
Ami nincs és mégis van: 

Idősek bántalmazása 
 

Mit jelent ez a fogalom? 

Miért nincs? 

Ha nincs, akkor vajon miért van? 

Hogyan?   

Hol?   

Tehetünk-e valamit?  

Kik? Mikor? 
 

 



Az idősek bántalmazása (abúzus) 

 Egyszeri vagy 

ismétlődő 

cselekmény, vagy 

cselekmények hiánya 

 Amely egy bizalmi 

kapcsolaton belül 

történik, és kárt, 

sérülést, stresszt 

okoz az idős 

embernek.  



Időnként tanúi vagyunk… 

 Rendőrségi hírekben 

találkozunk abúzussal 

és „egyszerű 

bűncselekményekkel” 

 Határesetek … a 

BKV-ellenőr és a 

nővér esete. 

 Szomszédok, akik azt 

hitték…  

 Megjelenésére nézve 

lehet fizikai és nem 

fizikai bántalmazás 

pl.: 

  financiális  

 lelki bántalmazás, (pl. 

érzelmi zsarolás, 

lebecsülés, 

tiszteletlenség... ) 



Miért nincs?  

• Mert nem 
ismerjük, nem 
ismerjük fel, 
bagatellizáljuk, 
elfogadjuk 

 
 Aki felismerhetné, az gyakran titokban 

tartja. (Minden 24. kerül napvilágra... 
Svájc) 

 A titok is része a bántalmazásnak, a 
szenvedésnek, amit okoz 



A családon belüli idősbántalmazás 

 A párkapcsolati 

bántalmazás 

folytatása 

 Pénzügyi zsarolás  

 Gondozó - gondozott 

közti viszony 

 Elhanyagolás 



A két fő családon belüli forma 

 Párkapcsolati erőszak 

idős korban 

 Mindegy, hogy 

 hova soroljuk...  

 Pénzügyi zsarolás 

 Nyugdíjért,  

 lakhatásért,  

 lakásért. 

 Gondozó-gondozott 

viszonya 

 Különleges    

kölcsönösen függő 

kapcsolat, különösen 

szülő-gyerek vagy 

házastársi viszonyban.  

Köteteket tölt meg az 

elemzése...  



Intézményen belüli bántalmazás 

 A gondozás 

elhanyagolása, pl. 

mozgatás, itatás,  

etetés hiánya.  

 Tiszteletlenség, „becenevek”, fájdalmas 

érintések, nyílt agresszió.  

 Túlápolás,(pl pelenka indokolatlanul, pépes 

kaja indokolatlanul) túlgyógyszerezés 

hashajtó, altató indokolatlanul, székhez 

rögzítés.  



A bántalmazás (abúzus) 

következményei 

- Magára hagyottság 

érzés növekedése 

- Stressz növekedése 

- Pszichológiai 

hanyatlás, leromlás 

- Depresszió 

- Demencia 

- Alultápláltság 

- Felfekvések 

- Dehidratáció 

- Korai halál 

 



A testi-lelki bántalmazás tünetei 18+ 

 horzsolások, 

véraláfutások,  

 égési sebek. 

 Ismétlődő sérülések, 

 érthetetlen csonttörések. 

 A szexuális bántalmazás 

esetén kétoldali 

szimmetrikus sérülések 

csípőtájékon vagy a 

genitáliák környékén, 

vérzések, véres ruházat.  

 Az idős ember nem 

akar orvoshoz menni a 

sérüléssel. 

 Elhanyagolt, 

szennyezett a ruházata, 

ágyneműje, 

 Szokatlan viselkedés,  

hirtelen változás a 

magatartásban, 

szélsőségesen 

visszahúzódó 

magatartás.   







Magyarországon 

 Nem téma. 

 Társadalmi tabu. 

 Egyetlen kutatást 

találtam a témában. 

 Nincsenek 

ismeretterjesztő, 

figyelemfelhívó 

írások. 

 Nincsenek speciális 

áldozatsegítő 

szervezetek.  



? 


