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πονδσλικός Πόνος κι Εργαζία 

Ειζαγφγή 

Ο ζπνλδπιηθόο πόλνο είλαη έλα ζύλεζεο πξόβιεκα ζε εξγαδόκελνπο ελήιηθεο. Πεξηζζόηεξνη από 1 ζηνπο 
4 αλαθέξνπλ πσο έρνπλ ζπνλδπιηθό πόλν απηήλ ηελ πεξίνδν [1]. Μεξηθά επεηζόδηα ζπνλδπιηθνύ πόλνπ 
κπνξεί λα πξνθύπηνπλ από κεγάιε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία, σζηόζν είηε ν πόλνο ζρεηίδεηαη 
κε ηε δνπιεηά, είηε όρη απηά ηα επεηζόδηα πόλνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απνπζία από ηελ εξγαζία θαη 
νξηζκέλνη ππάιιεινη ίζσο λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζην λα ζπλερίζνπλ ή λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπλήζε 
εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα. Παξόιν πνπ νη πεξηζζόηεξνη ζπνλδπιηθνί πόλνη δελ νθείινληαη ζε ζνβαξέο 
παζνινγίεο, ν πόλνο κπνξεί λα είλαη απνηξεπηηθόο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 
θαη ην άηνκν λα απηό-πεξηνξίδεηαη. Σαθώο ν ζπνλδπιηθόο πόλνο κπνξεί λα επηθέξεη εξγαζηαθέο 
πξνθιήζεηο θαη λα δηαηαξάμεη ηελ εξγαζία ηνπ αηόκνπ. Τν παξόλ θπιιάδην ελεκέξσζεο ζπλνςίδεη ηηο 
εξεπλεηηθέο απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν θαη ηελ εξγαζία.  

Επιδημιολογικά ηοιτεία και Πορεία 

Τόζν ηα νμεία επεηζόδηα ζπνλδπιηθνύ πόλνπ, όζν θαη νη πξσηνπαζείο ρξόληεο πεξηπηώζεηο (> 6 κήλεο) 

είλαη ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη θαη ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο. 
Μειέηεο πνπ εμέηαζαλ εξγάηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη βαξηά θνξηία δείρλνπλ πσο ην 25% ησλ πεξηπηώζεσλ 
ζπνλδπιηθνύ πόλνπ, ν πόλνο θξαηάεη γηα πεξηζζόηεξεο από 7 εκέξεο, πσο ην 14% ησλ αζζελώλ αλαδεηά 
ηαηξηθή βνήζεηα θαη πσο ην 10% ησλ αζζελώλ δεηάεη αλαξξσηηθή άδεηα [2]. Μεηά από έλα νμύ επεηζόδην 
πόλνπ ζηε κέζε, ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ είλαη ηθαλή λα επηζηξέςεη ζηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
κε ην πέξαο θάπνησλ εβδνκάδσλ, αιιά ζε πνζνζηό πεξίπνπ 10% ησλ πεξηπηώζεσλ κπνξεί λα πεξάζνπλ 
ζε κηα πην ρξόληα θαηάζηαζε πνπ δηαξθεί πεξηζζόηεξνπο από 6 κήλεο [3].  Μεηά από έλα αξρηθό 
επεηζόδην πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, νη ππνηξνπέο είλαη ζπλήζεηο γηα ηα 2/3 ησλ αζζελώλ, εληόο 12 
κελώλ από ηελ πξώηε αλάξξσζή ηνπο [4]. Σε πξσηνπαζείο πεξηπηώζεηο νμένο ζπνλδπιηθνύ πόλνπ, 
κπνξεί ζηνπο εξγαδόκελνπο λα πξνζθέξεηαη δηαγλσζηηθή απεηθόληζε, ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ή 
παξεγνξεηηθέο ζεξαπείεο θαη ππεξεζίεο εξγνζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ππνμένο 
ή ρξόληνπ πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ην βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν γεληθά ζεσξείηαη σο ε πην 
απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη γηα ηελ πξόιεςε 
καθξνπξόζεζκεο εξγαζηαθήο αλαπεξίαο [5, 6].   

Εργαζιακοί Παράγονηες Κινδύνοσ για ηον Πόνο ζηη πονδσλική ηήλη 

Σπγθεθξηκέλνη ηύπνη εξγαζίαο πνπ απαηηνύλ ζσκαηηθή πξνζπάζεηα, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν έλαξμεο 
ζπνλδπιηθνύ πόλνπ. Παξόια απηά ν πόλνο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε κπνξεί λα πξνθύςεη ζε δηάθνξεο 
βηνκεραλίεο θαη επαγγέικαηα. Σσκαηηθέο εξγαζίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ έλαξμε ζπκπησκάησλ 
πεξηιακβάλνπλ πνιύπινθεο ζηάζεηο, θόπσζε, αλύςσζε βαξηώλ αληηθεηκέλσλ, εξγαζία ζε εμσηεξηθό 
πεξηβάιινλ, θηλήζεηο ησλ άλσ άθξσλ θαη ζπρλό ζθύςηκν ή ζηξνθέο [7-11]. Ψπρνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ 
απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ πόλνπ είλαη ε θησρή ή θαζόινπ επίβιεςε, ζηξεζνγόλα επαλαιακβαλόκελε 
εξγαζία, γξήγνξνο ξπζκόο δνπιεηάο, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμύ δνπιεηάο-

