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Összefoglalás 

 

Doktori disszertációmban, empirikus vizsgálattal, a gondozó családok terhelődésének 

hátterét, továbbá az intézményi elhelyezés döntő tényezőit tárom fel. Kíváncsi voltam arra, 

hogy mikor van az a kritikus döntési időszak, amikor a gondozó családok a tartós 

bentlakásos otthoni ellátás mellett döntenek. Az utóbbi években több nemzetközi kutatás a 

demenciával élő időseket gondozó családok felé fordult /ld.  Zarit és munkatársai 1985, 

2005, Aneshensel és munkatársai 1995.,valamint Kaplan 1996 kutatásait/. E kutatások 

jelentős része a gondozó családtag stressz-terhelődését és annak következményeit, a 

szerepkonfliktusokat, valamint a gondozó családon belüli feszültségeket vizsgálta. (Zarit et 

al. 1985, Aneshensel et al. 1995, Kaplan 1996, Zarit et al. 2005). A témaválasztásomban 

nagy szerepe volt annak  a felismerésnek, hogy romániai viszonylatban nem, vagy csak igen 

keveset tudunk a demenciával élő személyeket gondozó családok terhelődéséről és annak a 

primer gondozóra gyakorolt hatásáról. Éppen ezért, egy empirikus vizsgálat során, 

Erdélyben 50 olyan családdal készült interjú és kérdőíves felmérés, akik saját otthonukban 

ápolnak/ gondoznak demenciával élő időst, illetve 50 olyan családdal, akiknek a 

demenciával élő hozzátartozójukat, a vizsgálat időpontjától számítva az elmúlt 12 hónapban 

költöztették tartós bentlakásos otthonba. Az adatgyűjtés három évet (2015- 2017) vett 

igénybe. A vizsgálat eredményeinek közlésével az a célom, hogy feltárjam a gondozó 

családok terhelődésének tényezőit, a gondozás nehézségeit, és azokat a tényezőket, amelyek 

a tartós bentlakásos otthoni elhelyezésnél döntő szerepet játszanak. Jelen vizsgálat 

eredménye romániai és magyarországi viszonylatban újszerű, hiszen a gondozó családok 

terhelődésének vizsgálatáról nem találunk hasonló kutatást, ugyanakkor illeszkedik a 

nemzetközileg ismert kutatásokhoz. (Zarit, 1985, Aneshensel 1995, Kaplan,1996 Zarit 

2005). A kutatás magába foglalta a primer gondozó családtaggal folytatott tájékozódó 

interjút, amelyben a funkcionális akadályozottságot és a pszicho szociális nehézségeket 

mértük fel (Szabó 2000.)  Erre épült a szociális készségszint vizsgálata, amely az önellátó 

képesség és a meglévő szociális készségek, valamint a szociális alkalmazkodás fő jellemzőit 

tárta fel. Ebből a felmérésből azt is láthatjuk, hogy melyek azok a mindennapi feladatok, 

amelyekben a kliens, segítségre szorul. A családon belüli gondozás kapcsán vizsgáltuk a 

demenciával élők önálló életviteli képességét is. E három szempont támpontokat nyújt a 

gondozó családtag „objektív terhelődésének” megítéléséhez.  
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Erre épül a gondozási feladatok családon belüli megoszlásának áttekintése, amely abban 

segít, hogy megtudjuk, kik a kulcsszemélyek, akik a családon belül a primer gondozói 

feladatokat látják el. A családon belüli szerepek alakulásának vizsgálatára egy saját 

szempontrendszert dolgoztunk ki (Szabó - Kiss, 2015).  Az objektív terhelődésből kiindulva 

a „szubjektív terhelődés” vonatkozásában fontos támpontokat szerezhettünk arról, hogy a 

gondozási terhelődés hogyan hat érzelmileg a gondozó családtagra.  A vizsgálat eszköze az 

önellátó képesség részletesebb felmérésével bővült, amellyel a demenciával élő személy 

funkcionális leépülésének mértékét vizsgáltuk (Szabó 2000.). Ehhez kapcsolódik az 

emlékezeti és viselkedési problémákat értékelő, nemzetközileg is ismert skála (Zarit, 1985), 

amely a demenciával élő személy zavaró viselkedését méri, és annak hatását a primer 

gondozóra. Ehhez kapcsolódik a primer gondozó családtag terhelődésének a felmérése 

(Zarit, 1985) és a gondozási feladatokhoz kapcsolódó negatív és pozitív attitűd vizsgálata. 

(Farran et. al., 1999). A kutatás eszköztára kiegészül egy hat üléses fókusz csoporttal, ahol a 

résztvevő primer gondozók, egymás eseteit hallva, a tematikus kérdések mentén 

nyitottabban tárják fel a gondozás kritikus időszakait, és az intézményi elhelyezés döntő 

tényezőit.  A disszertációban a témához kapcsolódó rövid eset-illusztrációkból  láthatjuk,  

hogy a demenciával érintett személyek hogyan vesztik el életük fölötti kontroljukat,  

emlékezetüket, a térben és időben való tájékozódási képességégüket.  Ezek az eset-

illusztrációk jól tükrözik a  primer gondozók nehézségeit. A gondozó családtagokra háruló 

gondozási feladatok néha emberfelettinek tűnnek.  

 

A vizsgálatban a gondozási nehézségek széleskörű feltárása alapján arra is választ kapunk, 

hogy mit élhetnek át a gondozó családtagok, amikor szeretett családtagjukat demenciával 

diagnosztizálják.  Arra, hogy hogyan küzdenek meg a gondozási kihívásokkal és hol lehet az 

a kritikus terhelődési pont, amikor a gondozó családtagok meghozzák a döntést és a 

demenciával élő személyt bentlakásos otthonban helyezik el. 

A gondozó családok terhelődését vizsgálva, elsőként azt ismertem fel, hogy a gondozás 

feladata nem egyenlően oszlik meg a családban. Rendszerint azt látjuk, hogy az ezekkel 

kapcsolatos nehézségek felmerülése során a feladatok ellátását nagy arányban egy „primer 

gondozó családtag” veszi át, legtöbb esetben a lánygyerek, néha megosztva a feladatokat 

más családtagokkal, akik másodlagos gondozókká válnak.  
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 A szerepek és feladatok megosztása, és a primer gondozó családtagra nehezülése jó 

fokmérője a szerepterhelődésnek, amelyet elsősorban a primer gondozó családtag 

terhelődésének felmérése során láthatunk. Ez utóbbi alakulásában jelentős tényező a 

demenciával küzdő idős” zavaró viselkedésének” súlyossága, gyakorisága, és az arra adott 

gondozói reakciók is. Ezt elsősorban a primer gondozó családtag szerepeinek alakulása 

mentén vizsgáltam. A fókusz csoportos kutatásnál arra voltam kíváncsi, hogy a kvantitatív-  

objektíven értékelhető - eredmények mellett, mit élnek át szubjektíven, érzelmileg azok a 

családok, akik demenciával élő személyt gondoznak.  

