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Az elöregedést befolyásoló

tényezők



A népesség összetételének

változásai



Az elöregedés alakulása
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A stressz fogalma
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Immunitás és öregedés

• Az öregedés folyamán nő 
az NF-kB aktivitása

• Az apoptózist az NF-kB
gátolja. 

• Antioxidánsok gátolják az 
NF-kB-t

• Az öregedés tehát 
késleltethető!



Az életkor és a daganatok kialakulásának 
összefüggése

• Az életkorral a 
kromoszóma 
rendellenességek 
száma emelkedik

• A mutációk 
gyakorisága nő

• Gyengül az 
immunreaktivitás

• Nő a daganatok 
gyakorisága



Az idős életkorral járó betegségek

• Mozgásszervi betegségek: 
csontritkulás, arthrosis, 
izomgyengeség

• Szív érrendszeri betegségek

• Daganatok
• Balesetek
• Kp. Idegrendszeri zavarok
• Depresszió
• Öngyilkosság
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Idősödő társadalom



Eltartottak száma Európában

(öregedési index)



A demográfiai összetétel

változása



Nyugdíjasok Magyarországon I.



Gazdasági háttér

 Az aktív keresők százaléka csökken

 A járulékfizetők száma csökken

 A GDP csökken

 A nyugdíjasok száma is csökken!

2008-ban: 3054 ezer
2014-ben: 2211 ezer



Nyugdíjasok Magyarországon II.
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Nyugdíjas ellátás



Nyugdíj, mint katasztrófa?

 Rokkantság, depresszió (15%)

 Idő előtti vagy váratlan, 

nem önkéntes nyugdíjazás

 Férj nyugdíjazása, 

kényszer együttlét

 Feleslegesség érzése

 Öngyilkosság: 7-8-szor 

gyakoribb, mint a 60 év alatti 

korosztálynál



A házastárs, vagy barát elvesztése

Szegénység, izoláció

Nyugdíjba menetel

Az állás elvesztése

A szellemi és fizikai erő elvesztése

Táplálkozási hiányosságok

Erőszakos cselekmények

A függetlenség elvesztése

Félelem a haláltól

És a sikeres öregedés titka



A nyugdíj, mint újrakezdés

 Új hobbi

 Utazás

 Unokákkal való törődés

 Önkéntes munka

 Civil szerveződések

 Sport, tánc stb.



Köszönöm a Figyelmet!

„… te ne bántsd a 
vént, te fiatal,
Ha botlik is a lába, 
vagy nyelve. 
Így jársz te is,
Ha véget ér a dal…”
Várnai Zseni
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