
Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) στα παιδιά 
και τους νέους — μια προσέγγιση “δια βίου πρόληψης”
για την επόμενη γενιά εργαζομένων
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Το πρόβλημα — Υψηλός επιπολασμός των ΜΣΠ 
στα παιδιά και τους νέους

Ο επιπολασμός των ΜΣΠ σε παιδιά και νέους (7 έως 26,5 ετών) 
που δεν έχουν εισέλθει ακόμη στην αγορά εργασίας είναι πολύ 
υψηλός και ανέρχεται περίπου στο 30 %.

Ο μέσος επιπολασμός στους νέους εργαζομένους (15 έως 32 ετών) 
που έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας είναι ελαφρώς υψηλότερος 
και ανέρχεται περίπου στο 34 %.

EU OSHA, Μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους: επιπολασμός, παράγοντες 
κινδύνου, μέτρα πρόληψης, 2021
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Οι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με προϋπάρχουσες μυοσκελετικές 
παθήσεις που ενδέχεται να επιδεινωθούν με την εργασία.

Απαιτείται μια “δια βίου” προσέγγιση, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, με 
στόχο την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων και των προβλημάτων 
μυοσκελετικής υγείας

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το 
πώς και το γιατί οι μυοσκελετικές παθήσεις εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής καθώς και το πώς μπορεί να προαχθεί η μυοσκελετική υγεία.

Η πρόληψη των ΜΣΠ στα παιδιά και τους νέους θα συμβάλει στη μείωση του 
επιπολασμού των ΜΣΠ στους εργαζομένους (ανεξάρτητα από την ηλικία τους).

Η σημασία της προαγωγής της μυοσκελετικής υγείας 
στα παιδιά και τους νέους
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 Οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με υψηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ σε παιδιά και νέους, μπορούν να προληφθούν 
και να αντιμετωπιστούν:

• Υπερβολικό βάρος 

• Έλλειψη σωματικής άσκησης / καθιστική ζωή

• Τραυματισμοί κατά την άθληση

• Κακή ή λανθασμένη στάση σώματος

• ...

Η αντιμετώπιση των ΜΣΠ είναι δυνατή και εφικτή
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 Η εκπαίδευση / επαγγελματική κατάρτιση συμβάλουν αποτελεσματικά 
στην καλύτερη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.
 Η άσκηση, η κίνηση, η σωματική δραστηριότητα επιτυγχάνουν γρήγορα 

αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόληψη ή τη μείωση των ΜΣΠ.

Η πρόληψη των ΜΣΠ στα σχολεία / δομές επαγγελματικής 
κατάρτισης

 Ο εργονομικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό 
με το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για το θέμα, έχει θετικό αντίκτυπο. 
 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο   

την πρόληψη και η μέτρια σωματική 
δραστηριότητα μπορούν να μειώσουν 
αποτελεσματικά τα ατυχήματα και τους 
τραυματισμούς.
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 Απαιτείται συνέργεια μεταξύ των επιστημονικών πεδίων της δημόσιας υγείας, 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής υγείας για την πρόληψη των ΜΣΠ και 
την προαγωγή της μυοσκελετικής υγείας των παιδιών και των νέων.

 Στις δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού περιλαμβάνονται η προαγωγή 
της σωματικής δραστηριότητας, του παιχνιδιού και της άθλησης στα σχολεία και η 
ενσωμάτωση των βασικών αρχών της υγείας και της ασφάλειας στην εκπαίδευση.

Συνεργασία!!!

 Στα πρακτικά παραδείγματα περιλαμβάνονται τα 
εξής:
• «Σχολείο σε κίνηση» – Αυστρία
• «Σχολεία εν κινήσει» – Φινλανδία
• «Η καθημερινή φυσική αγωγή ως μέρος της προαγωγής 

της υγείας στα σχολεία» – Ουγγαρία
• Ενσωμάτωση της ΥΑΕ (και πιο συγκεκριμένα της 

μυοσκελετικής υγείας) στην εκπαίδευση – EU-OSHA
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 Στόχος: η αντιμετώπιση της αύξησης των προβλημάτων υγείας που 
παρατηρούνται στους μαθητές, και οφείλονται εν μέρει στον χρόνο που περνούν 
καθισμένοι και στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, μέσω της παροχής 
περισσότερων ευκαιριών για άσκηση στα σχολεία.

 Η σωματική δραστηριότητα αξιοποιείται ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον.

 Η πρωτοβουλία έχει διαδοθεί ευρέως σε ολόκληρη τη χώρα.

