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Eισαγωγή: Οι μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία αποτελούν 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας. 

Όλοι οι επαγγελματίες υγείας εκτίθενται καθημερινά σε διάφορους φυσικούς και 

ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο μυοσκελετικών 

διαταραχών. 

Σκοπός της μελέτης: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των μυοσκελετικών 

διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία και της ανίχνευσης άγχους στο 

νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Eπιπλέον στόχοι της μελέτης είναι: α)Ανίχνευση μυοσκελετικών διαταραχών και 

άγχους στους νοσηλευτές, β)  Καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης μυοσκελετικών 

διαταραχών και άγχους στους νοσηλευτές, γ) Ανίχνευση των αιτιών ανάπτυξης 

μυοσκελετικών διαταραχών και άγχους στο περιβάλλον εργασίας των νοσηλευτών, δ) 

Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών στους 

νοσηλευτές, ε) Η συσχέτιση της απουσίας από την εργασία και της δαπάνης για την 

αυτοφροντίδας των νοσηλευτών εξαιτίας μυοσκελετικών ενοχλημάτων 

Υλικά και μέθοδοι: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη όπου μοιράστηκαν 510 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 34 (κλινικές, μονάδες, εργαστήρια). Από τα 510 

επιστράφηκαν 262 ερωτηματολόγια από τα οποία τα 227 συμπληρώθηκαν πλήρως, 

ενώ 35 ερωτηματολόγια για λόγους που σχετίζονται με το εργασιακό φορτίο δεν 
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συμπληρώθηκαν. Χρησιμοποιήθηκε το Nordic Questionairre για τη διερεύνηση του 

επιπολασμού των μυοσκελετικών συμπτωμάτων, το Short Anxiety Screening Test ( 

SAST ) για την ανίχνευση του άγχους ενώ κατασκευάστηκε εργαλείο συλλογής 

πληροφορίας για τα κλινικό – δημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του 

νοσηλευτικού προσωπικού του ΠΑΓΝΗ όπως το φύλο, ημερομηνία γέννησης, 

δείκτης μάζας σώματος, νοσηρότητα, συνήθειες υγείας κ.τ.λ. 

Αποτελέσματα: Από το δείγμα της μελέτης (184/227, 88,0%,) ήταν γυναίκες οι 

οποίες αποτέλεσαν τη πλειονότητα του δείγματος. Το 82,1 % των νοσηλευτών έχει 

εμφανίσει τουλάχιστον ένα μυοσκελετικό σύμπτωμα τους τελευταίους 12 μήνες. Ο 

συνολικός επιπολασμός  μυοσκελετικών συμπτωμάτων  τους τελευταίους 12 μήνες  

έχει ως εξής:  αυχένας (110/227, 53,9%) , ώμος (102/227, 50,8%), οσφυϊκή περιοχή 

(99/227, 49,5%) , καρποί/χέρια (69/227, 34,5%), γλουτοί  (57/227, 29,5%), γόνατα  

(58/227, 29,3% , ποδοκνημική  (31/227, 15,8%),  άνω μέρος της ράχης (30/227, 

15,7%) , αγκώνες (30/227, 15,0%). Προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ του άγχους 

και της εμφάνισης μυοσκελετικών συμπτωμάτων στο χρόνο (r=0,216, p=0,002), 

σοβαρών μυοσκελετικών στο χρόνο (r=0.172, p=0.013) και παρόντων μυοσκελετικών  

(r=0,225, p=0,001) 

Οι ανατομικές περιοχές όπου φαίνεται να εντοπίζονται μυοσκελετικά ενοχλήματα 

όταν τα επίπεδα άγχους είναι αυξημένα είναι ο αυχένας, ώμος και το κάτω μέρος της 

ράχης. Η απουσία από την εργασία δείχνει να σχετίζεται με την εκδήλωση σοβαρών 

μυοσκελετικών συμπτωμάτων (p<0,001) ενώ η προσωπική οικονομική δαπάνη 

(pocket – payment) των νοσηλευτών δείχνει να σχετίζεται με την εκδήλωση 

οποιουδήποτε συμπτώματος στους 12 μήνες, τα σοβαρά μυοσκελετικά συμπτώματα 

στους 12 μήνες και τα παρόντα μυοσκελετικά συμπτώματα (p<0,001), (p=0,002) και 

(p=0,002) αντίστοιχα. Η πιο συχνή σε εμφάνιση νοσηρότητα στους νοσηλευτές ήταν 

η έλλειψη Β-12, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η αναιμία, η δυσλιπιδαιμία και η 

υπέρταση ενώ ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) δεν δείχνει να σχετίζεται με την 

εκδήλωση μυοσκελετικών συμπτωμάτων (p=0,137). 

Συμπερασματα: Οι μυοσκελετικές διαταραχές είναι αρκετά συχνές στο νοσηλευτικό 

προσωπικό και η εμφάνιση τους παρουσιάζει παρόμοια σειρά εμφάνισης όπως και σε 

πολλές παρόμοιες μελέτης. Η σύνδεση των μυοσκελετικών διαταραχών με το άγχος 

δηλώνει ότι οι νοσηλευτές με μεγαλύτερο άγχος εμφανίζουν  μεγαλύτερο επιπολασμό  

μυοσκελετικών ενοχλημάτων. 
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                                                        ABSTRACT 

Title: A cross – sectional study for  musculoskeletal disorders and anxiety detection 

among  nursing staff of PAGNI. 

By: Dimitriou Charitomeni 

Under the supervision of:     1. E. Symvoulaki 

                                              2. G. Chlouveraki 

                                              3. Ch. Lioni 

Date: February 2021 

 

Introduction: Work-related musculoskeletal injuries and disorders (WMSD) are a 

significant issue in the health care sector. Allied Health professionals (AHP) in this 

sector are exposed to physical and psychosocial factors associated with increased risk 

of developing a WMSD. 

Aim of the study: The investigation of the association between work-related 

musculoskeletal disorders and the detection of anxiety among nursing staff of the 

University General Hospital of Heraklion. Additional objectives of the study are: a) 

Detection of musculoskeletal disorders and anxiety in nurses, b) Recording of the 

incidence of musculoskeletal disorders and anxiety in nurses, c) Detection of the 

causes of musculoskeletal disorders and anxiety in the work environment of nurses d) 

investigation of risk factors in developing musculoskeletal disorders in nurses, e) The 

correlation between absenteeism and the cost of nurses for self-care due to 

musculoskeletal disorders 

Materials and Methods: A cross – sectional study was conducted where 510 

questionnaires were distributed to 34 (clinics, units, laboratories). Out of 510, 262 

questionnaires were returned, of which 227 were fully completed, while 35 

questionnaires for reasons related to workload were not completed. The Nordic 

Questionairre was used to investigate the prevalence of musculoskeletal symptoms, 

the Short Anxiety Screening Test (SAST) for the detection of anxiety and a data 

collection tool was developed for the clinical - demographic and anthropometric 
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characteristics of the nursing staff of PAGNI. , body mass index, morbidity, health 

habits, etc. 

Results: From the sample of the study (184/227, 88.0%,) were women who 

constituted the majority of the sample. 82.1% of nurses have developed at least one 

musculoskeletal symptom in the last 12 months.  The total prevalence of 

musculoskeletal symptoms in the last 12 months is as follows: neck (110/227, 53.9%), 

shoulder (102/227, 50.8%), lumbar region (99/227, 49.5%), wrists / hands (69/227, 

34.5 %), hips (57/227, 29.5%), knees with (58/227, 29.3%), ankles / feet with 

(31/227, 15.8%), upper back (30/227, 15.7%), elbows (30/227, 15.0%). There was a 

positive correlation between anxiety and the occurrence of musculoskeletal symptoms 

over time (r = 0.216, p = 0.002), severe musculoskeletal disorders over time (r = 

0.172, p = 0.013) and present musculoskeletal disorders (r = 0.225, p = 0.001). The 

anatomical areas that seems to appear musculoskeletal symptoms  when anxiety levels 

are elevated are the neck, shoulder and lower back. Absence from work seems to be 

associated with the onset of severe musculoskeletal symptoms (p <0.001) while 

nurses' personal financial expense (pocket - payment) appears to be associated with 

the onset of any symptom at 12 months, severe musculoskeletal symptoms at 12 

months and the present musculoskeletal symptoms (p <0.001), (p = 0.002) and (p = 

0.002) respectively. The most common morbidity in nurses was B-12 deficiency, 

irritable bowel syndrome, anemia, dyslipidemia and hypertension while body mass 

index (BMI) does not seems to be associated with the onset of musculoskeletal 

symptoms (p = 0.137) . 

Conclusions: The musculoskeletal disorders are quit common among nursing staff 

and their appearance showed similar ranking as in many studies. Association of 

musculoskeletal symptoms with anxiety, showed that higher anxiety levels were 

associated with higher prevalence of musculoskeletal symptoms. 

 

Key – words : Work – Related Musculoskeletal Disorders, anxiety, Enviromental 

Health, nursing stuff, Primary Health Care. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Συχνότητα εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές 

Οι μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία είναι προβλήματα που 

δρούν είτε αυτοτελώς είτε συνδυαστικά σε μύες, τένοντες, αρθρικούς ιστούς, νεύρα, 

περιτονίες και συνδέσμους με ή χωρίς εκφυλισμό των ιστών.
(1)

 Επιπλέον είναι 

συμπτώματα που προκαλούνται ή επιδεινώνονται με την εργασία και 

χαρακτηρίζονται από δυσφορία, βλάβη, επίμονο πόνο ακόμα και αναπηρία.
(2)

 

Προκαλούν τόσο σοβαρές κοινωνικές όσο και οικονομικές επιπτώσεις όπως αύξηση 

του κόστους υγείας ( εισαγωγή στο νοσοκομείο, έξοδα αποκατάστασης), μείωση της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής
(3,4)

. 

Eπιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι WMSD αποτελούν το σημαντικότερο 

πρόβλημα υγείας που αναπτύσσεται στους νοσηλευτές με επιπολασμό 33,0% έως 

88,0% παγκοσμίως
(5)

. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό 

σε Γενικό Νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ο επιπολασμός εμφάνισης μυοσκελετικών 

διαταραχών ήταν 89,0%.
(6)

 Σε νοσοκομείο στο Ιράν ο επιπολασμός εμφάνισης 

μυοσκελετικών διαταραχών σε ένα τουλάχιστον σημείο του σώματος εκτιμήθηκε στα 

93,5%
(7)

, ενώ σε άλλη πολλοί θα εγκατέλειπαν την εργασία τους λόγω νοσηρότητας 

σε συχνότητα 10,50%.
(8) 

  Στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί λίγες μελέτες για τη διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ μυοσκελετικών διαταραχών και εργασίας. Οι  Vasileiadou et al., ασχολήθηκε 

με την διερεύνηση του πόνου στη μέση σε μία μεγάλη τριτοβάθμια μονάδα 

υγειονομικής περίθαλψης στην Αθήνα όπου εκτιμήθηκε ο επιπολασμός εμφάνισης σε 

συχνότητα 67%. Οι Alexopoulos et al., 2003, διερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ 

σωματικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων, προσωπικών χαρακτηριστικών και των 

διαφορετικών τελικών σημείων των μυοσκελετικών ενοχλήσεων σε 6 γενικα 

νοσοκομεία της Αθήνας. Στη μελέτη αυτή η πλειονότητα των νοσηλευτών ανέφεραν 

πόνο στη μέση με επιπολασμό 75%, ενώ ανέφεραν ότι η διαχείριση σωματικών 

φορτίων από τους νοσηλευτές αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης μυοσκελετικών 

διαταραχών. Επιπλέον, οι Alexopoulos et al.,. 2006, διερεύνησαν τις διαπολιτισμικές 

διαφορές ανάμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό της Ολλανδίας και της Ελλάδας και  

τη  συσχέτιση  τους με την εμφάνιση μυοσκελετικών διαταραχών. Τέλος, οι Tsekoura 
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et al., 2017, εκτίμησαν τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης 

WMSD στα νοσοκομεία τριών διαφορετικών πόλεων της Ελλάδας (Αθήνα, Αίγιο, 

Πάτρα). Ο επιπολασμός εμφάνισης WMSD εκτιμήθηκε στα 84% ενώ παράγοντες 

κινδύνου βρέθηκαν να είναι η έλλειψη προσωπικού, η ορθοστασία πολλών ωρών, η 

μεταφορά ασθενών, η έλλειψη χειροκίνητων βοηθημάτων μεταφοράς, η κακή 

εργονομία και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. 

