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A tArtós idősgondozás 
AlternAtívái: technikA, 

környezet

65 éves kor után a várható élettartam egyre jellemzőbb vonása az aktivitás 
korlátozódása és egyes súlyos betegségtípusok gyakoribb előfordulása. Mindez 
a költségek nagyarányú emelkedésével jár, fenntarthatatlanná téve a jelenlegi 
gondozási rendszereket. Az Európai Unióban 2060-ra a 2007-es 5,5 millió 
helyett 13,9 millió 65 éven felüli részesül majd formális gondozásban, és 12,2 
millióról 22,3 millióra nő azoknak a száma, akik vagy informálisan (család, 
más személy) kapnak gondozást, vagy teljesen ellátatlanok maradnak. Előtér-
be kerül így az alternatív, különösen a technikán, az infokommunikáción és 
a környezeten alapuló új megoldások felkutatása, modellezése, kidolgozása. 
A tanulmány első része nemzetközi összehasonlításban elemzi ezeknek a ku-
tatásoknak az eredményeit, az Európai Unió problémát kezelni szándékozó 
célkitűzéseit, a politikai, szakpolitikai elképzeléseket. A tanulmány második 
része a különböző országok, települések, régiók által kidolgozott innovatív 
megoldásokat mutat be, azok továbbgondolását ösztönző szándékkal.

A tartós gondozás kihívásai

A tartós idősgondozás hátterét a demográfiai folyamatokban kell keresnünk. A 65 
éven felüliek aránya az Európai Unió 2010-es 16%-ához képest már 2020-ban 
19%-ra emelkedik, 10 év múlva, 2030-ban ez az arány már 22,6%-ra nő, és 2060-
ban eléri a 29,3%-ot. A 80 éven felüliek népességen belüli aránya az EU 2010-
es 4,1%-os átlagával szemben 2020-ban 5%, 2030-ban 6,5%, 2060-ban 11,5% 
lesz, de egyes országokban 14% fölé1 emelkedik. 2010 és 2060 között a 80 éven 
felüliek aránya csaknem megháromszorozódik Mindössze 6 év távlatában az EU 
néhány országa – Franciaország, Görögország, Németország, Olaszország – már 
6–7% feletti értékeket mutat majd (Eurostat 2011: 2, 7). Különösen felgyorsul  
a trend 2030 és 2040 között, tíz év alatt a nagyon idősek száma 12,2 millióval nő. 
Már a közeljövőben (2020) majdnem 30 millió 80 éven felüli él majd az unióban 
(EC 2011: 6).

1 Spanyolország 14,2%, Olaszország 14,1%.
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A gondozás szempontjából az alapkérdés, hogy az élettartam növekedése pár-
huzamos-e az egészégben várható évek növekedésével, képes-e az egyén önálló 
életet élni vagy segítségre szorul majd. És ha az utóbbi következik be, hogyan 
lehet azt megoldani, amikor a munkaképes korú népesség 2010–2060 között 
14,2%-os csökkenése várható. A válaszhoz közelítsünk az egészségben eltöltött 
évek adatai felől. A 2010 és 2020-re vonatkozó időszakban uniós célkitűzés  
a születéskor egészségben eltöltött évek számát átlagban 2 évvel növelni (Jagget 
et al. 2013, EC European policies and initiatives).2 Luijben–Galenkamp–Deeg 
(2014: 2, 14–15, 17–18) kimutatta, hogy a 2004–2010/2011 közötti periódus-
ban a 65, illetve a 85 éves kor után a várható élettartam egy részét – függetlenül  
a hátralévő évek értékeitől – enyhébb vagy súlyos aktivitásbeli korlátozás jellemzi, 
jóllehet az egyes országok között jelentősek a különbségek, és ez az uniós célki-
tűzés elérését nehezíti (Walker 2014). Lopes et al. (2013) rávilágított arra, hogy  
a portugál 65 éven felüliek jó része körülbelül 75 éves koráig viszonylag jó egész-
ségi állapotban van, utána viszont valamilyen segítségre szorul. Az Egyesült Ki-
rályságban a 80 éven felüliek száma 2030-ra megduplázódik, korspecifikus be-
tegségek, mint az Alzheimer-kór, a demencia válnak jellemzővé, a jelenleg 800 
ezer demens ember száma 2021-re meghaladja az 1 milliót (Alzheimer’s Society 
2014). Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, David Cameron 2012-ben elindí-
totta a Nemzeti Demencia Kihívás (National Demencia Challenge) programot 
azzal a céllal, hogy az Egyesült Királyság a demencia problémáinak a megértésé-
ben, kezelésében és annak a kutatásfejlesztésében a világ élenjáró országává vál-
jon. A cél eléréséhez 2015-ig duplájára, 66 millió fontra emelt kiadást biztosított.  
A program keretében, a magáncégek támogatását is megnyerve, 20 város, község 
és falu vállalta, hogy 2015-ig demenciabarát környezetet alakít ki, teszi élhetőbbé 
az ilyen betegségben szenvedők életét (uo.).

Az Európai Uniónak a tartós gondozás kihívásait elemző anyaga megállapí-
totta, hogy az élettartam növekedésével emelkedik a napi aktivitást korlátozó 
betegségek előfordulása (EC 2013: 7), elsősorban a demencia, a csontritkulás,  
a kardiovaszkuláris betegségek, az iszkémia, a stroke, a daganatos betegségek, a lá-
táskárosodás, a halláskárosodás (Luijben–Galenkamp–Deeg 2014: 20). A WHO 
(2002) a demenciát a jövő egyik halállal végződő lassú lefolyású „járványának” 
tekinti. Ilyen betegséggel 2009-ben még „csak” 35,6 millió ember élt a Földön, 
de becslések alapján 2030-ra ez a szám 65,7 millióra, majd 2050-ra 115,4 millióra 
emelkedik, ami 20 évenkénti duplázódással azonos.3 A WHO ezért a demenciát 
2012-től kiemelt fontosságú egészségügyi problémaként kezeli. Az Alzheimer’s 
Disease International statisztikája szerint 2013-ban 44,4 millió ember élt a vi-
lágon demenciával. Jelenleg évi 7,7 millió új esetet regisztrálnak, és ez jóval ma-
gasabb a 2005-ös előrejelzésnél, amelyik „csak” 4–6 milliós új megbetegedést 

2 http://www.healthyageing.eu/initiatives/european-policies-and-initiatives (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75263/1/9789241564458_eng.pdf?ua=1 (utolsó letöltés: 2015. 
01. 07.)

