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Aτυχήματα στα άτομα 

μεγαλύτερης  ηλικίας 
Τα προβλήματα μνήμης, αστάθειας, 

κινητικότητας, όρασης και ακοής που 

εμφανίζονται, προκαλούν δυσκολίες στη 

λειτουργικότητα και δημιουργούν κινδύνους που 

περιλαμβάνουν πτώσεις, τραυματισμούς, 

εγκαύματα, δηλητηριάσεις (Καραμπέτσου,2015). 

40% των ατόμων, άνω των 75 ετών

50%, ηλικίας άνω των 80,  υφίστανται μία  ή 

περισσότερες πτώσεις κάθε χρόνο 

( Πηγή: Ηπιόνη). 



ΠΤΩΣΕΙΣ  στο Σπίτι και ΦΥΛΟ

 Συμβαίνουν συχνότερα στις γυναίκες,

ίσως γιατί αριθμητικά είναι περισσότερες σ’

αυτές τις ηλικιακές ομάδες και αναφέρουν

συχνότερα προβλήματα κινητικότητας λόγω

της αυξημένης εμφάνισης ασθενειών, όπως η

ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα και

η οστεοπόρωση.

 20% των πτώσεων απαιτούν ιατρική

βοήθεια και περίπου 5% καταλήγουν σε

κατάγματα.



Οι πτώσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.

Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να υποστούν μια πτώση

περιστασιακά, αλλά καθώς η ηλικία αυξάνεται οι

πτώσεις μπορεί να γίνουν πιο συχνές και χωρίς

προφανή αιτία.



1996 - 2003: 30.694 πτώσεις ηλικιωμένων

ατόμων στο σπίτι ( γυναίκες 72% )

 16% 65-74 ετών - 9 ημέρες νοσηλείας

 44% 85 και άνω - 14 ημέρες νοσηλείας

 90 θάνατοι

( Πηγή: ΚΕΠΑ Ιατρικής Σχολής Αθηνών).

Η πρόληψη των πτώσεων συμβάλει:

 στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας

ζωής των ατόμων Γ΄ Ηλικίας

 στον περιορισμό του υγειονομικού κόστους



Τι είναι πτώση;

Ως πτώση ορίζεται η ξαφνική και χωρίς 

πρόθεση αλλαγή θέσης που έχει ως 

αποτέλεσμα την προσγείωση του ατόμου σε 

χαμηλότερο επίπεδο, όπως σε ένα αντικείμενο,  

στο πάτωμα ή στο έδαφος, με ή χωρίς 

τραυματισμό.



 20% ιατρική βοήθεια

 5% κατάγματα 

Επιδημιολογικά στοιχεία
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Κατάγματα

Ισχίο           47%

Γυναίκες 65+            39%       

Γυναίκες 80+            67%          



Κατάγματα από πτώση

 Κάταγμα ισχίου

 Κάταγμα σπονδυλικής στήλης

 Κάταγμα βραχίονα 

 Κάταγμα λεκάνης

 Κάταγμα  καρπού 



Διπλάσια  η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο  για 

τους ηλικιωμένους που νοσηλεύονται εξαιτίας μιας 

πτώσης, συγκριτικά με τους ηλικιωμένους που 

νοσηλεύονται για άλλες αιτίες. 

2-3 φορές μεγαλύτερα τα ποσοστά πτώσεων στους 

οίκους ευγηρίας, συγκριτικά με τις οικίες. 

10-25% των πτώσεων σε οίκους ευγηρίας  οδηγούν σε 

κατάγματα, ή νοσηλεία.

( Πηγή: Ηπιόνη).



