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Κ. ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ίσως την πλειοψηφία της παγκόσμιας κοινότη-

τας, αφού σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα, ο αριθμός των ατόμων 
άνω των 65 ετών αυξάνεται κατά 6 φορές περισσότερο από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό της γης1-3. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι 
το 2020 οι ηλικιωμένοι θα ξεπερνούν το 1.000.000.000 και μέχρι το 2050 
θα καταλαμβάνουν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ποιότητα ζωής του 
ηλικιωμένου συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση της καλής λειτουργικότητας 
και αυτονομίας του.

Οι πτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα, με ιατρικές, οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι ηλικιωμένοι έχουν μεγάλη θνησιμότητα, 
υφίστανται μεγάλου βαθμού ανικανότητα και δυσλειτουργία, άγχος και 
κατάθλιψη, και κατ’ επέκταση πτώση της ποιότητας ζωής τους1-3. Αποτελούν 
την πρώτη αιτία τυχαίων θανάτων και την έβδομη σε ηλικιωμένους άνω των 
65 ετών4. Ο αριθμός των πτώσεων αυξάνεται με την ηλικία και στα δύο φύλα 
και σε όλες τις εθνικότητες και φυλές5. Το οικιακό περιβάλλον εμπλέκεται 
στο 1/3 - 1/2 των πτώσεων των ηλικιωμένων6.

Λέξεις κλειδιά: πτώσεις, ηλικιωμένοι, παράγοντες κινδύνου, τροποποι-
ήσεις οικίας.

Ορισμοί - Επιδημιολογικά στοιχεία
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι ορισμοί για τις πτώσεις. Οι πε-

ρισσότεροι συγκλίνουν στον παρακάτω ορισμό:
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 τραυματισμό7-10. Οι 
πτώσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ηλικιωμένοι. Αυξάνονται με την ηλικία - 30% των ατόμων ηλικίας άνω των 
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65 - ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για ηλικιωμένους που 
ζουν σε οίκους ευγηρίας της ίδιας ηλικίας11. To 40% των 
ατόμων ηλικίας άνω των 754 και 50% ηλικίας άνω των 
8012 υφίστανται μία ή περισσότερες πτώσεις κάθε χρόνο 
και από αυτούς περίπου οι μισοί πέφτουν παραπάνω από 
μία φορές8,13-15. Συμβαίνουν συχνότερα στις γυναίκες, ίσως 
γιατί αριθμητικά είναι περισσότερες σ’ αυτές τις ηλικια-
κές ομάδες, επίσης αναφέρουν συχνότερα προβλήματα 
κινητικότητας λόγω της αυξημένης εμφάνισης ασθενειών 
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα και η 
οστεοπόρωση16-17.

Ο κίνδυνος πτώσεων αυξάνεται σημαντικά σε άτομα με 
γνωστικά προβλήματα και άνοια. Υπολογίζεται ότι ετησίως 
70-85% ατόμων με άνοια υφίστανται πτώση18.

Οι πτώσεις συνδέονται με αξιοσημείωτη θνησιμότητα19-20, 
νοσηρότητα, μειωμένη λειτουργικότητα8, παραμονή στο 
νοσοκομείο21 και μεταφορά σε οίκους ηλικιωμένων22. 20% 
των πτώσεων απαιτούν ιατρική βοήθεια και περίπου 5% 
καταλήγουν σε κατάγματα23. Ανάμεσα στους ηλικιωμέ-
νους, η πιο σημαντική σωματική βλάβη που σχετίζεται 
με τις πτώσεις είναι το κάταγμα του ισχίου. Πάνω από 
90% των καταγμάτων ισχίου οφείλονται σε πτώσεις και 
τα περισσότερα συμβαίνουν σε ηλικιωμένους άνω των 
70 ετών24. Περίπου το 3% όλων των πτώσεων προκαλεί 
κάταγμα σε άλλα σημεία, όπως στη σπονδυλική στήλη, στο 
βραχίονα, στη λεκάνη ή στον καρπό25. Αυτή η πιθανότητα 
για κατάγματα των οστών, καθιστά την πρόληψη από τις 
πτώσεις ουσιαστική προτεραιότητα στην αποκατάσταση 
ατόμων με οστεοπόρωση.

Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι σχεδόν 
διπλάσια για τους ηλικιωμένους που νοσηλεύονται ε-
ξαιτίας μιας πτώσης συγκριτικά με τους ηλικιωμένους 
που νοσηλεύονται για άλλες αιτίες3,5,26. Ακόμα και να μην 
υπάρχει τραυματισμός, οι πτώσεις έχουν ψυχολογικές επι-
πτώσεις. Ο φόβος για νέα πτώση προκαλεί περιορισμένη 
δραστηριότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και εξάρτηση από 
τους άλλους27-31. Τα ποσοστά πτώσεων, καθώς και των 
επιπτώσεων τους, είναι 2 - 3 φορές μεγαλύτερα στους 
οίκους ευγηρίας συγκριτικά με τις οικίες. 10% - 25% 
αυτών των πτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα κατάγματα ή 
ανάγκη για νοσοκομειακή περίθαλψη32.

Οι επιπτώσεις των πτώσεων δεν επηρεάζουν μόνο τον 
ηλικιωμένο και την οικογένειά του, αλλά επιφέρουν και 
τεράστιο οικονομικό κόστος στην κοινωνία. Μόνο το 2000, 

οι τραυματισμοί λόγω πτώσεων στοίχισαν στο σύστημα 
υγείας των Η.Π.Α. 19.000.000 δολάρια33. Είναι άμεσα 
αντιληπτή η αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραμμάτων 
πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης του προβλήματος, 
μέσω της εξασφάλισης της καλής λειτουργικότητας και 
αυτονομίας των ηλικιωμένων.

Παράγοντες κινδύνου για πτώσεις
Οι πτώσεις των ηλικιωμένων οφείλονται σε ποικίλους 

παράγοντες, στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί περισ-
σότεροι από 4003. Αυτοί χωρίζονται σε ενδογενείς και 
εξωγενείς παράγοντες. Σε εξωγενείς παράγοντες οφεί-
λονται 41% - 55% των πτώσεων ηλικιωμένων που ζουν 
στις οικίες τους και 16% των πτώσεων εκείνων που ζουν 
σε οίκους ηλικιωμένων. Σε ενδογενείς παράγοντες οφεί-
λονται 39% - 53% των πτώσεων σε οικίες και 80% των 
πτώσεων σε οίκους ηλικιωμένων32,34. Επιπλέον, άλλες 
συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τις πτώσεις, όπως η 
διάρκεια παραμονής σε ιδρύματα, η ώρα της ημέρας που 

Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά κατάλληλου υποδήματος.
Τροποποιημένο από Australia, S.G.o.S., Don’t fall for it. Falls can be 
prevented! A guide to preventing falls for older people. 2004:1049.

Εικόνα 2. Οι μεταφορές πάνω από κάγκελα αυξάνουν τον 
κίνδυνο πτώσεων.
Τροποποιημένη από Tideiksaar, R. Falls in older people. Prevention and 
Management. 3rd ed. Baltimore: Health Proffesions Press 2002:1639.
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συμβαίνουν οι πτώσεις, τα χαρακτηριστικά του προσωπικού 
που φροντίζει τους ηλικιωμένους κ.λπ.

Οι πτώσεις συνήθως δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο 
αιτιολογικού παράγοντα, είναι πολύπλοκα γεγονότα που 
προκαλούνται από συνδυασμό ενδογενών και εξωγενών 
παραγόντων.

Ενδογενείς παράγοντες
Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες: α) αλλαγές λόγω ηλικίας (αλλαγές 
στην όραση, την ισορροπία, τη βάδιση, αλλαγές στο μυ-
οσκελετικό και καρδιαγγειακό σύστημα), β) παθολογικές 
καταστάσεις και γ) χρήση φαρμάκων.

α) Αλλαγές σχετιζόμενες με την ηλικία
Η κινητικότητα, η ικανότητα να διατηρείς όρθια στάση, 

να περπατάς και να μεταφέρεσαι αποτελεσματικά, εξαρ-
τάται από τη λειτουργία και την ακεραιότητα πολλών 
συστημάτων, όπως του οπτικού, του νευρολογικού, του 
μυοσκελετικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Καθώς 
η ηλικία προχωρά, μειώνεται η λειτουργία αυτών των 
συστημάτων, επηρεάζεται η βάδιση και η ισορροπία και 
αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσης.