http://www.healthyageing.eu/initiatives/european-policies-and-initiatives
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75263/1/9789241564458_eng.pdf?ua=1
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várt (Ferri at al. 2005).4 Ennek a becslésnek az alapján a betegek száma 2050-re 
135 millióra emelkedik.5 A demencia előfordulásának gyakorisága egyértelműen 
magasabb idősebb korban. A 80–84 évesek 12%-a, a 85 év felettiek majdnem 
egynegyede szenved szellemi hanyatlással járó idegrendszeri megbetegedésben 
(Ferri et al. 2005). Az OECD ugyancsak a közeljövő tartós gondozásának egyik 
kihívásaként fogalmazta meg a demenciát (Colombo et al. 2011). Ennek költsége 
világméretekben már 2010-ben 604 milliárd amerikai dollár volt,6 a világ GDP-
jének 1%-a; minél magasabb jövedelmi csoportba tartozott egy ország, annál 
nagyobb arányú volt a demencia költségeinek GDP-n belüli aránya.7 Az elemzés 
szerint: „Ha a demencia ország lenne, akkor a világ 18. legnagyobb gazdaságával 
rendelkezne. Ha vállalat lenne, éves bevétele meghaladná a Wal-Mart (411 milliárd 
US dollár) és az Exxon Mobil (311 milliárd US dollár) cégek bevételét.” (Alzheimer’s 
Disease International 2013). A WHO (2012) a demencia szociális és egészségügyi 
költségvonzatán túl kiemelte, hogy a demenciával összefüggő kiadások rendkívül 
nagy mértékben terhelik a gondozó családtagokat, és magát az idős embert is. Az 
Alzheimer-világnap (1994-től minden évben szeptember 21.) és 2012-től az Alz-
heimer-hónap keretében8 a demenciával élő idősek, a szociális gondozók, a család, 
az orvosok, az egészségügyi dolgozók, a kutatók, a tömegkommunikáció és szá-
mos rendezvény hívja fel a politikusok és a döntéshozók figyelmét a világméretű 
problémára. Egy drámai nyilatkozat szerint a világon minden 68. percben vala-
kinél kifejlődik az Alzheimer-betegség.9

Egyéb betegségeket is beleszámítva a tartós gondozásra fordított (szociális és 
egészségügyi) kiadás az OECD-országokban átlagosan a GDP 1,6%-a volt (2011-
ben). Az EU átlagában ez a mutató 1,8% volt, de ennél jóval többet költött Hol-
landia (3,8%) és Svédország (3,6%).10 Ezzel szemben Görögország, Portugália, 
Észtország, Magyarország, Csehország és Lengyelország a GDP kevesebb mint 
0,5%-át fordított erre a célra. A 2011-es előrejelzések 2050-re a tartós idősgon-
dozás költségeinek megduplázódását várták (OECD 2013, Colombo et al. 2011). 
2005 és 2011 között Finnországot és Magyarországot leszámítva a tartós gondo-
zásra fordított kiadások minden uniós országban nőttek, ezen belül az otthoni 
gondozás kiadásainak emelkedése meghaladta az intézményes tartós gondozásra 
fordított kiadásokét (OECD 2013), és az ilyen jellegű kiadások már a közeljö-

4 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2805%2967889-0/fulltext (utolsó letöltés: 
2015. 01. 07.)
5 http://www.alz.co.uk/research/statistics (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
6 Ez a költség a következőket foglalja magában: a fizetség nélküli informális gondozó (családtag, 
egyéb); az otthoni és bentlakásos szociális területhez tartozó gondozás és az egészségügyi kiadások.  
A költségek 70%- a nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban keletkezett.
7 Ez az alacsony jövedelmű országokban a GDP 0,24%-a; a közepesen alacsony jövedelmű országok-
ban a GDP 0,35%- a; a közepesen magas jövedelmű országokban a GDP 0,5%-a; a magas jövedelmű 
országokban a GDP 1,24%-a volt.
8 http://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/about (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
9 http://www.alzinfo.org/08/alzheimers/world-alzheimers-day (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
10 Belgium, Dánia, Franciaország, Izland, Japán és Norvégia mutatója is jó (a GDP 1–1,5%-a).

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2805%2967889-0/fulltext
http://www.alz.co.uk/research/statistics
http://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month/about
http://www.alzinfo.org/08/alzheimers/world-alzheimers-day
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vőben rendkívül erőteljesen tovább növekednek. Az Egyesült Királyságban ez  
a 2007-es 0,9%-ról 2032-re 1,65%-ra emelkedik11 (Murphy et al. 2014). 

Az Európai Unió egészét tekintve 2007 és 2060 között 5,5 millió helyett 13,9 
millió 65 éven felüli részesül formális otthoni gondozásban. 8,3 millióan kapnak 
majd bentlakásos intézményes ellátást (több mint háromszoros a növekedés), de 
azoknak a száma, akik vagy a családtól, vagy más személytől (informális gondo-
zás) kapnak gondozást, vagy senki sem gondozza őket, közel megduplázódik (12,2 
millióról 22,3 millióra nő, EC 2012b). Az idősek vagy fogyatékosok gondozására 
fordított idő 80%-át az informális gondozók végzik (European Foundation 2010). 
Az informális gondozók számának megítélése a definiálástól függően jelentősen 
eltér. A tágabb definíció szerint alacsony heti óraszámot (alacsony intenzitású 
gondozás) figyelembe véve az EU-ban 2005-ben a családgondozók számát 100 
millióra becsülték. Ez a szám jóval kevesebb, „mindössze” 19 millió, ha a gon-
dozó ennél intenzívebben – minimum heti 20 órában – látja el hozzátartozóját. 
Márpedig az informális gondozók fele heti 35 órában gondozott. Csehországra, 
Lengyelországra és Spanyolországra a különösen magas, ezzel szemben az észak-
európai országokra az alacsony intenzitású gondozás a jellemző. Csehországban 
az informális gondozók 30%-a, míg Spanyolországban 50%-a heti több mint 20 
órában gondoz (Colombo et al. 2011). Nemzeti becslések alapján Lengyelország-
ban, ahol a társadalom a család alapvető feladatának tartja a gondozást, 2 millió 
családtag12 látott el fizikailag leromlott időst heti több mint 100 órában, messze 
meghaladva ezzel egy hivatásos gondozó óraszámát (Błędowskí 2004).13 Ezért 
Lengyelországban politikai szinten már 2006-tól napirenden volt egy német-
hez hasonló általános és kötelező érvényű tartós gondozási biztosítás bevezetése, 
amely azonban nem valósult meg (Błędowskí 2011), és a rendszerből továbbra is 
hiányoztak a megfelelően kidolgozott normák, a monitorozás, a minőségbiztosí-
tás, a szabályozás (Golinowska– Styczyńska 2012). 

