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CNP Ασφαλιστική Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας

Χορηγός

Κώστας Ιουλιανός 

Φυσιοθεραπευτής 

Κέντρο Αποκατάστασης –

Φυσικοθεραπευτήριο

Αγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής



Τι είναι μυοσκελετικές (ΜΣΠ) 

παθήσεις;

▪ Οι ΜΣΠ είναι βλάβες των ανατομικών

δομών όπως οι μύες, οι σύνδεσμοι, οι 

τένοντες, οι αρθρώσεις, τα νεύρα ή το 

τοπικό κυκλοφορικό σύστημα



Έρευνες

Τα συμπτώματα ΜΠ ανάμεσα στους εργαζόμενους 
σε γραφειακούς χώρους αφορούν* : 

▪ Κεφάλι/αυχένας 42%

▪ Μέση  34%

▪ Άνω πλάτη 28%

▪ Καρποί/χέρια 20%

▪ Ώμοι 16%

▪ Ποδοκνημικές/ πόδια 13%

▪ Γόνατα 12%, Ισχία 6%, Αγκώνες 5% 

* Janwantanakul, 2008



Το πρόβλημα εμφάνισης 

ΜΣΠ
60 % των εργαζομένων που έχουν πρόβλημα με την υγεία τους 

και που σχετίζεται με την εργασία τους, θεωρούν ότι οι ΜΣΠ 

είναι το σοβαρότερό τους πρόβλημα

Οι γυναίκες αναφέρουν ελαφρώς περισσότερες ΜΣΠ 

συγκριτικά με τους άντρες  

Το πρόβλημα εμφάνισης ΜΣΠ είναι εντονότερο στους 

εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας

Τα ατυχήματα που σχετίζονται με ΜΣΠ στην εργασία     

συγκαταλέγονται στα πλέον συχνά    εργατικά ατυχήματα



ΜΣΠ - Το σοβαρότερο 

πρόβλημα υγείας που 

σχετίζεται με την εργασία

Πηγή: Eurostat, έκτακτη εν ότητα της έρευν ας για την  αγορά εργασίας με τίτλο «Εργατικά ατυχ ήματα και άλλα προβλήματα υγείας που σχ ετίζον ται με την  εργασία» (2013) 

Ποσοστό εργαζομένων που αναφέρουν πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία, ανά είδος προβλήματος, ΕΕ των 27, 2013

Μυοσκελετικές

παθήσεις

Άγχος, κατάθλιψη, 

ανασφάλεια

Άλλο 5%: άλλο – δεν προσδιορίζεται 

5%: κεφαλαλγία, κόπωση των ματιών

4%: καρδιαγγειακές παθήσεις

4%: πνευμονικές παθήσεις

2%: στομαχικό, ηπατικό, νεφρικό ή 

πεπτικό πρόβλημα

1%: δερματικά προβλήματα

1%: διαταραχές στην ακοή

1%: λοιμώδη νοσήματα

Από το σύνολο των εργαζομένων που έχουν πρόβλημα υγείας που 

σχετίζεται με την εργασία, ποσοστό περίπου 60 % θεωρεί ότι οι ΜΣΠ είναι το 

σοβαρότερό τους πρόβλημα



ΜΣΠ ανά φύλο

Πηγή: Panteia, με βάση την  έκτη (2015) ευρωπαϊκή έρευν α για τις συν θήκες εργασίας (EWCS)

Ποσοστό εργαζομένων που ανέφεραν διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις τους τελευταίους 12 μήνες, ανά φύλο, ΕΕ των 28, 2015

Μυϊκοί πόνοι στα κάτω άκρα

Οι γυναίκες αναφέρουν ότι πάσχουν από ΜΣΠ σε ελαφρώς υψηλότερα 

ποσοστά από τους άνδρες

Μυϊκοί πόνοι στους ώμους, στον 

αυχένα και/ή στα άνω άκρα

Οσφυαλγία

Μία ή περισσότερες μυοσκελετικές 

παθήσεις

Γυναίκες

Άνδρες



Το πρόβλημα εμφάνισης ΜΣΠ 

είναι εντονότερο στους 

εργαζομένους μεγαλύτερης 

ηλικίας

Πηγή: Panteia, με βάση την  έκτη (2015) ευρωπαϊκή έρευν α για τις συν θήκες εργασίας (EWCS)

