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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έρευνα θα προσπαθήσει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ οσφυαλγίας 

και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Λάρνακας, Ο προσδιορισμός της 

συχνότητας των διαταραχών της οσφυϊκής χώρας, ο βαθμός ανικανότητας των 

διαταραχών αυτών της και οι πιθανοί παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την 

οσφυαλγία, θα εξεταστούν σε σχέση με διάφορα επαγγελματικά στοιχεία της και 

προσωπικές παραμέτρους. 

Συσχετίζοντας της επιπτώσεις και πιθανούς παράγοντες κινδύνου της οσφυαλγίας 

στο νοσηλευτικό προσωπικό, θα προταθούν οι ανάλογες παρεμβάσεις για να 

μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματικούς συνδέσμους, κυβέρνηση, 

εργοδότες, εκπαιδευτές και ερευνητές, ως της την ασφάλεια και την υγεία των 

νοσηλευτών στην εργασία. 

 

Οι νοσηλευτές αποτελούν την μεγαλύτερη ίσως και τη σημαντικότερη ομάδα 

εργατικού δυναμικού στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Γι’ αυτό το λόγο, 

η προσέλκυση και η διατήρηση του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί ζήτημα 

μεγάλης σπουδαιότητας για όλα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των 

χωρών παγκοσμίως. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της, οι οποίοι αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και στην βελτίωση της επαγγελματικής ζωής των 

επαγγελματιών υγείας (ICN 2006). 

Έρευνα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  εξέτασε την σχέση μεταξύ ποιοτικής 

φροντίδας και αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομεία και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι, όσο περισσότερο είναι το ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού 

στον εργασιακό χώρο, τόσο ψηλότερη είναι η ποιοτική φροντίδα που παρέχεται 

στον ασθενή και με λιγότερα επαγγελματικά λάθη (Needleman J. et al 2002). 

Παράλληλα στην Κύπρο η αυξανόμενη έλλειψη νοσηλευτικού εργατικού δυναμικού 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το νοσηλευτικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα να 

απειλείται όχι μόνο η ασφάλεια και η υγεία των νοσηλευτών, αλλά και η ασφάλεια 

των ασθενών. 
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Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, σε άρθρο 

του στο δικτυακό τόπο αναφέρει ότι τα ανθρώπινα λάθη συνήθως είναι υπεύθυνα 

για τα ατυχήματα. Η σωματική κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και σίγουρα η 

έλλειψη ύπνου παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Η κόπωση λοιπόν είναι συχνά 

υπεύθυνη για πτώσεις, τραυματισμούς και της βλάβες με αποτέλεσμα να κάνει τον 

εργαζόμενο να εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του,  και επηρεάζει αρνητικά την 

ταχύτητα λήψης αποφάσεων κλπ. 

 

Η επιλογή του θέματος από τον ερευνητή έγινε με αφορμή τη ραγδαία αύξηση του 

ποσοστού οσφυαλγίας σε νοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο εργασίας του, 

συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου. Παρά της συνεχείς επιμορφώσεις και 

εξειδικεύσεις των νοσηλευτών από διάφορους φορείς και συμμετοχές σε αρκετά 

συνέδρια της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού, εξοπλίζονται με γνώση για τη 

σωστή παροχή φροντίδας στον ασθενή αδυνατώντας να προστατεύσουν τον εαυτό 

τους από τους επικείμενους κινδύνους της οσφυαλγίας. 

Η σωστή πληροφόρηση και η συνεχής επιμόρφωση των νοσηλευτών, θα μείωνε 

σημαντικά τα ποσοστά του επιπολασμού της οσφυαλγίας σε όλο το νοσηλευτικό 

προσωπικό της Κύπρου. 

 

Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας της είναι η πρόληψη και η μείωση του ποσοστού 

οσφυαλγίας σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της Κύπρου, λαμβάνοντας τα 

κατάλληλα μέτρα από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Με τη πρόληψη και 

μείωση του ποσοστού οσφυαλγίας, μειώνεται η καταπόνηση, αυξάνεται η 

παραγωγικότητα του προσωπικού, μειώνονται τα ποσοστά απουσίας από την 

εργασία λόγο ασθένειας ή ανικανότητας, μειώνονται τα έξοδα αποκατάστασης, 

αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης και συνεπώς μειώνεται το κόστος του 

εργοδότη. 

Στην Κύπρο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη έρευνα για τη συχνότητα οσφυαλγίας 

στο νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως και στις υπόλοιπες χώρες, υπάρχει ανάγκη για 

διερεύνηση της πιθανής σχέσης, επιπολασμού και επίπτωσης της οσφυαλγίας, σαν 

αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων, με τελικό στόχο και 

αποδέκτη, την συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ζωής στο νοσηλευτικό 

προσωπικό, μειώνοντας την καταπόνηση και παράλληλα αυξάνοντας την προσφορά  

και ποιότητα παροχής φροντίδας Υγείας στον άρρωστο. 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρεί να παρουσιάσει και να συνθέσει 

τη βιβλιογραφία σχετικά με της επιπτώσεις και τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου 

της οσφυαλγίας στο νοσηλευτικό προσωπικό και να προσπαθήσει να εισηγηθεί 

προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας, 

επαγγελματικούς συνδέσμους, εργοδότες, εκπαιδευτές και ερευνητές, ως της την 

ασφάλεια και την υγεία των νοσηλευτών στον χώρο εργασίας. 

 

7.1. Ορισμός Εννοιών 

7.1.1. Οσφυαλγία 

Σύμφωνα με την Βασιλειάδου Α. 1996, η οσφυαλγία δεν είναι νόσος, 

αλλά σύμπτωμα. Σημαίνει απλώς πόνος στην περιοχή της οσφύος 

(χαμηλά στη πλάτη), ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκαλεί. Άλλοτε 

εκδηλώνεται με τη μορφή οξέος πόνου και άλλοτε ως χρόνια οσφυαλγία. 

Η οσφυαλγία ενώ συνδυάζεται με κάκωση της οσφύος, στις πλείστες 

των περιπτώσεων τα αιτία της δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμα. 

 

7.1.2. Ανικανότητα 

Ανικανότητα ορίζεται ως η μείωση του βαθμού ικανότητας της 

εκτέλεσης καθημερινών λειτουργιών είτε σε προσωπικό είτε σε 

επαγγελματικό επίπεδο. 

 

7.2. Επιπολασμός οσφυαλγίας 

Μεγάλος αριθμός ερευνητών ανά το παγκόσμιο τα τελευταία χρόνια, ασχολήθηκε 

με τη μελέτη του προβλήματος της οσφυαλγίας σε σχέση με το νοσηλευτικό 

επάγγελμα. Όλοι οι ερευνητές συμφώνησαν ότι στο νοσηλευτικό επάγγελμα 

υπάρχει αυξημένος επιπολασμός οσφυαλγίας. 

 Σε μια συγχρονική μελέτη που έγινε στο Χόνγκ-Κονγκ το 2001 από τον 

Yin bing Yip, τριακόσιοι εβδομήντα επτά νοσηλευτές στρατολογήθηκαν 
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από έξι νοσοκομεία περιοχής, ο επιπολασμός οσφυαλγίας ήταν 40.6% 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. 

 Οι Smedley J. και οι συνεργάτες της, σε μία προοπτική έρευνα που έγινε 

στην Αγγλία το 1995, αποτέλεσαν δείγμα 2405 γυναίκες νοσηλευτικοί 

λειτουργοί με επιπολασμό οσφυαλγίας 60% κατά τη διάρκεια κάποιας 

χρονικής περιόδου της ζωής της. 

 Σε μια προοπτική μελέτη που έγινε στη Νορβηγία από της W. Eriksen και 

συνεργάτες κατά το έτος 1999, επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 4266 

νοσηλευτών, με ποσοστό οσφυαλγίας 47.6% κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 3 μηνών. 

 Οι F. O. Omokhodion και συνεργάτες, σε μία συγχρονική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα αγροτικό νοσοκομείο στη νοτιοδυτική Νιγηρία 

το 1999, χορηγήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο σε όλο το προσωπικό 

που εργαζόταν στο νοσοκομείο. Ο υψηλότερος επιπολασμός οσφυαλγίας 

καταγράφηκε μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού που ήταν 69%. 

Ακολούθησαν οι γραμματείς και διοικητικό προσωπικό με 55%, 

καθαριστές και βοηθοί με 47% και οι εργάτες με βαριά φυσική εργασία 

45%. 

 Οι Κ. Ν. Κακαβελάκης και συνεργάτες σε μία έρευνα που έγινε στο νησί  

Κρήτη της Ελλάδας, κατά το έτος 2001 με σκοπό να προσδιοριστεί η 

συχνότητα των μυοσκελετικών παθήσεων σε ένα δείγμα 470 

νοσηλευτικών λειτουργών από τέσσερα γενικά νοσοκομεία της Κρήτης, 

έδειξε ποσοστό 37.5% διαταραχές στην οσφυϊκή χώρα, 30.1% στα άνω 

άκρα και αυχένα, 30.1% στα κάτω άκρα. 

 

7.3. Γενικά Στοιχεία 

 

7.3.1. Παράγοντες κινδύνου της οσφυαλγίας 

Σύμφωνα με το τμήμα επιθεώρησης εργασίας, του υπουργείου εργασίας της 

Κύπρου, σε μια κοινή Ευρωπαϊκή εκστρατεία  επιθεώρησης και ενημέρωσης για 

την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη (SLIC) του 2007, της τομείς 

των μεταφορών και της υγείας και φροντίδας, η χειρωνακτική διακίνηση ενέχει 

κίνδυνο για την οσφυϊκή χώρα σε σχέση με της πιο κάτω παράγοντες: 

7.3.1.1. Σχετικά με το φορτίο  
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 Εάν το φορτίο είναι υπερβολικά βαρύ 

 Εάν το φορτίο είναι υπερβολικά ογκώδες 

 Εάν το φορτίο δεν πιάνεται εύκολα 

 Εάν το φορτίο είναι απομακρυσμένο από τον κορμό του εργαζομένου 

 Για να πιάσει το φορτίο πρέπει να στρίψει τον κορμό του ο εργαζόμενος. 

 

7.3.1.2. Η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί 

 Εάν η προσπάθεια που καταβάλλεται από τον εργαζόμενο είναι πολύ 

έντονη 

 Εάν στην προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί προϋποθέτει στροφή του 

κορμού του εργαζομένου 

 Εάν δεν επιτρέπει στο φορτίο να ισορροπήσει 

 Υποχρεώνει τον εργαζόμενο να πάρει ασταθή θέση 

 

7.3.1.3. Το περιβάλλον εργασίας δεν ενδείκνυται λόγω: 

 Του τύπου του δαπέδου 

 Του ελεύθερου χώρου 

 Των δυσμενών κλιματικών συνθηκών 

 

7.3.1.4. Η εργασία θέτει επιπλέων δυσκολίες της: 

 Παρατεταμένη δραστηριότητα χωρίς την απαιτούμενη ανάπαυλα 

 Υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις 

 Υπερβολικά γρήγορος ρυθμός επαναλήψεων (Repetitive strain injuries, 

RSI). Οι τέσσερις κύριοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με της 

τραυματισμούς RSI είναι η επανάληψη και η ταχύτητα, η άβολη στάση 

του σώματος, η έλλειψη ελέγχου από τον εργαζόμενο των κινήσεων του 

κατά την πορεία της εργασίας και η χρήση δύναμης (When work is a pain 

2001). 

 

7.3.2. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

Σύμφωνα με το τμήμα επιθεώρησης εργασίας, του υπουργείου εργασίας της 

Κύπρου, σε μια κοινή Ευρωπαϊκή εκστρατεία  επιθεώρησης και ενημέρωσης για 

την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη (SLIC) του 2007, η 

οσφυαλγία πλήττει το ένα τρίτο των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
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περίθαλψης και σχετίζεται με οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 

επηρεάζουν άμεσα το θύμα τον εργοδότη και την κοινωνία. Η εξειδίκευση των 

εργαζομένων στον τομέα της υγείας της και η έλλειψη προσωπικού, καθιστά 

ακόμη πιο δύσκολη την αντικατάσταση των εργαζομένων που απουσιάζουν με 

άδεια ασθενείας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις και στρες στο 

χώρο εργασίας. Οι επιπτώσεις που υφίστανται είναι: 

7.3.2.1. Για το θύμα 

 Απώλεια εισοδήματος 

 Κίνδυνος απώλειας εργασίας 

 Μη αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών 

 Καθημερινός πόνος 

 Απώλεια της κοινωνικής αναγνώρισης που συνδέεται με την εργασία 

 Αδυναμία του ατόμου να απολαύσει τη ζωή 

 Το άτομο νιώθει ότι είναι βάρος για την κοινωνία. 

