
97

 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4

Προσδιοριστές υγείας

79

C H A P T E R  4

Health Determinants

Learning Objectives

By the end of this chapter, you should be able to do the following:

 • Identify the health determinants that are part of the Actively Aging 
framework.

 • Define disability and age-related disability and identify the various types of 
age-related disabilities that affect older adults.

 • Define mental health and explain how depression can affect older adults.
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1

C H A P T E R  1

Introduction to Aging

Learning Objectives

By the end of this chapter, you should be able to do the following:

 • Define “old age” and critique the validity of this definition.

 • Describe the demographic changes and social trends in the aging population.

 • Identify different age cohorts and explain how birth cohorts can impact 
social work practice.

Μαθησιακοί στόχοι

Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση:

• Να αναγνωρίσετε τους προσδιοριστές υγείας που 
αποτελούν μέρος του πλαισίου Ενεργού Γήρανσης .

• Να ορίσετε την αναπηρία που σχετίζεται με την ηλι-
κία και να προσδιορίσετε τους διάφορους τύπους 
αναπηριών που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους .

• Να ορίσετε την ψυχική υγεία και να εξηγήσετε πώς 
μπορεί η κατάθλιψη να επηρεάσει τους ηλικιωμένους . 

• Να ορίσετε τη νευρογνωσιακή διαταραχή και να εξη-
γήσετε πώς οι νευρογνωσιακές διαταραχές μπορούν 
να επηρεάσουν τους ηλικιωμένους .

• Να καταγράψετε τους διάφορους τύπους μη μετα-
διδόμενων νοσημάτων (ΜΜΝ) που επηρεάζουν τους 
ηλικιωμένους και να προσδιορίσετε τους παράγο-
ντες κινδύνου σε όλα τα ΜΜΝ .

• Να διαχωρίσετε την ανεπίσημη από την επίσημη μα-
κροχρόνια φροντίδα και να εξηγήσετε την ανάγκη 
μακροχρόνιας φροντίδας στις Ηνωμένες Πολιτείες .

• Να προσδιορίσετε πώς θα αντιμετωπίσετε ζητήματα 
που σχετίζονται με τους προσδιοριστές υγείας στο 
μικρο-/μεσο-/και μακρο-επίπεδο της πρακτικής της 
Κοινωνικής Εργασίας .
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 1, η γήρανση του πληθυσμού είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα που επηρεάζει τις Ήνωμένες Πολιτείες καθώς και άλλες χώρες σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2002), «η γήρανση του 

πληθυσμού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα  της ανθρωπότητας, (αλλά) 

είναι επίσης και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας» (σελ. 6). Εξαιτίας αυτής της 

μοναδικής ευκαιρίας για μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, η υγεία και οι κοινωνικές 

υπηρεσίες θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν νέες προσπάθειες για να ενισχύσουν την ποιό-

τητα ζωής. Σε αυτό το κεφάλαιο, ξεκινάμε την εξέταση των έξι προσδιοριστών του ΠΟΥ 

(WHO, 2002) που αξιολογούνται εντός του πλαισίου Ενεργού Γήρανσης. Αυτό το κεφά-

λαιο καλύπτει τους Προσδιοριστές Υγείας, που περιλαμβάνουν τις ηλικιακές αναπηρίες, 

την ψυχική υγεία, τη νευρογνωσιακή διαταραχή (π.χ. άνοια) και τα μη μεταδιδόμενα νο-

σήματα και εξετάζει τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται 

συχνά ή απαιτούνται ώστε να διαχειριστούν αυτούς τους προσδιοριστές υγείας, όπως η 

ανεπίσημη και η επίσημη φροντίδα και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Καθεμία από 

αυτές τις πτυχές μπορεί να δημιουργήσει ευαλωτότητες στην υγεία και στην ευημερία 

των ηλικιωμένων και θα πρέπει να επικοινωνείται μέσω ενός ενοποιημένου συστήματος 