Ποσοστό εργαζομένων που ανέφεραν διάφορες μυοσκελετικές παθήσεις τους τελευταίους 12 μήνες, ανά ηλικιακή ομάδα, ΕΕ των 28, 2015

Μυϊκοί πόνοι 

στα κάτω άκρα Μυϊκοί πόνοι 

στους ώμους, 

στον αυχένα 

και/ή στα άνω 

άκρα

Οσφυαλγία
Μία ή περισσότερες 

μυοσκελετικές παθήσεις

Κάτω των  25 25-39 40-54 55 και άν ω



Οι ΜΣΠ έχουν επιπτώσεις στη γενική υγεία των εργαζομένων.

Το ποσοστό των εργαζομένων με (πολύ) καλή υγεία είναι 
μικρότερο για τους εργαζόμενους που πάσχουν από ΜΣΠ  

Πονοκέφαλοι, γενική κόπωση και προβλήματα ύπνου 

επηρεάζουν τις ζωές των εργαζομένων που υποφέρουν από 

ΜΣΠ

Οι εργαζόμενοι με ΜΣΠ απουσιάζουν κατά κανόνα συχνότερα 

από την εργασία σε σύγκριση με τους λοιπούς εργαζομένους

Πολύ υψηλό το κόστος των επιπτώσεων των ΜΣΠ σε 

οικονομικό επίπεδο

Επιπτώσεις των ΜΣΠ



Επιπτώσεις των ΜΣΠ -

Κόστος

▪Το κόστος που σχετίζεται με τις ΜΣΠ είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί και να συγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

▪Στη Γερμανία οι ΜΣΠ το 2016  ευθύνονταν για 

απώλεια παραγωγής  που εκτιμάται σε 17.200 

εκατομμύρια EUR (αντιστοιχεί σε 0.5% του ΑΕΠ)



• Οι ΜΣΠ επηρεάζουν 40 εκ. Ευρωπαίους και 

κοστίζουν 0,5- 2% του ΑΕΠ

• Οι ΜΣΠ είναι ανάμεσα στις 6 πιο συχνές 

ασθένειες στην Ευρώπη.

EODS, Eurostat, 2004

Στατιστικά στοιχεία από την ΕΕ



Μελέτη για τις ΜΣΠ στην Κύπρο*

• 18,5% του πληθυσμού: πόνος στα οστά, τις 

αρθρώσεις ή τους μύες

• � Εργασίες που προκαλούν μυοσκελετικές 

παθήσεις 

– Παρατεταμένη στατική θέση

– επαναληπτικές κινήσεις χεριού και βραχίονα.
* Μελέτη για την «αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο όσον αφορά τις 

σωματικές και ψυχικές παθήσεις των εργαζομένων», Cymar market Research Ltd, 

για την Επιθεώρηση Εργασίας Κύπρου, Νοέμβριος 2006.



• 89% εργαζομένων: εργασία με επώδυνη και 

κουραστική στάση

• 77% εργαζομένων: εργασία επαναληπτικές κινήσεις 

του χεριού και του βραχίονα.

• �Οι εργασίες που προκαλούν προβλήματα απαιτούν: 

– ταχύτητα και στενά χρονοδιαγράμματα (60%) 

– μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων φορτίων (57%).

Μελέτη για τις ΜΣΠ στην Κύπρο



Η ανατομία της σπονδυλικής στήλης



Σπονδυλική Στήλη



Μύες και Σύνδεσμοι της Σ.Σ



Η δομή του σπονδύλου



Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι



Σε τι εξυπηρετούν οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι

▪ Οι μεσοσπονδύλιοι 

δίσκοι μοιάζουν με 

αμορτισέρ:

Εξομαλύνουν τα φορτία 

που ασκούνται στη 

σπονδυλική στήλη



Η μεταβολή του σχήματος του δίσκου 

κατά τις κινήσεις του σώματος



Νωτιαίος μυελός- νευρικές ρίζες



Προβλήματα της Ο.Μ.Σ.Σ

▪ Οσφυαλγία (οξύ μηχανικό άλγος στην οσφύ)

▪ Ισχιαλγία (ριζιτικό άλγος)

▪ Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου (προβολή του 

πηκτοειδούς πυρήνα δια του ινώδους 

δακτυλίου)



