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Εισαγωγή 
Τα χειμερινά σπορ (με κύριους εκπροσώπους τους τα 

αθλήματα της χιονοδρομίας) προσφέρουν ένα μοναδικό 
συνδυασμό άσκησης και απόδρασης στο φυσικό περι-
βάλλον των ορεινών όγκων, προσελκύοντας ανθρώπους 
όλων των ηλικιών, σωματικής κατάστασης και εμπειρίας. 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις, περίπου 200 
εκατομμύρια άτομα ασχολούνται με το άθλημα του σκι 
παγκοσμίως, παρουσιάζοντας μια αύξηση των ασχολού-
μενων κατά 77% την τελευταία δεκαετία. 

Η επιδημιολογία, αλλά και τα είδη, των τραυματισμών 
στο σκι και στο snowboard έχουν μελετηθεί αρκετά διε-
θνώς, έχοντας οδηγήσει στην εξέλιξη της τεχνολογίας και 
στη διαμόρφωση κανόνων ασφαλείας για την προστασία 
των αθλουμένων. Η ίδρυση της ISSS (International Society 
for Skiing Safety), το 1974, είχε ακριβώς το σκοπό αυτό, 
δηλαδή τη μελέτη των τύπων των τραυματισμών, τους 
παράγοντες που τους επηρεάζουν και την προαγωγή 
όλων εκείνων των μέτρων για την προστασία από αυ-
τούς. Έτσι, στο αλπικό σκι, από το 1972 έως το 1994 
το συνολικό ποσοστό τραυματισμών μειώθηκε κατά 
50% (από 5-8 σε 2-4/1000 μέρες σκι), μένοντας όμως 
σταθερό σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Στους 
επιμέρους τραυματισμούς, στο ίδιο χρονικό διάστημα, 
παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση των καταγμάτων 
των κάτω άκρων κατά 89%, οι κακώσεις του ώμου, της 
κεφαλής και του αντίχειρα παρέμειναν ανεπηρέαστες, 
ενώ παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των κακώ-
σεων του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος 
κατά 280%. Αντίθετα, στο snowboard παρατηρήθηκε 
μια σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού τραυ-
ματισμών (από 3-5 έως 12,7/1000 μέρες σκι), η οποία 
όμως δε συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια. Τα σημερινά 
ποσοστά τραυματισμών (1-3/1000 μέρες σκι για το 
αλπικό σκι και 6-8/1000 μέρες σκι για το snowboard) 
κατατάσσουν τα αθλήματα της χιονοδρομίας στα πλέον 
ασφαλή δυναμικά αθλήματα. 

Στην Ελλάδα, τα χειμερινά σπορ έγιναν ιδιαίτερα δημο-
φιλή τα τελευταία 25 χρόνια. Υπολογίζεται ότι περίπου 
110000 χιονοδρόμοι επισκέπτονται πάνω από 5 φορές 
το χρόνο τα 21 Ελληνικά Χιονοδρομικά Κέντρα, ενώ 
άλλοι 300000 τα επισκέπτονται 1-5 φορές το χρόνο (ένα 
σύνολο περίπου 450000 χιονοδρόμων ετησίως). Μόνο 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού επισκέφτηκαν τη 
διετία 2004-2006 (περίοδος καταγραφής της τωρινής 
μελέτης) 121.355 χιονοδρόμοι και 86.650 επισκέπτες. 

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, σε συνεργασία 
με την ISSS, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια τη συστη-
ματική καταγραφή των τραυματισμών, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα καταγραφής και ανάλυσης. Σκοπός της 
μελέτης είναι να προσδιορισθούν η συχνότητα, τα είδη 
και οι τύποι τραυματισμών στο σκι και το snowboard 
στην Ελλάδα. 

Μεθοδολογία
Σε μια προοπτική μελέτη, καταγράφηκαν σε πολυπαρα-

γοντικό πρωτόκολλο όλοι όσοι προσήλθαν στα ιατρεία 
του Χιονοδρομικού Κέντρου του Παρνασσού κατά τις 
χειμερινές περιόδους 2004-5 και 2005-6. Εξαιρέθηκαν 
όσοι προσήλθαν για παθολογικά προβλήματα. Τα 
στοιχεία που καταγράφηκαν αφορούσαν προσωπικές 
πληροφορίες, συνήθειες, εμπειρία, εξοπλισμό, συν-
θήκες ατυχήματος κ.λπ., ενώ η διάγνωση της κάκωσης 
βασίστηκε στην κλινική εκτίμηση. Ως «ιατρικά στατιστικά 
σημαντικοί τραυματισμοί» καθορίστηκαν οι τραυματισμοί 
που κράτησαν ένα άτομο εκτός πίστας για τουλάχιστον 
μια ημέρα. 

