
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Πλεξίδα Κατερίνα 

ΤΕ ΜSC ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ  
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Αξιολόγηση της Κατάστασης Θρέψης των 
Ηλικιωμένων που Επισκέπτονται τα Κέντρα 
Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων Νέου 

Ηρακλείου και Συσχέτιση του Δείκτη Θρέψης με 
Κοινωνικοοικονομικές Μεταβλητές και Δείκτες 

Υγείας 
 

 

 

 

 



                                                 Εισαγωγή 
 

Σύνδεση του θέματος της τρίτης ηλικίας με τη δημόσια υγεία 
 

 

Η γήρανση και οι επιπτώσεις της στην υγεία αποτελεί ένα πολύπλοκο 
πρόβλημα αλλά και μια απειλή για τη Δημόσια Υγεία 
 

Η αύξηση του μέσου προσδόκιμου επιβίωσης έχει οδηγήσει σε αύξηση του 
πληθυσμού των ηλικιωμένων ατόμων 
 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι οι διατροφικές συνήθειες και η 
διατροφική κατάσταση των ηλικιωμένων ατόμων, ενώ θα προσεγγιστεί η 
τρίτη ηλικία, τα χαρακτηριστικά της και οι επιπτώσεις του γήρατος στην τρίτη 
ηλικία 
 

Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος πραγματοποιήθηκε μια 
έρευνα με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα ατόμων από τα 
ΚΑΠΗ και τα Δημοτικά Ιατρεία του Νέου Ηρακλείου 



                               Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

 

                                     Ορισμός της Τρίτης Ηλικίας: 
 

Η ηλικία καθορίζεται με βάση βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες (WHO, 2010) 

 

Στην τρίτη ηλικία παρατηρούνται φθορές στα βιολογικά χαρακτηριστικά 
του ατόμου που αρχίζουν σταδιακά και εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς πριν 
ακόμη τη μέση ηλικία του ατόμου (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, Α., 2000) 

 

Το πέρασμα στην τρίτη ηλικία σηματοδοτεί την έναρξη νέων αλλαγών σε 
βιοσωματικό, νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο (Tucker, N., 
1999) 

 

Η τρίτη ηλικία χαρακτηρίζεται από τους γεροντολόγους και ως η όψιμη 
ενήλικη ζωή 
 

 

 



Διάγραμμα 1. 

Πυραμίδα Ηλικιών 

2010, στην Ελλάδα 



Διάγραμμα 2. Προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση 



                                Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

 

                                Θεωρίες προσέγγισης του γήρατος 
 

Η γήρανση θεωρείται αποτέλεσμα της συσσώρευσης βλαβών στο DNA και 
της αδυναμίας επιδιόρθωσης αυτών των βλαβών (DeBoer, J., et al., 2002) 

 

Η Θεωρία των Ελεύθερων Ριζών υποστηρίζει ότι ορισμένα άχρηστα 
μεταβολικά προϊόντα παράγονται και δεν μπορούν να αποβληθούν με 
αποτέλεσμα την κυτταρική εκφύλιση και το θάνατο 

 

Η Νευροενδοκρινική Θεωρία εστιάζει στην ύπαρξη μιας διαταραχής 
αναφορικά με την ορμονική ισορροπία, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της 
γήρανσης (Cawthon, R.M. et al., 2003) 

 

Ο Hayflick, L. (1985, 2007) υποστηρίζει ότι τα κύτταρα χαρακτηρίζονται από 
έναν περιορισμένο αριθμό διαιρέσεων, ενώ η γήρανση οφείλεται σε πολλές 
μεταβολές ως προς τα γονίδια 
 



                                   Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

 

                           Δημογραφικά στοιχεία για την Τρίτη ηλικία 
 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, στην τρίτη ηλικία κατατάσσεται ένα 
άτομο που βρίσκεται πάνω από την ηλικία των 65 ετών, ενώ πάνω από την 
ηλικία των 75 ετών χρησιμοποιείται πλέον και ο όρος ‘τέταρτη ηλικία’ 
(Χρυσάκης & Μπαλούρδος, 2003) 

