
Χειρουργικός καπνός – Πόσο επιβλαβής 
είναι; 

Θεόδωρος Τράπαλης  

• MSc, BSc, R/N,  

• Instructor KYSAN - E.R.C  

• Χειρουργείο - Γ.Ν.Λ/κας  



Στόχοι:   

• Τι είναι ο καπνός; 

• Υπάρχουσες επικίνδυνες ουσίες 

• Τρόποι έκθεσης 

• Μέθοδοι προστασίας 

• Οδηγίες και Κανόνες για ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

 



Ο Καπνός ιστορικά εντοπίζεται…………  
από την  

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα!!!!! 
 

 

 



Τι είναι ο καπνός; 

• Νεφελώδες σχηματισμός 
• Εξάτμιση των ουσιών – αέρια μορφή 
• Καταστροφή ουσιών – υγρές ή στερεές 
• Καύση – θερμότητα 



Πυρόλυση   (Πυρ + λύω) 

• Υλικά καύσης 

• Καύση – Θερμότητα 

• Καπνός 

• Απελευθέρωση προϊόντων 

• Οσμή 

 

«Ο καπνός και οι διαδικασίες παραγωγής αερολύματος μπορούν να 

δημιουργήσουν κινδύνους για την υγεία» 

       (Ulmer 2008)  



Τι είναι ο χειρουργικός καπνός; 

• είναι μέρος του περιβάλλοντος του ασθενούς  

• είναι ορατός και μυρίζεται  

• είναι βιολογικό και χημικό μείγμα 

«Ο χειρουργικός καπνός αποτελείται από 95% νερό ή υδρατμούς και 5% σωματίδια και 

μικροοργανισμούς. Έχουν καταγραφεί περίπου 150 διαφορετικές χημικές ουσίες»  

                                                                                               (Pierce, et al. 2011, Gianella 2012) 



Πως δημιουργείται; 



Εργαλεία που σχετίζονται με τη δημιουργία του 
χειρουργικού καπνού.  

• Electro surgery 

• Laser surgery 

• Ultrasonic 

scalpels 

• Orthopaedic 

surgery 



Είναι επικίνδυνος ο χειρουργικός καπνός; 

• «Αφού ο ιστός υφίσταται καυτηρίαση και υπάρχει εξάτμιση του περιεχομένου 
του λόγω της υψηλής θερμοκρασίας άρα και ο καπνός είναι στείρος». 

• εισπνοή και έκθεση 

• οσμή  

• μέγεθος σωματιδίων και βιωσιμότητας 



Βιολογικό μείγμα και Χημικό μείγμα  

• Ζωντανό ή νεκρό κυτταρικό υλικό  

• Βακτήρια, ιούς  

• Αίμα 

• Τοξικές ενώσεις 

• Καπνό  

 



Εισπνοή και Έκθεση 

• τοξικά αέρια  
Διαθερμίας + 1 γρ. ιστό = 3 άφιλτρα τσιγάρα/15΄ 
CO2 Laser + 1 γρ. ιστού = 6 άφιλτρα τσιγάρα/15΄ 
                                                                          
•  τα μικροσκοπικά σωματίδια 

 Σωματίδια καπνού ταξιδεύουν έως 40 mph, 

 Συγκέντρωση στην χειρ. αίθουσα από 60.000 σωματίδια / κυβικά 

πόδια μέχρι 1 εκατομμύριο σωματίδια / κυβικά πόδια   

 Η συγκέντρωση των σωματιδίων επιστρέφει στα φυσιολογικά 

επίπεδα μετά από 20΄ 

(Tomita et al ,1989 & Moot et al., 2007) 

(Nicola et al., 2002) 



Έρευνες τοξικών αερίων 

• Surgical smoke and ultrafine particles (I.B.Hohlfeld et al., Journal of Occupational Medicine and 

Toxicology 2008, 3:31) 

• A single-blind controlled study of electrocautery and ultrasonic scalpel smoke 
plumes in laparoscopic surgery (J. E. F. Fitzgerald et al., Surg. Endoscopy 2012, 26:337–342 ) 

• Chemical composition of Surgical smoke formed in the abdominal cavity during 
laparoscopic cholecystectomy – Assessment of the risk to the patient cigarette 
smoke and urban city air control samples (M. DOBROGOWSKI et al., International Journal of 

Occupational Medicine and Environmental Health 2014, 27(2):314 – 325) 

• Cancer risk of incremental exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in 
electrocautery smoke for mastectomy personnel (Tseng et al., World Journal of Surgical 

Oncology 2014, 12:31) 

 



Έρευνες τοξικών αερίων 



Παράγωγα του χειρουργικού καπνού 

Χημικά συστατικά  Δράση  

Acrolein 

Benzene 

Carbon Monoxide 

Formaldehyde 

Hydrogen cyanide 

Methane 

Toluene 

Polycyclic aromatic 

Hydrocarbons (PAH) 

Κάποια από αυτά 

είναι 

καρκινογόνα! 

