kihívásoknak megfelelni?  
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Hogyan tudja a technológia úgy 

segíteni az időseket, hogy azok 

saját, mindennapi életüket jobban 

kézben tarthassák?  

Itt10 olvashatunk egy áttekintést az idősek számára kifejlesztett és már létező 

távgondozási technológiákról, ennek a területnek a jövőbeli fejlődéséről és fejlődési 

irányairól Európában. Lejjebb az idősek mindennapi életvezetését segíteni képes néhány 

ígéretes technológia leírása található. 

Eszközök, jeladók és érzékelők  

Nyomkövető eszközök mint pl. az övre, nyakláncra, cipőre erősített GPS vevők meg 

tudják állapítani az őket viselő személy hollétét. A demenciában szenvedő személy a 

GPS-t cipőjébe beépítve viselheti és az eszköz riasztani tudja a rokonokat vagy a 

gondozókat, ha az illető egy bizonyos területen kívülre kerül, vagy nem ér haza időben 

sétájáról. Ez pl. egy demens személynek lehetővé teszi, hogy akkor menjen sétálni, 

amikor csak szeretne, és hogy biztosan megtalálják, ha netán eltévedne.  

Jeladók és riasztóberendezések figyelhetik, riaszthatnak és válaszolhatnak bizonyos 

feltételek alapján (ezeket szokták okos-ház technológiáknak nevezni). A világítás, fűtés, 

ajtó és ablak automatikusan vezérelhető, az érzékelők monitorozhatnak és riaszthatnak 

elesések, tűz, csőrepedés és hasonlók esetén. Ez nagyobb biztonságot és függetlenséget 

alakít ki a lakóhelyen. 

A robotok olyan automatizált gépek, amelyek programozhatók és úgy tervezhetők, 

hogy a robot választani és alkalmazkodni tudjon, ahhoz a környezethez igazítva 

tevékenységét, amelyben működik. A robotok olyan házimunkát is el tudnak végezni, 

mint a takarítás, a kertészkedés, a porszívózás, vagy hogy a mosogatógépbe betegyék és 

onnan kivegyék a csészéket, edényeket stb.. A kutatók olyan robotokat fejlesztenek, 

amelyek mégtöbb személyes tevékenységben tudnak segíteni, mint pl. az étkezés és a 

mosakodás. Ez megkönnyíti a mindennapi feladatokat és segíti az embereket abban, hogy 

önállóan éljenek otthonukban.  

Testérzékelők és szakosított orvosi eszközök például érzékelő tapaszok, okos 

karórák vagy csuklóperecek figyelhetik a páciensek egészségi állapotát és lehetővé teszik 

                                                   

10 PACITA: Telecare technology in Europe, Deliverable from the PACITA project, 
http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/02/Telecare-description-web.pdf, December 2013. 
PACITA távápolási, távgondozási technológia Európában, a PACITA projekt végterméke 

http://wp6.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/02/Telecare-description-web.pdf
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a távolról irányított orvosi kezelést. A legfontosabb egészségi értékek figyelésével, mint 

pl. a pulzus, a vitálkapacitás vagy vérvételi laboreredmények, meg lehet becsülni, hogy 

milyen kezelési programra, gyógyszerekre, konzultációs igényre és hasonlókra van 

szükség anélkül, hogy az illető otthonról kimozdulna. A krónikus szívbetegségben 

szenvedők adatokat gyűjthetnek saját szívük működéséről testükre helyezett vezeték 

nélküli szenzorokkal. Az adatokat rendszeresen el lehet küldeni az egészségügyi 

(gondozói) szolgálatnak és kritikus állapotok esetén a rendszer riasztást kezdeményez. 

Ilymódon a betegek nagyobb függetlenséget, biztonságot, mobilitást és szabadidőt 

élvezhetnek. 

Kommunikáció  

Az internet többféle kommunikációra ad lehetőséget. A legtöbb érzékelő, jeladó és 

őrző berendezés tabletekhez vagy okostelefonhoz kapcsolódik, amelyek az internetre 

felkapcsolódva gyűjtik és osztják meg az adatokat.  

