
Βασικά σημεία
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει ως αφετηρία τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο 
«Προαγωγή της μυοσκελετικής υγείας στους χώρους εργασίας» 
και θα πρέπει να μελετάται παράλληλα με αυτό. Το εν λόγω 
ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://osha.europa.eu/el/publications/supporting-
musculoskeletal-health-workplace/view

• Σε συνδυασμό με τους σωματικούς παράγοντες κινδύνου, 
οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν 
μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την 
εργασία και να συμβάλουν στη διατήρηση υφιστάμενων 
(χρόνιων) ΜΣΠ.

• Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μπορούν να λειτουργούν ως 
ανασταλτικοί παράγοντες για την επιστροφή στην εργασία 
όσων απουσιάζουν εξαιτίας των ΜΣΠ.

• Η εμφάνιση μιας ΜΣΠ μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία και ευεξία.

• Η αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τους 
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες θα πρέπει να αποτελεί 
μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για την αξιολόγηση των 
κινδύνων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη των ΜΣΠ.

Ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες 

στην πρόληψη των 
μυοσκελετικών παθήσεων 

(ΜΣΠ) που σχετίζονται 
με την εργασία
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Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — 
Μειώστε την καταπόνηση
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (EU-OSHA) διοργανώνει πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία από το 2020 έως το 2022 για να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μυοσκελετικές 
παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία και τη 
σημασία της πρόληψής τους. Στόχος της εκστρατείας 
είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών,  
εργαζομένων και  λοιπών ενδιαφερόμενων μερών για 
την πρόληψη των ΜΣΠ και την προαγωγή της καλής 
μυοσκελετικής υγείας των εργαζομένων της ΕΕ.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

https://osha.europa.eu/el/publications/supporting-musculoskeletal-health-workplace/view
https://osha.europa.eu/el/publications/supporting-musculoskeletal-health-workplace/view
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Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου 
στην εργασία και ΜΣΠ
Οι ΜΣΠ και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα (π.χ. το στρες, 
η νευρικότητα και η κατάθλιψη) αποτελούν τις δύο βασικές 
αιτίες απουσίας από την εργασία στην ΕΕ. Οι ΜΣΠ επηρεάζουν 
εκατομμύρια εργαζομένους και κοστίζουν στους εργοδότες 
δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το στρες θεωρείται ότι ευθύνεται 
περίπου για τις μισές χαμένες εργάσιμες ημέρες.

Παρόλο που οι σωματικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν 
συνήθως τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης ΜΣΠ που 
σχετίζονται με την εργασία, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 
στους χώρους εργασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον 
κίνδυνο ανάπτυξης κάποιας ΜΣΠ και στην επιδείνωση κάποιου 
προϋπάρχοντος προβλήματος. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 
μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες 
για την επιστροφή στην εργασία (ή την εύρεση εργασίας) για τα 
άτομα με χρόνιες ΜΣΠ. Επιπλέον, η εμφάνιση κάποιας ΜΣΠ (ιδίως 
κάποιας η οποία προκαλεί χρόνιο πόνο) μπορεί να επιδεινώσει 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως η κατάθλιψη και το στρες. 

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας 
(π.χ. η εργασία εξ αποστάσεως, η εργασία από το σπίτι) προκαλεί 
αύξηση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι εργαζόμενοι σε 
τέτοιου είδους περιβάλλον, μπορεί να νιώθουν απομονωμένοι 
χωρίς την υποστήριξη των συναδέλφων τους. Ορισμένα άτομα 
τα οποία εργάζονται από το σπίτι δυσκολεύονται να διαχωρίσουν 
την οικογενειακή από την επαγγελματική ζωή τους (ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής), με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται συγκρούσεις. Αντιθέτως, ορισμένοι εργαζόμενοι 
θεωρούν την εξ αποστάσεως εργασία επωφελή, επειδή τους 
προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου. 