 

1.2 Μυοσκελετικοί τραυματισμοί στον χώρο εργασίας 

  

 Tραυματισμοί που αναπτύσσονται στους σκελετικούς μύες, σε αρθρώσεις, τένοντες 

και ιστούς προκύπτουν κυρίως μέσα από την εργασιακή απασχόληση.
(13)

  Οι 

τραυματισμοί εξαιτίας της εργασίας ποικίλλουν 
(14)

 και μπορούν να προκληθούν από 

την υπερβολική χρήση του μυοσκελετικού συστήματος και της ανεπαρκούς 

ανάρρωσης του, συνθήκες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι καλούνται να εργαστούν.
(1)

 

Σύμφωνα με το Kαναδικό Κέντρο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (CCOHS), 

οι WMSD αναπτύσσονται σταδιακά καθώς είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων 

τραυματισμών.  

Οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί που συνδέονται με την εργασία στους νοσηλευτές 

αφορούν κυρίως τη σπονδυλική στήλη όπως μέση, αυχένα, ώμο, καρπούς και 

χέρια.
(14,5)

 Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

εργασίας και της πρόκλησης σοβαρών μυοσκλετικών τραυματισμών.
(15,16,17,18,19) 

 Σε 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2017 σε νοσοκομείο της πόλης Σιντσιάγκ 

βορειοδυτικά της Κίνας, περιοχές του σώματος που βρέθηκαν να επηρεάζονται 

περισσότερο ήταν η μέση με επιπολασμό 62,71%, ο αυχένας με 59,77%, ο ώμος με 

49,66% και η πλάτη με 39,50% αντίστοιχα.
(8)

  Στη συστηματική ανασκόπηση των 

Ellapen & Narsigan , 2014, ανάμεσα σε 27 δημοσιεύσεις εκτιμήθηκε ο μέσος όρος 

εμφάνισης WMSD να είναι 71,85%. Η πιο ευάλωτη περιοχή σε τραυματισμούς ήταν 

η μέση με ποσοστό επικράτησης 53,24% και δευτερευόντως περιοχές όπως ώμοι, 

αυχένας, γόνατα/αστράγαλοι και ποδοκνημική, καρποί, μηροί και αγκώνας.  

   Παράγοντες όπως η ακατάλληλη στάση σώματος κατά τη διάρκεια των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η 
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μακροχρόνια και συνεχής πίεση στους μύες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη μυοσκελετικών  διαταραχών στους νοσηλευτές.  Με βάση την κατάσταση  

εργασίας, οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για σημαντικά καθήκοντα όπως η 

ψυχολογική και σωματική φροντίδα των ασθενών . Είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά 

των ασθενών, η οποία περιλαμβάνει κίνηση ή υποστήριξη του ασθενούς, όπως 

μεταφορά, έλξη και  ανύψωση. Σε σύγκριση με τη μεταφορά αντικειμένων, η 

μεταφορά ενός ασθενούς ή ενός ατόμου είναι περίπλοκη και απρόβλεπτη λόγω του 

βάρους του και της κακής πρόσφυσης. 
(20) 

 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Αιτίες ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές 

 

Η αιτία ανάπτυξης WMSD έχει χαρακτηριστεί ως πολυπαραγοντική. Παράγοντες 

κινδύνου ανάπτυξης WMSD στους νοσηλευτές είναι η κακή εργονομία, η 

ορθοστασία πολλών ωρών και η εφαρμογή επαναλαμβανόμενων κινήσεων. Επιπλέον, 

οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας καθώς και η ανύψωση βάρους (περιποίηση, 

μεταφορά ασθενών από και πρός το κρεβάτι) 
(21,22)

 η οποία αποτελεί και τη 

βασικότερη πηγή μυοσκελετικού φορτίου αυξάνοντας τον κίνδυνο της πρόκλησης 

σοβαρών τραυματισμών στη μέση, αποτελούν σοβαρούς παράγοντες εμφάνισης 

οξέων και χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων.
(23)

 Παράλληλα, ο τρόπος ζωής 

(κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφικές συνήθειες), η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η 

παχυσαρκία καθώς και οι διάφοροι στρεσσογόνοι παράγοντες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη WMSD.
(24) 

 

 

2.2 Εργασιακές Συνθήκες/ Εργονομία 

  Πολλές επιδημιολογικές μελέτες επισημαίνουν το υψηλό ποσοστό νοσηρότητας 

μεταξύ των νοσηλευτών. Αυτό έχει συσχετιστεί με τις υψηλές φυσικές απαιτήσεις 

που απαιτούν οι εργασιακές τους συνθήκες όπως  η ανύψωση βάρους (φροντίδα και 
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μεταφορά ασθενών από και προς το κρεβάτι) που συχνά πραγματοποιείται με τα 

χέρια χωρίς τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων ανύψωσης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την εφαρμογή περισσότερης σωματικής δύναμης  όπου σε συνδυασμό με 

την ορθοστασία πολλών ωρών, την κακή εργονομία και την εφαρμογή 

επαναλαμβανόμενων κινήσεων, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης 

μυοσκελετικών διαταραχών. 
(23,21,22,6) 

Στη συγχρονική μελέτη των Akodu et al, 2019 , το 52,60% των νοσηλευτών ανέφερε 

ότι βρισκόταν σε κακή και περιορισμένη θέση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, το 

45,20% βρισκόταν στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, το 44,5%  

συμμετείχε στην μετακίνηση και μεταφορά εξαρτώμενων ασθενών ενώ το 43,70%  

συμμετείχε στη θεραπεία μεγάλου αριθμού ασθενών μέσα σε μία ημέρα. 

 Επιπλέον, οι νοσηλευτές είναι απαραίτητο να είναι σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 

νύχτας σε ένα πρόγραμμα συνεχόμενων αλλαγών, πολλών ωρών εργασίας χωρίς την 

δυνατότητα ξεκούρασης και με μεγάλο φόρτο εργασίας.  Παράλληλα, η ελλειπής 

υποστήριξη στο χώρο εργασίας καθώς και οι δυσάρεστες εργασιακές σχέσεις (πτωχή 

επικοινωνία, κακή συμπεριφορά, βία ) κάποιες φορές, έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ανθυγιεινού περιβάλλοντος εργασίας.  

 Το ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των 

νοσηλευτών, την περίθαλψη  και την ασφάλεια των ασθενών και αναγκάζουν τους 

νοσηλευτές να αποξενωθούν  ακόμα και να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. 
(8) 

   

2.3 Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες 

Η ανάπτυξη μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές οφείλεται όχι μόνο σε 

φυσικούς αλλά και σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Οι πολλές ώρες εργασίας σε 

συνδυασμό με το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του νοσοκομείου και η ελλειπής 

υποστήριξη στο χώρο εργασίας 
(8)

  επιδρούν καταλυτικά στην εμφάνιση διαφόρων 

συμπεριφορικών και ψυχικών διαταραχών με συνηθέστερα το στρες, το άγχος και την 

κατάθλιψη.
(26)

 Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομεία της Αυστραλίας 

εκτιμήθηκε ότι το 11,4 % υπέφερε από στρες, το 15,2% από άγχος και το 13,6% από 

κατάθλιψη με τουλάχιστον μέτρια σοβαρότητα.
(28)

 Επιπλέον, σε νοσοκομεία της 

Μαλαισίας το 2014 και το 2018, οι περισσότεροι νοσηλευτές  εμφάνισαν 
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συμπτώματα άγχους με 81,0% και 71,5% , κατάθλιψης 40,5% και 35,1%  και στρές 

37,8% και 54,0% αντίστοιχα. Επιπλέον στη συγχρονική μελέτη των Sembajwe et al, 

2013, συσχετίστηκε ο αναφερόμενος πόνος σε διάφορα σημεία του σώματος με τις 

υψηλές απαιτήσεις εργασίας, τον χαμηλό εργασιακό έλεγχο και την ελλειπή 

υποστήριξη από τους προιστάμενους. Οι υψηλές απαιτήσεις εργασίας και η ελλειπής 

υποστήριξη από τους προισταμένους ήταν στατιστικά σημαντική  σε σχέση με τον 

αναφερόμενο πόνο σε διάφορα σημεία του σώματος των νοσηλευτών.  

Παράλληλα, η απαιτητική φύση της εργασίας των νοσηλευτών μπορεί να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη οξέος και χρόνιου στρες οδηγώντας τους στην εκδήλωση του 

συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης.(burn out).
(29)

 Το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης είναι ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από 

μείωση της ενέργειας των νοσηλευτών που εκδηλώνεται σε συναισθηματική 

εξάντληση, έλλειψη κινήτρων και συναισθήματα απογοήτευσης και μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας.
(30)

 Στη συστηματική 

ανασκόπηση των Chemali et al., 2019, η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου «burn 

out» στους  νοσηλευτές βρέθηκε σε ποσοστό 60% . Το σύνδρομο αυτό μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά τόσο τους οργανισμούς υγείας και τους νοσηλευτές όσο και τη 

περίθαλψη των ασθενών.
(31) 

 Οι ψυχοκοινωνικοί  παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία  έχουν άμεσες 

επιπτώσεις στην υγεία των νοσηλευτών  και μπορούν να επηρεάσουν την  εργασιακή 

τους απόδοση , τις σχέσεις τους με τους ασθενείς καθώς και την οργάνωση των 

νοσοκομείων.
(26) 

 

2.4 Ποιότητα ζωής 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), το 60% των παραγόντων 

που αφορούν την ατομική υγεία και ποιότητα ζωής,, έχουν συσχετιστεί με τον τρόπο 

ζωής (lifestyle).
(32)

 Ο τρόπος ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφικές συνήθειες), η 

έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η παχυσαρκία
(33)

 σε συνδυασμό με διάφορους 

στρεσσογόνους παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μυοσκελετικών 

διαταραχών. 
(24) 
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Στη συγχρονική μελέτη των Yao et al., 2019, διερευνήθηκε η συχνότητα εμφάνισης 

μυοσκελετικών διαταραχών και η συσχέτιση τους με το προφίλ εργασίας και την 

φυσική δραστηριότητα. Ανατομικά σημεία εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών 

βρέθηκαν να είναι ο αυχένας, η μέση και ο ώμος  με 68.2%,  67.6%  και 54.6% 

αντίστοιχα. Ωστόσο, όμως αυτά τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με την φυσική 

δραστηριότητα καθώς και το εργασιακό προφίλ το νοσηλευτών όπως τμήμα 

δραστηριοποίησης και νυχτερινές βάρδιες. Η φυσική άσκηση και οι νυχτερινές 

βάρδιες συσχετίστηκαν με την εμφάνιση μυο σκελετικών ενοχλημάτων τόσο στον 

αυχένα όσο και στη μέση (P <0,05). Αντίθετα, νοσηλευτές που ασκούσαν φυσική 

δραστηριότητα 1-2 φορές την εβδομάδα (30-60 λεπτά) η εμφάνιση μυοσκελετικών 

ενοχλημάτων στον αυχένα ήταν χαμηλότερη και όσοι ασκούσαν φυσική 

δραστηριότητα 3-4 φορές την εβδομάδα, ο επιπολασμός εμφάνισης μυοσκελετικών 

διαταραχών στη μέση ήταν χαμηλότερος. 

