
                             Ν/Λ  Γεωργίου Γεώργιος 
                                                Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ Λάρνακα 

 



«Unnecessary noise is the most cruel  
absence of care, which can be inflicted 

 either on sick or on well» 
 

Florence Nightingale, 1859 

 



ΣΚΟΠΟΣ 

 Η διερεύνηση των επιπτώσεων του 

θορύβου στους Νοσηλευτές χειρουργείου και 

στους ασθενείς σύμφωνα με την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, και η διατύπωση προτάσεων για 

βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά 

και της ασφάλειας τόσο των ασθενών όσο και 

των εργαζομένων στο χειρουργείο.  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το χειρουργείο  αποτελεί σήμερα μια περιοχή με υψηλή 

τεχνολογία και εντατική δραστηριότητα. 

 Η υψηλή στάθμη του θορύβου μέσα στις χειρουργικές 

αίθουσες αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζομένους 

και  τους ασθενείς. 

 Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι νοσοκομειακοί ασθενείς και 

εργαζόμενοι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, από το 

θόρυβο με αποτέλεσμα τις επιπτώσεις στο τρόπο 

διαχείρισης  του άγχους τους. 

 



Θόρυβος  

     Ορίζεται ως κάθε ήχος τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι 
θεωρούν δυσάρεστο ή ανεπιθύμητο 
(Hodge&Thompson,1990).  

Ηχορύπανση 

     Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1998) είναι η  

     μορφή υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος και  

     της ποιότητας ζωής που οφείλεται σε  

     υπερβολικούς σε αριθμό και ένταση θορύβους. 
Ήχος  

     Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η συχνότητα και η ένταση.  

 

 

 



 Οι πρώτες προσπάθειες για ρύθμιση του θορύβου και 
καταγραφή των επιπτώσεων του στη χειρουργική 
αίθουσα καταγράφηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία 
του 1970.  
 

 Shapiro και Baland 1972 οι  

    πρώτοι που κατέγραψαν την ένταση 

    του θορύβου και κατέταξαν την 

    ηχορύπανση τρίτη στη σειρά μετά  

    την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη  

    ρύπανση των υδάτων. 

  

 



 Την ίδια χρονιά το NIOSH των ΗΠΑ δημοσίευσε το Criteria 

for a recommended Standard: Occupational exposure to Noise 

όπου περιγράφονται πρότυπα για τον έλεγχο του θορύβου στο 

χώρο εργασίας. 

 Επιτρεπόμενα όρια για την ένταση του θορύβου είναι 35dB 

κατά τη διάρκεια της νύκτας και 40dB την ημέρα. 

 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 Η Florence Nightingale παρατήρησε ότι 
υπάρχει σχέση μεταξύ του θορύβου και της 
δυσφορίας των ασθενών. 

    Αυξημένα επίπεδα θορύβου μπορεί να 
έχουν αρνητικές επιδράσεις στο 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό λόγω του 
ενοχλητικού ακουστικού ερεθίσματος 
(Verhaert και συν. 2013). 



Απότομη αύξηση           αιφνιδιασμό και 

παροδικές αντανακλαστικές επιδράσεις. 

Παρατεταμένη έκθεση            επιδράσεις στο 

αυτόνομο νευρικό σύστημα. 

 



o εκνευρισμός  

o ελάττωση απόδοσης στην εργασία 

o αδυναμία συγκέντρωσης  

o κόπωση  

o γρήγορη έλευση επαγγελματικής εξουθένωσης 

 Χρόνια έκθεση            αυξάνει τη συχνότητα των 
ατυχημάτων, ενώ προκαλεί παθολογικές βλάβες 
στο καρδιαγγειακό, γαστρεντερολογικό και 
νευροδιεγερτικό  σύστημα. 



Οι άνδρες όταν εκτίθενται σε ψηλή στάθμη θορύβου 
νιώθουν δυσαρέσκεια για την εργασία και οξυθυμία 

Οι γυναίκες υποφέρουν από ψυχοσωματικές 
διαταραχές, άγχος και κατάθλιψη 

Η πιο σοβαρή όμως επίδραση του θορύβου είναι η 
μείωση της επικοινωνίας (Hodge&Thompson, 1990). 