 

 

Η προσδοκία της επιβίωσης ήταν τα 63.4 έτη για τους άνδρες και τα 66.7 έτη 
για τις γυναίκες το 1950, τα 74.6 έτη για τους άνδρες και τα 79.4 έτη για τις 
γυναίκες το 1990 και τα 76.3 έτη για τους άνδρες και τα 81.0 έτη για τις 
γυναίκες το 2000 (Σιάμπος, 2003) 

 



                                   Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

 

                         Σημασία της τρίτης ηλικίας για τη Δημόσια Υγεία 
 

Η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων οδήγησε σε αύξηση των 
κοινωνικών δαπανών και κυρίως των δαπανών για τις συντάξεις 

 

Οι δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις οδήγησαν σε ελλείμματα όσον 
αφορά τα δημόσια προγράμματα συνταξιοδότησης, δημιουργώντας 
προβλήματα στους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι αρχικά είχαν πλεόνασμα 

 

Γενικότερα, η δημογραφική γήρανση επιδρά σημαντικά στο κόστος των 
υπηρεσιών υγείας 

 

Η αύξηση του κόστους για τον υγειονομικό τομέα, σε συνδυασμό με την 
ανεργία και τη δημογραφική γήρανση δημιούργησαν προβλήματα στην 
κοινωνική ασφάλιση (Παπαλιού, O., & Φαγαδάκη, E., 2003) 
 

 



                                    Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

                                   Χαρακτηριστικά της Τρίτης Ηλικίας 

                                         Βιολογικά χαρακτηριστικά 
 

Αλλαγές στο δέρμα, τους μύες, τα οστά του σώματος 

Αλλαγές στο σχήμα, τη μορφή και τη στάση του σώματος 

Μεταβολές στο κυτταρικό επίπεδο, το ανοσοποιητικό και μυοσκελετικό 
σύστημα, το γεννητικό, ουροποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα, το 
καρδιαγγειακό σύστημα, το γαστρεντερικό, ενδοκρινικό και αναπνευστικό 
σύστημα και τον εγκέφαλο 

Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων 

Μείωση της άλιπης μάζας σώματος και αύξηση και ανακατανομή του 
σωματικού λίπους 

Εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, όπως ρευματισμοί, αρθριτικά, και άλλα 
προβλήματα υγείας 

Μείωση της οξύτητας στα αισθητήρια όργανα του ατόμου 
 

 



                                   Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

                               Χαρακτηριστικά της Τρίτης Ηλικίας 
 

                                   Ιατροκεντρικά χαρακτηριστικά 
 

Αρτηριακή πίεση, καρδιαγγειακή νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

Σακχαρώδης διαβήτης 

Καρκίνος 

Αναπνευστικά προβλήματα 

Ακράτεια ούρων 

Διαταραχές στην όραση και την ακοή 

Απώλεια κινητικότητας 

Ψυχικές και διανοητικές διαταραχές (Alzheimer) 
Υποθερμία 

Ατυχήματα και πτώσεις 

Προβλήματα στη στοματική κοιλότητα και οδοντοστοιχία 
 



                                  Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

                                Χαρακτηριστικά της Τρίτης Ηλικίας 
 

Κοινωνικο-οικονομικά  και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά 

Μείωση εσόδων, φτώχεια, οικονομική ανασφάλεια 

Απώλεια συντρόφου 

Μοναξιά και απομόνωση 

Αίσθημα απόρριψης 

Κατάθλιψη, άγχος, άνοια 
 

Διατροφικά χαρακτηριστικά 

Οι διατροφικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της τρίτης 
ηλικίας οφείλονται σε οικονομικούς παράγοντες, έλλειψη ικανότητας ή 
βοηθητικού προσωπικού για προετοιμασία της τροφής, διαταραχές 
όσφρησης και γεύσης ή αδυναμία ικανότητας μάσησης και πέψης 

Απώλεια βάρους ή υποσιτισμός 
 



                                         Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 

 