Επιπλέον, στη προοπτική μελέτη κοορτής των Quist et al., 2014, συσχετίστηκε η 

απουσία με την εργασία με τον τρόπο ζωής (κάπνισμα, φυσική δραστηριότητα και 

δείκτης μάζας σώματος) σε γυναίκες νοσηλεύτριες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

όσες γυναίκες κάπνιζαν, δεν είχαν φυσική δραστηριότητα και είχαν μεγάλο δείκτη 

μάζας σώματος είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να απουσιάσουν από την εργασία 

τους σε σχέση με εκείνες που δεν κάπνιζαν, είχαν φυσική δραστηριότητα και είχαν 

φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος.  

Παράλληλα, τα νυχτερινά ωράρια και τα χρόνια εργασίας στους νοσηλευτές έχουν 

συσχετιστεί με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI). Στη συγχρονική μελέτη των 

Griep et al., 2014, όπου συσχετίστηκαν τα χρόνια εργασίας και οι βραδινές βάρδιες 

με το δείκτη μάζας σώματος, έδειξε ότι οι νοσηλευτές, άντρες και γυναίκες με 

περισσότερα χρόνια εργασίας και νυχτερινών ωραρίων παρουσίαζαν μεγαλύτερο 

δείκτη μάζας σώματος σε σχέση με εκείνους/ες που εργάζονταν λιγότερα χρόνια. 
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3 Κεφάλαιο 3 

 

3.1 Συνέπειες των μυοσκελετικών διαταραχών 

Οι μυοσκελετικές διαταραχές στο χώρο της εργασίας έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στην κοινότητα καθώς έχουν συνδεθεί με την απουσία από την εργασία, τη μείωση 

της παραγωγικότητας και της πρόωρης συνταξιοδότησης με άμεσσο και έμμεσο 

κοινωνικό – οικονομικό κόστος. Οι αρνητικές επιπτώσεις των μυοσκελετικών 

διαταραχών στο χώρο εργασίας επηρεάζουν τόσο την υγεία των νοσηλευτών όσο και 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς. 
(37,38) 

Προοπτικές μελέτες κοορτής έχουν τεκμηριώσει ότι ο πόνος στην μέση, τον αυχένα 

και τον ώμο μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων αυξάνει τον κίνδυνο 

απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας από 39 - 390%. 
(39,40,,41)

 Στη προοπτική 

μελέτη κοορτής των Andersen et al., 2012, οι νοσηλευτές ανέφεραν πόνο κυρίως στη 

μέση και δευτερευόντως σε ανατομικά στοιχεία όπως αυχένας/ ώμος και γόνατα. Τα 

μυοσκελετικά αυτά ενοχλήματα συσχετίστηκαν με απουσία από την εργασία με τη 

χρήση αναρρωτικών αδειών για τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Τα υψηλά ποσοστά πόνου 

και τραυματισμού που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές συμβάλλουν λόγω της 

απουσίας από την εργασία, σε ανεπαρκή επίπεδα στελέχωσης και σε αύξηση του 

φόρτου εργασίας. Επίσης δημιουργεί  προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία με σημαντικές 

οικονομικές συνέπειες λόγω των αποζημιώσεων των εργαζομένων και των ιατρικών 

εξόδων.
(43) 

Επιπλέον, οι μυοσκελετικές διαταραχές στους νοσηλευτές έχουν συσχετιστεί με την 

μείωση της ικανότητας (work ability) των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
(25)

 Η 

ικανότητα εργασίας (work ability) μπορεί να γίνει κατανοητή ως φυσική  και 

διανοητική  ικανότητα των επαγγελματιών να αντιμετωπίζουν σωματικές και 

διανοητικές απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, τόσο στο 

παρόν όσο και στο μέλλον. Η υγεία των εργαζομένων και οι απαιτήσεις της εργασίας 

πρέπει να είναι σε ισορροπία για τη διατήρηση αυτής της ικανότητας. Αν δεν μπορεί 

να επιτευχθεί αυτό τότε αναπτύσσονται διάφοροι στρεσσογόνοι παράγοντες που 

οδηγούν σε κόπωση.
(44,25)

 Στη συγχρονική μελέτη των Da Silva et al., 2017, βρέθηκε 

η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της κόπωσης των νοσηλευτών λόγω ύπαρξης 

μυοσκελετικών διαταραχών και της μείωσης της ικανότητας των εργαζομένων. 
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Οι νοσηλευτές εργάζονται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και στρεσσογόνο περιβάλλον. 

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος τους περιλαμβάνουν όχι μόνο τους 

κινδύνους τραυματισμού ή λοίμωξης στο χώρο εργασίας αλλά και την εντατική 

φροντίδα  ασθενών και την επαφή τους με το θάνατο και τον πόνο αυτών.
(45) 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

4.1 Μοντέλο παρέμβασης για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των 

μυοσκελετικών διαταραχών στο χώρο εργασίας 

Οι μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία (WMSD) 

αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας με μεγάλο οικονομικό 

κόστος για τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τα συστήματα ασφάλισης της 

υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1992 και 2010, οι WMSD αντιπροσώπευαν 

το 29% -35% όλων των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών που 

αντιστοιχούσαν σε μεγάλο αριθμό εργάσιμων ημερών που χάθηκαν σε σύγκριση με 

άλλες επαγγελματικές ασθένειες. 
(46)

  

Διάφορες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων 

παρέμβασης για την πρόληψη και την μείωση των μυοσκελετικών διαταραχών που 

σχετίζονται με την εργασία.
(22,47)

 Ωστόσο, για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα παρέμβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει 7 συγκεκριμένα βήματα για την 

αξιολόγηση και την αντιμετώπιση μυοσκελετικών προβλημάτων στο χώρο εργασίας 

τα οποία είναι: 

Βήμα  πρώτο: Αναζήτηση ενδείξεων πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων στο 

χώρο            εργασίας. 

Βήμα δεύτερο: Δείχνοντας δέσμευση διαχείρισης στην αντιμετώπιση πιθανών 

προβλημάτων και ενισχύοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες 

για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

Βήμα τρίτο: Προσφέροντας εκπαίδευση για την επέκταση της διαχείρισης και της 

ικανότητας του εργαζομένου στην εκτίμηση πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων. 

Βήμα τέταρτο: Συγκεντρώνοντας δεδομένα για την αναγνώριση εργασιών ή 

εργασιακών συνθηκών που είναι οι πιο προβληματικές. 

Βήμα πεμπτο: Εφευρίσκοντας αποτελεσματικούς ελέγχους σε καθήκοντα τα οποία 

αυξάνουν τον κίνδυνο μυοσκελετικών τραυματισμών και αξιολογώντας αυτές τις 

προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν για την συμβολή τους ή όχι στη μείωση του 

προβλήματος. 
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Βήμα έκτο: εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα διαχείρισης της υγείας με έμφαση στη 

σημαντικότητα της έγκαιρης ανίχνευσης και θεραπείας των μυοσκελετικών 

διαταραχών για την πρόληψη βλάβης και αναπηρίας. 

Βήμα έβδομο: Περιορίζοντας τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης μυοσκελετικών 

διαταραχών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενός νέου σχεδίου παρέμβασης. - Eίναι 

λιγότερο οικονομικά δαπανηρός ο σχεδιασμός ενός νέου σχεδίου παρέμβασης από ότι 

ο επανασχεδιασμός ενός παλαιότερου. 
(48,49) 

 

4.2 Πολιτικές αντιμετώπισης για την μείωση και την πρόληψη των 

μυοσκελετικών          διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία   

Η εφαρμογή πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των μυοσκελετικών 

διαταραχών στο χώρο εργασίας καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του κάθε 

οργανισμού που πρόκειται να εφαρμόσει μέτρα για τη μείωση ή την  εξάλειψη του 

επιπολασμού των WMSD. Η πολιτική παρέμβασης θα πρέπει να στοχεύει σε 

δραστηριότητες οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μυοσκελετικών 

διαταραχών στο χώρο εργασίας. 
(50) 

 

4.3 Εργονομικές παρεμβάσεις 

Η μεταφορά και η επανατοποθέτηση ασθενών από και προς το κρεβάτι, αποτελούν 

από τις πιο βασικές και επικίνδυνες  δραστηριότητες των νοσηλευτών που αυξάνουν 

τον κίνδυνο ανάπτυξης WMSD. Η μη χρήση χειροκίνητων μηχανημάτων μεταφοράς 

και ανύψωσης ασθενών αναγκάζει τους νοσηλευτές να εφαρμόσουν μεγαλύτερη 

σωματική δύναμη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την εκδήλωση συμπτωμάτων 

πόνου στη μέση (LBP), στον αυχένα και τους καρπούς. 
(22,47) 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) η εργονομία 

είναι η επιστήμη της προσαρμογής συνθηκών και απαιτήσεων  στο χώρο εργασίας  

για την ικανότητα του εργαζόμενου πληθυσμού. Ένα πρόγραμμα εργονομίας στο 

χώρο εργασίας στοχεύει στην πρόληψη ή τον έλεγχο τραυματισμών και ασθενειών 

εξαλείφοντας ή μειώνοντας την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου 

WMSD χρησιμοποιώντας μηχανικούς και διοικητικούς  ελέγχους. Η χρήση 

μηχανικού εξοπλισμού για την μεταφορά των ασθενών μπορεί να συμβάλλει τόσο 
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στη μείωση και τη πρόληψη των τραυματισμών στους επαγγελματίες υγείας όσο και  

μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της άνεσης των ασθενών. 

Επειδή οι εξατομικευμένες και / ή πολυδιάστατες προσεγγίσεις είναι δύσκολο να 

εφαρμοστούν σε μεγάλους πληθυσμούς του εργατικού δυναμικού, οι περισσότερες 

παρεμβάσεις μέχρι σήμερα έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό πιθανών παραγόντων 

κινδύνου που συνδέονται με τα επαγγέλματα του υγειονομικού τομέα στο σύνολό 

του. 
(19) 

 Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στη 

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη διαχείριση μεγάλων 

φορτίων από τους νοσηλευτές.
(52)

  Στη μελέτη των Li et al., το 2004, εκτιμήθηκε η 

αποτελεσματικότητα της χρήσης μηχανικού εξοπλισμού για τη διαχείριση των 

ασθενών η οποία συσχετίστηκε με τη μείωση των τραυματισμών, τη μείωση των 

ημερών απουσίας από την εργασία καθώς και το κόστος των ιατρικών εξόδων των 

εργαζομένων. Έγινε σύγκριση της μη χρήσης μηχανικού εξοπλισμού και της 

μετέπειτα χρήσης από τους ίδιους νοσηλευτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε 

σταστιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση των μυοσκελετικών συμπτωμάτων  

στον αυχένα, στους ώμους, στη μέση και στα γόνατα με τη χρήση μηχανικού 

εξοπλισμού. Ο σχετικός κίνδυνος τραυματισμών μειώθηκε μετά τη χρήση από  (RR= 

0,50)  σε (RR= 0,37) , των ημερών απουσίας από την εργασία από RR= 0, 65 σε RR= 

0,35  καθώς και του ιατρικού κόστους των εργαζομένων από 484$ ανά εργαζόμενο σε 

141$  σε σχέση με τη μη χρήση μηχανικού εξοπλισμού. 

Προγράμματα εργονομικών παρεμβάσεων όπως η χρήση μηχανημάτων μεταφοράς 

και ανύψωσης ασθενών, εκπαιδευτικά προγράμματα εργονομίας στους νοσηλευτές 

συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των μυοσκελετικών διαταραχών αλλά και στην 

μείωση των ημερών που συνδέονται με την απουσία από την εργασία εξαιτίας της 

ανάπτυξης μυοσκελετικών ενοχλημάτων.
(22,47)

 Ωστόσο, παρά τις θετικές επιδράσεις 

των εργονομικών προγραμμάτων πρόληψης, τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα. 

(47,54,55). 

