
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ICF 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ICF  

 -Σο  ICF περικλείει όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ και κάποιεσ παραμζτρουσ 
τθσ ευθμερίασ ςχετικζσ με τθν υγεία  

  -Η ταξινόμθςθ δεν καλφπτει τισ περιπτϊςεισ που 
δε ςχετίηονται με τθν υγεία, όπωσ εκείνεσ που 
προκφπτουν από κοινωνικοοικονομικοφσ 

παράγοντεσ.  
 -Σο ICF αφορά ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. 

ηομείς υγείας : 

• όραζη,  

•ακοή,  

•μνήμη,  

•μάθηζη  

 

ηομείς ποσ ζτεηίζονηαι με 

ηην σγεία: 

•η μεηακίνηζη,  

•η εκπαίδεσζη και  

•η κοινωνική αλληλεπίδραζη 



ΔΟΜΗ ICF 

 Σο ICF παρζχει μία 

περιγραφι των 
καταςτάςεων όςον αφορά 
ςτθν ανκρϊπινθ 
λειτουργικότθτα και τουσ 
περιοριςμοφσ τθσ και 
χρθςιμεφει ωσ το  πλαίςιο 
που μπορεί να οργανϊςει 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.  



Σο ICF οργανϊνει τισ πλθροφορίεσ ςε 
δφο μζρθ. 

 

• Μζροσ Ι αναφζρεται ςτθ Λειτουργικότητα  
και την Αναπηρία  

• Μζροσ ΙΙ καλφπτει τουσ Παράγοντεσ 
Πλαιςίου.  

 



Μζροσ 1.  
Λειτουργικότθτα και Αναπθρία 

 
 α. Η παράμετροσ του Σϊματοσ  περιλαμβάνει δφο ταξινομήςεισ, μία 

για τισ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων του ςϊματοσ και μία για τισ 
ςωματικζσ δομζσ. Κάκε ταξινόμθςθ περιλαμβάνει 8 Κεφάλαια που 
οργανϊνονται  ςφμφωνα με τα ςωματικά ςυςτιματα. 

  

β. Η παράμετροσ των 
Δραςτηριοτήτων και 
Συμμετοχήσ καλφπτει όλο το 
εφροσ των τομζων που δείχνουν 
τισ πτυχζσ τθσ λειτουργικότθτασ 
τόςο από ατομικι όςο και από 
κοινωνικι πλευρά και 
περιλαμβάνει 9 Κεφάλαια. 
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Μζροσ 2.  
Παράγοντεσ Πλαιςίου 

  α. Η παράμετροσ των Περιβαλλοντικϊν Παραγόντων ζχουν 
αντίκτυπο ςε όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ λειτουργικότθτασ και 
τθσ αναπθρίασ και οργανϊνονται ςε μία ακολουκία από το 
άμεςο ατομικό περιβάλλον προσ το γενικό περιβάλλον και 
περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια. 

  

β. Η παράμετροσ των 
Ατομικϊν παραγόντων  
αποτελεί μεν παράμετρο 
των Παραγόντων Πλαιςίου 
αλλά δεν είναι 
ταξινομθμζνθ ςτο ICF λόγω 
τθσ μεγάλθσ κοινωνικισ και 
πολιτιςτικισ ποικιλίασ που 
τουσ χαρακτθρίηει. 

 