                                    Διατροφικές Ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας 

 
Ο κάθε ηλικιωμένος έχει τις δικές του απαιτήσεις σε ενέργεια και θρεπτικά 
συστατικά, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του και το επίπεδο της φυσικής του 
δραστηριότητας, και για αυτό οι διαιτητικές συστάσεις πρέπει να εξατομικεύονται 
(Mahan, L.K. & Escott- Stump, S., 2004) 

 

Ενέργεια: οι ενεργειακές απαιτήσεις μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας 

 

Μακροθρεπτικά συστατικά 

Πρωτεΐνες: μείωση του ρυθμού σύνθεσης και αποδομής των πρωτεϊνών. Απαιτείται 
κατάλληλη επιλογή τροφών, πλούσιων σε πρωτεΐνες 

Υδατάνθρακες και ίνες: Μείωση της ικανότητας ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης 
του αίματος, το 55-60% των ημερήσιων θερμίδων πρέπει να προέρχονται από 
υδατάνθρακες. Οι φυτικές ίνες μειώνουν το ρυθμό πέψης των υδατανθράκων και της 
απορρόφησής τους από το πεπτικό σύστημα και έτσι διατηρούνται σταθερότερα τα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (Ζαμπέλας, Α., 2003) 



                                         Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

                                  Διατροφικές Ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας 
 

Μακροθρεπτικά συστατικά (συνέχεια) 
Λίπος: σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του 
προσλαμβανόμενου λίπους. Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται 
διαταραχή στην απελευθέρωση ελεύθερων λιπαρών οξέων 

 

Μικροθρεπτικά συστατικά 

Βιταμίνες: Η έλλειψη ή η ανεπάρκεια οποιασδήποτε βιταμίνης μπορεί να 
οδηγήσει ακόμη και σε ασθένεια ενώ μπορεί να αποφευχθεί 
καταναλώνοντας μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων σε επαρκείς ποσότητες 

Υδατοδιαλυτές βιταμίνες: Βιταμίνη C, Βιταμίνη Β6, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό 
οξύ 

Λιποδιαλυτές βιταμίνες: Βιταμίνη Α, Βιταμίνη D, Βιταμίνη Ε 

Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία: τα πιο σημαντικά είναι το ασβέστιο, ο 
φώσφορος, το μαγνήσιο, το κάλιο, το χλώριο, το θείο και άλλα. 

 



                                       Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 
 

                                Διατροφικές Ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας 
 

                                                Μεσογειακή διατροφή 
 

Η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με αυξημένα επίπεδα μακροβιότητας, 
μειωμένη νοσηρότητα και καλή ποιότητα ζωής (Serra- Majem, L., et al., 2006) 
Η διατροφή αυτή χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατανάλωση φρούτων, 
λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, οσπρίων, ξηρών καρπών και μέτρια 
ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων 

Επίσης, χαρακτηρίζεται από μικρές ποσότητες κόκκινου κρέατος και 
μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως κόκκινου κρασιού κατά τη διάρκεια 
των γευμάτων.  
Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη 
διατροφή η κυριότερη πηγή διατροφικού λίπους είναι το ελαιόλαδο 
(Tyrovolas, S., & Panagiotakos, D.B., 2010). 

 

 







                                            Ερευνητικό μέρος της εργασίας 
 

                                          Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Ανίχνευση του κινδύνου υποσιτισμού στην κοινότητα των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας 

Διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στο Δείκτη Θρέψης και των 
κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών και δεικτών υγείας καθώς και η 
αξιολόγηση της ανίχνευσης του κινδύνου υποσιτισμού στην κοινότητα 

 

Για την κάλυψη των ειδικών σκοπών της έρευνας πραγματοποιείται 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, μέσα από την οποία συσχετίζονται ο 
Δείκτης Θρέψης με τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές, στις οποίες 
περιλαμβάνονται το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η 
συγκατοίκηση και η ιδιοκατοίκηση καθώς και με το διαβήτη, την υπέρταση, 
την υπερχοληστερολαιμία, την οστεοπόρωση, τη δυσκοιλιότητα, την 
παρουσία κάποιας άλλης ασθένειας, το κάπνισμα, το αλκοόλ και τις οικιακές 
δουλειές καθώς και τις ώρες που απασχολούνται σε αυτές 