Συνολικά καταγράφηκαν 1071 τραυματισμοί. Από αυτούς 
24 αφορούσαν σε επισκέπτες (2.2%), 53 σε προσωπικό 
(5%), 2 σε skiboarders (2%) και 14 σε άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες (1.3%) και εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. 
Συνολικά ένα σύνολο από 978 τραυματίες (712 σκιέρ 
και 266 snowboarders) αποτελούν την Ομάδα Μελέτης 
(Study Group). (Εικόνα 1)

Στο ίδιο ερωτηματολόγιο απάντησε και ένα τυχαι-
οποιημένο δείγμα από μη τραυματισμένα άτομα, με 
προσωπικές συνεντεύξεις που δόθηκαν σε διάφορες 
ώρες και μέρες αλλά σε σταθερό σημείο. Από τα 775 
άτομα, που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 565 
ήταν σκιέρ και 210 ήταν snowboarders και αποτελούν 
την Ομάδα Ελέγχου (Control Group). 

Για τα ποσοστά των τραυματισμών χρησιμοποιήθηκαν 
οι διεθνώς αποδεκτοί δείκτες:
•  IPTSD (Injuries per thousand skier days) = τραυματισμοί 

/ skier days x 1000, και 
•  MDBI (Mean days between injuries) = skier days / 

αριθμό τραυματισμών. 
Οι skier days καθορίστηκαν από το συνολικό αριθμό 

των εισιτηρίων.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το 

STATGRAPHICS PLUS 5.1 χρησιμοποιώντας τα: t-test, x2-
test και Fisher’s exact test και εφαρμόζοντας multivariate 
logistic regression.

Αποτελέσματα
1.  Το συνολικό ποσοστό τραυματισμών είναι: IPTSD: 

6.05/1000 μέρες σκι (που σημαίνει ότι από τα 1000 
άτομα που βρίσκονται στην πίστα χιονοδρομίας τα 
6, κατά μέσο όρο, θα τραυματιστούν) ή MDBI: 165.2 
μέρες (που σημαίνει ότι κάποιο άτομο στην Ελλάδα 
θα πρέπει να κάνει σκι ή snowboard για περίπου 165 
ημέρες πριν τραυματιστεί).

2.  Κατανομή ανά δραστηριότητα: Από τους 978 της 
ομάδας μελέτης οι 712 (72.8%) ήταν σκιέρ και οι 
266 (27.2%) snowboarders. Η ίδια περίπου αναλογία 
παρατηρήθηκε και στην ομάδα ελέγχου (72.9 και 
27.1%). (Πίνακας 1)

Νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία 
των κακώσεων στα αθλήματα της χιονοδρομίας 

στην Ελλάδα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, National Secretary των: ISSS (International Society for Skiing Safety), 
SITEMSH (International Society for Skiing Traumatology and Winter Sport Medicine)

Εικόνα 1. Δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του τραυματισμού.
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Εικόνα 2. Ηλικιακή κατάνομη σκιέρ.

Πίνακας 1. Κατανομή 
ανά δραστηριότητα

Άθλημα Ομάδα Μελέτης Ομάδα Ελέγχου
 n % n %

Αλπικό σκι 712 72.8 565 72.9

Snowboard 266 27.2 210 27.1
 978 100.0 775 100.0

Πίνακας 2. Κατανομή 
ανά φύλο

   Σύνολο

Μη τραυματισμένοι σκιέρ 61.1% 38.9% 100%
(n=565) (345) (220) (565)

Τραυματισμένοι σκιέρ 56.7% 43.3% 100%
(n=712) (404) (308) (712)

Μη τραυματισμένοι snowboarders 80.5% 19.5% 100%
(n=210) (169) (41) (210)

Τραυματισμένοι snowboarders 83.5% 16.5% 100%
(n=266) (222) (44) (266)

Τραυματισμένοι       Μάρτυρες
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3.  Κατανομή ανά φύλο: Το 56.7% των σκιέρ και το 83.5% 
των snowboarders ήταν άνδρες. Δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανομή των 
φύλων ανάμεσα στις δυο ομάδες.(Πίνακας 2) 

4.  Κατανομή ανά ηλικία: Το 65% περίπου των snowboarders 
είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών και μάλιστα το 36.3% 
από αυτούς είναι ηλικίας 21 έως 25 ετών. Αντίθετα, 
η σχετική καμπύλη για τους σκιέρ είναι πιο ομαλή. 
(Πίνακας 3).
Αν συγκρίνουμε την ηλικιακή κατανομή των τραυματι-

ών σκιέρ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου διαπιστώνου-
με ότι: οι ηλικίας <16 και >40 ετών σκιέρ παρουσιάζουν 
πολλαπλάσια συχνότητα τραυματισμών. Αντίθετα η 
ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει τους τραυματισμούς 
στους snowboarders (Εικόνα 2). 

