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Πεξίιεςε
Ζ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ε ελεξγφο γήξαλζε απνηειεί ζηηο κέξεο καο παγθφζκηα
πξφθιεζε. Απηή ε έξεπλα εμέηαζε δηάθνξνπο ηνκείο πνηφηεηαο δσήο (ΠΕ) αληξψλ
θαη γπλαηθψλ ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ, θαηνίθσλ ηεο Νφηηαο Αηηηθήο, νη νπνίνη είλαη
κέιε Κέληξνπ Αλνηρηήο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο
κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κέληξνπ ζηελ
επεκεξία (well-being) ησλ κειψλ, νη δηάθνξνη ζεκαληηθνί ηνκείο δσήο θαζψο ν
βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο ηνκείο απηνχο. Απηφ ην ζχληνκν θείκελν, απνηειεί
ζχληνκν ζρνιηαζκφ ησλ δεδνκέλσλ κίαο κεγαιχηεξεο κειέηεο, ε νπνία εθάξκνζε
κηθηή κεζνδνινγία θαη είρε ζηφρν ηελ απφθξηζε ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, ζηηο
πνιιαπιέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
επηκεθχλνπλ κία πγηή δσή.
Λέμεηο θιεηδηά
Δλεξγφο/ πγηήο γήξαλζε, πνηφηεηα δσήο, κεγαιχηεξα άηνκα, θνηλνηηθή θξνληίδα.
Εηζαγσγή
Σν γεγνλφο φηη ηα άηνκα δνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα, επηθέξεη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο
ζην ηνκέα ηεο παξνρήο πγείαο, θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ
ησλ αλζξψπσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ζα θηάζεη ην 24% ην 2030, θαη ην 31% ην 2060
( Ρηηζαηάθε & Σζνπξφο, 2015).
Δλψ, απηή ε δεκνγξαθηθή εμέιημε είλαη έλα επίηεπγκα γηα ηελ ζχγρξνλε επηζηήκε,
απνηειεί ηαπηφρξνλα πξφθιεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηνλ ηνκέα ηεο
πξφιεςεο, θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεγάιε
ειηθία φπσο είλαη ην πάξθηλζνλ, ε άλνηα θ.α. ( Di Gessa και σσν., 2016).
Δπηπιένλ, αξθεηά ζέκαηα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ζρεηίδνληαη κε πξνυπάξρνπζεο
αληηιήςεηο θαη κχζνπο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη λα κεγαιψλεη θαλείο. Απηφ ην
ζχληνκν θείκελν, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη «ε θσλή» ησλ κεγαιχηεξσλ αλζξψπσλ
πξέπεη λα αθνχγεηαη, θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ φζνπο ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ
πνιηηηθέο. Ζ ελεξγφο γήξαλζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη δπλαηφηεηεο ηνπ
αηφκνπ γηα ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία δηαηεξνχληαη ζην κέηξν ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ έηζη ψζηε λα βειηηψλεηαη θαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ θαζψο
κεγαιψλεη (WHO, 2002).
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Η θηινζνθία ηεο θξνληίδαο ζηελ θνηλόηεηα
Ζ θηινζνθία ηεο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο
Δπξψπεο θαη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα, βαζίζηεθε ζε βαζηθέο αξρέο
φπσο, ε παξνρή ελαιιαθηηθψλ δνκψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαη ε
πξφιεςε ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Ζ λέα αληίιεςε
δίλεη έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ αλζξψπσλ ελψ ε έλλνηα ΠΕ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγήζεη ηελ
πνηφηεηα ζε κία ζεηξά απφ πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο
θξνληίδαο, ζε παγθφζκην επίπεδν θαη πξφζθαηα θαη ζηελ Διιάδα.
