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Διατύπωση Ορισμών   Διατύπωση Ορισμών   

Φυσική Δραστηριότητα (φδ)

Συστηματική Άσκηση

Η οποιαδήποτε κίνηση του σώματος που παράγεται από τους σκελετικούς μυς, απαιτεί 
ενεργειακό κόστος και προωθεί την υγεία 

Caspersen et al 1985; Lean 1997

Η σχεδιασμένη, δομημένη και επαναλαμβανόμενη κίνηση του σώματος με σκοπό τη
βελτίωση ή και διατήρηση μίας ή και περισσοτέρων συνισταμένων της φυσικής 
κατάστασης 

Caspersen et al 1985; Howley 2001



Σωματική Αδράνεια

Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας το οποίο είναι χαμηλότερο από εκείνο  που 
απαιτείται για τη διασφάλιση της υγείας, της βασικής λειτουργικής ικανότητας και την 
αποφυγή του πρόωρου θανάτου

Booth et al., Compr Physiol, 2014

Διατύπωση Ορισμών   Διατύπωση Ορισμών   

Φυσική Κατάσταση  

Περιλαμβάνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή, μυϊκή δύναμη και αντοχή, ευλυγισία, 
ισορροπία, ευκινησία και το συντονισμό κινήσεων 

Haskell & Kiemen 2000; Vanhees et al 2005 



ΣπουδαιότηταΣπουδαιότητα  φδφδ          

Φυσική
Δραστηριότητα

Νοσηρότητα
Θνησιμότητα

Καρδιαγγειακές Ασθένειες 

Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

Υπέρταση

Διαβήτης Τύπου ΙΙ

Οστεοπόρωση 

Παχυσαρκία 

Καρκίνος Στήθους & 
    Παχέος Εντέρου 

Άγχος & Κατάθλιψη

Οστεοαρθρίτιδα

 

 

 

•Wareham & Rennie et al  
1998;
•Blair et al 2001; 
•Kesaniemi et al  2001;
•Kavouras et al 2007; 
•Haskell et al  2007
•Aadahl et al 2007; 
•Mora et al 2007; 
•Nacon et al 2008; 
•Kokkinos et al 2009
•Howe et al. 2011
•Booth et al. 2012



Σπουδαιότητα φδΣπουδαιότητα φδ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, WHO 2002

Έλλειψη Φυσικής Δραστηριότητας

1,9 εκατομμύρια θανάτους

19 εκατομμύρια μέρες αναπηρίες



Καρδιαγγειακή Καρδιαγγειακή 
ΣπουδαιότηταΣπουδαιότητα
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Στεφανιαίο 
Έμφραγμα

Οδηγοί

Εισπράκτορες

Θάνατοι 3 
ημέρες μετά

Φυσική δραστηριότητα στη δουλειά και Φυσική δραστηριότητα στη δουλειά και 
ΚΑΘάνατοι σε ΚΑΘάνατοι σε 31,000 31,000 εργαζόμενοι σε εργαζόμενοι σε 

ΛεωφορείαΛεωφορεία

CHD θάνατοι Αιφνίδιοι 
θάνατοι

Φυσική δραστηριότητα στη δουλειά Φυσική δραστηριότητα στη δουλειά 
και ΚΑΘάνατοι και ΚΑΘάνατοι  in 6,451  in 6,451 ΛιμενεργάτεςΛιμενεργάτες

Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή

Morris JN et al. Lancet 1953;265:1111-1120. | Pafenbarger RS et al. N Engl J Med 
1975;292:545-550.



Πόσα βήματα είναι αρκετά?Πόσα βήματα είναι αρκετά?