7.3.2.2. Για τον εργοδότη 

 Αποζημίωση του ατόμου 

 Παροχή συντάξεων 

 Μείωση της παραγωγικότητας λόγο απουσίας προσωπικού με άδεια 

ασθενείας 

 Εκπαίδευση νέων εργαζομένων που θα αντικαταστήσουν τους 

εξειδικευμένους εργαζομένους που ασθενούν. (Επιβάρυνση σε χρόνο 

και χρήμα). 

7.3.2.3. Για την κοινωνία 

 Επιβάρυνση του συστήματος υγείας 

 Αναξιοποίητο γνωστικό κεφάλαιο 

 Απώλεια κοινωνικής συνοχής. 

 

7.3.3. Νομική υποχρέωση εργοδότη 

Σύμφωνα με την οδηγία 90/296/ΕΟΚ, ο εργοδότης οφείλει να ελαχιστοποιεί τη 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων από της εργαζομένους του (άρθρο 4). Στην 

περίπτωση που η χειρωνακτική διακίνηση είναι αναπόφευκτη, πρέπει: 

 Να αξιολογείται η εργασία (άρθρο 5) 

 Να περιορίζονται οι κίνδυνοι 
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 Ο χώρος εργασίας να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και προσαρμοσμένος 

(άρθρο 6) 

 Ο εργαζόμενος να είναι ενημερωμένος και εκπαιδευμένος 

 Να πραγματοποιούνται τακτικά ιατρικές εξετάσεις. 

 

7.4. Παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνών 

 

Οι Smetley J. και συνεργάτες το 1993 σε μια διαχρονική μελέτη στην Αγγλία με 

1.165 νοσηλεύτριες (γυναίκες) συμπλήρωσαν ένα βασικό ερωτηματολόγιο και 

ακολούθησαν μέχρι και οκτώ ερωτηματολόγια, το καθένα 3 μήνες μετά από το 

προηγούμενο. Κάθε ερωτηματολόγιο ρωτούσε εάν είχαν αισθανθεί χαμηλό πόνο 

στην πλάτη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Τα αποτελέσματα του 

επιπολασμού της οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια των μηνών, σε καθορισμένο 

χρόνο, υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα ιστορικά πόνου που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενα ερωτηματολόγια. Ο επιπολασμός της οσφυαλγίας κατά τις 

ατομικές συνεχείς παρακολουθήσεις, κυμάνθηκε από 16% ως 19%. Από τις 906 

γυναίκες που συμπλήρωσαν το βασικό ερωτηματολόγιο και τουλάχιστον τρία 

ακόλουθα ερωτηματολόγια, οι 38 (4.2%) εξέφρασαν πόνο κάθε φορά που 

συμπλήρωναν και επέστρεφαν ένα ερωτηματολόγιο, και 190 (21.0%) εξέθεσαν 

τον πόνο σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Η αναφορά, παρουσίας ή απουσίας 

της οσφυαλγίας κατά τη συμπλήρωση του βασικού ερωτηματολογίου, ήταν 

ιδιαίτερα προφητική για μελλοντικό πόνο σε όλη τη διάρκεια της ατομικής 

συνεχής παρακολούθησης. Όσο μακροχρόνια ήταν η οσφυαλγία που 

αναφέρθηκε, τόσες περισσότερες πιθανότητες υπήρχε, να ήταν παρών και στην 

υπόλοιπη διάρκεια της παρακολούθησης. Χαμηλότερος κίνδυνος υπήρχε στις 

γυναίκες που δεν εξέφρασαν κανέναν περιστατικό οσφυαλγίας στο βασικό 

ερωτηματολόγιο ή ούτε των πρώτων δύο ακόλουθων ερωτηματολογίων. Η 

οσφυαλγία έφερε τη χειρότερη πρόγνωση εάν συνδεόταν με ισχιαλγία ή 

ανικανότητα.  

Τα αποτελέσματά επιβεβαιώνουν τη σημασία της εμφάνισης και της διάρκειας 

της οσφυαλγίας, ως και τη συσχέτιση της ανικανότητας και της ισχιαλγίας, σαν 

προαγγέλους των μελλοντικών συμπτωμάτων που επιτρέπουν τον πιο αξιόπιστο 

προσδιορισμό της ποσότητας της φυσικής ιστορίας της οσφυαλγίας στις 

εργαζόμενες γυναίκες ενεργού ηλικίας. 
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Οι Smedley J. και συνεργάτες το1995 σε μελέτη που έγινε στην Αγγλία  με 2405 

νοσηλευτικούς λειτουργούς, το γενικό ποσοστό απάντησης ήταν 69%. Μεταξύ 

1616
 
 γυναικών, ο επιπολασμός της οσφυαλγίας κατά την χρονική περίοδο της 

ζωής τους, ήταν 60% και ο επιπολασμός περιόδου, ήταν 
 
45%. Το 10% 

απουσίαζε από την εργασία λόγω οσφυαλγίας για μια συνολική περίοδο που 

υπερβαίνει τις τέσσερις εβδομάδες. Τα ποσοστά των ανδρών ήταν γενικά 

παρόμοια
  

με εκείνα των γυναικών. Η οσφυαλγία των γυναικών κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών συσχετιζόταν ελαφρά με το ύψος, και 

ήταν σε σημαντικό βαθμό πιο συχνός σε άτομα που δεν παρουσίαζαν συχνά  

μυοσκελετικά συμπτώματα, όπως ο πονοκέφαλος και η αδιαθεσία. Μετά από 

σχετική ρύθμιση και στάθμιση του ύψους, αλλά και των μη μυοσκελετικών 

συμπτωμάτων, καταγράφηκαν σημαντικοί συσχετισμοί μεταξύ, της συχνότητας 

χειροκίνητης μετακίνησης ασθενών γύρω και πάνω στο κρεβάτι, μεταφέροντας 

με τα χέρια τους ασθενείς μεταξύ του κρεβατιού και της καρέκλας, και της 

ανύψωσης ασθενών από το πάτωμα με τη χρήση χεριών. Αντίθετα, καμιά σαφής
 

αύξηση στον κίνδυνο δεν βρέθηκε σε σχέση με τη μεταφορά ασθενών με φορείο 

ή με την μετακίνηση ασθενών μέσα και έξω από το μπάνιο με τη βοήθεια 

μπαστουνιών ή χεριών ή ανυψώνοντας ασθενείς με μηχανικές ενισχύσεις. 

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο επιπολασμός της οσφυαλγίας είναι ιδιαίτερα 

υψηλός μεταξύ των νοσηλευτών και συνδέεται με ένα υψηλό ποσοστό απουσίας 

λόγω ασθένειας. Οι άνθρωποι που παρουσίαζαν συχνά τα μη μυοσκελετικά 

συμπτώματα ήταν στατιστικά σημαντικά πιθανότερο να παρουσιάσουν 

οσφυαλγία. Συγκεκριμένα οι χειρωνακτικές δραστηριότητες φάνηκαν να 

συνδέονται με έναν αυξανόμενο κίνδυνο οσφυαλγίας. Εντούτοις, καμιά τέτοια 

συσχέτιση δεν βρέθηκε με τη μετακίνηση ασθενών χρησιμοποιώντας μηχανικές 

ενισχύσεις. 

 

Σε μια προοπτική μελέτη που έγινε στη Νορβηγία από της W. Eriksen και 

συνεργάτες κατά το έτος 1999, επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 4266 νοσηλευτών, που 

δεν είχαν ή είχαν πολύ ελαφριές ενοχλήσεις
 
 οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων τριών μηνών, και δεν απουσίαζαν για λόγους υγείας
 
κατά τη 

συμπλήρωση της ταχυδρομημένου ερωτηματολογίου το έτος 1999. Από τους, 

3808
 
(89.3%) συμπλήρωσαν ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο 3 μήνες αργότερα και

 

3651 (85.6%) συμπλήρωσαν ένα τρίτο ερωτηματολόγιο 15 μήνες αργότερα. Η 
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ένταση του πόνου στην οσφυϊκή χώρα και των επιβεβαιωμένων αδειών 

ασθενείας που αποδίδονται
 
στην οσφυαλγία αξιολογήθηκαν από προσωπικές 

αναφορές κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η ανάλυση των στοιχείων 

έδειξε ότι τα έντονα οσφυϊκά συμπτώματα προβλέφθηκαν από το συχνό
 

προσδιορισμό της θέσης των ασθενών στο κρεβάτι, τη σημαντική έλλειψη 

υποστήριξης από τους
 

άμεσα προϊστάμενους, τη σημαντική έλλειψη 

ικανοποίησης στο εργασιακό περιβάλλον και χαλαρωτικής πολιτικής στο 

θάλαμο εργασίας. Οι άδειες ασθενείας λόγω οσφυαλγίας, προβλέφθηκαν
 
με, το 

συχνό χειρισμό βαριών αντικειμένων, τις απαιτήσεις μέσου επίπεδου εργασίας, 

τη σημαντική έλλειψη ενθαρρυντικής πολιτικής
 
στη μονάδα εργασίας, από της 

βραδινές βάρδιες εργασίας και τη νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται σε
 

σπίτια. Η μακροχρόνια άδεια ασθενείας λόγω οσφυαλγίας, συνδέθηκε με
 

αλλαγές του χώρου εργασίας ή αλλαγές των καθηκόντων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρατήρησης και
 

αυτό οδήγησε σε μια σημαντική μείωση της 

υποστήριξης και της ικανοποίησης
 
στην εργασία.

 
  

Οι συχνές εκθέσεις του προσωπικού σε χειρισμό βαριών αντικειμένων, όπως και 

οργανωτικοί, ψυχολογικοί, και κοινωνικοί παράγοντες στον χώρο εργασίας, η 

βραδινή βάρδια, η έλλειψη υποστήριξης από τον ανώτερο, η έλλειψη 

εργασιακής ικανοποίησης, η έλλειψη χαλαρωτικής, ενισχυτικής και 

ενθαρρυντικής πολιτικής στον χώρο εργασίας, συνδέονται με έναν αυξανόμενο 

κίνδυνο έντονων οσφυαλγιών. 

 

Μια συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους F. O. Omokhodion 

και συνεργάτες το 1999 σε ένα αγροτικό νοσοκομείο στη νοτιοδυτική Νιγηρία 

για να καθορίσει τον επιπολασμό της οσφυαλγίας μεταξύ ολόκληρου του 

προσωπικού του, χορηγήθηκε στο προσωπικό του συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο που αναζητούσε πληροφορίες για τα κοινωνικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, την ιστορία εργασίας, τη συνήθεια καπνίσματος, 

τους προδιαθεσικούς παράγοντες τη συχνότητα και τη δριμύτητα της 

οσφυαλγίας. Εβδομήντα τέσσερις από τους συνολικά 80 εργαζομένους 

συμμετείχαν στη μελέτη. Ο επιπολασμός της οσφυαλγίας μεταξύ του 

προσωπικού ήταν 46%.  Ο υψηλότερος επιπολασμός οσφυαλγίας (69%) που 

καταγράφηκε μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού. Ακολούθησαν οι 

γραμματείς και διοικητικό προσωπικό με 55%, οι καθαριστές και βοηθοί με 

47%. Οι εργάτες με βαριά φυσική εργασία με 45%, με φτωχή στάση το 20%  



 12 

και με παρατεταμένη όρθια ή και καθήμενη στάση  το 20%. Ο επιπολασμός της 

οσφυαλγίας μεταξύ αυτών των εργαζομένων είναι συγκρίσιμη με αυτήν των 

εργαζομένων των χωρών με υψηλό εισόδημα. Η κατάλληλη εκπαίδευση στα 

θέματα υγείας αλλά και εργονομίας μεταξύ των εργαζομένων, η ερεύνα 

υποστήριξε ότι μπορεί να βοηθήσει για να μειωθούν τα περιστατικά της 

οσφυαλγίας. 