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που 
σχετίζονται με τις ΜΣΠ

• Υπερβολικός φόρτος εργασίας

• αντικρουόμενες απαιτήσεις και ασάφειες όσον αφορά τον 
ρόλο του εργαζόμενου

• έλλειψη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που 
επηρεάζουν τον εργαζόμενο και έλλειψη επιρροής στον 
τρόπο διεξαγωγής της εργασίας

• κακή διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών

• εργασιακή ανασφάλεια

• αναποτελεσματική επικοινωνία

• έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση ή τους συναδέλφους

• ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση, βία από τρίτους

• χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από την εργασία

Δεν είναι όλοι οι ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες αρνητικοί
Αντιθέτως, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι θετικές πτυχές του 
ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος μπορούν να 
συμβάλουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων. 
Παραδείγματος χάρη, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πολύ 
απαιτητικές πνευματικές εργασίες (που θα ανέμενε κανείς ότι 
αποτελούν πηγή κινδύνου για πρόκληση ΜΣΠ) δεν οδηγούν στα 
αναμενόμενα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς ο αντίκτυπός των 
απαιτητικών αυτών εργασιών αντισταθμίζεται από τα οφέλη που 
προσφέρει στον εργαζόμενο η ισχυρή εσωτερική αίσθηση 
ελέγχου που αποκτά ο ίδιος για την εργασία του ή η ισχυρή 
στήριξη από τον περίγυρό του.

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και επιστροφή 
στην εργασία
Η επιστροφή στην εργασία των ατόμων με ΜΣΠ επηρεάζεται 
συχνά και από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Πρώτον, όπως συμβαίνει και με τους σωματικούς παράγοντες, οι 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας 
μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τον κίνδυνο εκδήλωσης ενός 
ανεπιθύμητου περιστατικού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστούν στους χώρους εργασίας όλοι οι σωματικοί ή 
ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να συνέβαλαν στην αρχική 
εμφάνιση ή στην επιδείνωση των ΜΣΠ, για να μειωθεί ο κίνδυνος 
επανεμφάνισής τους.

Δεύτερον, οι προσωπικοί (μη εργασιακοί) ψυχολογικοί παράγοντες 
μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιστροφή στην 
εργασία. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η ίδια η εργασία ως 
αιτία εμφάνισης προβλημάτων υγείας, η πεποίθηση ότι η εργασία 
είναι επιβλαβής και ότι η επιστροφή σε αυτήν θα προκαλέσει 
ακόμη μεγαλύτερη βλάβη. 
Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι παράγοντες όπως 
η «τάση σωματοποίησης» (προδιάθεση για μεγαλύτερη 
επαγρύπνηση και ανησυχία για συνήθη σωματικά συμπτώματα) 
και οι πεποιθήσεις σε σχέση με την υγεία, όπως οι συμπεριφορές 
αποφυγής λόγω φόβου, συνδέονται με τη διατήρηση του πόνου 
που σχετίζεται με τις ΜΣΠ και μπορούν να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη διαδικασία επιστροφής στην εργασία.
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Με ποιον τρόπο προκαλούν οι ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες κινδύνου τις ΜΣΠ;
Διάφορες θεωρίες που βασίζονται στην «αντίδραση στο στρες» 
εξηγούν με ποιο τρόπο οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μπορούν να 
αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ΜΣΠ.

Η έκθεση σε αρνητικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες προκαλεί 
αλλαγές στη φυσιολογία του οργανισμού («αντίδραση στο στρες»). 
Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αλλαγές στα αναπνευστικά μοτίβα και 
η αύξηση του καρδιακού ρυθμού.

Όταν το «στρες» παραμένει, μπορούν να ακολουθήσουν ορμονικές 
αλλαγές, όπως η απελευθέρωση κατεχολαμινών ή κορτικοστεροειδών 
ορμονών. Η αύξηση του μυϊκού τόνου («ένταση»), οι αλλαγές στους 
μηχανισμούς αποκατάστασης των ιστών και η εντονότερη αίσθηση πόνου, 
είναι όλα τρόποι με τους οποίους οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μπορούν 
να επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη ή την επιδείνωση των ΜΣΠ.

Πιθανές οδοί επιρροής των ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων κινδύνου στις ΜΣΠ

• Η αύξηση της μυϊκής έντασης συμβάλλει στην 
επιβάρυνση των μυών και των τενόντων, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο υπέρμετρης καταπόνησης.