A tartós gondozás problematikájának sokat vitatott szegmense a munka-
erőpiac. Az informális gondozás gazdasági értéke rendkívül magas.14 Minden 
számítás hangsúlyozza az informális gondozás által nyújtott gazdasági hasznot.  
A család és az informális gondozók európai érdekvédelmi szervezete, az Eurocarers 
(2014) (European Parliament Interest Group on Carers) kimutatta, hogy például 
csupán Írországban a családgondozók 2,5 milliárd euró összeg értékben gondoz-

11 Ez a magánszféra erre fordított kiadásaival együtt 2032-ben a GDP 2,7%-a lesz.
12 Az eltérő mérések, kutatások, becslések és kultúrák miatt nehéz összehasonlítható adatokat közread-
ni, de nemzeti szinten nagyon jelentős számítások születtek.
13 Az EUROFAMCARE (2004) kutatás szerint az intenzív gondozás volt jellemző az uniós tagor-
szágok jó részében. A kutatás 23 uniós tagállamban vizsgálta a formális idősgondozói rendszereket,  
a családgondozók helyzetét, jogi státuszát, felelősségét, a munka és a gondozás aspektusát, az őket 
érintő politikát.
14 Colombo et al. (2011) több számításra hivatkozva hangsúlyozza, hogy a becslések szerint az Egye-
sült Államokban 2007-ben az informális gondozók által végzett tartós gondozás pénzben kifejezhető 
értéke 375 milliárd dollár volt, sokkal magasabb, mint a fizetett gondozók által „termelt” 230 milliárd 
dollár.

http://www.ceps.eu/author/stanis%C5%82awa-golinowska
http://www.ceps.eu/author/izabela-styczy%C5%84ska
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tak. A szülőt gondozó családtagok, többségében nők átlagos életkora 51 év (a 
házastársát ápolóé 70 év),15 egyszerre kell dolgozniuk és gondozniuk (Council 
of the Euroepan Union 2014). Minél intenzívebb gondozásra van szükség, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy a gondozó nő (Colombo et al. 2011). A nyugdíj-
korhatár emelése, a nők növekvő foglalkoztatottsága és a családstruktúra válto-
zása ugyanakkor ezt a költségmegtakarító forrást a jövőben jelentősen csökkenti 
(EC 2012a).16 A munkaerőpiac és a gondozás közötti összehangolás nehézségéről 
számol be a European Quality of Life Survey (EQLS) harmadik hullámának 
eredménye is. A vizsgált 5000 fő közel fele egyidejűleg gondozott és dolgozott,  
s a kettős feladat súlyos terheket rótt rájuk (European Foundation 2012). A Spe-
ciális Eurobarométer felmérésében a kérdezettek 2%-a szülei gondozása miatt 
hagyta abba a munkáját, és 3% volt azoknak az aránya, akik a teljes munkaidő 
helyett részmunkaidőben dolgoztak. A megkérdezettek 20%-a adta fel vagy adná 
fel munkahelyét, amennyiben a szülei gondozásáért fizetnie kellene (EC 2007). 
A munkaerőpiac és a gondozás összehangolásának kérdése nemzeti szinten sür-
gető feladatként jelent meg például Csehországban (Horecký 2013). Németor-
szág munkaerő-piaci szabályozásában a heti 14 órán túli gondozással hivatalosan 
lehetőség van gondozóvá válni (Pflegeperson), társadalom és balesetbiztosítási 
jogosultságot szerezni, ha az érintett nem áll részmunkaidős munkaviszonyban 
(Keck–Saraceno 2010).

2011-re a legtöbb ország elismerte az informális gondozók szociális veszélyez-
tetettségét, a várható társadalmi kirekesztettségüket (Colombo et al. 2011), és en-
nek ellensúlyozására számos intézkedés született. Németországban a 2012-ben 
elfogadott szabályozás a gondozónak két éven keresztül heti 15 órával csökken-
tett munkavégzést tett lehetővé. Ausztria 2014-től évi három hónap fizetett gon-
dozói szabadságot engedélyez súlyos gondozás esetén. Ugyanezen két országban  
a családtag tehermentesítése érdekében néhány hétig átmeneti gondozásba veszik 
az idős embert. Portugáliában a krónikus gondozás a közszférában dolgozókat 
két éven át évi 15 napig csökkentett fizetésre és évi újabb 15 nap fizetés nélküli 
szabadságra jogosítja, a piaci szférában foglalkoztatottak csak fizetés nélküli sza-
badságot vehetnek igénybe. Spanyolországban maximum két évig fizetés nélküli 
szabadságot kérhet a gondozó, de a privát szférában a munkaadónak joga van 
ezt megtagadni. Görögországban a gondozási feladatokat is ellátó foglalkozta-
tott választhatja a „kevesebb óra, csökkentett bér” opciót. Magyarországon két 
évig fizetés nélküli szabadság vehető igénybe.17 Romániában a nemrég bevezetett 
„személyi asszisztens” szolgáltatás bármilyen korú súlyos betegséggel élő ember 

15 A gondozás mind az ADL (napi aktivitás), mind az IADL (funkcionális képesség, vásárlás, főzés stb.) 
tevékenységet magában foglalja, a gyermek gondozása esetében általában az utóbbit.
16 Az ezt meghatározó faktorok: a magasabb nyugdíjkorhatár, a későbbi munkaerő-piaci kilépés, a több-
generációs együttélés megszűnése. 
17 Az ápolási díj alacsony összege, annak ellenére, hogy a gondozással eltöltött idő szolgálati időnek 
számít, nem ösztönzi a családtagot a munkaerőpiac elhagyására. (Az ápolási díj a tartósan gondozásra 
szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás, 
lásd szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40–44. §).
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számára engedélyezi, hogy gondozót alkalmazzon, aki lehet családtag is. Olasz-
országban a munkavállaló havi 3 nap fizetett szabadságot kaphat, ha a családban 
valamilyen fogyatékosságban szenvedő él. Litvániában a munka törvénykönyve 
évi 14 nap fizetés nélküli gondozási szabadságot engedélyez, és további 30 napot 
fogyatékos családtag gondozásakor (MOPACT 2014). Összességében az európai 
országok zöme a közelmúltban kidolgozott valamilyen hatékony vagy kevésbé 
hatékony megoldást a munka és a gondozás összehangolására, de ezek mindösz-
sze kisebb hányada jelentett igazi tehermentesítést a tartós gondozási feladatokat 
ellátók számára. A tartós gondozás makroszintű kezelését a rendelkezésre álló 
pénzügyi források hiánya nehezíti. Olaszországban 2007-ben tartós gondozás-
ra évi 400 millió euró költségvetési keretet irányoztak elő, amit finanszírozási 
problémák miatt 2011-ben megszüntettek. Görögországban 2008 után az addig 
is anyagi nehézségekkel küszködő önkormányzatok a gazdasági krízis következ-
ményeként a tartós gondozással kapcsolatos feladataikat nehezen vagy egyáltalán 
nem tudták teljesíteni. 

