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Παράρτημα 2: Ερωτηματολόγιο 

Κωδικός αριθμός μελέτης    Ημερομηνία συμπλήρωσης________________ 

Παρακαλούμε συμπληρώστε το σχετικό τετράγωνο (☒) 

Μπορείτε να κάνετε ΚΑΠΟΙΑ από τις παρακάτω δραστηριότητες; Παρακαλώ 

σκεφτείτε τον τελευταίο μήνα 

(Ένα μπορείτε να κάνετε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται σε κάθε ερώτηση, παρακαλώ συμπληρώστε το ΝΑΙ) ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Nα ανεβείτε σκάλες με γρήγορο βήμα 

 Να ανεβάσετε μια βαλίτσα (10-20kg / 20 - 40lb );  

 Να τρέξετε. 
☐ ☐ 

o Να μετακινήσετε έπιπλα ή αντικείμενα του σπιτιού 
o Να σηκώσετε ελαφρά φορτία 
o Να τρέξετε, να παίξετε με παιδιά ή ζώα με ζωηρό τρόπο 
o Να κολυμπήσετε για αναψυχή 

☐ ☐ 

 Να μεταφέρετε ψώνια έναν όροφο 

 Να κάνετε τζόκινγκ  

 Να παίξετε ποδόσφαιρο ή τένις για αναψυχή 
☐ ☐ 

o Να κατεβείτε σκάλες  
o Να στρώσετε το κρεβάτι σας 
o Να βάλετε ηλεκτρική σκούπα ή να σκουπίσετε το πάτωμα 
o Να βγάλετε το σκύλο βόλτα  
o Να παίξετε με παιδιά με μέτριο τρόπο 

☐ ☐ 

 Να ανεβείτε μια σκάλα με αργό βήμα  

 Να απλώσετε τα ρούχα 

 Να καθαρίσετε το μπάνιο 

 Να κουρέψετε το γκαζόν με μηχανή 

 Να καθαρίσετε το γκαζόν με τσουγκράνα ή να σκουπίσετε έξω από το σπίτι 

 Να κάνετε ποδήλατο για αναψυχή 

 Να περπατήσετε για άσκηση με μέτριο βηματισμό 

☐ ☐ 

o Να καθίσετε, να διαβάσετε, να δείτε τηλεόραση, να ακούσετε μουσική  ☐ ☐ 

 Να ανεβάσετε αντικείμενα του σπιτιού έναν όροφο, να ανεβάσετε κούτες 
έναν όροφο 

 Να ανεβείτε έναν λόφο μεταφέροντας ≥ 20 kg / ≥ 40 lb.;  

 Να κολυμπήσετε γρήγορα 

☐ ☐ 

o Να κάνετε ποδήλατο σε ανώμαλο δρόμο 
o Να ανεβείτε έναν λόφο με σχετικά γρήγορο βήμα 
o Να κάνετε ποδήλατο από/προς τη δουλειά με το δικό σας ρυθμό 
o Να τρίψετε τα πατώματα στα χέρια και στα γόνατα με ζωηρό τρόπο  
o Να κουρέψετε το γκαζόν με χειροκίνητα εργαλεία  
o Να φτυαρίσετε χιόνι 
o Να κόψετε ξύλα με ζωηρό τρόπο 

☐ ☐ 
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 Να περπατήσετε σε εσωτερικό χώρο, όπως μέσα στο σπίτι σας  

 Να ντυθείτε/να ξεντυθείτε ☐ ☐ 

o Να μεταφέρετε φορτία ≥ 25 kg / 50 lb. (πχ. έπιπλα, δύο βαλίτσες) έναν 
όροφο επάνω  

o Να τρέξετε με ρυθμό 10 km/h. / 6mph      Παρακαλώ σημειώστε: 10km/h ή 
6 mph είναι πιο γρήγορο από το να κάνει κανείς ποδήλατο για αναψυχή 

☐ ☐ 

 

Πόσους ορόφους μπορείτε να ανεβείτε συνεχόμενα χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε για να 
ξεκουραστείτε; 

☐ λιγότερους από 1           ☐ 1            ☐ 2           ☐ 3              ☐ 4             ☐ περισσότερους από 4 

Πόσο εξαρτώμενος από βοήθεια είστε όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες;  (πχ. μαγείρεμα, 
ντύσιμο κλπ;) 

☐ πλήρως ανεξάρτητος                 ☐ μερικώς ανεξάρτητος                 ☐ πλήρως εξαρτημένος 

Πώς αξιολογείτε την καρδιοαναπνευστική σας κατάσταση σε σχέση με των συνομήλικων σας; 

☐ χειρότερη                 ☐ ίδια                 ☐ καλύτερη 

Διαλέξτε μία κατηγορία δραστηριοτήτων που περιγράφει καλύτερα τις συνήθεις καθημερινές σας 
δραστηριότητες, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων που αφορούν το σπίτι και τη φροντίδα της 
οικογένειας, τη μετακίνηση, την απασχόληση, την άσκηση, την ευεξία και την αναψυχή σας.  

☐  Έλλειψη δραστηριότητας ή μικρή δραστηριότητα πέραν των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων 

☐  Σε τακτική βάση (≥ 1 ημέρα/την εβδομάδα) συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες που απαιτούν 
χαμηλά επίπεδα άσκησης και καταλήγουν σε μικρές αυξήσεις της αναπνευστικής και καρδιακής 
συχνότητας τουλάχιστον για 10 λεπτά τη φορά. 

Έντονο βάδισμα, τζόκινγκ ή τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι ή έντονα σπορ με άνετο ρυθμό ή άλλες 
δραστηριότητες που απαιτούν αντίστοιχα επίπεδα άσκησης          

 ☐  Για 20 με 60 λεπτά την εβδομάδα. 

  ☐  Για 1 με 3 ώρες την εβδομάδα. 

  ☐  Για πάνω από 3 ώρες την εβδομάδα. 

Σκελετικές, μυϊκές ή νευρολογικές διαταραχές ή παθήσεις εμποδίζουν τη φυσική σας δραστηριότητα;  

☐  Nαι, Σκελετικές/Μυϊκές     ☐    Ναι, Νευρολογικές     ☐      Όχι 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ! 
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