Amikor összefoglaljuk a vizsgálati eredményeket, a bentlakásos otthoni ellátás döntő 

tényezőinél különböző jellemzőket azonosíthatunk be, miközben a gondozó családtagok a 

demencia hatására viselkedési problémák sorozatával és folyamatos vesztességekkel 

szembesülve, nem rendelkeznek tapasztalatokkal, támasz nélkül maradnak, mialatt nap, mint 

nap szembe kell nézniük tehetetlenségükkel, gyakran a remény elvesztésével.  

A döntés meghatározó tényezői: a diagnózissal való szembesülés, a tanácstalanság, a 

gondozó családok beszűkült lehetőségei. A családok számára ebben a helyzetben a kritikus 

pont az, hogy a gondozó családtagok kevés szakismerettel rendelkeznek, hiányoznak a 

megfelelő erőforrások, támogató hátterek, miközben a gondozás során szerzett tapasztalataik 

mentén egyre inkább  gyakorló ápoló- gondozóvá válnak. A demenciával élő személyekkel 

való munka a gondozó családot teljesen igénybe veszi, ami a saját életvitelük  

A fókusz csoportos beszélgetések elemzése kapcsán arra következtethetünk, hogy a 

gondozó családtagok mind a tagadás, az élet vádolása, kétségbeesés, reménytelenség, a 

félelem, mind a ragaszkodás, a gondozás pozitív pillanataiban való megkapaszkodás érzéseit 

megélik.  Az elfogadás és elengedés hullámvasútján, gyakran a saját életük felmorzsolódása 

árán élik mindennapjaikat.  

A primer gondozó családtagok a gondozási folyamatokban, támogató hátterek hiányában, 

többszörösen elveszítik az élethez fűződő reményüket és elbizonytalanodnak. Kihívások 

sorozatát élik meg nap, mint nap és   ehhez gyakran saját életcéljuk, munkahelyük feladása 

is társul.  
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Bevezetés 
 

„Alzheimerrel diagnosztizálták édesanyámat. Rettenetes betegségnek tartom. Elvész az 

ember benne. Semmit nem jelentek már számára. Tudja, hogy van valaki vele, de nem tudja, 

hogy Én a lánya vagyok. Nem tud semmit. Etetem, itatom, sétáltatom, fürdetem, mint egy 

babát. De hát még is csak az anyám!”. (Primer gondozó: Ilonka).   

A demenciával élő személyek ellátása, gondozása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi 

és szociális kihívása, hiszen azok a családok, akik demenciával élő személyt gondoznak, 

életminőség szempontjából kihívások és terhelődések sorozatát élik meg, mind a családi, 

szociális, társadalmi elszigetelődés, mind a pénzügyi terhek végett. (Henry Brodaty, Marika 

Donkin 2009). Ennek felismerése nyomán a figyelem egyre inkább a gondozó családok fele 

irányult, és egyre több kutatási adat utal arra, hogy a családok terhelődése, és annak 

pszichoszociális következményei a demenciában szenvedő idősek gondozása kapcsán 

nagyban érintik a családok életminőségét, és jelentős mértékben befolyásolják a gondozó 

családtagok pszichés egészségét is. (Szabó 2011, Pék. 2013).A segítő szakemberek 

munkájában a gondozás alappillérének nevezzük a személyközpontú gondozást (Tom 

Kitwood (1997), de feltehetjük a kérdést, hogy hogyan élhetik mindennapjukat, azok a 

családok, akik évekig demenciával élő személyt gondoznak?  

Disszertációmban, az elméleti, és módszertani statisztikai mutatók mellett, az 

esetismertetésekkel a gondozók hangján keresztül halljuk meg a demenciával élő 

személyekkel való munka nehézségeit, a terhelődés növekedését, a gondozás rizikó 

tényezőit, és az intézményi elhelyezés melleti döntés tényezőit.  

A disszertáció három nagy részből tevődik össze, ezekhez kapcsolódnak a kutatás alatt 

készített esetismertetések.   

A disszertáció első részében a demográfiai változásokról, összefüggésekről, továbbá a 

demencia gyakoriságának mutatóiról írok. A nyugat-európai és hazai minták alapján a 

gondozó családokat érintő változásokra fókuszálok. A disszertáció bemutatja a Romániai 

Alzheimeres Szövetséget, a gondozottak pénzügyi támogatására kialakított jogszabályt, és a 

helyi szociális ellátórendszert is, mint a kutatást meghatározó társadalmi – intézményi 

kontextust, kiemelve a Gyulafehérvári Caritas -Szent Erzsébet Idősek Otthonát. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brodaty%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donkin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donkin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19585957


 

 

6 

 

Az elméleti részben meghatározom a téma szempontjából releváns alapfogalmakat. 

Hasznosnak tartottam, hogy röviden magáról a demencia tüneteiről, és annak hatásáról is 

írjak, hogy ez által még inkább megértsük az érintett személyek nehézségeit és a gondozó 

családok terhelődésének kockázati tényezőit.  Az otthon közeli ellátások szemszögéből, a 

demenciát, mint kihívást közelítem meg.  Ezen belül kiemelem az emlékezeti és viselkedési 

problémákat, a gondozás körülményeit, a gondozók készségeit és motiváltságát. ( Tariska, 

2003) A disszertáció első részéhez kapcsolódik a családi szerepek, és a gondozási kihívások 

bemutatása, amelyet az esetismertetések erősítenek meg.  Megtudjuk, hogy milyen út vezet 

ahhoz, hogy a legközelebbi családtag informális segítővé váljon, és arról is hallhatunk, hogy 

melyek azok a faktorok, amelyek a gondozókban a pozitív attitűdöt erősítik, ezáltal a 

gondozáshoz erőt adnak. ( Farran et. al 1999) A kutatás során a figyelmünket, a gondozó 

családok feladatvállalása mellett, a család fizikai, pszichikai, és szociális terhe felé fordítjuk.  

Mindezek mellett a kutatásnak egyik fontos eleme a primer gondozó családtag 

kiválasztódása, az ehhez vezető út, a saját munkahely és a családi feladatok összeillesztése. 

A gondozási ív mentén nem hagyhatom ki a stressz-terhelődést, a gondozók 

szerepfeszültségét, a szerepek felcserélődését (gyerek vagy szülő, feleség vagy anya, unoka 

vagy gondozó).  A Zarit által feltárt az objektív (mérhető) terhelődés mellett, a szubjektív 

(észlelt) terhelődés vizsgálata is fontos, ( Zarit, 1985) és ezen belül a szerepek megoszlása, a 

gondozó családok gondozási nehézségeikkel való megküzdése és a bentlakásos otthoni 

elhelyezés melletti döntés feltárása.( Szabó., Kiss, 2015).  .A disszertáció második 

részében a kutatási programot, a vizsgálati célcsoport kiválasztásának szempontjait, a 

kutatás kivitelezését, és módszertani eszköztárát, valamint a fókuszcsoportos kutatást 

mutatom be. A disszertáció harmadik része a hipotézisek mentén felépülő kvantitatív és 

kvalitatív feldolgozás eredményeit tartalmazza, valamint a fókuszcsoport üléseit mutatja be, 

a személyes  narratívák elemzésével.  A konklúzió, és szakmai ajánlás után, a függelékben a 

módszertani eszköztár leírása és még néhány fontosnak tartott vizsgálati eredmény táblázata 

található. A mintában részt vett gondozottak és a gondozó családok védelméért a segítő 

szakmában előírt etikai szabályok szerint járok el. Ezért az esetek bemutatásánál fiktív 

neveket használok, és nem közlöm a valós lakóhelyüket.. Azokat az eseteket mutatom be, 

amelyek az elméleti alapvetéssel együtt az olvasót közelebb viszik a gyakorlathoz, a 

valósághoz, és megerősítik jelen kutatás mélységét. Mindezek által feltárják a gondozók 

nehézségeit, és a bentlakásos otthoni elhelyezés melletti döntés tényezőit.    
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A kutatás célja és a hipotézisek 

Kutatásom célkitűzése az volt, hogy új ismereteket szerezzek a demenciával élő 

személyeket gondozók terhelődéséről. Arra kerestem választ, hogy milyen megküzdési 

szakaszokon mennek át a családok a demenciával élők gondozása során, milyen stratégiát 

alkalmaznak hogyan alakulnak a szerepek, hogyan élik meg a szeretett személy változásait, 

valamint azt, hogy hol van az a terhelődési, kritikus pont, amikor a család az intézményi 

ellátást választja A kutatás feltárja, hogy a gondozók szerint mi hiányzik az 

ellátórendszerből. Tágabb célkitűzésem volt a kutatás eredményeinek ismertetése, közlése, a 

szociális ellátórendszerek és a társadalom felé. Az idős családtag bentlakásos otthoni 

elhelyezése kritikus esemény a család életében, amelyet feszültségekkel, konfliktusokkal 

terhelt időszak, előz meg. Feltételeztem, hogy ebben meghatározó szerepe van annak, hogy 

a gondozó családok ebben a megterhelő feladatban magukra maradnak, s hiányoznak azok a 

szolgáltatások, támogató hátterek, amelyek segíthetnék a demenciával küzdő idős ember 

családban történő gondozását.   

A kutatás hipotézisei  

Az idős családtag bentlakásos otthoni elhelyezése kritikus esemény lehet a család életében, 

amelyet feszültségekkel, konfliktusokkal terhelt időszak, előzhet meg.  Feltételezem, hogy 

ebben meghatározó szerepet játszhat az is, hogy a gondozó családok ebben a megterhelő 

feladatban magukra maradnak, s hiányoznak azok a szolgáltatások, támogató hátterek, 

amelyek segíthetnék a demenciával küzdő idős ember családban történő gondozását.  

1. hipotézis: a leépülési folyamatban a gondozó családok szempontjából a 

legjelentősebb változásokat a demens családtag  önellátó képességének és  elemi szociális 

készségeinek romlása képviseli. Az ennek nyomán növekvő gondozási terhek az elhelyezési 

döntésben alapvető szerepet játszanak. 

2. hipotézis: a gondozás során a kognitív hanyatlást „tengely tünet”- ként képviselő 

emlékezeti romlás, valamint a demencia kialakulása nyomán megjelenő „zavaró viselkedés” 

/BPSD/ súlyossága jelenti az egyik legnagyobb kihívást, és súlyosbodásuk közvetlenül 

szerepet játszik az elhelyezés kezdeményezésében 
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3. hipotézis: a primer gondozó családtag gondozási feladatainak jelentős növekedése, 

és a gondozó szerep invazív jelenléte, a veszteséggel való szembesülés  megbénítja a család 

mindennapi működését, és a tarthatatlanná váló helyzet, döntő szerepet játszik az elhelyezési 

döntésben 

4. hipotézis: feltételezem, hogy a nehézségek ellenére a gondozó családoknál 

erőfeszítés történik a gondozásra szoruló idős személy  családban megtartására. Azokat a 

„reziliencia tényezőket” is vizsgálom, amelyek a gondozási feladatokhoz kapcsolódó sikeres 

megküzdés tényezői.  

5. hipotézis: feltételezem azt, hogy a terhelődés mértékében különbség mutatkozik az 

intézményi elhelyezést kezdeményező családok és a családban gondozást biztosító családok 

között, és e különbség az általam felvett interjú és kérdőíves vizsgálatok mentén 

megragadható.  

A fenti tényezők, ill. több tényező együttes jelenléte – a demenciából adódó egyre 

kedvezőtlenebb hatás nyomán - fontos szerepet játszanak az elhelyezési döntésben. 

Azt vetettem fel, hogy a leépülési folyamatban a gondozó családok szempontjából a 

legjelentősebb változásokat a demenciával élő családtag önellátó képességének és elemi 

szociális készségeinek romlása képviseli. Az ennek nyomán növekvő gondozási terhek az 

elhelyezési döntésben alapvető szerepet játszanak.  

A gondozás során a kognitív hanyatlást „tengely tünet”- ként képviselő emlékezeti romlás, 

valamint a demencia kialakulása nyomán megjelenő „zavaró viselkedés” súlyossága jelenti 

az egyik legnagyobb kihívást, és súlyosbodásuk közvetlenül szerepet játszik az elhelyezés 

kezdeményezésében. A primer gondozó családtag gondozási feladatainak jelentős 

növekedése, és a gondozó szerep invazív jelenléte, a veszteséggel való szembesülés  

megbénítja a család mindennapi működését, és a tarthatatlanná váló helyzet, döntő szerepet 

játszik az elhelyezési döntésben. Feltételeztem, hogy a nehézségek ellenére a gondozó 

családoknál erőfeszítés történik a gondozásra szoruló idős személy családban megtartására. 

Feltételezem azt, hogy a terhelődés mértékében különbség mutatkozik az intézményi 

elhelyezést kezdeményező családok és a családban gondozást biztosító családok között, és e 

különbség az általam felvett interjú és kérdőíves vizsgálatok mentén megragadható. A fenti 

tényezők, ill. több tényező együttes jelenléte – a demenciából adódó egyre kedvezőtlenebb 

hatás nyomán - fontos szerepet játszanak az elhelyezési döntésben. 
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Metaanalízis 

 A gondozó családokkal foglalkozó saját kutatás  három jelentős munkára épül:  az objektív 

és szubjektív terhelődés vizsgálatára, amelynek a kiinduló pontja a Zarit  által 1985-ben 

kidolgozott,  gondozó családot támogató konzultációs modell.   A Kaliforniai Egyetem 

munkacsoportja tíz évvel később   egy nagy, átfogó kutatás során  a gondozó családtagok 

nehézségeit tanulmányozta  (Aneshensel et al. 1995.)  Ebben a kutatásban az elméleti talajt 

Pearlin  "Stressz folyamat modell”-je  nyújtja.   Montgomery és Kosloski szerep-identitás 

elmélete szintén alapul szolgál a saját kutatáshoz, mivel felmérhetővé teszi a gondozó 

családban végbemenő, sokszor drámai szerepváltozásokat.    (Montgomery és Kosloski 

2013.) A disszertáció mindhárom jelentős kutatásról beszél.  

Módszertani eszköztár  

A kutatás során empirikus vizsgálat keretében kvalitatív és kvantitatív elemzésben a 

felvételre kerülő, és saját otthonukban demenciában élő idősek primer gondozó 

családtagként szereplő hozzátartozójával készült interjú és kérdőíves vizsgálat. A kutatás a 

gondozó családok terhelődését vizsgálja, de fontosnak tartja, hogy az ellátásban részesülő 

gondozottakról is beszéljen. A kutatás tágabb helyszíne Erdély, ahol családorvosok és  

pszichiáter bevonásával azokat a demenciával diagnosztizált idős személyeket és 

családjaikat mértük fel, akik és a Gyulafehérvári Caritashoz tartozó Gyergyószentmiklósi 

Szent Erzsébet Idősek Otthonába jelentkeztek. A beutalások szóródását figyelembe véve a 

kutatás az ország tizenegy megyéjére terjed ki: Hargita megye 33 %, Brassó 16 %, Maros 

11 %, Fehér 9 %, Kolozs 7 %, Szatmár 6 %, Kovászna 5%, Szilágy 4 %, Szeben 3 %, 

Beszterce- Naszód 3 %, Bihar megye 3 %. Életkori megoszlás szerint,   jelen mintában a 65 

-74 évesek korcsoportjából 15 személy, a 75- 84 éves korcsoportból 48 személy, a 85-94 

évesek korcsoportjából 25 személy van. A száz gondozottból, 8- an  az általános iskolai 

végzettség alattiak iskolázottságúak, 28 személy általános iskolát végzett, 17 személy 

szakmunkás képzőbe járt, 23 személy középiskolát ), 3 személy főiskolát 10 személy 

egyetemet végzett,  Ccsaládi  állapotuk  szerint 4 hajadon,  , 39 házas,  , 4 élettársi 

kapcsolatban él, 15 elvált, 38 özvegy. .  

Ez a kutatás nem tér ki az orvosi- diagnosztikai részeknek a tárgyalására, nem közli a teljes 

interjút, viszont kutatja a demencia hatására megváltozott személyek viselkedését, és e 

változások hatását, a terhelődés mértékét a gondozó családok szempontjából. 
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 Ahhoz, hogy mélyen megismerjük a gondozó családok terhelődését, egymásra épülő 

vizsgálati eszköztárt használtam, amelyek nagy része kapcsolódik a nemzetközi 

kutatásokban ismert vizsgálati eszközökhöz. A vizsgálatban a gondozási nehézségek 

széleskörű feltárása alapján arra kapunk választ, hogy mit élhetnek át a gondozó 

családtagok, amikor szeretett családtagjukat demenciával diagnosztizálják.  Hogyan 

küzdenek meg a gondozási folyamatokkal, hol lehet az a kritikus, terhelődési pont, amikor a 

gondozó családtagok meghozzák a döntést és a demenciával élő személyt bentlakásos 

otthonban helyezik el.   

Disszertációmban, a statisztikai mutatók mellett, a gondozók hangján keresztül érthetjük 

meg a demenciával élő személyekkel való munka nehézségeit, a terhelődés növekedését, a 

gondozás rizikó tényezőit, és az intézményi elhelyezés döntő tényezőit. A kutatási 

programban résztvevő családok kiválasztásánál olyan családokat térképeztem fel, akik a 

saját otthonukban középsúlyos- és előrehaladott demenciával élő személyt gondoznak (50), 

továbbá a bentlakásos otthonban élő demenciával élő személyek családtagjai közül azon 

személyeket, akik a beutalás időpontjától számítva, a vizsgálatot megelőző évben költöztek 

be az otthonba (50). Ezért a kutatás enyhén retrospektív jellegű. A kutatás 2015 nyarán 

elkezdődött, és 2017 májusában fejeződött be. A távolabb élő hozzátartozóknak a 

kérdőíveket, email-en küldtük ki.  

A felmérés keretében  a primer gondozó családtaggal végeztem tájékozódó interjút a 

funkcionális akadályozottság és a pszichoszociális nehézségek felmérésére, módosított ADL 

(önálló képesség) vizsgálata, módosított IADL- (életviteli önállóság) mérésére használható 

skála (Szabó L.2003), szociális készségszínt felmérés (Szabó L.2003), önellátó képesség 

felmérése (Szabó L. 2000), emlékezeti és viselkedési problémákat értékelő skála (Zarit 

1985), a primer gondozó családtag terhelődésének felmérése (Zarit 1985), a gondozáshoz 

kapcsolódó negatív és pozitív attitűd felmérése (Farran et al. 1999),valamint a családon 

belüli szerepek alakulásának vizsgálata (Szabó – Kiss, 2015) mentén. Mindehhez társult egy 

hat üléses fókusz csoportos kutatás. Az adatok feldolgozására SPSS programot használtam.  

A fókusz csoportos kutatásban feldolgozásra került kérdések: 
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1. Hogyan emlékszik vissza a diagnózis közlésére? Mit élt át akkor?  

2.Milyen előzetes tudással és információkkal rendelkezett a demenciáról?  

3.A leépülési folyamat nyomán bekövetkezett változások, hogyan befolyásolták a gondozás 

mindennapjait?  

4.Hogyan hatott Önre és hogyan tudta kezelni a gondozott zavaró viselkedését? 

5.Hogyan próbáltak boldogulni?  

6.A leépülés során a személyiségváltozások, kapcsolati veszteségek, hogyan érintették a 

gondozó családtagokat?  

7.Milyen források és támogató hátterek voltak elérhetőek a gondozó családtagok számára? 

8.Ön szerint, mi hiányzik az ellátó rendszerből? 

Megállapítások 

A fókuszcsoportban történt beszélgetések és mélyinterjúk tartalmát elemezve a konklúziók 3 

megállapításban foglalhatók össze: 

Megállapítás 1. A fókuszcsoport üléseken szembesültem azzal, hogy milyen kevés 

szakismerettel rendelkeznek a gondozó családtagok, és mégis a primer gondozó családtag 

előbb utóbb a mindennapi teendők által, gyakorlati gondozóvá válik.  

Megállapítás 2. „A primer gondozók a ragaszkodás, a tagadás, az élet vádolása, 

kétségbeesés, reménytelenség, a félelem, az elfogadás és elengedés hullámvasútján élik 

mindennapjukat”, gyakran a saját életük felmorzsolódása következtében. A pozitív 

megküzdést támogató megéléseket keresve  a hozzátartozók narratívájából három közös 

nevező emelhető ki: a szeretet,  a hitben való kapaszkodás, valamint az együtt megélt  szép 

emlékek felidézése, őrzése . Elmondásuk szerint többször elveszítik a reményt, és 

elbizonytalanodnak a gondozott megváltozott személyiségével kapcsolatosan, és nehezen 

élik meg, hogy élve elveszítik.  

Megállapítás 3. A gondozó családok kihívások sorozatát élik meg nap, mint nap. Leginkább 

önmagukra számíthatnak. Amikor kifáradnak, vagy a gondozás felül múlja erejüket, a tartós 

bentlakásos otthoni ellátást válasszák. Erőforrást jelentenek számukra az együtt töltött évek, 

a régmúlt közös emlékei, a családi összejövetelek, a közös kirándulások, továbbá a családi- 

rokonsági- szomszédi kapcsolatok, a spiritualitás- az Istenben való hitük, és nem utolsó 

sorban az intézményi ellátás.  
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Tézisek, eredmények 

A kiinduló hipotézisekben egy sor feltevést fogalmaztam meg, amelyeknek jelentős része 

szakirodalmi támpontokkal, korábbi kutatások eredményeivel alátámaszthatók. A 

gondozottak (N= 100), általános fizikai állapotának eredménye alapján 4 személy súlyosan 

legyengült fekvő beteg, 18 személy (SzEIO), 12 személy ( KO), legyengült inaktív, átlagos 

állapotban van 20 személy ( KO), és jó fizikális állapotú, 46 személy, amelyből 30 személy 

a SzEIO-ban él. A kognitív funkció állapotánál a hét faktor közül: személyes adatok 

korrekt ismerete: név, lakcím, családtagokra vonatkozó adatok, élettörténeti csomópontok, 

fontos életesemények időbeni elhelyezése, saját megítélése lényegmegragadó képesség, jó 

áttekintés - mérlegelés, cselekvésszervezés, döntésképesség, célirányos tevékenység 

kivitelezési képessége, pénzkezelés emlékezet képességeket vizsgáltuk. Ki látogatta? 

Megjegyző képességre vonatkozó adatok, korrekt beszédmegértés és kifejezés, a három 

válasz lehetőségek közül (megtartott, részben megtartott, elvesztett), úgy a saját 

otthonukban élő gondozottaknál (KO=38), mint a bentlakásos otthonban élőknél 

(SzEIO=40), leginkább a pénzkezelések,  (mennyi a nyugdíja, mennyi a villanyszámla, 

fűtés, mennyit költ élelemre, gyógyszerre stb.) kifizetések okoznak hangsúlyosabb 

problémát. Az emlékezés faktornál, összesen csupán 4 esetben megtartott ez a funkció, 36 

esetben részben megtartott, és 60 esetben elvesztett, (SzEIO=32, KO = 28). 

 

 A módosított ADL (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, WC használat, inkontinencia, 

közlekedés) és az IADL (telefon használat, házon kívüli közlekedés, bevásárlás, főzés, 

háztartási munkák, kisebb javítások, mosás, gyógyszer bevétel, pénzkezelés), skálák szerint 

mindkét felmérés összesített eredményéből a vizsgálat azt találta, hogy a gondozottak 

nagyobb számban már nem képesek az önálló életvitelre. Ez azt eredményezi, hogy a 

gondozó családtagoknak kell átvenniük a gondozott életviteli feladatainak ellátását.  

A leépülési folyamat előre haladatával, növekvő gondozási terhekkel és a „zavaró 

viselkedés” egyre nehezebben kezelhető formáival találkozhatunk. A kutatás különbséget 

talált a két változó közötti összehasonlításban a Szent Erzsébet Idősek Otthona, SzEIO), és 

kliens  otthona ( KO) között.  
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A gondozó családtagok a zavaró viselkedés egyre több és nehezebben kezelhető, formáival 

találkozhatnak, pl. a„bolyong vagy eltéved” kérdésnél, a kliens otthonában az 50 

megkérdezett családból, 14 esetben a demenciával élő személyt be kell zárniuk az elkóborlás 

megelőzése végett 

.A fókusz csoportban elhangzottak alapján elmondható,, hogy ez az egyik leggyakoribb ok, 

nehézség, amely döntő tényezőként jelen van az intézményi, bentlakásos otthoni 

elhelyezésnél. Az empirikus vizsgálat eredménye a két változó között, a kiinduló hipotézis 

mentén azt üzeni számunkra, hogy magasabb arányban volt elviselhetetlen a zavaró 

viselkedés azon családoknál, akik a hozzátartozójukat már bentlakásos otthonba 

költöztették, mint azoknál, akik a saját otthonukban gondozzák a családtagjukat.  

