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Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ),
«υγεία είναι µια κατάσταση πλήρους σωµατικής, νοητικής και κοινωνικής 
ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας». 

Ψυχική και σωµατική υγεία είναι δύο έννοιες αλληλένδετες και αλληλεξαρτώµενες.
Όπως αποδεικνύουν οι έρευνες, άτοµα µε σωµατικές παθήσεις µπορούν να εκδηλώσουν 
συµπτώµατα δυσµενούς ψυχικής υγείας και αντιστρόφως, και ο χώρος εργασίας παίζει
ουσιαστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση αυτή.

Ένα παράδειγµα σωµατικών παθήσεων αποτελούν οι µυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
που έχουν σχέση µε την εργασιακή ζωή και αποτελούν το πιο σύνηθες πρόβληµα υγείας
που σχετίζεται µε την εργασία στην Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε την έρευνα της Eurostat για το 2013, το 60% των εργαζοµένων, που δήλωσαν ότι 
πάσχουν από κάποιο σωµατικό ή ψυχικό πρόβληµα, αναφέρθηκε σε ΜΣΠ ως το πιο σοβαρό
θέµα υγείας, ενώ το άγχος και η κατάθλιψη κατέλαβαν τη δεύτερη θέση. 

Με αφορµή τα αποτελέσµατα των ερευνών και την πανευρωπαϊκή εκστρατεία του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού EU-OSHA σχετικά µε τις µυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), η Ogilvy εστίασε στους τρόπους 
προαγωγής της µυοσκελετικής υγείας στο χώρο εργασίας, προλαµβάνοντας ή αντιµετωπίζοντας
τυχόν σχετικές παθήσεις. Υιοθετώντας το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο υγείας, αναγνωρίζουµε αφενός
τη συνύπαρξη κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τη µυοσκελετική µας υγεία,
όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η αύξηση της τηλεργασίας, η απουσία άµεσης αλληλεπίδρασης
και υποστήριξης και το άγχος, και αφετέρου τη σηµασία απλών καθηµερινών πράξεων - συνηθειών
που συµβάλλουν στην πρόληψή τους. 
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Γιατί πρέπει να καθόµαστε λιγότερο και να κινούµαστε περισσότερο

Η καθιστική συµπεριφορά παρατηρείται όλο και πιο συχνά τόσο στην εργασία όσο και εκτός εργασίας, και 
πληθαίνουν τα στοιχεία που συνδέουν την κακή υγεία µε τον καθιστικό τρόπο ζωής. Στους κινδύνους για την 
υγεία περιλαµβάνονται ο διαβήτης και οι καρδιακές και αγγειακές νόσοι, καθώς και τα µυοσκελετικά 
προβλήµατα. Ο καθιστικός τρόπος ζωής έχει συνδεθεί επίσης µε την κατάθλιψη.

Οι επιπτώσεις στην υγεία οφείλονται στο γεγονός ότι χρειαζόµαστε κίνηση για την κυκλοφορία του αίµατος 
και του οξυγόνου µέσα στον οργανισµό µας. Η διατήρηση της ίδιας στάσης καταπονεί περισσότερο τους µυς 
και τους τένοντες σε σύγκριση µε την αλλαγή στάσεων. Ειδικά όποιος υποφέρει από κάποια χρόνια 
µυοσκελετική πάθηση δεν θα πρέπει να κάθεται για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Το σώµα µας χρειάζεται κίνηση, και η αποφυγή των στατικών στάσεων αποτελεί προϋπόθεση για να 
καταστεί η εργασία βιώσιµη σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, ακόµη και κατά την καθιστική εργασία, είναι 
σηµαντικό να υιοθετούµε δυναµική καθιστή στάση, όπου οι στάσεις του σώµατος εναλλάσσονται διαρκώς. 
Με το να είµαστε πιο ενεργητικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας µας µπορούµε, επίσης, να βελτιώσουµε
τις επιδόσεις µας, µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί το αίσθηµα ικανοποίησης από την εργασία.
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Η καλύτερη στάση
του σώµατός µας είναι
η επόµενη στάση!
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Παραµένουµε ενεργητικοί 
κατά την εργασία µας
Δεν πρέπει να υπερβαίνουµε τις 5 ώρες
σε συνεχή καθιστή θέση στην εργασία 
ηµερησίως.

Χρειαζόµαστε µικρά διαλείµµατα τουλάχιστον 
κάθε 20-30 λεπτά.