A fent jelzett folyamatok az EU számára is világos jelzésként szolgálnak annak 
felismerésére, hogy a hagyományos eszközökkel lehetetlen a tartós gondozással 
felmerülő kihívást kezelni. 2013-ban Stockholmban nemzetközi találkozót szer-
veztek (az Európai Bizottság támogatásával), és a részt vevő18 országok egyetér-
tettek abban, hogy a gondozást segítő alternatívák között kiemelkedő szerepe lesz  
a technikának, továbbá abban is, hogy ez nem jelent feltétlenül teljesen új techni-
ka fejlesztést, sokkal inkább a meglévő eszközök adaptálását, azok továbbfejleszté-
sét. Mindez tovább erősítette a már elindult folyamatot, az alternatívák keresését. 
Az Egyesült Királyságban a demenciával élő emberek életminőségének javítását 
a demenciabarát technikában (dementia-friendly technology) látják (Alzheimer’s 
Society 2014). Az EU a jó példák (good practice) felkutatását, a szociális, a tech-
nikai és a környezeti innovációra irányuló projekteket szorgalmazza.19. Ezek 
egyik típusánál a cél a tartós gondozást elősegítő piacképes prototípusok kifejlesz-
tése (AAl projektek). Az északi országokban kialakulóban van egy új gondozási 
szegmens, az ún. Északi Otthoni Gondozási Piac (Nordic Home Care Market) 
(Olsson 2014: 46). A nagyon elöregedett országokban a politika határozottan 
számol a piaccal. A japán kormány 2020-ra a tartós gondozással összefüggő piaci 
bevételt 180 milliárd euróra becsüli (uo.).

De miért is fontos a technika? Számos kutatás igazolta a technikán alapu-
ló innovációs megoldások pozitív hatását. A telegondozás Skóciában előnyösen 
hatott az informális gondozókra (Jarrold–Yeandle 2009). Az infokommunikáció  
a német formális gondozás, a házi gondozás esetében is kedvező volt (Mollenkopf 
et al. 2010). A telekommunikációnak a migráns gondozók munkáját megkönnyítő 

18 Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Hollandia, Horvátország, Litvánia, Németország, Romá-
nia, Svédország és Szlovénia.
19 Többek közt a European Innovation Partnership on Active Ageing; Europe 2020; EC 2013, Social 
Investment Package; Commission Staff Working Document: Long-term care in ageing societies – Chal-
lenges and policy options; Joint Action on Alzheimer Cooperation Valuation in Europe (ALCOVE).
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előnyeiről számoltak be (Colombo et al. 2011, Kluzer–Redecker–Centeno 2010, 
Boccagni–Pasquinelli 2010). A CARICT-projekt (2011) az informális gondozót 
technikával segítő gyakorlatokat térképezte fel, és dolgozott ki ennek alapján egy 
új hatásmérő módszert. A Home Sweet Home20 (Otthon, édes otthon) projekt 
négy országban (Belgium, Írország, Olaszország, Spanyolország) az idősek ottho-
nában kísérletképpen komplex technikai rendszert alkalmazott. Vizsgálták, hogy 
milyen az idősek attitűdje az otthonmaradásukat segítő technikai eszközökkel 
szemben, illetve azok milyen pozitív hatást fejtenek ki az egészségi állapotukra, 
valamint hogy milyen a rendszer gazdasági hatása. A kis minta miatt az eredmé-
nyek nem általánosíthatók. A kutatók a konklúziónál sokkal fontosabbnak tar-
tották az egyéni esetek leírását, s ezeken keresztül érthetővé tenni azokat a szem-
pontokat, amelyek követése a jövő hasonló jellegű kutatásaiban elengedhetetle-
nek (pl. megbizonyosodni arról, hogy az eszköz semmilyen módon nem gátolja 
a megszokott életvitelt, a telepített játékok „testre szabása”, megbizonyosodni az 
eszköz kifogástalan működéséről (Georgantzi et al. 2014). Falusi környezetben 
különösen nagy jelentőségű a távgondozás. A lengyel Małopolska régióban egy 
kísérleti komplex távgondozási programot dolgoztak ki, amelyet a programba be-
vont 100 fő túlnyomó többsége egészsége, életminősége szempontjából pozitívan 
ítélt meg (Perek-Bialas–Hoff 2014). 

Közép-Európában is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a jó példák felkuta-
tására, illetve támogatást kap az idősgondozást megkönnyítő infokommunikációs 
eszközök fejlesztése (HELPS 2011–2014). Az InnovAge (2013–2015) projekt egy 
többnyelvű weboldalt fejleszt, és hamarosan megjelentet egy „jó példákat tar-
talmazó katalógust. A jövő kutatási prioritásait kijelölő FUTURAGE (2011) 
projektre épülő és 2013–2017 között futó MOPACT projekt az aktív idősödéssel 
felmerülő problémák kezelésének potenciális forrásait keresi az alábbi szegmen-
sekben: a gazdasági és a pénzügyi elemzés; a szociális struktúra; a civil részvétel; 
a társadalmi kohézió; a szociális támogatás; a tartós idősgondozás; az életminő-
ség; a környezet és a technika; az egészség, a romló egészségi állapot és jóllét,  
a bio ge ron tológia.

A tartós gondozást megkönnyítő újfajta megközelítés a megfelelő környezet ki-
alakítása. Az ENABLE AGE (2002–2004) projekt bebizonyította, hogy a lakás 
akadálymentesítése fokozza az idős ember napi aktivitását, növeli önállóságát és 
csökkenti a depresszióját. Egy dán felmérés kimutatta, hogy a népesség kéthar-
mada idős korában is a lakásában kívánt maradni, ugyanakkor a lakások csu-
pán kis arányában voltak adottak azok a technikai, építészei feltételek, amelyek 
csökkenthetnék az önállóság elvesztését, végső esetben az intézményes ellátásba 
kerülést (Kaath 2008). 2007-ben az Európai Unióban az idősek mindössze 1%-a 
élt akadálymentes lakásban. Németországban még 2012-ben is 2,5–3 millió idős 