Συμπτωματολογία

▪ Πόνος στην οσφύ

▪ Άλγος στο κάτω άκρο

▪ Νευρολογική σημειολογία 

▪ Σπονδυλική δυσμορφία



Συχνότητα

▪ 70% - 85% του πληθυσμού

▪ Είναι η 2η αιτία απουσίας από την εργασία 

μετά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού

▪ 90% των περιπτώσεων υποχωρεί μέσα σε 

6 εβδομάδες

▪ 5% το άλγος υποχωρεί στις 12 εβδομάδες
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Παράγοντες κινδύνου

• Ατομικοί (ηλικία, φύλο, σωματική διάπλαση, γενετική προδιάθεση, 

φυσική κατάσταση, τρόπος ζωής)(Nachemson &Vingard 2000)

• Εμβιομηχανικοί που έχουν σχέση με τη τις 

απαιτήσεις τις εργασίας και τη σωματική 
καταπόνηση που συνεπάγεται (Frank et al 1996, Vingard & 

Nachemson 2000)

• Ψυχοκοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες 
(πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές για την οσφυαλγία, έλλειψη 

συνεργασίας, επικοινωνίας και υποστήριξης  από τη διεύθυνση και 

κακή οργάνωση εργασίας)



▪ Βαριά χειρωνακτική εργασία

▪ Επαναλαμβανόμενη άρση βάρους και περιστροφής

▪ Καταπόνηση στάσης σώματος

▪ Στατικού τύπου εργασία 

▪ Μικρή εργασιακή ικανοποίηση

▪ Φτωχή φυσική κατάσταση

▪ Κάπνισμα

Παράγοντες κινδύνου Μ.Σ.Π. Ο.Μ.Σ.Σ.
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Οσφυαλγία-Εισαγωγή
• Συνηθισμένο πρόβλημα υγείας -Αναπόφευκτη 

επίπτωση της ζωής (Snook S.H. 2004)

• Επηρεάζει 2/3 ενήλικα πληθυσμού (Snook S.H. 2004)

• 60% των περιστατικών υποτροπιάζει (Linton et al 1998, 
Stephen M. 2005)

• 40% καταλήγει χρόνιο πρόβλημα (ανάλογα με τον 
πληθυσμό και τον ορισμό της οσφυαλγίας) (Wasiak R. 
et al 2003)

• Σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων υγείας που 
σχετίζονται με την εργασία (Waxman et al 2000)
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Οσφυαλγία-αίτια

• Μόνο στο 1% υπάρχει σοβαρή 

παθολογία και αναγνωρίζεται με τα 

“Red Flags”

• 5-10% συνοδεύεται με ριζιτικά 

συμπτώματα

• Πάνω από 90% των περιπτώσεων είναι 

μηχανικής αιτιολογίας 
(σχετίζεται με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το σώμα μας)

Carter et al 2000
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Οσφυαλγία-αίτια 

Δυσκολία στον εντοπισμό με ακρίβεια

της αρχικής αιτίας-της δομής που προκαλεί τον πόνο

→ Χωρίς παθολογοανατομική διάγνωση 

→ Περιορισμός του πεδίου πρόληψης

→ Λόγος για εντοπισμό και 

αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου 



Ισχιαλγία



Η πορεία του ισχιακού νεύρου



Κήλη Μ.Δ.



Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου



Τι προκαλεί την κήλη του δίσκου;

▪ Εκφύλιση του δίσκου

▪ Παθήσεις του δίσκου

▪ Ανώμαλες φορτίσεις στη Σ.Σ.

▪ Χρόνια καταπόνηση



Εκφύλιση σπονδύλων και δίσκου



Η φόρτιση που 

ασκείται στο 

δίσκο είναι 

ανάλογη με τη 

θέση του 

σώματος



Αυχενικό  σύνδρομο

• Αποτελεί ένα σύνολο 
συμπτωμάτων που η 
αιτιολογία τους εδράζεται 
στην ινιο-αυχενο-ωμική 
περιοχή κυρίως αλλά 
μπορεί να προέρχεται και 
από άλλες περιοχές του 
σώματος όπως το 
κεφάλι, ο θώρακας, η 
υπόλοιπη σπονδυλική 
στήλη ή και τα κάτω άκρα 
(απώτερη αιτιολογία)    



Συμπτώματα αυχενικού 

συνδρόμου

1. Πόνος (ινιακός, αυχενικός, ραχιαίος, 

ωμικός και συχνά πρόσθιος θωρακικός)

2. Μυϊκός σπασμός (κυρίως αυχενικών και 

ραχιαίων μυών)

3. Ύπαρξη επώδυνων σημείων (t.p)

4. Κεφαλαλγία

5. Οπτικές και ακουστικές διαταραχές.



6. Αιμωδίες στα άνω άκρα ή και περιφερικά άλγη. 

7. Περιορισμός της κινητικότητας της Α.Μ και της 

κεφαλής  .

8. Ζάλη, ίλιγγος, ναυτία και εμετός.

9. Διαταραχές της ψυχοσύνθεσης ή και της 

συμπεριφοράς (άγχος, κατάθλιψη, 

αντικοινωνικότητα κ.α)   

10. Πόνος μπροστά στον λαιμό και 

δυσκαταποσία. 

Συμπτώματα αυχενικού 

συνδρόμου



Προκρούστεια   ή…εργονομική 

προσέγγιση…;



«Εργονομία»;

< έργον + νόμος

Η επιστήμη που μελετά τους 

νόμους που διέπουν την 

παραγωγή έργου από τον 

άνθρωπο. 
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H Εργονομία

Ενδιαφέρεται για τη μείωση του σωματικού,

νοητικού και ψυχικού φορτίου/επιβάρυνσης

των εργαζομένων

Εξετάζει

• τους παράγοντες κινδύνου τα χαρακτηριστικά 
δηλαδή που κάνουν κάποια άτομα πιο επιρρεπή στην 
οσφυαλγία και 

• τους προγνωστικούς παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα μετά την εμφάνιση της. 



Ποιος είναι ο ρόλος μας;

▪ Πρόληψη 

▪ Αντιμετώπιση 

▪ Αποκατάσταση



Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας

ΠΡΟΛΗΨΗ

▪ σωστή στάση 

▪ τεχνικές μεταφοράς βάρους/ χειρισμοί

▪ βοηθήματα/ εξοπλισμός

▪ άσκηση/ καλή φυσική κατάσταση

▪ χαλάρωση/ διατάσεις



Σωστή καθιστή θέση





Τι αποφεύγουμε



Σωστή όρθια θέση



Εργασία στην όρθια θέση



Εργασία στην όρθια θέση





Σωστό ή Λάθος;



Σωστό ή Λάθος;



Σωστό ή Λάθος;



Σωστό ή Λάθος;



Σωστό ή Λάθος;



Σωστό ή Λάθος;



Σωστό ή Λάθος;



Τεχνικές μεταφοράς βάρους

Χειρισμοί



Επίδραση βάρους στο σώμα









Συμπέρασμα

Όσο πιο μακριά είναι το βάρος από το 

σώμα τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση 

στην πλάτη και ειδικά στο μ.δ.



Σωστή διαχείριση φορτίου



Σωστή διαχείριση φορτίου



Σωστή διαχείριση φορτίου



Συμπέρασμα 

Οι μύες της Σ.Σ. σκοπό έχουν να 

σταθεροποιούν τον άνω κορμό. Γι’ αυτό 

για να αποφύγουμε την καταπόνηση 

τους πρέπει να χρησιμοποιούμε τους 

μύες των ποδιών που είναι ανατομικά 

κατασκευασμένοι να σηκώνουν το

βάρος του σώματος και ό,τι κουβαλά.



Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

• Φαρμακευτική Αγωγή 

• Ανάπαυση και ορθωτική υποστήριξη.

• Φυσιοθεραπεία



Στόχοι φυσιοθεραπείας

▪ Βραχυπρόθεσμοι 

▪ Μακροπρόθεσμοι



Βραχυπρόθεσμοι

▪ Αύξηση της λειτουργικής ικανότητας του 

ασθενούς

▪ Μείωση του πόνου

▪ Ψυχολογική στήριξη

▪ Εκπαίδευση του ασθενούς



Μακροπρόθεσμοι

▪ Αποκατάσταση και επιστροφή του 
ασθενούς στον εργασιακό χώρο

▪ Εκπαίδευση – Εργονομία

▪ Βελτίωση της φυσικής κατάστασης

▪ Έλεγχος του σωματικού βάρους

▪ Διακοπή του καπνίσματος



Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση

▪ Στενή επαφή με τον θεράποντα ιατρό του 

ασθενούς

▪ Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση

▪ Θεραπευτικό πλάνο

▪ Σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος



Μέθοδοι θεραπείας
• Ηλεκτροφυσικά μέσα

– Ρεύματα

– Υπέρηχοι

– Laser

– Κρουστικός υπέρηχος (shockwave)

– Μαγνητικά πεδία

– Μηχάνημα αποσυμπίεσης του μ.δ.