 

4.4 Παρεμβάσεις για τη μείωση της κόπωσης και ενίσχυσης της δημόσιας 

ασφάλειας 

Οι νοσηλευτές εξαιτίας της πολύωρης εργασίας τους, με νυχτερινά ωράρια τα οποία 

ξεπερνούν τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, είναι επιρρεπείς στην εκδήλωση 
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συμπτωμάτων κόπωσης που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση χρόνιων 

νοσημάτων και τραυματισμών. 
(56) 

 Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 

προγράμματος το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης των νοσηλευτών 

όπως: 

 Μείωση του οκταώρου εργασίας στα νυχτερινά. (56) 
  

 Παροχή περισσότερων ωρών ξεκούρασης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα 

ύπνου στους νοσηλευτές για τουλάχιστον 7 ώρες. 
(57)

 

 Οργάνωση σωστών διαλλειμάτων εργασίας ώστε να μην μένουν σε 

παρατεταμένες θέσεις για πολλές ώρες. 
(58)

 

 Έλεγχος μελλοντικών προγραμμάτων για την αποφυγή της εφαρμογής  

προγραμμάτων με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης  κόπωσης. 
(56) 

  

 

4.5 Εκπαίδευση 

Κυρίαρχο ρόλο στην πρόληψη και στη μείωση των μυοσκελετικών διαταραχών στο 

χώρο εργασίας διαδραματίζει η σωστή εκπαίδευση, η εφαρμογή προγραμμάτων 

άσκησης καθώς και η σωστή χρήση μηχανικού εξοπλισμού για την ανύψωση και την 

μεταφορά ασθενών. 
(47) 

 Στη μελέτη των Hignett et al., 2003, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι παρεμβάσεις που στηρίζονται μόνο σε προγράμματα εκπαίδευσης δεν 

επέφεραν καμία επίδραση στις εργασιακές πρακτικές και στους μυοσκελετικούς 

τραυματισμούς. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει 

να βασίζεται: 

 Στην εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης WMSD 

 Στη μηχανική υποβοήθηση για τη διαχείριση των ασθενών 

 Στον επανασχεδιασμό του εργασιακού περιβάλλοντος και στην εκπαίδευση. 

 Αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας.
(59) 
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5 Ειδικό μέρος 

Σκοπός και στόχοι μελέτης 

5.1 Σκοπός 

Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με 

την εργασία και της ανίχνευσης άγχους στο νοσηλευτικό προσωπικό του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

 

5.2 Στόχοι 

1. Ανίχνευση μυοσκελετικών διαταραχών και άγχους στους νοσηλευτές. 

2. Καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών και 

άγχους στους νοσηλευτές. 

3. Ανίχνευση των αιτιών ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών και άγχους στο 

περιβάλλον εργασίας των νοσηλευτών. 

4. Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης μυοσκελετικών 

διαταραχών στους νοσηλευτές. 

5. Η συσχέτιση της απουσίας από την εργασία και της δαπάνης για την 

αυτοφροντίδας των νοσηλευτών εξαιτίας μυοσκελετικών ενοχλημάτων 

 

5.3 Ερευνητική Υπόθεση 

Η υπόθεση σχετίζεται με την εκδήλωση  μυοσκελετικών διαταραχών λόγω 

εργασιακού φορτίου  και την παρουσία  άγχους στο νοσηλευτικό προσωπικό του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

  

5.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 

1. Ποια είναι η συχνότητα των μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές 

του ΠΑΓΝΗ; 

2. Πού (σε ποια σημεία του σώματος) και με ποια συχνότητα εμφανίζονται 

μυοσκελετικές διαταραχές στους νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ; 
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3. Πώς σχετίζεται η εμφάνιση μυοσκελετικών διαταραχών και η εργασία στους 

νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ; 

4. Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης άγχους στους νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ; 

5. Πώς σχετίζεται το άγχος με την εκδήλωση μυοσκελετικών διαταραχών στους 

νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ; 

6. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών 

στους νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ; 

 

5.5 Είδος Μελέτης 

Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη η οποία είχε έναρξη και ολοκληρώθηκε το 

δεύτερο εξάμηνο του 2020.  

 

5.6 Τόπος/ Δείγμα μελέτης 

Στην μελέτη συμμετείχε  το νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου, άντρες και γυναίκες, που εργάζονται σε αυτή την θέση για 

τουλάχιστον 12 μήνες. Εξαιρέθηκαν από τη μελέτη νοσηλεύτριες που είναι έγκυες 

κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδομένων. 510 ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 34 

(κλινικές, μονάδες, εργαστήρια). Από τα 510 επιστράφηκαν 262 ερωτηματολόγια από 

τα οποία τα 227 συμπληρώθηκαν πλήρως, ενώ 35 ερωτηματολόγια για λόγους που 

σχετίζονται με το εργασιακό φορτίο δεν συμπληρώθηκαν.  

 

 

5.7 Εργαλεία Μελέτης 

Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από τους ίδιους τους 

νοσηλευτές και ήταν ανώνυμα : α) Το Nordic questionnaire  για την ανίχνευση 

μυοσκελετικών συμπτωμάτων 
(60)

,  β) Το SAST  (Short Anxiety Screening Test) για 

την ανίχνευση συμπτωμάτων άγχους 
(61)

 και γ) Κατασκευάστηκε εργαλείο συλλογής 

πληροφορίας για τα κλινικό - δημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του 

νοσηλευτικού προσωπικού του ΠΑΓΝΗ όπως το φύλλο, τόπος γεννήσεως, κλινική 

όπου ασκούν τα καθήκοντα τους, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, ημερομηνία 
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γεννήσεως, υπηκοότητα, συζυγική κατάσταση αριθμός ατόμων με τα οποία 

συγκατοικεί, αριθμός παιδιών, ηλικία απόκτησης παιδιών, έτη εκπαίδευσης, βαθμίδα 

εκπαίδευσης, συνήθειες υγείας (κάπνισμα, αλκοόλ, ύπνος, φυσική δραστηριότητα), 

Ανάμεσα στις ερωτήσεις για τα κλινικό – δημογραφικά χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιήθηκε και το ερωτηματολόγιο RAPA - Rapid Assessment of Physical 

Activity
(62)

 που μετράει την φυσική δραστηριότητα νοσηρότητα,, (αρτηριακή πίεση, 

στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης κ.τ.λ.), αριθμός αναρρωτικών αδειών το 

χρόνο, pocket payment δαπάνη και αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων που 

χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση.                                                                                                                                                                                                                                                

Πραγματοποιήθηκε: α) η εκτίμηση του επιπολασμού  των μυοσκελετικών 

διαταραχών και του άγχους στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, β) Η 

συσχέτιση της εμφάνισης  μυοσκελετικών διαταραχών και  συμπτωμάτων άγχους με 

την εργασία., γ) η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης μυοσκελετικών 

διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία και δ) η συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών από το εργαλείο συλλογής πληροφοριών για τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και των κλιμάκων μέτρησης (ερωτηματολογίων) που θα 

χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. 

 

5.8 Στατιστική ανάλυση 

Η εύρεση διαφορών μέσων όρων συνεχών κλιμάκων (π.χ. βαθμολογία SAST, RAPA, 

ηλικία κλπ) ανάμεσα σε δύο ομάδες (π.χ. ύπαρξη μυοσκελετικού ή όχι προβλήματος) 

έγινε με τον έλεγχο t-ανεξαρτήτων δειγμάτων, ενώ η σύγκριση με περισσότερες από 

δύο ομάδες (π.χ. κωδικοποίηση άγχους σε Θετικό, οριακό και όχι) με τον έλεγχο 

ανάλυσης διασποράς ANOVA. Η συσχέτιση της  ύπαρξης μυοσκελετικών 

χαρακτηριστικών με κατηγορικές μεταβλητές ή κατηγοριοποιημένα δεδομένα όπως 

το BMI, SAST, έξοδα κλπ) έγινε με τον έλεγχο χ2 του Pearson. Αντίστοιχες σχέσεις 

μεταξύ συνεχών μεταβλητών ελέγχθηκαν με τον συντελεστή r του Pearson’s. 

Ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα για τις κατηγορικές μεταβλητές και 

διαγράμματα διασποράς (π.χ. μυοσκελετικά προβλήματα) για τις συνεχείς μεταβλητές 

(π,χ. SAST) χρησιμοποιήθηκαν για την γραφική αναπαράσταση των δεδομένων. 

Ειδικοί χάρτες κατανομής των μυοσκελετικών δημιουργημένοι στο EXCEL 

χρησιμοποιήθηκαν βασισμένοι σε γνωστές φόρμες γραφημάτων.   
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Για τις κατηγορικές μεταβλητές εφαρμόστηκε ο έλεγχος συσχέτισης Pearson’s χ2, Η 

συσχέτιση συνεχών μεταβλητών έγινε με τον συντελεστή r του Pearson’s.   

Ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα και διαγράμματα διασποράς 

χρησιμοποιήθηκαν για την γραφική αναπαράσταση των δεδομένων. Η ανάλυση έγινε 

με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 26.0, αφού πρώτα η καταχώριση είχε γίνει σε 

ειδικά διαμορφωμένο φύλο EXCEL 365. 

 

5.9  Έγκριση από την επιτροπή Βιοηθικής 

Η μελέτη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, στην Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν 

γραπτώς την συγκατάθεση τους αφού πρώτα ενημερώθηκαν πλήρως για τη μελέτη. 

«Η συμμετοχή φυσικών προσώπων στην έρευνα είναι εθελοντική αλλά αναγκαία. 

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία 

ασθενών ή φυσικών προσώπων από τα οποία θα μπορούσε να αποκαλυφθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο η ταυτότητα των συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις είναι 

απόλυτα εμπιστευτικές και μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα έχουν 

πρόσβαση σε αυτές. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς και συγκεκριμένα θα τύχουν ποσοτικής ή/και ποιοτικής 

επεξεργασίας συνολικά. Καμία μεμονωμένη πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε 

νοσοκομείο ή φυσικό πρόσωπο δεν θα δημοσιευθεί, παρά μόνο τα τελικά 

αποτελέσματα της έρευνας. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων και το προσωπικό 

απόρρητο θα τηρηθεί στο ακέραιο καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας αλλά και 

μετά το πέρας αυτής, και δεσμεύει τα μέλη της ερευνητικής ομάδας». 

 

  



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

30 
 

 

6. Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 227 νοσηλευτές και τα περιγραφικά τους 

δημογραφικά στοιχεία περιγράφονται στον Πίνακα 1. Από τα 223 άτομα οι 165 

(75,3%) ήταν από την Κρήτη, 44 άτομα (20,1%) από την Αθήνα και την υπόλοιπη 

Ελλάδα, και 10 άτομα (4,6%) εκτός Ελλάδας. Οι γυναίκες αποτελούν την 

πλειονότητα του δείγματος με 184 άτομα και ποσοστό 88,0%, ενώ οι 131 (59,3%) 

ήταν παντρεμένοι και οι 72 (32,6%) ελεύθεροι. Ως προς την εκπαίδευση μικρό 

ποσοστό ήταν από τη Β’ βάθμια εκπαίδευση 41, 22,9%, ενώ μεταπτυχιακές σπουδές 

(master/PhD) είχαν 28 άτομα (15,6%).  

Ως προς τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων το μέσο ύψος 

τους ήταν 165,1±7.9 (148-193 cm), ενώ παρόμοια στο βάρος  στο σύνολο των 

συμμετεχόντων ήταν 73,9±16.2 ( 45-125 kg). Το συνολικό BMI κυμάνθηκε από 13,7-

43,0 ενώ η μέση τιμή του ήταν 26,9±5,2. Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο BMI ανάμεσα στα φύλα (p=0,309).Η κατανομή του BMI ανά περιοχή 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 25,2% (55 

ατόμων) είχαν BMI >30 Kg/m
2
 (παχύσαρκοι), ενώ μεταξύ 25-30 Kg/m

2
 ήταν 34,9% 

(76 άτομα) (υπέρβαροι). Μόλις 2 άτομα είχαν ΒΜΙ κάτω από 20 Kg/m
2
 

 

Οι συνήθειες όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ καταγράφονται στον Πίνακα 3. 

