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Στην Ευρώπη, πάνω από 100 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν 
από xpovtous µυοσκελετικούβ novous, από tous οποίοι 
40 εκατ. είναι εργαζόµενοι, ενώ το 40% από aurous (δηΚΟϋ 
16 εκατ.) χρειάζεται να εγκαταλείψει την εργασία του! 

I ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
αυτές οδήγησαν 
tous Ευρωπαίους 
ηγέτες και τους 
επιστηµονικούς 
φορείς της EE να 
δηµιουργήσουν 
ένα συντονιστικό 

επιστηµονικό όργανο, που θα προωθεί 
πολιτικές για την αντιµετώπιση των µυϊκών 

πόνων και των πόνων των αρθρώσεων, 
παθήσεις που κοστίζουν στα 

κράτη-µέλη περίπου 240 δισ. ευρώ 
τον χρόνο. 
Ετσι δηµιουργήθηκε ο φορέας «Fit for 
Work Europe», που ήδη δραστηριοποιείται 

τα τελευταία χρόνια για να αντιµετωπίσουν 
οι εργαζόµενοι το πρόβληµα και 

να µείνουν στην αγορά εργασίας. 
«Είναι πολύ σηµαντικό να υιοθετήσουµε 
πολιτικές που κρατάνε τους ανθρώπους 
µε χρόνια προβλήµατα στην εργασία», 
λέει. ο καθηγητής Paul Emery, πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευµατολογίας 

(EULAR). Οι µυοσκελετικ παθήσεις 
(Μ5ϋς) ευθύνονται για το 49% της απουσίας 

ano την εργασία και για το 60% 
της µόνιµης ανικανότητας για εργασία 
στην EE. 
Η πρόληψη, n έγκαιρη διάγνωση και n 
κατάλληλη θεραπευτική παρέµβαση µε 
δράσεις διεπιστηµονικής διαχείρισης 
των µυοσκελετικών παθήσεων, που προϋποθέτει 

ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές 
πο,υ υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους, 

θα µπορούσαν να µειώσουν κατά 
πολύ το κόστος από τις συνέπειες των 
µυοσκελετικών παθήσεων. 
«...Καλούµε την Ευρωπαϊκή Ενωση και 

τις εθνικές κυβερνήσεις να καταστήσουν 
τις µυοσκελετικ παθήσεις προτεραιότητα 

στην πολιτική υγείας» είπε n 
ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της «Fit 
for Work Europe», Antonia Paranova. 
«Μόνο µέσω συντονισµένης δράσης που 
βασίζεται σε στοιχεία και ισχυρές πολιτικές 

επιλογές µπορούµε να βελτιώσουµε 
τον εργασιακό βίο των ατόµων που πάσχουν 

από µυοσκελετικ παθήσεις». 
Ο φορέας «Fit for Work Europe» είναι 

µέρος µιας συνεχούς προσπάθειας να 
γίνουν οι µυοσκελετικ παθήσεις προτεραιότητα 

για τα υπουργεία Υγείας και 
Εργασίας στην EE. Επίσης, ο φορέας θα 
συνεργαστεί µε την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Ρευµατολογίας (EULAR) στις Βρυξέλλες 
και σε εθνικό επίπεδο. 

Οι αναλυτικοί στόχοι 
του «Fit for Work Europe» 
Για φορείς πολιτικών αποφάσεων: 
Να αναδειχθούν οι µυοσκελετικές παθήσεις 

ως προτεραιότητα της δηµόσιας 
υγείας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 

στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη 
εθνικών σχεδίων δράσης. 
Για tous φορείς χρηµατοδότησης: 
Να διασφαλίσουν την κατάλληλη κατανοµή 

πόρων και χρηµατοδότηση για την 
έγκαιρη παρέµβαση και την ενδεδειγµένη 

θεραπεία των µυοσκελεπκών 
παθήσεων. 
Για tous εκτιµητές φαρµακοοικονοµικών 

του εθνικού συστήµατος υγείας: 
Να θεσπιστούν n παραγωγικότητα στην 
εργασία και το ευρύτερο κλινικό και οικονοµικό 

κόστος ως στόχοι της αξιολόγησης 
της οικονοµίας της υγείας. 

Για tous ιατρούς και tous λοιπούς 
επαγγελµατίες της υγείας: Να θεσπι 
στεί n εργασιακή παραγωγικότητα 
ως κλινικό αποτέλεσµα. 
Για τους ασθενείς και τους συγγενείς 
τους: Να ακουστεί n φωνή των ασθενών 
και να προβληθούν παραδείγµατα καλών 

πρακτικών που µπορούν να κάνουν 
τη διαφορά στις ζωές των ασθενών και 
των συγγενών τους. 
Για tous εργοδότες: Να υιοθετήσουν 
µέτρα για τον κατάλληλο εργονοµικό 
σχεδιασµό για ασθενείς µε µυοσκελεπκές 

παθήσεις, ώστε να µεγιστοποιήσουν 
την παραγωγική ικανότητα και την καλή 
κατάσταση των υπαλλήλων. 