νηθνγέλεηαο θη έθζεζε ζε ερζξηθό πεξηβάιινλ [7-11].  Δπαγγέικαηα πνπ αλαθέξεηαη πσο εγθπκνλνύλ 
πςειό ξίζθν εκθάληζεο πόλνπ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη: ε λνζειεπηηθή, νη κεηαθνξείο, νη εξγάηεο 
νηθνδνκώλ θαη ε θεπνπξηθή [1].  
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Πρφηογενής Πρόληυη ζηο Υώρο Εργαζίας 

Σε ρώξεο κεζαίνπ θαη πςεινύ εηζνδήκαηνο, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο 
έλαξμεο ή ηεο επηδείλσζεο ηνπ πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. Απηέο νη 
πξνζπάζεηεο πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε πςειώλ ζσκαηηθώλ απαηηήζεσλ θαη πεξίπινθσλ ζηάζεσλ, ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ ζε αζθαιή δηαρείξηζε βαξηώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκό ησλ 
ζηαζκώλ εξγαζίαο ή ησλ γξακκώλ ζπλαξκνιόγεζεο [12, 13].  Απηά ηα κέηξα πξόιεςεο έρνπλ νδεγήζεη 
ζε κείσζε ηεο ηάζεο εκθάληζεο πόλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία [4], σζηόζν νξηζκέλα ζπρλά 
πξνηεηλόκελα κέηξα ζε αηνκηθό επίπεδν (π.ρ. ρξήζε δώλεο ζηε κέζε) δελ έρνπλ δείμεη  πεηζηηθά νθέιε 
ζε ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο [14, 15]. Υπάξρνπλ επίζεο εξεπλεηηθέο απνδείμεηο πσο επαγγεικαηίεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπρλή άζθεζε ή πνπ ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα αζθνύληαη ζηελ εξγαζία κε ή 
ρσξίο εθπαίδεπζε εκθαλίδνπλ ρακειόηεξα πνζνζηά πόλνπ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε [14, 16-18].    

πονδσλικός Πόνος και Ικανόηηηα Εργαζίας 

Αθόκα θαη κεηά από κηα πξνζερηηθή ηαηξηθή αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε, νη επαγγεικαηίεο κε παξόκνηα 
παηέληα πόλνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δηαθύκαλζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκπηώκαηά ηνπο θαη ηελ 
ηθαλόηεηά ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ή λα παξακείλνπλ ζε απηή. Γε θαίλεηαη λα ππάξρεη 
ζπζρέηηζε κεηαμύ κηαο έγθπξεο θαη αληηθεηκεληθήο αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 
ηθαλόηεηαο επηζηξνθήο ζηελ εξγαζία [19, 20], θαη νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαθέξεη ηελ 
πνιππινθόηεηα ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλόηεηα, όπσο νη πεπνηζήζεηο ηνπ 
αζζελή ζρεηηθά κε ηνλ πόλν, ηα ζπζηήκαηα πγείαο, ζηήξημε από ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη δηάθνξα 
θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  [21, 22].  Δπνκέλσο, εάλ ν πόλνο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 
νδεγεί ζε πςειά επίπεδα αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία, εμαξηάηαη από ην ίδην ην άηνκν, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο απηνύ θαη όρη απνθιεηζηηθά από ηα επίπεδα ηνπ πόλνπ. 

Δεσηερογενής Πρόληυη ζηο Υώρο Εργαζίας 

Σηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο πςεινύ εηζνδήκαηνο, ππάξρνπλ θαλνληζκνί θαη πνιηηηθέο πνπ απαηηνύλ από 
ηνπο εξγνδόηεο λα παξέρνπλ ηελ ζηήξημε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο κε πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε γηα 
ηελ πξόιεςε καθξνπξόζεζκεο εξγαζηαθήο αλαπεξίαο, αλεξγίαο, ή αρξείαζηεο απνπζίεο από ην εξγαηηθό 
δπλακηθό. Μηα ηππηθή βαζηθή απαίηεζε είλαη όηη νη εξγνδόηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ πξνζσξηλέο ή 
κόληκεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εξγαζίαο, γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο λα ζπλερίζνπλ λα 
εξγάδνληαη κε πξνζαξκνγέο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, εθόζνλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εξγαζίαο 
κπνξνύλ ηειηθά λα ρσξηζηνύλ ζε επηκέξνπο ζηάδηα. Σε νξγαληζκνύο κε πην πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο 
αλαθνξηθά κε ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία όπνπ νη ππεύζπλνη δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία απηή, νη 
ππάιιεινη θαίλεηαη πσο ρξεηάδνληαη ιηγόηεξεο αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη αλαθέξνπλ πην ζεηηθά 
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ζηε δνπιεηά [23, 24].   