• Πολλές ΜΣΠ διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ βλάβης 
και αποκατάστασης των ιστών, προκαλώντας φλεγμονή. Οι 
αλλαγές στους μηχανισμούς αποκατάστασης λόγω στρες 
διαταράσσουν ακόμη περισσότερο αυτήν την ισορροπία και 
επιβαρύνουν τις διεργασίες αποκατάστασης των ιστών.

• Άλλοι μηχανισμοί επενεργούν έμμεσα: π.χ. το αντιληπτό 
στρες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
αίσθησης του πόνου (αντιληπτός πόνος) ή τη μείωση 
της αντοχής στον πόνο.

Επιπλέον, οι σωματικά απαιτητικές εργασίες και η έλλειψη στήριξης (από 
συναδέλφους μεταξύ άλλων) αναγκάζουν συχνά τους εργαζομένους 
να αυξήσουν τους ρυθμούς εργασίας (και να μην κάνουν ούτε καν 
διάλειμμα). Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην προσέχουν ώστε να 
διατηρούν ορθή στάση σώματος κατά την εργασία τους ή να μεταφέρουν 
επιπλέον φορτία (και τα δυο αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού των 
μυών) ή να θέλουν να κερδίσουν χρόνο, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε 
κίνδυνο τον εαυτό τους (αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων). 
Η καταπόνηση αυτού του είδους συχνά δεν επιτρέπει στον 
οργανισμό να ανακτήσει δυνάμεις και επιτείνει ακόμη περισσότερο 
τον κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ. Οι πολλές απαιτήσεις στην εργασία 
μπορεί επίσης να προκαλέσουν πρόσθετες ψυχοκοινωνικές πιέσεις, 
π.χ. λόγω των ανησυχιών σχετικά με τη μη επίτευξη των στόχων ή 
την τήρηση των προθεσμιών.

Εκτιμήσεις κινδύνου, ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες και ΜΣΠ
Συνιστούμε μια ολιστική, συμμετοχική προσέγγιση, στην οποία 
εργαζόμενοι και διευθυντικά στελέχη συμμετέχουν στην εκτίμηση 
των κινδύνων και στον προσδιορισμό και την ανάπτυξη μέτρων 
πρόληψης. Οι εργοδότες πρέπει να διατηρούν μια ευρεία προσέγγιση 
όσον αφορά την εκτίμηση του κινδύνου: τόσο οι σωματικοί όσο και 
οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη σωματική 
και ψυχική ευεξία των εργαζομένων και θα πρέπει να αξιολογούνται 
από κοινού. Κάτι τέτοιο μπορεί όχι μόνο να συμβάλει στην πρόληψη 
των ΜΣΠ, αλλά και να στηρίξει την επιστροφή στην εργασία (ή την 
παραμονή στην εργασία) των ατόμων με χρόνιες ΜΣΠ (βλ. Πηγές).

Για να εντοπίσουμε τις αιτίες των προβλημάτων και να 
αναπτύξουμε μέτρα πρόληψης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε:

1. τη συμβολή κάθε επιμέρους σωματικού παράγοντα κινδύνου 
(π.χ. του βάρους και της συχνότητας καταπόνησης ή της 
έκτασης των άβολων ή επαναλαμβανόμενων κινήσεων) και

2. τον βαθμό στον οποίο οι προσωπικοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 
συμβάλλουν στη συνολική επιβάρυνση των εργαζομένων.

Οι εκτιμήσεις κινδύνου πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη 
«συνδυασμούς» των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου, 
δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι οι υψηλές απαιτήσεις είναι 
ιδιαίτερα επιζήμιες όταν υπάρχει παράλληλα έλλειψη αυτονομίας, 
χαμηλή κοινωνική στήριξη και έλλειψη αναγνώρισης.