 

 

Ο Yin Bing Yip σε μια συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Χόνγκ 

Κόνγκ το 2001, τριακόσιοι εβδομήντα επτά νοσηλευτές στρατολογήθηκαν από 

έξι νοσοκομεία περιοχής. Ήταν εγγεγραμμένοι νοσηλευτές ή έκτακτοι 

νοσηλευτές που εργάζονταν αποκλειστικά για τουλάχιστον 1 μήνα στον ίδιο 

θάλαμο. Εκατόν εβδομήντα οκτώ (47,2%) νοσηλευτές μελέτης επιλέχτηκαν 

τυχαία από δύο νοσοκομεία της περιοχής και 199 (52,8%) νοσηλευτές μελέτης 

αποτέλεσαν το βασικό δείγμα. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με προσωπικές 

συνεντεύξεις και περιέλαβαν τους παράγοντες εργασίας (ψυχολογική πίεση και 

χειρωνακτικές δραστηριότητες σε ασθενείς, σχετικές με την εργασία), τη 

ψυχολογική καταπόνηση, τους δημογραφικούς παράγοντες, τον τρόπο ζωής και 

τα περιστατικά οσφυαλγίας. Από τους 377 νοσηλευτές που πέρασαν από 

συνέντευξη, οι 153 (40,6%) ανάφεραν ότι είχαν οσφυαλγία μέσα στους 

τελευταίους 12 μήνες. Ο κίνδυνος συμπτωμάτων οσφυαλγίας ως έκβαση, ήταν 

αυξημένος όπου οι νοσηλευτές είχαν αναφέρει ότι, μόνο περιστασιακά ή ποτέ 

δεν απόλαυσαν την εργασία τους ή όταν τους ζητούσαν συχνή χειρωνακτική 

μετακίνηση των ασθενών από και προς το κρεβάτι, και όπου έπρεπε να 

βοηθήσουν τους ασθενείς να περπατήσουν.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της εργασιακής 

πίεσης, της χειρωνακτικής ανύψωσης και επιπολασμού της οσφυαλγίας. Η 

κύρια προσπάθεια στην πρόληψη της οσφυαλγίας μεταξύ των νοσηλευτών είναι 

να βρεθούν πιθανοί τρόποι βελτίωσης της εργονομικής και ψυχολογικής υγείας 

στην εργασία της. 

 

 

Οι Smetley J. και συνεργάτες το 2003 σε μια άλλη προοπτική έρευνα στη νότια 

Αγγλία, αποτέλεσαν δείγμα 1239 γυναίκες νοσηλεύτριες από δύο νοσοκομεία. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο συμπλήρωσαν ένα 
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ταχυδρομικό ερωτηματολόγιο για την οσφυαλγία και τους πιθανούς παράγοντες 

κινδύνου. Μεταξύ 18 και 28 μήνες μετά, εφαρμόστηκε σημαντική παρέμβαση 

στο ένα νοσοκομείο για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο οσφυαλγίας στο 

νοσηλευτικό προσωπικό, σε σχέση με την μετακίνηση και ανύψωση αβοήθητων 

ασθενών. Στο άλλο νοσοκομείο, δεν έγινε καμία παρέμβαση, και οι προσπάθειες 

να βελτιωθεί ο χειρισμός των ασθενών ήταν περιορισμένες. Τριάντα δύο μήνες 

μετά από το πρώτο στάδιο της έρευνας, μια δεύτερη ταχυδρομική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε και στα δύο νοσοκομεία (1167ανταποκρίθηκαν) για 

επαναξιολόγηση του επιπολασμού των συμπτωμάτων της οσφυαλγίας και των 

παραγόντων κινδύνου.  

Τα αποτελέσματα μετά από στάθμιση των μη επαγγελματικών παραγόντων 

κινδύνου, ο επιπολασμός της οσφυαλγίας στο πρώτο στάδιο, συνδέθηκε με τη 

χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και την απόδοση των χειρωνακτικών χειρισμών 

των ασθενών χωρίς μηχανικές ενισχύσεις. Στο δεύτερο στάδιο μετά από την 

παρέμβαση (εξοπλισμός), ο επιπολασμός των επαγγελματικών παραγόντων 

κινδύνου ήταν κάπως χαμηλότερος, αλλά παρόμοιες βελτιώσεις εμφανίστηκαν 

και στο νοσοκομείο σύγκρισης.  

Επί του τόπου παρέμβασης ο επιπολασμός των συμπτωμάτων αυξήθηκε 

ελαφρώς (από 27% σε 30%), ενώ επί του τόπου σύγκρισης δεν υπήρξε καμία 

αλλαγή, ο επιπολασμός παρέμεινε σταθερός κατά 27%.  

Οι υπολογισμοί που βασίστηκαν στη συσχέτιση των παραγόντων κινδύνου με 

τα συμπτώματα στο πρώτο στάδιο της έρευνας και των παρατηρηθέντων 

αλλαγών στον επιπολασμό στο δεύτερο στάδιο της έρευνας, έδειξαν ότι, η 

αλλαγή στους παράγοντες κινδύνου ήταν ανεπαρκής να προκαλέσει μια 

ουσιαστική μείωση της οσφυαλγίας.  

Αυτά τα συμπεράσματα δημιουργούν αμφιβολία για τα μέσα με τα οποία πολλά 

νοσοκομεία προσπαθούν να βελτιώσουν την εργονομία των νοσηλευτικών 

δραστηριοτήτων. Απαιτούνται πιο αποτελεσματικές μέθοδοι και εφαρμόσιμες 

αλλαγές στα συστήματα εργασίας. 

 

 

Η Vera Yin Bing Yip σε μια έρευνα που έγινε στο Χόνγκ Κόνγκ το 2004, και 

αποτέλεσαν δείγμα 144 νοσηλευτές από έξι νοσοκομεία περιοχής, 

ολοκληρώθηκε μια βασική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις, η οποία 

ακολουθήθηκε από μια τηλεφωνική συνέντευξη. Τα κύρια μέτρα μελέτης ήταν 
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τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι δραστηριότητες εργασίας, η πίεση 

εργασίας, οι σωματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και η φύση νέου 

περιστατικού οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών. 

Πενήντα έξι (38,9%) νοσηλεύτριες ανάφεραν ότι βίωσαν περιστατικά 

οσφυαλγίας. Η στατική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο δεν συνδέθηκε με 

τη νέα οσφυαλγία. Οι νοσηλευτικοί λειτουργοί που ήταν συγκριτικά νέοι σε 

έναν θάλαμο (ρυθμισμένος σχετικός κίνδυνος 2·90), εργαζόμενοι σε κάμψη του 

σώματος (ρυθμισμένος σχετικός κίνδυνος 2·76) και είχαν φτωχή συνεργασία με 

τους συναδέλφους (ρυθμισμένος σχετικός κίνδυνος 2·52) ήταν ανεξάρτητοι 

προάγγελοι της οσφυαλγίας.  

Τα συμπεράσματα της μελέτης προτείνουν ότι η οσφυαλγία είναι ένα κοινό 

πρόβλημα στον πληθυσμό των νοσηλευτών στο Χόνγκ Κονγκ.. 

 

7.5. Συμπεράσματα δημοσιευμένων ερευνών 

Πριν τη συναγωγή οποιονδήποτε συμπερασμάτων θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

ορισμένες μελέτες που έχουν αναφερθεί παρουσιάζουν διάφορα μειονεκτήματα 

με τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής και ο ανεπαρκής έλεγχος άλλων 

παραγόντων που μπορεί να παρεμβάλλονται. Συνεπώς τα διάφορα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα των μελετών που αναφέρθηκαν θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη αλλά με αρκετή προσοχή. 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό 

είναι αρκετά επιρρεπής στον κίνδυνο της οσφυαλγίας, με πιθανές επιπτώσεις 

την αύξηση του ποσοστού άδειας ασθενείας και σωματικής ανικανότητας. 

Πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με την επίπτωση της οσφυαλγίας στο 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι, ατομικοί παράγοντες όπως το ύψος και το βάρος, 

ψυχολογικοί παράγοντες, η κακή διάθεση, οι συχνοί πονοκέφαλοι, οι 

επαγγελματικοί παράγοντες, η σωματική κόπωση, η έλλειψη ύπνου, το 

μειωμένο εργασιακό προσωπικό, η χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, η έλλυψη 

εργονομίας και οι τραυματισμοί λόγο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης 

(Repetitive strain injuries, RSI). 

 

7.6. Χρησιμότητα της παρούσας έρευνας 

Η παρούσα έρευνα θα προσπαθήσει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ 

οσφυαλγίας και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Λάρνακας, Ο 

προσδιορισμός της συχνότητας των διαταραχών της οσφυϊκής χώρας, ο βαθμός 
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ανικανότητας των διαταραχών αυτών και οι πιθανοί παράγοντες που μπορεί να 

σχετίζονται με την οσφυαλγία, θα εξεταστούν σε σχέση με διάφορα 

επαγγελματικά στοιχεία και προσωπικές παραμέτρους. 

Σκοπός της έρευνας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του νοσηλευτικού 

προσωπικού και όλων των εμπλεκομένων φορέων, ως επιπτώσεις της 

οσφυαλγίας που επηρεάζουν άμεσα το θύμα τον εργοδότη και την κοινωνία, τη 

σημαντικότητα της πρόληψης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και 

περιορίζοντας της παράγοντες κινδύνου, ως θεμιτό αποτέλεσμα τη μείωση του 

ποσοστού οσφυαλγίας σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της Κύπρου και 

βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για ένα καλύτερο μέλλον χωρίς καταπόνηση. 

Στην Κύπρο, η επιστημονική έρευνα, στο χώρο της νοσηλευτικής, είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προηγούμενα διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία για αρκετά προβλήματα που μαστίζουν το επάγγελμα του 

νοσηλευτικού λειτουργού. 

Με την είσοδο της νοσηλευτικής στο πανεπιστήμιο και καλλιεργώντας την 

επιστημονική έρευνα ως μέσο για μάθησης, επιστημονικής εξέλιξης και 

βελτίωσης της ποιότητας εργασίας, ο ερευνητής προσδοκεί ότι η παρούσα 

έρευνα θα δώσει αφορμή για διεξαγωγή περεταίρω ερευνών σχετικά με το θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα μεθοδολογία είναι περιγραφική, καθότι σκοπεύει στην ακριβή 

καταγραφή της συχνότητας της οσφυαλγίας στο νοσηλευτικό προσωπικό, της και 

την περιγραφή της κατανομής της συχνότητας της οσφυαλγίας σε σχέση με κάποια 

χαρακτηριστικά της φύλο, ηλικία, βάρος κα. Θα ακολουθήσει μια σύγκριση 

αποτελεσμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά, για να καθοριστούν οι παράγοντες που 

σχετίζονται με την συχνότητα εμφάνισης της οσφυαλγίας στο νοσηλευτικό 

προσωπικό. 

 

8.1. Πληθυσμός, Δείγμα και Δειγματοληψία 

Πληθυσμός μιας μελέτης είναι όλα τα μέλη της ομάδας που θα μελετηθούν, τα 

οποία ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια (Σαχίνη–Καρδάση,2004).  

Στην παρούσα έρευνα τον πληθυσμό αποτελούν 392 εγγεγραμμένοι νοσηλευτικοί 

λειτουργοί, όλων των βαθμίδων, όλων των ενεργών εργασιακών ηλικιών, άνδρες 

και γυναίκες, σε όλα τα πόστα που εργάζονται στο γενικό νοσοκομείο της επαρχίας 

Λάρνακας στην Κύπρο μέχρι τη χρονική περίοδο που επιδόθηκε το 

ερωτηματολόγιο τον Ιούλιο του 2008. 

 

Δείγμα στόχος αποτέλεσαν 150 νοσηλευτικοί λειτουργοί, όλων των βαθμίδων, 

όλων των ενεργών εργασιακών ηλικιών, άνδρες και γυναίκες, που εργάζονται  σε 

οποιοδήποτε πόστο στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας. Από το δείγμα στόχο, 

επεστράφησαν συμπληρωμένα 100 ερωτηματολόγια, καθότι υπήρχαν ορισμένοι 

νοσηλευτικοί λειτουργοί που απουσίαζαν με κανονική άδεια ή άδεια ασθενείας ή 

επέλεξαν να μην συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο για διάφορους 

λόγους.  Το σύνολο των100 ατόμων αποτέλεσε και το τελικό δείγμα στην έρευνα.  

Το δείγμα αποτελεί ένα κλασματικό μέρος του πληθυσμού της μελέτης και για να 

αντικατοπτρίζει όσο το δυνατό περισσότερο την κατανομή της οσφυαλγίας στον 

πληθυσμό αναφοράς, η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο 

της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. 

Με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας ο ερευνητής, επέλεξε τυχαία από 

τον αριθμημένο κατάλογο εργασίας των νοσηλευτών σε κάθε θάλαμο ή τμήμα, τα 

ονόματα αυτών που είχαν ζυγό ή μονό αριθμό. Εάν σε ένα τμήμα ή θάλαμο 

επιλεγόταν ζυγός αριθμός, στον επόμενο επιλεγόταν μονός αριθμός. 
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Με την διαδικασία αυτή μειώνεται ο κίνδυνος συστηματικού σφάλματος επιλογής 

του δείγματος. 