Οη θνηλσληθνί/αληηθεηκεληθνί δείθηεο ΠΕ αθνξνχλ κία κεγάιε γθάκα απφ
δξαζηεξηφηεηεο θαη γεγνλφηα δσήο θαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ
ησλ αηφκσλ. Σέηνηνη δείθηεο, είλαη νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ην εηζφδεκα,
ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε εξγαζία, νη ζπλζήθεο θαηνηθίεο, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή
θ.α. (Andrew & Whitney, 1976). Οη ππνθεηκεληθνί δείθηεο ΠΕ, αλαθέξνληαη ζηελ
ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, θαη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ δηάθνξνπο ηνκείο δσήο (
Campbell.,1976 ) .
Επηκέξνπο Σηόρνη ηεο Μειέηεο
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο ήηαλ:
1) Να εμεηάζεη αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο δείθηεο ΠΕ, θαη πψο απηνί
ζρεηίδνληαη κε ην γεληθφ αίζζεκα επεμίαο ( Global Well-Being).
2) Να ελζαξξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ( πξνζσπηθφ θαη κέιε ηνπ ΚΑΠΖ) λα
εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην:
 ηη ζεκαίλεη γηα ηνπο ίδηνπο πνηφηεηα δσήο θαη ελεξγφο γήξαλζε ,
 πνηνη ηνκείο δσήο βειηηψλνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηηο
δξάζεηο ηνπ ΚΑΠΖ, θαη
 πνηεο πνηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
εξγάδνληαη κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο.
Μέζνδνο
Ζ κειέηε εθάξκνζε κηθηή κεζνδνινγία, κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε, βαζηζκέλε ζε δχν
δηεζλή εξγαιεία ΠΕ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ αληηθεηκεληθνί θαη ππνθεηκεληθνί
δείθηεο ΠΕ, θαζψο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο πνπ επέηξεςαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πγηνχο θαη ελεξγνχο γήξαλζεο ( Δπαγγέινπ &
Γαιαλνπνχινπ, 2019; Σδηλληέξε-Κνθθφζε και σσν., 2012). Δπηπιένλ νη απφςεηο ησλ
ειηθησκέλσλ γηα ην ηη ζεκαίλεη ΠΕ γηα απηνχο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ
ζπκπιεξσκαηηθέο αλνηρηέο εξσηήζεηο.
Σν δείγκα ησλ κειψλ ηνπ ΚΑΠΖ απνηειείηαη απφ 100 άηνκα, πνπ θαηνηθνχλ ζηελ
θνηλφηεηα θαη δελ θηινμελνχληαη απφ θάπνηα δνκή θξνληίδαο. χκθσλα κε ηα
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θξηηήξηα ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα α) είλαη πάλσ απφ 60 εηψλ, β)
άληξεο θαη γπλαίθεο, γ) κέιε ζην ΚΑΠΖ ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα πάλσ απφ έλα ρξφλν
θαη δ) λα κελ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή ή θπζηθή αλαπεξία.
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ
κεγαιχηεξσλ αηφκσλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε 6 πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε
επαγγεικαηίεο πγείαο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΚΑΠΖ.
Όια ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, αλαιχζεθαλ κέζα απφ ην πξφγξακκα SPSS.
Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο δείθηεο ΠΕ. Σν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο
απφ ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δσήο κεηξήζεθε ζε θιίκαθα Λίθεξη ( 1: απφιπηα
δπζαξεζηεκέλνο – 5 απφιπηα επραξηζηεκέλνο) ( Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2002). Σα
πνηνηηθά δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο
(Feilding, 1993). Δπηπιένλ, ε κειέηε ζρεδηάζηεθε θαη εθπνλήζεθε ηεξψληαο φια ηα
πξσηφθνιια εζηθήο δενληνινγίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλα, φπσο,
ε
πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε, ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαζψο θαη ε
απνθπγή πξφθιεζεο βιάβεο ( Marlow., 2001).