 

 

 



                           Ερευνητικό μέρος της εργασίας- Μεθοδολογία 
 

                                                              Δείγμα 
 

120 ηλικιωμένα άτομα, κάτοικοι του Νέου Ηρακλείου, ήταν μέλη των ΚΑΠΗ 
του εν λόγω Δήμου ή είχαν επισκεφθεί τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου 

49 άνδρες και 71 γυναίκες, με ηλικία από 60-90 ετών (Μέση ηλικία=72.65 έτη) 
 

                                               Ερευνητικό εργαλείο 
 

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Mini Nutritional Assessment (ΜΝΑ) 
Περιλαμβάνει τέσσερις υποκατηγορίες, που είναι τα ανθρωπομετρικά 
δεδομένα, η διατροφική αξιολόγηση, η υποκειμενική αξιολόγηση και μια 
συνολική εκτίμηση του ατόμου 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των 
δημογραφικών στοιχείων του δείγματος και ορισμένων συνηθειών τους 
(αλκοόλ, κάπνισμα, συμπληρώματα διατροφής, δραστηριότητες) 
 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν σε καθημερινή βάση για 
περίπου 1-2 ώρες κάθε ημέρα από τις 10 Νοεμβρίου 2012 έως τις 8 
Δεκεμβρίου 2012 

 



                      Ερευνητικό μέρος της εργασίας- Αποτελέσματα 
 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, 
παντρεμένοι ή χήροι με μέτρια ή κακή οικονομική κατάσταση 

 

 

Το 58.3% των ατόμων βρέθηκε ότι ήταν σε καλή κατάσταση θρέψης, ενώ το 
35.8% βρισκόταν σε κίνδυνο υποσιτισμού και το 5.8% βρισκόταν σε 
κατάσταση υποσιτισμού 

Πίνακας 1. Κατάταξη των ατόμων με βάση την κατάσταση θρέψης 



                                   Ερευνητικό μέρος της εργασίας 

                                              
                                                   Αποτελέσματα 

 

 
Τα υποσιτισμένα άτομα δεν είχαν καμία μόρφωση ή είχαν χαμηλή μόρφωση και οι 
περισσότερες ήταν γυναίκες και χήρες, ενώ ήταν άτομα πιο μεγάλα σε ηλικία 

 
Ο Δείκτης Θρέψης βρέθηκε ότι σχετιζόταν με την ηλικία, την οικονομική και 
οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τη συγκατοίκηση 

 
Επίσης, τα άτομα με υπέρταση και με διάφορες άλλες ασθένειες εμφάνισαν πιο 
χαμηλό Δείκτη Θρέψης, ενώ υψηλότερο Δείκτη Θρέψης εμφάνισαν τα άτομα που 
έκαναν δουλειές στο σπίτι 
 

 
Ένας σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων ατόμων του Δήμου Νέου Ηρακλείου 
βρίσκεται σε κίνδυνο υποσιτισμού, για αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της κατάστασης 

 

 



                      Ερευνητικό μέρος της εργασίας- Αποτελέσματα 
 

Συσχέτιση του Δείκτη Θρέψης (Δ.Θ.) με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές 
και δείκτες υγείας 

 

  Πίνακας 2. Δείκτης Θρέψης σε σχέση με την ηλικία 

Πίνακας 24. Δείκτης Θρέψης (Δ.Θ.) σε σχέση με την ηλικία 

 

Πίνακας 3. Δείκτης Θρέψης σε σχέση με την οικονομική κατάσταση 



                        Ερευνητικό μέρος της εργασίας- Αποτελέσματα 
 

 

 

 

Πίνακας 4. Δείκτης Θρέψης σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση 

Πίνακας 5. Δείκτης Θρέψης σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 



          Ερευνητικό μέρος της εργασίας- Αποτελέσματα 
 

 