20 A Home Sweet Home projekt teljes neve Health Monitoring and Social Integration Environment 
for Supporting Wide Extension of independent life at Home. http://age-platform.eu/images/stories/
Publications/HSH_publication_webversion.pdf (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://age-platform.eu/images/stories/Publications/HSH_publication_webversion.pdf
http://age-platform.eu/images/stories/Publications/HSH_publication_webversion.pdf
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embernek lett volna szüksége akadálymentesített lakásra, de ennek hiányában 
2,5-szer több 65 éven felüli embernél merült fel a gondozási szükséglet (Stula 
2012). Egyes nagyvárosok drámai helyzettel szembesültek, Berlinben a becslések 
2030-ig a 18–25 évesek 20%-os csökkenésével és a 75 éven felüli lakosság 83%-
os növekedésével számolnak, ezért idősbarát lakás, idősbarát városi környezet és 
idősbarát szolgáltatásokkal kapcsolatos projektek, megoldások kidolgozása kezdő-
dött el (Walleczek 2008). Az idősek lakásainak akadálymentesítésére irányuló 
projekt kidolgozására és megvalósítására került sor Magyarországon is (2002–
2005 között) (Széman–Pottondy 2006). Az Európai Unió 2014-ben „Hozzáfér-
hetőség – Városok” díjjal tüntette ki azokat a városokat, amelyek polgáraik számá-
ra, beleértve a funkciójukban megromlott és a tartós gondozásra szoruló időseket 
is, akadálymentes környezetet teremtettek. A kitüntetettek között svéd, francia, 
lengyel, német és spanyol települések találhatók (EC 2014), vagyis a különböző 
országok a környezet átalakítását a társadalmi integráció egyik fontos eszközének 
tekintik. 

A programok és kutatások eredményeinek valós értékeléséhez a statisztikai 
megközelítés, a számok „mágiája” mellett elengedhetetlen a helyi és a regionális 
szintű kezdeményezések, az újfajta szemléletmód megismerése és megértése. Az 
alábbi válogatás igyekszik az innováció és az útkeresések sokszínűségét megra-
gadni, és így szemléltetni a hagyományos gondozás alternatív lehetőségeit. 

technikai és környezeti megoldások: jó példák

Finnország – Oulu

Infokommunikációs megoldások

Célcsoport: a 65 éven felüli idősek, a formális, gondozók, az informális gondozók. 
A város 13%-a 65 éven felüli. A 75 éven felüliek 30%-ával szemben a 85 éves-

nél idősebbek 57%-a részesül önkormányzati házi gondozásban, házi ápolásban, 
nappali ellátásban vagy átmeneti gondozásban. A településszerkezetet az egy-
mástól elszigetelten álló házak jellemzik, ami a gondozást eleve megnehezíti. Az 
idősek szociális gondozása – egészségi kiadások nélkül – jelenleg évi 100 millió 
euróba kerül. Az önkormányzati döntés értelmében az idősek legalább 92%-ának 
saját otthonában kell élnie. Ugyanakkor megállapították, hogy a város demográfia 
öregedése források híján 10 éven belül a gondozásban ellátatlanságot és minőségi 
problémát okoz. Az elképzelés szerint az infokommunikáció az az alternatív meg-
oldás, ami segíti a) magát az időst; b) formális gondozóit; c) informális gondozóit; 
d) elősegíti a szociális és az egészségügyi gondozás koordinálását és együttműködé-
sét. A kutatóintézetekkel és a piaci szereplőkkel együtt alakították ki az alábbi 
infokommunikációra épülő rendszert: (1) hálózati vagy mobiltelefonnal, illetve 
internettel működő 24 órás vészjelzés; (2) digitális kulcs és ajtót záró készülék, 
amely a gondozók lakásba jutását biztosítja; (3) GPS alapú alarm a külső területek 
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érzékelésére; (4) ételt melegítő automata; (5) emlékeztető. a gyógyszerbevételre, 
erről a gondozó vagy a családtag jelzést kap; (6) „Jóléti TV otthon”, amely révén 
megmaradnak az idős ember kapcsolatai (rokonok, barátok stb.), ugyanakkor 
szórakozást is biztosít (tv-műsorok, videonézés) (Olsson 2014: 49–51). 

Svédország – Västerås

Komplex infokommunikációs rendszer a távgondozásban

Célcsoport: az idősek, a formális gondozók. 
A város 140 ezer lakosának 19%-a 65 éven felüli, mintegy 8%-uk kap házi 

gondozást, ami évi 115 millió euró kiadást jelent az önkormányzatnak. 2014 és 
2029 között a foglalkoztatottak száma csökken, és a 80 éven felüliek száma meg-
duplázódik. Az önkormányzat számítása szerint már eddig is nagyságrenddel 
több idősnél merült fel gondozási szükséglet, ami a kizárólag emberi erőforráson 
alapuló házi gondozás keretében nem biztosítható, mivel az önkormányzat nem 
tudja az ehhez szükséges pénzforrást előteremteni. 2012-ben így döntést hoztak a táv-
gondozás bevezetéséről és annak alanyi jogon történő önkormányzati finanszíro-
zásáról. A távgondozás a következőket foglalja magában: emlékeztetők, éjjel-nap-
pali felügyelet, vészjelzés esetén a kapcsolatfelvétel különféle infokommunikációs 
eszközök révén, mint az sms, az mms, az e-mail, a videokapcsolat, a tv-hez csat-
lakoztatott videokapcsolat, a távirányításos mobil videó és kamera. Az eszkö-
zöket kommunikálásra, illetve programok megtekintésére is használják. 2013-
ban kezdték el alkalmazni 50 gondozott bekapcsolásával, 2014-ben újabb 125 
időst kívánnak a rendszerbe bevonni, majd 300 főt 2015-ben, A sikeres megva-
lósításhoz eddig 1300 gondozó kapott a távgondozás ellátásához szükséges tré-
ninget (függetlenül attól, hogy őket a köz- vagy a piaci szférában alkalmazzák).  
A 2015-re tervezett 300 főre kiterjedő távgondozással az önkormányzat évi 0,6–
2,3 millió eurót takarít majd meg. A program sarkalatos pontja a monitorozás és 
az adatok, a problémák folyamatos értékelése, amelyekbe magukat az érintetteket 
is bevonják (Olsson 2014: 30–33).

Olaszország – Friuli–Venezia–Giulia régió

Dreaming

Célcsoport: a 65 éven felüli idősek, a demens idősek, a mentálisan enyhén fogyaté-
kosok.