Φαινόμενο Lombard              οδηγεί σε μείωση της  
ικανότητας για εκτέλεση πολλαπλών καθηκόντων.                   



Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

    Τα χειρουργεία  παραμένουν  

εκτεθειμένα στην ηχορύπανση.  

    Τόσο το προσωπικό όσο και οι  

ασθενείς  εκτίθενται σε διάφορους ήχους. 

 (Hodge&Thompson, 1990).  

     Στα χειρουργεία ο θόρυβος δεν  

πρέπει να  ξεπερνά τα 45-50dB. 

 

 



ΠΗΓΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

 η περίοδος προετοιμασίας της επέμβασης 

  η μετακίνηση τροχήλατων και μηχανημάτων  

  το άνοιγμα και κλείσιμο των εισόδων στην  

αίθουσα του χειρουργείου 

  η μετακίνηση μεταλλικών εργαλείων και η πτώση αυτών 

  η λειτουργία αναρρόφησης και διαθερμίας 

                                  οι αναπνευστήρες 

                                  τα monitor παρακολούθησης των ασθενών  

                                  τα διάφορα alarm των μηχανημάτων  

                                  τα ορθοπεδικά τρυπάνια 

                                  οι συνομιλίες του προσωπικού 

                                  οι κλίβανοι 

                                  τα τηλέφωνα κλπ. 

 

 

 



Ο Katz και συν. (2014) επιβεβαιώνουν ότι τα 
χειρουργεία είναι πολύ θορυβώδη ακόμη και όταν 
δεν διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις, και 
αυτό οφείλεται εν μέρη στα συστήματά 
κλιματισμού. 

Οι πηγές θορύβου μπορούν να διαιρεθούν σε 2 
κατηγορίες α) αυτές που σχετίζονται με τη χρήση 
εξοπλισμού και β) αυτές που σχετίζονται με τη 
συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού (Hasfeldt, 2010). 

 

 

 

 



1 
• Η αρχική γενική αναζήτηση κατέληξε σε 250 άρθρα. 

2 
• Εξαιρέθηκαν 152 άρθρα με βάση τις περιλήψεις και τα κριτήρια. 

3 
• Εξαιρέθηκαν 18 λόγω διπλότυπης δημοσίευσης. 

4 
• Σε 80 έγινε μελέτη περιεχομένου. 

5 
• Εξαιρέθηκαν 55. 

6 
• Στη ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 25 άρθρα. 

• Λέξεις κλειδιά: Θόρυβος, Χειρουργείο, Νοσηλευτές, Ηχορύπανση 



Christensen (2004)  

• η συμπεριφορά του 
προσωπικού στο χώρο του 

χειρουργείου 
ενοχοποιείται ως η κύρια 

πηγή θορύβου στην 
χειρουργική αίθουσα. 

• το 95% του θορύβου στο 
χειρουργείο αφορά τις 

δραστηριότητες του 
προσωπικού. 

 Hodge και Thompson (1990)  

• μέτρησε στα χειρουργεία 
πολύ ψηλή στάθμη 
θορύβου (108dB)  

•  η προετοιμασία της 
εγχείρησης είναι ο πιο 
θορυβώδης χρόνος. 

 



Holzer (2014) 

 90,2dB σημειώθηκαν με 

τη χρήση σφυριού κατά 

τη διάρκεια 

τοποθέτησης μηριαίου 

και κνημιαίου 

εμφυτεύματος σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος 

 

 Η διαφυγή αέρα από 

κύλινδρο αερίου κατά 

τη διάρκεια αλλαγής 

του μετρήθηκε στα 

103dB 
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Mirbod (1988) 

• μελέτησε τις επιδράσεις 

από τα ορθοπεδικά 

εργαλεία 

• εκφράζει φόβους για 

τραυματική βλάβη στους 

εργαζομένους και 

προτείνει  συχνή 

ακουομέτρηση 

Efthimiatos και συν. (2008) 

• Το ορθοπεδικό 

χειρουργείο θεωρείται 

περισσότερο επικίνδυνο 

για το ακουστικό νεύρο 

των εργαζομένων 

Lewis (1995) 