που αντιμετωπίζει τους μεγαλύτερους ενήλικες με αξιοπρέπεια και σεβασμό (WHO, 

2002), και ενσωματώνει τις πέντε αρχές της Ενεργού Γήρανσης, όπως συζητήθηκε στο 

Κεφάλαιο 3. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου των κοινωνικών λειτουργών στους οργα-

νισμούς υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, η ακριβής γνώση και οι δεξιότητες στην 

εργασία με ηλικιωμένους εξυπηρετούμενους είναι ουσιώδεις και η στροφή προς το μέλ-

λον για την περαιτέρω  ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 

είναι σημαντική για την υποστήριξη της Ενεργού Γήρανσης. 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει τον επιπολασμό, τη γνώση και την έρευνα σχετικά με τους 

προσδιοριστές υγείας που, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, προσαρμόστηκε με βάση 

«τους προσδιοριστές υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών» του ΠΟΥ. Καλύπτονται επίσης οι 

πρακτικές δεξιότητες, οι τεχνικές και οι προσεγγίσεις στην αξιολόγηση και στην παρέμ-

βαση σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο παράγοντα σε μικρο-/μεσο- και μακρο-επίπεδο. 

Παρουσιάζουμε δημιουργικές προσεγγίσεις για να τις αξιοποιήσουμε παράλληλα με τη 

δουλειά σε ομάδα. Στο επίπεδο της κοινότητας, εξετάζονται η ψυχοεκπαίδευση, η κοινω-

νική δραστηριότητα και ο κοινοτικός προγραμματισμός, και προωθούνται οι πολιτικές, τα 

προγράμματα και οι προσπάθειες υποστήριξης για πρακτική σε μακροεπίπεδο. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ ΤΉΣ ΎΓΕΙΑΣ       
ΚΑΙ  ΠΡΟΛΉΨΉΣ ΝΟΣΉΜΑΤΩΝ

Όπως εξετάστηκε στο Κεφάλαιο 3, η Ενεργός Γήρανση είναι διαδικασία και  αποτέλε-

σμα καθώς δεν επιτυγχάνεται από έναν ηλικιωμένο αλλά αποτελεί μάλλον γεγονός στο 

οποίο συμμετέχει το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αν και η πιθανότητα 

ανάπτυξης νοσημάτων  και αναπηριών λόγω γήρατος αυξάνονται καθώς τα άτομα γηρά-
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σκουν, οι προσπάθειες προαγωγής 

της υγείας και πρόληψης των νοση-

μάτων μπορεί να βοηθήσουν στην 

πρόληψη ή στην καθυστέρηση της 

εμφάνισής τους. Ή Ενεργός Γήραν-

ση περιλαμβάνει άτομα που έχουν 

πρόσβαση και συμμετέχουν σε τέ-

τοιου είδους προσπάθειες προαγω-

γής της υγείας και πρόληψης των 

νοσημάτων. Ο ΠΟΥ (WHO, 2016) 

ορίζει την προαγωγή της υγείας ως 

«τη διαδικασία ενδυνάμωσης των ατόμων να αυξήσουν τον έλεγχο στην υγεία τους και 

να τη βελτιώσουν. Κινείται πέραν της ατομικής συμπεριφοράς προς ένα ευρύ φάσμα κοι-

νωνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων». Ή πρόληψη ασθενειών επικεντρώνεται 

στην πρόληψη και διαχείριση των συνθηκών που είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες καθώς οι 

άνθρωποι γηράσκουν, όπως τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και οι τραυματισμοί (WHO, 

2002). Ή πρόληψη μπορεί να συμβεί σε τρία διαφορετικά αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα: 

(1) πρωτογενής πρόληψη όπου τα άτομα κάνουν υγιείς επιλογές, όπως περιορισμένη κα-

τανάλωση αλκοόλ, αποφυγή του καπνίσματος και υγιεινή διατροφή και άσκηση· (2) δευ-

τερογενής πρόληψη όπου τα άτομα κάνουν εξετάσεις προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα 

τυχόν αναπηρία ή νόσο· (3) τριτογενής πρόληψη όπου τα άτομα συμμετέχουν στην κλινική 

διαχείριση αναπηρίας και ασθένειας (WHO, 2002). 

Οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να διαδραματίσουν έναν 

σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες προαγωγής της υγείας και της πρόληψης νοσημά-

των, ωστόσο απαιτείται «μία αλλαγή από το μοντέλο “βρες το και φτιάξ’ το” προς ένα 

πιο συντονισμένο και ολοκληρωμένο φάσμα φροντίδας […] και μία αναπροσαρμογή στα 

συστήματα υγείας, τα οποία είναι σήμερα οργανωμένα ώστε να αντιμετωπίζουν οξέα 

περιστατικά» (WHO, 2002, σελ. 21). Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες προ-

αγωγής της υγείας και πρόληψης καθώς και αυξημένη πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες 

από τα άτομα εκείνα που είναι πιο ευάλωτα και λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε 

προσιτά προγράμματα πρόληψης και πηγές φροντίδας. Ξεκινούμε αυτό το κεφάλαιο εξε-

τάζοντας αλλαγές στην υγεία που ενδεχομένως προκύψουν καθώς τα άτομα γηράσκουν 

και μπορεί να οδηγήσουν συχνά σε αναπηρίες. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια την ψυχική 

υγεία, τη νευρογνωσιακή διαταραχή και τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, που σχετίζονται 

με τους ηλικιωμένους. Τέλος, θα εξετάσουμε την επίσημη και την ανεπίσημη φροντίδα 

για τους ηλικιωμένους που χρειάζονται υποστήριξη. 

ΑΝΑΠΉΡΙΕΣ ΠΟΎ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΉΡΑΣ

Ή προσπάθεια ορισμού της αναπηρίας μπορεί να είναι πολύπλοκη διαδικασία. Ο ορι-

σμός ποικίλει ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο ορίζεται και δεν θεωρεί 

ότι όλα τα άτομα, που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους ορισμούς,  
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with along the life course. 
Although the likelihood of 
developing age-related 
diseases and disabilities 
increase as people age, 
health promotion and dis-
ease prevention efforts 
can assist in preventing or 
delaying their occurrence. 
Actively aging would 
involve individuals having 
access to and engaging in 
such health promotion and 
disease prevention efforts. 
WHO (2016) defines health 
promotion as “the process of enabling people to increase control over, and to improve their 
health. It moves beyond a focus on individual behavior towards a wide range of social and 
environmental interventions.” Disease prevention focuses on preventing and managing the 
conditions that are particularly common as individuals age, such as noncommunicable 
diseases and injuries (WHO, 2002). Prevention can occur across three different interrelated 
levels: (1) primary prevention where individuals make healthy choices, such as limiting 
alcohol use, avoiding tobacco use, and engaging in healthy diet and exercise; (2) secondary 
prevention where individuals participate in screenings for early detection of disability and 
disease; and (3) tertiary prevention where individuals participate in clinical management 
of disability and disease (WHO, 2002).

Health and social services can play a critical role in health promotion and disease pre-
vention efforts, yet this requires a “shift from a ‘find it and fix it’ model to a coordinated 
and comprehensive continuum of care [. . .] and a reorientation in health systems that are 
currently organized around acute, episodic experiences of disease” (WHO, 2002, p. 21). 
More health promotion and preventative efforts need to be taken as well as an increased 
access to such services by those individuals who are more vulnerable and less likely to 
have access to affordable preventative programs and sources of care. We begin this chap-
ter by examining changes in health that can occur as people age and that can often lead 
to age-related disabilities. We will then review mental health, neurocognitive impairment, 
and noncommunicable diseases as they relate to older adults. Finally, we will discuss 
informal and formal supports of care for older adults who need assistance with their care.