ΗμερησίωςΗμερησίως

2,000;2,000;

6,000;6,000;

10,000;10,000;

ήή

15,000;15,000;



Πόσα βήματα είναι αρκετά?Πόσα βήματα είναι αρκετά?
 Κάτω από 5,000 βήματα την ημέρα χαρακτηρίζονται ως ‘καθιστική ζωή’Κάτω από 5,000 βήματα την ημέρα χαρακτηρίζονται ως ‘καθιστική ζωή’

 5,000 – 7,499 βήματα την ημέρα χρακτηρίζονται ως ‘χαμηλή δραστηριότητα’ 5,000 – 7,499 βήματα την ημέρα χρακτηρίζονται ως ‘χαμηλή δραστηριότητα’ 
και εμπεριέχουν συνήθεις δραστηριότητες χωρίς οργανωμένη άσκησηκαι εμπεριέχουν συνήθεις δραστηριότητες χωρίς οργανωμένη άσκηση

 7,500-9,999 βήματα την ημέρα χρακτηρίζονται ως ‘μεσαία δραστηριότητα 7,500-9,999 βήματα την ημέρα χρακτηρίζονται ως ‘μεσαία δραστηριότητα 
και εμπεριέχουν συνήθεις δραστηριότητες και πιθανόν κάποιο είδος και εμπεριέχουν συνήθεις δραστηριότητες και πιθανόν κάποιο είδος 
άσκησης (π.χ. Περπάτημα)άσκησης (π.χ. Περπάτημα)

 10,000 βήματα την ημέρα χαρακτηρίζονται ως ‘υψηλή δραστηριότητα’10,000 βήματα την ημέρα χαρακτηρίζονται ως ‘υψηλή δραστηριότητα’
  
 Πάνω από 12,500 βήματα την ημέρα χαρακτηρίζονται ώς ‘άριστη Πάνω από 12,500 βήματα την ημέρα χαρακτηρίζονται ώς ‘άριστη 

δραστηριότητα’δραστηριότητα’

(Catrine Tudor-Locke, 2003)(Catrine Tudor-Locke, 2003)



Πόσα βήματα την ημέρα είναι Πόσα βήματα την ημέρα είναι 
αρκετά;αρκετά;

• Εξετάστηκαν 85 χωριά ‘Τσιμάνε’ 
πρωτόγονης διαβίωσης στο Βολιβιανό 
Αμαζόνιο

• Εξετάστηκε ο κίνδυνος καρδιακής νόσου 
σε 750 άτομα 40-94 ετών με 
υπολογιστική τομογραφία και βρέθηκε 
ότι ο δείκτης στεφανιαίας 
αρτηριοσκλήρυνσης ήταν από χαμηλός 
μέχρι μηδενικός

Kaplan et al., The Lancet Medical Journal, 2017

Υπολόγισαν ότι οι γυναίκες έκαναν 15,500
βήματα την ημέρα και οι άνδρες 17000



Είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση Είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση 

της φυσικής δραστηριότητας των ενηλίκων ?της φυσικής δραστηριότητας των ενηλίκων ?   



Τρόποι Αξιολόγησης Φυσικής Δραστηριότητας Τρόποι Αξιολόγησης Φυσικής Δραστηριότητας 

Διπλά Χαρακτηριζόμενο

Νερό 

Ερωτηματολόγια

Καρδιοταχόμετρα

Δραστηριογράφοι  

Άμεση & Έμμεση
Θερμιδομετρία 

Βηματόμετρα

Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS), Επιβραχιόνια 
μεταβολισμού και κίνησης



Επιστημονικά Κριτήρια Αξιολόγησης Ποιότητας Επιστημονικά Κριτήρια Αξιολόγησης Ποιότητας 
Μέτρησης  Μέτρησης  

Εγκυρότητα 

Αξιοπιστία 

Ευαισθησία 

Ο βαθμός με τον οποίο ένα τεστ ή ένα όργανο μετρά
αυτό που υποτίθεται ότι μετρά    

Η συνέπεια ή επαναληψιμότητα μιας μέτρησης 

Η ικανότητα ένα τεστ ή ένα όργανο να ανιχνεύει τις
μεταβολές στην πάροδο του χρόνου 