5.  Κατανομή ανά εμπειρία: Το επίπεδο ικανότητας του 
αθλητή βασίστηκε στη δική του εκτίμηση. Οι περισσό-
τεροι από τους σκιέρ (40.7%) και τους snowboarders 
(58.8%) εκτίμησαν τον εαυτό τους ως μέτριο. (Εικόνα 
3) Οι αρχάριοι έχουν διπλάσια πιθανότητα να τραυμα-
τιστούν σε σχέση με τους άλλους σκιέρ (32.4% έναντι 
13.5%, p<0.05). Αντίθετα η εμπειρία είναι προστατευ-
τικός παράγοντας από τους τραυματισμούς (20.4% 
έναντι 39.6%, p<0.05). Το ανάλογο δεν φαίνεται να 
συμβαίνει στο snowboard. Περισσότεροι από το 1/3 
των τραυματιών snowboarders (37.5%) δεν είχαν κάνει 
κανένα μάθημα πριν από τον τραυματισμό. Αυτό το 
ποσοστό ήταν μόλις 6.9% για τους σκιέρ (p<0.05). 
Αντίθετα το 34.3% των τραυματιών σκιέρ και το 12.5% 
των snowboarders (p<0.05) είχαν κάνει πάνω από 10 
μαθήματα πριν τον τραυματισμό. Η επίπτωση των 
κακώσεων στους σκιέρ/snowboarders «πρώτης ημέ-
ρας» ήταν πολύ χαμηλή (6.5% και 5.9%). Αντίθετα, οι 
περισσότεροι τραυματίες έκαναν σκι ή snowboard 1-3 
έτη πριν τον τραυματισμό (38.9% και 41.2% αντίστοιχα, 
p<0.05). (Εικόνα 4)

6.  Μηχανισμός κάκωσης: Οι περισσότεροι τραυματισμοί 
γίνονται κατά τη διάρκεια μιας «ελεύθερης κατάβασης» 
(65.6% για τους σκιέρ και 64.7% για τους snowboarders). 
Οι συγκρούσεις είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία για τους 
σκιέρ (15.6% έναντι 18.4% για τους snowboarders, όχι 
στατιστικά σημαντική διαφορά) και τα άλματα για τους 
snowboarders (23.5% έναντι 1.0% για τους σκιερ, p<0.05). 
Οι snowboarders συγκρούονται πιο συχνά με άλλο snow-
boarder (5.9%) παρά με σκιέρ (2.1%, p<0.05), ενώ οι σκιέρ 
συγκρούονται με άλλο σκιέρ ή snowboarder περίπου στο 
ίδιο ποσοστό (12.5% και 13.5% αντίστοιχα). Μόνο το 8.3% 
των σκιέρ και το 4.5% των snowboarders πιστεύουν ότι 
έκαναν λάθος, 7.3% των σκιέρ και 0.6% των snowboard-
ers κατηγορούν τη κακή ποιότητα του χιονιού, ενώ μόλις 
το 1.3% των σκιέρ και κανένας από τους snowboarders 
πιστεύει ότι οφείλεται στην αστοχία του εξοπλισμού. 

7.  Τόπος ατυχήματος: Η πλειοψηφία των ατυχημάτων 
συμβαίνει εντός πίστας (64.4% για τους σκιέρ και 
90% για τους snowboarders). Περίπου το 20% των 
ατυχημάτων σχετίζεται με τη χρήση των αναβατήρων 
(24.4% για τους σκιέρ και 7.5% για τους snowboard-
ers). (Εικόνα 5)

8.  Ώρα και ημέρα τραυματισμού: 37% των τραυματισμών 
συμβαίνουν μεταξύ 13:00 και 15:00 (τέλος της ημέ-
ρας) και 32% μεταξύ 10:00 και 12:00 (συνωστισμένες 
πίστες). Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ ημέρας και 
τραυματισμών. (Εικόνα 6)

9.  Συνθήκες τραυματισμού: Οι τραυματίες ρωτήθηκαν 
πόσες ώρες έκαναν σκι/snowboard πριν τον τραυμα-
τισμό. Το 38.9% των σκιέρ και το 41.2% των snow-
boarders έκαναν λιγότερο από 2 ώρες, το 51.9% και 
το 53.7%, αντίστοιχα, 2-4 ώρες και μόλις το 9.3% και 
5.1% περισσότερες από 4 ώρες. Το 23.4% των τραυ-

ματιών (σκιέρ και snowboarder) τραυματίστηκαν κατά 
τη διάρκεια μαθήματος, παρουσία του εκπαιδευτή, 
το 55% κάνοντας σκι με φίλους, το 17.2% με άλλο 
μέλος της οικογένειας τους και το 3.9% ήταν μόνοι στη 
πίστα. Οι καιρικές συνθήκες (95% καθαρός καιρός) και 
η κατάσταση του χιονιού δεν φαίνεται να επηρεάζουν 
τη συχνότητα των τραυματισμών. 