Απνηειέζκαηα
Σα πνζνηηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ΚΑΠΖ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε δηακέλνπλ ζε δηθφ ηνπο ζπίηη κε θάπνην κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο. Tα άηνκα πνπ έκελαλ κφλα ήηαλ θπξίσο ρήξεο, γπλαίθεο ειηθίαο κεηαμχ
71 θαη 80 έηε. ρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα δηακνλήο, 78% ησλ
ζπκκεηερφλησλ δνχζαλ ζην ίδην ζπίηη γηα δηάζηεκα πάλσ απφ 10 έηε, θαη ε
πιεηνςεθία απηψλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ζπλζήθεο θαηνηθίαο ηνπο.
Αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ηνκείο δσήο, εθείλνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είρε ην
ρακειφηεξν δείθηε ηθαλνπνίεζεο. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο, άληξεο θαη γπλαίθεο είραλ
δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζπίηη, ελψ αξθεηνί δήισζαλ φηη βαζηθή δξαζηεξηφηεηά
ηνπο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηνπ ΚΑΠΖ φπσο, ε νκάδα
ρνξσδίαο, γπκλαζηηθήο θεληήκαηνο θ.α. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ
δήισζε φηη ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ηνπ ΚΑΠΖ ( ρνξσδία, θέληεκα, ρνξφο,
εθδξνκέο). Αλαθνξηθά κε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην ζπίηη, αξθεηά κέιε ( γπλαίθεο
θπξίσο) θξνληίδνπλ ηα εγγφληα ηνπο, αζρνινχληαη κε ηελ θεπνπξηθή, κε ην
δηάβαζκα., θαη αθνχλ ξαδηφθσλν ή βιέπνπλ ηειεφξαζε. Δπίζεο, ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή πάλσ απφ 10 ρξφληα θαη νη ζρέζεηο κε ηελ γεηηνληά
πεξηγξάθνληαη θαιέο.
Σα κέιε ηνπ ΚΑΠΖ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ξσηήζεθαλ επίζεο, ηη ζεκαίλεη
«θαιή δσή» γηα απηνχο, θαη δήισζαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο.
Δπίζεο, ελζαξξχλζεθαλ λα επηζεκάλνπλ ηνκείο δσήο πνπ ζα ήζειαλ λα βειηηψζνπλ
πξνθεηκέλνπ λα αηζζάλνληαη πην επηπρηζκέλνη θαη αλαθέξζεθαλ ζηελ βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, θαη ζηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εγγνλψλ ηνπο.
Ζ θαιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ήηαλ επίζεο, αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο νη
νπνίνη ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθνί γηα κία θαιή πνηφηεηα δσήο. Δπηπιένλ, νη άληξεο θαη
http://e-jst.teiath.gr
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νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, επεζήκαλαλ κεηαμχ άιισλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θαιψλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ, θάλεθε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζην ΚΑΠΖ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα,
ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
θαη ζηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
Σέινο, ηα ζρφιηα ησλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαηέδεημαλ φηη πνηφηεηεο φπσο, ε ελζπλαίζζεζε
θαη ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ επαγγεικαηία λα παξέρεη
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, παίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν, θαη ηεξαξρνχληαη πξψηα ζε
ζρέζε κε ηα ηππηθά πξνζφληα.
Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγφ γήξαλζε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ
αλαθέξζεθαλ ζε πέληε βαζηθνχο ηνκείο δσήο: α) ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, β)
ζηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, γ) ζηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, δ) ζηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαηνηθίαο, θαη ε) ζηελ επαξθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ζπκκεηνρή ησλ κεγαιχηεξσλ ελειίθσλ
ζε αλνηρηέο δνκέο πξνζηαζίαο φπσο ηα ΚΑΠΖ, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ζηε πνηνηηθή δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ
ρξφλνπ.
Αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηηο πνηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ν επαγγεικαηίαο
θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ επεζήκαλαλ φηη έρεη ζεκαζία ν
επαγγεικαηίαο λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, λα είλαη εθπαηδεπκέλνο ζε
ηερληθέο φπσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ηφληζαλ φηη ε
επηζηεκνληθή επάξθεηα ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
επαγγεικαηία λα παξέρεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.
Σπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο
Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ κειψλ απφ ηηο δξάζεηο ησλ ΚΑΠΖ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο.