• το οφθαλμολογικό 

χειρουργείο είναι το πιο 

ήσυχο 



Willet (1991), Kamal (1990) 

• επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο 

θορυβοπροκαλούμενη 

απώλεια ακοής στο 

προσωπικό του ορθοπεδικού 

χειρουργείου 

Chen (2012) 

Η θορυβοπροκαλούμενη 

απώλεια ακοής (NIHL) δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί 

ιατρικά 

 

     Primus και συν. (2007), 

Τσιου και συν. (2008), 

     Patelarou (2012) 

•  Η παρεμπόδιση της ομαλής 

επικοινωνίας των μελών της 

αναισθησιολογικής και 

χειρουργικής και 

νοσηλευτικής ομάδας  το 

κυριότερο εύρημα  

• εμφάνιση του φαινόμενου 

Lompard 



Park και συν. (1994) 

• η λεκτική επικοινωνία μπορεί 

να παρεμποδιστεί 

δυσχεραίνοντας έτσι τη 

συνεργασία και συνεννόηση 

του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού 

Justin και συν. (2013) 

•  η απόσπαση της προσοχής, 

η παρεμπόδιση της 

επικοινωνίας και η 

δυσχέρεια στη συνεργασία 

λόγω του επικείμενου 

θορύβου, μπορεί να 

οδηγήσουν σε κίνδυνο για 

την ασφάλεια και υγεία, 

τόσο των ασθενών όσο και 

του προσωπικού. 

 



Keely (2013) 

• οι κρίσιμες αναφορές σχετικά 
με τη φροντίδα του 

χειρουργικού ασθενούς, 
μπορεί να ακουστούν 
λανθασμένα ή να μην 

ακουστούν καθόλου σε ένα 
θορυβώδες περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα να σημειώνονται 
λάθη ή παραλήψεις. 

 

Weinger and Englund (1990) 

• οι επιπτώσεις του θορύβου 
στην απόδοση της εργασίας 
εξαρτάται από τον τύπο του 
θορύβου και την εργασία που 
εκτελείται 

 

Murthy και συν. (1995) 

• η εκτέλεση 
δύσκολων  εργασιών- 
καθηκόντων  που απαιτούν 
υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης 
επηρεάζονται αρνητικά από τα 
αυξημένα επίπεδα θορύβου 

 



Stevenson (2013) 

• η έλλειψη της  
επαγρύπνηση στην 
παρακολούθηση των 
αναισθητικών monitors 
και η απροσεξία σε ένα ή 
θορυβώδες περιβάλλον 
χειρουργείου είναι δύο 
από τους πιο συχνούς 
αιτιολογικούς παράγοντες 
για τη διάπραξη λαθών 
στο χειρουργείο 

 



    Kurmann και συν. 2011 
Beldi και συν. 2009  

• ενοχοποιούν το θόρυβο στη 
χειρουργική αίθουσα για 

την εμφάνιση χειρουργικών 
λοιμώξεων.  

• Το εύρημα αυτό έχει 
συσχετιστεί με τη 

γενικότερη συμπεριφορά 
του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στο χώρο του 

χειρουργείου. 

• Ο θόρυβος εντείνει τα 
επίπεδα άγχους των 
εργαζομένων και επηρεάζει 
αρνητικά τη συμπεριφορά 
και τη συγκέντρωση τους, 
με αποτέλεσμα τα συχνά και 
ακούσια λάθη που 
σχετίζονται με την έκθεση 
των ασθενών σε 

λοιμοξιογόνους παράγοντες. 



Ginsberg (2013) 

• Ο θόρυβος στο 

χειρουργείο είναι πιο 

μεγάλης έντασης κατά 

τη διάρκεια της 

κρίσιμης φάσης της 

εισαγωγής στην  

αναισθησία. 