AGE-RELATED DISABILITIES

Defining disability can be complex. The definition varies based on the specific context in 
which it is being defined, and not all individuals who meet one or more of these definitions 
may identify as having a disability. The federal government defines disability in several 
ways. The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) defines disability as someone who 
has (a) a physical or mental impairment that substantially limits one or more major life 

Source: ©iStockphoto.com
/szefei.
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C H A P T E R  7

Social Determinants

Learning Objectives

By the end of this chapter, you should be able to do the following:

 • Define the social determinants that are part of the Actively Aging 
framework.

 • Identify the ways in which social engagement and social support are 
important to health and well-being.
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1

C H A P T E R  1

Introduction to Aging

Learning Objectives

By the end of this chapter, you should be able to do the following:

 • Define “old age” and critique the validity of this definition.

 • Describe the demographic changes and social trends in the aging population.

 • Identify different age cohorts and explain how birth cohorts can impact 
social work practice.

Μαθησιακοί στόχοι

Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση:

• Να καθορίσετε τους κοινωνικούς προσδιοριστές που 
αποτελούν μέρος του πλαισίου Ενεργού Γήρανσης .

• Να αναγνωρίσετε τρόπους με τους οποίους η κοινω-
νική ενασχόληση και η κοινωνική υποστήριξη είναι 
σημαντικές για την υγεία και την ευεξία .

• Να διακρίνετε μεταξύ κοινωνικής απομόνωσης και 
μοναξιάς . 

• Να ορίσετε τους διαφορετικούς τύπους κακοποίη-
σης των ηλικιωμένων και να αναγνωρίσετε παράγο-
ντες κινδύνου που σχετίζονται με την κακοποίηση . 

• Να περιγράψετε πώς μπορεί να αποτελέσουν οι 
ηλικιωμένοι αντικείμενο εκμετάλλευσης από αγνώ-
στους μέσα από διάφορες απάτες .

• Να εξηγήσετε τον ρόλο της εκπαίδευσης και του αλ-
φαβητισμού και τη σχέση τους με την υγεία και την 
ευεξία .

• Να αναγνωρίσετε τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημά-
των που σχετίζονται με κοινωνικούς προσδιοριστές 
στο μικρο-/μεσο- και μακρο-επίπεδο της πρακτικής 
της Κοινωνικής Εργασίας .
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι κοινωνικοί προσδιοριστές του πλαισίου Ενεργού 

Γήρανσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO,· 2002a] που περιλαμβάνουν την κοι-

νωνική απομόνωση, τη μοναξιά, τις κακοποιητικές/συγκρουσιακές σχέσεις και το χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης/αλφαβητισμού, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σε αυξημένο κίν-

δυνο ασθενειών και πρόωρου θανάτου (συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 4). Οι παρεμβάσεις για 

την αντιμετώπιση των παθήσεων και των ασθενειών θα έχουν πάντα υψηλή προτεραιότητα· 

ωστόσο, για να εξαλειφθούν πλήρως αυτά τα θέματα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι υπο-

κείμενοι κοινωνικοί προσδιοριστές (Marmot, 2005). Δηλαδή η κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη είναι σημαντική για την καλή υγεία των ατόμων ενός συγκεκριμένου έθνους και η 

υγεία του πληθυσμού αποτελεί έναν άμεσο δείκτη του πόσο καλά τα πηγαίνει η χώρα, όσον 

αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της (Marmot, 2005).

Οι κοινωνικοί προσδιοριστές και ο ρόλος τους στην υγεία και την ευεξία αξίζουν αυ-

ξημένης προβολής στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας για να αυξήσουν την συνειδητο-

ποίηση και την παρέμβαση. Είναι καθοριστικοί για την αξιολόγηση του ατόμου μέσα στο 

περιβάλλον του, στο μοντέλο θεραπείας των δυνατών σημείων και στην ενεργό γήρανση. 