Καπνιστές ήταν το 38,4 % (86 άτομα) ενώ το 53,4% (111 άτομα) ήταν πρώην 

καπνιστές. Η παρούσα χρήση αλκοόλ μετρήθηκε σε 73 άτομα (32,6%), ενώ 

προηγούμενη χρήση δηλώνουν 81 άτομα (37,5%). Ο μέσος όρος κατανάλωσης 

τσιγάρων ήταν 11,8±9,2, ενώ η μέση ηλικία έναρξης του καπνίσματος ήταν 20,2±4,2 

έτη. Η μέση ηλικία διακοπής ήταν τα 36,2 ± 7,3 έτη. 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 4, σημαντικός αριθμός από τους συμμετέχοντες ξυπνάει 

νωρίτερα από την αναφερόμενη επιθυμία τους  (166/227, 52,7%), δυσκολία να έχουν 

συνεχή ύπνο (64/227, 29,2%), ενώ δυσκολία υπναγωγής έχουν (63/227, 28,4%). Ο 

μέσος όρος ύπνου ήταν 6,3±1,2 ώρες ( διάμεσο τιμή 6,0).  

Στα Διαγράμματα 2 και 3 καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την αυτο -

αναφερόμενη κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων (Διάγραμμα 2) και της 

κατάταξης της φυσικής δραστηριότητας (Διάγραμμα 3). Οι πιο συχνές  τιμές της 

αυτό - αναφερόμενης υγείας ήταν στο 7 και στο 8 (46/227, 20,7%), σημαντικός 

αριθμός σημείωσε το 5 (41/227,  18,5%), ενώ (16/227,  7,2%)  δήλωσε άριστη. Το 

Διάγραμμα 3 κατασκευάστηκε από τις μέγιστες τιμές των απαντήσεων στην 9-

βάθμια κλίμακα φυσικής δραστηριότητας. Η πιο συχνή επιλογή των συμμετεχόντων 

ήταν το σπάνια/ποτέ (78/227, 36,3%) ενώ μέτρια άσκηση/όχι εβδομαδιαία επέλεξαν 

(46/227  21,9%).  Την μέγιστη τιμή της κλίμακας (9=Έντονες δραστηριότης για 

ευλυγισία, γιόγκα/ εβδομάδα ή περισσότερο) απάντησαν (20/227  9,3%) του 

δείγματος. Δεν παρουσιάστηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανά φύλο 

(p=0,115). 

 Η νοσηρότητα και συνοσηρότητα καταγράφηκε στον Πίνακα 5. Τα πιο συχνά 

νοσήματα-προβλήματα ήταν ή έλλειψη Β-12 (55/227, 25,5%), το σύνδρομο 

ευερέθιστου εντέρου (36/227, 16,7%), η αναιμία (28/227, 13,0%), η δυσλιπιδαιμία 

(27/227, 12,6%) και η υπέρταση (26/227, 12,1%). Να σημειωθεί ότι στις απαντήσεις 

η επιλογή «άγνωστο» μετρήθηκε ως «ναι» κάτι που μπορεί να προκάλεσε μεροληψία 

στην εκτίμηση. 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 6 οι μισοί από τους συμμετέχοντες (102/227 50,7%)  δεν 

λαμβάνουν κανένα σκεύασμα, ενώ η πλειονότητα των συμμετεχόντων λαμβάνει από 

1-3 σκευάσματα  (85/227  42,3%).  Πάνω από 4 σκευάσματα λαμβάνουν (14/227, 

7,0%). Το 67,9% (129/227) δηλώνουν ότι δεν απουσίασαν ούτε μία ημέρα από την 

εργασία τους, ενώ έως μία εβδομάδα ήταν (31/227, 16,3%) και έως 2 εβδομάδες 

(14/227 7,4) για λόγους που αφορούν μυοσκελετικά προβλήματα. Μακροχρόνια 

απουσία >2 εβδομάδων είχαν (16/227 8,4%). Ο μέσος όρος της απουσίας από την 

εργασία ήταν 5.4±20 ημέρες, με ελάχιστο από 0 έως μέγιστο της 180 ημέρες.   
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Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν πλήρωσαν για κάποιο 

φάρμακο ή θεραπεία (79/227, 42,5%)  ενώ (63/227, 33,9%) δήλωσε ότι έδωσε από 1-

30 € για φάρμακα ενώ (35/227, 18,8%) δήλωσε ότι έδωσε 31-100€. Υψηλά κόστη 

άνω των 100 € και μέχρι της τιμής των 2000 € (μέγιστη καταγραφόμενη τιμη) 

απάντησαν μόνο (9/227, 4,58%). Ο μέσος όρος του κόστους σε € ήταν 45,7 ±171 € 

και το διάμεσο κόστος 10 €.  

  

Η κλίμακα SAST χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του άγχους στους 

συμμετέχοντες. Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται οι επιμέρους τιμές SAST των 

συμμετεχόντων με τη χαμηλότερη τιμή να είναι το 11 και η μεγαλύτερη το 35, ενώ η 

μέση τιμή ήταν το 20,5±4.6. Οι διακεκομμένες γραμμές στο Διάγραμμα 4 αντιστοιχούν 

στα 95% άνω και κάτω φυσιολογικό όριο  (SAST ± 2*ΤΑ) (11,4-29, 6). Με μπλέ χρώμα 

έχουν σημειωθεί τα άτομα με θετικό SAST (>=24) άρα με την ύπαρξη άγχους. Τα 

επίπεδα άγχους που μετρήθηκαν έδειξαν θετική SAST (>=24) για 58 νοσηλεύτριες(-ες) 

26,1% οριακό SAST (22-23) για 35 νοσηλεύτριες (15,8%). Προέκυψε θετική συσχέτιση 

μεταξύ του άγχους και της εμφάνισης μυοσκελετικών συμπτωμάτων στο χρόνο (r=0,216, 

p=0,002), σοβαρών μυοσκελετικών στο χρόνο (r=0.172, p=0.013) και παρόντων 

μυοσκελετικών (r=0,225, p=0,001) 

 

Τα αυτό - αναφερόμενα μυοσκελετικά προβλήματα ανά περιοχή και βαρύτητα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 και στο Διάγραμμα 5. Τα μυοσκελετικά προβλήματα 

καταγράφονται με την μορφή συχνοτήτων και % για τους τελευταίους 12 μήνες 

(ανεξαρτήτως βαρύτητας και μεγάλης βαρύτητας) καθώς και ως παρόντα 

μυοσκελετικά  προβλήματα (μέσα την εβδομάδα).  

Γενικά κατά το τελευταίο 12μηνο: ο αυχένας (110/227, 53,9%) και ο ώμος (102/227, 

50,8%) παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Η 3
η
 και η 4

η
 σε σειρά 

εμφάνισης είναι η οσφυϊκή περιοχή (low back) (99/227, 49,5%) και οι καρποί/χέρια 

(69/227, 34,5%). Χαμηλότερη επίπτωση από 30% παρουσίασαν οι: γλουτοί με 

(57/227, 29,5%), τα γόνατα με (58/227, 29,3%) η ποδοκνημική με (31/227, 15,8%), 

το άνω μέρος της ράχης (30/227, 15,7%) και οι αγκώνες (30/227, 15,0%).  

Ως προς την σοβαρότητα ο επιπολασμός παρουσιάζει διαφοροποίηση στα 

καταγραφόμενα ποσοστά με φθίνουσα σειρά: Αυχένας  (83/227, 43,0%), κάτω μέρος 
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ράχης (75/227, 41,0%), ώμος (63/227, 33,3%), καρποί/χέρια (53/227, 29,1%), 

γλουτοί (40/227, 22,7%), γόνατα (37/227, 20,8%), ποδοκνημική (26/227, 14,9), άνω 

μέρος ράχης (23/227, 13,2%)  και αγκώνες (21/227, 11,7%).  

Αντίστοιχα τα παρόντα (τελευταίες 7 ημέρες) συμπτώματα παρουσίασαν παρόμοια 

σειρά εμφάνισης με συχνότητα: αυχένας (80/227, 41,5%), κάτω μέρος ράχης (60/227, 

32,6%), ώμος (58/227, 30,9%), γλουτοί (37/227, 21,0%), καρποί/χέρια (37/227, 

20,4%), γόνατο (33/227, 18,5%), ποδοκνημική (22/227, 12,6%), άνω μέρος ράχης 

(21/227, 12,3%) και αγκώνες (15/227, 8,4%).  

Συνολικά ο επιπολασμός ενός οποιοδήποτε συμπτώματος στους 12 μήνες είναι 

(82,1%, 174/227), τα σοβαρά συμπτώματα είχαν επιπολασμό  (69,8%, 143/227)  και 

τα παρόντα συμπτώματα (62,95%,  129/227). 

 

Η σχέση του SAST με τα μυοσκελετικά συμπτώματα μελετήθηκε και καταγράφηκε 

στους Πίνακες 8α-8γ. Στον Πίνακα 8α Η σχέση του SAST με τα μυοσκελετικά 

συμπτώματα μελετήθηκε και καταγράφηκε στους Πίνακες 8α-8γ. Στον Πίνακα 8α η 

συχνότητα των συμπτωμάτων στον αυχένα δείχνει να είναι μεγαλύτερη σε 

μεγαλύτερο άγχος δηλαδή σε θετικό SAST (42/58, 77,7%) σε σχέση με το οριακό 

SAST (22/35, 66,7%) και στο χωρίς άγχος (46/129, 39,3%) (p<0.001). Παρόμοια 

κλιμακωτή σχέση μεταξύ του SAST και των συμπτωμάτων παρατηρήθηκε στον ώμο 

με το θετικό SAST να έχει 60,4%, το οριακό (20/35, 62,5%) και το χωρίς άγχος 

(50/129, 43,1% ) (p=0,008).. Άλλη περιοχή που έδειξαν θετική σχέση άγχους 

(κλίμακας SAST) και επιπολασμού ήταν το κάτω μέρος της ράχης με 67,3%, 54,3% 

και 40,2% για το θετικό, οριακό και χωρίς άγχος SAST (p=0.004). Τέλος η ύπαρξη 

ενός τουλάχιστον συμπτώματος είναι πιο συχνή στα θετικά SAST (52/58, 92.9%) σε 

σχέση με τα οριακά SAST (31/35 ,91,2%) και το καθόλου SAST (91/129, 74.6%)  

 

 

Ως προς τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων η σχέση μεταξύ αυξημένου SAST και 

επιπολασμού μυοσκελετικών ήταν παρούσα για την περιοχή του αυχένα (θετικό 

SAST (34/58, 63.0%), οριακό SAST (14/35, 45,2%) και SAST <=21 με 

(35/129,32,4%) (p<0,001). Παρόμοια χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν και στα 
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χέρια/καρπούς με ποσοστά για SAST>=24 (34/227, 7%) για SAST 21-22 (10,7%) και 

για SAST <21 (16,3%) (p<0.012) όπως επίσης η ίδια σχέση υπήρχε για τον πόνο στην 

πλάτη (p<0,002) αλλά και για  την ύπαρξη τουλάχιστον ενός σοβαρού συμπτώματος 

(p=0,042) 

Όπως και στους προηγούμενους πίνακες, στον πίνακας 8γ όπου η σχέση μεταξύ 

SAST και μυοσκελετικού συμπτώματος, η παρουσία συσχέτισης ήταν: α) στον 

αυχένα με ποσοστό στο θετικό SAST 67.9% (p<0,001), β) στους καρπούς/χέρια με 

ποσοστό στο θετικό SAST (34.7%) (p=0,012) γ) στο κάτω μέρος της ράχης με 

ποσοστό στο θετικό SAST (46.2%) (p=0,047) και δ) για τουλάχιστον ένα σύμπτωμα 

στο θετικό SAST (80,4%) (p=0,005) 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 9 δεν παρατηρείται επίδραση από το BMI των 

συμμετεχόντων (φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα) άτομα με οποιοδήποτε 

μυοσκελετικό σύμπτωμα στους 12 μήνες (p=0,137), με τα σοβαρά μυοσκελετικά 

στους 12 μήνες (p=0,899) και με τα παρόντα συμπτώματα (τελευταία εβδομάδα) 

(p=0,157). 

