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ουµβουλή του µήνα 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ 

80 

Ο πιο συχνός πόνος, 
µετά τον πονοκέφαλο! ^¦^Ί 

ΑΤΕΛΕΙΟΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 
n καθιστική ζωή και οι επαναλαµβανόµενες κινήσεις 
ή φορτίσεις, καταπονούν το µυοσκελετικό µας σύστηµα 

και αναδεικνύουν τις µυοσκελετικές παθήσεις 
σε σύγχρονη επιδηµία. 
Περίπου εκατό εκατοµµύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν 
από χρόνιους µυοσκελετικούς πόνους -πάνω από 
4o εκατοµµύρια εξ/ αυτών είναι εργαζόµενοι- ενώ 
το 40% από αυτούς χρειάζεται να εγκαταλείψει την 
εργασία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µυϊκοί πόνοι 
και οι πόνοι των αρθρώσεων κοστίζουν στις ευρωπαϊκές 

οικονοµίες 240 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο! 
Ο πόνος στη µέση είναι ο δεύτερος συχνότερος 
πόνος µετά τον πονοκέφαλο και προσβάλλει µε 
µεγαλύτερη συχνότητα τις γυναίκες. Με τον όρο 
οσφυαλγία εννοούµε τον πόνο που νιώθουµε χαµηλά 

στη µέση, αν και αρκετές φορές ο πόνος αυτός 
µπορεί να επεκτείνεται και στην περιοχή της λεκάνης 
και των γλουτών. 
Η οσφυαλγία αποτελεί την πιο συχνή αιτία επίσκεψης 

στον γιατρό µετά την γρίπη. Εκτιµάται ότι 4 στα 
5 άτοµα, θα την εµφανίσουν τουλάχιστον µία φορά 
στη διάρκεια της ζωής τους και οφείλεται σε πλήθος 
παραγόντων, µεταξύ των οποίων n καθιστική ζωή, n 
έλλειψη άσκησης και n παχυσαρκία. 

ΕΙ∆Η ΠΟΝΟΥ, ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ο µυοσκελετικός πόνος είναι πρώτα µηχανικής αιτιολογίας 

(άρση βάρους, κακή στάση, κακή εργονοµία, 
επαναλαµβανόµενες φορτίσεις κ.λπ.) και σε ένα µικρό 

βαθµό ρευµατολογικός, σπλαχνικός ή κάτι άλλο. 
Η οσφυαλγία µπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, εφόσον 
ο πόνος υπερβεί τους τρεις µήνες. 
Οι παρσκλινικές εξετάσεις για τη διάγνωση της 
οσφυαλγίας περιλαµβάνουν ακτινογραφίες, αξονική 
τοµογραφία, µαγνητική τοµογραφία, ηλεκτροµυογράφηµα, 

σπινθηρογράφηµα. 

Οι γιατροί, τις περισσότερες φορές, αντιµετωπίζουν 
τους πόνους αυτούς σαν φλεγµονή. Έτσι, προτείνουν 
αντιφλεγµονώδη και µυοχαλαρωτικά σκευάσµατα 
και συµπληρωµατικά συστήνουν φυσικοθεραπείες, 
αποχή από δραστηριότητες (ξεκούραση) για µερικές 
µέρες και χρήση ειδικών ζωνών. Επίσης, συστήνουν 
εκγύµναση των κοιλιακών και των ραχιαίων µυών 
για την ενδυνάµωση του κορµού και απώλεια του 
περιττού σωµατικού βάρους. 
Σηµαντική θέση στην ανακούφιση 

από τον µυοσκελετικό 
πόνο παίζουν τα µη στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη 
φάρµακα (ΜΣΑΦ) τοπικής 
εφαρµογής, που αν και 
πιο ήπια από τα αντίστοιχα 

χάπια, προσφέρουν 
άµεση ανακούφιση 
από τον πόνο. Σκευάσµατα 

που διατίθενται 
σε µορφή gel ή 

γαλακτώµατος, είναι 
ιδιαίτερα φιλικά προς 
τον χρήστη, ενώ χάρη 
στη µορφή τους, αλλά 
και στο µασάζ που 
προϋποθέτει π εφαρµογή 

τους, απαλύνουν 
σηµαντικά τον πόνο. Αυτό 
που δεν θα πρέπει να 
ξεχνάµε, είναι ότι π χρήαπ 
τους δεν πρέπει να είναι 
«πυροσβεστική», δηλαδή 
για µία µόνο φορά, αλλά να 
συνεχίζεται για περίπου µία 
εβδοµάδα, για καλύτερα 
αποτελέσµατα. < 
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