Egyes detektorok és riasztó berendezések biztonságosabb kommunikációs 

megoldásokat igényelnek, valamint speciális céleszköz-rendszert ahhoz, hogy az 

egészségügyi szervekkel vagy központi segélynyújtó szervezetekkel kommunikáljanak 

(pl. mentők és tűzoltók). 

 

Szolgáltatások és alkalmazások   

Az interneten tengernyi szolgáltatás található. Ezeken keresztül az ember egyrészt 

kapcsolatokat tud teremteni, másrészt kapcsolatokat tud fenntartani másokkal. Email, 

cset (chat) és a közösségi média könnyíti meg a barátokkal és a családdal, valamint 

az egészségügyi szolgáltatókkal és másokkal való kommunikációt. Különböző 

helyszínekről videokamerák, mikrofonok és hangszórók gazdagabb kommunikációt, 

konzultációt és diagnóziskészítést tesznek lehetővé.  

Számos mindennapi feladat végezhető el könnyebben internet szolgáltatások 

segítségével: pl. a hírek olvasása, étel- jegy és egyéb árurendelés, számlák kifizetése és 

más banki szolgáltatás, filmek és egyéb szórakoztató műsorok megnézése. Az internet 

szolgáltatások rugalmasan és időzíthetően szervezhetik meg és koordinálhatják az 

erőforrások megosztását, pl. a takarítást, kerti munkát, műszaki segítséget és a szállítást. 

Sok világháló alapú rehabilitációs program létezik, lehetőséget adva általuk a 

rehabilitációs tervek közlésére, az egészségügyi szervekkel való érintkezésre és a hasonló 

helyzetben lévőkkel való kapcsolatfelvételére.  

Tabletek és okostelefonok alkalmazásai segíthetnek a krónikus betegségben 

szenvedők kezelésében, és támogatást nyújtanak az eszközökről származó mérési adatok 

folyamatos monitorozásán keresztül. Az adatelemzés funkció értelmezheti és 

grafikusan ábrázolja a mérési adatokat, riasztásokat és átalakítja az érzékelők értékeit 

érthető és közvetlen cselekvés indtására alkalmas információkká. Például egy 
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mobiltelefonos alkalmazás képileg jeleníti meg a szív paramétereit és jelzi, ha valami nincs 

rendben. A rokonok vagy az egészégügyi szakemberek közvetlenül riaszthatók a 

szokványostól eltérő viselkedés jelzései alapján. Memóriatámasz segítheti a 

demenciában szenvedőket abban, hogy emlékezzenek a programjaikra és hogy bevegyék 

gyógyszereiket. 
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PACITA  

A PACITA egy olyan EU finanszírozású, az FP7 keretprogamba tartozó négyéves projekt, 

amelynek célja, hogy erősítse és növelje a tudásalapú politikai döntéshozatal intézményi bázisát 

és a rendelkezésre álló kapacitást, tudományos, technológiai és innovációs kérdések kapcsán. 

A projekt főként a Parliamentary Technology Assessment (PTA) (a parlamenti döntéshozatalt 

segítő technológiai hatáselemzés) területén fennálló, nagyon különböző gyakorlatokra 

támaszkodik. A PTA három fő módszertani csomópontja – a szakértői véleményekre történő 

alapozás, az érdekeltek bevonása, a lakosság megkérdezése és véleményének tekintetbe vétele – 

3 európai mintaprojekt példáján keresztül kerül bemutatásra: genomika a közegészségügyben, 

idősödő társadalom és a fenntartható fogyasztás. Ez a jelentés az idősödő társadalom alprojekt 

része.  

Ezt a dokumentumot, forgatókönyvet kilenc nemzeti és regionális műhelybeszélgetésben fogják 

használni; Dániában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Katalóniában (Spanyolország), 

Norvégiában, Vallóniában (Belgium), Svájcban, Ausztriában és Bulgáriában. A nemzeti 

megbeszélések eredményeit megkapják az adott nemzetek szakpolitikusai. Ezen túl, a 

workshopok eredményeit összegyűjtik és elemzik a konzorciumi partnerek, és egy összefoglaló 

jelentés formájában megküldik a regionális, nemzeti és európai döntéshozóknak, a 2014 végén 

Brüsszelben tartandó szakpolitikai konferencia résztvevőinek. 
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