10.  Είδη και τύποι των τραυματισμών: Οι συνδεσμικές 
κακώσεις και οι θλάσεις είναι οι πιο συχνοί τύποι τραυ-
ματισμών στους σκιέρ (22% και 17.4% αντίστοιχα) ενώ 
τα κατάγματα είναι οι πιο συχνοί τύποι τραυματισμών 
στους snowboarders (20%). (Εικόνα 7) Οι άνδρες σκιέρ 
παθαίνουν περισσότερα θλαστικά τραύματα (11.1% 
έναντι 3.9%, p<0.05) και περισσότερα εξαρθρήματα 
(4.3% έναντι 1.7%, p<0.05) από τις γυναίκες. Οι άνδρες 
snowboarders παθαίνουν περισσότερα διαστρέμματα 
(18.1% έναντι 8.0%) και εξαρθρήματα (10.7% έναντι 
0.0%). Αντίθετα οι γυναίκες snowboarders παθαίνουν 
περισσότερους μωλωπισμούς από τους άνδρες (32% 
έναντι 12.2%, p<0.05). Οι σκιέρ τραυματίζονται κυρίως 
στα κάτω άκρα (43%) και λιγότερο στα άνω άκρα (27.3%), 
σε αντίθεση με τους snowboarders που τραυματίζο-
νται κυρίως στα άνω άκρα (49.2%) και λιγότερο στα 
κάτω άκρα (22.7%). Οι γυναίκες σκιέρ παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών στα κάτω άκρα 
από τους άνδρες σκιέρ (51.8% έναντι 36.4%, p<0.05). 
Το ανάλογο δε συμβαίνει στο snowboard. (Εικόνα 8) 
Η ανάλυση των τραυματισμών του άνω άκρου δείχνει 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των σκιέρ και 
των snowboarders στους τραυματισμούς του αντιβραχίου 
(2.1% έναντι 9.3%) και του καρπού (4.7% έναντι 10.7%). 
Τα κατάγματα της πηχεοκαρπικής αποτελούν το 37.5% 
όλων των κακώσεων του καρπού στο snowboard και 
μόλις το 22.2% στο σκι (p<0.05). Τα εξαρθρήματα του 

Εικόνα 3. Επίπεδο τραυματισμένων Εικόνα 4. Επίπεδο σκιέρ. Εικόνα 5. Τόπος ατυχήματος.

Εικόνα 6. Ώρα και ημέρα τραυματισμού. Εικόνα 7. Τύπος τραυματισμού. Εικόνα 8. Tραυματισμοί άνω και κάτω άκρων.

Εικόνα 9. Aνάλυση των τραυματισμών του άνω άκρου.

Πίνακας 3. Κατανομή ανά ηλικία

 Ομάδα μελέτης Ομάδα ελέγχου
Ηλικία Σκιέρ % Snowboarders% Σκιέρ % Snowboarders%
(Έτη) (n=712) (n=266) (n=565) (n=210)

<16 22.1 8.9 4.7 8.9
16-20 8.3 19.1 16.1 33.1
21-25 16.0 36.3 27.3 42.7
26-30 18.7 21.7 22.9 12.1
31-40 17.9 12.8 21.7 3.2
>40 17.0 1.3 7.3 0.0