Η απουσία από την εργασία δείχνει να σχετίζεται με τα σοβαρά  μυοσκελετικά 

συμπτώματα  με το ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν καμία απουσία να 

είναι 56,3% ενώ όσων απουσιάζουν έστω και μία ημέρα να είναι αθροιστικά 43,7% 

(p<0,001). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για τα τρέχοντα μυοσκελετικά 

προβλήματα (p<0,012).  

Παρόμοια τα έξοδα σχετίστηκαν τόσο με τα κάθε είδους μυοσκελετικού 

συμπτώματος  στους 12 μήνες (p<0,001), με τα σοβαρά  μυοσκελετικά συμπτώματα 

στους 12 μήνες  (p=0,002) και με τα παρόντα  μυοσκελετικά συμπτώματα (p=0,002). 

Σε ποσοστό  περίπου το 35% των ατόμων ξόδεψε 0 € για μυοσκελετικά συμπτώματα 

ενώ περίπου ένα 6% πλήρωσε >100€ ανεξάρτητα από την σοβαρότητα και την 

έκταση των συμπτωμάτων. 
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7. Συζήτηση 

Έχει εκφραστεί βιβλιογραφικά ότι οι νοσηλευτές παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

επιπολασμό εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών  σε σχέση με άλλους 

επαγγελματίες υγείας. Η αιτία ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών στο χώρο 

εργασίας είναι πολυπαραγοντική,
(21,22)

 αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης οξέων και 

χρόνιων μυοσκελετικών τραυματισμών.
(23)

  Παράλληλα, η ανάπτυξη μυοσκελετικών 

διαταραχών στους νοσηλευτές έχει συνδεθεί με απουσία από την εργασία 
(5)

 ακόμα 

και με εγκατάλειψη της θέσης τους.
(8) 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου με κύριο στόχο τη μελέτη του επιπολασμού των μυοσκελετικών 

συμπτωμάτων στο νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και της επίδρασης του άγχους στον 

επιπολασμό ορισμένων παραγόντων κινδύνου. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

παρατηρήθηκαν τα εξής: α) Υψηλός επιπολασμός μυοσκελετικών συμπτωμάτων, β) 

τα παρατηρούμενα συμπτώματα παρουσιάζονται με σχετικά συχνή σε σχέση με τη 

βιβλιογραφία σειρά εμφάνισης (αυχένας και ακολούθως στους ώμους, οσφυική 

περιοχή, καρπούς / χέρια, γλουτούς, γόνατα, ποδοκνημική, άνω μέρος ράχης 

(θωρακική περιοχή) και αγκώνες),  γ) καταγραφή υψηλών επιπέδων άγχους, δ) 

αύξηση του επιπολασμού των μυοσκελετικών συμπτωμάτων όσο αυξάνεται το 

αναφερόμενο άγχος των νοσηλευτών, δ) απουσία από την εργασία λόγω της ύπαρξης 

σοβαρών μυοσκελετικών συμπτωμάτων. 

O πρώτος βασικός δείκτης μυοσκελετικών συμπτωμάτων είναι η ύπαρξη ενός 

τουλάχιστον μυοσκελετικού συμπτώματος στους συμμετέχοντες. Ο δείκτης 

υπολογίστηκε σε τρείς περιπτώσεις ( παρουσία μυοσκελετικών συμπτωμάτων τους 

τελευταίους 12 μήνες, σοβαρά μυοσκελετικά συμπτώματα τους τελευταίους 12 μήνες 

και παρόντα συμπτώματα τις τελευταίες 7 ημέρες ). Τα αποτελέσματα στη παρούσα 

μελέτη έδειξαν υψηλό επιπολασμό μυοσκελετικών συμπτωμάτων  με  82,1 % . Eίναι 

αρκετά παρόμοια με άλλες εθνικές καθώς και διεθνείς μελέτες 
(12,6,2,8)

με 82.6%, 84%, 

89,0%, 71,85%, 77,43% αντίστοιχα. Οι παραπάνω μελέτες χρησιμοποίησαν το Nor-

dic Questionairre ως εργαλείο ανίχνευσης μυοσκελετικών συμπτωμάτων όπως στην 

παρούσα μελέτη. Ωστόσο, σε σχέση με τις μελέτες των Ellapen & Narsigan., 2014 
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και Υan et al., 2017 το ποσοστό εμφάνισης μυοσκελετικών συμπτωμάτων στη 

παρούσα μελέτη είναι υψηλότερο.  

Η πιο επηρεασμένη ανατομική περιοχή βρέθηκε να είναι ο αυχένας (53,9%)  και 

ακολούθως οι ώμοι (50,8%), η οσφυική περιοχή (49,5%), οι καρποί / χέρια (34,5%) 

οι γλουτοί (29,5%), τα γόνατα (29,3%), η ποδοκνημική (15,8%), η θωρακική περιοχή 

(15,7%) και οι αγκώνες (15,0%) όπως και στις μελέτες των  Azma et al., 2016 , Long 

et al., 2013  όπου η πιο επηρεασμένη περιοχή ήταν ο αυχένας με 48,9% και 45,0% 

αντίστοιχα . Ωστόσο, ο επιπολασμός εμφάνισης μυοσκελετικών συμπτωμάτων στον 

αυχένα ήταν μεγαλύτερος στη παρούσα μελέτη.  Αντίθετα, στις μελέτες των 

Antonopoulou et al., 2007, Tsekoura et al.,  2017, Vasiliadou et al., 1995, Heidari et 

al., 2019, Ellapen & Narsigan. 2014, Andersen et al., 2012  η πιο επηρεασμένη 

περιοχή ήταν η οσφυική ενώ στις μελέτες των Lin et al, 2020 και Sahni et al, 2019 

ήταν ο ώμος. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις  πολιτισμικές διαφορές όσον 

αφορά την αντίληψη και την αναφορά συμπτωμάτων πόνου καθώς και στην 

διαφορετική οργάνωση μεταξύ των νοσοκομείων αφού σε αυτά θα μπορούσε να 

αποδοθεί η διακύμανση των μυοσκελετικών διαταραχών  μεταξύ διαφορετικών 

μελετών.
(38)

  

Η μελέτη μυοσκελετικών στους νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ παρουσιάζει επίσης υψηλά 

επίπεδα άγχους. Στη μελέτη των Campo et al., 2016, οι νοσηλεύτριες που 

παρουσίασαν υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο 

εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών σε σχέση με εκείνες που παρουσίαζαν 

χαμηλότερα επίπεδα. Τα υψηλά επίπεδα άγχους έχουν συνδεθεί με την αύξηση του 

επιπολασμού των μυοσκελετικών συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα, στη παρούσα μελέτη 

παρατηρήθηκε αύξηση του επιπολασμού των μυοσκελετικών συμπτωμάτων ανά 

ανατομική περιοχή όσο τα επίπεδα άγχους αυξάνονται. Η πιο επηρεασμένη περιοχή 

ήταν ο αυχένας (77,7%) και ακολούθως η οσφυική περιοχή (67,3%) και οι ώμοι 

(60,4%). Οι Smedley et al., 2003, υπέδειξαν ότι όσες νοσηλεύτριες παρουσίαζαν 

άγχος έχουν περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης μυοσκελετικού πόνου στον αυχένα 

ή στους ώμους αργότερα. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι παρόμοια με 

τη μελέτη των Amin et al., 2018 όπου η πιο επηρεασμένη περιοχή ήταν ο αυχένας και 

οι ώμοι σε σχέση με το αναφερόμενο άγχος των νοσηλευτών.  
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Η συστηματική ανασκόπηση των Bernall et al., 2015, έδειξε ότι οι ψυχολογικοί 

παράγοντες κινδύνου στο χώρο εργασίας συνδέονται με την ανάπτυξη 

μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές. Δεκαεφτά άρθρα επιλέχθηκαν γι’ 

αυτή τη μελέτη μέσα από τα οποία οι ερευνητές εντόπισαν τη συσχέτιση μεταξύ των 

υψηλών ψυχολογικών απαιτήσεων και του επικρατών πόνου στα διάφορα ανατομικά 

σημεία του σώματος. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνδέονται με την 

ανάπτυξη μυοσκελετικών διαταραχών έχουν συσχετιστεί τόσο με το ιδιαίτερα 

απαιτητικό περιβάλλον των εργαζομένων στο τομέα υγείας όσο και με την ελλειπή 

επίβλεψη και υποστήριξη από τους προϊσταμένους 
(28)

 με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

οξέος και χρόνιου στρες οδηγώντας τους νοσηλευτές στην εκδήλωση του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).
(29)

 Στη συστηματική ανασκόπηση των 

Chemali  et  al, 2019, η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου burnout στους  

νοσηλευτές βρέθηκε σε ποσοστό 60%. Αν και η συσχέτιση μεταξύ του συνδρόμου 

επαγγελματικής εξουθένωσης και της εκδήλωσης ασθενειών δεν έχει εκτενώς 

μελετηθεί είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν μελλοντικές μελέτες για την 

διερεύνηση αυτής της συσχέτισης προκειμένου να δημιουργηθούν προγράμματα 

πρόληψης και παρέμβασης.
(12)

  

 Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών που να 

σχετίζεται με το άγχος και / ή την κατάθλιψη είναι ακόμη ασαφής. Έχει δημιουργηθεί 

η υπόθεση ότι το άγχος και / ή η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τάσης 

των μυών και του πόνου που οφείλεται σε αλλαγές της ροής του αίματος και της 

παροχής οξυγόνου με αποτέλεσμα την αύξηση αλγεστικών ουσιών στους μύες 

ιδιαίτερα σε χρόνιο πόνο. 
(63) 

Οι μυοσκελετικές διαταραχές στο χώρο της εργασίας έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία καθώς έχουν συνδεθεί με την απουσία από την εργασία, τη μείωση της 

παραγωγικότητας και της πρόωρης συνταξιοδότησης με άμεσο και έμμεσο κοινωνικό 

– οικονομικό κόστος.
(37,38)

 Ανάμεσα στα κεντρικά ευρήματα της μελέτης βρέθηκε ότι 

οι νοσηλευτές που δηλώνουν σοβαρά μυοσκελετικά συμπτώματα εμφανίζουν 

περισσότερες μέρες απουσίας από την εργασία.  Στη προοπτική μελέτη κοορτής των 

Andersen et al, 2012, οι νοσηλευτές ανέφεραν πόνο κυρίως στη μέση και 

δευτερευόντως σε ανατομικά στοιχεία όπως αυχένας/ ώμος και γόνατα. Τα 

μυοσκελετικά αυτά ενοχλήματα συσχετίστηκαν με απουσία από την εργασία με τη 

χρήση αναρρωτικών αδειών για τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Στην Ελλάδα οι 
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Alexopoulos et al., 2004,  διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του μυοσκελετικού πόνου 

και της απουσίας από την εργασία. Η πιο ευάλωτη περιοχή ήταν η οσφυϊκή και 

ακολούθως ο αυχένας και οι ώμοι. Τα υψηλά ποσοστά πόνου και τραυματισμού που 

αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές συμβάλλουν λόγω της απουσίας από την εργασία, σε 

ανεπαρκή επίπεδα στελέχωσης και σε αύξηση του φόρτου εργασίας. Επίσης 

δημιουργεί  προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία με σημαντικές οικονομικές συνέπειες 

λόγω των αποζημιώσεων των εργαζομένων και των ιατρικών εξόδων
(43) 

. 
  