 

8.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των στοιχείων έχει γίνει με ερωτηματολόγιο το οποίο χωρίστηκε σε 

τέσσερις θεματικές ενότητες. Της οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου κυρίως 

εστιασμένες ως της μελετώμενες μεταβλητές, απλά και κατανοητά  διατυπωμένες 

έτσι ώστε να καταλαβαινόντουσαν από όλους, ανεξαρτήτως  μορφωτικού επιπέδου. 

Οι περισσότερες ήταν διχοτομικές ερωτήσεις (ναι-όχι) και ορισμένες ήταν 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Στην πρώτη θεματική ενότητα περιείχε ατομικά στοιχεία της φύλο, ηλικία, βάρος, 

ύψος, οικογενειακή κατάσταση κ.τ.λ. 

Στην ενότητα δύο, οι ερωτήσεις περιλάμβαναν στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα 

της ποια είναι η θέση που κατέχετε σήμερα; Τι της οδήγησε στο νοσηλευτικό 

επάγγελμα; Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε στο νοσηλευτικό επάγγελμα; Πόσο 

χρονικό διάστημα εργάζεστε στο συγκεκριμένο πόστο; Κ.τ.λ. 

Στην ενότητα τρία, οι ερωτήσεις περιλάμβαναν στοιχεία σχετικά με τον πόνο της, 

Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της εμπειρίας ως νοσηλευτές/τριες, είχατε 

ποτέ οσφυαλγία (υπήρχε σχήμα με υπόδειξη του σημείου αναφοράς), που διάρκεσε 

περισσότερο από μία μέρα; Είχατε της προηγούμενους 12 μήνες οσφυαλγία που 

διάρκεσε περισσότερο από μία μέρα; Είχατε τον τελευταίο 1 μήνα οσφυαλγία που 

διάρκεσε περισσότερο από μία μέρα; Κ.τ.λ. 

Στην ενότητα τέσσερα, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ‘Oswestry Disability 

Questionnaire’ το οποίο έχει σχεδιαστεί και σταθμιστεί για να κατανοηθεί πώς 

επηρεάζουν τα προβλήματα στη μέση ή τα πόδια και την ικανότητα ανταπόκρισης 

στην καθημερινή ζωή. Περιλάμβανε 10 ερωτήσεις που έχουν σχέση με την ένταση 

του πόνου, με την προσωπική φροντίδα (πλύσιμο ή ντύσιμο κλπ.), με την άρση 

βάρους, με τη βάδιση, με το κάθισμα, με την όρθια στάση, με τον ύπνο, με τη 

σεξουαλική ζωή, με την κοινωνική ζωή και με τα ταξίδια. Στο ‘Oswestry Disability 

Questionnaire’(O.D.I.), κάθε ερώτηση έχει 6 πιθανές επιλογές. Η πρώτη επιλογή 

βαθμολογείται με 0 βαθμούς, η δεύτερη με 1 βαθμό, η Τρίτη με 2 βαθμούς, η 

τέταρτη με 3 βαθμούς, η Πέμπτη με 4 βαθμούς, η έκτη με 5 βαθμούς. Με το τέλος 

της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, προσθέτονται οι αντίστοιχοι βαθμοί της 

κάθε ερώτησης και το αποτέλεσμα /50 X 100 = ανικανότητα % .Το ποσοστό 

ανικανότητας ODI παρατίθεται πιο κάτω: 
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0%- 20% (μηδενική ή ελάχιστη ανικανότητα): Οι ασθενείς μπορούν να 

αντιμετωπίσουν της περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες της ζωής. Καμιά 

θεραπεία ίσως να μην ενδείκνυνται, εκτός από εισηγήσεις σχετικά με την ορθή 

ανύψωση αντικειμένων, ορθή στάση του σώματος, σωστή φυσική δραστηριότητα 

και σωστή διατροφή. Ασθενείς με τα στατικά επαγγέλματα (πχ γραμματέας) μπορεί 

να βιώσουν περισσότερα προβλήματα από της.  

21%-40% (μέτρια ανικανότητα): Οι ασθενείς μπορούν να βιώσουν περισσότερο 

πόνο και προβλήματα με την ανύψωση, καθήμενη και όρθια στάση. Το ταξίδι και η 

κοινωνική ζωή είναι δυσκολότερα. Οι ασθενείς μπορεί να μην εργάζονται. Η 

προσωπική φροντίδα, ο ύπνος και η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να μην 

επηρεάζονται αρκετά. Συντηρητική θεραπεία ίσως είναι ικανοποιητική. 

41%-60% (σοβαρή ανικανότητα): Ο πόνος είναι ένα αρχικό πρόβλημα για της της 

ασθενείς, αλλά μπορούν της να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο ταξίδι, 

προσωπική φροντίδα, κοινωνική ζωή, σεξουαλική δραστηριότητα και ύπνο. Μια 

λεπτομερής αξιολόγηση είναι κατάλληλη.  

61%-80% (Ανάπηρος): Ο πόνος στην πλάτη ασκεί επίδραση σε της πτυχές της 

καθημερινής ζωής και στην εργασία. Απαιτείται ενεργητική θεραπεία. 

81%-100%: Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είναι κλινήρης ή με υπερβολικά 

συμπτώματα. Συστήνεται προσεκτική αξιολόγηση.  

 

8.3. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 

Στην παρούσα έρευνα σχετικά με το ερευνητικό εργαλείο που έγινε η συλλογή των 

δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο  ‘Oswestry Disability Questionnaire’ το οποίο 

έχει σχεδιαστεί και σταθμιστεί για να κατανοηθεί πώς επηρεάζουν τα προβλήματα 

στη μέση ή τα πόδια και την ικανότητα ανταπόκρισης στην καθημερινή ζωή 

(Fairbank JCT & Pynsent, PB 2000).  

Η εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έχει μετρηθεί κα συγκριθεί με 

άλλα τέσσερα ερωτηματολόγια με ICC value of 0.84 (95% CI_.73-.91). (Davidson 

M & Keating J. 2001). 

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά από της  Boscainos P. και 

συνεργάτες το 2003. Ο συντελεστής εγκυρότητας στην κλίμακα Cronbach’s alpha 

έδειξε 0,833 και 0,885 αντίστοιχα. 

Αντίστοιχος συντελεστής εγκυρότητας στην κλίμακα Cronbach’s alpha έγινε και 

στην παρούσα έρευνα με αποτέλεσμα 0,850. Αυτό καταδεικνύει την εγκυρότητα 

του συγκεκριμένου εργαλείου και στην παρούσα έρευνα.  
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Ο δείκτης Cronbach’s Alpha, μετρήθηκε ξεχωριστά και για την κάθε ερώτηση. Της 

οι τιμές του Cronbach’s Alpha της ερωτήσεις, Ερώτηση1= ,849, Ερώτηση 2= ,837, 

Ερώτηση 3= ,846, Ερώτηση 4= ,837, Ερώτηση 5= ,822, Ερώτηση 6= ,833, 

Ερώτηση 7= ,838, Ερώτηση 8= ,834, Ερώτηση 9= ,834, Ερώτηση 10= ,832,  

φαίνονται να κυμαίνονται περίπου στα ίδια αποτελέσματα, υποδεικνύοντας έτσι 

εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία. Η εσωτερική εγκυρότητα των ερωτήσεων 

ανεβάζει τον γενικό δείκτη Cronbach’s Alpha του ερωτηματολογίου στο 0,850 όπου 

καμία ερώτηση δεν έχει μεγαλύτερη τιμή. 

 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με την μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας 

όπου ο ερευνητής, επέλεξε τυχαία από τον αριθμημένο κατάλογο εργασίας των 

νοσηλευτών σε κάθε θάλαμο ή τμήμα, τα ονόματα αυτών που είχαν ζυγό ή μονό 

αριθμό. Εάν σε ένα τμήμα ή θάλαμο επιλεγόταν ζυγός αριθμών, στον επόμενο 

επιλεγόταν μονός αριθμός. Με την διαδικασία αυτή μειώνεται ο κίνδυνος 

συστηματικού σφάλματος επιλογής του δείγματος. 

Το μέγεθος του δείγματος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν 100 

νοσηλευτικοί λειτουργοί από ένα σύνολο πληθυσμού 392 εγγεγραμμένων 

νοσηλευτικών λειτουργών, όλων των βαθμίδων, που εργάζονται στο γενικό 

νοσοκομείο της επαρχίας Λάρνακας της Κύπρου, όπου σύμφωνα με τον Α. 

Σαχίνη–Καρδάση,2004 το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέψει την 

έγκυρη στατιστική ανάλυση.  

 

Κατά την κωδικοποίηση και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων της έρευνας, για 

να διατηρηθεί κατά το μέγιστο μια σωστή, αντικειμενική και ισοζυγισμένη 

ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχτηκαν, ζητήθηκε η βοήθεια ανεξάρτητου 

ερευνητή που είναι ειδικός στην ανάλυση ερευνητικών στοιχείων. 

 

8.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Για να γίνει η διεξαγωγή της έρευνας στο νοσοκομείο, ζητήθηκε κατάλληλη 

έγκριση από το υπουργείο υγείας, της και από την προϊσταμένη του νοσοκομείου 

και από της υπεύθυνους των τμημάτων.  

Η παράδοση του ερωτηματολογίου έγινε τον Ιούλιο του 2008, συλλογικά μαζί με 

ενημερωτική επιστολή, από τον ερευνητή σε 150 νοσηλευτικούς λειτουργούς από 

ένα σύνολο πληθυσμού 392 εγγεγραμμένων νοσηλευτικών λειτουργών, όλων των 

βαθμίδων, που εργάζονται στο γενικό νοσοκομείο της επαρχίας Λάρνακας στην 
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Κύπρο. Κατά την επίδοση του ερωτηματολογίου ο ερευνητής ζήτησε την 

συνεργασία και βοήθεια των προϊσταμένων των τμημάτων και εξέφρασε της 

ειλικρινείς ευχαριστίες του, καθώς της και της το προσωπικό για την διάθεση του 

πολύτιμου χρόνου της.  

Η παράδοση του ερωτηματολογίου διευθετήθηκε της γίνει σε χρόνο που το 

προσωπικό να είναι εντός των τμημάτων (σε περιπτώσεις που τα τμήματα 

δούλευαν μόνο κατά της πρωινές ώρες και εκτός Σαββατοκύριακου πχ εξωτερικά 

ιατρεία). Αποφεύχθηκαν οι περίοδοι αργιών και διακοπών που το περισσότερο 

προσωπικό απουσιάζει με άδεια.  

Η προσωπική παρουσία του ερευνητή αποφεύχθηκε καθώς το προσωπικό μπορεί 

να ερχόταν σε δύσκολη θέση ή να το εκλάβει ως δοκιμασία γνώσεων. Η επιλογή 

του χώρου και του χρόνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου εναπόκειτο στην 

προσωπική βούληση του κάθε νοσηλευτή.  

Για να διασφαλιστεί το απόρρητο και ανώνυμο των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετασχόντων  ο ερευνητής αφού έβαλε σε ένα κοινό φάκελο ίσο αριθμό 

ερωτηματολογίων με των επιλεγμένων νοσηλευτικών λειτουργών του τμήματος ή 

θαλάμου, έγραψε στον (κοινό) φάκελο, τα ονόματα όλων όσους έχουν επιλεγεί να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Ο νοσηλευτής αφού συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο, 

το τοποθετούσε ανώνυμα σε ένα λευκό φάκελο(συνοδευόταν μαζί με το 

ερωτηματολόγιο) και αφού σφραγιζόταν, το τοποθετούσε σε κουτί (κάλπη), όπου 

στο τέλος το παραλάμβανε ο ερευνητής μαζί με τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια. 

Με τη διαδικασία αυτή ο νοσηλευτής που συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο ήταν 

ανεπηρέαστος από την παρουσία του ερευνητή, διατηρώντας έτσι το απόρρητο των 

προσωπικών του δεδομένων. 

Σε περίπτωση τυχών αποριών το προσωπικό μπορούσε να επικοινωνήσει με τον 

ερευνητή για βοήθεια στα τηλέφωνα και της διευθύνσεις που της δόθηκε μέσω 

ενημερωτικής επιστολής. 

Η συλλογή των καλπών, από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, έγινε μετά από 

πάροδο μιας εβδομάδας. Ο χρόνος υπολογίστηκε ότι ήταν αρκετός για να δοθεί η 

ευκαιρία σε όλους όσους είχαν επιλεχθεί, να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν το 

ερωτηματολόγιο έγκαιρα.  