Ενδογενείς παράγοντες

Λόγω ηλικίας
Παθολογικές 
καταστάσεις

Λήψη φαρμάκων

Παροδικό Α.Ε.Ε.
Υπέρταση 

Ελλιπής διατροφή 
Αφυδάτωση 

Διαταρ. σακχάρου 
Αγγ. διαταραχές 

κάτω άκρων 

Αλλαγές:
Όραση

Ισορροπία
Βάδιση

Μυοσκελετικό
Καρδιαγγειακό

Διουρητικά
Υπνωτικά & 
ηρεμιστικά
Αντικαταθλιπτικά
Ψυχοτρόπα
Αντιυπερτασικά



Εξωγενείς παράγοντες

1

Φυσικό 
Περιβάλλον

3

Ένδυση
Υπόδηση

2

Χρήση 
Βοηθημάτων



ΠΤΩΣΕΙΣ

Σπίτι: 40%

Υπνοδωμάτιο:
12% για γυναίκες 65+ 

26% για γυναίκες 85+

Κουζίνα: 7%

Μπάνιο: 5%



Συμπέρασμα

 Ένα ποσοστό των πτώσεων λαμβάνει χώρα
κατά την εκτέλεση των καθημερινών
δραστηριοτήτων (Mπακατσή, 2010).

 Αλλαγές στο χώρο του σπιτιού για τη
διευκόλυνση της ασφαλούς εκτέλεσης των
καθημερινών δραστηριοτήτων μπορούν να
αποτρέψουν τον κίνδυνο πτώσης και κατά
συνέπεια τον κίνδυνο κατάγματος.



Τομείς Παρέμβασης της 

Εργοθεραπείας στη Τρίτη Ηλικία 

 Εκπαίδευση στις Δραστηριότητες 
Αυτοφροντίδας και Αυτόνομης Διαβίωσης
(σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, περιποίηση, 
μεταφορές, μετακίνηση κλπ).

 Προσαρμογή του περιβάλλοντος διαβίωσης.

 Παραγωγικές Δραστηριότητες (οικιακή και 
οικογενειακή ενασχόληση).

 Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (κοινωνικές 
δραστηριότητες, hobbies κλπ).

 Εκπαίδευση και υποστήριξη του οικογενειακού 
περιβάλλοντος και των φροντιστών του ατόμου.



Εργοθεραπευτική Παρέμβαση για την Πρόληψη 

Πτώσεων, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ενημέρωση μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια για:

 διαμόρφωση οικιακού περιβάλλοντος

 προσαρμογή των δραστηριοτήτων 

➢στοχεύοντας στην ασφάλεια του ατόμου και στην

διευκόλυνσή του στις καθημερινές ασχολίες.

(Καραμπέτσου Μ. & Κοντομήτρου Μ., 2009).



Μπορείτε να βρείτε κινδύνους πτώσης;



Προτάσεις – παρεμβάσεις

ΓΕΝΙΚΑ
 μοκέτες και χαλιά  κολλημένα

 αντιολισθητικό δάπεδο

 καλώδια στερεωμένα 

 διαφορετικά επίπεδα του σπιτιού - διαφορά 
χρώματος

 ευδιάκριτα τελειώματα στα σκαλοπάτια.

 μικρο-έπιπλα σε σημεία που δεν εμποδίζουν την 
ελεύθερη διέλευση 

 επαρκής φωτισμός

 κιγκλιδώματα στις εξωτερικές ή/και εσωτερικές 
σκάλες

 μπάρες στους χώρους που κινείται ο 
ηλικιωμένος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο

 βοηθήματα μετακίνησης πάντα σε απόσταση 

που μπορεί ο ηλικιωμένος να τα πιάσει

 σύστημα πυρασφάλειας 

 κουδούνι κινδύνου 

 κλειδαριές, ακινητοποιημένες σε θέση ανοιχτή



Προτάσεις – παρεμβάσεις

ΜΠΑΝΙΟ

 Λαβές ασφαλείας

 Αντιολισθητικό πατάκι

 Σανίδα μπάνιου ή 
αναδιπλούμενο σκαμνί 
τοίχου 

 Μπάρες στήριξης 

 Ανυψωτικό κάθισμα 
λεκάνης

 Θερμοστάτης στο 
θερμοσίφωνα σε 
χαμηλούς βαθμούς



Προτάσεις – παρεμβάσεις

ΚΟΥΖΙΝΑ

• χρονοδιακόπτης 

στην ηλεκτρική 

κουζίνα 

• αντικείμενα σε 

χαμηλά ράφια και 

ντουλάπια

• κυλιόμενο τραπέζι 

για μεταφορές



Προτάσεις – παρεμβάσεις

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

• λαβή στο κρεβάτι 

• κρεβάτι και καρέκλες σε κατάλληλο ύψος και 

σταθερά



Προσαρμογές – Βοηθήματα

Ένδυση- Απόδυση

 Ρούχα άνετα, κουμπιά μεγάλα και 
στο μπροστινό μέρος 
(προτιμότερα φερμουάρ ή Velcro)