Άμεση Θερμιδομετρία  Άμεση Θερμιδομετρία  

Μέτρηση

Ενεργειακό
Κόστος

Ηρεμία

Άσκηση

Μόνωση

Καθαρός
Αέρας

Εκπνεόμενος
Αέρας

Κατανάλωση
Οξυγόνου

ΘερμότηταΘερμότητα

Εισροή
Νερού

Εκροή
Νερού



Έμμεση Θερμιδομετρία   Έμμεση Θερμιδομετρία   

ΕργοσπιρομέτρησηΕργοσπιρομέτρηση      

Μέτρηση

Ενεργειακή
Δαπάνη

Ηρεμία

Άσκηση

Κατανάλωση
Οξυγόνου

Πλεονεκτήματα

Υψηλή Ακρίβεια

Μειονεκτήματα

Τεχνικός
Εξοπλισμός

Εξειδικευμένο
Προσωπικό

Υψηλό Κόστος

Χρονοβόρα
Διαδικασία



Διπλά Χαρακτηριζόμενο Νερό    Διπλά Χαρακτηριζόμενο Νερό    

Μέτρηση

Παραγωγή 
CO2 

Συνολικό
Ενεργειακό
Κόστος



Διπλά Χαρακτηριζόμενο Νερό    Διπλά Χαρακτηριζόμενο Νερό    

Πλεονεκτήματα

Υψηλή Ακρίβεια

Κατάλληλο για όλο των πληθυσμό 

Μειονεκτήματα

Υψηλό Κόστος

Δεν παρέχει πληροφορίες για την ένταση,
συχνότητα ή διάρκεια της φυσικής 
δραστηριότητας 



Η αξιολόγηση είναι δύσκοληΗ αξιολόγηση είναι δύσκολη



Όργανα αυτο-αναφοράς Όργανα αυτο-αναφοράς 

 Ανάκληση πληροφορίαςΑνάκληση πληροφορίας
 Ημερολόγια δραστηριότηταςΗμερολόγια δραστηριότητας

 ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια



Ερωτηματολόγια:εισαγώμεναΕρωτηματολόγια:εισαγώμενα

 Χρόνος κάθε δραστηριότηταςΧρόνος κάθε δραστηριότητας
 Ένταση δραστηριότηταςΈνταση δραστηριότητας
 Καταναλούμενος χρόνος σε άλλα είδη Καταναλούμενος χρόνος σε άλλα είδη 

δραστηριότηταςδραστηριότητας



Ερωτηματολόγια: ΕξαγώγιμαΕρωτηματολόγια: Εξαγώγιμα

 Αριθμός δεσμίδων (bouts) και χρόνος που Αριθμός δεσμίδων (bouts) και χρόνος που 
καταναλώνεται σε διάφορες καταναλώνεται σε διάφορες 
δραστηριότητες και εντάσεις  δραστηριότητες και εντάσεις  

 Καταναλούμενη ενέργεια σε METs (3.5 Καταναλούμενη ενέργεια σε METs (3.5 
ml / kg / min καθήμενος σε ηρεμία)  ml / kg / min καθήμενος σε ηρεμία)  



Ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγια: 
ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα

Εύκολη συλλογή δεδομένων Εύκολη συλλογή δεδομένων 
Μεγάλος αριθμός δείγματος Μεγάλος αριθμός δείγματος 

   Σύντομος χρόνοςΣύντομος χρόνος
Κατάλληλα για κάθε πληθυσμόΚατάλληλα για κάθε πληθυσμό

Μικρό κόστοςΜικρό κόστος



Ερωτηματολόγια:ΜειονεκτήματαΕρωτηματολόγια:Μειονεκτήματα

 Αβεβαιότητα όσον αφορά στη συχνότητα, Αβεβαιότητα όσον αφορά στη συχνότητα, 
διάρκεια και ένταση άσκησηδιάρκεια και ένταση άσκηση

 Ανίχνευση όλων των πιθανόν φυσικών Ανίχνευση όλων των πιθανόν φυσικών 
δραστηριοτήτων  δραστηριοτήτων  

 Ικανότητα ανάκληση γεγονότων Ικανότητα ανάκληση γεγονότων 
 Ειδικά προβλήματα σε παιδιά Ειδικά προβλήματα σε παιδιά 
 Προβλήματα εγκυρότητα και Αξιοπιστίας Προβλήματα εγκυρότητα και Αξιοπιστίας 