Σύνολο 100 100 100 100

Αρχάριος

ΠληγήEκδορά

Ώμος Βραχίονας Αγκώνας Πήχης Καρπός Χέρι

%

%

Mώλω-
πας

Eξάρ-
θρωση

Διάστρεμ-
μα

Κάταγ μα Ρήξη συν-
δέσμου

ΑρχάριοςΜέτριας 
Εμπειρίας

Μέτριας 
Εμπειρίας

Έμπειρος Έμπειρος Σε πίστα

Άνδρες

Σκιέρ Snowboarder

ΆνδρεςΓυναίκες Γυναίκες

Εκτός πίστας Σε λιφτΠροπονητής/
Αθλητής

Προπονητής/
Αθλητής

Σκιέρ                Snowboarder
Σκιέρ                Snowboarder

Σκιέρ                Snowboarder Άνω άκρο                  Κάτω άκρο

Σκιέρ              Snowboarder

Tραυματισμένοι      Μάρτυρες
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ώμου αποτελούν το 52.6% όλων των κακώσεων του 
ώμου στους snowboarders και το 30.3% στους σκιέρ 
(p<0.05). Το “Skier’s thumb” είναι το 50% των κακώσεων 
της άκρας χείρας για τους σκιέρ και μόλις το 18.8% για 
τους snowboarders (p<0.05). Οι κακώσεις του ώμου 
και του αγκώνα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ανδρών και γυναικών σκιέρ (11.4% 
έναντι 4.9% και 1.4% έναντι 6.1% αντίστοιχα, p<0.05).
( Εικόνα 9) Η ανάλυση των τραυματισμών του κάτω 
άκρου δείχνει στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 
κακώσεις του γόνατος μεταξύ σκιέρ και snowboard-
ers (33.1% έναντι 13.3%, p<0.05). Οι γυναίκες σκιέρ 
παρουσιάζουν σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό κακώσεων 
του γόνατος από τους άνδρες (41.5% έναντι 13.5%, p< 
0.05). (Εικόνα 10)

11.  Κατανομή ανάλογα με τη βαρύτητα: οι τραυματισμοί 
ταξινομήθηκαν ανάλογα με τη βαρύτητα τους:
•  Τύπος Ι: Ελαφροί τραυματισμοί που δε χρειάζονταν 

περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
•  Τύπος ΙΙ: Μέτριας βαρύτητας τραυματισμοί που χρει-

άζονταν τουλάχιστον μια ιατρική επανεξέταση.
•  Τύπος ΙΙΙ: Σοβαροί τραυματισμοί που χρειάζονταν 

άμεση μετακίνηση του ασθενή σε Νοσοκομείο για 
περαιτέρω αντιμετώπιση ή δυνητική χειρουργική 
αντιμετώπιση.

•  Τύπος IV: Πολύ σοβαροί τραυματισμοί που χρειάζο-
νταν άμεση μεταφορά του ασθενή στο νοσοκομείο 
με δυνητικό κίνδυνο και για την ίδια του τη ζωή. 
Οι σκιέρ παρουσιάζουν κυρίως μέτριας βαρύτητας 
τραυματισμούς (Τύπος ΙΙ, 75.7%) ενώ αντίθετα στον 
1 από τους 3 τραυματισμένους snowboarders, ο 
τραυματισμός του είναι σοβαρός (Τύπος ΙΙΙ, 32.4%).
(Πίνακας 4)

12.  Μεταφορά στα ιατρεία: Το 39.8% των τραυματιών 
μεταφέρθηκε στο ιατρείο από τους διασώστες, το 
27.5% από φίλους ή άλλα άτομα και το 32.8% πήγε 
στο ιατρείο χωρίς κάποια βοήθεια. Ο μέσος χρόνος 
από την ώρα του τραυματισμού μέχρι τη μεταφορά 
στο ιατρείο ήταν 11 λεπτά. 

Συζήτηση
Οι πρώτες αναφορές για τους τραυματισμούς στο άθλη-

μα του σκι δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1970. Έκτοτε, 
το συνολικό ποσοστό τραυματισμών μειώθηκε περίπου 
κατά 50%. Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και από αλλαγή 
στους τύπους των τραυματισμών, ήταν δε αποτέλεσμα 
κυρίως της εξέλιξης, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη 
λειτουργία του εξοπλισμού. 

Δε γνωρίζουμε άλλη επιδημιολογική μελέτη που να 
αφορά στους τραυματισμούς στα χειμερινά σπορ στην 
Ελλάδα, που να έχει δημοσιευτεί παλαιοτέρα. Δυστυχώς, 
αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα επίπεδα ασφάλειας στα 
Ελληνικά Χιονοδρομικά Κέντρα δεν είναι τόσο υψηλά 
όσο σε άλλα Κέντρα ανά τον κόσμο. Το IPSD για το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού βρέθηκε 6.05, όταν 
οι πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρουν ποσοστά 1.5-
4/1000 ημέρες σκι παγκοσμίως. Είναι φανερό ότι στην 
Ελλάδα τα ποσοστά τραυματισμών είναι υψηλοτέρα από 
τα διεθνή δεδομένα. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει πολλά να 
γίνουν για τη βελτίωση της ασφάλειας στη χιονοδρομία 
στην Ελλάδα και πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Τα χειμερινά σπορ προτιμώνται περισσότερο από τους 
άνδρες παρά από τις γυναίκες. Συγκριτικά με τους σκιέρ, 
οι snowboarders είναι πιο συχνά άνδρες. Η κατανομή των 
τραυματισμών στα δυο φύλα ακολουθεί την κατανομή 
της Ομάδας Ελέγχου. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι 
το φύλο δεν είναι προδιαθεσικός παράγοντας για τραυ-
ματισμό, όταν αναφερόμαστε στους τραυματισμούς στο 
σύνολό τους. 