ICF 

ΜΕΡΟ 1 

Λειτουργικότθτα-
Αναπθρία 

Παράμετροσ 
ϊματοσ 

Σαξινόμθςθ για  

ωματικζσ 
Λειτουργίεσ 

8 Κεφάλαια 

Σαξινόμθςθ για 

ωματικζσ Δομζσ 

8 Κεφάλαια 

Παράμετροσ 
Δραςτθριοτιτων 
και υμμετοχισ 

9 Κεφάλαια 

ΜΕΡΟ 2 

Παράγοντεσ 
Πλαιςίου 

Παράμετροσ 
Περιβαλλοντικϊν 

Παραγόντων 

5 Κεφάλαια 

Παράμετροσ 
Ατομικϊν 

Παραγόντων 



Σωματικές Λειτοσργίες και Δομές 

Δραστηριότητες και Σσμμετοτή 



Μζροσ 1.  
Λειτουργικότθτα και Αναπθρία 

Χριςθ παραμζτρων 
 Τποδεικνφουν προβλιματα (π.χ. βλάβθ, 

περιοριςμόσ δραςτθριότθτασ ι περιοριςμόσ 
ςυμμετοχισ που ςυνοψίηονται κάτω από το 
γενικό όρο αναπηρία).  

 Τποδεικνφουν τουσ μθ προβλθματικοφσ 
(δθλαδι ουδζτερουσ) τομείσ υγείασ και των 
ςχετικϊν με τθν υγεία τομζων που 
ςυνοψίηονται με το γενικό όρο 
λειτουργικότητα. 

 



Μζροσ 2.  
Παράγοντεσ Πλαιςίου 
 Χριςθ παραμζτρων  

  Ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ 

 Οι  περιβαλλοντικοί παράγοντεσ αλλθλεπιδροφν 
με όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ Λειτουργικότθτασ 
και τθσ Αναπθρίασ.  

 Η βαςικι ζννοια τθσ παραμζτρου 
Περιβαλλοντικοί Παράγοντεσ είναι ο 
διευκολυντικόσ ι αναςχετικόσ αντίκτυποσ των 
γνωριςμάτων του φυςικοφ και κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ κακϊσ και των κοινωνικϊν 
τάςεων. 

 



Ερμηνεία Παραμζτρων 
 

 Οι παράμετροι τθσ Λειτουργικότθτασ και τθσ 
Αναπθρίασ ερμθνεφονται με τθ βοικεια 4 διακριτϊν 
αλλά ςχετιηόμενων εννοιϊν.  

 Οι Λειτουργίεσ και οι Δομζσ του Σϊματοσ μποροφν να 
ερμθνευτοφν με τθ βοικεια των αλλαγϊν ςτα 
φυςιολογικά ςυςτιματα ι ςτισ ανατομικζσ δομζσ.  

 Για το τμιμα των Δραςτηριοτήτων και τθσ Συμμετοχήσ 
είναι διακζςιμεσ οι ζννοιεσ Ικανότητα και Απόδοςη. 
Αυτζσ οι ζννοιεσ κακίςτανται λειτουργικζσ με τθ 
χρθςιμοποίθςθ των προςδιοριςτϊν.  

 

 

 

 

 



Μονάδα Ταξινόμηςησ 
 

 Η μονάδα ταξινόμθςθσ είναι οι κατηγορίεσ που αφοροφν 
ςτθν υγεία και ςτουσ τομείσ που ςχετίηονται με αυτιν τα 
άτομα δεν αποτελοφν μονάδεσ ταξινόμθςθσ.  

 Η υγεία και οι ςχετιηόμενεσ με τθν υγεία καταςτάςεισ 
μποροφν να περιγραφοφν με τθν επιλογι του κατάλλθλου 
κωδικοφ ή κωδικϊν τθσ κατθγορίασ.  

 Οι προςδιοριςτζσ είναι αρικμθτικοί και διευκρινίηουν τθν 
ζκταςθ ι το μζγεκοσ τθσ λειτουργικότθτασ ι τθσ 
αναπθρίασ ςε αυτιν τθν κατθγορία ι το βακμό που ζνασ 
περιβαλλοντικόσ παράγοντασ είναι διευκολυντικόσ ι 
λειτουργεί ωσ εμπόδιο.  

 



ΟΡΙΜΟΙ 

• Σωματικζσ Λειτουργίεσ είναι οι φυςιολογικζσ 
λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων του ςϊματοσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ψυχικϊν-
Νοθτικϊν λειτουργιϊν). 