• Αλλαγές στην όραση
Η ευαισθησία αντίθεσης, η ικανότητα των ματιών να 

προσαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα στο φως και 
το σκοτάδι μειώνεται με την ηλικία. Σαν αποτέλεσμα, τα 
μάτια των ηλικιωμένων χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
για να προσαρμοστούν σε φωτεινές αλλαγές του περι-
βάλλοντος35. Επίσης, η οπτική οξύτητα, το οπτικό πεδίο, 
ο καταρράκτης, το γλαύκωμα, ο εκφυλισμός της ωχράς 
κηλίδας και η χρήση πολυεστιακών φακών οδηγούν σε 
κίνδυνο πτώσεων36-37.

• Αλλαγές στην ισορροπία
Η ισορροπία, η οποία είναι κρίσιμη για την αποφυγή 

των πτώσεων, εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία πολλών 
συστημάτων, που μπορεί να επηρεάζονται από μεταβολές 
που έχουν σχέση με την ηλικία ή από κάποια νόσο. Η 
ισορροπία στην όρθια στάση επιτυγχάνεται με τις πλη-
ροφορίες που λαμβάνει το άτομο μέσω των ιδιοδεκτικών 
συστημάτων πληροφόρησης, από τον προσανατολισμό 
στο χώρο, από την επεξεργασία των πληροφοριών που 
λαμβάνονται από τις περιφερικές οδούς και από την 

επίδοση του μυοσκελετικού συστήματος38. Προβλήματα 
όρασης και λαβυρίνθου επιβαρύνουν την ισορροπία. 
Επίσης, ορισμένες διαταραχές συνδυάζονται με αυξημέ-
νο κίνδυνο πτώσεων, εξαιτίας της επίδρασής τους στην 
ισορροπία. Στις διαταραχές αυτές περιλαμβάνονται οι 
καρδιακές αρρυθμίες, νόσοι των αγγείων του εγκεφάλου, 
η άνοια, η νόσος του Parkinson και άλλες εγκεφαλικές 
διαταραχές με κινητικά αποτελέσματα.

• Αλλαγές στη βάδιση
Οι ηλικιωμένοι βιώνουν αλλαγές στη βάδιση. Η ταχύτητα 

βάδισης, το μήκος του διασκελισμού και το ύψος του βη-
ματισμού μειώνονται. Οι γυναίκες τείνουν να αναπτύξουν 
ένα μικρό βηματισμό διατηρώντας μία περιορισμένη βάση 
στήριξης. Οι άντρες τείνουν να υιοθετήσουν μεγάλη βάση 
στήριξης και συρτό βηματισμό39.

• Αλλαγές στο μυοσκελετικό σύστημα
Ο περιορισμός της κινητικότητας, ο οποίος αυξάνεται με 

την ηλικία, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου 
για πτώσεις. Οι ηλικιωμένες γυναίκες αναφέρουν συχνό-
τερα προβλήματα κινητικότητας, λόγω της αυξημένης 
εμφάνισης ασθενειών όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
η οστεοαρθρίτιδα και τα σπονδυλικά κατάγματα λόγω 
οστεοπόρωσης. Επίσης, η μείωση της μυϊκής μάζας με 
την ταυτόχρονη αύξηση του λιπώδους ιστού αυξάνουν 
τον κίνδυνο πτώσης40.

• Αλλαγές στο καρδιαγγειακό σύστημα
Το καρδιαγγειακό σύστημα των ηλικιωμένων υφίσταται 

αλλαγές. Συχνά παρουσιάζουν υπόταση, με αποτέλεσμα 
ζάλη και κίνδυνο για πτώσεις41.

