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Εισαγωγή 

 

Σε αυτές τις οδηγίες, θα βρείτε πολλές περιγραφές αξιολογήσεων για τη μέτρηση της 

λειτουργικής ικανότητας. Η λειτουργική σας ικανότητα σας υποστηρίζει την 

εκπλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση της αυτονομίας. 

Αυτές οι αξιολογήσεις σας επιτρέπουν να μετρήσετε την προσωπική σας πρόοδο, 

παρέχοντας παράλληλα σημαντικά σχόλια σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος WHOLE. Η πρόοδος μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, 

μπορείτε να διατηρήσετε την παρούσα κατάστασή σας χωρίς περαιτέρω επιδείνωση, 

κάτι που εξακολουθεί να είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα ύστερα από οκτώ εβδομάδες 

εκπαίδευσης. Δεύτερον, μπορεί να βελτιωθείτε σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις. 

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τις αξιολογήσεις από καιρού εις καιρόν μετά την 

πιλοτική μελέτη και να παρακολουθήσετε τις αλλαγές για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

Επιλέξαμε μια σειρά αξιολογήσεων που μπορούν να γίνουν από καθιστή θέση και 

μερικές αξιολογήσεις που απαιτούν το περπάτημα. Σας παρακαλούμε για την 

εκτέλεση των αξιολογήσεων με τον αποδέκτη της φροντίδας σε καθιστή θέση, μία 

φορά πριν να ξεκινήσει η εκπαίδευση, και μία φορά μετά από οκτώ εβδομάδες από 

τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης: 

- Τροποποιημένο λειτουργικό τεστ προσέγγισης (καθιστοί) 

- Τεστ ξύσιμο στη πλάτη. 

Για όσους μπορούν να περπατήσουν, σας προτείνουμε να εκτελέσετε επιπλέον τις 

παρακάτω δοκιμές: 

- Λειτουργικό τεστ προσέγγισης (όρθιοι) (αντί για το τροποποιημένο λειτουργικό τεστ 

προσέγγισης) 

- Χρονομέτρηση σήκω και περπάτα 

- 10 μέτρα περπάτημα (προαιρετικά για όσους μπορούν να περπατήσουν σε 

μεγαλύτερη απόσταση). 

Παρακαλούμε γράψτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο φύλλο τεκμηρίωσης για τα 

αποτελέσματα των δοκιμών για να μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας.  
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Το τροποποιημένο λειτουργικό τεστ προσέγγισης 

Το τροποποιημένο λειτουργικό τεστ προσέγγισης απαιτεί από το δέκτη της φροντίδας 
να κάθεται σε σταθερή θέση.  
 
 

 
 

Απαραίτητος εξοπλισμός 
 

• Μέτρο 
• Κολλητική ταινία  ( για να κολλήσουμε το μέτρο στο τοίχο) 
• Καρέκλα (ή καροτσάκι) 

 

 

Ετοιμασία 
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• Το μέτρο είναι κολλημένο σε τοίχο στο ύψος του ώμου του λήπτη φροντίδας  
 

Διαδικασία του τεστ 

Η τροποποιημένη εκδοχή του τεστ προσέγγισης εκτελείται όπως παρακάτω: 
• Τοποθετήστε ένα διαβαθμισμένο μέτρο στο ύψος του ώμου του λήπτη 

φροντίδας την ώρα που κάθεται σε καρέκλα.  
• Γοφοί, γόνατα και αστράγαλοι είναι τοποθετημένοι σε 90 μοίρες γωνία,  με τα 

πέλματα να ακουμπούν πλήρως στο έδαφος. Μετρήστε το αρχικό εύρος 
προσέγγισης την ώρα που ο λήπτης φροντίδας κάθεται ακουμπώντας τη 
πλάτη του στη πλάτη της καρέκλας. Μετρήστε από την άρθρωση του μεσαίου 
δαχτύλου κατά μήκος της διαβάθμισης. 

• Μετρήστε τρεις διαφορετικές συνθήκες σε τρεις δοκιμές. 
o Καθίστε με τη μία πλευρά να εφάπτεται στον τοίχο και προσεγγίστε 

προς τα εμπρός. 
o Καθίστε με την πλάτη στον τοίχο και προσεγγίστε δεξιά. 
o Καθίστε με την πλάτη στον τοίχο και προσεγγίστε αριστερά. 

• Οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν κλίση όσο το δυνατόν περισσότερο προς 
κάθε κατεύθυνση χωρίς περιστροφή, χωρίς μετακίνηση από την καρέκλα και 
χωρίς άγγιγμα του τοίχου. 

• Μόλις ο λήπτης της φροντίδας κλίνει, σημειώστε τη θέση του μεσαίου 
δακτύλου κατά μήκος του μέτρου. 

• Καταγράψτε την απόσταση σε εκατοστά που καλύπτεται σε κάθε κατεύθυνση. 
• Εάν ο λήπτης της φροντίδας δεν είναι σε θέση να σηκώσει τον βραχίονα, 

καταγράψτε την απόσταση που καλύπτεται από τον ώμο κατά τη διάρκεια της 
κλίσης. 

• Η πρώτη δοκιμή σε κάθε κατεύθυνση είναι μια πρακτική δοκιμή και δεν πρέπει 
να συμπεριληφθεί στο τελικό αποτέλεσμα. 

• Επιτρέψτε 15 δευτερόλεπτα διακοπή ανάπαυσης μεταξύ των δοκιμών 
• Παρακαλούμε σταθείτε δίπλα στον παραλήπτη της φροντίδας για να 

εξασφαλίσετε υποστήριξη σε περίπτωση απώλειας ισορροπίας. 
 

 

 

 
 

 

 

Οδηγίες για το λήπτη της φροντίδας: 
1. Παρακαλούμε κλίνετε όσο μακρύτερα μπορείτε σε κάθε κατεύθυνση χωρίς 

περιστροφή και χωρίς να αγγίζετε το τοίχο.  
2. Παρακαλούμε παραμείνετε καθισμένοι στη καρέκλα ενώ προσεγγίζετε στα 

πλάγια και μπροστά.  
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Λειτουργικό τεστ προσέγγισης (όρθιοι) 

Αυτό το τεστ εκτιμά την ικανότητα ενός λήπτη φροντίδας μετρώντας τη μέγιστη 
απόσταση από την οποία ένα άτομο μπορεί να προσεγγίσει εμπρός, ενώ βρίσκεται 
σε σταθερή θέση.  
 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός 
 

• Μέτρο 
• Κολλητική ταινία  ( για να κολλήσουμε το μέτρο στο τοίχο) 
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Ετοιμασία 

• Ψάξτε για ένα άσπρο, σταθερό τοίχο. 

Διαδικασία του τεστ 

• Ζητήστε από τον παραλήπτη φροντίδας να παραμείνει κοντά στον τοίχο και να 
μην αγγίζει τον τοίχο και τοποθετήστε τον βραχίονα πιο κοντά στον τοίχο σε 
γωνία 90 μοιρών με κλειστή τη γροθιά. 

• Καταγράψτε τη θέση εκκίνησης της άρθρωσης του μεσαίου δαχτύλου στο 
δείκτη μέτρησης. 

• Δώστε εντολή στον παραλήπτη της φροντίδας να "Προσεγγίσει όσο μπορεί 
προς τα εμπρός χωρίς να κάνει κάποιο βήμα". 

• Καταγράψτε τη θέση της άρθρωσης του μεσαίου δακτύλου. 
• Η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης είναι η απόσταση 

προσέγγισης, η οποία συνήθως μετριέται σε εκατοστά. 
• Η δοκιμή επιτρέπει τρεις συνολικές δοκιμές: ένα δοκιμαστικό τεστ, 

ακολουθούμενο από δύο τεστ "δοκιμής". Οι αποστάσεις των δύο τελευταίων 
τεστ υπολογίζονται κατά μέσο όρο για να ληφθεί η βαθμολογία του λήπτη της 
περίθαλψης. 

• Να στέκεστε δίπλα στον λήπτη φροντίδας για να εξασφαλίσετε την υποστήριξή 
του αν παρουσιαστεί απώλεια ισορροπίας. 