 Υποστηρίζεται από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, και κυρίως:
• τις κρατικές εκπαιδευτικές αρχές, 
• τον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, π.χ. το Αυστριακό Συμβούλιο 

αποζημίωσης των εργαζομένων (AUVA), τον επίσημο φορέα ασφάλισής τους από 
τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία τους. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο έγγραφο: Το αυστριακό μοντέλο «Σχολείο σε κίνηση»: ποιότητα στη σχολική 
εκπαίδευση σημαίνει να προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να πραγματώσουν τη φυσική τους ανάγκη για άσκηση 

Παράδειγμα 1 – «Σχολείο σε κίνηση» - Αυστρία

https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view
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 Στόχος: η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών και των νέων κατά 
τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, μέσω της καλλιέργειας  σχετικής νοοτροπίας 
ώστε τα παιδιά και οι νέοι να είναι πιο ενεργοί στην καθημερινή τους ζωή στο 
σχολικό περιβάλλον.

 Η γενική προσέγγιση αποσκοπεί στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των 
μαθητών κατά τη διάρκεια του χρόνου που περνούν καθημερινά στο σχολείο. 
• Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης, προαγωγή της μάθησης και βελτίωση του κοινωνικού κλίματος.

Παράδειγμα 2 – «Σχολεία εν κινήσει» - Φινλανδία

 Από πιλοτικό σχέδιο το 2010, έχει πλέον αναδειχθεί σε 
πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας το οποίο εφαρμόζεται σε 
πάνω από το 90 % των ενιαίων σχολείων της Φινλανδίας.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο έγγραφο: Σχολεία και μαθητές σε 
εν κινήσει – Μια πρωτοβουλία της Φινλανδίας 

https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
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 Στόχος: η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών και ο μετριασμός, 
μεταξύ άλλων, των ΜΣΠ.

 Εφαρμογή προγράμματος καθημερινής φυσικής αγωγής για όλους τους μαθητές που 
φοιτούν στα σχολεία της Ουγγαρίας.

 Το μάθημα φυσικής αγωγής συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και 
συναισθηματικής υγείας όλων των μαθητών και έχει θετικό αντίκτυπο στις ακαδημαϊκές 
επιδόσεις, την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική ευημερία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα άρθρα: Εφαρμογή ειδικών ασκήσεων στο 
πρόγραμμα φυσικής αγωγής. Το πρόγραμμα πρόληψης της Ουγγαρίας και Η καθημερινή φυσική αγωγή 
ως μέρος της ολιστικής προαγωγής της υγείας στα σχολεία της Ουγγαρίας

Παράδειγμα 3 – «Η καθημερινή φυσική αγωγή ως μέρος 
της προαγωγής της υγείας στα σχολεία» - Ουγγαρία

https://oshwiki.eu/wiki/Application_of_special_exercises_in_physical_education._The_Hungarian_prevention_programme
https://oshwiki.eu/wiki/Daily_physical_education_as_part_of_holistic_health_promotion_in_Hungarian_schools
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 Οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
στην εργασία θα πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία.

 Ως ενσωμάτωση— ή ένταξη — της υγείας και της ασφάλειας στην εκπαίδευση νοείται 
η συστηματική διδασκαλία της στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων.

 Εάν τα παιδιά αρχίσουν να μαθαίνουν για την υγεία και την ασφάλεια όπως μαθαίνουν 
να διαβάζουν και να γράφουν, η υγεία και η ασφάλεια θα γίνουν αναπόσπαστο μέρος 
του τρόπου που εργάζονται, παίζουν και ζουν.

 Τα σχολεία ενδείκνυνται ως προνομιακοί χώροι για την εφαρμογή δράσεων έγκαιρης 
πρόληψης καθώς και για προγράμματα προαγωγής της υγείας.

 Τα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη των ΜΣΠ.

Ενσωμάτωση της ασφάλειας και της (μυοσκελετικής) 
υγείας στην εκπαίδευση
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 Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
https://osha.europa.eu/en/user/login?destinati
on=en/publications/better-schools-promoting-
musculoskeletal-health

Περισσότερη σωματική κίνηση στα σχολεία — Δημιουργία σχολείων 
που προάγουν τη σωματική κίνηση!  Έκθεση του EU-OSHA

 Μια έκθεση του EU-OSHA παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα των τρόπων 
με τους οποίους τα σχολεία μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη, 
μακροχρόνια πρόληψη των ΜΣΠ.
 Η έκθεση παρουσιάζει επίσης μια «στρατηγική προσέγγιση για την 

προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και την πρόληψη των ΜΣΠ 
στα σχολεία».

https://osha.europa.eu/en/user/login?destination=en/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health


12
www.healthy-workplaces.eu

 Έκθεση – Καλύτερα σχολεία μέσω της προαγωγής της μυοσκελετικής υγείας 
 Έκθεση - Μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους: επιπολασμός, παράγοντες κινδύνου, 

μέτρα πρόληψης και Σύνοψη της έκθεσης
 Βάση δεδομένων για τις ΜΣΠ – Πηγές πληροφόρησης για τις επόμενες γενιές
 Άρθρα OSHwiki: 