(Fitzgerald et al., 2012)  





Μέγεθος σωματιδίων 

• 77%  των σωματιδίων που εντοπίζονται στο χειρουργικό καπνό είναι 

μικρότερο του 1μm = 0,001mm                                                                                            

                                                                                      (Mihachi et al., 1975) 

«Η χειρουργική μάσκα έχει ικανότητα φιλτραρίσματος σωματιδίων μεγέθους από 5,0 μm μέχρι 0,1μm»                                                                                                                                                                   
                                                                       

           (Thomas, 2004) 









Επιβλαβείς ουσίες, πως σχετίζονται με 
προβλήματα υγείας; (1) 

J. D. Lester et al., Occupational Hazards Facing Orthopedic 

Surgeons, Am J Orthop. 2012;41(3):132-139 



Επιβλαβείς ουσίες, πως σχετίζονται με 
προβλήματα υγείας; (2) 



Επιβλαβείς ουσίες, πως σχετίζονται με 
προβλήματα υγείας; (2a) 







Τι εφόδια έχουμε; 



Προστατευτικός εξοπλισμός 

• Χειρουργική Μάσκα, Προστατευτικά Γυαλιά 

• Σύστημα εξαερισμού χειρουργικής αίθουσας 

• Συσκευές κένωσης του καπνού 

• Συσκευές αναρρόφησης 

 



Η χειρουργική μάσκα είναι επαρκή;  

The European Standard for surgical masks, EN14683:2005: 

• Bacterial filtration efficiency (BFE) (%)  

• Differential Pressure (for measuring breathability) 

• Splash resistance to blood and body fluids (R) 

 









Wall suction 

• Δυνατότητα αναρρόφησης από 3 έως 5 cfm (85 lt – 142 lt) 

• Χρήση φίλτρου καπνού σε κάθε χρήση της αναρρόφησης 

• Διατήρηση καθαρού φίλτρου καπνού και βατότητας των γραμμών 
αναρρόφησης 

• Τήρηση οδηγιών χρήσης και αλλαγής του φίλτρου καπνού 

• Απόδοση  στο 99,97%  για σωματίδια μεγέθους μέχρι 0,3μm  

 

http://www.southeastlaser.com/smoke-evacuation-plume-removal/in-line-
wall-filters/#sthash.6LbWH1yu.dpuf 
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The High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter provides 

the best protection from infection and contamination from 

airborne microorganisms, especially when engineered so 

that the filter is mounted at the terminal of the duct, 

commonly referred to as ceiling mounted HEPA filters or 

modules.  





Στάσεις των Διεθνών οργανισμών 

• AORN 

• ANSI 

• ECRI 

• International Federation of Perioperative  Nurses 

• Joint Commission 

• NIOSH/CDC 

• OSHA 

 





 
 
 
 
   
 
 
Τελικά μήπως κάποιοι κάνουμε εκπτώσεις; 
 

• Θέλουμε να χαϊδεύουμε απλά τα αυτιά κάποιων ή να απαιτούμε 

την τήρηση των αυτονόητων.  

• Η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών είναι πρώτιστο 

καθήκον όλων, ανεξαρτήτως ποιας επαγγελματικής ομάδας αλλά 

και ποιας ιεραρχικής βαθμίδας ανήκουν. 

• Αποτελεί πολιτική υγείας  





ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

• Αναγνώριση του προβλήματος (διαχείριση διαθερμίας και αναρρόφησης) 

• Σχεδιασμός δράσης – ενημέρωση, εκπαίδευση  

• Διαχείριση υλικών και διαθέσιμων μέσων  

• Εφαρμογή πλάνου 

• Έλεγχο και διορθωτικές παρεμβάσεις (τήρηση των προβλεπόμενων) 

• Καταγραφή θετικών και αρνητικών σημείων (ερευνητικό πεδίο, αποτελέσματα) 

• Αξιολόγηση  



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!! 