 Παπούτσια κλειστά, χωρίς τακούνι 
και χωρίς κορδόνια 

 Ένδυση από καθιστή θέση με τα 
πόδια σε διάσταση

 Βοηθήματα, όπως ο 
καλτσοφορετής και το ειδικό 
κόκαλο παπουτσιών με μακριά 
λαβή



Προσαρμογές – Βοηθήματα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ-

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΑΥΤΟΥ

 δοχείο νυχτός 

 σφουγγάρι με μακριά λαβή

 σπόγγοι με θήκες 

 μπουρνούζι 

 ξυριστική μηχανή 

 κορδόνι για τα γυαλιά 

 τακτικός έλεγχος μπαταρίας 

ακουστικών



Προσαρμογές – Βοηθήματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ - ΣΙΤΙΣΗ
▪ μεγεθυντικός φακός 

▪ πλαστικά πιάτα και 
ποτήρια

▪ κονσέρβες 

▪ «βοηθητικό χέρι» 
(reacher) 

▪ υγρά ή άλλες ουσίες 
που χύνονται στο 
πάτωμα, αμέσως να 
καθαρίζονται

▪ προγραμματισμός 
δράσης 

▪ σταθεροποίηση των 
αγκώνων στο τραπέζι



Προσαρμογές – Βοηθήματα

ΨΩΝΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
 καρότσι λαϊκής 

 περιπατητήρας με ρόδες 
(rollator) 

 κατανομή του νοικοκυριού 
σε όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας και οργάνωση 
της εργασίας με ενδιάμεσα 
διαλείμματα

 υπερυψωμένο σκαμπό 

 βαριά αντικείμενα να 
μεταφέρονται συρόμενα στο 
δάπεδο

 ΠΡΟΣΟΧΗ σε ζεστά και 
αιχμηρά αντικείμενα αν 
υπάρχουν αισθητικές 
διαταραχές



Προσαρμογές – Βοηθήματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

▪ τηλεφωνική συσκευή με μεγάλα κουμπιά 

▪ ταχεία κλήση προς νούμερα έκτακτης ανάγκης

▪ κατάλογος με χρήσιμα τηλέφωνα (φροντιστή, 

γιατρού κλπ) με ευδιάκριτα, μεγάλα γράμματα δίπλα 

στην τηλεφωνική συσκευή 

▪ αυξημένη ένταση στο κουδούνι ή συσκευή με φως 

που ανάβει στο τηλέφωνο και την εξώπορτα

▪ βοήθημα βάδισης σε κατάλληλο ύψος και με 

λαστιχένιο παπουτσάκι



2η εικόνα:   Λάθος χρήση βοηθήματος

3η εικόνα:   Σωστή χρήση βοηθήματος



1η εικόνα:   Λάθος χρήση βοηθήματος

2η εικόνα:   Σωστή χρήση βοηθήματος



Συμπεράσματα
 Oι παρεμβάσεις στο περιβάλλον των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας θεωρούνται σημαντικές, γιατί 

μπορεί να σημαίνουν:

 παράταση της παραμονής του στο χώρο που 

ζει

 μεγαλύτερη ανεξαρτησία στις Δραστηριότητες 

Αυτοφροντίδας

 διατήρηση της ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων

 βελτίωση ενδοοικογενειακών σχέσεων

 καλύτερη ποιότητα ζωής



4 άξονες πολιτικής των Υγιών Πόλεων  

χρονική περίοδος: 2014 - 2019

 Η επένδυση στην υγεία, ο σχεδιασμός και οι

δράσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής των

πολιτών.

 Η αντιμετώπιση των λοιμωδών και των μη

μεταδοτικών ασθενειών σε όλη την

ευρωπαϊκή περιφέρεια

 Η ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας

 Η δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων και

υποστηρικτικού περιβάλλοντος

( Παπαθανασοπούλου, 2015)
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Ευχαριστώ!