• Σχολεία και μαθητές εν κινήσει – Μια πρωτοβουλία της Φινλανδίας 
• Το αυστριακό μοντέλο «Σχολείο σε κίνηση»: ποιότητα στη σχολική εκπαίδευση σημαίνει να 

προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να πραγματώσουν τη φυσική τους ανάγκη για 
άσκηση 

• Μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους
• Μυοσκελετικές παθήσεις στο εκπαιδευτικό και στο βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό 
• Εφαρμογή ειδικών ασκήσεων στο πρόγραμμα φυσικής αγωγής. Το ουγγρικό πρόγραμμα 

πρόληψης
• Η καθημερινή φυσική αγωγή ως μέρος της ολιστικής προαγωγής της υγείας στα σχολεία της 

Ουγγαρίας

Δημοσιεύσεις και πηγές πληροφόρησης του EU-OSHA 
που αφορούν στις ΜΣΠ, τα παιδιά και τους νέους

https://osha.europa.eu/en/user/login?destination=en/publications/better-schools-promoting-musculoskeletal-health
https://osha.europa.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-preventive-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/executive-summary-musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-prevalence-risk-factors-and-preventive-measures
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/practical-tools?f%5b0%5d=field_msd_priority_area:3505
https://oshwiki.eu/wiki/Schools_and_Students_on_the_Move_%E2%80%93_A_Finnish_initiative
https://osha.europa.eu/en/publications/austrian-moving-school-model-school-quality-means-enabling-children-live-out-their/view
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Children_and_Young_People
https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_Disorders_in_Teachers_and_Teaching_Assistants
https://oshwiki.eu/wiki/Application_of_special_exercises_in_physical_education._The_Hungarian_prevention_programme
https://oshwiki.eu/wiki/Daily_physical_education_as_part_of_holistic_health_promotion_in_Hungarian_schools
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 Όλες οι δημοσιεύσεις που αφορούν τους νέους και την ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση είναι 
διαθέσιμες εδώ

 Διαδικτυακός τόπος αφιερωμένος στην ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση
 Ο Napo για τους εκαπιδευτικούς
 ΥΑΕ και εκπαίδευση
 Έκθεση – Ενσωμάτωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση
 Έκθεση - Η ενσωμάτωση της ΥΑΕ στο σχολικό πρόγραμμα: απαιτήσεις και δραστηριότητες στα κράτη 

μέλη, και Σύνοψη της έκθεσης
 Έκθεση - Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstream_osh_university_education και Σύνοψη της 
έκθεσης 

 Έκθεση - Κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους –
Παραδείγματα ενσωμάτωσης της ΥΑΕ σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, και Σύνοψη της 
έκθεσης

 Έκθεση - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και εκπαίδευση: μια ολιστική σχολική προσέγγιση

Κύριες δημοσιεύσεις και πηγές πληροφόρησης του EU-OSHA 
που αφορούν στην ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση

https://osha.europa.eu/en/themes/young-workers?b_start:int=0&tp=/directory/young_people/Publication
https://osha.europa.eu/en/themes/mainstreaming-osh-education
https://osha.europa.eu/en/themes/mainstreaming-osh-education
https://osha.europa.eu/en/themes/mainstreaming-osh-education
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_Education
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_Education
https://osha.europa.eu/en/publications/report-mainstreaming-occupational-safety-and-health-education
https://osha.europa.eu/en/publications/report-mainstreaming-occupational-safety-and-health-education
https://osha.europa.eu/en/publications/osh-school-curriculum-requirements-and-activities-eu-member-states
https://osha.europa.eu/en/publications/osh-school-curriculum-requirements-and-activities-eu-member-states
https://osha.europa.eu/en/publications/osh-school-curriculum-requirements-and-activities-eu-member-states
https://osha.europa.eu/en/publications/osh-school-curriculum-requirements-and-activities-eu-member-states
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-82-osh-school-curriculum-member-state-activities-summary
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
https://osha.europa.eu/en/publications/mainstreaming-occupational-safety-and-health-university-education
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mainstream_osh_university_education
https://osha.europa.eu/en/publications/training-teachers-deliver-risk-education-examples-mainstreaming-osh-teacher-training-programmes/view
https://osha.europa.eu/en/publications/training-teachers-deliver-risk-education-examples-mainstreaming-osh-teacher-training-programmes/view
https://osha.europa.eu/en/publications/training-teachers-deliver-risk-education-examples-mainstreaming-osh-teacher-training-programmes/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/103/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/occupational-safety-and-health-and-education-a-whole-school-approach/view
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Ακολουθήστε μας και μειώστε την καταπόνηση!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της 
εκστρατείας:healthy-workplaces.eu

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της εκστρατείας μας:
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter

Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

#EUhealthyworkplaces

http://www.healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
http://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://www.linkedin.com/company/europeanagency-for-safety-and-health-at-work
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