
Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για

Συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα και Μείωση της

Υποκινητικότητας



Στο  παρών κείμενο παρουσιάζονται, μεταφρασμένες και εν συντομία, οι συστάσεις του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φυσική δραστηριότητα και την

υποκινητικότητα για διάφορες ομάδες πληθυσμού. Οι οδηγίες αυτές προσφέρουν

συστάσεις βασισμένες σε τεκμήρια για τη δημόσια υγεία για παιδιά, εφήβους, ενήλικες,

μεγάλους ενήλικες για την ποσότητα της φυσικής δραστηριότητας (συχνότητα, ένταση,

διάρκεια) που απαιτείται προκειμένου να έχει κάποιος/α σημαντικά οφέλη για την

υγεία και περιορισμό των κινδύνων για την υγεία. Για πρώτη φορά οι οδηγίες αυτές

περιλαμβάνουν συστάσεις για τη σχέση υποκινητικότητας και επακόλουθων στην υγεία,

όπως και μια σειρά από ομάδες πληθυσμού, όπως έγκυες γυναίκες, ανθρώπους με

χρόνια προβλήματα υγείας ή/και αναπηρία.

Σημαντικό: Το να κάνεις έστω και κάποιας μορφής φυσική δραστηριότητα είναι

καλύτερο από το να μην κάνεις καμία!

Disclaimer: This translation was not created by the World Health Organization (WHO). WHO is not

responsible for the content or accuracy of this translation. The original English edition shall be the

binding and authentic edition.

Σημαντική Δήλωση: Αυτή η μετάφραση δεν δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

(ΠΟΥ). Ο ΠΟΥ δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια της μετάφρασης. Το

αυθεντικό κείμενο στα αγγλικά βρίσκεται στη βιβλιογραφία.

Το αυθεντικό και πλήρες κείμενο στα αγγλικά μπορεί να ανακτηθεί εδώ:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015111, ενώ σε αυτό το άρθρο (Bull et al, 2020;

https://bjsm.bmj.com/content/54/24/1451) μπορείτε να δείτε και τους συντελεστές.
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Παιδιά και έφηβοι (5 - 17 ετών)

 θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 60 λεπτά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ σε Φυσική

Δραστηριότητα (ΦΔ) μέτριας προς υψηλής έντασης

 Το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ΦΔ θα πρέπει να είναι αερόβιο

 ΦΔ που ενδυναμώνει τους μύες & τα οστά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο

πρόγραμμα άσκησης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.



Ενήλικες (18 – 64 ετών)

 Θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 300 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ μέτριας

έντασης ή

 Να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 λεπτά εβδομαδιαίως σε έντονης έντασης αερόβια ΦΔ ή

να εκτελούν ένα ισοδύναμο σε ποσότητα συνδυασμό μέτριας προς έντονης έντασης ΦΔ

εβδομαδιαίως

 Να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν σε καθιστικές συνήθειες ζωής και να τις

αντικαταστήσουν με οποιαδήποτε μορφή ΦΔ (ακόμα και με ήπιας έντασης ΦΔ).



Άτομα τρίτης ηλικίας (65 ετών και άνω)

 Θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 - 300 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ

μέτριας έντασης ή

 Να αφιερώνουν τουλάχιστον 75 - 150 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ έντονης

έντασης ή να εκτελούν ένα ισοδύναμο σε ποσότητα συνδυασμό μέτριας προς έντονης

έντασης ΦΔ εβδομαδιαίως

 ΦΔ που ενδυναμώνει τους μύες & τα οστά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο

πρόγραμμα άσκησης τουλάχιστον 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα

 Να εκτελούν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα σύνθετες ασκήσεις ΦΔ που δίνουν

έμφαση στην ισορροπία, την κινητικότητα και την ενδυνάμωση με σκοπό την

αύξηση της λειτουργικής τους ικανότητας και την πρόληψη των τραυματισμών από

πτώσεις

 Να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν σε καθιστικές συνήθειες ζωής και να τις

αντικαταστήσουν με οποιαδήποτε μορφή ΦΔ (ακόμα και με ήπιας έντασης ΦΔ).



Έγκυες και μετά τον τοκετό γυναίκες

 Καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό, οι γυναίκες θα πρέπει να

συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ.

 Θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ

μέτριας έντασης

 Ευεργετική για την υγεία τους μπορεί να είναι η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας από

αεροβικές ασκήσεις, ασκήσεις ενδυνάμωσης και ασκήσεις διάτασης των μυών.

 Να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν σε καθιστικές συνήθειες ζωής και να τις

αντικαταστήσουν με οποιαδήποτε μορφή ΦΔ (ακόμα και με ήπιας έντασης ΦΔ).



Ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας (18 ετών
και άνω)

 Όλοι οι ενήλικες και τα άτομα τρίτης ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας θα πρέπει

να συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ.

 Θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 - 300 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ

μέτριας έντασης ή

 Να αφιερώνουν τουλάχιστον 75 - 150 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ έντονης

έντασης ή να εκτελούν ένα ισοδύναμο σε ποσότητα συνδυασμό μέτριας προς έντονης

έντασης ΦΔ εβδομαδιαίως

 ΦΔ που ενδυναμώνει τους μύες & τα οστά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο

πρόγραμμα άσκησης τουλάχιστον 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα

 Να εκτελούν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα σύνθετες ασκήσεις ΦΔ που δίνουν

έμφαση στην ισορροπία, την κινητικότητα και την ενδυνάμωση με σκοπό την αύξηση

της λειτουργικής τους ικανότητας και την πρόληψη των τραυματισμών από πτώσεις

 Να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν σε καθιστικές συνήθειες ζωής και να τις

αντικαταστήσουν με οποιαδήποτε μορφή ΦΔ (ακόμα και με ήπιας έντασης ΦΔ).



Παιδιά και έφηβοι (5 - 17 ετών) με αναπηρία

 Θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 60 λεπτά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ σε ΦΔ μέτριας προς

υψηλής έντασης

 Το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ΦΔ θα πρέπει να είναι αερόβιο

 Τουλάχιστον 3 ημέρες την εβδομάδα θα ήταν καλό να εκτελούν ΦΔ έντονης έντασης

 ΦΔ που ενδυναμώνει τους μύες & τα οστά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο

πρόγραμμα άσκησης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

 Να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν σε καθιστικές συνήθειες ζωής που σχετίζονται με

την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τη χρήση Η/Υ.



Ενήλικες (18 ετών και άνω) με αναπηρία

 Θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 150 - 300 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ

μέτριας έντασης ή

 Να αφιερώνουν τουλάχιστον 75 - 150 λεπτά εβδομαδιαίως σε αερόβια ΦΔ έντονης

έντασης ή να εκτελούν ένα ισοδύναμο σε ποσότητα συνδυασμό μέτριας προς έντονης

έντασης ΦΔ εβδομαδιαίως

 ΦΔ που ενδυναμώνει τους μύες & τα οστά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο

πρόγραμμα άσκησης τουλάχιστον 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.

 Να εκτελούν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα σύνθετες ασκήσεις ΦΔ που δίνουν

έμφαση στην ισορροπία, την κινητικότητα και την ενδυνάμωση με σκοπό την αύξηση

της λειτουργικής τους ικανότητας και την πρόληψη των τραυματισμών από πτώσεις.

 Να μειώσουν το χρόνο που ξοδεύουν σε καθιστικές συνήθειες ζωής και να τις

αντικαταστήσουν με οποιαδήποτε μορφή ΦΔ (ακόμα και με ήπιας έντασης ΦΔ).
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