 

 

     
 

 

 
 

 
  

Οδηγίες προς το λήπτη της φροντίδας: 
1.  “Φτάστε εμπρός όσο μακρύτερα μπορείτε χωρίς να κάνετε βήμα και έχοντας 

το χέρι σας σε γροθιά.”  
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Το χρονομετρημένο τεστ σήκω και πήγαινε 

Το «σήκω και πήγαινε» είναι ένα εργαλείο για τη δοκιμή βασικών κινητικών 
ικανοτήτων, ειδικά για ευπαθή ηλικιωμένα άτομα. Δίνει μια επαγγελματική 
προεπισκόπηση της κινητικότητας, της ισορροπίας σώματος και του κινδύνου 
πτώσης.   
 

Απαραίτητος εξοπλισμός 

• Σταθερή σε ύψος καρέκλα με βραχίονες (το ύψος του καθίσματος να είναι 46 
cm, το ύψος του χεριού 67 cm, οι βραχίονες είναι απαραίτητοι.)  

• Περπάτημα 3 μέτρων 
• Χρονόμετρο  

 

Ετοιμασία 

• Μετρήστε και μαρκάρετε ένα διάδρομο 3 μέτρων  
• Τοποθετείστε τη καρέκλα στην αρχή του διαδρόμου  
• Οποιοσδήποτε βοηθητικός εξοπλισμός για το βάδισμα πρέπει να είναι κοντά.  
• Κανονικά παπούτσια και βοηθήματα βάδισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν.  
• Καθοδηγήστε τους λήπτες φροντίδας να εφαρμόζουν μια άνετη και ασφαλή 

ταχύτητα.   
• Η αλληλουχία κίνησης μπορεί να εξασκηθεί πριν η κανονική χρονομέτρηση 

αρχίσει.  
• Η αλληλουχία κίνησης μπορεί να επιδειχθεί από το φροντιστή, αν χρειαστεί.  

 

Διαδικασία του τεστ 

• Ο παραλήπτης της φροντίδας πρέπει να καθίσει σε μια κανονική καρέκλα με 
βραχίονες, τοποθετώντας την πλάτη στην καρέκλα και να στηρίξει τα χέρια του 
στους βραχίονες. 

• Το τεστ απαιτεί από τον παραλήπτη της φροντίδας να σηκωθεί, να 
περπατήσει 3 μέτρα, να γυρίσει, να περπατήσει πίσω στην καρέκλα και να 
καθίσει ξανά. 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικές συσκευές (περιπατητές, δεκανίκια) 
αλλά πρέπει να διατηρούνται με συνέπεια και τεκμηριωμένα από δοκιμή σε 
δοκιμή. 

• Ο φροντιστής ξεκινά τη χρονική στιγμή στη λέξη "Πάμε" 
• Ο φροντιστής σταματά τη χρονομέτρηση όταν ο παραλήπτης της φροντίδας 

καθίσει ξανά σωστά στην καρέκλα. 
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Τεστ περπατήματος 10 μέτρων 

Απαραίτητος εξοπλισμός 
 

• 10 μέτρα διάδρομος 
• Μέτρο 
• Μαρκαδόροι 
• Χρονόμετρο 

 
Ετοιμασία 

• Μετρήστε και μαρκάρετε ένα διάδρομο 10 μέτρων 
• Βάλτε ένα σημάδι στα δύο μέτρα 
• Βάλτε ένα σημάδι στα 8 μέτρα 

 
   

   

 
 
 

 
Διαδικασία του τεστ 

• Ο αποδέκτης φροντίδας περπατά χωρίς βοήθεια για 10 μέτρα (32,8 πόδια) και 
ο χρόνος μετράται για τα ενδιάμεσα 6 μέτρα (19,7 πόδια) ώστε να επιτραπεί η 
επιτάχυνση και η επιβράδυνση. 

• Ξεκινήστε τη χρονομέτρηση όταν το δάκτυλο του μπροστά ποδιού διασχίζει το 
σημάδι των 2 μέτρων. 

Metre 2 
Start Timing 

Metre 0 
Start Walk 

Metre 8 
End Timing 

Metre 10 
End Walk 

Οδηγίες για το λήπτη της φροντίδας: 
Όταν σου πω «πάμε» θέλω εσύ να: 

1. Σηκωθείς από τη καρέκλα 
2. Περπατήσεις κατά μήκος της γραμμής στο πάτωμα στο κανονικό σου ρυθμό 
3. Γυρίσεις 
4. Περπατήσεις πίσω στη καρέκλα στο κανονικό σου ρυθμό 
5. Καθίσεις στη καρέκλα ξανά 



 
 
 

 
 

   
-9- 

This project has been funded with support from the European Union. This publication reflects 
the views only of the author, and neither the Commission nor the National Agency can be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

WHOLE Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers 
Project number: 2015-1-DE02-KA204-002418 

 

• Σταματήστε τη χρονομέτρηση όταν το δάκτυλο του μπροστά ποδιού διασχίζει 
το σημάδι των 8 μέτρων. 

• Βοηθητικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά πρέπει να 
διατηρούνται με συνέπεια και τεκμηριωμένα από δοκιμή σε δοκιμή. 

• Συλλέξτε τρία τεστ και υπολογίστε τον μέσο όρο τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το τεστ ξύσιμο στη πλάτη 

Το τεστ ξύσιμο στη πλάτη μετρά πόσο κοντά τα χέρια μπορούν να έρθουν πίσω από 
τη πλάτη.  

 
 
Απαραίτητος εξοπλισμός 
 

• Μέτρο ή χάρακας 
 
Ετοιμασία 

• Αυτό το τεστ ,μπορεί να πραγματοποιηθεί από καθιστή ή όρθια θέση 
 

Διαδικασία του τεστ 
 

Οδηγίες για το λήπτη της φροντίδας: 
1. Κανονική άνετη ταχύτητα: “Θα σου πω ‘έτοιμος, συγκεντρώσου, πάμε. Όταν 

σου πω πάμε, περπάτησε στη κανονική άνετη για σένα ταχύτητα μέχρι να σου 
πω στοπ.”  
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• Ο λήπτης φροντίδας τοποθετεί ένα από τα χέρια του πάνω από τον ώμο του 
και φθάνει όσο το δυνατόν περισσότερο κάτω από τη μέση της πλάτης, η 
παλάμη του να αγγίζει την πλάτη, τα δάχτυλά του προς τα κάτω. 

• Στη συνέχεια, ο λήπτης φροντίδας φέρνει το άλλο χέρι πίσω από την πλάτη 
του, η παλάμη στραμμένη προς τα έξω, τα δάχτυλα προς τα πάνω και φτάνει 
όσο το δυνατόν περισσότερο, προσπαθώντας να αγγίξει ή να επικαλύψει τα 
μεσαία δάχτυλα των δύο χεριών. 

Ο Φροντιστής πρέπει να κατευθύνει το λήπτη φροντίδας έτσι ώστε τα 
δάκτυλά του να είναι ευθυγραμμισμένα και να μετρά την απόσταση 

μεταξύ των άκρων των μεσαίων δακτύλων.  

Οδηγίες προς το λήπτη φροντίδας: 
1. Παρακαλούμε φέρτε το ένα χέρι σας πάνω από τον ώμο και μετά προς τα 

κάτω στην πλάτη με τη παλάμη στραμμένη προς το σώμα σας. 
2. Τοποθετείστε το άλλο χέρι πίσω από τη πλάτη με τη παλάμη στραμμένη προς 

τα έξω και φτάστε προς τα πάνω όσο μακρύτερα γίνεται.  
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Έγγραφο τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων των τεστ 

 

 
Πριν τις εκπαιδευτικές σειρές 

Μετά τις εκπαιδευτικές 
σειρές 

Λειτουργικό τεστ 
προσέγγισης 
(Απόσταση σε cm)  
Καθιστοί (  ) 

Μπροστά: 

Δεξιά: 

Αριστερά: 

Μπροστά: 

Δεξιά: 

Αριστερά: 

ή όρθιοι (  ) Μπροστά: Μπροστά: 

Χρόνος σήκω και 
πήγαινε 
(Χρόνος σε sec) 

Βοηθητικές συσκευές που 
χρησιμοποιήθηκαν 
(παρακαλώ σημειώστε) : 

 

  

10 μέτρα τεστ 
περπατήματος 
(Χρόνος σε sec) 

Κανονικά άνετα ( )  

Βοηθητικές συσκευές που 
χρησιμοποιήθηκαν 
(παρακαλώ σημειώστε) : 

 

1. 

2. 

3. 

Μέσος όρος: 

1. 

2. 

3. 

Μέσος όρος: 

Το τεστ ξύσιμο στη 
πλάτη 
(Απόσταση σε cm) 
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