Αφού παραλήφθηκαν τα ερωτηματολόγια από τον ερευνητή, στάλθηκαν σε 

ανεξάρτητο στατιστικολόγο, για την στατιστική ανάλυση των στοιχείων. 
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8.5. Στατιστική ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την βοήθεια ανεξάρτητου στατιστικολόγου, 

της η ανάλυση των στοιχείων να γίνει με επαγγελματικό και αντικειμενικό τρόπο, 

μειώνοντας αισθητά την πιθανότητα εξόρυξης λάθων αποτελεσμάτων. Τα 

δεδομένα της παρούσας έρευνας αναλύθηκαν με το SPSS, (Statical Package For 

Social Sciences), στατιστικό πακέτο κοινωνικών επιστημών. 

Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας θα παρουσιαστούν με τη μέθοδο της 

περιγραφικής στατιστικής, όπου, μπορούν να οργανωθούν με εύκολο και με 

σύντομο τρόπο μέσω πινάκων και διαγραμμάτων.  

 

8.6. Δεοντολογικά θέματα 

 

Οι σύγχρονοι κώδικες ηθικής της έρευνας, προέρχονται από τον κώδικα της 

Νυρεμβέργης και την διακήρυξη του Ελσίνκι. Το Belmont report που εκδόθηκε το 

1978 από την εθνική επιτροπή για την προστασία των ανθρωπίνων υποκειμένων 

βιοϊατρικής και της  έρευνας της συμπεριφοράς, υιοθετεί τρεις αρχές : 1) την αρχή 

οφέλους και μη βλάβης, 2) την αρχή του σεβασμού για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και 3) την αρχή της δικαιοσύνης. 

Η έρευνα είναι σε πλήρη ηθικά πλαίσια καθώς τηρήθηκαν βασικές αρχές ηθικής 

της πλήρης ανωνυμία και εμπιστευτικότητα. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν ανώνυμο. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

από την σχετική επιστολή που συνοδευόταν με το ερωτηματολόγιο, αλλά και από 

προσωπική επαφή με τον ερευνητή, για την φύση, τη διάρκεια, της σκοπούς, της 

μεθόδους, της διαδικασίες και της διεργασίες της έρευνας, σχετικά με τη συλλογή 

δεδομένων, της και για το δικαίωμα για ιδιαιτερότητα, εχεμύθεια και ανωνυμία. 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν της, ότι αυτοί που θα συμμετείχαν στην έρευνα, 

είχαν την επιλογή να το κάνουν εκούσια, χωρίς εξαναγκασμό ή πίεση. Αν κάποιος 

αποφάσιζε να αποσυρθεί από την διαδικασία αυτή είχε το δικαίωμα να το κάνει 

οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας πριν τη συγγραφή 

της. 

Για να γίνει η διεξαγωγή της έρευνας στο νοσοκομείο, ζητήθηκε κατάλληλη 

έγκριση από το υπουργείο υγείας, της και από την προϊσταμένη του νοσοκομείου 

και από της υπεύθυνους των τμημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, έγινε από ανεξάρτητο, 

έμπειρο στατιστικολόγο με το πρόγραμμα SPSS. 

 

9.1. Δείκτης Cronbach’s Alpha  

9.1.1. Εξωτερική εγκυρότητα 

Πίνακας 19. 

Cronbach’s 
Alpha 

Αριθμός 
ερωτήσεων 

,850 10 

Ο συντελεστής εγκυρότητας στην κλίμακα Cronbach’s alpha έγινε και 

στην παρούσα έρευνα με αποτέλεσμα 0,850 (πίνακας 19). Αυτό 

καταδεικνύει την εγκυρότητα του συγκεκριμένου εργαλείου στην παρούσα 

έρευνα 

9.1.2. Εσωτερική εγκυρότητα 

Πίνακας 20. 

Ερωτήσεις 
  

Cronbach’s 
Alpha if Item 
Deleted 

E4.q1 ,849 

E4.q2 ,837 

E4.q3 ,846 

E4.q4 ,837 

E4.q5 ,822 

E4.q6 ,833 

E4.q7 ,838 

E4.q8 ,834 

E4.q9 ,834 

E4.q10 ,832 

 Στον πίνακα 20 παρουσιάζεται ο δείκτης Cronbach’s Alpha, ξεχωριστά για 

την κάθε ερώτηση. Της οι τιμές του Cronbach’s Alpha της ερωτήσεις, 

φαίνονται να κυμαίνονται περίπου στα ίδια αποτελέσματα, υποδεικνύοντας 

εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία. Η εσωτερική εγκυρότητα των 

ερωτήσεων ανεβάζει τον γενικό δείκτη Cronbach’s Alpha του 

ερωτηματολογίου στο 0,850 όπου καμία ερώτηση δεν έχει μεγαλύτερη 

τιμή. 

9.2. Συχνότητες 

Της ερωτήσεις που δηλώθηκαν από της συμμετέχοντες, καταγράφηκαν οι 

συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων της παρατίθενται πιο κάτω: 
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9.2.1. Ενότητα 1 – Ατομικά στοιχεία 

 

Πίνακας 1.  

Φύλο 

 Συχνότητα % 

Έγκυρα Άνδρες 25 25,0 

  Γυναίκες 75 75,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπλήρωσαν ένα σύνολο 100 

νοσηλευτικών λειτουργών, (πίνακας 1) από της οποίους το 25% ( Ν=25) 

ήσαν άνδρες και το75% ( Ν=75) ήταν γυναίκες.  

 

Πίνακας 2. 

Ηλικία Συχνότητα % 

Έγκυρα 20-29 23 23,0 

  30-39 53 53,0 

  40-49 14 14,0 

  50+ 10 10,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Από το σύνολο των 100 νοσηλευτών και από τα δύο φύλα (πίνακας 2), το 

23% (Ν=23) ήταν από ηλικίας 20-29 χρονών. Το 53% (Ν=53), ήταν από 

ηλικίας 30-39 χρονών. Το 14% (Ν=14) ήταν άτομα από 40-49 χρονών και 

το 10% (Ν=10) ήταν άτομα από 50 χρονών και άνω. 

 

Πίνακας 3. 

  N 

Μικρότερη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή Μέση τιμή 

Σταθερή 

απόκλιση 

Βάρος 100 45 110 66,34 12,485 

Ύψος 100 150 192 167,26 8,589 

Έγκυρα N (αριθμός) 100         

Σχετικά με το βάρος και το ύψος των συμμετασχόντων (πίνακας 3), από το 

σύνολο των 100 ατόμων η μικρότερη τιμή στο βάρος ήταν 45 κιλά και η 

μέγιστη 110 κιλά, ενώ η μέση τιμή είναι 66,34 κιλά με σταθερή απόκλιση 

12,49 κιλά. Σχετικά με το ύψος, η μικρότερη τιμή ήταν 150 εκατοστά, η 

μέγιστη τιμή 192 εκατοστά, ενώ η μέση τιμή είναι 167,26 εκατοστά με μία 

σταθερή απόκλιση 8,59 εκατοστά. 
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Πίνακας 4. 

 Δείκτης μάζας σώματος Συχνότητα % 

Έγκυρα Λιποβαρείς           =  <18.5 3 3,0 

  Κανονικό βάρος   = 18.5-24.9 66 66,0 

  Υπέρβαροι           = 25-29.9 29 29,0 

  Παχύσαρκοι         =  >30 2 2,0 

  Total 100 100,0 

Κάνοντας της κατάλληλους υπολογισμούς, κατηγοριοποιήθηκαν οι 

συμμετέχοντες (πίνακας 4) ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος (BMI). 

Στην κατηγορία των λιποβαρών (BMI<18.5) εκλήφθηκε ποσοστό 3% 

(Ν=3), με κανονικό βάρος (BMI 18.5-24.9) ποσοστό 66% (Ν=66), οι 

υπέρβαροι (BMI 25-29.9) ποσοστό 29% (Ν=29) και τέλος οι παχύσαρκοι 

(BMI >30) ποσοστό 2% (Ν=2). 

Σε σχέση με την οικογενειακή της κατάσταση, ποσοστό 22% (Ν=22) ήταν 

ανύπαντροι, 71% ποσοστό (Ν=71) ήσαν παντρεμένοι και ποσοστό 7% 

(Ν=7) ήσαν χωρισμένοι. 

Σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό προσχολικών παιδιών που έχουν κάτω 

των 6 χρονών, ποσοστό 57% (Ν=57) δήλωσαν ότι δεν έχουν, 33% (Ν=33) 

δήλωσαν ότι έχουν 1 και ποσοστό 10% (Ν=10) δήλωσαν ότι έχουν 2 ή και 

περισσότερα. 

Σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό τσιγάρων που καταναλώνουν 

καθημερινά, 71% (Ν=71) δήλωσαν ότι δεν καπνίζουν τίποτα, 10% (Ν=10) 

δήλωσαν ότι καπνίζουν από 1-9 τσιγάρα, ποσοστό 13% (Ν=13) καπνίζουν 

από 10-19 και ποσοστό 6% (Ν=6) δήλωσε ότι καπνίζει από 20 τσιγάρα και 

πάνω καθημερινώς. 

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών των συμμετασχόντων, ποσοστό 89% 

(Ν=89) ήταν κάτοχοι διπλώματος, 10% (Ν=10) ήταν κάτοχοι πτυχίου και 

1% (Ν=1) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού. 

Σε ερώτηση σχετικά αν πάσχουν από ρευματοειδή νόσο ή οποιαδήποτε 

άλλη νόσο που πιθανών να προκαλέσει από μόνη της πόνο χαμηλά στη 

μέση, ποσοστό 87% (Ν=87) απάντησε Όχι και το υπόλοιπο 13% (Ν=13) 

απάντησε Ναι. 

Σε ερώτηση σχετικά αν είχαν ατύχημα ή ιστορικό κακώσεως της οσφυϊκής 

περιοχής εκτός του χώρου εργασίας, ποσοστό 89% (Ν=89) απάντησε Όχι 

και το υπόλοιπο 11% (Ν=11) απάντησε Ναι. 
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9.2.2. Ενότητα 2 – Επαγγελματικά στοιχεία 

Στην ενότητα δύο, οι ερωτήσεις είχαν σχέση με τα επαγγελματικά στοιχεία 

των νοσηλευτών. 

 

Πίνακας 5. 

 Θέση που κατέχετε σήμερα Συχνότητα % 

Έγκυρα Νοσηλευτικός/η   λειτουργός 79 79,0 

  Ανώτερος/η  Νοσηλευτικός/η  λειτουργός 16 16,0 

  Πρώτος/η Νοσηλευτικός/η λειτουργός 3 3,0 

  Άλλο 2 2,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Με βάση τον πίνακα (πίνακας 5) , από τα στοιχεία που πάρθηκαν από το 

ερωτηματολόγιο, ποσοστό 79% (Ν=79) ήσαν νοσηλευτικοί λειτουργοί, 16% 

(Ν=16) ήσαν Ανώτεροι  Νοσηλευτικοί  λειτουργοί, ποσοστό 3% (Ν=3) 

ήσαν Πρώτοι Νοσηλευτικοί λειτουργοί και ποσοστό 2% (Ν=2) δήλωσαν 

άλλο τίτλο. 

Σε ερώτηση που τέθηκε στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τι της οδήγησε στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα, ποσοστό 50% (Ν=50) απάντησαν Η επιθυμία μου 

να βοηθήσω της ανθρώπους, 16% (Ν=16) απάντησαν Οι αυξημένες 

πιθανότητες για επαγγελματική αποκατάσταση, ποσοστό 8% (Ν=8) 

δήλωσαν Οι επιρροές που δέχτηκα από το περιβάλλον μου, ποσοστό 22% 

(Ν=22) δήλωσε Τυχαία βρέθηκα σε αυτό το επάγγελμα και τέλος ποσοστό 

4% (Ν=4) δήλωσε Άλλο λόγο.   

 Πίνακας 6. 

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το πόσα έτη προϋπηρεσίας έχουν στο 

νοσηλευτικό επάγγελμα (πίνακας 6), από 0-1 έτη δήλωσε ποσοστό 3% 

(Ν=3), από 1-5 έτη δήλωσε ποσοστό 16% (Ν=16) και από 5 έτη και πάνω 

δήλωσε το 81% (Ν=81). 

 

 

Έτη προϋπηρεσίας στο νοσηλευτικό 

επάγγελμα Συχνότητα % 

Έγκυρα 0-1 3 3,0 

  1-5 16 16,0 

  >5 81 81,0 

  Σύνολο 100 100,0 
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Πίνακας 7. 