 



•  Στους   
περιεγχειρητικούς 
ασθενείς η ηχορύπανση 
μπορεί να αυξήσει το 
άγχος πριν από την 
αναισθησία αλλά και 
κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου σε 
περιπτώσεις που δεν 
είναι απαραίτητη η 
βαθιά νάρκωση. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 Κατά τα τελευταία 30 χρόνια η επιστήμη και η 

τεχνολογία έχουν προσφέρει στη νοσηλευτική και 

ιατρική αμέτρητα νέα εργαλεία και μηχανήματα, που 

όμως συνδέονται και με αντίστοιχους θορύβους οι 

οποίοι προκύπτουν από τη χρήση αυτών των 

εργαλείων και μηχανημάτων. 

Η αφθονία δραστηριοτήτων στο χειρουργείο έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης του θορύβου. 

 

 



Η εργασία στο χειρουργείο είναι  

    δύσκολο έργο όμως όπου ακόμα  

    και η στιγμιαία απώλεια  

    συγκέντρωσης και  εγρήγορσης  

    μπορεί να οδηγήσει  σε σοβαρές  

    συνέπειες για τον  ασθενή. 

Η μείωση του επιπέδου του  

    θορύβου στο χειρουργείο είναι  

    ζωτικής σημασίας. 



• Οι λειτουργικές και επεμβατικές διαδικασίες που 
εκτελούνται στο χειρουργείο είναι δραστηριότητες 
υψηλού κινδύνου που απαιτούν  συγκέντρωση, 
επαγρύπνηση και εγρήγορση.  

 

• Κατά τη διάρκεια του Time Out, της καταμέτρησης 
γαζών και εργαλείων και της επιβεβαίωσης και του 
ανοίγματος των εμφυτευμάτων               δημιουργία 
ζώνης απαγόρευσης όπου ασήμαντες συνομιλίες και 
δραστηριότητες που προκαλούν αχρείαστο θόρυβο 
απαγορεύονται.          

 



 Η εγκατάσταση ηλεκτρονικών 

ηχόμετρων, τα οποία παρέχουν 

και οπτική προειδοποίηση όταν 

ξεπεραστούν τα προκαθορισμένα 

όρια θορύβου στην χειρουργική 

αίθουσα μπορεί να συμβάλει 

θετικά στη μείωση του θορύβου. 

  Xρήση ατομικών 

ηχοδοσήμετρων και η ανάλυση 

και καταγραφή των δεδομένων 



 ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την 
τροποποίηση της συμπεριφοράς 

    του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

    ώστε να περιοριστούν οι  

    συμπεριφορές που μπορεί να  

    αυξήσουν τα επίπεδα θορύβου στο  

    χειρουργείο. 

  Ευαισθητοποίηση για τις αρνητικές  

    επιπτώσεις του θορύβου. 

  Εφαρμογή μέτρων περιορισμού του  

    προβλήματος για ένα περισσότερο  

    ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 



  συντήρηση των παλαιών κτιρίων και   

    ηχοακουστική μελέτη στα υπό κατασκευή 

    χειρουργεία. 

  μείωση των άσκοπων συνομιλιών 

  μείωση έντονων συζητήσεων   

  σωστή διαχείριση εργαλείων και  

     μηχανημάτων 

  οργάνωση σεμιναρίων διαχείρισης θυμού 

  εγκατάσταση συστημάτων ενδοεπικοινωνίας 

  σωστή ρύθμιση της έντασης του ήχου των 
μηχανημάτων (alarms) 



  Προεγχειρητική ενημέρωση 

    ασθενών για το θόρυβο που 

    προέρχεται από τη χρήση των  

    εργαλείων στη χειρουργική  

    αίθουσα ώστε να αποφεύγεται 

    ο αιφνιδιασμός. 

  Δυνατότητα χρήσης ωτοασπίδων. 

Η διάθεση για προστασία της  
     υγείας των νοσηλευτών και η ανάγκη για προαγωγή του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος αποτελούν  τις κινητήριες 
δυνάμεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 
την ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου των νοσηλευτών. 

 



NOISE POLLUTION  

CAN  

DAMAGE YOUR HEALTH 

AND 

SHATTER YOUR PEACE OF MIND. 

BUT THERE ARE WAYS TO 

TURN IT DOWN AND TUNE IT OUT 

 

JAMES GEARY  

(ΤΙΜΕ 1998, MAD ABOUT NOISE)  
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