ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
ΜΟΝΑΓΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ
Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζωπηθνύ ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξωζεο ηνπ Αηνκηθνύ
Γειηίνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ ηδηαίηεξε πξνζνρή δόζεθε ζηελ παξνπζία
κπνζθειεηηθώλ παζήζεωλ. Ζ δηαδηθαζία άξρηζε από ηνλ παξειζόληα Γεθέκβξην θαη
ζπκπιεξώζεθε ηνλ Απξίιην. ε απηή ζπκκεηείρε ε Ννζειεύηξηα Δξγαζίαο θα
Μαηδαξίδνπ Μάγδα.
Επιδημιολογικά δεδομένα
Από ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην εξγαζηνγελέο θάζκα εθείλεο
πνπ δεζπόδνπλ είλαη ε νζθπαιγία(ΟΦ), ην ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζωιήλα (Κ) , ε
επηθνλδπιίηηο (ΔΠΚ) ελώ παξνπζηάδνληαη όρη κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα ην απρεληθό
ζύλδξνκν, ε ξαρηαιγία, νη δηάθνξεο ηελνληίηηδεο θιπ. Οη παζήζεηο απηέο απνηεινύλ
κέξνο από ηηο ζπρλόηεξα απαληώκελεο κε αηνκηθό θαη θνηλωληθό θόζηνο ηδηαίηεξνπ
κεγέζνπο.
Μεθοδολογία
Ζ δηάγλωζε ηωλ παξαπάλω παζήζεωλ γίλεηαη θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη
επηβεβαηώλεηαη κε ηνλ παξαθιηληθό έιεγρν. Ο ηειεπηαίνο ζηελ πεξίπηωζε ηεο ΟΦ
απαηηεί ηνπιάρηζηνλ κηα αθηηλνγξαθία νζθύνο ελώ ην Κ απαηηεί
ειεθηνκπνγξάθεκα άθξωλ ρεηξώλ. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζηελ θιηληθή θαη κόλν
εθηίκεζε θαζώο γίλεηαη αληηιεπηό όηη ν παξαθιηληθόο έιεγρνο είλαη αθελόο
δαπαλεξά ππόζεζε θαη αθεηέξνπ ρξνλνβόξα. ηελ δηάγλωζε ηνπ Κ
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηπηώζεηο κε αξρόκελν Κ, θαηά ηελ θιηληθή πάληα
εθηίκεζε, όπωο θαη νη πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ήδε αληηκεηωπηζζεί κε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε. Ζ δηάγλωζε ηεο επηθνλδπιίηηδαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηελ
θιηληθή εμέηαζε.
Πεξηπηώζεηο εξγαδνκέλωλ κε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα παξαπέκθζεθαλ ζηνπο
εηδηθνύο γηα πεξαηηέξω έιεγρν θαη αληηκεηώπηζε.
εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα κειέηε αθνξά ηνπο κόληκνπο θαη ηνπο ανξίζηνπ ρξόλνπ
εξγαδόκελνπο. Οη ζπκβαζηνύρνη εξγαδόκελνη
παξόιν όηη εμεηάζζεθαλ δελ
ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ κειέηε θαζώο ν ρξόλνο απαζρόιεζήο ηνπο είλαη κηθξόο θαη
ηα ηπρόλ επξήκαηα ζα ήζαλ πηζαλόλ κε εξγαζηαθήο αξρήο ή ηνπιάρηζηνλ δελ ζα
απεδίδνλην ζηελ απαζρόιεζή ηνπο ζηνλ Γήκν Κνξπδαιινύ.
Δμεηάζζεθαλ ζην ζύλνιν 115 άλδξεο θαη 202 γπλαίθεο.
Οη εξγαδόκελνη νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο νκάδεο ηνπ πίλαθα 1 αλάινγα κε ην
πξαγκαηηθό ηνπο αληηθείκελν θαη όρη κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε ππεξεζίεο όπωο