Έτη στο συγκεκριμένο 

πόστο Συχνότητα % 

Έγκυρα 0-1 19 19,0 

  1-5 43 43,0 

  >5 38 38,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το πόσα έτη εργάζονται στο 

συγκεκριμένο πόστο (πίνακας 7), από 0-1 έτη δήλωσε ποσοστό 19% 

(Ν=19), από 1-5 έτη δήλωσε ποσοστό 43% (Ν=43) και από 5 έτη και πάνω 

δήλωσε το 38% (Ν=38). 

 

Πίνακας 8. 

Συνεργασία Συχνότητα % 

Έγκυρα Πάντοτε 51 51,0 

  Της φορές 47 47,0 

  Σπάνια 2 2,0 

 ποτέ 0 0 

  Σύνολο 100 100,0 

Στην ερώτηση, Όταν εκτελείτε βαριές χειρονακτικές εργασίες στη δουλειά, 

πόσο συχνά της βοηθάνε οι συνάδελφοι ή άλλοι συνεργάτες (πίνακας 8), το 

51% (Ν=51)δήλωσε Πάντοτε, το 47% (Ν=47) δήλωσε Της φορές, 2% (=2) 

δήλωσε Σπάνια, ενώ Ποτέ δεν δήλωσε κανείς. 

 

Πίνακας 9. 

Εργασιακή Ικανοποίηση  Συχνότητα % 

Έγκυρα Αρκετά 35 35,0 

  Μέτρια 56 56,0 

  Καθόλου 4 4,0 

  Δυσαρεστημένοι 5 5,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Σε σχέση με το Πόσο Ικανοποιημένοι αισθάνονται από τη δουλειά της, 

(πίνακας 9) ποσοστό 35% (Ν=35) δήλωσαν Αρκετά ικανοποιημένοι, 56% 

(Ν=56) δήλωσαν Μέτρια ικανοποιημένοι, ποσοστό 4% (Ν=4) δήλωσαν 

Καθόλου και ποσοστό 5% (Ν=5) δήλωσαν Δυσαρεστημένοι. 
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Πίνακας 10. 

 Δείκτης RSI Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 29 29,0 

  Όχι 46 46,0 

  Δεν είμαι σίγουρος 25 25,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Η τελευταία ερώτηση της ενότητας της (πίνακας 10) ήταν κατά πόσο 

γνωρίζουν τι είναι οι τραυματισμοί RSI (Repetitive strain injuries), 29% 

(Ν=29) δήλωσαν ότι γνωρίζουν τι είναι, ποσοστό 46% (Ν=46) δήλωσαν ότι 

δεν γνωρίζουν και 25% (Ν=25) δήλωσαν ότι δεν ήσαν σίγουροι. 

 

 

9.2.3. Ενότητα 3 – Σχετικά με τον πόνο 

Στην Τρίτη ενότητα, οι ερωτήσεις είχαν σχέση με τον πόνο. 

Πίνακας 11. 

 

 

 

 

 

Η πρώτη ερώτηση της τρίτης ενότητας ρωτούσε αν κατά την διάρκεια της 

επαγγελματικής εμπειρίας ως νοσηλευτές, είχαν ποτέ οσφυαλγία που 

διάρκεσε περισσότερο από μία μέρα (πίνακας 11). Ποσοστό 86% (Ν=86) 

δήλωσε Ναι και ποσοστό 14% (Ν=14) δήλωσε Όχι. 

 

Πίνακας 12. 

Οσφυαλγία το τελευταίο έτος  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 71 71,0 

  Όχι 29 29,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Σε άλλη ερώτηση που τέθηκε, αν κατά το τελευταίο έτος είχαν οσφυαλγία 

που διάρκεσε περισσότερο από μία μέρα (πίνακας 12), ποσοστό 71% 

(Ν=71) δήλωσε Ναι και ποσοστό 29% (Ν=29) δήλωσε Όχι.  

 

 

 

 

Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής καριέρας  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 86 86,0 

  Όχι 14 14,0 

  Σύνολο 100 100,0 
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Πίνακας 13. 

Οσφυαλγία τον τελευταίο μήνα  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 42 42,0 

  Όχι 58 58,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Στην ερώτηση, αν κατά τον τελευταίο μήνα είχαν οσφυαλγία που διάρκεσε 

περισσότερο από μία μέρα (πίνακας 13), ποσοστό 42% (Ν=42) δήλωσε Ναι 

και ποσοστό 58% (Ν=58) δήλωσε Όχι. 

 

Πίνακας 14. 

Οσφυαλγία που αντανακλούσε 

στο πόδι ή το ισχίο Συχνότητα % 

Έγκυρα Όχι 32 32,0 

  Ναι στο αριστερό 26 26,0 

  Ναι στο δεξί 42 42,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Η επόμενη ερώτηση ήταν αν κατά την διάρκεια της επαγγελματικής 

εμπειρίας ως νοσηλευτές, είχαν ποτέ οσφυαλγία που ο πόνος αντανακλούσε 

στο πόδι ή το ισχίο (πίνακας 14). Ποσοστό 32% (Ν=32) δήλωσε Όχι, το 

26% (Ν=26) δήλωσε Ναι στο αριστερό και 42% (Ν=42) δήλωσε Ναι στο 

δεξί. 

 

Πίνακας 15. 

Αλλαγή εργασίας ή καθηκόντων λόγο οσφυαλγίας  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 8 8,0 

  Όχι 92 92,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Σε ερώτηση αν είχαν ποτέ  αλλάξει εργασία ή τα καθήκοντα λόγω 

οσφυαλγίας (πίνακας 15), ποσοστό 8% (Ν=8) δήλωσε Ναι και ποσοστό 

92% (Ν=92) δήλωσε Όχι. 

  

Πίνακας 16. 

Άδεια ασθενείας λόγο οσφυαλγίας  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 22 22,0 

  Όχι 78 78,0 

  Σύνολο 100 100,0 



 29 

Στην ερώτηση, Απουσιάζατε από την εργασία της με άδεια ασθενείας λόγω 

οσφυαλγίας (πίνακας 16), κατά τη διάρκεια των περασμένων 12 μηνών; Το 

22% (Ν=22) δήλωσε Ναι και ποσοστό 78% (Ν=78) δήλωσε Όχι. 

 

Πίνακας 17. 

 Άδεια ασθενείας το τελευταίο έτος λόγο οσφυαλγίας Συχνότητα % 

Έγκυρα 0-1 βδομάδα 96 96,0 

  2-3 βδομάδες 2 2,0 

  4-5 βδομάδες 2 2,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας της, σε περίπτωση που οι 

νοσηλευτικοί λειτουργοί απουσίαζαν με άδεια ασθενείας από την εργασία 

της, λόγω οσφυαλγίας, κατά τη διάρκεια των περασμένων 12 μηνών ήταν 

συνολικά (πίνακας 17): Από 0-1 βδομάδα ποσοστό 96% (Ν=96), από 2-3 

βδομάδες ποσοστό 2% (Ν=2), από 4-5 βδομάδες ποσοστό 2% (Ν=2). 

 

9.2.4. Ενότητα 4 -  Δείκτης αναπηρίας Oswestry 

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 

δέκα ερωτήσεις που καθορίζουν το δείκτη αναπηρίας Oswestry.  

Πίνακας 18. 

 Δείκτης αναπηρίας Oswestry Συχνότητα % 

Έγκυρα 0-20% 72 72,0 

  21-40% 23 23,0 

  41-60% 3 3,0 

  61-80% 2 2,0 

  Σύνολο 100 100,0 

Από το σύνολο των 100 νοσηλευτικών λειτουργών (πίνακας 18), ποσοστό 

72% (Ν=72) είχαν από 0-20% ανικανότητα, ποσοστό 23% (Ν=23) είχαν 

από 21-40% ανικανότητα, ποσοστό 3% (Ν=3) είχαν από 41-60% 

ανικανότητα και ποσοστό 2% (Ν=2) είχαν από 61-80% ανικανότητα. 

 

 

9.3. Συσχετίσεις 

Για να προσδιοριστεί η συχνότητα των διαταραχών της οσφυϊκής χώρας, ο 

βαθμός ανικανότητας των διαταραχών αυτών της και οι πιθανοί παράγοντες που 

μπορεί να σχετίζονται με την οσφυαλγία,  έγινε συσχέτιση του δείκτη αναπηρίας 

Oswestry, με διάφορους της παράγοντες. Οι συσχετίσεις έγιναν με τη μέθοδο 
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δοκιμασίας Χ² (Chi-Square Test), μεταξύ Δείκτη αναπηρίας Oswestry και 

ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων. Τα αποτελέσματα παραθέτονται πιο 

κάτω: 

 

9.3.1. Κανένα επίπεδο σημαντικότητας στη συσχέτιση 

Στη συσχέτιση που έγινε μεταξύ Δείκτη αναπηρίας Oswestry και  

Φύλου, η τιμή  Χ²= 1,755 οι βαθμοί ελευθερίας df=3 και η ακριβής 

πιθανότητα διπλής ουράς  p= ,625.Σε συσχέτιση που έγινε με το Δείκτη 

μάζας σώματος Χ²=5,950   df=9   p= ,745. Σε συσχέτιση με την 

οικογενειακή κατάσταση Χ²= 4,376  df=6   p= ,626. Με τον αριθμό 

προσχολικών παιδιών Χ²=3,129  df=6   p= ,793.  Με το κάπνισμα  

Χ²=4,833   df=3  p= ,184. Σε συσχέτιση με το επίπεδο σπουδών Χ²=3,374   

df=6   p= ,761.  Σε συσχέτιση με τι της οδήγησε στο επάγγελμα Χ²=   df=   

p= ,  με τα έτη προϋπηρεσίας που έχουν στο επάγγελμα Χ²=6,122   df=6   

p= ,410. Σε συσχέτιση με την ικανοποίηση που αισθάνονται από την 

εργασία της Χ²=11,078   df=9   p= ,270. 

 

9.3.2. Υπάρχει κάποια συσχέτιση 

Σε συσχέτιση που έγινε με την ηλικία  Χ²= 15,672  df= 9  p= ,074. Σε 

συσχέτιση με τη συνεργασία και βοήθεια από της συναδέλφους Χ²=10,720   

df= 6  p= ,097.  Σε συσχέτιση με το αν γνωρίζουν τι είναι οι τραυματισμοί 

RSI  Χ²=12,231   df=6   p= ,057. Με την επαγγελματική θέση που 

κατέχουν Χ²=16,396   df=9   p= ,059. 

 

9.3.3. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

Σε συσχέτιση που έγινε μεταξύ Δείκτη αναπηρίας Oswestry και με το 

χρονικό διάστημα που εργάζονται οι νοσηλευτές στο συγκεκριμένο πόστο 

ή θάλαμο, έδειξε μια σημαντική συσχέτιση, με τιμή Χ²=19,303  βαθμοί 

ελευθερίας df=6 και η ακριβής πιθανότητα διπλής ουράς ή το επίπεδο 

σημαντικότητας, ήταν  p= ,004. 
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Πίνακας 18. 

Δείκτης αναπηρίας Oswestry %  ＊ 

 Χρόνια στον ίδιο θάλαμο 

Χρόνια στον ίδιο θάλαμο Σύνολο 

0-1 1-5 >5   

Δείκτης αναπηρίας Oswestry % 0-20% 16 37 19 72 

  21-40% 1 5 17 23 

  41-60% 1 1 1 3 

  61-80% 1 0 1 2 

 80% - 100% 0 0 0 0 

Σύνολο 19 43 38 100 

 

Στον πίνακα 18, φαίνεται αναλυτικά ο δείκτης αναπηρίας Oswestry με της 

κατηγορίες με βάση του ποσοστού ανικανότητας, σε σχέση με τα χρόνια 

εργασίας των νοσηλευτών που εργάζονταν στον ίδιο θάλαμο.  

Από 0-20% είναι τα περιστατικά τα οποία δεν είχαν καθόλου ή είχαν 

ελάχιστο βαθμό ανικανότητας και μπορούν να αντιμετωπίσουν της 

περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες της ζωής. Το περισσότερο 

ποσοστό συγκεντρώνεται της νοσηλευτές που εργάζονται στον ίδιο θάλαμο 

από 1-5 χρόνια, της περιλαμβάνει και αρκετά άτομα με μηδενικό δείκτη 

αναπηρίας, γι’ αυτό και δεν είναι υπολογίσιμο. 