 

Η παρούσα μελέτη δείχνει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της εργασίας και της 

ανάπτυξης μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε διάφορα σημεία του σώματος τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες αλλά και της επίδρασης του άγχους ως πιθανού παράγοντα 

κινδύνου ανάπτυξης μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές. Θα ήταν 

ωφέλιμο λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα αυτής της μελέτης να δημιουργηθούν 

προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης για τη μείωση της εμφάνισης 

μυοσκελετικών συμπτωμάτων στους νοσηλευτές. 

8. Περιορισμοί της μελέτης 

Ο κύριος περιορισμός της μελέτης είναι ότι πρόκειται για αυτό - αναφερόμενα 

συμπτώματα μυοσκελετικών διαταραχών τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με 

την ιατρική εξέταση. Συνεπώς, μπορεί να υπέρ ή υπό εκτιμάται η επίπτωση του 

επιπολασμού των μυοσκελετικών συμπτωμάτων. Επίσης, λόγω της μη επιτήρησης 

από την εκπονούσα της έρευνας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων, αρκετά ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν σε δεύτερο χρόνο, είναι 

πιθανή η ύπαρξη μεροληψίας και τα δεδομένα να μην ανταποκρίνονται στην 

κατάσταση τους εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, εξαιτίας της διεξαγωγής της έρευνας 

κατά τη διάρκεια μίας αρκετά δύσκολης περιόδου λόγω της πανδημίας Covid – 19, με 

τόσο σοβαρές  κοινωνικές όσο και οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως αλλά και στη 

χώρα μας, ίσως το εργασιακό φορτίο των νοσηλευτών να ήταν πολύ μεγαλύτερο από 

πριν με αποτέλεσμα την πιθανή εκδήλωση υψηλότερων επιπέδων άγχους σε σχέση με 

πριν. Τέλος, πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη η οποία δεν μπορεί να αξιολογήσει 

ην αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης (επαγγελματική δραστηριότητα) και 

της έκβασης (ανάπτυξη μυοσκελετικών διαταραχών) αλλά μόνο να προτείνει μία 

πιθανή σύνδεση αυτών καθώς και οι παράγοντες κινδύνου δεν μπορούν να 
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προσδιοριστούν με ακρίβεια όπως στις μελέτες ασθενών -  μαρτύρων ( Case – control 

studies). 

 

9. Συμπεράσματα 

Τα κύρια αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, τα οποία είναι παρόμοια συγκριτικά 

με τη βιβλιογραφία είναι τα εξής: 

 Υψηλός επιπολασμός μυοσκελετικών συμπτωμάτων  ( στους 12 μήνες, 

σοβαρά μυοσκελετικά συμπτώματα στους 12 μήνες και τις τελευταίες εφτά 

ημέρες).  

 Τα παρατηρούμενα συμπτώματα εμφανίζονται με σχετικά συχνή για τη 

βιβλιογραφία σειρά : ο αυχένας και ακολούθως οι ώμοι , η οσφυική περιοχή, 

οι καρποί / χέρια , οι γλουτοί, τα γόνατα, η ποδοκνημική, η θωρακική περιοχή  

και οι αγκώνες. 

 Υψηλά επίπεδα άγχους στους νοσηλευτές  

 Ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ των μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε 

σχέση με το αναφερόμενο άγχος των νοσηλευτών 

Επιπλέον, ανάμεσα στα κεντρικά ευρήματα της μελέτης, βρέθηκε ότι οι νοσηλευτές 

που αναφέρουν σοβαρά μυοσκελετικά συμπτώματα εμφανίζουν περισσότερες μέρες 

απουσίας από την εργασία. Η απουσία από την εργασία εξαιτίας της εμφάνισης 

μυοσκελετικών διαταραχών συμβάλλει στη μείωση της παραγωγικότητας και της 

πρόωρης συνταξιοδότησης με άμεσο και έμμεσο κοινωνικό – οικονομικό κόστος. 

(Anap, Iver & Rao, 2013,  Tinubu et al., 2010). 

 Οι μυοσκελετικές διαταραχές στους νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ αποτελούν κοινά 

προβλήματα υγείας σε σχέση με τους νοσηλευτές που εργάζονται στα νοσοκομεία της 

υπόλοιπης Ελλάδας και όχι μόνο όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες εθνικές και σε 

διεθνείς μελέτες. Επιπλέον το άγχος δείχνει να συσχετίζεται με την ανάπτυξη 

μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές λειτουργώντας ως πιθανός παράγοντας 

κινδύνου ανάπτυξης WMSD.  Θα ήταν ωφέλιμο λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα 
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της παρούσας μελέτης  να δημιουργηθούν προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης 

για τη μείωση της εμφάνισης μυοσκελετικών συμπτωμάτων στο χώρο της 

υγειονομικής φροντίδας. Ωστόσο, κρίνεται  απαραίτητο να γίνουν περισσότερες 

μελλοντικές μελέτες για την διερεύνηση πιθανών παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης 

μυοσκελετικών διαταραχών στους νοσηλευτές. 
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11. Παραρτήματα 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Φύλο: 

Αριθμός συνέντευξης: 

Ημερομηνία συνέντευξης: 

Ώρα συνέντευξης: 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

 

Α1. Τόπος γεννήσεως:  

 

Α2. Κλινική όπου ασκεί τα καθήκοντα 

του/της συμμετέχων/ουσα:  

 

 

 

2. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Β1. Βάρος:  

      Ύψος σε cm:  

       BMI:  

Β2. Ημερομηνία γεννήσεως: 

    1 9   

  Ημέρα      Μήνας      Έτος 

Β3. Υπηκοότητα: 
 
1. Ελληνική                                   □ 

2.     Άλλη _________________   □ 

 

Β4. Συζυγική κατάσταση: 
 1. Ελεύθερος / η        □ 

 2. Παντρεμένος / η    □   / Πόσα έτη: _____  /      

                                   Ηλικία    που παντρεύτηκε:   

 

 3. Διαζευγμένος/η     □      Αν ναι, πόσα χρόνια  

                                                 διαζευγμένος: ______ 

 

4. Χήρος / α                 □        

                                Αν ναι, πόσα χρόνια χηρείας:  

5. Αριθμός γάμων: …… 
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Β5. Αριθμός ατόμων με τα οποία  

      συγκατοικείτε: 

Β6. Σχέση με τα άτομα με τα οποία 

συγκατοικείτε: 
 1.Σύζυγος                                                    □ 

 2.Τέκνα                                                        □ 

 3.Αδερφός-ή                                                □                                                  

 4. Εγγονός-ή                                                □ 

 5. Άλλη (διευκρινίστε): 

 B7. Αριθμός παιδιών: 

 

 Β8. Σε τι ηλικία αποκτήσατε τα παιδιά σας: 

        
1 1ο  παιδί ……………ετών 
2 2ο παιδί ……………ετών 

3 3ο παιδί ……………ετών 

4 4ο παιδί ……………ετών 

5 5ο παιδί ……………ετών 

 

B9. Έτη εκπαίδευσης: 

       

Β10.   1. Δευτεροβάθμια                    □ 

     2. Τριτοβάθμια                        □  

     3. Μεταπτυχιακό                     □ 

     4. Διδακτορικό                        □ 

           

 

  

 

1. ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

       Κάπνισμα 

1. Είστε καπνιστής; ………. 0=όχι, 1=ναι                                                              

2. Καπνίζατε στο παρελθόν ……………..0=όχι, 1=ναι                                         

3. Πόσα τσιγάρα καπνίζετε /καπνίζατε καθημερινά: ……………………………   

4. Ηλικία έναρξης καπνίσματος …………………………………………                        

5. Ηλικία διακοπής καπνίσματος ……………………………………                            

6. Έτη καπνίσματος ………………………………………………………..                            

 

        Αλκοόλ 

7. Πίνετε τώρα αλκοολούχα ποτά; ………..   0=όχι        1=ναι                                      

8. Πίνατε στο παρελθόν;……….   0=όχι       1=ναι                                                          

9. Πόσο συχνά πίνετε/πίνατε αλκοόλ (συχνότητα); ……….                                       

5= δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα  

4=κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα (5-6-7 φορές τη βδομάδα)  

3=πολλές φορές τη βδομάδα (3-4 φορές τη βδομάδα)  

2=πολλές φορές το μήνα (1-5 φορές το μήνα)  

1=πολλές φορές το χρόνο (< 1φορά το μήνα)  

0=μια φορά το χρόνο ή σπανιότερα  
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Ύπνος 

 

10. Πόσες ώρες κοιμάστε το βράδυ;  |_____|      Δεν ξέρω    |_____|          Δεν απαντώ |_____|      

11. Έχετε δυσκολία να αποκοιμηθείτε: ………….     0=όχι, 1=ναι                                                                       

12. Έχετε δυσκολία να παραμείνετε κοιμισμένος (ή να έχετε συνεχή ύπνο): …………..  0=όχι, 1=ναι              

13. Το πρωί ξυπνάτε νωρίτερα από ότι θα επιθυμούσατε: …………  0=όχι, 1=ναι                                               

   14. Πώς κρίνει ο ασθενής την κατάσταση της υγείας του σε σύγκριση με συνομήλικους γνωστούς του;       

 

                                                                    Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι___Ι 
                                                                    0         1        2        3         4        5        6        7         8        9        10 

                                                                                   (Πολύ κακή)                                   (Μέτρια)                                      (Άριστη)                      

 

                                

  

  Φυσική δραστηριότητα                                                                                             

15. Σπάνια ή ποτέ δεν ασκώ φυσική δραστηριότητα                                     

16. Κάνω κάποιες μέτριες ή ελαφριές σωματικές δραστηριότητες αλλά όχι κάθε εβδομάδα                                                         

17.  Κάνω ελαφριά σωματική άσκηση κάθε εβδομάδα                                                                                                                                   

18.  Κάνω μέτριες σωματικές δραστηριότητες κάθε εβδομάδα αλλά λιγότερο από 30 λεπτά την ημέρα    

ή 5  μέρες την εβδομάδα                                                                                                                                                                       

19. Κάνω έντονη σωματική άσκηση κάθε εβδομάδα αλλά για λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα ή 3 

μέρες την εβδομάδα                                                                                                                                                                         

20. Κάνω 30 λεπτά η περισσότερο την ημέρα μέτρια σωματική άσκηση, 5 ή περισσότερες μέρες την 

εβδομάδα                                                                                                                                                                                         

21. Κάνω 20 λεπτά ή περισσότερο την ημέρα έντονη σωματική άσκηση, 3 ή περισσότερες μέρες την 

εβδομάδα                                                                                                                                                                                             

22. Κάνω ασκήσεις για αύξηση της μυικής δύναμης όπως ανύψωση βάρους ή Καλισθενική γυμναστική 

(Calisthenics) 1 φορά την εβδομάδα ή περισσότερο                                                                                                                      

23. Κάνω ασκήσεις για βελτίωση της ευλυγισίας όπως διατάσεις ή γιόγκα μία φορά την εβδομάδα ή 

περισσότερο       

                        

 

3. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ Άγνωστο 

1. Αρτηριακή Υπέρταση    

2. Σακχαρώδης Διαβήτης      

3. Στεφανιαία Νόσος    

3α. Έμφραγμα μυοκαρδίου    

4. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια     

5. Αρρυθμία    

6. Άλλη καρδιακή νόσο (αν ναι, διευκρινίστε:   

_______________) 

   

7. Δυσλιπιδαιμία    

8. Βρογχικό άσθμα      

9. ΧΑΠ ή άλλη πνευμονική νόσο    

10. Υπερθυρεοειδισμός      

 

ΝΑΙ    

……

……

……

…… 

…… 

…… 

……. 

……. 

……. 

…….

.              

 

           

ΟΧΙ    

……

……

……

…… 

…… 

……. 

……. 

……. 

…….