• Σωματικζσ Δομζσ είναι τα ανατομικά μζρθ του 
ςϊματοσ όπωσ τα όργανα, τα άκρα και ςυςτατικά 
τουσ μζρθ. 

• Βλάβεσ είναι τα προβλιματα ςτθ λειτουργία ι 
δομι του ςϊματοσ, όπωσ μια ςθμαντικι 
ανωμαλία ι απϊλεια. 

  
 



ωματικζσ Λειτουργίεσ 

b1 Ψυχικές και νοητικές λειτουργίες 

b2 Αιςκθτιριεσ λειτουργίεσ και πόνοσ 

b3 Λειτουργίεσ τθσ φωνισ και τθσ ομιλίασ 

b4 Λειτουργίεσ του καρδιαγγειακοφ, αιμοποιθτικοφ, ανοςολογικοφ και 
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ 

b5 Λειτουργίεσ τθσ πζψθσ, του μεταβολιςμοφ και του ενδοκρινικοφ 
ςυςτιματοσ 

b6 Λειτουργίεσ του ουροποιθτικοφ και αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ 

b7 Νευρομυοςκελετικό ςφςτθμα και λειτουργίεσ ςχετικζσ με τθν 
κίνθςθ 

b8 Λειτουργίεσ του δζρματοσ και των ςχετικϊν δομϊν 



ωματικζσ Δομζσ 

s1 Δομές του νευρικοφ συστήματος 

s2 Σο μάτι, το αυτί και οι ςχετιηόμενεσ δομζσ 

s3 Δομζσ ςχετικζσ με τθ φωνι και τθν ομιλία 

s4 Δομζσ του καρδιαγγειακοφ, ανοςοποιθτικοφ και αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ 

s5 Δομζσ ςχετικζσ με τθ πζψθ, το μεταβολιςμό και το ενδοκρινικό 
ςφςτθμα 

s6 Δομζσ ςχετικζσ με το ουροποιθτικό και το αναπαραγωγικό 
ςφςτθμα 

s7 Δομζσ ςχετικζσ με τθν κίνθςθ 

s8 Δζρμα και ςχετικζσ δομζσ 



Μζροσ 1.  
Λειτουργικότθτα και Αναπθρία 

  

 

 

   ΩΜΑΣΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΚΑΙ ΔΟΜΕ-ΒΛΑΒΕ  

 



 Οι ωματικζσ Λειτουργίεσ και Δομζσ ςυγκροτοφν 
δφο διαφορετικζσ ταξινομιςεισ τθσ Παραμζτρου 
του Σϊματοσ. Αυτζσ οι δφο ταξινομιςεισ ζχουν 
ςχεδιαςτεί για παράλλθλθ χριςθ. 

 

 βαςικζσ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ "λειτουργίεσ όραςθσ"  

 δομικά ςυγγενι ςτοιχεία "οφκαλμόσ και ςχετιηόμενεσ δομζσ" 

 



  Οι ςωματικζσ λειτουργίεσ και δομζσ είναι 
ταξινομθμζνεσ ςφμφωνα με τα ςυςτιματα του 
ςϊματοσ, και επομζνωσ δεν πρζπει να 
ταυτίηονται με τα όργανα. 

 

 Σο ϊμα  αναφζρεται ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό 
ωσ ςφνολο και ωσ εκ τοφτου περιλαμβάνει τον 
εγκζφαλο και τισ λειτουργίεσ του. Άρα, οι 
νοητικζσ και ψυχικζσ λειτουργίεσ είναι 
ενταγμζνεσ ςτισ ςωματικζσ λειτουργίεσ. 

 



 Οι βλάβεσ που κωδικοποιοφνται ςτο ICF πρζπει 
να είναι ανιχνεφςιμεσ ι παρατθριςιμεσ από 
άλλουσ ι από το ενδιαφερόμενο άτομο είτε από 
άμεςθ παρατιρθςθ είτε ωσ ςυμπζραςμα μετά 
από παρατιρθςθ.  