Όταν οι ηλικιωμένοι έχουν επαρκή κοινωνική υποστήριξη, μία διέξοδο για να συνεχίσουν 

να μαθαίνουν και να εξελίσσονται και είναι προστατευμένοι από την κακοποίηση, η εμπει-

ρία τους με τη γήρανση βελτιώνεται, όσον αφορά την υγεία και την ευκαιρία να συμμετέ-

χουν στην κοινωνική ζωή (WHO, 2002a). Στην πραγματικότητα, η κοινωνική υποστήριξη 

μαζί με την κοινωνική δραστηριότητα έχουν πιθανώς ισοδύναμα οφέλη για την υγεία με 

αυτά της τακτικής σωματικής άσκησης (Orsega-Smith, Payne, Mowen, Ho & Godbey, 

2007). Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μια προστατευτική ασπίδα  για τους ηλικιωμένους, 

καθώς είναι πιο απίθανο να βιώσουν έκπτωση των λειτουργιών τους καθώς γερνούν – σω-

ματικά, συναισθηματικά και ψυχικά (Buchmann et al, 2009). Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι 

που συμμετέχουν σε ομαδικές, κοινοτικές δραστηριότητες δεν έχουν μόνο την ευκαιρία 

να αποκτήσουν αμοιβαία υποστήριξη και φιλίες αλλά αυτές οι δραστηριότητες μπορούν 

επίσης να βοηθήσουν να οικοδομηθεί μία αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, που συντελεί 

στην πεποίθηση ή στην εμπιστοσύνη στις ικανότητες κάποιου να διεκπεραιώσει εργασίες 

και να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Cotter & Sherman, 2008).

H ανεπίσημη κοινωνική συμμετοχή, όπως η επίσκεψη σε φίλους, υποστηρίζει την 

ευεξία στα γηρατειά όπως και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, που αποτελούν δραστη-

ριότητες που φέρουν χαρά ή ευχαρίστηση και «γίνονται κατ’ επιλογή» (Betts Adams, 

Leibbrandt & Moon, 2011, σελ. 698). Όπως επισημάνθηκαν σε μία κριτική ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας από τους Betts Adams et al. (2011), η κοινωνική συμμετοχή και οι 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ευεξία των ηλικιωμένων με διάφορους 

τρόπους. Ένα από τα πιο εμφανή οφέλη, που προσδιορίστηκαν στην ανασκόπηση, σχε-

τίζεται με τη σωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου μυϊκού 

τόνου και του εύρους κίνησης μαζί με τη βελτιωμένη πέψη και την καρδιαγγειακή υγεία 

(π.χ. Hogan, 2005). Εξίσου σημαντική  είναι και η ικανότητα κοινωνικής υποστήριξης, 

που μπορεί να βοηθά επίσης στη μείωση του άγχους και της κοινωνικής απομόνωσης, 

καθώς και στην ενίσχυση μίας αίσθησης ταυτότητας και κοινωνικών ρόλων. Με τη σειρά 
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τους, αυτές οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των 

αναγκών αγάπης και του ανήκειν, και να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι είναι μέρος 

μιας ομάδας, και ακόμη και να διαμορφώσουν συμπεριφορές μέσω της ανταλλαγής πλη-

ροφοριών, κυρίως της γνώσης γύρω από την υγεία.