Από της υπόλοιπες κατηγορίες που είναι από μέτρια ανικανότητα μέχρι 

κατάκλιση στο κρεβάτι με σοβαρά συμπτώματα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκεντρώνεται της νοσηλευτές που εργάζονταν στον ίδιο θάλαμο για 

περίοδο 5 χρόνια ή και περισσότερα, με ποσοστό ανικανότητας 21-40%. Η 

κατηγορία αυτή είναι τα περιστατικά με μέτριου βαθμού ανικανότητα και 

ίσως συνιστάται συντηρητική θεραπεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

10.1. Συμπεράσματα 

10.1.1. Συμπεράσματα διεθνούς βιβλιογραφίας 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οσφυαλγία 

είναι μια επαγγελματική νόσος που ταλανίζει μεγάλα ποσοστά 

νοσηλευτικών λειτουργών σε παγκόσμια βάση. Δείχνει ότι το νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι αρκετά επιρρεπείς στον κίνδυνο της οσφυαλγίας, με 

πιθανές επιπτώσεις την αύξηση του ποσοστού άδειας ασθενείας και 

σωματικής ανικανότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, άμεσες επιπτώσεις 

στο θύμα, τον εργοδότη και στην κοινωνία. 

Πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με την επίπτωση της οσφυαλγίας στο 

νοσηλευτικό προσωπικό είναι, ατομικοί παράγοντες της ύψος και βάρος, 

ψυχολογικοί παράγοντες της κακή διάθεση, συχνοί πονοκέφαλοι, 

επαγγελματικοί παράγοντες της σωματική κόπωση, έλλειψη ύπνου, 

μειωμένο εργασιακό προσωπικό, χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση και η 

εργονομία της τραυματισμούς λόγο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης 

(Repetitive strain injuries, RSI). 

 

10.1.2. Συμπεράσματα παρούσας βιβλιογραφίας 

Η παρούσα έρευνα, εστιάστηκε στον προσδιορισμό της συχνότητας των 

διαταραχών της οσφυϊκής χώρας, της και ο βαθμός ανικανότητας των 

διαταραχών αυτών, όπου εξετάστηκαν σε σχέση με διάφορα 

επαγγελματικά στοιχεία και προσωπικές παραμέτρους για να καθοριστούν 

οι πιθανοί παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την οσφυαλγία. 

 

10.1.2.1. Προσδιορισμός της συχνότητας των διαταραχών 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ο προσδιορισμός 

της συχνότητας των διαταραχών της οσφυϊκής χώρας των νοσηλευτών 

που έλαβαν μέρος, ήταν: 

 Επιπολασμός οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

της καριέρας, άγγιξε ποσοστό 86%.  

 Επιπολασμός οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών ήταν 71%. Σε σύγκριση με της έρευνες που έγιναν σε 
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διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με της A. Lorusso,2007 και 

συνεργάτες, ο επιπολασμός οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών κυμαίνεται μεταξύ 33% και 86%. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, κρίνεται ότι στην παρούσα έρευνα ο 

επιπολασμός οσφυαλγίας για την περίοδο 12 μηνών, βρίσκεται 

σε αρκετά ψηλό έως ανησυχητικό επίπεδο.  

 Επιπολασμός οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου 1 

μήνα ήταν 42%. 

Σε σχέση με τον επιπολασμό της οσφυαλγίας, κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής καριέρας και κατά τη διάρκεια του τελευταίου 1 μήνα, 

δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για να γίνουν ικανοποιητικές συγκρίσεις. 

Οι περισσότερες έρευνες εστιάζονται στον επιπολασμό οσφυαλγίας για 

12 μήνες.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτονται, συμπεραίνεται ότι ο 

επιπολασμός οσφυαλγίας στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου 

Λάρνακας βρίσκεται σε ανησυχητικά επίπεδα και χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης από της διάφορους φορείς και παράλληλα να στοχεύσει 

σε κατάλληλα μέτρα πρόληψης έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής, μειώνοντας την καταπόνηση. 

 

10.1.2.2. Βαθμός ανικανότητας των διαταραχών   

Ο βαθμός ανικανότητας των διαταραχών της οσφυϊκής μοίρας, 

μετρήθηκε σύμφωνα νε το δείκτη ανικανότητας του Oswestry και 

αρχίζει από της κατηγορίες με μηδενική ή ελάχιστη ανικανότητα έως 

κατάκλιση στο κρεβάτι με σοβαρά συμπτώματα. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό 17% συγκεντρώθηκε της νοσηλευτές που εργάζονταν στον ίδιο 

θάλαμο για περίοδο 5 χρόνια ή και περισσότερα, με ποσοστό 

ανικανότητας 21-40%. Η κατηγορία αυτή είναι τα περιστατικά με 

μέτριου βαθμού ανικανότητα και ίσως συνιστάται συντηρητική 

θεραπεία. 

Σε περίπτωση που σε αυτά τα άτομα δεν δοθεί η κατάλληλη θεραπεία, ή 

να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις πολύ πιθανών να επιδεινωθεί το 

πρόβλημα ή ο βαθμός ανικανότητας. 
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Αυτό δεν μπορεί να λεχθεί με απόλυτη σιγουριά, αφού η παρούσα 

έρευνα δεν είναι προοπτική και τα άτομα αυτά δεν θα παρακολουθηθούν 

για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Το σημείο αυτό μένει ανοικτό για νέους ερευνητές και εγείρονται νέα 

ερωτήματα για τη δημιουργία νέων προοπτικών ερευνών, 

καταμετρώντας έτσι την εξέλιξη της οσφυαλγίας και παραθέτοντας νέα 

στοιχεία για τα δεδομένα της Κύπρου. 

 

10.1.2.3. Σύγκριση με προσωπικές παραμέτρους 

Σε σύγκριση που έγινε μεταξύ του δείκτη αναπηρίας και προσωπικών 

παραμέτρων, κανένα επίπεδο σημαντικότητας δεν βρέθηκε μεταξύ Δείκτη 

αναπηρίας Oswestry και φύλου, δείκτη μάζας σώματος, οικογενειακή 

κατάσταση, τον αριθμό προσχολικών παιδιών, το κάπνισμα, το επίπεδο 

σπουδών, τι της οδήγησε στο επάγγελμα,  με τα έτη προϋπηρεσίας που 

έχουν στο επάγγελμα και με την ικανοποίηση που αισθάνονται από την 

εργασία της. Σε αντίθεση με διεθνείς έρευνες που έδειξαν ότι υπάρχει 

συσχέτιση με της της παράγοντες. 

 

Κάποια συσχέτιση έδειξε να υπάρχει με την ηλικία, με τη συνεργασία και 

βοήθεια από της συναδέλφους, με το αν γνωρίζουν τι είναι οι τραυματισμοί 

RSI και με την επαγγελματική θέση που κατέχουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη της παράγοντες της, η ηλικία από 30-39χρονών 

συγκεντρώνει τα περισσότερα ποσοστά ανικανότητας, και θεωρείται η πιο 

επικίνδυνη για διαταραχές στην οσφυϊκή μοίρα. 

Αυτοί που δήλωσαν ότι ‘πάντοτε’ συνεργάζονται και βοηθούνται από της 

συναδέλφους, αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα λόγο διαταραχών 

στην οσφυϊκή μοίρα, σε σχέση με της που δήλωσαν ότι ‘της φορές’ 

συνεργάζονται και βοηθούνται από της συναδέλφους. 

Όσοι δήλωσαν ότι γνώριζαν τι είναι οι τραυματισμοί RSI, είχαν λιγότερα 

ποσοστά ανικανότητας από της που δεν ήξεραν ή δεν ήταν σίγουροι τι 

είναι. Αυτό συμπεραίνει ότι η γνώση για την πιθανότητα τραυματισμού 

λόγο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης, μειώνει το ποσοστό οσφυαλγίας 

σε κάποιο βαθμό.  
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Η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για της παράγοντες κινδύνου θα 

ήταν βοηθητικό για τη μείωση του ποσοστού, ως της την εκστρατεία 

πρόληψης της οσφυαλγίας. 

 

Σε συσχέτιση που έγινε μεταξύ Δείκτη αναπηρίας Oswestry και με το 

χρονικό διάστημα που εργάζονται οι νοσηλευτές στο συγκεκριμένο πόστο 

ή θάλαμο, έδειξε μια σημαντική συσχέτιση, με  p= ,004. Τα περισσότερα 

περιστατικά ανικανότητας συγκεντρώνονται της νοσηλευτές που 

εργάζονται στον ίδιο θάλαμο για περισσότερο από 5χρόνια. Σε αντίθεση με 

διεθνείς έρευνες που σχετίζεται με της νοσηλευτές που εργάζονται για 

λιγότερο από 5χρόνια. 

Τα ερωτήματα που εγείρονται και φαίνεται να είναι και η μεγαλύτερη 

αδυναμία της παρούσας έρευνας, είναι: Πότε οι συγκεκριμένοι νοσηλευτές 

είχαν αρχικά το σύμπτωμα της οσφυαλγίας; Μήπως ήταν στα πρώτα 

χρόνια εργασίας της σε ένα θάλαμο, ή όχι;  

Με την παρούσα έρευνα βλέπουμε μόνο το ποσοστό συγκέντρωσης των 

ατόμων που ήδη πάσχουν με οσφυαλγία σε ένα θάλαμο με ίσα ή και 

περισσότερα από 5χρόνια εργασίας στον ίδιο χώρο. Πιθανότατα σε της της 

νοσηλευτές, να μην άρχισαν τα συμπτώματα της οσφυαλγίας, το χρονικό 

διάστημα που δόθηκε το ερωτηματολόγιο, αλλά κάποια προηγούμενη 

αδιευκρίνιστη χρονική στιγμή. Ίσως το πρόβλημα της οσφυαλγίας, 

συντηρήθηκε ή επιδεινώθηκε ή ακόμα να υποχώρησε. Είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει καταγραφή των συμπτωμάτων της οσφυαλγίας, για 

κάποιο χρονικό διάστημα, για να διαφανεί η εξέλιξη της πορείας της 

οσφυαλγίας και να γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις της να μπορούν να 

καταγραφούν τα αποτελέσματα. 

Αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο που ενισχύει την επιθυμία για τη 

δημιουργία μιας προοπτικής έρευνας, και την εξακρίβωση στοιχείων που η 

παρούσα έρευνα αδυνατεί να συμπεράνει λόγο του περιορισμένου 

χρονικού πλαισίου που έχει. 

 

10.2. Εισηγήσεις 

Η οσφυαλγία είναι μια νόσος που προσβάλλει κατά μεγάλο ποσοστό της 

επαγγελματίες υγείας και σε μεγάλο ποσοστό της νοσηλευτικούς λειτουργούς. 
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Υπάρχει λοιπών μεγάλη ανάγκη για μείωση του ποσοστού αυτού όσο το δυνατό 

περισσότερο, έως σε μηδενικό βαθμό.  

Για να μπορεί να μειωθεί το ποσοστό της οσφυαλγίας, θα πρέπει να προταθούν 

κάποια μέτρα, σε συνεργασία πάντοτε, όλων των συναφών φορέων.  

 

10.2.1. Δημιουργία επιτροπών ασφάλειας 

Θεωρείται αναγκαίο η δημιουργία επιτροπών, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες 

για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού. Οι επιτροπές αυτές θα είναι 

υπεύθυνες για τον συντονισμό, την πρόληψη, ενημέρωση, καθοδήγηση, 

της και η καταγραφή περιστατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν στο χώρο 

εργασίας.  

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια επιτροπή σε κάθε νοσοκομείο ή 

μονάδα υγείας και να συντονίζονται από ένα σύστημα επιτήρησης για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

 

10.2.2. Προώθηση της πρόληψης 

Η προώθηση της πρόληψης θα πρέπει να υλοποιείται:  

 Μέσω των τακτικών και εξειδικευμένων επιθεωρήσεων από της 

επιτροπές ασφάλειας και υγείας, που θα γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα της χώρους εργασίας των νοσηλευτών. 

 Με τη δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων αξιολόγησης και 

εκτίμησης του περιβάλλοντος εργασίας, της κατάστασης όσων 

ασθενούν και την έγκαιρη αναγνώριση του νέου προβλήματος της 

οσφυαλγίας, με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη της 

οσφυαλγίας. 

 Με δημοσιεύσεις ερευνών και άρθρων, σε συνέδρια, περιοδικά και 

ιστοσελίδες που μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι νοσηλευτές. 

Της δημοσιεύσεις μπορούν να γίνουν και σε άλλα εκφραστικά 

όργανα πχ άλλων οργανισμών ή φορέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στα θέματα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.  