A régió 1,2 millió lakosának 23%-a 65 éven felüli, és jelenleg 2%-uk (55 
ezer fő), kap otthonában szociális gondozást. Ez a szám 2051-re megduplázódik.  
A régió két alapvető időspolitikai célt fogalmazott meg: a) az idősek életminőségé-
nek javítása; b) a kiadások növekedésének elkerülése a gondozás fenntarthatósága 
érdekében. A régió időspolitikájában 2005-től szerepel az innovatív megoldások 
előtérbe helyezése, amely különböző aktorok bevonásával (a kutatók, a közszféra, 
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a piac, a szociális és az  egészségügyi ellátórendszerek) különösen nagy hangsúlyt 
fektet az infokommunikációra.

A részben az EU finanszírozta Dreaming-program krónikus betegségeket 
mérő szenzorokat és vészjelzőket fejleszt ki. Ezek a nap 24 órájában mérik az élet-
funkciókat, a súlyt, a vérnyomást, a glukózszintet, az oxigénnel való ellátottságot, 
és érzékelik a mozgást, a füstöt, a vízszivárgását.

 

„Refreedom”

Ez a projekt a tájékozódási problémákkal küszködők, elsősorban a korai stádium-
ban lévő demens emberek számára nyújt segítséget, automatikus technikai esz-
közökkel segíti őket a tájékozódásban mind a lakásukban mind az otthonukon 
kívül.

LAK (Living for All Kitchen/Élet a konyhákban)

A project egy piaci régiós kutatás-fejlesztés, amely a mentálisan enyhén fogya-
tékosok, így az enyhén demens idős emberek számára teszi lehetővé a különfé-
le konyhai tevékenységek biztonságos elvégzését, és ezzel hozzájárul önállóságuk 
megőrzéséhez (Olsson 2014: 31).

Egyesült Királyság – Délkelet Wales21

SEWIC-programok – távgondozás

Célcsoport: a 65 éven felüli idősek, a fogyatékosok.
A 3 millió lakosú Délkelet-Wales 15,3%-a 65 éven felüli, arányuk folyama-

tosan emelkedik, növekvő szociális költségeket vonva maga után. A helyi önkor-
mányzatok ezért Délkelet-Wales régiójában egy együttműködési megállapodás 
keretében létrehozták a Délkelet-Wales Fejlesztési Együttműködést (South East 
Wales Improvement Cooperation – SEWIC). A SEWIC alapvető célja a bentla-
kásos intézmények háttérbe szorítása és a piaci szereplők bevonása a gondozásba. 
Céljuk a) a minőségi otthonmaradást elősegítő; és b) egyben az önkormányzati 
költségeket csökkentő különféle modellek kidolgozása, bevezetése: (1) a technikára 
épülő segítő eszközök (Assistive Technology); (2) a távgondozás (Telecare); (3) a 
távegészségügyi segítség, az ápolás (Telehealth); (4) az akadálymentes, gondozás-
sal egybekötött lakások (Accommodation with Care). 

21 http://www.ssiacymru.org.uk/home.php?page_id=7062 (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.ssiacymru.org.uk/home.php?page_id=7062
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Franciaország

Senioralert22

Célcsoport: a 65 éven felüli idősek.
Franciaországban évi mintegy 9 ezer 65 évnél idősebb személy hal meg elesés 

következtében (PdC 2005: 5). Az esés az idő múlásával az önállóság nagyfokú 
elvesztését okozhatja: az 1 óra utáni 10%-os autonómiavesztés 3 órával később 
megháromszorozódik, 6 óra elteltével 50%-ra emelkedik, 12 órát követően az 
idős az önállóságát csaknem teljesen elveszítheti, aminek következménye a má-
sokra utaltság vagy intézménybe kerülés (BS: 2). 

A Senioralert rendszert ennek a problémának az elkerüléséért fejlesztették ki. 
A rendszer egy központi adóvevőből, egy vezeték nélküli mozgásérzékelőkből, 
valamint a bejárati ajtó nyitás-zárás érzékelőjéből áll, és folyamatosan rögzíti és 
elemzi a személy mozgását és aktivitását. A szokásostól eltérő viselkedésnél ri-
asztást küld a családtagnak (vagy egy másik megnevezett személynek) és/vagy  
a gondozószolgálatnak. Az éjszakai mozgásérzékelők automatikusan bekapcsolják 
az éjszakai világítást. Az ágynál elhelyezett mozgásérzékelő mozgáshiány esetén 
meghatározott idő elteltével jelzést küld. Hasonló elven működik a hűtőszekrény 
ajtajának nyitásérzékelője. A füstérzékelő a túlzott meleg vagy a felszabaduló füst 
esetén ad jelzést. A falra szerelhető tablet a felhasználó hozzájárulásával vészjelzés 
esetén azonnal fotót küldhet a hozzátartozóknak vagy a gondozószolgálatnak, 
Az idős ember maga is online kapcsolatba léphet a gondozószolgálattal, illetve 
a vészjelző készülék hívógombjával segélyhívást indíthat. A hordozható készülék 
hatósugara 100 méter. A tablet hangos naptár és emlékeztetők beállítását is le-
hetővé teszi. A folyamatosan rögzített adatokhoz vagy a program változtatásához 
csak az illetékes személy férhet hozzá (Tróbert 2014). 

Bluelinea – BlueGard® karkötő

Célcsoport: az Alzheimer betegségben szenvedő idősek.
A súlyosabb, a bolyongás tüneteit mutató Alzheimer-betegek pontos nyomon 

követésére szolgál az a karkötő, amely egy GPS koordinátáinak megadásával 
pontosan beméri az idős ember tartózkodási helyét, és a műszer azonnal értesíti  
a hozzátartozót vagy a gondozószolgálatot, szükség esetén a mentőt, ha a demens 
ember elhagyja a még veszélytelennek ítélt láthatatlan zónát (Tróbert 2014).

22 http://www.senioralerte.com/articles/presentation-senioralerte.html?play=ok (utolsó letöltés: 2015. 01. 
07.)

http://www.senioralerte.com/articles/presentation-senioralerte.html?play=ok
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„Maison Bleue” 

Célcsoport: idősek, informális gondozók.
A piac által létrehozott mintaházban a mintegy 200 technikai eszköz három 

célt szolgál: a prevenciót; segítséget a gondozottaknak; segítséget a segítőknek.  
A mintaházban az egyszerűbbektől a magas szintű ápolási feladatokat és a súlyos 
beteg életét megkönnyítő eszközökig minden megtalálható. Magas szintű techni-
kai megoldást képvisel az az automata betegszállító készülék, amely egy könnyen 
kezelhető betegemelő és a lakás plafonján végigvonuló sín segítségével teszi lehe-
tővé, hogy az érintett önállóan jusson el a fürdőszobába vagy a mellékhelységbe. 
A mintaházban állandó tanácsadó áll a családok és a gondozók rendelkezésére, és 
egy koordinációs iroda minden gondozással összefüggő témakörben23 komplex 
megoldásokat kínál az internetes portálján.

Magyarország

Webnővér 

Célcsoport: az idős embert, a gyermeket vagy beteget gondozó, ápoló családtagok, az 
informális gondozók.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (az Európai Unió Central Europe program 
támogatásával) a HELPS-projekt keretén belül 2014 elejére fejlesztette ki azt az 
ingyenesen hozzáférhető weboldalt, amely oktatófilmekkel adja át az ismereteket 
a szaktudással nem rendelkező családtagoknak. Az oldalon egy ún. szolgáltatási 
térkép is található, amely információt ad a lakóhely közelében a gondozáshoz 
szükséges szolgáltatásokról. Továbbá lelki, táplálkozási, jogi és gondozási taná-
csokkal segíti az informális gondozót (Tróbert 2014). 

Ausztria

Alzheimer Angehörige24

Célcsoport: a demens időst ápoló családtagok, az informális gondozók.
Ausztriában az Alzheimer-betegséggel élők 70–80%-át a család gondozza át-

lagban heti 70 órában.25 Az osztrák önsegítő csoport internetes linkkel támogatja 
a gondozókat a következő lehetőségkkel: a) ajánlások az Alzheimer-betegséggel 
élők kezeléséhez; b) „tippek” a mindennapi életvitelhez; c) a gondozás tehermen-
tesítésének lehetősége; d) a megfelelő környezet kialakítása. Ennek alapvető ele-
mei a következők.

1. Világítás: az árnyékoló fény kerülése; világos helységek; éjszaka gyenge,  
a tájékozódást segítő fényforrás; a WC, a fürdő, a szobaajtók jó megvilágítása és 
nagybetűs feliratozása (a felejtés ellensúlyozása érdekében). 

23 http://www.lamaisonbleue41.fr/ (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
24 http://www.alzheimer-selbsthilfe.at (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
25 Más országokban is a demens ember gondozását alapvetően a család látja el.

http://www.lamaisonbleue41.fr/
http://www.alzheimer-selbsthilfe.at
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2. Lakás: a körbejárhatóság kialakítása (a bolyongó idős nem tévesztheti el az 
irányt); átlátható, világos és barátságos atmoszféra; lekerekített sarkok; fogódzók; 
gyakran használt tárgyak közeli elérhetőségének biztosítása; az idős embert zava-
ró minták eltávolítása a padlóról (a minta elbizonytalanítja őket); a lerámolható 
tárgyak eltávolítása (a nagyfokú rend zavarja a demens embert, jellemző rá a rá-
molási kényszer). 

3. Lépcső a (lakáson belül és kívül): a csúszós felületek megszüntetése; jelekkel 
ellátott, könnyen elérhető kapaszkodók felszerelése.

Németország

Alzheimer BLOG26

Célcsoport: a demens időst ápoló családtagok, az informális gondozók.
2008-ban indította el a német Alzheimer Társaság azt az internetes bejegyzé-

sekkel folyamatosan bővülő weboldalát, amely szakemberek révén, de egyben az 
élethelyzetek, a napi gondok ábrázolásával és nem utolsósorban a tapasztalatok 
átadásával könnyíti meg az Alzheimer-beteget gondozó családtagok és az idősek 
életét. Tájékoztatást és adminisztratív segítséget nyújt a bürokratikus ügyek keze-
léséhez, de egyben lelki támaszt is ad azoknak, akiknek a betegség miatt szégyen-
érzetük van, az idősek saját élethelyzetüket leírva „kibeszélhetik” magukat.27

„Kölcsön a lakás akadálymentes modernizálásához” (KfW bankcsoport )28

Célcsoport: az idősek.
A pénzügyi szektor számára már korábban is csábító célcsoport volt az idősebb 

generáció, régóta különböző konstrukciókat ajánlanak fel az idős korosztálynak 
(lakásszerződés, életjáradék). A közelmúltban egy új lakás szegmensben jelen-
tek meg a piaci szereplők a „lakás akadálymentes modernizálásához” nyújtott 
kölcsön révén. Ilyen attraktív kölcsönt kínál például a német KfW az idősbarát 
akadálymentes lakások kialakítására 50 ezer euróig. Ezen összeghatárig nemcsak 
a már meglévő lakás akadálymentesítése lehetséges, de a lakás „újratervezése” is.

Norvégia

Facebook Light29

Célcsoport: a demens idős emberek.
A norvég társadalomban, ahol a magas élettartam miatt a demenssé válás esé-

lye fokozott, egy interdiszciplináris kutatói team a betegek társadalmi kirekesz-
tettségét a következőképp fogalmazta meg. „Miért kell a demenciával élő embereket 

26 http://www.alzheimerblog.de/ (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
27 Magyarországon Győrben található már Alzheimer café.
28 http://www.wedo-partnership.eu/good-practice/grants-age-friendly-houses (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
29 http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110915113627.htm (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.alzheimerblog.de/
http://www.wedo-partnership.eu/good-practice/grants-age-friendly-houses
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110915113627.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110915113627.htm
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a tömegkommunikációból és az új típusú web alapú kommunikációból kizárni, s ezzel 
társadalmi kirekesztettségüket fokozni?” Válaszként a SINTEF30 mérnökei 2011-től 
folyamatosan fejlesztik a demens idősek mindennapi életvitelét és a kommuniká-
ciójukat segítő web alapú programot. Az eddigi tesztek a következőket bizonyí-
tották: a) az egyszerű kommunikáció növelte az idős biztonságát; b) lerövidítette 
a gondozás időtartamát; c) a demens ember családdal, külvilággal való kapcsolata 
erősödött; d) ez pozitív hatást gyakorolt a kedélyállapotára, az egészségi állapota 
javult; e) ami megkönnyítette mind a formális, mind az informális gondozó mun-
káját.31

USA – Portland

Memory Garden32

Célcsoport: a demens idős emberek.
Bár nem az unióból való a példa, mégis tanulságos a közreadása, mert megmu-

tatja, hogy a külső környezet kialakításával a demens idős ember még a bolyon-
gás stádiumában is képes a külvilágban mozogni. Az Oregon állambeli Portland 
kertészetmérnökei, gondozói, az érintett családtagok, a szomszédok, az önkénte-
sek speciális kertet alakítottak ki az enyhén demens emberek számra, és ennek 
megvalósításához már a tervezés fázisában az időseket is bevonták. Az Emlékezés 
Kertjét (The Portland Memory Garden, Portland) a betegség sajátosságait figyel-
ve építették: a kert körkörös utakból áll, biztosítják, hogy a demens idős ne té-
vedjen el (tájékozódási nehézségek, bolyongás); megfelelő világítással biztonságos 
nagy tereket alakítottak ki; a beteg ember számára értelmezhető jelrendszereket 
állítottak fel; a különböző testmagassághoz alkalmazkodó padokat helyeztek el, 
az évszakoknak megfelelően harmonikus színű virágokat ültettek; madarakat és 
simogatható, szelíd állatokat telepítettek a kertbe. 

összefoglalás

A bemutatott példák összeválogatása azt kívánta illusztrálni, hogy a tartós gon-
dozás kihívása hasonló vagy azonos válaszokat eredményezett, amelyek azonban 
egymástól függetlenül jöttek létre. A válogatásnál szempont volt a szereplők sok-
színűségének az ábrázolása, annak megjelenítése, hogy az önkormányzatok, a re-
gionális és az uniós döntéshozók, a piac, a kutatók, az önsegítő csoportok, maguk 
az idősek, a nonprofit szektor és a civil társadalom mind érzékeli a kihívást és  
a megoldást (a közreadott példákban) a technika és/vagy a megfelelő környezet 
kialakításában látják. Mindkettőt olyan eszköznek tekintik, amely alkalmas a tar-

30 A SINTEF a legnagyobb skandináv független kutató-fejlesztő szervezet.
31 http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110915113627.htm (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)
32 http://www.youtube.com/watch?v=Hq857Y-_Tbc (utolsó letöltés: 2015. 01. 07.)

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110915113627.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Hq857Y-_Tbc
http://www.youtube.com/watch?v=Hq857Y-_Tbc
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tósan gondozott idős életminőségének javítására, a formális gondozás költségei-
nek csökkentésére és a formális és az informális gondozók terheinek enyhítésére 
(bár a technika vagy a környezet önmagában nem váltja ki a személyközpontú 
gondozást). 

Ugyanakkor a különféle szereplők problémakezelési motivációi eltérőek.  
A példák egyik típusában a gondozás problémája önkormányzati vagy regionális 
szinten jelenik meg, és az elsődleges motiváció a szociális ellátórendszer költség-
ségeinek csökkentése az idős ember életminőségének javítását célzó politikába 
beágyazva. Innováció nélkül a finn példában az otthoni idősgondozási rendszer 
10 éven belül pénzügyileg összeomlana, a gondozás vagy nem lenne mindenki 
számára hozzáférhető, vagy súlyos minőségi romlással járna. Hasonló helyzettel 
szembesült a svéd városvezetés is. A walesi önkormányzat finomabban fogalma-
zott, és az idősek minőségi otthonmaradásához rendelte hozzá az önkormányzati 
költségek csökkentését. 

A példák másik típusában az önsegítő informális gondozók, elsősorban a csa-
ládgondozók azok, akik új utak keresésével akarják gondozási terheiket enyhíteni. 
A tanulmányban bemutatott Alzheimer-betegekkel kapcsolatos német és osztrák 
példa világszerte elterjedt hasonló megoldást szemléltet. Az internet sokféle le-
hetőséget nyújt, kezelése egyszerű, ráadásul olcsó, ezért kedveltek a speciális we-
boldalak és a hozzájuk kapcsolódó tematikus információk, a videók, a fórumok,  
a különféle tanácsadások.

A szereplők következő csoportját alkotja a piac, illetve a tisztán piaci alapú 
vagy a piacot és a tudományos szférát összekapcsoló kutatások-fejlesztések (nor-
vég, francia példák), illetve ismét újabb egységbe sorolhatók a kizárólagos pénz-
ügyi szempontok szerint vezérelt innováció (német).

A jó megoldás létrejöhet a nonprofit szférában vagy önkéntes alapon a témá-
ban jártas szakemberek, az érintettek és a velük szimpatizálók, illetve a mikro-
közösség részvételével, a tudásukkal, a szakértelmükkel és az elképzelések kivi-
telezésével biztosítva a célkitűzés megvalósítását. A WebNővér a nonprofit szfé-
ra, a Memory Garden (Emlékezés Kertje) a civil szféra innovatív képességét és  
a kihívás kezelésében játszott fontos szerepét mutatja. 

A példák közös vonása, hogy a technikai innováció, még ha fejlesztésről van 
is szó, alapvetően a már meglévő technikai tudásra épül: mint a hálózati vagy  
a mobiltelefon, a digitális eszközök, a GPS alapú készülékek, az emlékeztetők, a 
televízió, a gondozáshoz illeszkedő szenzorok, a figyelőrendszerek, az idősek funk-
cióromlását ellensúlyozó eszközök. 

Kiemelendő, hogy a számítógépek és a tabletek elterjedésével, a számítógé-
pes tudás növekedésével, az internet adta lehetőségek egyre jelentősebb szerepet 
kapnak az innovatív megoldások között mind az informális gondozók segítése/
önsegítése, mind a formális gondozók tehermentesítése terén. 

Figyelmet érdemel, hogy a sorstársakkal együtt sokszor a gondozottak képvi-
selik saját érdekeiket, hívják fel a döntéshozók figyelmét a problémáikra, és teszik 
könnyebbé tapasztalataik átadásával mindennapjaikat. 
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„Kombinált” innovációra is láttunk példát, amikor a technikai, az info kom-
mu nikációs és az építészeti, környezeti elemek együttes alkalmazása jelentette  
a megoldást (a német Alzheimer Angehörige).

Hangsúlyozandó, hogy az innovatív példák nem lettek volna eredményesek az 
adott célcsoport igényeinek, problémáinak, a betegség jellemzőinek ismerete nél-
kül. Az építészeti elképzelések a technikaiak alternatívájaként is szolgálhatnak.  
A Memory Gardenben a bolyongást nem a GPS nyomon követő tulajdonsá-
ga akadályozza meg, hanem egy építészeti terv, a körkörös utak megépítése.  
A demens ember nem válik zavarodottá és nem szorong, ezért lesz jobb a közér-
zete. Egy ötletes, olcsó, a közösség önkéntes munkájával, a betegségnek megfelelő 
külső környezet létrehozásával volt mindez elérhető. 

Az elmondottak igazolják, hogy a demográfiai kihívás problémájára adott 
egyik lehetséges válasz a technikai és a környezeti innováción alapszik. Átütő 
erejű mégis csak akkor lehet, ha a jó gyakorlatok minél nagyobb körben válnak 
ismertté, és a különböző szereplőket azok átvételére vagy azok hasonló irányú 
továbbgondolására késztetik elkerülvén a „spanyolviasz” szindrómáját, egy időt 
igénylő megoldás újbóli feltalálását. Az ízelítőként bemutatott példák ehhez kí-
vántak segítséget nyújtani és az olvasót „böngészésre” késztetni. 
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