Παρατηρήσαμε ότι οι αρχάριοι και οι έμπειροι σκιέρ 
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά τραυματισμών συ-
γκριτικά με τους μέτριους και πολύ έμπειρους. Αντίθετα 
στο snowboard, το επίπεδο εμπειρίας δεν φαίνεται να 
επηρεάζει την πιθανότητα ατυχήματος. Έχει αναφερθεί στη 
βιβλιογραφία ότι αυτοί που ασχολούνται για πρώτη φορά 
έχουν 2.2 φορές περισσότερες πιθανότητες να τραυματι-
στούν, αλλά αυτό δε μπορέσαμε να το επιβεβαιώσουμε 
για τους snowboarders στην Ελλάδα. Ο Mike Langran, 
από τη Σκωτία, επίσης παρατήρησε ότι όσοι συμμετέχουν 
για πρώτη φορά και κάνουν μαθήματα από επαγγελματία 

εκπαιδευτή έχουν τριπλάσια πιθανότητα να τραυματιστούν, 
από όσους δεν κάνουν. Από την άλλη μεριά, όμως, έχει 
αποδειχτεί ότι τα μαθήματα σχετίζονται με σημαντική 
μείωση των τραυματισμών, μόνο όταν συνδυάζονται με 
την απόκτηση σημαντικής εμπειρίας. 

Οι περισσότεροι από τους τραυματισμούς συμβαίνουν 
στο τέλος του ωραρίου. Όμως είναι πολύ δύσκολο να 
προσδιορίσουμε τι ώρα οι πίστες έχουν το μεγαλύτερο 
πληθυσμό, και άρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για 
συγκρούσεις ή πτώσεις. Η κατάσταση του χιονιού σίγου-
ρα διαφέρει από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι, που 
κυριαρχούν υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ η κόπωση 
μπορεί να είναι μια από τις αιτίες για τις κακώσεις αυτές. 
Όσον αφορά στις ώρες δραστηριότητας πριν από την 
κάκωση, τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με αυτά της 
βιβλιογραφίας – οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαί-
νουν μετά από 2-4 ώρες δραστηριότητας. 

20% περίπου όλων των τραυματισμών (24.4% για τους 
σκιέρ και 7.5% για τους snowboarders) σχετίζονται με τη 
χρήση των αναβατήρων. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ 
υψηλό, τόσο σε σχέση με προηγούμενη καταγραφή μας 
των τραυματισμών, όσο και σε σχέση με τα διεθνή δεδο-
μένα όπου τα ποσοστά είναι 6.4% και 5.7% αντίστοιχα. 
Θα πρέπει να σκεφτούμε το σχεδιασμό ασφαλέστερων 
αναβατήρων, ενώ ταυτόχρονα οι δάσκαλοι θα πρέπει να 
διδάσκουν την ασφαλή χρήση τους. 

Οι κακώσεις του κάτω άκρου, και κυρίως του γόνατος, 
αποτελούν το κυριότερο πρόβλημα στους σκιέρ. Τα 
ελληνικά δεδομένα δε διαφοροποιούνται από αυτόν το 
βασικό κανόνα. 43% όλων των τραυματισμών αφορούν 
το κάτω άκρο και κυρίως το γόνατο (33.1%). Οι κακώσεις 
του κάτω άκρου στο αλπικό σκι έχουν σημαντικά μειωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή η μείωση, όμως, αφορά 
κυρίως στα κατάγματα της κνήμης και της ποδοκνημικής 
(μείωση κατά 90%). Αντίθετα, και παρά την εξέλιξη στο 
σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα στο σύστημα πέδιλου – 
δέστρας, οι κακώσεις του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου 
(ΠΧΣ) έχουν σημαντικά αυξηθεί. Οι Johnson και συν. 
έχουν αναφέρει αύξηση των συνδεσμικών κακώσεων του 
γόνατος 3ου βαθμού κατά 228% από το 1972 μέχρι το 
1994. Γενικά θεωρείται ότι το 25-30% όλων των κακώ-
σεων του γόνατος αφορούν τον ΠΧΣ. Ο εξαναγκασμός 
της κνήμης σε εσωτερική στροφή, με το γόνατο σε πλήρη 
κάμψη ή πλήρη έκταση, κατά τη διάρκεια μιας πτώσης, 
είναι ο πιο συχνός μηχανισμός κάκωσης του ΠΧΣ στους 
σκιέρ (phantom foot injury). 

Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες αθλήτριες παθαίνουν πιο 
συχνά ρήξεις του ΠΧΣ, συγκριτικά με τους άνδρες στα 
περισσότερα αθλήματα, χωρίς η αιτιολογία να είναι 
απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Στην εργασία μας οι γυναίκες 
σκιέρ παρουσιάζουν πολύ σημαντικά αυξημένη επίπτω-
ση στους τραυματισμούς του κάτω άκρου σε σχέση με 
τους άνδρες (51.8% έναντι 36.4%), και ειδικά στο γόνατο 
(41.5% έναντι 13.5%). Αυτό συμφωνεί με τις περισσότερες 
αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Το γεγονός αυτό, 
όμως, φαίνεται ότι ισχύει μόνο για τους ερασιτέχνες 
σκιέρ. Ο Viola έδειξε ότι η επίπτωση των ρήξεων του 
ΠΧΣ στους επαγγελματίες σκιέρ είναι η ίδια και για τα 
δυο φύλα. Γενικά έχει αναφερθεί ότι όσοι κάνουν σκι με 
ρήξη ΠΧΣ έχουν 6.2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
τραυματιστούν σε σχέση με αυτούς που έχουν ακέραιους 
ΠΧΣ. Η πιθανότητα για αυτούς που έχουν χειρουργηθεί 
για ΠΧΣ είναι αυξημένη κατά 3.1 φορές. 

Οι άνδρες σκιέρ παθαίνουν πιο συχνά κακώσεις στον ώμο 
από ότι οι γυναίκες (11.4% έναντι 4.9%). Οι μεγαλύτερες 
ταχύτητες, οι πιο κλειστές στροφές και το υψηλότερο 
κέντρο βάρους του σώματος μπορεί να είναι οι αιτίες για 
αυτό. Σίγουρα όμως χρειάζονται περισσότερες μελέτες 
για να αποδειχθούν τα αληθή αίτια. 

Το snowboard συνοδεύεται από μεγαλύτερα ποσοστά 
κακώσεων του άνω άκρου, συγκριτικά με το σκι, με τον 
καρπό να είναι η πιο συχνή περιοχή τραυματισμού. Κατά 
την πτώση, η φυσική τάση του snowboarder είναι να 
προσγειωθεί πάνω στο χέρι. Με τα δυο πόδια δεμένα 
στις μη απελευθερούμενες δέστρες (που μειώνουν τη 
πιθανότητα για στροφική κάκωση), οι snowboarders είναι 
πολύ λιγότερο πιθανό να τραυματιστούν στα κάτω άκρα 
σε σχέση με τους σκιέρ. Κακώσεις σε αυτήν την περιοχή 
συμβαίνουν όταν το ένα πόδι δεν είναι ασφαλισμένο στη 
σανίδα (όπως συχνά συμβαίνει κατά την έξοδο από τα 
lift) ή από άμεση πλήξη. Στη μελέτη μας διαπιστώσαμε 
ότι το 20% όλων των κακώσεων στους snowboarders 

αφορά το αντιβράχιο και τον καρπό. 37.5% αυτών των 
κακώσεων ήταν κατάγματα. Τα ευρήματα αυτά συμφω-
νούν με τα διεθνή δεδομένα. 

Τα προστατευτικά του καρπού έχει αποδειχτεί ότι μει-
ώνουν κατά 50% την πιθανότητα για σοβαρή κάκωση 
του καρπού. Από τη δική μας εμπειρία, σχεδόν μηδενικό 
ποσοστό, τόσο από τους τραυματίες όσο και από την 
ομάδα ελέγχου, τα χρησιμοποιεί. Είναι σημαντικό όμως 
να γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλα τα προστατευτικά καρπού 
αποτελεσματικά σε σχέση με τους τραυματισμούς. Από 
τα διάφορα σχέδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, για 
λίγα έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα τους, ενώ 
υπάρχουν και τύποι βοηθημάτων οι οποίοι μπορεί να 
είναι επικίνδυνοι. Σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερες 
έρευνες μέχρι να βρεθεί ο ακριβής τύπος βοηθημάτων που 
μπορεί να βοηθήσει στους τραυματισμούς. Συμφωνούμε, 
όμως, ότι πρέπει να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης 
στους snowboarders για τα προστατευτικά του καρπού, 
ως απαραίτητο μέρος του εξοπλισμού τους. 