A felvetett kiinduló hipotézisben, azt is megfogalmaztam, hogy a gondozó családtag a 

gondozás során különféle megküzdési szakaszokon keresztül egy „gondozói karriert” fut be, 

és ez jelentősen érintheti a családban betöltött szerepeit és gyakran konfliktusok forrása 

lehet. Az eredmények a már bentlakásos otthoni körülmények között élő demenciával élő 

személyek hozzátartozóinál szemben a kliens otthonában gondozást végző családtagokkal, 

magasabb terhelődést mutatnak. A terhelődés növekedése, a szerepviszonyok vizsgálata 

(Szabó- Kiss: 2015), a négy válasz lehetőség alapján: „nincsen”, „mérsékelt”, „jelentős”, 

„magas, azt találtam, hogy a kliens otthonában négy esetnél nincsen, hat esetben mérsékelt, 

huszonhat esetben jelentős és tizennégy esetben magas a terhelődés növekedése.    

A Szent Erzsébet Idősek Otthonában a vizsgálat eredménye szerint, két esetben nincs 

nagyobb terhelődés, négy esetben mérsékelt, de viszont negyvennégy családban a terhelődés 

jelentős, míg négy családban magas. Amikor a gondozott személy elveszíti életvitele fölötti 

önállóságát és nem képes már önmaga életét irányítani, legtöbb esetben a primer gondozó, a 

jogi képviselő, gyámságot vállaló családtag, veszi át a szerepeket, ami már önmagában is 

megterhelő lehet, pl. más személy helyett döntést hozni, hiszen sose tudhatjuk, hogy ha a 

gondozott családtagunk döntés képes lenne, milyen döntéseket hozna a saját életvitelével 

kapcsolatosan. A vizsgálat eredményei alapján a legmagasabb szerepfeszültséget: háztartás 

vitel (72 eset), a gondozás (68 eset), támasznyújtás (64 eset), és a döntés hozatal (60 eset), a 

munka és az otthontermetes (48), az ügyintézés (46), és 40 esetben a partner kapcsolat 

mutatják.  



 

 

14 

 

Az első hipotézis eredménye szerint a leépülési folyamatban a gondozó családok 

szempontjából a legjelentősebb változásokat az önellátó képesség és az elemi szociális 

készségek romlása képviseli. Az ennek nyomán növekvő gondozási terhek az elhelyezési 

döntésben alapvető szerepet játszanak. Az  önellátó képesség, empirikus vizsgálat 

eredményei alapján a Szent Erzsébet Idősek Otthonában „egy éve” bekerült demenciával élő 

személyek és a saját otthonukban ellátottak közötti összehasonlításban, négy faktor alapján: 

1. háztartás, 2. házkörüli tevékenység, 3. házon kívüli tevékenység, 4. napi életvitel kapcsán 

jelentős különbségek ragadhatók meg Azt figyeltem meg, hogy azoknál a demens időseknél, 

akik bentlakásos otthonban élnek, már kevésbé tudták átfogni az önellátó képességhez 

tartozó mindennapi életfeladataikat, ami valószínű, hogy befolyásolta a gondozó 

családtagokat a bentlakásos otthoni döntésnél.  

A második hipotézisben a kognitív hanyatlást „tengely tünet”- ként képviselő emlékezeti 

romlás, valamint a demencia kialakulása nyomán megjelenő „zavaró viselkedés” súlyossága 

jelenti az egyik legnagyobb kihívást, és súlyosbodásuk közvetlenül szerepet játszik az 

elhelyezés kezdeményezésében. Egyik legjellemzőbb zavaró tünetként említhetjük a 

„bolyongást- eltévedést”, ami a gondozó családok szempontjából nézve is veszélyforrás. Az, 

amikor a demenciával élő személy egy hét alatt, több mint háromszor elkóborol otthonról, a 

gondozók szempontjából magas terhelődésre utal, ami a szorongás- félelem mellett maga 

után vonhatja a családon belüli feszültséget és konfliktusforrásokat.  A statisztikai próba 

szerint szignifikáns összefüggés mutatható „a bolyongás és eltévedés gyakorisága” és a 

„vágyik-e arra, hogy hozzátartozója gondozását valaki másra hagyja” változók esetén, ahol 

p= 0,005.  

A harmadik hipotézisben azt fogalmaztam meg, hogy a primer gondozó családtag 

gondozási feladatainak jelentős növekedése, és a gondozó szerep jelenléte, a családban 

megbénítja a család mindennapi működését, és a tarthatatlanná váló helyzet, döntő szerepet 

játszik az elhelyezési döntésben. A statisztikai próba során a felvétel helye (SzEIO/KO) 

szerint szignifikáns összefüggést talált a vizsgálat: „ügyintézés, és a család képviselete” p 

<0,001, „vezető szerep a családi szerepekben”, ahol p <0,001, „a háztartás és partneri 

kapcsolat” p <0,002. Az „otthonteremtés” és a „pénz beosztás” közötti változók esetén a 

szignifikancia értéke p <0,001. A „munka és a pénzkezelés” „a terhelődés növekedése a 

családi szerepekre” változók esetén a szignifikancia együttható értéke p <0,004.  
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Továbbá az „otthonteremtés” és a „partner kapcsolatnál” a p <0,001. A „gondozás” és 

„támasznyújtás” esetén p <0,002.  

A gondozó családok veszteségek sorozatát élik meg, mint pl. az elveszett személy, 

reménytelenség, szomorúság, elromlott élet. Feltehetjük a kérdést, hogy mit él át a gondozó 

családtag? Az adott választ befolyásolhatja a gondozó és gondozott közötti korábbi viszony 

és az élet ív mentén megtapasztalt rég múlt emléke. Az N=100-ból, a kutatás a veszteség 

érzés vizsgálatánál, szignifikáns összefüggést talált, ahol p <0.001 “a szomorú vagyok, hogy 

elveszett az a személy, akit ismertem”, és “úgy érzem a helyzetem reménytelen” kérdések 

esetén. Szintén szignifikáns összefüggést mutat a “nincs remény, csak próbálok 

belekapaszkodni egy szalmaszálba” kérdés, az “úgy érzem, hogy helyzetem 

reménytelennel”, ahol p <0.004. „Hiányzik az előző életem”, a „semminek sem tudok 

örülni”kérdések esetén, a szignifikancia értéke p=0.005.  