Ερωτηματολόγια    Ερωτηματολόγια    

Ερωτηματολόγια Χρόνος Ανάκλησης Τύπος Φυσικής Δραστηριότητας

«Ερωτηματολόγιο συνήθους ΦΔ του 
Baecke» (Baecke et al., 1982)

Όχι
ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο,                        

ΦΔ κατά τον εργάσιμο χρόνο

«Ερωτηματολόγιο ΦΔ κατά τον εργάσιμο 
χρόνο Tecumseh» (Montoye, 1971)

12 μήνες ΦΔ κατά τον εργάσιμο χρόνο

«Ερωτηματολόγιο ΦΔ κατά τον ελεύθερο 
χρόνο Μινεσότα»   (Taylor et al., 1978) 

Ένας μήνας, 12 μήνες
ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο, ΦΔ κατά την εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων

«Ερωτηματολόγιο ΦΔ κατά τον ελεύθερο 
χρόνο Godin» (Godin & Shephard, 1985)

Όχι ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο

«Διεθνές ερωτηματολόγιο ΦΔ» (Craig et al., 
2003)

Επτά ημέρες ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο

«Ερωτηματολόγιο ανάκλησης ΦΔ επτά 
ημερών» (Sallis et al., 1985)

Επτά ημέρες
ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο, ΦΔ κατά τον εργάσιμο 

χρόνο

«Ερωτηματολόγιο ΦΔ Paffenbarger» 
(Paffenbarger et al., 1978)

Επτά ημέρες, 12 μήνες ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο

«Ερωτηματολόγιο ΦΔ Aerobics Center 
Longitudinal Study» (Kohl et al., 1988)

Τρεις μήνες
ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο, ΦΔ κατά την εκτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων

«Ερωτηματολόγιο ΦΔ CARDIA» (Jacobs et 
al., 1989)

12 μήνες
ΦΔ κατά τον ελεύθερο χρόνο, ΦΔ κατά τον εργάσιμο 

χρόνο, ΦΔ κατά την εκτέλεση καθημερινών 
δραστηριοτήτων



Διεθνής Ερωτηματολόγιο Φυσικής ΔραστηριότηταςΔιεθνής Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας
(IPAQ)(IPAQ)        

7 Ερωτήσεις

6 Ερωτήσεις
Φυσικής Δραστηριότητας

1 Ερώτηση
Καθιστικής Ζωής

Συχνότητα

Διάρκεια

Ένταση 

Papathanasiou et al 2009, 2010

MET·min·wk-1

Ταξινόμηση Φυσικής 
Δραστηριότητας

• Χαμηλή ΦΔ

Συνολική ΦΔ < 600 MET·min·wk-1

• Μέτρια ΦΔ

Συνολική ΦΔ > 600 MET·min·wk-1

Έντονη ΦΔ ≥ 480 MET·min·wk-1 ή

• Υψηλή ΦΔ

Συνολική ΦΔ > 3000 MET·min·wk-1

Έντονη ΦΔ ≥ 1500 MET·min·wk-1 ή



Διεθνής Ερωτηματολόγιο Φυσικής ΔραστηριότηταςΔιεθνής Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας
(IPAQ)(IPAQ)        



Συστάσεις για τη Χρησιμοποίηση Ερωτηματολογίων    Συστάσεις για τη Χρησιμοποίηση Ερωτηματολογίων    

Τι ακριβώς μετράει το ερωτηματολόγιο; Ποία συνιστώσα της φυσικής δραστηριότητας;

Έχει ελεγχθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του ;

Ο έλεγχος εγκυρότητας έχει πραγματοποιηθεί σε παρόμοιο πληθυσμό με τον πληθυσμό 
    στόχο ; 

Ποίο είναι το κύριο αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου ;  Ικανοποιεί την ερευνητική 
    ερώτηση ;

Πώς πρέπει να χορηγηθεί το ερωτηματολόγιο ; 