πγθεθξηκέλα, ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο θαηέδεημαλ φηη ν ηνκέαο ησλ θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη γηα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θάηη πνπ
έρεη θαλεί θαη ζε άιιεο δηεζλείο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε ΠΕ βειηηψλεηαη
φηαλ απμάλεηαη ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ (Nicholson, 2009). Σα
επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ επίζεο, φηη ζηελ Διιάδα ηα κεγαιχηεξα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο, φπσο είλαη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή
ππνζηήξημεο γηα ηα ελήιηθα παηδηά ηνπο θαζψο θαη γηα ηα εγγφληα ηνπο. ηελ
Διιάδα, ε νηθνγέλεηα δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ
επάισησλ κειψλ ηεο, ελ ηνχηνηο, αληίζηνηρα κνληέια έρνπλ βξεζεί θαη ζε ρψξεο κε
άιια πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πην ζπγθξνηεκέλα κνληέια θνηλσληθήο
πξφλνηαο, πνπ εληζρχνπλ ηελ απηνλφκεζε απφ ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα (Munday &
Ely, 1996). Αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο κειέηεο, θαηαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
κε ηνπο νπνίνπο νη κεγαιχηεξνη ελήιηθεο παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηα λεφηεξα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο, αιιά θαηαδεηθλχνπλ επίζεο, θαη ηελ αλάγθε ησλ θξνληηζηψλ γηα
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ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζηε δσή θαη ηελ
πγεία ηνπο ( Wolstenholme et al., 2010;Cruise, & Kee., 2017).
Σν πξνζσπηθφ αιιά θαη ηα κέιε ηνπ ΚΑΠΖ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηφληζαλ
ηε ζεκαζία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελεξγφ γήξαλζε, σο πξνο α) ηελ
θαζαξηφηεηα, β) ηελ θαιχηεξε κεηαθίλεζε κέζα ζηελ πφιε, γ) ζηελ νδηθή αζθάιεηα,
ηνκείο πνπ απνηεινχλ θνηλσληθνχο δείθηεο πγείαο νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ
αζηηθφ ηζηφ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Σέινο, νη απφςεηο κειψλ
θαη πξνζσπηθνχ ζε φ,ηη αθνξά ηηο πνηφηεηεο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο θαη θνηλσληθήο
θξνληίδαο ζπγθιίλνπλ θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ελζπλαίζζεζε θαη νη δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο, είλαη πξνζφληα πνπ ππεξηζρχνπλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ ηππηθψλ
πξνζφλησλ ( WHO, 2012).
πκπεξαζκαηηθά, νη αληηιήςεηο γηα ην ηη ζεκαίλεη λα κεγαιψλεη θαλείο, ρξεηάδεηαη λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο θαη
πγηνχο γήξαλζεο, απνηειεί πιένλ πξφθιεζε ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ν ζρεδηαζκφο
θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ γηα κεγαιχηεξνπο ελήιηθεο είλαη ζην θέληξν ηεο ζπδήηεζεο
ζην Γπηηθφ θφζκν. Σν γεγνλφο φηη ην πξνζδφθηκν δσήο απμάλεη παγθφζκηα θαη ζηελ
Διιάδα, ζεκαίλεη φηη ρξεηαδφκαζηε λα βξνχκε ηξφπνπο λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ κεγαιχηεξσλ αηφκσλ, θαζψο θαη λα ηνπο βνεζήζνπκε λα δηαηεξήζνπλ ηελ
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ζπκκεηνρή ηνπο ρσξίο δηαθξίζεηο πνπ λα
βαζίδνληαη ζηελ ειηθία ( Ristsatakis, 2012). Οη πνιηηηθνί ηφζν ζε θεληξηθφ φζν ζε
ηνπηθφ επίπεδν, ρξεηάδεηαη λα εζηηάζνπλ εθηφο απφ ηα ζέκαηα πγείαο ζε θνηλσληθνχο
δείθηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία ησλ κεγαιχηεξσλ αηφκσλ.
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