A negyedik hipotézisben azt feltételeztem, hogy a gondozó családoknál erőfeszítéseket 

láthatunk a gondozásra szoruló idős családban megtartására és fontosnak tartottam azoknak 

a „reziliencia tényezőknek” a vizsgálatát, amelyek a gondozási feladatokhoz kapcsolódó 

sikeres megküzdés tényezői lehetnek. A kérdőív mentén 11 kérdés kapcsolódik a 

gondozáshoz fűződő pozitív érzés vizsgálatához, amelyet „reziliencia” tényezőként 

említhetünk, amelyben megfigyelhetjük, hogy mi adhat erőt a gondozó számára. Farran et. 

al  (1993), kérdőíve alapján megjelenik az élet, a létezés, a kapcsolat, a cél, a remény, 

emlékek, élmények, és a hit. Kereszttáblázatba rendezve megfigyelhetjük a Szent Erzsébet 

Idősek Otthonában élők hozzátartozóinak és a kliens otthonában élő családtagok kvantitatív 

összehasonlításának eredményeit.  Az adott kérdésre négy válasz lehetőségük volt (nem 

értek egyet, egyetértek, nem tudom eldönteni, nagyon nem értek egyet).  

 Itt kiemelhetjük és akár kapaszkodóként megemlíthetjük a „hit” jelentőségét. Azt láthatjuk, 

hogy a hit, mint erőforrás, 44 esetben, a kliens otthonában (KO) magasan preferált, és 28 

esetben a Szent Erzsébet Idősek Otthonában (SZEIO) élők hozzátartozóinál is jelentős 

szerepet tölt be. De természetesen vannak olyan családtagok, akik inkább 

elbizonytalanodnak a terhelődés - a veszteség következtében.  
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Így azon személyek több esetben a „nem tudom eldönteni”, vagy a „nagyon nem értek 

egyet”, válasz lehetőségeket jelölték be. Pl. a „hiszem, hogy Isten gondoskodni fog rólam” 

(22 eset), továbbá „a gondozása, célt és értelmet ad az életemnek”, szintén 22 esetben, a már 

bentlakásos otthonban élők hozzátartozói (SZEIO), szemben a 8 személlyel, akik még a 

saját otthonukban gondozzák a demenciával élő hozzátartozóikat.   

Leginkább elmozdul a súlyozás mindkét változó esetében az „Isten nem tesz rád több terhet, 

mint amit elbírsz” kérdésnél, hiszen 32 esetben a SZEIO- ban egyértelműen a „nem tudom 

eldönteni” válasz lehetőséget jelölték be, és ehhez kapcsolódik a KO, ahol 12 esetben „nem 

tudták eldönteni”, míg 10 esetben „nagyon nem értettek egyet” az adott kérdéssel. Jelen 

kutatás alapján is láthatjuk, hogy a demencia hatására mennyi változáson, előre nem látott 

problémákon, nehézségeken megy át a gondozó család, de viszont a vizsgálati 

eredményekből is tapasztaltam, hogy a gondozási ív mentén, a gondozókat a gondozotthoz 

fűződő rég múlt emléke  segítheti, vagy akár blokkolhatja a segítő – gondoskodó munkában.   

A gondozott és gondozó attitűdje, a közös emlékek, a családi minták és az Isten hit 

kapaszkodóvá válhat a mindennapi terhek elviselésében. De ugyanakkor azt is láthatjuk, 

(nem tudom eldönteni), hogy a gondozó családtagok sok esetben a terhelődés végett, még a 

hitükben is elbizonytalanodhatnak. A „közös emlékeink és élményeink fontosak nekem” – „a 

gondozás erősebbé és jobbá tett” kérdéseknél a p <0,002. A „ jó érzés, hogy segíthetek a 

gondozás során”, a „mindennap áldás” változó esetén, a szignifikancia értéke p= 0,005. “ A 

hittel kapcsolatos kérdéseknél a “hiszek az ima erejében, különben nem tudnám csinálni 

ezt”, és az “ Isten jó” változók esetén a szignifikáns összefüggés p< 0,002. 

Az ötödik hipotézisben feltételeztem, hogy különbség mutatkozik az intézményi 

elhelyezést kezdeményező családok és a családban gondozást biztosító családok között, és 

arra gondoltam, hogy e különbség az általam felvett interjú és kérdőíves vizsgálatok mentén 

megragadható. A kutatás eredménye a két változó közötti korrelációs együtthatók 

vizsgálatában, minimális differenciáltságot eredményezett.  

A statisztikai próba szignifikancia vizsgálatánál a gondozó családok terhelődésénél, a 

többváltozós szignifikancia vizsgálat során az „úgy érzi, hogy hozzátartozója több segítséget 

igényel, mint amennyire szüksége van” és „kényelmetlenül érzi magát, hozzátartozója 

viselkedése” kérdések esetén p <0,001.  
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Szintén szignifikáns összefüggést találtunk, „úgy érzi, hogy hozzátartozója túlságosan függ 

magától” és fél-e attól, hogy a jövő mit tartogat hozzátartozója számára”, ahol p <0,002. 

Mindkét változó esetében (SzEIO/KO), „feszültnek érzi-e magát, amikor hozzátartozója 

körül tevékenykedik” p <0,001 „úgy érzi-e, hogy a gondoskodás során romlott az egészségi 

állapota” ahol p <0,001.  

„ Úgy érzi-e, hogy hozzátartozója gondozása miatt, nem marad elég ideje saját magára” p 

<0,001. Szintén szignifikáns összefüggést talált a vizsgálat az „úgy érzi, hogy jobb munkát 

kellene, végezzen hozzátartozója gondozása során” és „kényelmetlenül érzi-e magát 

hozzátartozója viselkedése miatt” kérdések esetében, ahol p <0,001.  Mindezen 

összefüggések mentén a kutatás azt a következtetést vonja le, hogy a bentlakásos otthoni 

ellátást választó primer gondozók, az enyhe mértékű terhelődésből, a közepes mértékű 

terhelődésen át, hirtelen megnövekvő esetszámmal súlyos terhelődést mutatnak, némi 

különbséggel a kliens otthonában gondozást végző primer gondozó családokkal szemben, 

ahol a terhelődés a skála súlyozása szerint enyhébb terhelődést mutat.  

Újszerű eredmények 

Jelen kutatás a gondozó családok terhelődését és az intézményi elhelyezés háttértényezőit 

vizsgálta. Romániai és magyarországi viszonylatban nézve, nem találunk a gondozó 

családok terhelődésének vizsgálatáról hasonló kutatást, ezért úgy gondolom, hogy jelen 

kutatás eredménye hiánypótló lesz. Ez a vizsgálat illeszkedik, az Amerikai Egyesült 

Államokban végzett korábban kutatásokhoz. (Zarit et al. 1985, Aneshensel et al.1995., 

Kaplan 1996, Zarit et al. 2005, Montgomery és Kosloski, 2013).  