Φστοκοινφνικοί και Εργαζιακοί Παράγονηες ποσ τεηίζονηαι με ηην Εργαζιακή Αναπηρία 

 Οξηζκέλεο πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πόλν έρεη απνδεηρηεί πσο κπνξνύλ λα 
επεξεάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη αζζελείο κε πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Απηέο 
κπνξεί λα είλαη ε θαηαζηξνθνινγία ζε ζρέζε κε ηνλ πόλν, ε θνβία γηα ηελ θίλεζε, ρακειή 
απηνπεπνίζεζε πσο κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ ηελ πξόθιεζε ηνπ πόλνπ, ρακειέο πξνζδνθίεο γηα 
απνθαηάζηαζε, ςπρνινγηθό ζηξεο θαη πεπνηζήζεηο πσο ζα ρεηξνηεξέςεη ε θαηάζηαζή ηνπο [25].  

Υπάξρνπλ θαη εξγαζηαθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη αζζελείο ζε 
ζρέζε κε ηελ επηζηξνθή ζηε δνπιεηά. Απηνί είλαη νη πςειέο ζσκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο ίδηαο ηεο 
εξγαζίαο, ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ θαζεθόλησλ, εξγαζηαθό ζηξεο, ππνζηεξηθηηθό εξγαζηαθό 
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πεξηβάιινλ θαη ν θόβνο επαλαηξαπκαηηζκνύ/ππνηξνπήο [26]. Δάλ ππάξρνπλ ηαπηόρξνλα πνιινί από 
ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, ηόηε ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηζηξνθή ζηελ 
εξγαζία, όπσο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή, εθπαίδεπζε γηα ηνλ πόλν, ή πξννδεπηηθά απμαλόκελε έθζεζε ζηε 
ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν ή/θαη ηελ 
αλεζπρία ηνπ αζζελή [27,28]. 

Επικοινφνώνηας με Επαγγελμαηία Τγείας  

Γηα ηνπο αζζελείο κε πόλν ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο ζεξαπείαο θαη νη αζζελείο 
πξέπεη λα αλακέλνπλ από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα ηνπο ζπκβνπιεύζνπλ αλαθνξηθά κε ηνπο 
εξγαζηαθνύο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξόβιεκά ηνπο θαη σο κέξνο ηνπ πιάλνπ ζεξαπείαο. Οη 
έγγξαθεο αλαθνξέο από ηνπο εξγνδόηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ εξγαζία ίζσο δελ παξέρνπλ ην απαξαίηεην 
επίπεδν ιεπηνκεξεηώλ πξνθεηκέλνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο 
αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνύο. Δπνκέλσο, νη αζζελείο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα κνηξαζηνύλ 
πιεξνθνξίεο κε ηνπο θιηληθνύο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ ηνπο, ηδηαίηεξα γηα ηα 
θαζήθνληα πνπ ζεσξνύλ σο ηε κεγαιύηεξε πξόθιεζε γηα ηνπο ίδηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςνπλ. Η 
έγθαηξε επηθνηλσλία θαη ε θαζνδήγεζε από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαίλεηαη πσο δηεπθνιύλεη ηελ 
επηζηξνθή ζηε δνπιεηά [29], εηδηθά όηαλ νη θιηληθνί επηθνηλσλνύλ άκεζα κε ηνπο εξγνδόηεο [30]. 

Εργοθεραπεία και Αποκαηάζηαζη 

Όηαλ ν πόλνο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε απνηξέπεη ην άηνκν από ην λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ γηα 
πεξηζζόηεξνπο από κεξηθνύο κήλεο, είλαη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλν πσο πξνγξάκκαηα πνιύπιεπξεο 
απνθαηάζηαζεο είλαη ηθαλά λα δηεπθνιύλνπλ ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία θαη λα βειηηώζνπλ ηε 
ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηόζν ζηελ νμεία θάζε, όζν θαη ζηε ρξόληα θάζε (κέηξηα εξεπλεηηθή 
απόδεημε) [5, 6, 31, 32].  Απηά ηα πξνγξάκκαηα ηππηθά απνηεινύληαη από ςπρνινγηθή ζπκβνπιεπηηθή, 
εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πόλνπ, θπζηθνζεξαπείεο, άζθεζε, εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή, ζηαδηαθή 
έθζεζε ζηε δξαζηεξηόηεηα θαη ππνζηήξημε. Ωζηόζν, ε δηαζεζηκόηεηα απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ ή ε 
νηθνλνκηθή θάιπςε είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ή/θαη ρώξεο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε 
εξγαζηαθή επαλεθπαίδεπζε ίζσο λα είλαη απαξαίηεηε γηα κεηάπησζε ζε κηα ζέζε κε κεησκέλα ζσκαηηθά 
θαζήθνληα, ελώ παξάιιεια ζηόρνο ζπλήζσο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο, ηόζν γηα ηνλ εξγνδόηε, 
όζν θαη γηα ηνλ εξγαδόκελν.  
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