Εργαλεία εκτίμησης των κινδύνων
Υπάρχουν πολλοί οδηγοί και βοηθήματα για την εκτίμηση 
των κινδύνων στους χώρους εργασίας, όπως π.χ. εκείνα που 
περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης 
των κινδύνων (OiRA, βλ. Πηγές). Δεν υπάρχει καμία ενιαία προσέγγιση 
η οποία να είναι κατάλληλη για όλους τους χώρους εργασίας και όλες 
τις κουλτούρες. Μολονότι πολλά από τα εργαλεία για την εκτίμηση 
των ψυχοκοινωνικών κινδύνων επικεντρώνονται πρωτίστως στην 
αναγνώριση και τη μείωση των κινδύνων για την ψυχική υγεία και 
ευεξία, ενδείκνυνται εξίσου και για τους κινδύνους που επηρεάζουν 
τη μυοσκελετική υγεία και τη σωματική ευεξία. Ένα από τα οφέλη της 
ολιστικής προσέγγισης είναι ότι αντιμετωπίζει τη συνολική κατάσταση 
της υγείας του εργαζομένου, χωρίς να εστιάζει σε συγκεκριμένο 
κίνδυνο ή αρνητικό αποτέλεσμα.

Ορισμένοι εργοδότες θεωρούν χρήσιμη την προσέγγιση που 
βασίζεται στην τεχνική της «χαρτογράφησης του σώματος και 
των κινδύνων» με σκοπό την εκτίμηση των κινδύνων και των 
αποτελεσμάτων για την υγεία, καθώς μπορεί να συμβάλει στο να 
δοθεί έμφαση σε πτυχές της εργασίας τις οποίες οι εργαζόμενοι 
θεωρούν πιο προβληματικές (βλ. Πηγές). Η προσέγγιση αυτή είναι 
κατάλληλη για να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται κυρίως οι 
σωματικοί κίνδυνοι στους χώρους εργασίας, ωστόσο μπορεί να 
βοηθήσει και στην επισήμανση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολιτισμικές προσδοκίες μπορούν 
να επηρεάσουν τον αντίκτυπο των διαφόρων ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων, κατά συνέπεια, σε χώρους εργασίας όπου εργάζονται 
πολλοί μετανάστες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, 
το γεγονός αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και να 
εξετάζεται κατά τη διενέργεια της εκτίμησης κινδύνου. Όσοι 
έχουν «επισφαλή απασχόληση» (όπως συμβαίνει συχνά με τους 
μετανάστες εργαζόμενους), είναι αυτοί που διστάζουν πιο συχνά 
να διαμαρτυρηθούν ή να ασκήσουν κριτική, φοβούμενοι τυχόν 
αρνητικές επιπτώσεις.
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© Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2022.
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού τα οποία δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του EU‑OSHA πρέπει να 
ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζουν μια σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Δεν αφορούν κατ’ ανάγκη ορθές πρακτικές ή τη συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις. 

Πηγές
• Εργασία με χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις. Έκθεση με συμβουλές καλής πρακτικής:  

https://osha.europa.eu/el/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view

• Επιστροφή στην εργασία μετά από αναρρωτική άδεια που σχετίζεται με ΜΣΠ στο πλαίσιο 
ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου στην εργασία: https://osha.europa.eu/el/publications/
return-work-after-msd-related-sick-leave-context-psychosocial-risks-work/view

• Προαγωγή της μυοσκελετικής υγείας στους χώρους εργασίας:  
https://osha.europa.eu/el/publications/supporting-musculoskeletal-health-workplace/view

• Χαρτογράφηση του σώματος και των κινδύνων για την πρόληψη των μυοσκελετικών 
παθήσεων: https://osha.europa.eu/el/publications/body-and-hazard-mapping-prevention-
musculoskeletal-disorders-msds/view

• Πολιτική και πρακτικές πρόληψης. Προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών 
παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία: https://osha.europa.eu/el/publications/
prevention-policy-and-practice-approaches-tackling-work-related-musculoskeletal/view

• Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες εταιρείες — πρακτικός οδηγός για την ευημερία στην 
εργασία: https://osha.europa.eu/el/publications/healthy-workers-thriving-companies-
practical-guide-wellbeing-work/view

• OiRA: https://oiraproject.eu/el/oira-tools

• Ηλεκτρονικός οδηγός «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»:  
https://osha.europa.eu/el/tools-and-resources/e-guides/e-guide-all-ages

Σχετικά άρθρα OSHwiki
• https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues

• https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risk_factors_for_musculoskeletal_disorders_(MSDs)