 Σα βιολογικά κεμζλια που αφοροφν ςτισ βλάβεσ  
ςφμφωνα με τθ γνϊςθ ςε επίπεδο ιςτϊν, 
κυττάρων ι ακόμα και ςτο υποκυτταρικό και 
μοριακό επίπεδο δεν κατθγοριοποιοφνται. 



 Οι βλάβεσ αντιπροςωπεφουν μία απόκλιςθ 
από τα γενικά αποδεκτά από τον πλθκυςμό 
πρότυπα τθσ βιοϊατρικισ κατάςταςθσ του 
ςϊματοσ και των λειτουργιϊν του και ο 
κακοριςμόσ των ςυςτατικϊν του 
αναλαμβάνεται πρωτίςτωσ από εκείνουσ που 
είναι κατάλλθλοι να κρίνουν. 



 Οι βλάβεσ μπορεί να είναι μόνιμεσ ι προςωρινζσ,  

 προοδευτικζσ ι παλίνδρομεσ,  

 ςτατικζσ, διαλείπουςεσ ι ςυνεχείσ.  

 Η απόκλιςθ από το κανονικό μπορεί να είναι 
ιπια, ςοβαρι ι να κυμαίνεται κατά τθ διάρκεια 
του χρόνου.  

 Αυτά τα χαρακτθριςτικά περιζχονται ςε 
περαιτζρω περιγραφζσ κυρίωσ ςτουσ κϊδικεσ με 
τθ βοικεια των προςδιοριςτϊν. 

 



 Οι βλάβεσ δεν εξαρτϊνται από τθν αιτία ι από το 
πϊσ αναπτφςςονται. 

 Οι βλάβεσ είναι ευρφτερεσ και περιεκτικότερεσ 
ωσ ζννοιεσ από τισ διαταραχζσ ι τισ νόςουσ. 

 Οι βλάβεσ μπορεί να αποτελοφν μζροσ ι 
ζκφραςθ μίασ κατάςταςθσ υγείασ χωρίσ αυτό να 
υποδθλϊνει ότι μία νόςοσ είναι παροφςα ι ότι το 
άτομο νοςεί. 

 Οι βλάβεσ μπορεί να καταλιξουν ςε άλλεσ 
βλάβεσ. 

 

 

 

 



 

 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ αλλθλεπιδροφν 
με τισ λειτουργίεσ του ςϊματοσ. 

 



Μζροσ 1.  
Λειτουργικότθτα και Αναπθρία 

 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-
ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ  

 



 Οι τομείσ που αφοροφν ςτισ παραμζτρουσ 
Δραςτθριοτιτων και υμμετοχισ δίνονται ςε 
ζναν ενιαίο κατάλογο που καλφπτει το πλιρεσ 
φάςμα των τομζων τθσ ηωισ από τθ βαςικι 
εκμάκθςθ μζχρι τισ πιο ςφνκετεσ περιοχζσ 
όπωσ οι διαπροςωπικζσ αλλθλεπιδράςεισ.  

  

 Οι τομείσ κακορίηονται με δφο προςδιοριςτζσ, 
τθν απόδοςθ και τθν ικανότθτα. 

 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 



Ο προςδιοριςτισ τθσ απόδοςθσ περιγράφει τι 
κάνει ζνα άτομο ςτο παρόν περιβάλλον του. 

Επειδι το παρόν περιβάλλον περιλαμβάνει ζνα 
κοινωνικό πλαίςιο, θ απόδοςθ μπορεί επίςθσ 
να γίνει κατανοθτι ωσ “εμπλοκι ςε μία 
κατάςταςθ ηωισ”. 

Αυτό το πλαίςιο περιλαμβάνει τουσ 
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ που μποροφν 
να κωδικοποιθκοφν . 



 Ο προςδιοριςτισ τθσ ικανότθτασ περιγράφει 
τθν ικανότθτα ενόσ ατόμου να εκτελζςει ζνα 
ζργο ι μία πράξθ.  