. 
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11. Υποθυρεοειδισμός      

12. Νόσος του ήπατος    

13. Νεφρική ανεπάρκεια    

14. Πεπτικό έλκος    

15. Περιφερική αγγειακή νόσος    

16. Κακοήθεια    

17. Αρθρίτιδα    

18. Οστεοπόρωση    

19. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου    

20. Κατάθλιψη    

21. Αγχώδης Διαταραχή    

22. Σπασμούς / Επιληψία    

    
24. Καλοήθης υπερπλασία προστάτη    

25. Αναιμία    

26. Άλλες αιματολογικές διαταραχές (αν ναι, διευκρινίστε:)    

__________ 

   

27. Έλλειψη Β-12    

28. Άλλη παθολογική κατάσταση :     

29. Άλλη παθολογική κατάσταση :     

30. Άλλη παθολογική κατάσταση:     

4. Αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων σε καθημερινή βάση  

 

 

0   □ 1-3    

□ 

4-6  □ 7-9    □ >9     □ 

 

 

1. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

1) Πόσες μέρες απουσιάζετε ετησίως από την εργασία σας λόγω χρόνιων μυοσκελετικών ενοχλημάτων;   

2) Ποια είναι η ετήσια προσωπική σας δαπάνη (αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη, αλοιφές, ορθοπεδικά 

βοηθήματα κ.α)  εξαιτίας χρόνιων μυοσκελετικών ενοχλημάτων (Εκτίμηση σε ευρώ);   
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Πίνακας 1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

  n % 

Καταγωγή Κρήτη 165 75,3 

Αθήνα και λοιπές 

περιοχές 

44 20,1 

Εκτός Ελλάδας 10 4,6 

Φύλο Άνδρας 25 12,0 

Γυναίκα 184 88,0 

Συζυγική κατάσταση Ελεύθερος 72 32,6 

Παντρεμένος 131 59,3 

Διαζευγμένος 17 7,7 

Χήρος 1 ,5 

Έτη εκπαίδευσης B’ βάθμια 41 22,9 

Γ’ βάθμια 110 61,5 

Master 26 14,5 

 PhD 2 1,1 

 

 

Πίνακας  2 Σωματομετρικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

 
Φύλο MO ΤΑ Διάμεσος Ελάχιστο Μέγιστο P 

Βάρος (Kg) Άνδρας 90,7 15,4 90,0 55 120 <0.001 

Γυναίκα 71,5 15,0 69,0 45 125  

Σύνολο 73,9 16,2 70,0 45 125  

Ύψος (cm) Άνδρας 179,7 8,4 180,0 160 193 <0,001 

Γυναίκα 163,1 5,2 164,0 148 175  

Σύνολο 165,1 7,9 165,0 148 193  

ΒΜΙ 

(Kg/m2) 

Άνδρας 28,0 3,7 28,3 20,8 34,7 0.309 

Γυναίκα 26,8 5,4 26,3 13,7 43,0  

Σύνολο 26,9 5,2 26,6 13,7 43,0  
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Πίνακας 3 Κατανάλωση αλκοόλ και καπνού 

 n % 

Κάπνισμα 86 38,4% 

Πρώην καπνιστής 111 53,4% 

Χρήση αλκοόλ 73 32,6% 

Προηγούμενη χρήση 

αλκοόλ 

81 37,5% 

 

Πίνακας 4. Χρόνος ύπνου και δυσκολία ύπνου 

Δυσκολία 

Ναι 

n % 

Υπναγωγή 63 28,4% 

Συνεχής Ύπνος 64 29,2% 

Νωρίς στο ξύπνημα 116 52,7% 

 ΜΟ (ΤΑ) Διάμεσος 

Ώρες ύπνου 6,3 (1,2) 6 

 Ελάχιστο Μέγιστο 

 1 11 

 

Πίνακας 5. Συχνότητα νοσημάτων των νοσηλευτών  

 

  Νοσήματα   Νοσήματα 

  n %   n % 

Έλλειψη Β-12 55 25,5% Οστεοπόρωση 15 6,9% 

Σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου 

36 16,7% Κατάθλιψη 15 7,0% 

Αναιμία 28 13,0% Αρρυθμία 14 6,5% 

Δυσλιπιδαιμία 27 12,6% Διαβήτης 10 4,6% 

Υπέρταση 26 12,1% Πεπτικό έλκος 10 4,6% 

Υποθυροειδισμός 25 11,6% Αλλά αιματολογικά 9 4,2% 

Βρογχικό Άσθμα 24 11,2% Καρδιακή Ανεπάρκεια 8 3,7% 

Αρθρίτιδα 24 11,0% ΧΑΠ 5 2,3% 

Αγχώδης διαταραχή 19 8,8% Σπασμοί/Επιληψία 4 1,9% 

Υπερυροειδισμός 18 8,4% Νεφρική ανεπάρκεια 3 1,4% 

Κακοήθεια 18 8,4% Στεφανιαία 2 0,9% 

Άλλη καρδιακή 17 7,9% Περιφερική αγγειακή 
νόσος 

2 0,9% 
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Πίνακας 6. Αριθμός σκευασμάτων, κόστος και απουσίες από την εργασία   

 

  

n % 

Αριθμός 

σκευασμάτων 

0 102 50,7 

1-3 85 42,3 

4-6 8 4,0 

7-9 2 1,0 

>9 4 2,0 

Απουσία από 

εργασία 

Καμία 129 67,9 

έως 1 εβδομάδα 31 16,3 

Έως 2 εβδομάδες 14 7,4 

>2 εβδομάδες 16 8,4 

Κόστος (€) 0 € 79 42,5 

 

1-30 € 63 33,9 

 

31-100 € 35 18,8 

  100 €+ 9 4,8 

 

Πίνακας 7. Μυοσκελετικά συμπτώματα μέσα στο έτος, σοβαρά και ανά 1 εβδομάδα  

 

Συμπτώματα 12 μήνες 1 εβδομάδα 

 
Κάθε είδος Σοβαρά Κάθε είδος 

  N % N % N % 

Αυχένας 110 53,9% 83 43,0% 80 41,5% 

Ώμος 102 50,8% 63 33,3% 58 30,9% 

Αγκώνες 30 15,0% 21 11,7% 15 8,4% 

Καρποί/χέρια 69 34,5% 53 29,1% 37 20,4% 

Άνω μέρος 
ράχης 

30 15,7% 23 13,2% 21 12,3% 

Κάτω μέρος 
ράχης 

99 49,5% 75 41,0% 60 32,6% 

Γλουτοί 57 29,5% 40 22,7% 37 21,0% 

Γόνατο 58 29,3% 37 20,8% 33 18,5% 

Ποδοκνημική 31 15,8% 26 14,9% 22 12,6% 

Οποιοδήποτε 174 82,1% 143 69,8% 129 62,9% 
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Πίνακας 8α. Σχέση άγχους κατά SAST με τα μυοσκελετικά συμπτώματα στα 

μυοσκελετικά προβλήματα των τελευταίων 12 μηνών 

  

SAST 
 Θετικό 

>=24 
Οριακά 
(22-23) 

Όχι Άγχος 
<=21 

 
Ν % Ν % Ν % P 

Αυχένας 42 77,8% 22 66,7% 46 39,3% <0,001 

Ώμος 32 60,4% 20 62,5% 50 43,1% 0,008 

Αγκώνες 8 15,7% 5 15,2% 17 14,5% 0,920 

Καρποί/χέρια 27 50,9% 8 25,0% 34 29,6% 0,079 

Άνω μέρος ράχης 12 25,0% 3 10,0% 15 13,3% 0,112 

Κάτω μέρος ράχης 35 67,3% 17 54,8% 47 40,2% 0,004 

Γλουτοί 20 39,2% 9 30,0% 28 25,0% 0,182 

Γόνατο 19 37,3% 8 26,7% 31 26,5% 0,349 

Ποδοκνημική 10 20,4% 4 12,9% 17 14,7% 0,580 

Σύνολο 52 92,9% 31 91,2% 91 74,6% 0,004 

 

Πίνακας 8β. Σχέση άγχους κατά SAST με τα μυοσκελετικά συμπτώματα στα 

μυοσκελετικά σοβαρά προβλήματα των τελευταίων 12 μηνών 

  SAST 
 

 

Θετικό 
>=24 

Οριακά 
(22-23) 

Όχι Άγχος 
<=21 

 
  n % n % n % P 

Αυχένας 34 63,0% 14 45,2% 35 32,4% <0,001 

Ώμος 22 44,0% 9 30,0% 32 29,4% 0,175 

Αγκώνες 7 14,9% 2 6,7% 12 11,7% 0,548 

Καρποί/χέρια 17 34,7% 3 10,7% 17 16,3% 0,012 

Άνω μέρος ράχης 10 21,7% 4 15,4% 9 8,8% 0,094 

Κάτω μέρος ράχης 32 61,5% 11 40,7% 33 31,7% 0,002 

Γλουτοί 14 29,8% 5 17,2% 21 21,0% 0,368 

Γόνατο 13 27,7% 4 14,8% 20 19,2% 0,352 

Ποδοκνημική 9 20,0% 3 11,1% 14 13,7% 0,513 

Σύνολο 47 82,5% 22 68,8% 74 63,8% 0,042 
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Πίνακας 8γ. Σχέση άγχους κατά SAST με τα μυοσκελετικά συμπτώματα στα 

παρόντα μυοσκελετικά προβλήματα 

  

SAST 
 

Θετικό Οριακά Όχι 
 

Ν % n % n % P 

Αυχένας 36 67,9% 15 50,0% 29 26,4% <0,001 

Ώμος 22 44,0% 7 24,1% 29 26,6% 0,061 

Αγκώνες 5 10,6% 2 6,9% 8 7,8% 0,806 

Καρποί/χέρια 17 34,7% 3 10,7% 17 16,3% 0,012 

Άνω μέρος 
ράχης 

9 19,6% 3 11,5% 9 9,1% 0,200 

Κάτω μέρος 
ράχης 

24 46,2% 7 25,0% 29 27,9% 0,047 

Γλουτοί 15 31,3% 5 17,9% 17 17,0% 0,124 

Γόνατο 11 23,4% 5 18,5% 17 16,3% 0,586 

Ποδοκνημική 8 17,4% 2 7,4% 12 11,8% 0,430 

Σύνολο 45 80,4% 20 62,5% 64 54,7% 0,005 

 

Πίνακας 9. Μυοσκελετικά συμπτώματα σε σχέση με την παχυσαρκία, με την 

απουσία από την εργασία και τα έξοδα 

 

Συμπτώματα 12 μήνες 1 εβδομάδα 

Κάθε είδος Σοβαρά Κάθε είδος 

N % N % N % 

BMI  

(Kg/m
2
) 

<25 Kg/m
2
 65 38,0% 55 39,3% 44 34,9% 

25-30 Kg/m
2
 65 38,0% 51 36,4% 48 38,1% 

>30 Kg/m2 41 24,0% 34 24,3% 34 27,0% 

  p 0,137 0,899 0,157   

Απουσία 

(ημέρες) 

Καμία 96 64,0% 71 56,3% 68 58,1% 

έως 1 εβδομάδα 28 18,7% 27 21,4% 24 20,5% 

Έως 2 εβδομάδες 12 8,0% 13 10,3% 11 9,4% 

>2 εβδομάδες 14 9,3% 15 11,9% 14 12,0% 

  p 0,090 <0,001 0,012 

Έξοδα 

 (€) 

0 € 52 35,4% 43 34,4% 38 33,0% 

1-30 € 56 38,1% 42 33,6% 39 33,9% 

31-100 € 31 21,1% 32 25,6% 31 27,0% 

100 €+ 8 5,4% 8 6,4% 7 6,1% 

  p 0,001 0,002 0,002 
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Διάγραμμα 1 Κατανομή BMI συμμετεχόντων 

 

 

Διάγραμμα 2. Αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας 
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Διάγραμμα 3. Επίπεδο δραστηριότητας 

 

 

Διάγραμμα 4. Διάγραμμα διασποράς ατομικών τιμών του Sast 
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Διάγραμμα 5. Μυσκελετικά συμπτώματα μέσα στο έτος (α) σοβαρά μυοσκελετικά 

μέσα στο έτος (β), παρόντα μυοσκελετικά (εντός εβδομάδας) (γ) 

  

                                (α)                                                                   (β)              

 

                          (γ) 