• https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_
musculoskeletal_disorders
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Μέτρα πρόληψης
Για να μειωθεί η επιβάρυνση των ΜΣΠ σε προσωπικό και οργανωτικό 
επίπεδο, είναι σημαντικό η εκτίμηση κινδύνου να ακολουθείται από 
θετική δράση για τη διαχείριση των σωματικών και ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων. Κατά τον σχεδιασμό προληπτικών δράσεων, να λαμβάνετε 
υπόψη τα παρακάτω:

• Οι επιβεβαιωμένοι κίνδυνοι παρενόχλησης ή βίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα. Η βία που σχετίζεται με την 
εργασία μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια 
και την υγεία, με σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

• Οι υπερβολικές ή αντικρουόμενες απαιτήσεις στην εργασία, 
μπορούν επίσης να αποτελέσουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Η 
αποσαφήνιση των προτεραιοτήτων, των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων, καθώς και των δομών διοίκησης μπορεί να 
βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος.

• Όπως αποδεικνύεται, ορισμένοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 
μπορούν να έχουν θετική επίδραση, και προς αυτή την κατεύθυνση 
θα πρέπει να αναληφθεί περαιτέρω δράση. Μολονότι η έλλειψη 
στήριξης από τους συναδέλφους ή τα διευθυντικά στελέχη μπορεί 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις, η ενίσχυση της διαθεσιμότητας και 

της ποιότητας της στήριξης μπορεί να είναι επωφελής. Μπορεί 
επίσης να συμβάλει στην αντιστάθμιση των δυνητικά δυσμενών 
επιπτώσεων άλλων αρνητικών παραγόντων. Για παράδειγμα, 
εξετάστε το ενδεχόμενο ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης 
των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προϊσταμένων και διευθυντικών στελεχών), με σκοπό την 
αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις υπερβολικές απαιτήσεις 
στην εργασία. Ωστόσο, προσπαθήστε πρωτίστως να μειώνετε την 
έκταση των υπερβολικών αυτών απαιτήσεων.

Οι προσεγγίσεις αυτού του είδους, εκτός από την πρόληψη της 
ανάπτυξης ΜΣΠ, μπορούν επίσης να δώσουν τη δυνατότητα σε 
όσους πάσχουν από χρόνιες ΜΣΠ να συνεχίζουν να εργάζονται. Από 
σειρά περιπτωσιολογικών μελετών που αφορούσαν εργαζόμενους 
με χρόνια προβλήματα, διαπιστώθηκε ότι η στήριξη τόσο από τα 
διευθυντικά στελέχη όσο και από τους συναδέλφους, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο για την παραμονή στην εργασία τους (βλ. Πηγές).

Print: ISBN 978‑92‑9479‑659‑2, doi:10.2802/956666, TE‑06‑21‑020‑EL‑C • PDF: ISBN 978‑92‑9479‑620‑2, doi:10.2802/244842, TE‑06‑21‑020‑EL‑N

https://osha.europa.eu/el/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view
https://osha.europa.eu/el/publications/return-work-after-msd-related-sick-leave-context-psychosocial-risks-work/view
https://osha.europa.eu/el/publications/return-work-after-msd-related-sick-leave-context-psychosocial-risks-work/view
https://osha.europa.eu/el/publications/supporting-musculoskeletal-health-workplace/view
https://osha.europa.eu/el/publications/body-and-hazard-mapping-prevention-musculoskeletal-disorders-msds/view
https://osha.europa.eu/el/publications/body-and-hazard-mapping-prevention-musculoskeletal-disorders-msds/view
https://osha.europa.eu/el/publications/prevention-policy-and-practice-approaches-tackling-work-related-musculoskeletal/view
https://osha.europa.eu/el/publications/prevention-policy-and-practice-approaches-tackling-work-related-musculoskeletal/view
https://osha.europa.eu/el/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing-work/view
https://osha.europa.eu/el/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-wellbeing-work/view
https://oiraproject.eu/el/oira-tools
https://osha.europa.eu/el/tools-and-resources/e-guides/e-guide-all-ages
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_issues
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risk_factors_for_musculoskeletal_disorders_(MSDs)
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_work_strategies_to_prevent_disability_from_musculoskeletal_disorders