Η χρήση του κράνους θεωρείται ότι προστατεύει από τις 
κακώσεις της κεφαλής. Έχει αποδειχτεί ότι μειώνει πολύ 
σημαντικά τις μικρού και μεσαίου βαθμού βαρύτητας 
κακώσεις του κρανίου (θλαστικά τραύματα, διασείσεις, 
κ.λπ.), αυξάνει όμως την επιθετική συμπεριφορά στην 
πιστά, χωρίς να μειώνει στατιστικά σημαντικά τις βαριές 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (που μπορούν δυνητικά να 
επιφέρουν και το θάνατο). Στη δική μας μελέτη, οι κακώσεις 
της κεφαλής αφορούσαν στο 19.5% των σκιέρ και στο 
15% των snowboarders, όλες μικρής ή μέσης βαρύτητας. 
Χρήση του κράνους δε διαπιστώσαμε σε κανέναν από 
τους τραυματίες και μόλις στο 10% της ομάδας ελέγχου. 
Συστήνουμε ανεπιφύλακτα την έναρξη εκστρατειών ενη-
μέρωσης για τη χρήση του κράνους, ως απαραίτητο μέρος 
του εξοπλισμού για όλους τους χιονοδρόμους. 

Τα άλματα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία τραυματισμού 
στο snowboard παγκοσμίως (μετά την πτώση κατά την 
ελεύθερη κατάβαση) γεγονός που δείχνει ότι είναι ανα-
πόσπαστο μέρος του αθλήματος. Στη δική μας σειρά, στο 
64.7% των ατυχημάτων στο snowboard η αιτία ήταν η 
απλή πτώση, ενώ στο 23.5%, η πτώση μετά από άλμα. 
Αντίθετα στους σκιέρ, μόνο το 1.0% τραυματίστηκε στην 
προσπάθεια για άλμα. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης 
μας είναι ότι το 23.4% των τραυματιών (σκιέρ και snow-
boarders) τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαθήματος, 
παρουσία του εκπαιδευτή. Αναρωτιόμαστε, μήπως θα 
πρέπει να αναθεωρήσουμε το επίπεδο της εκπαίδευσης 
και να επανεξετάσουμε την ικανότητα των εκπαιδευτών. 

Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των τραυματισμών 
καταγράφηκαν επίσης. Το 95% των ατυχημάτων έγινε με 
καθαρό καιρό και μόλις το 5% με ομίχλη. Αυτή η παρατή-
ρησή μας συμφωνεί και με άλλες που έχουν γίνει διεθνώς. 
Φαίνεται ότι ο αυξημένος κίνδυνος συγκρούσεων και 
ατυχημάτων όταν υπάρχει μειωμένη ορατότητα είναι μόνο 
θεωρητικός. Κατά τη διάρκεια της ομίχλης, οι περισσότεροι 
σκιέρ χαμηλώνουν ταχύτητα ή σταματούν τελείως μέχρι 
να καθαρίσει ο καιρός. Αντίθετα, η αυξημένη ορατότητα 
αυξάνει την αυτοπεποίθηση οδηγώντας σε μεγαλύτερες 
ταχύτητες, πιο κλειστές στροφές και άλματα. 
Συμπεράσματα

Παρά την αυξημένη επίπτωση των τραυματισμών στα 
αθλήματα της χιονοδρομίας στην Ελλάδα (με αναφορά το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού), η κατανομή, τα είδη 
και οι τύποι των τραυματισμών είναι παρόμοια με αυτά 
που ήδη έχουν καταγραφεί στην παγκόσμια βιβλιογρα-
φία. Περίπου ένας στους πέντε τραυματισμούς (19.8%) 
σχετίζεται με τη χρήση των αναβατήρων, οι περισσότεροι 
από τους τραυματισμούς γίνονται στο τέλος της ημέρας και 
23.4% των τραυματιών τραυματίζονται κατά τη διάρκεια 
μαθήματος παρουσία του εκπαιδευτή. 

Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της ασφάλειας στη 
χιονοδρομία στην Ελλάδα. Οι αρχάριοι (διπλάσιο ποσοστό 
τραυματισμών), τα παιδιά και οι έφηβοι (τριπλάσιο ποσοστό 
τραυματισμών) είναι σημαντικοί στόχοι για εκστρατείες 
ενημέρωσης για την ασφαλή άθληση. Εκτός από τους σκιέρ 
και τους snowboarders ασφάλεια πρέπει να παρέχεται και 
στους εργαζόμενους (5% όλων των τραυματισμών) και 
επισκέπτες (2.2%) των Χιονοδρομικών Κέντρων. 
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Πίνακας 4. Κατανομή ανάλογα 
με τη βαρύτητα

Τύπος Σκι Snowboard Σύνολο
I 10.8% 7.4% 9.8%
II 75.7% 58.7% 71%
III 11.8% 32.4% 17.7%
IV 1.6% 0.67% 1.3%

Εικόνα 10. Το φύλο των σκιέρ με τραυματισμούς του κάτω άκρου.
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