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MIT NEVEZÜNK LEGYENGÜLÉSNEK?

Akciócsoport A3: funkcionális hanyatlás és 
a legyengülés megelőzése
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére 

A legyengülés az idősödési folyamathoz kapcsolódó tünetegyüttes, amely 
a csökkent funkcionális képesség vagy a stresszel szembeni válaszkifejtés 
hiányát foglalja magában

A legyengülés az alábbi kockázatok megnövekedésével jár együtt::

Minél inkább sérülékeny az egyén, annál nagyobb az elesések, mozgásképtelenség 
vagy mozgáskorlátozottság, intézetbe kerülés és halál bekövetkeztének kockázata

FIZIKAI GYENGÜLÉS
A fizikai funkciók, így pl. az 
egyenesen állás, egyensúly 
megtartása és járás képes-
ségének csökkenése, amely 
mozgáskorlátozottsághoz 
vezet

FUNKCIONÁLIS 
GYENGÜLÉS
A mindennapi életvitelhez 
szükséges vagy megkívánt 
tevékenységek elvégzési 
képességének hiánya, 
amely ápolási függőség-
hez vezet

KOGNITÍV KÉPESSÉGEK 
HANYATLÁSA
Az agyi képességek gyengülése, 
amely elmezavarhoz, emlékező-
képesség kieséshez, gondolkodási, 
nyelvi kifejezőképességi és 
ítélőképességi problémákhoz 
vezet.

A legyengülés szociális ellátási és egészségügyi kihívást jelent EU szerte 

A HANYATLÁST TÖBB SZEMSZÖGBŐL SZÜKSÉGES KEZELNI

TOVÁBBKÉPZÉSEKET SZERVEZ
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK 
RÉSZÉRE,  
hogy alkalmazkodni tudjanak 
az idősödő társadalom jelentette 
kihívásokhoz

MIT TESZÜNK A LEGYENGÜLÉS TÉMÁJÁBAN?

FIGYELEMFELKELTŐ ÉS 
INFORMÁCIÓS KAMPÁNYOKAT 
szervez a legyengülés témájában 
szakpolitikusoknak, egészségügyi 
és ápolási szakembereknek és 
érintett szereplőknek

Mi a különbség a legyengülés és 
az idősödés között?

Mi a kapcsolat a legyengülés és 
a krónikus betegségek között?

Melyek a legyengülést meghatározó 
tényezők? Hogy azonosítjuk a legyen-
gülés fő összetevőit (kognitív hanyatlás, 
funkcionális hanyatlás)?

Mi a szerepe a fizikai aktivitásnak és 
a megfelelő táplálkozásnak a legyengülési 
feltételek megelőzésében és javításában?

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEKET 
SZORGALMAZ 
az emberek egészségben tartásának 
segítésére, önállóságuk megőrzésének 
támogatására, és hogy ne kerüljenek 
kórházba 

A SZOLGÁLTATÁSOK INNOVATÍV 
MEGSZERVEZÉSÉT SEGÍTI
multidiszciplináris megközelítéssel

AZONOSÍTJA A LEGINKÁBB 
KOCKÁZATBAN LÉVŐKET
a beteg egészségügyi profil és 
szükségletek alapján (pl. szűrés, 
kockázati tényezők korai felismerése, 
rétegzési módszerek)

Az EIP-AHA állami és magán szereplőket támogat EU szerte, hogy hozzájáruljanak a legyengülés 
megelőzéséhez. Ennek érdekében az munkacsoport:

- A feleségével él, erős és motivált

- Tornázik és tervezi, hogy részt vesz 
az alapítványi félmaratonon

- Gondozza a kertet és a házat

- Gyógyszert szed a magas vérnyomására

- A krónikusan beteg 79 éves 
bátyjával él

 

- Jól érzi magát és motivált

- Nincs egészségügyi problémája, évente 
  orvosi felülvizsgálatra jár

- Rendszeresen úszik és délutánonként 
nagyot sétál

 

- Ellátja a háztartást és a bátyját

- A férjével és annak nővérével lakik, 
  főz és ellátja a háztartást  

- Jól érzi magát és motivált, a fiáéknál 
   vigyáz a gyerekekre

 