• Κινησιοθεραπεία 

• Θεραπευτική μάλαξη 

• Υδροθεραπεία



Βοηθήματα/εξοπλισμός

Στην αγορά υπάρχουν διάφορα 

βοηθήματα που μπορούν να βοηθήσουν 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 

μυοσκελετικών παθήσεων.



Βοηθήματα/εξοπλισμός
Υποπόδιο



Βοηθήματα/εξοπλισμός
Ανατομικό μαξιλάρι



Βοηθήματα/εξοπλισμός

Στήριγμα μέσης



Εργονομικό πληκτρολόγιο

Βοηθήματα/εξοπλισμός



Εργονομικό mouse pad

Βοηθήματα/εξοπλισμός



Εργονομικό pad

Βοηθήματα/εξοπλισμός



Εξοπλισμός: Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής



Πληκτρολόγιο - Ποντίκι



Πληκτρολόγιο - Ποντίκι



Καλώδια



Τηλέφωνο



Έπιπλα: Κάθισμα



Έπιπλα: Κάθισμα



Έπιπλα: Κάθισμα



Γραφείο



Περιβάλλον



Περιβάλλον



Αντανάκλαση



Αντανάκλαση



Don’t take your 

musculoskeletal problem lying 

down!



SITTING IS THE NEW 

SMOKING 
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LOWER BACK 

STABILITY

• ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

ΛΕΚΑΝΗΣ

• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΩΝ 

(εγκάρσιος κοιλιακός)

• ΥΠΤΙΑ – ΚΑΘΙΣΤΗ –

ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ

• ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

• STABILIZER
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Level II: Stabilization and Strength
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Ασκήσεις 

Σταθεροποίησης



©2005. The Hygenic Corporation.

PNF & Stabilization



©2005. The Hygenic Corporation.

Ασκήσεις Θωρακικής μοίρας



©2005. The Hygenic Corporation.

Εκτατικές Ασκήσεις  Θωρακικής 

μοίρας



Increase Core Emphasis
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Chronic Neck Pain Protocol
Ylinen et al. 1994, 2003, 2006



Chronic Neck Pain Protocol

• Ylinen Protocol
– Thera-Band Dynamic Isometrics

– 4-directions, 15 reps, 80% 1RM (“high intensity”)

– 5 times per week (45 minutes)

– Plus Isotonic training of upper extremities 
• Shrugs, presses, curls, bent-over rows, flies, pullovers

• 1-3 sets of 15 to 20RM

– 3x/wk x 12 months

• Outcomes
– 60 to 110% increase in neck strength

– Maintained for 12 months

– Decreased pain sensitivity



Postural Impairment

• Restore muscle balance

• Improve alignment (Brügger)
Brügger’s Upper Body Exercise

Open Hands > Wrist Extension > Supination > Ext. Rot > Abduction + Extension



Elbow Extension



Elbow Flexion



Lower Body Exercises



Standing Hip Extension



Standing Hip Abduction



Standing Hip Adduction



Standing Hip Flexion



Sitting Knee Extension



Standing Knee Flexion



Squat



Lunge



Calf Raise



Ankle Dorsiflexion



Ankle Plantarflexion



Trunk Exercises



Supine Abdominal Crunch



Long-sitting Back Extension



Standing Side Bending



Functional Exercises



Functional Overhead Reaching



Functional Overhead Pressing



Functional Pushing



Functional Pulling



Diagonal Lifting



Diagonal Chopping



Functional Baseball Swing



Functional Golf Swing



Γνώθι σαυτόν

• Μην ξεπερνάτε τα όριά σας όταν αθλείστε

• Να γνωρίζετε τα όριά σας, ανάλογα με την 

ηλικία και την φυσική σας κατάσταση

• Μην ξεχνάτε: οι περισσότεροι 

τραυματισμοί συμβαίνουν στους «αθλητές 

του σαββατοκυρίακου».



Ευχαριστώ