β) Παθολογικές καταστάσεις
Σημαντικό παράγοντα κινδύνου για πτώσεις αποτελεί η 

συνύπαρξη χρόνιων παθολογικών καταστάσεων, όπως η 
κατάθλιψη, το παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
η υπέρταση, η ελλιπής διατροφή με συνακόλουθη έλλειψη 
βιταμίνης D, πρωτεϊνών κ.λπ., η αφυδάτωση, οι διαταραχές 
ρύθμισης του σακχάρου, οι αγγειακές διαταραχές ιδίως 
των κάτω άκρων (που επηρεάζουν την ισορροπία), καθώς 
και καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελάττωση 
της αισθητικότητας των κάτω άκρων42-43.

γ) Χρήση Φαρμάκων
Καθώς ο οργανισμός μεγαλώνει, αλλάζει η αντίδρασή 
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του στα φάρμακα. Φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυ-
ναμικές αλλαγές συμβαίνουν επηρεάζοντας τη δράση 
ενός φάρμακου στο σώμα, αλλά και την αντίδραση του 
σώματος σ’ αυτό. Για παράδειγμα, οι βενζοδιαζεπίνες 
και τα ψυχοτρόπα αποβάλλονται καθυστερημένα και 
παρατείνεται η ημίσεια ζωή τους στους ηλικιωμένους44. 
Αυτές οι αλλαγές μπορεί να κάνουν τους ηλικιωμένους 
επιρρεπείς σε αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες των 
φαρμάκων, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων και 
τραυματισμών. Τα φάρμακα που συνδέονται συχνότερα με 
πτώσεις είναι τα διουρητικά, τα υπνωτικά και ηρεμιστικά, 
τα αντικαταθλιπτικά, τα ψυχοτρόπα και τα αντιυπερτασικά 
φάρμακα. Όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο 
στάσης, τον κινητικό και αισθητικό συντονισμό και τις 
γνωστικές λειτουργίες και να επηρεάσουν την ισορροπία 
και τη βάδιση, προκαλώντας πτώση. Επίσης, η πολυφαρ-
μακία - η χρήση 4 ή περισσοτέρων φαρμάκων - αποτελεί 
κίνδυνο πτώσεων45.

Εξωγενείς παράγοντες
Αρκετοί εξωγενείς παράγοντες παίζουν σημαντικό ρό-

λο στην πρόκληση πτώσεων. Οι εξωγενείς παράγοντες 
περιλαμβάνουν:

α) ακατάλληλα υποδήματα και ρουχισμό, β) ακατάλληλα 
βοηθήματα, γ) περιβαλλοντικούς κινδύνους.

α) Ακατάλληλα υποδήματα και ρουχισμός
Τα ακατάλληλα υποδήματα μπορούν να επηρεάσουν τη 

βάδιση και την ισορροπία και να οδηγήσουν σε πτώση. Τα 
ψηλά τακούνια επηρεάζουν τη βάση στήριξης, μειώνουν 
την επιφάνεια επαφής στο έδαφος και προκαλούν πρόσθια 
κλίση του σώματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων. 
Επίσης, τα χαλαρά παπούτσια, τα χαλαρά κορδόνια, οι 
παντόφλες που δεν καλύπτουν τις πτέρνες, οι φθαρμένες 
σόλες μπορεί να επηρεάσουν τη βάδιση και να προκαλέ-
σουν πτώσεις46. Οι Lord και Bashford (1996)47 δοκίμασαν 
τέσσερις διαφορετικούς τύπους υπόδησης και συμπέραναν 
ότι τα χαμηλά παπούτσια και τα γυμνά πόδια προσφέρουν 
καλύτερη ισορροπία. Ο σωστός σχεδιασμός ενός υποδήμα-
τος προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του ηλικιωμένου 
μπορεί να διασφαλίσει καλύτερη ισορροπία στη βάδιση 
και την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων48. Τα 
μακριά και χαλαρά ρούχα, καθώς και οι ρόμπες, μπορεί 
να προκαλέσουν πτώσεις, κυρίως στις σκάλες.