 Για να αξιολογθκεί θ πλιρθσ ικανότθτα του 
ατόμου κα πρζπει να υπάρχει ζνα 
"τυποποιθμζνο περιβάλλον" το οποίο να 
εξουδετερϊνει το διαφορετικό αντίκτυπο που 
ζχει θ ποικιλία του περιβάλλοντοσ ςτθν 
ικανότθτα του ατόμου.  



 Σο χάςμα ανάμεςα ςτθν απόδοςη και τθν 
ικανότητα απεικονίηει τθ διαφορά που 
υπάρχει μεταξφ του αντίκτυπου που αςκεί 
από τθ μία το παρόν περιβάλλον και από τθν 
άλλθ το ενιαίο-τυποποιθμζνο περιβάλλον. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο παρζχει ζνα χριςιμο 
οδθγό ωσ προσ το τι μπορεί να γίνει ςτο 
περιβάλλον του ατόμου προκειμζνου να 
βελτιωκεί θ απόδοςθ του. 

 



 Οι περιοριςμοί αξιολογοφνται ςε ςφγκριςθ με τα γενικά αποδεκτά 
πρότυπα των πλθκυςμϊν. 

 Ο περιοριςμόσ περιγράφει τθν αςυμφωνία μεταξφ τθσ 
παρατθρθκείςασ  και τθσ αναμενόμενθσ απόδοςησ. Η 
αναμενόμενθ απόδοςθ είναι το πρότυπο που ιςχφει για τον 
πλθκυςμό, το οποίο αντιπροςωπεφει τθν εμπειρία των ανκρϊπων 
χωρίσ τθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ υγείασ.  

 Σο ίδιο πρότυπο χρθςιμοποιείται ςτον προςδιοριςτι ικανότητα 
ζτςι ϊςτε κάποιοσ να μπορεί να ςυμπεράνει τι μπορεί να γίνει ςτο 
περιβάλλον του ατόμου προκειμζνου να βελτιωκεί θ απόδοςθ του. 

 Ζνα πρόβλθμα ςτθν απόδοςθ μπορεί να προκφψει άμεςα από το 
περιβάλλον ακόμα και όταν το άτομο δεν ζχει καμία νόςο, λόγω 
προκατάλθψθσ ι ςτιγματιςμοφ (άρνθςθ προςφοράσ εργαςίασ ςε 
οροκετικά άτομα). 

 
 



Μζροσ 2.  
Παράγοντεσ Πλαιςίου 

 Οι Παράγοντεσ Πλαιςίου αντιπροςωπεφουν 
το πλιρεσ ςκθνικό τθσ ηωισ και τθσ διαβίωςθσ 
ενόσ ατόμου και περιλαμβάνουν δφο 
παραμζτρουσ 

  τουσ Περιβαλλοντικοφσ και  

 τουσ Ατομικοφσ Παράγοντεσ  

 οι οποίοι μπορεί να ζχουν αντίκτυπο ςε άτομο 
με δεδομζνθ κατάςταςθ υγείασ. 

 



 Οι Περιβαλλοντικοί Παράγοντεσ αποτελοφν 
το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον κακϊσ 
και τθν κοινωνικι ςτάςθ μζςα ςτθν οποία οι 
άνκρωποι ηουν και διευκφνουν τθ ηωι τουσ.  

 Αυτοί οι παράγοντεσ είναι ζξω από τα άτομα 
και μπορεί να ζχουν θετική ή αρνητική 
επίδραςθ ςτθν απόδοςθ του ατόμου ωσ μζλοσ 
τθσ κοινωνίασ και ςτθν ικανότθτά του.  

  



Περιβαλλοντικοί Παράγοντεσ 

 Οι Περιβαλλοντικοί Παράγοντεσ ςτθν ταξινόμθςθ 
οργανϊνονται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να εςτιάςουν ςε 
δφο διαφορετικά επίπεδα. 