Σηκωνόµαστε για τουλάχιστον 10 λεπτά έπειτα 
από 2 ώρες σε καθιστή θέση.

Εργαζόµαστε µε ενεργητικό τρόπο και 
προτιµάµε την εναλλαγή µεταξύ καθιστής 
στάσης, όρθιας στάσης και βάδισης.

Πηγαίνουµε στο γραφείο ενός συναδέλφου 
αντί να αποστέλλουµε µήνυµα µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ή να τηλεφωνούµε.

Παραµένουµε όρθιοι ή περπατάµε κατά
τη διάρκεια σύντοµων συνεδριάσεων.

Αφήνουµε το κινητό µας τηλέφωνο
µακριά, ούτως ώστε να σηκωνόµαστε
για την πραγµατοποίηση κλήσης.

Χρησιµοποιούµε τις σκάλες αντί τον 
ανελκυστήρα.

Ενσωµατώνουµε διαλείµµατα µικρής 
διάρκειας στη µέθοδο εργασίας µας
για να κάνουµε σύντοµες διατάσεις και
να σηκωνόµαστε.

«Κατεβάζουµε» στο κινητό µας τηλέφωνο
µια εφαρµογή υπενθύµισης για «διαλείµµατα 
από την οθόνη» ή «χρονόµετρο».

Αν έχουµε γραφείο που επιτρέπει τη χρήση
σε καθιστή και όρθια στάση, αλλάζουµε
στάση συχνά.

Πίνουµε νερό, γιατί ενισχύει τη ροή
του αίµατος.

Κάνουµε έναν σύντοµο περίπατο
την ώρα του µεσηµεριανού.

Οργανώνουµε κατάλληλα 
τον χώρο εργασίας τηρώντας 
ορθά εργονοµικά µέτρα – 
Οθόνη εργασίας
Για να αποφύγουµε την καταπόνηση των µυών 
του αυχένα και των ώµων, είναι σηµαντικό
να τοποθετούµε την οθόνη στο σωστό ύψος 
(π.χ., στο επίπεδο των µατιών ή λίγο 
χαµηλότερα). Χρησιµοποιούµε µια βάση 
φορητού υπολογιστή ή, εάν δεν έχουµε,
ένα κουτί ή µια στοίβα από βιβλία που
να φτάνει στο επιθυµητό ύψος. 

Κατά προτίµηση, χρησιµοποιούµε εξωτερική 
οθόνη (η οποία είναι αρκετά µεγάλη, 
τουλάχιστον 19 ίντσες). 

Όταν χρησιµοποιούµε δύο οθόνες,
τις τοποθετούµε διαγώνια µεταξύ τους, 
ακριβώς µπροστά µας (εφόσον 
χρησιµοποιούµε και τις δύο οθόνες εξίσου)
ή την κύρια οθόνη ακριβώς µπροστά µας και τη 
δευτερεύουσα στο πλάι (εάν χρησιµοποιούµε 
τη µία οθόνη περισσότερο απ' ό,τι την άλλη).

Τοποθετούµε την οθόνη (ή τις οθόνες)
στο σωστό ύψος και σε απόσταση από
τα µάτια ίση µε το µήκος ενός βραχίονα.

Για να αποφύγουµε την κούραση των µατιών, 
εφαρµόζουµε τον κανόνα 20-20-20 (δηλαδή, 
κοιτάµε κάθε 20 λεπτά για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα σε απόσταση τουλάχιστον 20 
ποδιών (περίπου έξι µέτρα). 

Αυξάνουµε την αναγνωσιµότητα, 
χρησιµοποιώντας το πλήρες εύρος
της οθόνης, χωρίς χρώµατα (π.χ., 
σκουρόχρωµη γραµµατοσειρά
σε ανοιχτόχρωµο φόντο), αρκετά µεγάλο 
µέγεθος γραµµατοσειράς και διάστιχο.