Ή κοινωνική συμμετοχή αποτελεί σημαντικό στοιχείο του πλαισίου Ενεργού Γήρανσης, 

αλλά δεν προάγει ένα μοντέλο ενός μεγέθους για όλους.  Όπως θα θυμάστε από το Κεφά-

λαιο 3, η θεωρία της δραστηριότητας εξειδικεύει τους ρόλους των ατόμων και οι ταυτότητες 

αρχίζουν να μεταβάλλονται καθώς γηράσκουν, και τα άτομα προσπαθούν να κρατήσουν τις 

κοινωνικές και επαγγελματικές τους ταυτότητες, τους καθορισμένους ρόλους τους και την 

αίσθηση του εαυτού διατηρώντας τα προηγούμενα επίπεδα δραστηριότητας ή ανακαλύπτο-

ντας παρεμφερή υποκατάστατα, ώστε να αποφύγουν την αλλαγή. Για να διατηρήσουν τα 

επίπεδα δραστηριότητας, τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές και ψυχαγωγι-

κές δραστηριότητες, που μπορεί να διακρίνονται σε τρεις ευρύτερους τομείς:

1.  Ανεπίσημοι – όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν με οικεία πρόσωπα, όπως φίλους, οι-

κογένεια ή γείτονες.

2.  Επίσημοι – όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν με άτομα μέσω της συμμετοχής τους σε 

επίσημες ομάδες και οργανισμούς.

3.  Μοναχικοί – όπου τα άτομα επιδίδονται από μόνα τους σε δραστηριότητες αναψυ-

χής, όπως παζλ και παιχνίδια, διάβασμα, παρακολούθηση τηλεόρασης ή άλλες 

δημιουργικές/ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Betts Adams et al., 2011).

Ενώ η ανασκόπηση της έρευνας των Betts Adams et al. (2011) υπέδειξε ότι η ανε-

πίσημη κοινωνική δραστηριότητα έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην προσωπική ευεξία 

σε σχέση με την επίσημη ή τη μοναχική δραστηριότητα, οι λειτουργικοί περιορισμοί 

μπορεί να εμποδίζουν κάποιους ηλικιωμένους να συμμετέχουν τακτικά σε ανεπίσημες 

κοινωνικές δραστηριότητες και μπορεί, αντ’ αυτού, να βασίζονται περισσότερο σε μο-

ναχικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η υγεία και η ευεξία σχετίζονται επίσης με άλλες δρα-

στηριότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για να δρέψεις τα 

οφέλη από την κοινωνική συναναστροφή και τις δραστηριότητες (π.χ. Wahrendorf, 

Ribet, Zins & Siegrist, 2008). Για παράδειγμα, η εργασία ή ο εθελοντισμός μπορούν 

να παρέχουν προσωπικές ανταμοιβές, όπως οικονομικό όφελος, πνευματική ανάταση 

και μία αίσθηση στοχοθεσίας, που με τη σειρά τους υποστηρίζουν την υγεία και την ευ-

εξία (Wahrendorf et al., 2008). Ομοίως, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες μπορούν να 

προάγουν την υγεία και την ευεξία παρέχοντας πνευματική ανάταση (π.χ. σταυρόλεξα), 

σωματική δραστηριότητα (π.χ. κηπουρική) και υποστήριξη του αισθήματος ταυτότητας 

(π.χ. «πλέκω καλά»· Betts Adams et al., 2011). To πλαίσιο Ενεργού Γήρανσης αναγνωρί-

ζει τα οφέλη της κοινωνικής συμμετοχής, αλλά προάγει την ιδέα ότι οι σχέσεις είναι που 

έχουν σημασία και η ποιότητα έναντι της ποσότητας είναι απαραίτητη. Ή αναψυχή και 

η ψυχαγωγία ορίζονται από το άτομο – από το μπόουλινγκ με φίλους, έως το διάβασμα 

ενός καλού βιβλίου στο σπίτι. Ή κοινωνική και πνευματική συμμετοχή μπορεί να πα-

ρέχει ένα αίσθημα νοήματος και αξίας για το άτομο, αλλά αυτές οι δραστηριότητες δεν 

μπορούν να είναι καταναγκαστικές. Αντίθετα, η εστίαση πρέπει να είναι στις αντιλήψεις 

και τις επιθυμίες του ατόμου. 