Τυποποιημένη διαδικασία χορήγησης ερωτηματολογίου 

Πώς τα δεδομένα αναλύονται ; Ποία είναι η ακραία ή μη έγκυρη απάντηση ; 

Για ποίο πληθυσμό έχει σχεδιαστεί το ερωτηματολόγιο ; 

Ποία είναι η ευαισθησία του ερωτηματολογίου ; 



ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΑ (pedometers)ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΑ (pedometers)

 Μετρούν βήματα και υπολογίζουν Μετρούν βήματα και υπολογίζουν 
απόσταση, καταναλούμενες θερμίδεςαπόσταση, καταναλούμενες θερμίδες

 Είναι ευκολοφόρετα και φτηνά (8-30 ευρώ)Είναι ευκολοφόρετα και φτηνά (8-30 ευρώ)



Βηματόμετρα (Βηματόμετρα (pedometers)pedometers)



Δραστηριογράφοι ή Δραστηριογράφοι ή 
ΕπιταγχυνσιόμετραΕπιταγχυνσιόμετρα

Λειτουργούν με βάση την αρχή του Hooke περί ελατηρίων (F = kx), 
και το 2ο νόμο κίνησης του Newton (F =ma), Άρα: kx=ma και a=kx/m 
(x:μετατόπιση, κ:σταθερά, m:μάζα). Άρα με βάση τη μετατόπιση 
καταγράφεται η επιτάγχυνση



Δραστηριογράφοι ή Δραστηριογράφοι ή 
ΕπιταγχυνσιόμετραΕπιταγχυνσιόμετρα

Διατασόμετρα, πιεζοηλεκτρόμετρο, πυκνωτόμετρα

Το τριαξονικό επιταγχυνσιόμετρο είναι αξιόπιστο σε υγιή πληθυσμό
 (Zijlstra W, Hof Al, 2003) αλλά όχι σε ασθενείς με Πάρκινσον (Dijkstra et al. 2008)



ΚΑΡΔΙΟΤΑΧΟΜΕΤΡΑΚΑΡΔΙΟΤΑΧΟΜΕΤΡΑ

•Η καρδιακή συχνότητα 
είναι αξιόπιστος 
δείκτης της άσκησης, 
αλλά όχι της φυσικής 
δραστηριότητας

•Σχετικά μικρό κόστος 
(20 ευρώ+ έως 200 
ευρώ)



Βηματόμετρα με καρδιοταχόμετραΒηματόμετρα με καρδιοταχόμετρα

 Σχετικά φτηνά ($85)Σχετικά φτηνά ($85)



Περιβραχιόνες ζώνεςΠεριβραχιόνες ζώνες

Sylvia et al., J Acad Nutr Diet, 2014

 Μετρούν κίνηση, ροή θερμότητας και θερμοκρασίαΜετρούν κίνηση, ροή θερμότητας και θερμοκρασία
 Είναι αξιόπιστα μηχανήματα για χαμηλής έντασης φδΕίναι αξιόπιστα μηχανήματα για χαμηλής έντασης φδ
 Δεν είναι αξιόπιστα μηχανήματα για υψηλής έντασης φδΔεν είναι αξιόπιστα μηχανήματα για υψηλής έντασης φδ
 Παρέχουν ασταθή δεδομένα σε ασθενείςΠαρέχουν ασταθή δεδομένα σε ασθενείς



Περιβραχιόνες ζώνεςΠεριβραχιόνες ζώνες



Υψηλή αβεβαιότητα, μεγάλη Υψηλή αβεβαιότητα, μεγάλη 
σύγχυσησύγχυση



Μέτρηση φδ σε ασθενείς με Μέτρηση φδ σε ασθενείς με 
εγκεφαλικό επεισόδιοεγκεφαλικό επεισόδιο

Vanroy et al., 2010, Arch Phys Med Rehabil

 Ανασκόπηση 25 μελετώνΑνασκόπηση 25 μελετών
 Οι δραστηριογράφοι φαίνεται ότι είναι Οι δραστηριογράφοι φαίνεται ότι είναι 

έγκυροι μηχανσμοί μέτρησης της φέγκυροι μηχανσμοί μέτρησης της φ



ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΝΜΔ)ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΝΜΔ)