A primer gondozó családtag kiválasztódása, egy több tényezős folyamat. Ezt a szerepkört 

gyakran a gondozott személyhez legközelebb álló családtag vállalja fel. A kognitív 

leépüléssel járó változást a gondozó családtagok nehezen élik meg. Több esetben hallhatjuk, 

hogy a gondozók a diagnózis felállításánál sokkolódnak. A szociális készségek lebomlása és 

a kognitív leépülés mentén zajló viselkedés adekvációja meghatározó szerepet játszanak az 

elhelyezési döntésben. A terhelődés növekedése szerepfeszültségek sorozatát váltja ki. A 

kvantitatív eredmények alapján a háztartás vitel, a gondozás, a támasznyújtás, továbbá a 

döntéshozatal magas terhelődést mutatnak.  
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A kvantitatív vizsgálat eredményei, az esettanulmányok, a fókusz csoportban elhangzottak 

tükrözik a bentlakásos otthoni elhelyezés háttér problémáit, a bentlakásos otthon melletti 

döntéseket. Az elhelyezési döntéssel kapcsolatosan, a primer gondozók többször utaltak 

ambivalens érzésekre, éppen ezért, az esetek bemutatásánál, a bentlakásos otthoni elhelyezés 

okainál, és annak döntő tényezőinél, enyhe torzítás is felmerülhet, amelyet a gondozó 

családok én- védő mechanizmusaira írhatunk.  

Amikor összefoglaljuk a vizsgálati eredményeket, a bentlakásos otthoni ellátás döntő 

tényezőinél különböző típusokat azonosíthatunk be: a gondozó családtagok a demencia 

hatására viselkedési problémák sorozatával és folyamatos vesztességekkel szembesülve, 

nem rendelkeznek tapasztalatokkal, támasz nélkül maradnak, mialatt nap, mint nap szembe 

kell nézniük tehetetlenségükkel, gyakran a remény elvesztésével.  

A döntés meghatározó tényezői: a gondozó családok beszűkült lehetőségei, a 

tanácstalanság, a saját életmód feladásának a veszélye. Nem feledhetjük el azokat az 

esetpéldákat, ahol azt látjuk, hogy a gondozók, a demencia előrehaladásával, még inkább 

súlyosabb problémákkal szembesülnek.  

A családok számára ebben a helyzetben a kritikus pont az, hogy egy közeli családtag válik 

gondozóvá. Mindehhez a primer gondozó családtagok kevés szakismerettel rendelkeznek, 

erőforrások, támogató rendszerek hiányával küszködnek, miközben a saját tapasztalataik 

alapján gyakorló ápoló- gondozóvá válnak. A demenciával élő személyekkel való munka, a 

gondozó családot teljesen igénybe veszi, ami a saját életvitelük megváltozásával,olykor a 

feladásával jár.  

A primer gondozók a gondozási folyamatokban, támogató hátterek hiányában, többszörösen 

elveszítik az élethez fűződő reményüket és elbizonytalanodnak. Kihívások sorozatát élik 

meg nap, mint nap és az önzetlen gondoskodáshoz gyakran saját életcéljuk, munkahelyük 

feladása társul.  
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Következtetések, javaslatok 

Mindezen döntő tényezők és terhelődések mellett az egyik legfontosabb pillér a családi 

kötelékre utalás, mint pl. hitük, régi emlékeik, a családi minták, családi kapcsolataik és a 

szeretet.  A vizsgálati eredmény alapján azt láthatjuk, hogy a demenciában szenvedő idősek 

gondozása, legtöbb esetben felülmúlja a gondozó családok erőforrásait és a gondozási 

nyomás hatására döntenek a bentlakásos otthoni ellátás mellett. A mai társadalomban, 

nálunk Romániában még mindig él a közeli rokonoktól, szomszédoktól, vagy tágabb 

környezettől jövő előítéletesség, megszólás, azon családokkal szemben, akik bentlakásos 

idősotthonba költöztetik a családtagjukat. (lásd. esetismertetések).  

 Mindezekkel együtt, a kutatás eredményeit figyelembe véve, törekednünk kell a 

szakmapolitika, a szociális ellátó rendszerek, továbbá az oktatás szintjén, a „nemzetközi jó 

gyakorlatok elsajátítására”, és azokhoz való felzárkózásra, hogy a demenciával élő 

személyek, minél hosszabb ideig a saját otthonukban maradhassanak.  A gondozó családok 

és gondozottak támogatásáért konkrét lépésekre van szükség, Az Alzheimer Világszövetség, 

ADI (Alzheimer’s Disease International) 2009-es jelentésben közétette a demencia 

világméretű prevalenciájának adatait, amelyet világszerte 154 tanulmány alapján végeztek. 

2010-ben 36 millióra becsülték a demenciában szenvedők arányát, 20 évente 2030-ra 

majdnem duplájára, 66 millióra és 2050 –re számuk 115 millióra fog gyarapodni. 

(Alzheimer’s Disease International. The global voice in dementia/The Global Impact of 

Dementia ( 2010-2050).  

Jelen kutatás eredményei, a gondozó családok terhelődése azt üzeni a társadalom fele, hogy 

határozott, elkötelezett szakmaközi összefogásra és együttműködésre van szükség ezen a 

területen.  Elsősorban a szakemberek és a gondozó családok közötti átjárhatóság 

megerősítésére, a gondozó családtagok képzésére lenne szükség, hogy, felkészítést kapjanak 

a demencia lefolyásáról. Szükség lenne olyan kreatív környezeti intézkedésekre is mint   

demencia-barát sétálóhelyek, parkok, közösségi terek  kialakítása, Alzheimer café.   

Hiányterület Erdély szerte a lakossági prevenciós program, demenciára szakosodott 

életvezetési tanácsadás, támogató csoport, támaszklub a demens személyeket gondozó 

családtagoknak, nagy szükség lenne a hosszú távú, intézményesített gondozás mellett az 

időszakos, tehermentesítő ’respiro programok’ bevezetésére, nappali központokra és 
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bármilyen alternatív megoldásra, ami a családok számára nyújt rész-szolgáltatásokat a 

demens személy gondozási ideje alatt.  

Bízom benne, hogy kutatásom eredménye, a gondozó családok terhelődésének felismerése, 

felhívja mindazon személyek figyelmét, akik a társadalomban, a szakmapolitikában és a 

segítő szakma területén, akár oktatásban és a gyakorlati munka terén tevékenykednek, hogy 

közösen gondolkodva, a multidiszciplinaritás jegyében megtaláljuk azokat a lehetőségeket, 

amelyek segítségével javulhat a demenciával élők és gondozóik életminősége.  
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