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A XX. század pusztító világháborúi fiatal
életek millióit oltották ki. Közben és ezt követően a szörnyű tragédia mellett a tudományos-technikai fejlődés az orvostudományban is robbanásszerű eredményeket ért el,
aminek következtében a fejlett társadalmak
népességének átlagos életkora jelentősen
megnövekedett. Az öregség maszk, mely elfedi
az esszenciális identitást – mondta Mike
Featherstone és Mike Hepworth, akik a test
szociológia neves brit képviselői, és a modern
ember testi, szociális és kulturális fejlődésének
új szemléletét alakították ki (Featherstone –
Hepworth, 1991).
Az idősödő ember megtarthatja testi és
szellemi frissességét, de ehhez az egészségügyi
ellátás egyes területeinek folyamatos fejlődésére, illetve adaptálódására van szükség.
Az emberi élet szakaszai is arrébb tolódtak,
és az emberi kor WHO szerinti aktuális felosztásában az időskor már csak a 75. életév
után jelenik meg (1. táblázat).
Az idősödő ember – egy új kategória
Az idősödő ember szellemi és munkaképessé
gét egyre inkább megőrzi, illetve folyamatosan törekszik rá. E törekvés jelentős anyagi

792

terhet ró a társadalomra, illetve a munkaképes
ség megőrzése egyfajta kompenzáló tényezőként jelenik meg. Az elmúlt évtizedekben az
európai országokban a várható élettartam
az első 6 élethét (más
beosztás szerint csak újszülöttkor
az első hónap)
7. élethéttől (vagy a
második élethónap
csecsemőkor
kezdetétől) az 1. életév
végéig
1–3 év
kisdedkor
3–6 év
kisgyermekkor
6–14 év
iskoláskor
kb. 11–18 év
serdülőkor
18–50 év
felnőttkor
A WHO szerint ezt követően
50–60 év
áthajlás kora
60–75 év
idősödés kora
75–90 év
időskor
90 év felett
aggkor
100 év felett
matuzsálemi kor
1. táblázat • Az emberi élet szakaszai
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