Ρυθµίζουµε το κάθισµα κατάλληλα ως
προς την κλίση και το ύψος του, 
ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση
των µυών και των µεσοσπονδυλίων δίσκων.
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Υιοθετούµε “δυναµική 
καθιστή στάση εργασίας”
Μπορούµε να κινούµαστε σε καθιστή στάση 
κατά την εργασία µας µε τους ακόλουθους 
τρόπους:

γέρνοντας προς τα µπροστά, γέρνοντας
προς τα πίσω και γέρνοντας στο πλάι,

δίνοντας πρόσθια κλίση στη λεκάνη µε 
υποστήριξη από την πλάτη, και δίνοντας 
οπίσθια κλίση στη λεκάνη χωρίς υποστήριξη 
από την πλάτη,

µετατοπίζοντας το βάρος µας εναλλάξ
στον δεξιό και στον αριστερό γλουτό,
χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση δυναµική 
«πλάτη» στο κάθισµά µας, εάν υπάρχει,

στηριζόµενοι στο γραφείο όταν καθόµαστε 
προς τα µπρος,

κάνοντας συχνά, µικρής διάρκειας διαλείµµατα 
από την έντονη εργασία σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για να πραγµατοποιήσουµε 
διατάσειςστα χέρια, στους καρπούς και
στα δάκτυλα,

κάνοντας κυκλικές κινήσεις στους ώµους µας
και περιστρέφοντας τον αυχένα µας,

µεταβαίνοντας σε όρθια στάση, κάνοντας 
διατάσεις και περπατώντας για 20-30 
δευτερόλεπτα κάθε 30 λεπτά περίπου,
ιδίως αν αισθανόµαστε ένταση στον αυχένα, 
τους καρπούς, τους ώµους ή την πλάτη,

κάνοντας ήπιες ασκήσεις κάθε 2 ώρες,

κάνοντας διάλειµµα για να εισπνεύσουµε 
βαθιά και να εκπνεύσουµε αργά – αυτό
είναι χαλαρωτικό και ωφέλιµο για τη 
σπονδυλική στήλη.

Μειώνουµε τη µυοσκελετική 
καταπόνηση µε απλές 
διατάσεις στη θέση εργασίας
Κάνουµε τακτικά κάποιες γρήγορες ασκήσεις
για να βελτιώσουµε την κυκλοφορία του αίµατος
και να εκτονώσουµε την ένταση των µυών: 

Γυρίζουµε το κεφάλι µας αριστερά και δεξιά. 
Στρίβουµε µαλακά τον αυχένα από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, εστιάζοντας την προσοχή µας
στα «πιασµένα» σηµεία.

Αφήνουµε τα χέρια και τους ώµους µας να 
κρέµονται χαλαρά.

Σκύβουµε στη συνέχεια φέρνοντας τους ώµους 
προς τα πόδια σας.

Εκτείνουµε τα χέρια µας προς τα εµπρός
στο ύψος των ώµων.

Ενώνουµε τα χέρια µας (µε τις παλάµες να 
κοιτάζουν προς τα έξω) και τα τεντώνουµε.

Ανασηκώνουµε τους ώµους και στρίβουµε 
µερικές φορές προς τα πίσω και προς
τα µπροστά.

Σηκώνουµε τα χέρια πάνω από το κεφάλι
και διαγράφουµε κύκλους µε αυτά. 

Εκτείνουµε τα χέρια µας προς τις δύο πλευρές 
και πίσω.

Κινούµε κυκλικά τους αστραγάλους,
τεντώνουµε µπροστά τα δάκτυλα των ποδιών
και λυγίζουµε τα πέλµατα.

Κάνουµε διάταση στους καµπτήρες
των ισχίων, κατευθύνοντας το ένα γόνατο
προς το δάπεδο και σπρώχνοντας τα ισχία
προς τα µπροστά.

Γέρνουµε πίσω στο κάθισµα και πιέζουµε
τους βραχίονες για να τεντώσουµε τον θώρακα
και τους ώµους.

Ενώνουµε τις παλάµες µας πίσω από το κάθισµα 
και τεντώνουµε τους ώµους προς τα πίσω.

Στηριζόµαστε µε τις φτέρνες µας στο έδαφος
και ανασηκώνουµε τα δάκτυλα των ποδιών µας.

Στηριζόµαστε µε τα δάκτυλα των ποδιών µας
στο έδαφος και ανασηκώνουµε τις φτέρνες µας.
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Η οικοδόµηση κουλτούρας υγείας
και ασφάλειας επιτυγχάνεται µε την ενεργή
συµµετοχή όλων. Γι' αυτό, υιοθετήστε
«θετική νοοτροπία», «εργασιακή ευελιξία»
και «ορθή οργάνωση εργασίας»,
µε στόχο τη διασφάλιση της
σωµατικής - ψυχικής - πνευµατικής
υγείας όλων.
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