- Rendszeresen megy sétálni és 
  moziba a barátokkal

- Cukorbeteg és ennek megfelelő 
  étrendet tart

Géza, 78 éves Sára, 69 éves

LEGYENGÜLÉS

E BEAVATKOZÁSOK EREDMÉNYEKÉNT NÖVEKEDNI FOG AZOK SZÁMA, 
AKIK MINT…

KUTATÁST ÖSZTÖNÖZ 
tudásbővítést a következő témákban:

Dóra, 75 éves

A LEGYENGÜLÉS PÉLDÁUL AZ ILYEN EMBEREKRŐL SZÓL…

KUTATÁSI SZEMSZÖGBŐLTÁRSADALMI SZEMSZÖGBŐL KLINIKAI SZEMSZÖGBŐL

További kutatómunkára van 
szükség a tudás bővítéséhez

Jobb társadalmi és városi 
megközelítésre van szükség, 
hogy megelőzzük a hanyatló 
idősek egyedüllétét és 
elszigeteltségét

Sokat lehet tenni az időskorral 
járó problémák megelőzése 
érdekében, hogy az emberek 
jól tudjanak ezzel együtt élni, 
megőrizve önállóságukat és 
ne kerüljenek kórházba
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- Ötvenes évei közepéig 
rendszeresen sportolt

- Nyugdíjba vonulása után 
  az unokáira vigyázott

 

- 3 évvel ezelőtt vesebeteg-
  séget állapítottak meg nála

- 2 hónapra a lányához 
  költözött és teljesen az 
  ápolásától függ

- Rövid távú memóriaza-
  varban szenved  

- Orvosi és nővéri ellátásra 
  van szüksége

- Élete végéhez közeledik

Vilma, 85 éves

 - Építkezésen szakmunkásként 
   dolgozott
- Napi háromszor sétálni járt 
  a kutyájával
- Különféle egészségügyi prob-
  lémákban szenvedett az utóbbi 
  10 évben
- Az utóbbi években kétszer is 
  kórházba került akut asztmával 
  és térdműtétre

- A 65 éves feleségével él

- Személyi ápolásra szorul

- Állapota stabil az elmúlt 
  hónapokban a rendszeres 
  gyógyszerszedés mellett

József, 74 éves

- 60 éves koráig titkárnőként 
  dolgozott

 

- Minden nap 30 percet 
gyalogolt munkába menet 

- Lelkes keresztrejtvény fejtő

- Az 55 éves lányánál él
- Nincs diagnosztizált 
  betegsége, nem szed 
  gyógyszert  
- Az elmúlt 6 hónapban 
  akaratán kívül lefogyott 
  egy tüdőgyulladásból való 
  felépülés után

 

- A lánya segíti a napi 
  feladatokban, öltözködés-
  ben, étkezésben

Mária, 83 éves

- Ellátta a családot és 
a házimunkát mióta férjhez 
ment 50 évvel ezelőtt

 

- Egyedül élt mióta 8 évvel ezelőtt 
  a férje meghalt

- Két macskája volt

- a lánya és az unokái havonta 
  egyszer meglátogatják

- Elfelejti a közelmúltban 
  történt eseményeket és 
  segítségre van szüksége 
  a pénzügyek és a gyógy-
  szerek kezeléséhez
- Fáradtnak érzi magát, nem 
  tudja többet elkészíteni az 
  ételeket magának
- A háziorvos és nővér követi 
  az állapotát

Erzsébet, 78 éves

- Egyetemi tanár volt, 4 éve 
  ment nyugdíjba

- Egyedül élt miután a felesége 
2 éve meghalt

- Az elmúlt hónapokban kétszer 
  is elesett komolyabb sérülés nélkül

- Nehézségei vannak a napi 
  életvitelben a csökkent 
  látásának és hallásának 
  köszönhetően

- Elkészíti az ételeit, sétál, 
  egyedül mosdik és öltözködik

- Gyógyszert szed 
  szív- és érrendszeri 
  megbetegedésére

Vince, 68 éves

?

ELŐTTE MOST

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.


