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   Сховані від суспільства  

Авторитетна  думка  

 Живі люди з мертвими надіями 

Старіння люди́ни — як і старіння інших організмів, це біологічний процес пос-

тупової деградації частин і систем тіла. Тоді як фізіологія процесу старіння по-

дібна до фізіології старіння інших ссавців, деякі аспекти цього процесу, напри-

клад, втрата розумових здібностей, мають більше значення для людини. Крім 

того, великого значення набувають психологічні, соціальні і економічні аспекти. 

До соціальних, зокрема, відносять створення і функціонування геріатричних бу-

Владислав Безруков, директор Інсти-

туту геронтології Академії  медичних 

наук України: «Старих людей потрібно 

лікувати за рахунок держави. Але дер-

жава не виділяє на це коштів.Сам факт 

існування нашого інститут ще не доказ 

турботи.Фінансування недостатнє:на 

обладнання клініки, лікування і харчу-

вання хворих  виділяються копійки. Ми 

виживаємо за рахунок коштів, які над-

ходять з фондів через благодійні вне-

ски. Потрібно щось міняти»  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
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   У країнах 

Європи та 

Америки ціл-

ком нормаль-

ним вважаєть-

ся те,що діти 

здають своїх 

батьків до бу-

динку престарілих. Наприклад, у Швеції такі 

люди нерідко йдуть до подібних закладів із вла-

сної волі. Жителів цієї країни (як, проте, й ін-

ших представників Заходу) часом звинувачу-

ють у надмірній суворості до старих батьків, 

аргументуючи це тим, що покоління хочуть жи-

ти автономно (тільки 3% шведських громадян 

проживають в одній квартирі з батьками). І на-

віть догляд за лежачими перебирає на себе дер-

жава, а не «рідна кровинка».  

   Проте тамтешніх стареньких це анітрохи не 

ображає, оскільки ті дуже поважають свободу і 

права іншої людини та вважають за краще не 

створювати проблем своїм близьким. На Заході 

будинки престарілих — це можливість жити 

так, як людина хоче. Там пенсіонери мешкають 

у комфортабельних кімнатах, отримують куль-

турну програму і почуваються повноцінним 

громадянами своєї країни. Більш того, в Європі 

якісно інше ставлення до старості. Там пенсійні 

роки присвячуються подорожам і реалізації ба-

жань,які людина не встигла втілити у життя 

раніше.  

Для американців, наприклад, старість — вина-

города за роки праці, що були пожертвувані на 

благо держави, подяка за виховання дітей, що 

стали достойною заміною,вдячність за вірність 

Батьківщині. Недержавні пенсійні фонди забез-

печують таким людям належні умови життя, 

вони можуть собі дозволити навколосвітні по-

дорожі та заняття улюбленими хобі. Вільний 

час, що з’являється на пенсії, вони використо-

вують для свого задоволення. Будинки для пре-

старілих є приватними, і за них потрібно плати-

ти. Діапазон цін коливається від 40 тис.$ в рік 

за найпростіший пансіонат до 200 тис.$ за ши-

карні апартаменти. Майже у всіх будинках кож-

ному жителю надається окрема кімната з персо-

нальним душем,туалетом та кнопкою виклику 

медсестри. В Америці вважається, що якщо лю-

дина з якихось причин не може жити од-

на(наприклад, не здатна доглядати за собою, 

готувати їжу, оплачувати рахунки), то їй варто 

переїхати в будинок для престарілих, в якому за 

нею доглядатимуть належним чином та при по-

требі надаватимуть кваліфіковану медичну до-

помогу. Своє утримання кожен оплачує сам. 

Якщо у людини не вистарчає грошей на рахун-

ку, то згідно 19-ої статті (Title 19) все майно 

пенсіонера розпродається, а грошові кошти, 

отримані таким чином йдуть на оплату перебу-

вання в домі престарілих. Якщо ж і цього не 

достатньо, всі витрати покриває держава.  Голо-

вним демографічним ефектом успіхів медицини 

та загального покращення умов життя протягом 

останнього століття є падіння смертності та 

значне збільшення тривалості життя. На дода-

ток, народжуваність у більшості країн світу 

знижується, що приводить до так званого ста-

ріння населення, особливо у розвинених краї-

нах світу. 

Віковий склад населення звичайно зображуєть-

ся у вигляді віково-статевих пірамід, на яких 

доля населення у кожному віці зображується 

залежно від віку. На таких пірамідах старіння 

населення виглядає як зростання долі старих 

людей наверху піраміди за рахунок молоді уни-

зу. Процес старіння, таким чином, може бути 

двох типів: «старіння знизу», або зменшення 

народжуваності, та «старіння зверху», або збі-

льшення середньої тривалості життя. У більшо-

сті країн світу старіння знизу є найбільшим з 

двох факторів, а у пострадянських країнах, 

включаючи Україну, — єдиним.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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   В Україні старіння населення 

частково компенсується падінням 

тривалості життя (з 71 року в 1989 

році до 68 в 2005[), як через погір-

шення медичного обслуговування 

та збільшення соціальної нерівно-

сті, так і через розповсюдження 

епідемії СНІДу. Загалом у світі, 

згідно з даними ООН, відсоток 

населення старше 60 років стано-

вив 8 % у 1950 році, 10 % у 2000, 

та очікується на рівні 21 % у 2050.  

 

 

 

 

Ати подумав як проведеш свою старість? 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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В розвинутих країнах, де люди 

живуть у стабільному суспільст-

ві, можна досить рано розпочати 

турбуватися про накопичення 

коштів на старість, для цього іс-

нують вигідні пенсійні вклади. 

Нам дуже далеко до цивілізованих країн, норма-

льні будинки для престарілих в Україні доступні 

не просто добре забезпеченим, а лише багатим, а 

для реконструкції та укомплек-

тування середньостатистичних 

пансіонатів для престарі-

лих,куди діти відсилають своїх 

батьків,потрібні величезні кош-

ти. Але цих коштів держава нам 

ніколи не дасть, радше наші де-

путати вкрадуть їх чи витратять 

на власну відпустку, а старенькі в цей час потер-

патимуть від недоїдання та поганого медичного 

обслуговування. Будинки для престарілих у 

«Безтурботна старість – міф ,оскільки наша пам’ять – морська широчінь, і вночі почи-

нається приплив,що    піднімає із дна осколки минулого»(І. Губерман ). 

«Чим ближче до заходу, тим довша тінь споминів»(Еміль Кроткий). 

«Ми й самі відчуваємо,що все що ми робимо-лише крапля в безодні океану. Та все ж 

океан буде меншим без цієї краплі»(Матір Тереза з Калькутти, лауреат Нобелівської 

Премії Миру).  

«Милосердя – ознака мудрості,що сходить з небес»( Яків 3:17). 

«Милосердя – ознака істинної любові» (Коринфянам 13:4-7). 

«Милосердя – плід Святого Духа»( Галатам 5:22-23). 
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