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AZ ELESÉS MEGHATÁROZÁSA

Akciócsoport A2: Esések megelőzése időseknél
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére 

MI VEZEHET ELESÉSHEZ? W
H

O
 g

lo
ba

l r
ep

or
t o

n 
fa

lls
 p

re
ve

nt
io

n 
in

 o
ld

er
 a

ge
W

H
O

AZ ELESÉSEK FONTOSSÁGA IDŐSEKNÉL

”Az esést úgy definiálhatjuk, hogy véletlen padlóra, földre vagy más alacsonyabb 
 helyre történő kényszerülés, amelybe nem értjük bele a bútornak, falnak vagy más 
 tárgynak támaszkodó szándékolt helyzetváltoztatást.”
Az esésekkel kapcsolatban több értelmezés létezik.

Az idősek elesést általában 
egyensúlyvesztésként 
írják le.

Az egészségügyi szakemberek 
általában a sérülésekhez vagy 
halálhoz vezető eseményeket 
értik ide.

Az elesésekhez kapcsolódó kockázati tényezőket be lehet azonosítani, 
amelyek segítik a megfelelő lépések megtételét.

a 65+ ÉV FELETTIEK
Minden évben

ESIK EL, 
leggyakrabban otthon

28-35%-a
vezet közpestől 

SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ

Az elesések 

20-30%-a
EGY ÉVEN BELÜL MEGHAL 

 combnyaktörés komplikációk 
következtében

Egy elesést követően 
az idősek 

20%-a

BIOLÓGIAI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK KÖRNYEZETI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

GAZDASÁGI�TÁRSADALOMI KOCKÁZAT TÉNYEZŐK

Életkor

Betegséghez kapcsolódó tünetek

Alkoholfogyasztás Ülő életmód

LelkiállapotGyógyszer szedés Társadalmi tényezők

Gazdasági helyzet

Nem

VISELKEDÉSI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

Potenciális otthoni veszélyek

- Alacsony iskolázottság
- Társadalmi kapcsolatok hiánya

- Nem megfelelő lakhatás

Közvetlen környezet

- Keskeny lépcsők 
- Csúszós felületek
- Elégtelen világítás

- Rossz épülettervezés 
- Töredezett járda
- Közterületek rossz 
  kivilágítottsága

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI VANNAK AZ ESÉSEKNEK?

MIT TESZÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGELŐZZÜK AZ IDŐSEK ELESÉSÉT?

A BETEGEK SZÁMÁRA

Az EIP-AHA közintézményeket és magán szereplőket is támogat EU szerte az idősek elesésének 
megelőzésére az alábbiakon keresztül:

INFORMÁCIÓS KAMPÁNYOK
Az idősek és családjaik figyelmének felhívása, hogy az 
esések nem szükségszerűek és ezeket meg lehet előzni

MEGELŐZÉS
az egészséges életmód népszerűsítésére (pl. nem dohányzás, 
mérsékelt alkohol fogyasztás, fizikai aktivitás és megfelelő 
táplálkozási minták)í

SZŰRÉSI MÓDSZEREK
az esésnek magasabb kockázattal érintett személyek 
beazonosítása, akiket célzott beavatkozásokkal lehet segíteni

KÖRNYEZET MÓDOSÍTÁSOK 
az életfeltételek javítása céljából:
• idősbarát tervezés az otthonokban és közterületeken 
 (pl. korlátok, kapaszkodók, csúszásmentes felületek, stb.)

• IKT megoldások az esések detektálására és 
megelőzésére (pl. otthoni monitorozás)

FALLS PREVENTION

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
ÁPOLÓ SZAKEMBEREK KÖZÖTT
betegekre szabott beavatkozások

- Alacsonyabb életminőség
- Megnövekedő izgatottság 
  és depresszió
- Csökkenő szociális 
  kapcsolattartás
- Több gyógyszer használata
- Nagyobb függőség orvosi-, 
  szociális szolgáltatásoktól és 
  informális gondozástól
- Hosszú távú fizikai mozgáskép-
  telenség, súlyos függőség vagy 
   végzetes sérülések

 

- Jelentős kezelési és rehabilitálási 
  költségek
- Esést követően az idősek jelentős 
  része gondozó otthonba kerül

- Elesett személyt ápoló egyének 
vagy családtagok termelékeny-
ségének csökkenése 
(pl. jövedelem csökkenés)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
RENDSZEREK SZÁMÁRA A GAZDASÁGNAK

HOGY CSÖKKENTIK A BEAVATKOZÁSOK AZ ESÉSEK KÖVETKEZMÉNYEIT?

BEAVATKOZÁSSAL

BEAVATKOZÁS NÉLKÜL

ELESÉS

Táplálkozási javaslatok

Otthoni monitorizás

Egyensúly torna

Elesés jelzés

Rehabilitáció Monitoring/oktatás időSzűrés és értékelés

KRITIKUS
ZÓNA Lassabb rehabilitáció
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A fittség növekszik a beavatkozások hatására, elesés esetén kisebb és rövidebb időtartamú a fittség csökkenése.. 

A fittség csökken beavatkozás nélkül. Elesést követően nagyobb mértékű a fittség csökkenése a kritikus szint alatt, 
amely tartósan a kritikus szint alatti alacsony fittséghez vezethet.

Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére
Az Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére (EIP-AHA) 2012-ben jött létre EU, nemzeti és regionális szintű érdekeltek, a témában 
különféle szakpolitikai területeken működő állami és magán szektor szereplők összefogására. Együtt tudást és tapasztalatot osztanak meg a közös érdekek mentén, valamint 
köteleződnek el tevékenységekben és projektekben, hogy az idősödő lakosság szükségleteit kielégítő innovatív megoldásokat találjanak.
Az EIP-AHA keretében a kezelési tervek betartatása akciócsoport azon dolgozik, hogy az idősek életminősége és az egészségügyi állapota javuljon. Ennek érdekében felhívják 
a figyelmet a kezelési tervek betegek általi betartásának fontosságára, erősítve a betegek szerepét, amelynek révén javulhat az egészségügyi ellátó rendszerek hatékonysága.