Αναγκαία θεωρείται και η δημοσιοποίηση της νομοθεσίας και 

άλλων πληροφοριών που αφορούν δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και 

υγείας των νοσηλευτών. 
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 Με την στενή συνεργασία, μεταξύ διαφόρων φορέων, εντός και 

εκτός Κύπρου, σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ως κοινό 

στόχο, την ανταλλαγή γνώσεων, τη δημιουργία κοινής 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πολιτικής, πιθανή ρύθμιση ή 

αλλαγή νομοθετικού πλαισίου ως αποτέλεσμα την δημιουργία της 

κλίματος διαχρονικής ασφάλειας και υγιούς περιβάλλοντος. 

  

 

10.2.3. Εκπαίδευση 

Η ένταξη των θεμάτων ασφαλείας και υγείας στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών των πανεπιστημίων, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση του 

ποσοστού οσφυαλγίας σε όλους της νοσηλευτές. 

 

Η συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των νοσηλευτών, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της 

καριέρας, θα βοηθήσει στο να διατηρούν της γνώσεις της και να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί ως της τα θέματα ασφάλειας και υγείας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Σήμερα το έτος 2008, η νοσηλευτική στην Κύπρο, έχει εξελιχθεί σε πανεπιστημιακό 

επίπεδο. Όλοι οι νοσηλευτές γνωρίζουν νέα επίπεδα μόρφωσης. Η ενεργή συμμετοχή 

και ανακάλυψη της έρευνας, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία και ευκαιρία για την 

ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου αντίκρουσης και θεώρησης φαινομένων. 

Αρκετά προβλήματα πηγάζουν μέσα από την καθημερινότητα. Η οσφυαλγία είναι ένα 

ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοσηλευτικοί λειτουργοί σε παγκόσμια 

βάση. Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, παραθέτονται  οι γνώσεις και οι ερευνητές θα 

πρέπει να αντικρούσουν ή να θεωρήσουν τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της χώρας ή της τοποθεσίας που ο ερευνητής θα 

διεξάγει την δική του έρευνα. Τα αποτελέσματα ίσως να μην συμφωνούν με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, γι’ αυτό άλλωστε και παραθέτονται μέχρις ότου υποστηριχθούν ή 

διαψευστούν από της καινούριους ερευνητές. 

Η παρούσα έρευνα παραθέτει τα στοιχεία της, της την διάθεση καινούριων ερευνητών, 

για να μπορούν να ασχοληθούν με το πρόβλημα της οσφυαλγίας και να δώσουν 

καινούρια στοιχεία, συμβάλλοντας στη μείωση της μεγάλου προβλήματος που 

αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτικοί λειτουργοί παγκοσμίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1- ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

Πίνακας 1.  

 

 

Φύλο Συχνότητα % 

Έγκυρα Άνδρες 25 25,0 

  Γυναίκες 75 75,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

  

Πίνακας 2. 

Ηλικία Συχνότητα % 

Έγκυρα 20-29 23 23,0 

  30-39 53 53,0 

  40-49 14 14,0 

  50+ 10 10,0 

  Total 100 100,0 

 

Πίνακας 3. 

  N 

Μικρότερη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή Μέση τιμή 

Σταθερή 

απόκλιση 

Βάρος 100 45 110 66,34 12,485 

Ύψος 100 150 192 167,26 8,589 

Έγκυρα N (αριθμός) 100         

 

  

Πίνακας 4. 

Οικογενειακή 

Κατάσταση  Συχνότητα % 

Έγκυρα unmarried 22 22,0 

  married 71 71,0 

  divorce 7 7,0 

  Total 100 100,0 

 

  

Πίνακας 5. 

Προσχολικά 

παιδιά Συχνότητα % 

Έγκυρα 0 57 57,0 

  1 33 33,0 

  >2 10 10,0 

  Total 100 100,0 
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Πίνακας 6. 

 Κάπνισμα Συχνότητα % 

Έγκυρα 0 71 71,0 

  1-9 10 10,0 

  10-19 13 13,0 

  20+ 6 6,0 

  Total 100 100,0 

 

  

Πίνακας 7. 

 Μορφωτικό 

επίπεδο Συχνότητα % 

Έγκυρα postgraduate 1 1,0 

  graduate 10 10,0 

  diploma 89 89,0 

  Total 100 100,0 

 

  

Πίνακας 8. 

Ιστορικό 

Πόνου Συχνότητα % 

Έγκυρα yes 13 13,0 

  no 87 87,0 

  Total 100 100,0 

 

  

Πίνακας 9. 

Προηγούμενο 

ατύχημα Συχνότητα % 

Έγκυρα yes 11 11,0 

  no 89 89,0 

  Total 100 100,0 

 

 

Πίνακας 10. 

 Δείκτης RSI Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 29 29,0 

  Όχι 46 46,0 

  Δεν είμαι σίγουρος 25 25,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 11. 

 

 

 

 

 

 

Οσφυαλγία κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής καριέρας  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 86 86,0 

  Όχι 14 14,0 

  Σύνολο 100 100,0 
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Πίνακας 12. 

Οσφυαλγία το τελευταίο έτος  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 71 71,0 

  Όχι 29 29,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 13. 

Οσφυαλγία τον τελευταίο μήνα  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 42 42,0 

  Όχι 58 58,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 14. 

Οσφυαλγία που αντανακλούσε 

στο πόδι ή το ισχίο Συχνότητα % 

Έγκυρα Όχι 32 32,0 

  Ναι στο αριστερό 26 26,0 

  Ναι στο δεξί 42 42,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 15. 

Αλλαγή εργασίας ή καθηκόντων λόγο οσφυαλγίας  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 8 8,0 

  Όχι 92 92,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 16. 

Άδεια ασθενείας λόγο οσφυαλγίας  Συχνότητα % 

Έγκυρα Ναι 22 22,0 

  Όχι 78 78,0 

  Σύνολο 100 100,0 
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Πίνακας 17. 

 Άδεια ασθενείας το τελευταίο έτος λόγο οσφυαλγίας Συχνότητα % 

Έγκυρα 0-1 βδομάδα 96 96,0 

  2-3 βδομάδες 2 2,0 

  4-5 βδομάδες 2 2,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 18. 

 Δείκτης αναπηρίας Oswestry  

(Δ.Α.Ο.) Συχνότητα % 

Έγκυρα 0-20% 72 72,0 

  21-40% 23 23,0 

  41-60% 3 3,0 

  61-80% 2 2,0 

  Σύνολο 100 100,0 

 

 

Πίνακας 19. 

Δείκτης αναπηρίας Oswestry (Δ.Α.Ο.) %  ＊ 

 Χρόνια στον ίδιο θάλαμο 

Χρόνια στον ίδιο θάλαμο Σύνολο 

0-1 1-5 >5   

Δείκτης αναπηρίας Oswestry % 0-20% 16 37 19 72 

  21-40% 1 5 17 23 

  41-60% 1 1 1 3 

  61-80% 1 0 1 2 

 80% - 100% 0 0 0 0 

Σύνολο 19 43 38 100 

  

 

CRONBACH A-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

OSWESTRY 
Reliability Statistics 

 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

,850 10 

 
Item Statistics 

 

  Mean Std. Deviation N 

E4.q1 1,14 1,318 100 

E4.q2 ,39 ,723 100 

E4.q3 1,32 1,317 100 

E4.q4 ,53 1,020 100 

E4.q5 1,13 1,098 100 

E4.q6 1,17 1,173 100 

E4.q7 ,60 1,015 100 

E4.q8 ,37 ,800 100 

E4.q9 ,42 ,755 100 

E4.q10 ,61 ,898 100 
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Item-Total Statistics 

 

  

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

E4.q1 ,849 

E4.q2 ,837 

E4.q3 ,846 

E4.q4 ,837 

E4.q5 ,822 

E4.q6 ,833 

E4.q7 ,838 

E4.q8 ,834 

E4.q9 ,834 

E4.q10 ,832 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
 

 

 
ΦΥΛΟ 
  

Δείκτης αναπηρίας 

Oswestry (Δ.Α.Ο.) 

Φυλο 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

% 0-20% 19 53 72 

21-40% 6 17 23 

41-60% 0 3 3 

61-80% 0 2 2 

Total 25 75 100 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,755(a) 3 ,625 

Likelihood Ratio 2,964 3 ,397 

Linear-by-Linear 

Association 
,980 1 ,322 

N of Valid Cases 
100     

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 
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ΗΛΙΚΙΑ 
   

Δείκτης αναπηρίας 

Oswestry (Δ.Α.Ο.) 

Ηλικία 

Total 20-29 30-39 40-49 50+ 

% 0-20% 21 39 8 4 72 

21-40% 2 11 6 4 23 

41-60% 0 2 0 1 3 

61-80% 0 1 0 1 2 

Total 23 53 14 10 100 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,672(a) 9 ,074 

Likelihood Ratio 15,448 9 ,079 

Linear-by-Linear 

Association 
10,560 1 ,001 

N of Valid Cases 
100     

a  10 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

 

 

  
  

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 
  

Count  

  Βαθμός που κατέχουν 

Σύνολο 

Δείκτης αναπηρίας 

Oswestry (Δ.Α.Ο.)  Νοσηλευτικός 
λειτουργός 

Ανώτερος 

Νοσηλευτικός 
Λειτουργός 

Πρώτος 

Νοσηλευτικός 

λειτουργός Άλλο 

% 0-20% 61 9 0 2 72 

  21-40% 14 6 3 0 23 

  41-60% 3 0 0 0 3 

  61-80% 1 1 0 0 2 

Total 79 16 3 2 100 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,396(a) 9 ,059 

Likelihood Ratio 15,565 9 ,077 

Linear-by-Linear 

Association 
1,721 1 ,190 

N of Valid Cases 
100     

a  13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 
 Count  

  

 Δείκτης αναπηρίας 

Oswestry (Δ.Α.Ο.) 

Δείκτης μάζας σώματος Σύνολο  

Λιποβαρείς 

 
Κανονικό βάρος Παχύσαρκοι Υπέρβαροι   

% 0-20% 1 47 22 2 72 

  21-40% 2 15 6 0 23 

  41-60% 0 3 0 0 3 

  61-80% 0 1 1 0 2 

Total 3 66 29 2 100 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,950(a) 9 ,745 

Likelihood Ratio 6,694 9 ,669 

Linear-by-Linear 

Association 
,960 1 ,327 

N of Valid Cases 
100     

a  12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 

 

 

 

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 
Count  

 Δείκτης αναπηρίας 
Oswestry (Δ.Α.Ο.) 
  

Καπνιστές Σύνολο 

Όχι Ναι   

disability 

% 

0-20% 
47 25 72 

  21-40% 20 3 23 

  41-60% 2 1 3 

  61-80% 2 0 2 

Total 71 29 100 

 

  

 
 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,833(a) 3 ,184 

Likelihood Ratio 5,817 3 ,121 

Linear-by-Linear 

Association 
3,129 1 ,077 

N of Valid Cases 
100     

a  4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58. 
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ΕΤΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
  

 

Crosstab 

Count  

Δείκτης αναπηρίας 
Oswestry (Δ.Α.Ο.)  

Χρόνια στο επάγγελμα Σύνολο 

0-1 1-5 >5 0-1 

% 0-20% 3 15 54 72 

21-40% 0 1 22 23 

41-60% 0 0 3 3 

61-80% 0 0 2 2 

Total 3 16 81 100 

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,122(a) 6 ,410 

Likelihood Ratio 8,395 6 ,211 

Linear-by-Linear 

Association 
4,709 1 ,030 

N of Valid Cases 
100     

a  9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

 

 

 

ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΑΛΑΜΟ 
 

 
Crosstab 

Δείκτης αναπηρίας Oswestry %  ＊ 

 Χρόνια στον ίδιο θάλαμο 

Χρόνια στον ίδιο θάλαμο Σύνολο 

0-1 1-5 >5   

Δείκτης αναπηρίας Oswestry % 0-20% 16 37 19 72 

  21-40% 1 5 17 23 

  41-60% 1 1 1 3 

  61-80% 1 0 1 2 

Σύνολο 19 43 38 100 

 
  

 

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,303(a) 6 ,004 

Likelihood Ratio 20,032 6 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 
3,978 1 ,046 

N of Valid Cases 
100     

a  7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Γυναίκες 75%

Άνδρες 25%

ΦΥΛΟ

 
 

 

 

 

50+

40-49

30-39

20-29

ΗΛΙΚΙΑ
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ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΙΕΡΑΣ

__ 

 

 

 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΤΟΥΣ

____ 
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ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑ

__ 

 

 

 

 

61-80%

41-60%

21-40%

0-20%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

OSWESTRY

__ 
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