Jimenez-Moreno et al. J of Neuromuscular Diseases, 2017

 Κριτική ανάλυση 11 μελετών με έμμεσους τρόπους και 16 Κριτική ανάλυση 11 μελετών με έμμεσους τρόπους και 16 
μελέτες με άμεσα όργαναμελέτες με άμεσα όργανα

 Η μέτρηση της ΦΔ σε καθημερινή βάση είναι πιο αξιόπιστη Η μέτρηση της ΦΔ σε καθημερινή βάση είναι πιο αξιόπιστη 
από τη σποραδική κλινική αξιολόγηση γιατί υπάρχουν από τη σποραδική κλινική αξιολόγηση γιατί υπάρχουν 
ημερήσιες αλλαγές, πχ Πάρκινσον, η οποίες δεν εμφανίζονται ημερήσιες αλλαγές, πχ Πάρκινσον, η οποίες δεν εμφανίζονται 
την ημέρα τις εξέτασηςτην ημέρα τις εξέτασης

 Οι εξισώσεις καρδιακής συχνότητας φυσικής δραστηριότητας Οι εξισώσεις καρδιακής συχνότητας φυσικής δραστηριότητας 
των υγειών δεν ισχύουν στα άτομα με ΝΜΔτων υγειών δεν ισχύουν στα άτομα με ΝΜΔ

 Τα ερωτηματολόγια ανάκλησης πληροφοριών Τα ερωτηματολόγια ανάκλησης πληροφοριών φδφδ είναι  είναι 

χαμηλής αξιοπιστίας σε άτομα με αντιληπτικά προβλήματα.χαμηλής αξιοπιστίας σε άτομα με αντιληπτικά προβλήματα.



ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΧΑΠ (ΧΑΠ (COPD):COPD):

 Συστηματική ανάλυση 86 μελετώνΣυστηματική ανάλυση 86 μελετών
 Άγνωστοι οι παράγοντες καθορισμού φδΆγνωστοι οι παράγοντες καθορισμού φδ
 Εμφανής και αδιαμφισβήτητη η θετική Εμφανής και αδιαμφισβήτητη η θετική 

επίδραση αυτής στην νοσηρότητα και στη επίδραση αυτής στην νοσηρότητα και στη 
θνησιμότηταθνησιμότητα



ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΧΑΠ (ΧΑΠ (COPD)COPD)

 Όργανο ‘Όργανο ‘PROactie’PROactie’
 Εξήχθη από 236 ασθενείς ΧΑΠ για 6 εβδομάδεςΕξήχθη από 236 ασθενείς ΧΑΠ για 6 εβδομάδες
 Υβριδικό. Συνδυάζει ερωτηματολόγιο με Υβριδικό. Συνδυάζει ερωτηματολόγιο με 

επιταγχυνσιόμετρα επιταγχυνσιόμετρα (Actigraph)(Actigraph). . 
 Το ερωτηματολόγιο συνίσταται από το πεδίο ‘ποσό Το ερωτηματολόγιο συνίσταται από το πεδίο ‘ποσό 

φυσικής δραστηριότητας’ και ‘δυσκολία εκτέλεσης φυσικής φυσικής δραστηριότητας’ και ‘δυσκολία εκτέλεσης φυσικής 
δραστηριότητας’ π.χ. ένδυσης, αυτό-εξυπηρέτησης. Έχει δραστηριότητας’ π.χ. ένδυσης, αυτό-εξυπηρέτησης. Έχει 
δύο σκέλη, μονοήμερη ανάκληση και εβδομαδιαία δύο σκέλη, μονοήμερη ανάκληση και εβδομαδιαία 
ανάκλησηανάκληση

 Είναι εύχρηστο, έγκυρο και ακριβέςΕίναι εύχρηστο, έγκυρο και ακριβές



ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΔ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΧΑΠ (ΧΑΠ (COPD)COPD)

Ημερήσια ανάκληση

Εβδομαδιαία ανάκληση









ΕυχαριστώΕυχαριστώ
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