Πού οφείλονται οι µυϊκοί πόνοι; 
Ο µυϊκός πόνος µπορεί να οφείλεται σε 
µειωµένη αιµάτωση των µυϊκών ιστών ή 
σε τραυµατισµό. Αυτό προκαλεί ένταση 
και διεγείρει τα νευρικά κύτταρα ώστε 

Τι πρέπει να 
γνωρίζουµε 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
• Απότοµεε κινήσει, επικύψεις και 

ouorpoipes • 
Ανύψωση βαρέων αντικειµένων • 
Κακή στάση εργασίας (δουλειά 
γραφείου, παρατεταµένο κάθισµα 
µπροστά στον υπολογιστή) 

• Μονότονε^ κινήσει 
• Υπερπροσπάθεια • 

Ψυχρό κλίµα ή ψυχρά ρεύµατα 
• Καταστάσεΐδ που προκαλούν άγχος 
• Συναισθηµατικά εντάσειε 
• Εκφυλισµός σπονδυλικής στήλης 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
• Οξύς πόνος · Παρατεταµένος πόνος 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
• Ο καθιστικός τρόπος ζωής 
• To φύλο 
• Η ηλικία 
• To είδος του επαγγέλµατος 
• Η παχυσαρκία 
• To συναισθηµατικό στρες 
• Η κύηση 

Τα µυοσκελετικ 
προβλήµατα κοστίζουν 

στα κράτη-µέλη 
περίπου 240 δισ. 
ευρω του χρόνο 

να στείλουν τα µηνύµατα «πόνου» στη 
σπονδυλική στήλη και από εκεί στον 
εγκέφαλο. Η αίσθηση πόνου προκαλεί 
περαιτέρω συστολή των µυών, επιδεινώνοντας 

την κατάσταση. Η ένταση, n κόπωση, 
n παχυσαρκία και n ελάχιστη έως 

µηδενική άσκηση σε συνδυασµό µε τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής και το εργασιακό 
περιβάλλον (το οποίο περιλαµβάνει κυρίως 

συγκεκριµένη στάση εργασίας σε 
δουλειές γραφείου) ευθύνονται για την 
ολοένα αυξανόµενη εµφάνιση των µυϊκών 

πόνων. Οι περιοχές του σώµατος 
που πλήττονται περισσότερο είναι ο αυχένας, 

n ωµοπλάτη και n µέση. Στην 
πραγµατικότητα, εκτιµάται ότι το 85% 
ταυ πληθυσµού θα νιώσει στη ζωή του 
πόνους στη µέση. Λόγω της θέσης και 
των κινήσεών του, ο αυχένας είναι 
απροστάτευτος και κατά συνέπεια επιρρεπής 

σε τραυµατισµούς. Οπως επίσης 
και οι µύες της ωµοπλάτης που συνήθως 
καταπονούνται ύστερα από απότοµες κινήσεις 

ή έντονη σωµαπκή άσκηση. 

∆ιάγνωση - θεραπεία 
Τα πρώτα βήµατα της διάγνωσης περιλαµβάνουν 

λήψη πλήρους ιατρικού 
ιστορικού και κλινικής εξέτασης. Παράλληλα, 

ανάλογα µε τη συµπτωµατολογία 
και το ιατρικό ιστορικό, γίνονται διάφορες 

εξετάσεις, όπως σκηνογραφίες, 
αιµατολογικές, αξονική τοµογραφία, 
µαγνητική τοµογραφία, σπινθηρογράφηµα 

ή ηλεκτροµυογράφηµα. 
Ο γιατρός εντοπίζοντας ano ποια παθολογική 

ama προκαλείται ο πόνος και 
ανάλογα συστήνει φυσικοθεραπείες, κινησιοθεραπείες, 

βελονισµό, διατατικές 
ασκήσεις, βελτίωση της στάσης του σώµατος, 

εφαρµογή τοπικών αντιφλεγµονωδών-αναλγητικών 
σκευασµάτων, 

παυσίπονα ή µυοχαλαρωπκά φάρµακα, 
ενέσεις κορτιζόνης, χρήση ειδικής ζώνης, 

ιαµατικά λουτρά και σε κάποιες περιπτώσεις 
ακόµα και χειρουργείο. 

Επειδή, όµως, είναι καλύτερα να προλαµβάνουµε 
παρά να θεραπεύουµε, 

συµβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό 
oas. 
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