 

 Πίνακας 6. Δείκτης Θρέψης σε σχέση με το Δείκτη Μάζας Σώματος 



                                           Συζήτηση- Συμπεράσματα 
 

 

Όσον αφορά την ομάδα των υποσιτισμένων ηλικιωμένων πρόκειται για 
άτομα, τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν έχουν καμία μόρφωση ή έχουν 
χαμηλή μόρφωση, είναι χήροι, σε ποσοστό 71.4%, έχουν μέτρια ή κακή 
οικονομική κατάσταση και οι μισοί μένουν μόνοι τους 
 

Επίσης, τα περισσότερα ηλικιωμένα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
υποσιτισμού είναι πάνω από 71 ετών, ενώ τα μισά από τα άτομα της ομάδας 
είναι χήροι, έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και βρίσκονται σε μέτρια ή σε 
κακή οικονομική κατάσταση, όπως έχει βρεθεί και σε προηγούμενες έρευνες 
(Mahan, L.K. & Escott- Stump, S., 2004) 
 

Η οικονομική κατάσταση των ατόμων φαίνεται πως μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο υποσιτισμού εξαιτίας της αδυναμίας των ατόμων να αγοράσουν 
θρεπτικά τρόφιμα, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και το κρέας 

 



                                            Συζήτηση- Συμπεράσματα 

 

 

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο Δείκτη Θρέψης, 
κάτι που δείχνει το σημαντικό ρόλο που παίζει η ηλικία στο δείκτη θρέψης και τη 
σίτιση του ατόμου 

 

Επίσης, ως προς την οικογενειακή κατάσταση φαίνεται πως οι άγαμοι έχουν τον 
πιο υψηλό μέσο Δείκτη Θρέψης και οι χήροι έχουν τον πιο χαμηλό μέσο Δείκτη 
Θρέψης 

 

Αναφορικά με τη συσχέτιση του Δείκτη Θρέψης με τους δείκτες υγείας στατιστικά 
σημαντικές συσχετίσεις εντοπίστηκαν ανάμεσα στο Δείκτη Θρέψης και την 
υπέρταση, καθώς και τις άλλες ασθένειες, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν και 
για τις οποίες δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (διαβήτης, 
οστεοπόρωση, υπερχοληστεριναιμία, κακοήθεια) 
 

Επίσης, το κάπνισμα και το αλκοόλ δεν βρέθηκε να σχετίζονται με το Δείκτη 
Θρέψης των ατόμων, σε αντίθεση με τις οικιακές εργασίες, για τις οποίες βρέθηκε 
ότι σχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τις οικιακές εργασίες 



                                           Συζήτηση- Συμπεράσματα 
 

                                            Περιορισμοί της έρευνας 
 

 

Η έρευνα επικέντρωσε το ενδιαφέρον της σε ένα μόνο Δήμο, για τον οποίο 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του.  
 

Σε κάποιο άλλο δήμο ίσως η κατάσταση να ήταν εντελώς διαφορετική.  
 

Επίσης, η έλλειψη μη στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων ανάμεσα στο 
Δείκτη Θρέψης και σε σημαντικές κοινωνικές- δημογραφικές μεταβλητές 
μπορεί να οφείλεται στο σχετικά μικρό δείγμα, για το οποίο δεν υπήρχε ίση 
αντιπροσώπευση και από τα δύο φύλα ή από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.  
 



                                         Συζήτηση- Συμπεράσματα 
 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκαν ορισμένα βασικά δημογραφικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος καθώς και η σύνδεση αυτών με την 
κατάσταση θρέψης των ηλικιωμένων 
 

 

Ωστόσο, σε μια μελλοντική πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδους έρευνας θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλες μεταβλητές στις οποίες εδώ δεν 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση,  
όπως στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων, τις κινητικές 
δυσκολίες για την αγορά των κατάλληλων τροφίμων και την προετοιμασία 
αυτών, τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα διατροφής καθώς και το ρόλο του 
περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των διατροφικών τους συνηθειών 
 




