
Gerontológiai képzés
indulhat az egyetemen
Hiánypótló, időseket
segítő képzés indítá-
sárólgondolkodnak
Miskolcon.

í$l§l(olc. GerorttolÓgia kép-
zéssel az idősek speciális igé-
nyeire reflektálna a Miskolci
Egyetem.

Az elképzelésekról és a ter-
vekől a Miskolci Akadémiai

, Bizottság székházában rende-
zett konferencián konzultál a
Gerontoló gia Munkabizottság.

- Az átlagéletkor emelke-
désével nem mindegy, hogy
a szépkoruak milyen minő-
ségben töltik el nyugdíjas
éveiket. Ezzel a kérdéssel
foglalkozik a gerontológia
tudománya is - magyarázta
dr. Dobos Lászlő, a Geronto-
lógia Munkabizottság titká-
ra. - Oly4n szakembereket
szeretnénk képezni, akik ki-
fejezetten az idóseket tudjak
segíteni abban, hogy minél
tovább aktív életet élhes-
senek, akár önkéntesként,
akár munkavállalóként. Akár
ismét diákként vagy egy sza-
badidős klub tagjaként. Az
Alzheimer-kór előrehaladása
is lassítható lenne. A többi
életszakasz változásaival el-
lentétben a nyugdíjaskorra
való felkészítés elmarad.

külföldi mintán
A gerorrtológiaképzés előké-
szítése 2018. évtől folyik a
Miskolci Egyetemen a Geron-
tológia Munkabizottság kez-
deményezésére.

- sok háttér-információvál
rendelkezünk. A gyógype-

'dagógia szemlélet&, azért
tartom előnyösnek, mert a
fogyatékosságokkal is foeíal-

kozik. Ez hasznos a szépko-
rúak esetében is. Romlik az
emlékezet, az érzékszervek.
külföldi mintákat is látfunk
olyan központokról, ahová
családok fordulhatnak idős
hozzátartozójukkal taná.
csért, segítségért - sorolta dr.
Dobos László.

Euópai szükséglet
A gyakorlati vonatkozásokról
dr. Takács István egyetemi
docenst kérdeztiik.

- Egyelóre partnereket ke-
resünk a képzés elindításá-
hoz, amiben az egészségügy
és a szociális ellátórendszer
együttmúködésére számí-
tunk. Fel kell térképeznünk,
hogy a határterületeken mi-
lyen hasonló segítő szakem-
bereket képeznek már, és
hogy a munkaerőpiac mely
igényeit tudnánk kielégíteni.
Ezt követóen lehet átgon-
dolni, hogy mennyi truáan
erőforrása van az egyetem-
nek - foglalta össze a munka-
menetet a Miskolci Egyetem
Gyógypedagógia Tanszéké-
nek szakvezetó oktatója.

- Az egészségügyben dolgo-
zóktól több olyan üsszajelzést
kaptunk, hogy az idősekjelen-
tős. része valójában szociális
problémák miatt tartózkodik
az intézményeikben. Továbbá
az Európai Unió idősügyi po-
litikával foglalkozó állásfog-
lalása szintén leírja azt, hogy
a kontinens elöregedéséből
adódóan a társadalom jelentős
részét kitevő nyugdíjasok szá-
mára - űfferenciáltan - meg-
feleló aktivitást, programokát
fudjunk biztosítani minél
hosszabb időre.
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