 α. το ατομικό επίπεδο, δθλαδι ςτο άμεςο περιβάλλον του 
ατόμου που ςυμπεριλαμβάνει πλαίςια όπωσ το ςπίτι, το 
ςχολεία, ο εργαςιακόσ χϊροσ. ε αυτό το επίπεδο 
περιλαμβάνονται τα φυςικά και υλικά χαρακτθριςτικά του 
περιβάλλοντοσ με τα οποία ζνα άτομο ζρχεται αντιμζτωπο, 
κακϊσ και θ άμεςθ επαφι με τουσ άλλουσ, όπωσ θ 
οικογζνεια, οι γνωςτοί, οι ςυνάδελφοι και οι ξζνοι. 

 β. το κοινωνικό επίπεδο, δθλαδι ςτισ επίςθμεσ και 
ανεπίςθμεσ κοινωνικζσ δομζσ, υπθρεςίεσ και γενικότερεσ 
προςεγγίςεισ ι ςυςτιματα ςτθν κοινότθτα ι τθν κοινωνία 
που ζχουν αντίκτυπο ςτα άτομα. 

 
 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ  
 

Σομείσ περιβαλλοντικϊν παραγόντων 

 

e 1  Προϊόντα και τεχνολογία 

e 2  Φυςικό περιβάλλον και ανκρωπογενείσ 
μεταβολζσ του  περιβάλλοντοσ 

e 3  Τποςτιριξθ και ςχζςεισ 

e 4  τάςεισ ( απόψεισ, πεποικιςεισ) 

e 5  Τπθρεςίεσ, ςυςτιματα και πολιτικζσ 

 



Ατομικοί Παράγοντεσ 

 Οι Ατομικοί Παράγοντεσ αποτελοφν το ιδιαίτερο 
υπόβακρο τθσ ηωισ και διαβίωςθσ ενόσ ατόμου και 
περιλαμβάνουν χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του ατόμου 
τα οποία δεν αποτελοφν μζροσ τθσ κατάςταςθσ υγείασ του. 

  Σζτοιοι είναι θ θλικία, το φφλο, θ φυλι, μόρφωςθ, 
επάγγελμα, παρελκοφςα και τρζχουςα εμπειρία, πρότυπο 
ςυμπεριφοράσ και φφοσ χαρακτιρα, ατομικά ψυχολογικά 
προτεριματα και άλλα τα οποία μποροφν όλα ι μερικά να 
διαδραματίςουν ρόλο ςτθν αναπθρία ςε οποιοδιποτε 
επίπεδο  

 Οι Ατομικοί Παράγοντεσ δεν ταξινομοφνται ςτο ICF άλλα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο γενικό ςχιμα προκειμζνου να 
τονιςτεί θ ςυμβολι τουσ και ο αντίκτυποσ τουσ ςτθν 
ζκβαςθ ςτθν υγεία των ατόμων. 

 



ΕΠΙΜΤΘΙΟ 

 Η Αναπηρία χαρακτθρίηεται ωσ θ ζκβαςθ τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ ενόσ 
ατόμου και των ατομικϊν παραγόντων από τθ μία, και 
των εξωτερικϊν παραγόντων που αντιπροςωπεφουν 
τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ το άτομο ηει από τθν άλλθ.  

 Εξαιτίασ αυτισ τθσ ςχζςθσ διαφορετικά περιβάλλοντα 
πικανόν να ζχουν πολφ διαφορετικό αντίκτυπο ςτο 
ίδιο άτομο με μία δεδομζνθ κατάςταςθ υγείασ. 

 Ζνα περιβάλλον με εμπόδια ι χωρίσ διευκολυντζσ, κα 
περιορίςει τθν απόδοςθ του ατόμου, ενϊ άλλα 
περιβάλλοντα που είναι περιςςότερα διευκολυντικά 
μπορεί να αυξιςουν αυτιν τθν απόδοςθ. 