β) Ακατάλληλα βοηθήματα
Τα βοηθήματα βάδισης μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις 

αν δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος, δε συντηρούνται 
τακτικά και δεν έχει προηγηθεί εκπαίδευση στη χρήση τους. 
Επίσης, βοηθήματα που τοποθετούνται για την ασφάλεια 
των ηλικιωμένων όπως π.χ. κάγκελα στο κρεβάτι, λαβές 
στο μπάνιο κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις αν 
δεν έχουν στηριχθεί με ασφάλεια. Συχνά οι ηλικιωμένοι 
σε σύγχυση προσπαθούν να κατεβούν από το κρεβάτι 
περνώντας πάνω από τα κάγκελα, με αποτέλεσμα να 
υφίστανται πτώση από μεγαλύτερο ύψος.

γ) Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου
O Rubenstein (2006)32 αναφέρει δεδομένα από 12 

μελέτες, τα οποία αναγνωρίζουν τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες κινδύνου σαν τις πιο συχνές αιτίες πτώσεων 
στους ηλικιωμένους, υπεύθυνους για το 30% - 50% των 
πτώσεων. Ακόμα κι αν είναι υπερβολική αυτή η εκτίμηση, 
υπάρχει σαφώς η αντίληψη ότι το περιβάλλον διαδραμα-
τίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις πτώσεις που 
υφίστανται οι ηλικιωμένοι.

• Ορισμός φυσικού περιβάλλοντος
Ως φυσικό περιβάλλον συχνά εννοείται το σπίτι του 

ηλικιωμένου, το περιβάλλον που τρώει και κοιμάται50. 
Αυτή η περιγραφή μπορεί να εμπεριέχει ή να αποκλείει 
τους γύρω χώρους, όπως κήπος, γκαράζ, πεζοδρόμια 
κ.λπ. Βέβαια, ο όρος περιβάλλον μπορεί να ερμηνευτεί 
πιο γενικά και να περιλαμβάνει όχι μόνο το άμεσο φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και την κοινότητα μέσα στην οποία 
ζει - μεταφορικά μέσα, μαγαζιά, βιβλιοθήκες, πάρκα 
κ.λπ. Η έννοια περιβάλλον μπορεί επίσης να περιέχει 
την πατρίδα ή την κουλτούρα, εστιάζοντας στο σχεδιασμό, 
την προσβασιμότητα, τα εμπόδια και τους κινδύνους της 
κοινότητας αλλά και την επίδραση της οικογένειας και 
των αξιών της στον κίνδυνο και τη συχνότητα των πτώ-
σεων. Υπάρχουν μηδαμινές μελέτες για το περιβάλλον 
με αυτή την έννοια και την επίδρασή του στις πτώσεις 
των ηλικιωμένων, αν και ο Gillespie και συν. (2001)15 
αναγνωρίζουν ότι μία αποτελεσματική παρέμβαση ίσως 
χρειάζεται διαφοροποιήσεις σε διαφορετικά συστήματα.

Μέχρι σήμερα, λίγες έρευνες έχουν εστιάσει στις πτώσεις 
σε εξωτερικούς χώρους, αν και τέτοιες πτώσεις συμβαίνουν 
το ίδιο συχνά, αν όχι συχνότερα από τις πτώσεις στις οικίες 
των ηλικιωμένων51-53. Οι πιο δραστήριοι ηλικιωμένοι που 
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βγαίνουν εκτός οικίας υφίστανται πτώσεις που οφείλονται 
σε ατέλειες των εξωτερικών χώρων (σπασμένες πλάκες 
στα πεζοδρόμια, επιφάνειες που γλιστρούν, εμπόδια)11. 
Σε μελέτη των Li και συν. (2006)52 μεταξύ 2193 ατόμων, 
βρέθηκε ότι 73% των πτώσεων σε εξωτερικό περιβάλλον 
οφειλόταν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η βάδιση 
ήταν η πιο συχνή δραστηριότητα (47,3%) κατά την πτώση. 
Οι Gillespie και συν. (2009)54 αναφέρουν ότι μεταξύ 62 
μελετών που ανέλυσαν, καμία δεν περιλαμβάνει παρεμβά-
σεις σε εξωτερικούς χώρους. Η μόνη μελέτη που προτείνει 
εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως κατάλληλος φωτισμός των 
δρόμων, διόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων κ.λπ. είναι 
αυτή των Lindqvist και συν. (2001)55.

Λέξεις κλειδιά: falls, elderly, risk factors, home modi-
fications.
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