αλαγξάθνληαη ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ. Γηα παξάδεηγκα νη ππάιιεινη ηνπ γξαθείνπ
ηεο θαζαξηόηεηαο ππάρζεθαλ ζηελ δηνηθεηηθή νκάδα.
1) Βνεζεηηθό πξνζωπηθό (ΒΠ)
2) Καζαξηόηεηα (Κ)
3) Σερλ Μεραλνινγηθέο Τπεξεζίεο(Μ)
4) Οδεγνί(Ο)
5) Πξάζηλν(Π)
6) Παηδηθνί –Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί (Π)
7) Γηνηθεηηθνί (Γ)
8) Σερλ Δθπαίδεπζεο(ΣΔ)
9) Γεκνηηθή Αζηπλνκία (ΓΑ)
10) Ζιεθηξνλ. Τπνινγηζηωλ (ΖΤ)
11) Κνηλωληθνί Λεηηνπξγνί.(ΚΛ)
Πίνακας 1. Ομάδερ για ηην επιδημιολογική-ζηαηιζηική επεξεπγαζία.

Μέζνο όξνο ειηθίαο γηα ηνπο άλδξεο ηα 49,77 έηε θαη γηα ηηο γπλαίθεο 45,68 έηε.
Μέζε πξνϋπεξεζία ζηνλ Γήκν γηα ηνπο άλδξεο 16,26 έηε θαη γηα ηηο γπλαίθεο 13,52
έηε.
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Πίνακας 2. Καηανομή ηων μςοζκελεηικών παθήζεων ανά θύλο και ειδικόηηηα.
ηαηιζηική –Επιδημιολογική επεξεπγαζία.
Από ηνλ πίλαθα 2 θαηαθαίλεηαη όηη νη παζήζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ πνπ
εμεηάζζεθαλ θαη πνπ βξέζεθαλ κε απμεκέλε ζπρλόηεηα είλαη ην Κ θαη ε ΔΠΚ ελώ
ε ΟΦ δελ θαηέιαβε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ρώξν.
Σν Κ θαη ε ΔΠΚ αθνξνύλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά γπλαίθεο.

Οη εξγαδόκελνη θαηαλεκήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο. ε εθείλνπο πνπ παξνπζίαζαλ
θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε Κ(59) , ΔΠΚ(51) ,ΟΦ(31) θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ
πνπ δελ εκθάληζε ηίπνηα από ηα παξαπάλω (218 ).
Δξγαζία πξώηε
Έγηλε ζύγθξηζε ηωλ ρξόλωλ ειηθίαο θαη ηωλ ρξόλωλ ππεξεζίαο ζηνλ Γήκν κεηαμύ
ηωλ νκάδωλ κε Κ ,κε ΔΠΚ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ωο πξνο ηα έηε ειηθίαο ή απαζρόιεζεο
( p=0.081γηα ηελ ζύγθξηζε ηωλ ειηθηώλ θαη p=0.84 γηα ηελ ζύγθξηζε εηώλ
πξνϋπεξεζίαο. Μέζνδνο One Way analysis of variance)
Απηό ζεκαίλεη όηη ε εκθάληζε ηνπ Κ θαη ηεο ΔΠΚ δελ ζπζρεηίδεηαη νύηε κε ηελ
ειηθία νύηε θαη κε ηα έηε πξνϋπεξεζίαο.
Δξγαζία δεύηεξε
Έγηλε ζύγθξηζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηωλ Κ θαη ΔΠΚ ζηηο νκάδεο
Καζαξηόηεηαο (Κ) ,Παηδηθώλ ζηαζκώλ(Π), Γηνηθεηηθνύ(Γ) θαη Σερλ Τπεξεζηώλ.
Βξέζεθε ιίαλ ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηωλ νκάδωλ.(P<0.001 Μέζνδνο
ρ2test).
Απηό ζεκαίλεη όηη ε εκθάληζε Κ θαη ΔΠΚ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζέζε εξγαζίαο.
πλδπάδνληαο ηα επξήκαηα από ηηο δύν εξγαζίεο είκαζηε ζε ζέζε λα πνύκε όηη ε
εκθάληζε Κ θαη ΔΠΚ ζπλδπάδεηαη ηεθκεξηωκέλα κε ηελ ζέζε εξγαζίαο θαη δελ
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ή ηα έηε πξνϋπεξεζίαο. Απηό θαη επέθηαζε ζεκαίλεη όηη
νη παξαπάλω ζέζεηο ελέρνπλ
παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηωλ
ζπγθεθξηκέλωλ κπνζθειεηηθώλ παζήζεωλ.
Δξγαζία Σξίηε
Έγηλε ζύγθξηζε ηωλ ρξόλωλ ειηθίαο θαη ηωλ ρξόλωλ απαζρόιεζεο κεηαμύ ηωλ
εξγαδνκέλωλ ηεο νκάδαο κε ΟΦ θαη ηεο νκάδαο πνπ δελ παξνπζίαδαλ ΟΦ.
Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ νκάδωλ
ηόζν ωο πξνο ηελ ειηθία ( p=0.99 t-test) όζν θαη ωο πξνο ηα έηε απαζρόιεζεο
(p=0.15 t –test)
Δξγαζία ηέηαξηε
Έγηλε ζύγθξηζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο ΟΦ κεηαμύ ηωλ νκάδωλ Κ, Μ, Π,
Π θαη Γ .
Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.794 ρ2test)
σόλιο
Από ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηωλ επξεκάηωλ ηνπ κπνζθειεηηθνύ ειέγρνπ ηνπ
πξνζωπηθνύ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ πνπ έγηλε από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 κέρξη

ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ
Κ θαη ηεο ΔΠΚ ζηνπο εξγαδόκελνπο-θαη νπζία γπλαίθεο- ηωλ νκάδωλ Κ,Π θαη Γ.
Σν επόκελν βήκα είλαη ε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ζηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο ηωλ νκάδωλ απηώλ γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ζε
απηνύο.
Κνξπδαιιόο 23/5/2010
Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο

Δ.Εαραξίαο

Το Ιαηπείο Επγαζίαρ εςσαπιζηεί θεπμά ηοςρ επγαζόμενοςρ πος έδειξαν πποθςμία και
ζςμμεηείσαν ζηον έλεγσο. Σε αςηούρ ανήκει η μελέηη αςηή.

ςνηομογπαθίερ
Α Άλδξεο
Γ Γπλαίθεο
ΟΦ Οζθπαιγία
ΟΦΑ Οζθπαιγία Αλδξώλ
ΟΦΓ Οζθπαιγία Γπλαηθωλ
ΔΠΚ Δπηθνλδπιίηηο
ΔΠΚΑ Δπηθνλδπιίηηο Αλδξώλ
ΔΠΚΓ Δπηθνλδπιίηηο Γπλαηθωλ
Κ ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζωιήλα
ΚΑ ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζωιήλα Αλδξώλ
ΚΓ ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζωιήλα Γπλαηθώλ
ΑΤΥ Απρεληθό ζύλδξνκν θαη ινηπέο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο
ΑΤΥΑ Απρεληθό ζύλδξνκν θαη ινηπέο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο Αλδξώλ
ΑΤΥΓ Απρεληθό ζύλδξνκν θαη ινηπέο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο Γπλαηθώλ
Κ Καζαξηόηεηα
Γ Γηνηθεηηθνί
Μ Μεραλνινγηθέο –Σερληθέο ππεξεζίεο
Ο Οδεγνί
Π Πξάζηλν
Π Παηδηθνί -βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί
ΓΑ Γεκ. Αζηπλνκία
ΚΛ Κνηλωληθνί Λεηηνπξγνί
ΒΠ Βνεζεηηθό πξνζωπηθό
ΖΤ Ζιεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ

