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Πξαζφπνπινο Παλαγηψηεο, Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Ραρηψηεο Γηψξγνο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Δπ. Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ Πακ. Θεζζαθίαξ 

αξαθφπνπινο Νηθφιανο, Γν Μδπακμθυβμξ Μδπακζηυξ, Γζεοεοκηήξ ΚΔΠΔΚ Γοηζηήξ Δθθάδαξ 

Ζπείνμο ηαζ Ηυκζςκ Νδζζχκ 

ηριεηίδεο Λάδαξνο, Οι. Καεδβδηήξ, Ηαηνζηή πμθή ΑΠΘ 

ηάκνπ Ησάλλεο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Δπζιεθδηήξ Α, Σιήια Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, Θνζάζζμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Δθεοζίκαξ 

ηεηξφπνπινο Παζράιεο, Δπ. Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

σηεξηάδεο Διπηδνθφξνο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Σιήια Δπαββεθιαηζηήξ ηαζ Πενζααθθμκηζηήξ 

Ηαηνζηήξ, Κοπνζαηυ Ηκζηζημφημ Βζμσαηνζηχκ Δπζζηδιχκ, Σιήια Πενζααθθμκηζηήξ Τβείαξ, 

Πενζααθθμκηζηήξ ηαζ Δπαββεθιαηζηήξ Ηαηνζηήξ, Public Health School, University of Harvard 

Σδίκαο Αιέμεο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ 

Σνχληαο Γηάλλεο,Καεδβδηήξ, Ηαηνζηή πμθή Πακ. Αεδκχκ 

Σζαξνχρα Αιέθα, Δπ. Καεδβήηνζα, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Φηιαιήζεο Αλαζηάζηνο, Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ Πακ. Κνήηδξ 

Φπηηιή Γέζπνηλα, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Δπζιεθήηνζα Α, Σιήια Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, Θνζάζζμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Δθεοζίκαξ 

Φξνπδαξάθεο Μάξηνο,Καεδβδηήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Υαηδάθε Αηθαηεξίλε, Ακ. Καεδβήηνζα, Σιήια Ηαηνζηήξ ΓΠΘ 

Υαηδήο Υξήζηνο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Γζδάηημναξ Ηαηνζηήξ ΔΚΠΑ 

Υαηδεζηαχξνπ Κσλζηαληίλνο, Ακ. Καεδβδηήξ, Ηαηνζηή πμθή Πακ. Αεδκχκ 

Υξηζηνδνχινπ Αληψληνο, Ακ. Γεκζηυξ Γζεοεοκηήξ οκεδηχκ ηαζ Τβζεζκήξ ζηδκ Δνβαζία, Τπμονβείμ 

Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αζθάθζζδξ  
 

 

Δθδόηεο: Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο, Δζδζηυξ Ηαηνυξ Δνβαζίαξ, Καεδβδηήξ Τβζεζκήξ, Σιήια Ηαηνζηήξ 

Γδιμηνίηεζμο Πακεπζζηδιίμο Θνάηδξ, δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ επζημζκςκίαξ: tconstan@med.duth.gr 
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hυgeίa   εργασiα 
 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ  ΔΚΓΟΖ  ΣΖ  ΔΛΛΖΝΙΚΖ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΙΔΙΝΖ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 
 

Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο:  
 

Σμ πενζμδζηυ hυgeίa@εργασiα απμηεθεί ηδκ επζζηδιμκζηή έηδμζδ ηδξ Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (ΔΔΗΔΠ) ηαζ εηδίδεηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (ΠΜ ΤΑΔ). 

Σμ επζζηδιμκζηυ αοηυ πενζμδζηυ δδιμζζεφεζ ενβαζίεξ ιε ζημπυ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ένεοκα 
ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ζαηνχκ ηαζ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ πμο ειπθέημκηαζ ζημ 
πμθοεπζζηδιμκζηυ πεδίμ ηδξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ, ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Ηαηνζηήξ ηαζ ηδξ 
Αζθάθεζαξ ζηδκ Δνβαζία. Δπίζδξ έπεζ ζημπυ κα οπμζηδνίλεζ ηαζ κα πνμαάθθεζ ηα 
επζζηδιμκζηά ηαζ ηα ζοκδζηαθζζηζηά δζηαζχιαηα ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ. 

Γεληθνί θαλφλεο ππνβνιήο ησλ άξζξσλ: Μεηά απυ ηνίζδ, δδιμζζεφμκηαζ ζημ πενζμδζηυ ζηα 
εθθδκζηά ή ζηα αββθζηά, άνενα πμο δεκ έπμοκ δδιμζζεοηεί ή εα δδιμζζεοημφκ αθθμφ, ζημ 
ζφκμθυ ημοξ. θα ηα άνενα ζοκμδεφμκηαζ απυ εθθδκζηή ηαζ αββθζηή πενίθδρδ. Κεθαθαία 
βνάιιαηα εκηυξ ημο ηεζιέκμο ηαζ πανεκεέζεζξ, ζοκζζηάηαζ κα απμθεφβμκηαζ. Σα αηνςκφιζα 
πνέπεζ κα ελδβμφκηαζ μθμβνάθςξ ζηδ πνχηδ ακαθμνά ημοξ. Σα οπμααθθυιεκα άνενα δεκ 
πνέπεζ κα οπενααίκμοκ ηζξ δέηα ηοπςιέκεξ ζεθίδεξ. Σμ ίδζμ άνενμ δεκ δδιμζζεφεηαζ ζημ 
αββθζηυ ηαζ ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηαοηυπνμκα πανά ιυκμ ζε πενίθδρδ. Ζ αηνίαεζα ηςκ 
αζαθζμβναθζηχκ ακαθμνχκ, δ αηνίαεζα ημο πενζεπμιέκμο, δ αοεεκηζηυηδηα, δ πνςημηοπία ηαζ 
δ ηοπυκ απαναίηδηδ θήρδ άδεζαξ βζα ηδκ οπμαμθή ηαζ δδιμζίεοζδ ζημ πενζμδζηυ, ηςκ 
πζκάηςκ ηαζ ζπδιάηςκ υθςκ ηςκ ενβαζζχκ, είκαζ ζηδκ απυθοηδ οπεοεοκυηδηα ηςκ 
ζοββναθέςκ. Οζ ζοββναθείξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηοπυκ εζθαθιέκεξ εέζεζξ ή βζα ηδ ιδ 
εηπθήνςζδ υθςκ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ πανμφζεξ μδδβίεξ πνμξ 
ζοββναθείξ. Δπί ηνία πνυκζα ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ημο άνενμο είκαζ δοκαηυκ κα γδηδεεί απυ 
ημοξ ζοββναθείξ κα ημο δχζμοκ ηα ααζζηά δεδμιέκα ηδξ δδιμζζεοεείζδξ ενβαζίαξ. Σα 
άνενα πνμξ δδιμζίεοζδ οπμαάθθμκηαζ ζημ πενζμδζηυ ιε δθεηηνμκζηή ιμνθή. Σα ηείιεκα 
πνέπεζ κα βνάθμκηαζ ιε πεγμηεθαθαία, ιε παναηηήνεξ βναιιάηςκ arial narrow, ιέβεεμξ 
βναιιάηςκ 12 ζηζβιχκ, ιμκή απυζηαζδ ζεζνχκ ηαζ πενζεχνζα 2,5 εηαημζηχκ. Ζ επζημζκςκία 
ιε ημοξ ζοββναθείξ βίκεηαζ ιε δθεηηνμκζηή ιμνθή ηαζ μζ απακηήζεζξ ημοξ πνέπεζ κα δίδμκηαζ 

ζφκημια. Καηδβμνίεξ ηςκ άνενςκ: Σα δεκνζηεπφκελα άξζξα αθνξνχλ: α) πνςηυηοπα 
άνενα, πμο αθμνμφκ εέια πμο δεκ έπεζ δδιμζζεοηεί ιέπνζ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ημο 

άνενμο, α) ενεοκδηζηά άνενα, πμο ιεθεημφκ βκςζηά εέιαηα πνμξ επζαεααίςζδ, απυννζρδ ή 
πεναζηένς επελενβαζία, β) εηηεηαιέκα ή αναπέα άνενα ακαζηυπδζδξ, ηα μπμία εεςνμφκηαζ 
ιμκμβναθίεξ εζδζηχκ ηαζ βνάθμκηαζ απυ έκακ ή δφμ ζοββναθείξ απυ δζαθμνεηζηέξ 
εζδζηυηδηεξ, δ) άνενα αναπείαξ επζημζκςκίαξ, πνςηυηοπα ζοκήεςξ ή αλζυθμβα ενεοκδηζηά, 
υηακ πενζθαιαάκμκηαζ ζε πενζβναθέξ πενζπηχζεςκ, ιε ιζηνυηενμ εκδεπυιεκα ανζειυ 
πενζπηχζεςκ, ε) δζαηεηνζιέκεξ δζαθέλεζξ, ζη) ηεπκζηά ζδιεζχιαηα, γ) εζδζηά άνενα βεκζημφ 
εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ Ηαηνζηή ηδξ Δνβαζίαξ, ηδκ Πενζααθθμκηζηή Ηαηνζηή, ηδκ Αζθάθεζα ζηδκ 
Δνβαζία, ηα Οζημκμιζηά ηδξ Δνβαζίαξ, ηδκ Ηζημνία ηδξ Ηαηνζηήξ ηδξ Δνβαζίαξ, δ) πενζβναθέξ 
εκδζαθενμοζχκ πενζπηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ ζοκζζηάηαζ κα ιδκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ αναπείεξ 
ακαζημπήζεζξ ημο εέιαημξ ηαζ ε) επζζημθέξ πνμξ ημ πενζμδζηυ πμο πνέπεζ κα πενζέπμοκ 
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αδδιμζίεοηεξ απυρεζξ, κα οπμβνάθμκηαζ απυ υθμοξ ημοξ ζοββναθείξ, κα ιδκ απμηεθμφκηαζ 
απυ πενζζζυηενεξ απυ 1000 θέλεζξ, κα ιδ βνάθμκηαζ απυ πενζζζυηενμοξ απυ πέκηε 
ζοββναθείξ ηαζ κα ιδκ πενζθαιαάκμοκ πενζζζυηενεξ απυ 15 αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ηαζ 

δφμ πίκαηεξ, εζηυκεξ ή ζπήιαηα. Δπηζηνιή ππνβνιήο άξζξσλ ή επηζηνιψλ πξνο ην πεξηνδηθφ: 
Σα άνενα ηαζ μζ επζζημθέξ πνμξ ημ πενζμδζηυ, ζοκμδεφμκηαζ απυ επζζημθή, ζηδκ μπμία υθμζ 
μζ ζοββναθείξ δδθχκμοκ υηζ: α) ζοιθςκμφκ ιε ηζξ πανμφζεξ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ζοββναθείξ, 
α) ζοιθςκμφκ κα οπμαάθθμοκ ημ άνενμ αοηυ, ιυκμ ζημ πενζμδζηυ ηαζ πανέπμοκ ζημ 
πενζμδζηυ ηα ζοββναθζηά ημοξ δζηαζχιαηα, β) υθμζ μζ ζοββναθείξ ζοιιεηείπακ ζε υθεξ ηζξ 
θάζεζξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ηαηά ηνυπμ μοζζαζηζηυ, δ) ημ άνενμ ή δ επζζημθή πνμξ ημ 
πενζμδζηυ, δεκ δδιμζζεφηδηε μφηε εα δδιμζζεοηεί εκ ιένεζ ή ζοκμθζηά ζε άθθμ έκηοπμ, ιέπνζ 
κα μθμηθδνςεεί δ ηνίζδ ημο ζημ πενζμδζηυ, ε) μζ ζοββναθείξ πνέπεζ κα δδθχζμοκ ακ έπμοκ 
μζημκμιζηά ζοιθένμκηα ή πνμζςπζηή ζπέζδ ιε άημια, μνβακζζιμφξ, εηαζνείεξ ηθπ. ηαζ κα 
δδθχζμοκ άκ οπάνπεζ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ, ζη) μζ ζοββναθείξ πμο ιεθεημφκ 
ενβαγυιεκμοξ ή αζεεκείξ, πνέπεζ κα δδθχζμοκ υηζ αοημί έδςζακ ηδκ ακεπζθφθαηηδ 

ζοβηαηάεεζή ημοξ βζα ηδκ ηέθεζδ ηςκ δμηζιαζζχκ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ υηζ δ εζδζηή επζζηδιμκζηή 
επζηνμπή ανιυδζα βζα εέιαηα Ηαηνζηήξ Ζεζηήξ ημο Ηδνφιαημξ υπμο ηεθέζηδηε δ ενβαζία, 
έθεβλε ηαζ εκέηνζκε ημ ζπεηζηυ πνςηυημθθμ ενβαζίαξ ηαζ γ) βζα πεζνάιαηα ζε γχα πνέπεζ κα 
ακαθένεηαζ δ θήρδ ζπεηζηήξ άδεζαξ απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηαζ υηζ ηδνήεδηακ μζ ανπέξ 

ηδξ θνμκηίδαξ ηςκ γχςκ. Γνκή ησλ άξζξσλ: ηα άνενα πμο οπμαάθθμκηαζ πνέπεζ κα 
δζαηνίκμκηαζ ηα ελήξ ηιήιαηα: α) δ ζεθίδα ημο ηίηθμο, πμο δεκ πνέπεζ κα ιδκ οπενααίκεζ ηζξ 
14 θέλεζξ, πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηα πθήνδ μκυιαηα ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ ηςκ ζδνοιάηςκ 
ζηα μπμία ακήημοκ, ηδ δζεφεοκζδ βζα αθθδθμβναθία ηαζ 4-5 θέλεζξ εονεηδνίμο, α) δ ζεθίδα 
ηδξ πενίθδρδξ ζηα εθθδκζηά ηαζ β) δ ζεθίδα ηδξ πενίθδρδξ ζηα αββθζηά. Οζ πενζθήρεζξ 
πενζθαιαάκμοκ ζφκημια: ηζξ επζζηδιμκζηέξ ιέπνζ ηχνα βκςζηέξ εέζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ 
ααζίζηδηε μ ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ, ημ ζημπυ ηδξ ενβαζίαξ, ημοξ ιεθεηδεέκηεξ, ημ οθζηυ ηαζ ηζξ 

ιεευδμοξ, ηδκ ζογήηδζδ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα. Ακαθοηζηυηενα, ζηδκ Δηζαγσγή 
πενζθαιαάκεηαζ ιυκμ υ,ηζ είκαζ ιέπνζ ζήιενα βκςζηυ ζημ εέια ηαζ ιε αάζδ αοηυ, ακαθένεηαζ 
ζηδ ζοκέπεζα απυ ημοξ ζοββναθείξ βζα πμζυκ ή βζα πμζμφξ θυβμοξ ακέθααακ ηδ δζηή ημοξ 

ιεθέηδ. Σμ Τιηθφ ημο άνενμο, ή ηα Άημια πμο ιεθεηήεδηακ ηαζ μζ Μέζνδνη πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ. Αημθμοεμφκ ηα Απνηειέζκαηα. ζα ακαθένμκηαζ ζημοξ Πίλαθεο δεκ 
επακαθαιαάκμκηαζ ζημ ηείιεκμ, εηηυξ άκ πνυηεζηαζ κα οπμβναιιζζηεί απαναίηδηα ηάπμζμ 

απμηέθεζια. Δπεηαζ δ πδήηεζε. Σα πκπεξάζκαηα ακαθένμκηαζ ιεηά ηδ ζογήηδζδ ηαζ 
απμηεθμφκ λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ. Σα ζοιπενάζιαηα πνέπεζ κα είκαζ ζφκημια, πςνίξ ζπυθζα 

ηαζ κα ζηδνίγμκηαζ ιυκμ ζηα εζδζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ. Αημθμοεμφκ: μζ Δπραξηζηίεο 

ηαζ δ Βηβιηνγξαθία. ημ ηείιεκμ πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ μζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ιε 
ανζειμφξ ζε πανεκεέζεζξ, είηε ιε ηα μκυιαηα ηςκ ζοββναθέςκ. Ακ πνμηζιδεεί κα 
ακαθένμκηαζ μκυιαηα ζοββναθέςκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ δ πνμκμθμβία ηδξ ενβαζίαξ ηαζ μ 
ανζειυξ ηδξ ενβαζίαξ ζε πανέκεεζδ. Ζ αζαθζμβναθία πενζέπεζ δζαδμπζηά ηαζ ιε αφλμκηα 
ανζειυ, ιυκμ υζεξ ακαθμνέξ ακαθένμκηαζ ζημ ηείιεκμ ηαζ έπμοκ δδιμζζεοεεί ή πνυηεζηαζ κα 

δδιμζζεοεμφκ. ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ιυκμ ηα ηνία πνχηα μκυιαηα ηςκ ζοββναθέςκ 
ηαζ ζοκενβάηεξ. Ακ ηα μκυιαηα είκαζ ιυκμ ηέζζενα, ακαθένμκηαζ υθα. Σα μκυιαηα ηςκ 
αζαθίςκ ηαζ ηςκ πενζμδζηχκ βνάθμκηαζ ιε πθάβζμοξ παναηηήνεξ. ημ ηείιεκμ μζ 
αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ βνάθμκηαζ ζε αβηφθεξ ιε ανζειμφξ πμο παναπέιπμοκ ζηδ 
Βζαθζμβναθίαξ, είηε ιε ημ υκμια ημο πνχημο ζοββναθέα ηαζ ημ έημξ δδιμζίεοζδξ. Οζ Κνζηέξ 
ηαζ μ Δηδυηδξ ιπμνεί κα πνμηείκμοκ επζπθέμκ ή κευηενεξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ. Οζ 
Πίκαηεξ ηαζ ηα πήιαηα ανζειμφκηαζ ιε ανααζημφξ ανζειμφξ ηαζ έπμοκ αναπφ ηίηθμ. 
οκημιεφζεζξ ή αηνςκφιζα εκηυξ ηςκ Πζκάηςκ εα πνέπεζ κα επελδβμφκηαζ ζημκ ηίηθμ ημοξ ιε 
πθάβζμοξ παναηηήνεξ ιεβέεμοξ 12 ζηζβιχκ. 
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ΑΙΣΙΑ ΓΖΛΖΣΖΡΙΑΔΧΝ  
Δ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ  
 

Ζ. Ενξκπάο ηαζ Β. Μαθξόπνπινο 

 
Σμιέαξ Δπαββεθιαηζηήξ ηαζ Βζμιδπακζηήξ Τβζεζκήξ, Δεκζηή πμθή Γδιυζζαξ Τβείαξ (ΔΓΤ), Αεήκα 

 

Πεξίιεςε: φκμρδ ηςκ αζηίςκ δδθδηδνζάζεςκ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ. 

 

Ζ ενβαζία ηαζ δ μζημκμιζηή ακάπηολδ είκαζ εειεθζχδεζξ πανάβμκηεξ βζα ηδκ 

ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ηαζ έπμοκ ζοιαάθθεζ ζηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ εοδιενία 

ημο. Δίκαζ ημζκά παναδεηηυ υηζ δ ενβαζία ζε αζθαθέξ ηαζ εοπάνζζημ πενζαάθθμκ 

είκαζ πδβή οβείαξ ηαζ εοδιενίαξ. Ο πχνμξ ενβαζίαξ είκαζ ημ πενζαάθθμκ ζημ 

μπμίμ πμθθμί άκενςπμζ πενκμφκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πνυκμο ημοξ. ημ πχνμ 

ενβαζίαξ, μζ δδθδηδνζάζεζξ απμηεθμφκ παβηυζιζμ πνυαθδια. Βαζζηυξ θυβμξ ηδξ 

αφλδζδξ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ είκαζ μ ηενάζηζμξ ηαζ πμθθέξ 

θμνέξ μ ακελέθεβηημξ ανζειυξ ζηεοαζιάηςκ ηαζ μοζζχκ, πμο πανάβμκηαζ, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ απμηεθμφκ πθέμκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηζξ ακενχπζκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηαεδιενζκυηδηαξ, ηυζμ ζημ μζηζαηυ ημο πενζαάθθμκ, υζμ ηαζ 

ζημ πχνμ ενβαζίαξ.  

Γδθδηήνζμ ηαθείηαζ ηάεε μοζία δ μπμία εζζενπυιεκδ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ 

πνμηαθεί ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ πμο ζοκίζηακηαζ ζηδκ πανμδζηή δζαηαναπή ή 

ηαζ μνζζηζηή ηαηάθοζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο μνβακζζιμφ, ιε απμηέθεζια ηδ 

κυζδζδ ή/ηαζ ημ εάκαημ. Έκα δδθδηήνζμ δνα ιε ηζξ πδιζηέξ ημο ζδζυηδηεξ ηαζ υπζ 

ηζξ θοζζηέξ, δ δνάζδ δε αοηή ιπμνεί κα ελαζηείηαζ είηε ςξ ενέεζζια απυ ηδκ ίδζα 

ηδκ μοζία είηε ςξ ηνμπμπμίδζδ απμηεθέζιαημξ άθθμο θοζζμθμβζημφ ιδπακζζιμφ 

ημο αζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ επί ημο μπμίμο δνα, ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα 

επένπεηαζ ζμαανή δζαηαναπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο μνβάκμο ή ημο ζοζηήιαημξ 

αοημφ.  

Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ, αθμνά ηδκ 

παναβςβή ηαζ πνήζδ ηςκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ. Σα 

θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα (θοημθάνιαηα) ζοκεπίγμοκ κα δζαδναιαηίγμοκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ βεςνβζηή παναβςβή ηαζ δδιυζζα οβεία. Πμηέ λακά ηαηά ημ 

πανεθευκ δεκ οπήνπε ηυζμ ιεβάθδ πνυζααζδ ηαζ πμζηζθία ζε 

θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ακεπζεφιδηεξ 

πανεκένβεζεξ ηυζμ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο υζμ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ, μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα επζδεζκςεμφκ ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ πνήζεχξ ημοξ. Ακ ηαζ είκαζ 

δφζημθδ δ αηνζαή εηηίιδζδ ημοξ, είκαζ ημζκχξ παναδεηηυ υηζ έκαξ ζδιακηζηυξ 

ανζειυξ ακενχπςκ εηηίεεηαζ ζε αοηά. Χξ εη ημφημο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηζξ 

ιαηνμπνυκζεξ επζπηχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ πνήζδ αοηχκ, είκαζ 

hυgeίa@εργασiα  4(3):31-46              
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απαναίηδηδ δ ιείςζδ, ακ υπζ δ ελάθεζρδ, ηέημζςκ ηζκδφκςκ, ηονίςξ πνμξ ημοξ 

εοάθςημοξ πθδεοζιμφξ. 

Ζ εηήζζα παναβςβή θοημθανιάηςκ οπμθμβίγεηαζ ζε 3 εηαη. ηυκμοξ, εη ηςκ 

μπμίςκ ημ 30 % πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ Δ.Δ. Τπάνπμοκ πενίπμο 600 

εκενβά ζοζηαηζηά ζηδκ Δ.Δ. βζα ηα θοημθάνιαηα. Δηηυξ απυ ηζξ επαββεθιαηζηέξ 

αζεέκεζεξ ζημοξ βεςνβμφξ, ζδζαίηενα ηςκ ακαπηοζζυιεκςκ πςνχκ, ηα 

θοημθάνιαηα νοπαίκμοκ ημ έδαθμξ ηαζ ηα οδαηζηά ζοζηήιαηα ηαζ επζδνμφκ ζηδκ 

πακίδα ηαζ πθςνίδα εοαίζεδηςκ μζημζοζηδιάηςκ, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ 

άβνζα θφζδ. Πανυιμζα θαζκυιεκα νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ παναηδνμφκηαζ 

ηαζ ιε ηδκ εηηεηαιέκδ πνήζδ θζπαζιάηςκ, ζδζαίηενα ζε εοαίζεδηεξ πενζμπέξ. Ζ 

ζοκμθζηή παβηυζιζα παναβςβή πδιζηχκ μοζζχκ έπεζ αολδεεί απυ 1 εηαημιιφνζμ 

ηυκμοξ ημ 1930 ζε 400 ζήιενα. 

Ζ Δονςπασηή πδιζηή αζμιδπακία απαζπμθεί άιεζα 1,7 εηαημιιφνζα 

ενβαγυιεκμοξ ηαζ πάκς απυ 3 εηαημιιφνζα εέζεζξ ενβαζίαξ ελανηχκηαζ απυ 

αοηήκ. Δπίζδξ οπάνπμοκ βφνς ζηζξ 360.000 ιζηνμιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 96% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημ 28% 

ηδξ πδιζηήξ παναβςβήξ. Ζ πδιζηή αζμιδπακία ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (Δ.Δ.) 

παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ, ηυζμ ςξ πθμοημπαναβςβζηυξ ημιέαξ απαζπυθδζδξ, υζμ 

ηαζ ζημ ελαβςβζηυ ειπυνζμ. Ζ Δονςπασηή πδιζηή αζμιδπακία πανάβεζ ημ 30% ηςκ 

αζμιδπακζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ, 60.000 αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ ιε 3,5 εηαημιιφνζα 

ενβαγμιέκμοξ, 

ηαζ απμηεθεί ζδιακηζηυ ελαβςβζηυ πθευκαζια ηςκ πςνχκ ηδξ Δ.Δ. Απυ ημοξ, 

πενίπμο, 300 εηαημιιφνζα ηυκμοξ εηήζζαξ παναβςβήξ ημ 15% ελάβεηαζ. Ζ πδιζηή 

αζμιδπακία ζηδκ Δ.Δ. πανάβεζ ηονίςξ ααζζηέξ μνβακζηέξ φθεξ (20%), 

θανιαηεοηζηά πνμσυκηα (20%), πθαζηζηέξ φθεξ (11%),ακυνβακα (7,2%), 

ηαθθοκηζηά ηαζ ανχιαηα (6,4%) ηθπ. Οζ ημιείξ ζημοξ μπμίμοξ ελεζδζηεφεηαζ δ 

πδιζηή αζμιδπακία ζηδκ ΔΔ είκαζ ηονίςξ ηα ηαηακαθςηζηά πνμσυκηα (27 %), ηζξ 

οπδνεζίεξ, κμζμημιεία, ένεοκα ηθπ, (19%), ηδκ βεςνβία (10%), ηδκ οθακημονβία 

(6,6 %), ηδκ ιεηαθθεοηζηή αζμιδπακία (6,5%) ηθπ. Ζ πδιζηή αζμιδπακία ζηδκ Δ.Δ. 

έπεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνμςεήζεζ ζεζνά ιέηνςκ ηαζ ηακμκζζιχκ βζα ηδκ πδιζηή 

ηδξ αζμιδπακία ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή νφπακζδ πμο πνμηαθμφκ μζ πδιζηέξ 

μοζίεξ ηαζ ηα πδιζηά παναζηεοάζιαηα, εζδζηά ιε ηδκ πενίπηςζδ ημο REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) πμο άνπζζε κα 

εθανιυγεηαζ απυ ημ 2007. 

Πενίπμο 100. 000 δζαθμνεηζηά πδιζηά πνμσυκηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ 

ζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ηαζ μ ανζειυξ ημοξ ζοκεπχξ αολάκεηαζ. Ηδζαίηενδ 

έιθαζδ εα πνέπεζ κα δίκεηαζ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηδξ οπαίενμο μζ μπμίμζ είκαζ 

εηηεεεζιέκμζ ζε πάνα πμθθμφξ ηζκδφκμοξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημκ ηνυπμ 

ενβαζίαξ ημοξ, ηδκ βεςβναθζηή πενζμπή, ηδκ επμπή ημο πνυκμο ηαζ ηδκ δζάνηεζα 

παναιμκήξ ημοξ ζημ πενζαάθθμκ.  
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Οζ ενβαγυιεκμζ οπαίενμο ιπμνεί κα εηηεεμφκ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ 

δδθδηδνζάζεςκ απυ γχα, έκημια (θίδζα, ανάπκεξ, ζημνπζμφξ, ιέθζζζεξ, ζθήηεξ 

ηθπ) ηαζ απυ θοηά. 

 
1. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 
 
1α. ΟΡΓΑΝΟΦΧΦΟΡΗΚΑ 

 

Ζ είζμδμξ ηςκ μνβακμθςζθμνζηχκ ζημκ μνβακζζιυ επζηοβπάκεηαζ απυ υθεξ ηζξ 

μδμφξ, ηαηυπζκ δδθαδή απμννμθήζεςξ ημοξ απυ ημ δένια, ημκ ακαπκεοζηζηυ 

αθεκκμβυκμ ηαζ απυ ηδκ πεπηζηή μδυ. 

Ζ απμννυθδζδ απυ ημ δένια βίκεηαζ θυβς ηδξ θζπμδζαθοηζηήξ ημοξ ζδζυηδημξ, 

είκαζ ηαπφηαηδ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ απμννυθδζδ απυ ημο ακαπκεοζηζημφ 

αθεκκμβυκμο ηαζ δ δζα ημο βαζηνεκηενζημφ ζςθήκμξ, ηαηυπζκ θήρεςξ απυ ημο 

ζηυιαημξ, ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ. Μεηά ηδκ απμννυθδζδ, μζ εζηένεξ αοημί 

δζαπέμκηαζ ηαπφηαηα ζημκ μνβακζζιυ, δ δε ηαπφηδηα δζαπφζεςξ ημοξ ζημοξ 

δζάθμνμοξ ζζημφξ πμζηίθθεζ απυ εκημιμηηυκμ ζε εκημιμηηυκμ, είκαζ δε πάκηα 

ακάθμβμξ πνμξ ημ ααειυ ηδξ δζαθοηυηδηαξ εκυξ εηάζημο ελ αοηχκ ζημ φδςν. 

ημκ άκενςπμ δεκ είκαζ αηνζαχξ βκςζηή δ ηαηακμιή ηςκ εκ θυβς εζηένςκ ζηα 

δζάθμνα υνβακα. ήιενα είκαζ βκςζηυ υηζ ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ εκημπίζεζξ ημοξ 

είκαζ μζ ζζημί μζ πθμφζζμζ ζε θζπμεζδή. Ο απμημλζκςηζηυξ ιδπακζζιυξ ημο 

μνβακζζιμφ ηίεεηαζ ζε εκένβεζα ηαπέςξ, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ εζηένεξ αοημφξ 

οδνμθφμκηαζ ηαζ ιεηαπίπημοκ ζε πνμζυκηα οδνυθοζδξ, ηα μπμία απμαάθθμκηαζ 

απυ ημκ μνβακζζιυ. Σα ζπδιαηζγυιεκα πνμζυκηα ιεηααμθζζιμφ απμαάθθμκηαζ 

απυ ηα μφνα. 

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ: Οζ εκχζεζξ αοηέξ ακαζηέθθμοκ ή ηαηαζηνέθμοκ πθήνςξ 

ηδ πμθζκεζηενάζδ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ηαζ ηδκ ρεοδμπμθζκεζηενάζδ ημο 

μνμφ ημο αίιαημξ ηαζ ημο εβηεθάθμο, απμηέθεζια δε αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ είκαζ δ 

ζοζζχνεοζδ αηεηοθμπμθίκδξ ηαζ δ ζοκέπεζα αοηήξ δζέβενζδ ημο 

παναζοιπαεδηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ζηδκ μπμία ηαζ μθείθμκηαζ ηα 

ζοιπηχιαηα πμο παναηηδνίγμοκ ηζξ δδθδηδνζάζεζξ.  

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: Οζ δδθδηδνζάζεζξ ιε μνβακμθςζθμνζημφξ εζηένεξ είκαζ, ςξ 

επί ημ πθείζημκ, μλείεξ ηαζ μθείθμκηαζ ζηδ θήρδ ορδθχκ δυζεςκ βζα μπμζαδήπμηε 

αζηία. Σα ειθακζγυιεκα ζοιπηχιαηα ηδξ δδθδηδνίαζδξ ζοκζζημφκ ηαηά αάζδ 

ζοιπηχιαηα δζεβένζεςξ ημο παναζοιπαεδηζημφ, θυβς ηδξ ακαζημθήξ ηδξ 

πμθζκεζηενάζδξ απυ ημοξ εζηένεξ, θοζζμθμβζηή απμζημθή ηδξ μπμίαξ είκαζ δ 

δζάζπαζδ ηδξ πενζζζείαξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ. 

Ηδζαίηενα πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ δ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ αοηχκ ανπίγεζ 

υηακ ηα επίπεδα ημο εκγφιμο ιεζςεμφκ ζε πμζμζηυ ηάης ημο 20% ηςκ 

εονζζημιέκςκ θοζζμθμβζηά ζημ πθάζια. 

Σα ειθακζγυιεκα ζοιπηχιαηα, δζαηνίκμκηαζ ζε 3 ηονίςξ μιάδεξ:  

• Σα ιμοζηανζκζηά ζοιπηχιαηα 
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• Σα κζημηζκζηά ζοιπηχιαηα  

• Σα ζοιπηχιαηα απυ ημ ΚΝ. 

ΜΟΤΚΑΡΗΝΗΚΑ: Πνυδνμια ζοιπηχιαηα απμηεθμφκ δ ακμνελία, καοηία, 

αημθμοεμφκ έιεημζ, έκημκμ επζβαζηνζηυ άθβμξ, δζάννμζα, εθίδνςζδ, ζζεθυννμζα, 

δαηνφννμζα (ηαζ βεκζηχξ αφλδζδ ηςκ εηηνίζεςκ). ηδ ζοκέπεζα, ειθακίγμκηαζ 

ζπαζιυξ ηςκ ανυβπςκ, δφζπκμζα, ανμβπυννμζα, ςπνυηδξ, ιφζδ, έκημκμ 

πκεοιμκζηυ μίδδια, ηοάκςζδ, πάθαζδ ηςκ ζθζβηηήνςκ ιε απμηέθεζια ηδκ 

απχθεζα μφνςκ ηαζ ημπνάκςκ. 

ΝΗΚΟΣΗΝΗΚΑ: Ανπζηά εηδδθχκμκηαζ ιε δζέβενζδ ηαζ ανβυηενα ιε πανάθοζδ ηςκ 

ζηεθεηζηχκ ιοχκ. Πνυδνμια ζοιπηχιαηα απμηεθμφκ μζ ζκζδζαηέξ ζοζπάζεζξ ηςκ 

ιοχκ ηδξ βθχζζδξ ηαζ ηςκ αθεθάνςκ, αημθμοεμφκ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ υθςκ ηςκ 

ζηεθεηζηχκ ιοχκ μζ μπμίεξ ανβυηενα βίκμκηαζ εκημκχηενεξ βζα κα ηαηαθήλμοκ 

ηεθζηά ζε πάθαζδ ηαζ ηέθμξ ζε ιοσηή πανάθοζδ.  

ΚΝ: οιπηχιαηα ηα μπμία μθείθμκηαζ ζηδκ απ‟ εοεείαξ επίδναζδ ηςκ 

εκημιμηηυκςκ αοηχκ ηαζ εηδδθχκμκηαζ ανπζηά ιε δζέβενζδ, ηεθζηά ιε ηαηαζημθή 

ηδξ θεζημονβίαξ αοημφ. Πνυδνμια ζοιπηχιαηα απμηεθμφκ δ ηεθαθαθβία, δ γάθδ, 

δ ακδζοπία, ημ άβπμξ, μζ δοζάνεζηεξ πνμαζζεήζεζξ, εκχ ανβυηενα εηδδθχκμκηαζ 

αηαλία, ηνυιμξ ηαεμθζηυξ, οπκδθία, δζακμδηζηή ζφβποζδ ηαζ δοζανενία. Σεθζηά 

επένπμκηαζ ηαηάνβδζδ ηςκ ακηακαηθαζηζηχκ, ηχια ηαζ εάκαημξ απυ πανάθοζδ 

ημο ηέκηνμο ηδξ ακαπκμήξ. 

Απυ ηθζκζηήξ πθεονάξ δ μλεία δδθδηδνίαζδ ιε μνβακμθςζθμνζημφξ εζηένεξ 

δζαηνίκεηαζ ζε εθαθνά-ιέηνζα-αανεία ηαζ εακαηδθυνμ ιμνθή. 

Ζ εθαθνά ιμνθή εηδδθχκεηαζ ιε ηεθαθαθβία, ζθίββμοξ, θζπμεοιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ηαζ εθαθνέξ βαζηνεκηενζηέξ δζαηαναπέξ μζ μπμίεξ δζανημφκ πενζζζυηενεξ διένεξ. 

Ζ ιέζδ ιμνθή εηδδθχκεηαζ ανπζηά ιε ζοκεπή ηεθαθαθβία, δζάννμζα, ιφζδ, έκημκμ 

άθβμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ημζθίαξ οπυ ηδκ ιμνθή ημθζηχκ, ειεημφξ ηαζ ζζεθυννμζα, 

ζοιπηχιαηα πμο οπμδδθχκμοκ μλεία ηνμθζηή δδθδηδνίαζδ.  

Ζ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ παναιέκεζ θοζζμθμβζηή. ηδ ζοκέπεζα ειθακίγμκηαζ 

αναδοηανδία, οπυηαζδ, ρφλδ ηςκ άηνςκ ηαζ ακαπκεοζηζηή δοζπένεζα.  

Σα ζοιπηχιαηα αοηά δζανημφκ επί αναπφ ιυκμ πνμκζηυ δζάζηδια, ιεηά ηδκ 

πάνμδμ ημο μπμίμο πανένπμκηαζ, εβηαηαθεζπυιεκδξ ηδκ ηαηααμθή ηςκ δοκάιεςκ 

δ μπμία δζανηεί πενζζζυηενεξ διένεξ. 

Ζ αανεία ιμνθή ειθακίγεηαζ ιε ηεθαθαθβίεξ, ζθίββμοξ, έκημκδ ιφζδ, καοηίεξ, 

ειεημφξ ηαζ δζαννμσηέξ ηεκχζεζξ, αημθμοεμφκ δφζπκμζα, έκημκμ πκεοιμκζηυ 

μίδδια ηαζ collapsus. ηδ ζοκέπεζα ημ άημιμ πέθηεζ ζε ααεφ ηχια, ιε ηαηάνβδζδ 

ηςκ ακηακαηθαζηζηχκ, επζπθέμκ ειθακίγμκηαζ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ, ςξ ηαζ πάθαζδ 

ηςκ ζθζβηηήνςκ, ιε απχθεζα μφνςκ ηαζ ημπνάκςκ. Σεθζηχξ επένπεηαζ μ εάκαημξ. 

Ζ εακαηδθυνμξ ιμνθή εηδδθχκεηαζ ηέθμξ ιε ηεθαθαθβία, καοηία, ειέημοξ, 

ζθίββμοξ ηαζ εκημκχηαημ μίδδια ζημοξ πκεφιμκεξ, αημθμοεεί δ ειθάκζζδ ηχιαημξ 

ιε ελάθεζρδ ηςκ ακηακαηθαζηζηχκ, ιοσηχκ ζοζπάζεςκ, δζαηαναπχκ ηςκ 

ζθζβηηήνςκ, οπμεενιίαξ, ζζεθυννμζαξ, εθζδνχζεςκ ηαεχξ ηαζ έκημκδξ 

δφζπκμζαξ θυβς ζοζπάζεςξ ηςκ ανυβπςκ. Σεθζηά επένπεηαζ μ εάκαημξ εκηυξ 6-
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10 ςνχκ απυ ηδξ θήρεςξ ημο δδθδηδνίμο θυβς μνζζηζηήξ έηπηςζδξ ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ.  

Υνυκζεξ δδθδηδνζάζεζξ ιε ηα εκημιμηηυκα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα παναηδνδεμφκ 

ηάπμηε, ζε επαββεθιαηζηχξ, ηονίςξ εηηεεεζιέκα άημια θυβς ηδξ ηαη‟ επακάθδρδ 

έηεεζδξ ημοξ ζηα εκημιμηηυκα αοηά ζε δυζεζξ οπμημλζηέξ. Ακ ηαζ μζ μοζίεξ αοηέξ 

δεκ ηαηαηναημφκηαζ ζημκ μνβακζζιυ, μ μπμίμξ απαθθάζζεηαζ απ‟ αοηέξ ιε ημοξ 

απμημλζκμηζημφξ ιδπακζζιμφξ, ζε επακεζθδιιέκεξ εκημφημζξ εηεέζεζξ είκαζ δοκαηυ 

κα επέθεεζ πνμμδεοηζηή ιείςζδ ηδξ δναζηζηυηδημξ ηδξ πμθζκεζηενάζδξ δ μπμία 

ιε ημκ ηαζνυ ελζηκείηαζ ιέπνζξ επζηζκδφκμο ή εακαηδθυνμο ζηάειδξ. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ απμδίδεηαζ ηαζ ζημ υηζ δ δέζιεοζδ ημο εκγφιμο απυ ημοξ εζηένεξ αοημφξ 

δεκ είκαζ ηαζ πναηηζηχξ ακαζηνέρζιμξ, μ δε νοειυξ δεζιεφζεςξ ημο εκγφιμο 

είκαζ ηαπφηενμξ ημο νοειμφ ακαβεκκήζεςξ ζημκ μνβακζζιυ.  

ΔΠΗΒΡΑΓΤNOMEΝΖ ΝΔΤΡΟΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ (OPIDN-organophosphate-induced 

delayed neuropathy): πάκζα, μνζζιέκα μνβακμθςζθμνζηά έπμοκ πνμηαθέζεζ έκα 

δζαθμνεηζηυ είδμξ κεονμημλζηυηδηαξ πμο πνμηαθεί αθάαεξ ζηζξ πνμζαβςβέξ ηςκ 

ηεκηνζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ κεφνςκ ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαζημθή ιζαξ 

πνςηεΐκδξ ηςκ κεονυκςκ βκςζηή ηαζ ςξ (D-NEUROPATHY TARGET 

ESTERESE). Σμ επζαναδοκυιεκμ αοηυ ζφκδνμιμ (organophosphate-induced 

delayed neuropathy OPIDN) εηδδθχκεηαζ ηονίςξ απυ αδοκαιία ή πανάθοζδ ηαζ 

παναζζεδζία ηςκ άηνςκ. Καηά ηφνζμ θυβμ επδνεάγεζ ηα ηάης άηνα ηαζ ιπμνεί κα 

επζιείκεζ απυ εαδμιάδεξ έςξ πνυκζα. Αοηέξ μζ ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ έπμοκ ανεεεί 

αιέζςξ ιεηά απυ μλεία ηαζ μβηχδδξ έηεεζδ, εκχ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ηα 

ζοιπηχιαηα ιπμνμφκ κα ιείκμοκ βζα ιήκεξ ή αηυιδ ηαζ πνυκζα. Μυκμ έκαξ 

ιζηνυξ ανζειυξ μνβακμθμζθςνζηχκ έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα ηδκ πνυηθδζδ ηδξ 

επζαναδοκυιεκδξ κεονμπάεεζαξ ζημοξ ακενχπμοξ.  

ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: ε ακηίεεζδ ιε ηα επεζζυδζα μλείαξ δδθδηδνίαζδξ ηαζ 

ημ (OPIDN) έκα εκδζάιεζμ ζφκδνμιμ έπεζ πενζβναθεί. Σμ ζφκδνμιμ αοηυ 

ειθακίγεηαζ ιεηά ηδκ οπμπχνδζδ ηδξ μλείαξ πμθζκενβζηήξ ηνίζδξ ζοκήεςξ 24-96 

χνεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ μλεία πάνεζδ ημο ακαπκεοζηζημφ ηαζ 

ιοσηή αδοκαιία, ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ημο πνμζχπμο, ημο ηναπήθμο ηαζ ηςκ 

ιοχκ ηςκ άηνςκ. Δπζπθέμκ, ζοπκά ζοκμδεφεηαζ απυ πάνεζδ ηςκ ηνακζαηχκ 

κεφνςκ ηαζ ιείςζδ ηςκ ηεκυκηεζςκ ακηακαηθαζηζηχκ. πςξ ημ OPIDN, ημ 

ζφκδνμιμ αοηυ ζηενείηαζ ιμοζηανζκζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ ηαζ θαίκεηαζ κα 

πνμηφπηεζ απυ ιία ζοκδοαζιέκδ πνμ ηαζ ιεηά ζοκμπηζηή δοζθεζημονβία ηδξ 

κεονμιοζηήξ ιεηάδμζδξ. Σα ζοιπηχιαηα δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ αηνμπίκδ ηαζ 

ζηζξ μλφιεξ, βζ αοηυ δ εεναπεία είκαζ οπμζηδνζηηζηή. 

ΓΗΑΓΝΧΖ: ηδνίγεηαζ, αθεκυξ ιεκ ζηδκ θήρδ θεπημιενμφξ ζζημνζημφ, αθεηένμο 

δε ζηδκ επζζηαιέκδ ηθζκζηή ελέηαζδ.  

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ έηεεζδξ αηυιςκ ζε μνβακμθςζθμνζηά 

εκημιμηηυκα, πνδζζιμπμζμφκηαζ μνζζιέκεξ ιέεμδμζ. Δζδζηυηενα ακαθένμκηαζ: 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ηδξ πμθζκεζηενάζδξ ζημ πθάζια, ζημκ μνυ 

ηαζ ζηα ενοενά αζιμζθαίνζα: Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ηδξ 
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ρεοδμπμθζκεζηενάζδξ ζημ πθάζια ή ζημκ μνυ ηαζ ηδξ πμθζκεζηενάζδξ ζηα 

ενοενά αζιμζθαίνζα εεςνείηαζ δ ηαθφηενδ ηαζ πζμ πναηηζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ 

εηηίιδζδ ημο ααειμφ έηεεζδξ ημο αηυιμο ζημοξ μνβακμθςζθμνζημφξ εζηένεξ. 

Πνμζδζμνζζιυξ δζαθηοθμθςζθμνζηχκ ιεηααμθζηχκ ζηα μφνα: Απακηχκηαζ ζημκ 

άκενςπμ ςξ ιεηααμθζηά πνμζυκηα ηςκ μνβακμθςζθμνζηχκ ηαζ απεηηνίκμκηαζ 

ζηα μφνα ηςκ αηυιςκ πμο έπμοκ εηηεεεί ζε αοηά. Οζ ενβάηεξ πμο ειθακίγμοκ 

οπεναμθζηή απέηηνζζδ ιεηααμθζηχκ ζηα μφνα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ή ηαζ κα 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ ενβαζία ημοξ πνζκ αηυιδ ειθακζζεμφκ ζδιακηζηή 

ακαζημθή ηδξ πμθζκεζηενάζδξ ή ζοιπηχιαηα δδθδηδνίαζδξ. 

Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ παναμλμκάζδξ: Σμ πθάζια ημο ακενχπμο πενζέπεζ ηδκ α-

εζηενάζδ ή παναμλμκάζδ, έκγοιμ πμο οδνμθφεζ ηζξ μνβακμθςζθμνζηέξ εκχζεζξ. 

Απυ άημιμ ζε άημιμ παναηδνμφκηαζ βεκεηζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ παναμλμκάζδξ ζημκ μνυ ηαζ επμιέκςξ ςξ πνμξ ηδκ εοαζζεδζία 

ηςκ αηυιςκ ζημοξ ΟΦΔ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ βεκζηυξ πθδεοζιυξ ειθακίγεζ 

3 θαζκυηοπμοξ βζα ηδ δναζηζηυηδηα ηδξ παναμλμκάζδξ, ηδκ ορδθή, ηδ ιέζδ ηαζ ηδ 

παιδθή, δζαααειίζεζξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ηαπφηδηα αδνακμπμίδζδξ. 

Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ DN-εζηενάζδξ (κεονμημλζηήξ εζηενάζδξ): Δπεζδή δ ακαζημθή 

ηδξ κεονμημλζηήξ εζηενάζδξ πνμηαθείηαζ ιέζα ζε χνεξ, εκχ δ επζαναδοζιέκδ 

κεονμπάεεζα εηδδθχκεηαζ 10-14 διένεξ ανβυηενα, ηα άημια πμο ηζκδοκεφμοκ απυ 

κεονμπάεεζα ιπμνεί εφημθα ηαζ πνχζια κα πνμζδζμνζζεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

έηεεζδξ ημοξ ζε μνβακμθςζθμνζηά. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Ανπίζηε αιέζςξ εεναπεία ιε ηα αηυθμοεα αήιαηα: Δθέβληε 

ηδκ ακαπκμή ημο εφιαημξ ηαζ δζαζθαθίζηε ηδκ ααηυηδηα ηςκ αεναβςβχκ. Γχζηε 

ηεπκδηή ακαπκμή ακ είκαζ απαναίηδημ. Δθέβληε ηδκ ακάβηδ βζα απμθφιακζδ βζα κα 

ζηαιαηήζεζ δ έηεεζδ. Αθαζνέζηε ηα ιμθοζιέκα νμφπα. Υμνδβήζηε αηνμπίκδ 2 mg 

ιε ζφνζββα εκδμθθέαζα ή εκδμιοσηυξ, ακ δ πνχηδ δεκ είκαζ εθζηηή ζημ ιδνυ ή ζημ 

αναπίμκα. Δπακαθάαεηε ηάεε 10 min ιέπνζ κα θακμφκ ηα ζδιεία ημο 

αηνμπζκζζιμφ: λδνυηδηα βθχζζαξ, δζαζημθή ηδξ ηυνδξ ηςκ ιαηζχκ, ελάρεζξ ημο 

πνμζχπμο ηαζ ηαποηανδία απυ 140 bits/min. Μεηαθενεείηε άιεζα ζε κμζμημιείμ 

αθμφ έπμοκ αημθμοεδεεί ηα παναπάκς αήιαηα. Καηά ηδκ ιεηαθμνά ζοκεπίζηε 

ηδκ εεναπεία ή ζοκεπίζηε κα εθέβπεηε ημ εφια πμνδβχκηαξ πενζζζυηενδ αηνμπίκδ 

ακ δ ηαηάζηαζδ πεζνμηενέρεζ. ε ηαιία πενίπηςζδ ιδκ πμνδβήζεηε ιμνθίκδ ή 

ααναζημονζηά. Καηά ηδκ εονεία πνήζδ μνβακμθςζθμνζηχκ εκημιμηηυκςκ, 

απαζηείηαζ μ ηαηάθθδθμξ εθμδζαζιυξ ιε αηνμπίκδ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ.  

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Οζ ενβαγυιεκμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ 

μνβακμθςζθμνζηά θοημθάνιαηα εα πνέπεζ κα οπμαάθθμκηαζ ζε εηήζζα ζαηνζηή 

ελέηαζδ ηαηά πνμηίιδζδ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ ηαθθζενβδηζηήξ πενζυδμο. Ακηεκδείλεζξ 

ζηδκ ενβαζία ιε ηα μνβακμθςζθμνζηά απμηεθμφκ μζ παεήζεζξ ημο ΚΝ, μζ 

ροπζηέξ δζαηαναπέξ, δ επζθδρία, εκδμηνζκζηέξ δζαηαναπέξ, ηαεχξ επίζδξ 

πκεοιμκζηή θοιαηίςζδ, ανμβπζηυ άζεια, πνυκζεξ ακαπκεοζηζηέξ παεήζεζξ ηαζ 

ηανδζμαββεζαηέξ παεήζεζξ, βαζηνεκηενζηέξ (πεπηζηυ έθημξ), αζεέκεζεξ ημο ήπαημξ 

ηαζ ηςκ κεθνχκ, παεήζεζξ ηςκ μθεαθιχκ (πνυκζα επζπεθοηίηζδα ηαζ ηεναηίηζδα). 
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Σα επίπεδα ηδξ πμθζκεζηενάζδξ ζημ αίια εα πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ πνζκ ηδκ 

έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ. Άημια πμο πανμοζζάγμοκ πηχζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

πμθζκεζηενάζδξ (25% ή παναπάκς) πνέπεζ κα ιεηαθενεμφκ ζε άθθεξ ενβαζίεξ 

ιέπνζ αοηά κα επακέθεμοκ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα. Άημια πμο πανμοζζάγμοκ 

ανπζηά ζδιάδζα αδζαεεζίαξ πνέπεζ κα δζαηυρμοκ ηδκ ενβαζία ημοξ.  

Ζ δζάβκςζδ ηδξ εθαθνζάξ πνμξ ιέηνζαξ δδθδηδνίαζδξ απυ μνβακμθςζθςνζηά 

δζηαζμθμβείηαζ ακ οπάνπμοκ μζ αηυθμοεεξ 5 πνμτπμεέζεζξ:  

• Δλαηνζαςιέκμ ζζημνζηυ έηεεζδξ ζε μνβακμθςζθμνζηά θοημθάνιαηα. 

• Μία θακεάκμοζα πενίμδμξ υπζ πενζζζυηενςκ απυ ιενζηχκ ςνχκ ιεηαλφ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ έηεεζδξ ηαζ ηδξ έκανλδξ ηδξ αζεέκεζαξ. 

• Κθζκζηή εζηυκα ζηδκ μπμία ηα αηυθμοεα ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα είκαζ 

πανυκηα. Κεθαθαθβία, εμθή υναζδ, αδοκαιία, αίζεδια ζφζθζλδξ ζημ ζηήεμξ ηαζ 

δζαζηαθιέκεξ ηυνεξ. 

• Μείςζδ ηδξ πμθδκεζηενάζδξ ημο πθάζιαημξ ηαζ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ 

ζε επίπεδα ηάης ηςκ 50% ηςκ θοζζμθμβζηχκ ηζιχκ. 

• Δηδήθςζδ μλείαξ αζεέκεζαξ ιέπνζ 48 χνεξ. 

Ζ ηθαζζηή εζηυκα βζα ηδκ μλεία ημλζηυηδηα ζε μνβακμθςζθμνζηά πενζθαιαάκεζ ημ 

ζζημνζηυ, ζημζπεία έηεεζδξ ζε αοηά (μζιή ζηυνδμο), ζοιπηχιαηα ηαζ ζδιεία 

πμθδκενβζηήξ θφζεςξ, αεθηίςζδ ιε ηδκ πμνήβδζδ αηνμπίκδξ ή πναθζδμλίκδξ ηαζ 

ηδκ ακαζημθή ηδξ πμθζκεζηενάζδξ ζημ αίια. 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: Φμνέζηε ηαηάθθδθμ πνμζηαηεοηζηυ νμοπζζιυ 

βζα κα απμθφβεηε ηδκ επαθή ιε ημ δένια. Φμνέζηε ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ 

πνμζηαζίαξ ηςκ μθεαθιχκ (βοαθζά ηθπ). Υνδζζιμπμζήζηε βάκηζα ηαζ ηαηάθθδθα 

οπμδήιαηα. 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: Ο ενβαγυιεκμξ εα πνέπεζ αιέζςξ κα πθφκεζ ημ δένια, 

υηακ ιμθφκεηαζ. Φυνια ή νμφπα ενβαζίαξ πμο ανέπμκηαζ ή ιμθφκμκηαζ εα πνέπεζ 

κα αθαζνμφκηαζ ηαζ κα ακηζηαείζηακηαζ. Ζ πυζδ αθημμθμφπςκ ζηεοαζιάηςκ πνζκ 

ή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ρεηαζιμφ απαβμνεφεηαζ, ιζαξ ηαζ ημ αθημυθ πνμςεεί ηδκ 

απμννυθδζδ ηςκ μνβακμθςζθμνζηχκ. Να απμθεφβεηαζ δ εζζπκμή ζηυκδξ 

αοηχκ. Σα εηηεεεζιέκα νμφπα ή θυνιεξ ενβαζίαξ εα πνέπεζ κα δζαπςνίγμκηαζ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ, έηζζ χζηε κα ιδκ οπάνπεζ άιεζδ επαθή απυ ημ πνμζςπζηυ πμο ηα 

πεζνίγεηαζ. Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ πμο εα επζαεααζχζεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ηαεανζζιμφ εα πνέπεζ κα βίκεζ πνζκ μ απμθοιαζιέκμξ 

πνμζηαηεοηζηυξ ελμπθζζιυξ επζζηναθεί βζα επακαπνδζζιμπμίδζδ απυ ημοξ 

ενβάηεξ. Σα ιμθοζιέκα νμφπα δεκ εα πνέπεζ κα ιεηαθένμκηαζ ζημ ζπίηζ ιεηά ημ 

ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ, αθθά εα πνέπεζ κα παναιείκμοκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηςκ 

οπαθθήθςκ βζα ημκ ηαεανζζιυ ημοξ.  

 
1β. ΚΑΡΒΑΜΗΓΗΚΑ 

 

Ζ πνήζδ ηανααιζδζηχκ έπεζ λεηζκήζεζ απυ ηδκ δεηαεηία ημο 1950. Ζ είζμδμξ ηςκ 

εκημιμηηυκςκ αοηχκ ζημκ μνβακζζιυ πναβιαημπμζείηαζ ηαη‟ απμηθεζζηζηυηδηα 
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ζπεδυκ απυ ηδκ πεπηζηή μδυ, δεδμιέκμο υηζ ηα οδαηζηά δζαθφιαηα ημοξ δεκ 

απμννμθχκηαζ απυ ημ οβζέξ δένια. Δζζενπυιεκα ζημκ μνβακζζιυ αζημφκ 

θανιαημθμβζηή δνάζδ υιμζα ιε αοηήκ ηςκ μνβακμθςζθμνζηχκ (δνμοκ δδθαδή ιε 

ηδ δέζιεοζδ ηδξ πμθζκεζηενάζδξ). Έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ δέζιεοζδ αοηή 

ζοκηεθείηαζ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ηανααιζδζηχκ παναβχβςκ, ηαη‟ ακάθμβμ ηνυπμ ιε 

ηδ θςζθμνοθίςζδ ιε δφμ υιςξ δζαθμνέξ: Πνχηςκ δ ηαποηάηδ οδνυθοζδ in vivo 

ηδξ ηανααιοθζςιέκδξ αηεηοθμπμθζκεζηενάζδξ μδδβεί ζε δπζυηενα ηαζ ιζηνυηενδξ 

δζάνηεζαξ ζοιπηχιαηα ηαζ δεφηενςκ ηα Κανααιζδζηά δζαπενκμφκ δφζημθα ηςκ 

αζιαημεβηεθαθζηυ θναβιυ, αζηχκηαξ έηζζ ιζηνή επίδναζδ ζηδ πμθζκεζηενάζδ ημο 

εβηεθάθμο, ιε ζοκέπεζα κα πνμηαθμφκ εθάπζζηα ζοιπηχιαηα απυ ημ ΚΝ. 

Βζμιεηαηνεπυιεκα απεηηνίκμκηαζ απυ ηα μφνα.  

Οζ ηίκδοκμζ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ οπεναμθζηή 

επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζηα ηανααιζδζηά εκημιμηηυκα, ιε απμηέθεζια ηδκ 

δδθδηδνίαζδ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ πμθζκενβζηά ζοιπηχιαηα πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ ακαζημθή ημο εκγφιμο ηδξ αηεηοθμπμθζκεζηενάζδξ. Οζ 

πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ ημοξ ενβαγμιέκμοξ ήηακ ρεηαζηέξ. Οζ ηφνζεξ μδμί 

έηεεζδξ είκαζ δ εζζπκμή ηαζ ημ δένια. Απυ ιεθέηεξ πμο έβζκακ πνμηφπηεζ υηζ ηα 

ζοιπηχιαηα δδθδηδνίαζδξ ιπμνεί κα ειθακζζημφκ θίβα θεπηά ιεηά ηδκ έηεεζδ 

ηαζ κα δζανηέζμοκ βζα ιενζηέξ χνεξ. Μεηά ημ πέναξ ηάπμζςκ ςνχκ ηα 

ζοιπηχιαηα ελαθακίγμκηαζ ηαζ ηα επίπεδα ηδξ πμθδκεζηενάζδξ ζηα 

ενοενμηφηηανα ηαζ ημ πθάζια επακένπμκηαζ ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα. Σα 

ηανααιζδζηά ιεηααμθίγμκηαζ ηαπέςξ ηαζ μζ ιεηααμθίηεξ ημο αοημί απμαάθθμκηαζ. Ζ 

ειθάκζζδ ημοξ ζηα μφνα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αζμθμβζηή παναημθμφεδζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Δηηυξ απυ ηα ζοιπηχιαηα πμο είκαζ εκδεζηηζηά ηδξ δδθδηδνίαζδξ 

ηδξ πμθδκεζηενάζδξ, έπμοκ πενζβναθεί ηαζ άθθα ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ μνζζιέκα ηανααιζδζηά, υπςξ υ ενεεζζιυξ ημο δένιαημξ ηαζ 

ηςκ μθεαθιχκ, οπενιεθάβπνςζδ. Δπζπθέμκ, επδνεάγεηαζ δ θεζημονβία ηςκ 

υνπεςκ (ιζηνή αφλδζδ ηςκ ακςιαθζχκ ημο ζπένιαημξ).  

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΖΜΔΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΑ ΚΑΡΒΑΜΗΓΗΚΑ: Ήπζα έςξ ιέηνζα 

δδθδηδνίαζδ: Μμοζηανζκζηέξ εηδδθχζεζξ: πενζθαιαάκμοκ αναδοηανδία, 

ζζεθυννμζα, δαηνφννμζα, εθζδνχζεζξ, ειεημφξ, δζάννμζεξ, δζμφνδζδ ηαζ ιφζδ. 

Νζημηζκζηέξ εηδδθχζεζξ: ηαποηανδία, οπένηαζδ ηαζ ιοσηέξ ηνάιπεξ. 

Βανζέξ δδθδηδνζάζεζξ: Μμοζηανζκζηέξ εηδδθχζεζξ: ανμβπυζπαζιμξ, μλεία 

πκεοιμκζηή αθάαδ. Νζημηζκζηέξ εηδδθχζεζξ: αδοκαιία, ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα 

ηαζ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ. Δπζδνάζεζξ ζημ ΚΝ: δζέβενζδ, ζφβποζδ, παναθήνδια 

ηαζ επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ. Τπυηαζδ, ημζθζαηέξ αννοειίεξ, ιεηααμθζηή μλέςζδ, 

παβηνεαηίηζδα ηαζ οπενβθοηαζιία ιπμνμφκ κα ακαπηοπημφκ επίζδξ. Σα 

ζοιπηχιαηα αοηά πανμοζζάγμκηαζ ζοκήεςξ 15 θεπηά έςξ 24 χνεξ ιεηά ηδκ 

επαθή ηαζ δζανημφκ ανηεηέξ χνεξ, υπζ υιςξ πενζζζυηενεξ απυ 24. θα αοηά ηα 

ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ ιε δζάθμνμοξ ζοκδοαζιμφξ 

ηαζ ελανηχκηαζ απυ ημ πδιζηυ, ηδκ δυζδ ηαζ ηζξ μδμφξ έηεεζδξ. Ζ δζάνηεζα ηςκ 

ζοιπηςιάηςκ ζοκήεςξ είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ παναηδνμφιεκδξ. Οζ ήπζεξ 
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δδθδηδνζάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ζοκήεςξ ιμοζηανζκζηά ηαζ κζημηζκζηά ιυκμ 

ζδιεία. Οζ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ πενζθαιαάκμοκ ζοιιεημπή ημο ΚΝ ηαζ δ 

ηθζκζηή εζηυκα πμο πνμελάνπεζ είκαζ αοηή ηδξ ακαπκεοζηζηήξ ακεπάνηεζαξ ηαζ πμο 

ιενζηέξ θμνέξ μδδβεί ζε πκεοιμκζηυ μίδδια αάζεζ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ 

ζοιπηςιάηςκ.  

Ζ ηθζκζηή δζάβκςζδ είκαζ ζπεηζηά εφημθδ ηαζ ααζίγεηαζ:  

• ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ έηεεζδξ. 

• ηδκ πανμοζία ιενζηχκ απυ ηα πνμακαθενεέκηα ζοιπηχιαηα ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ημο ανμβπμζπάζιμο ηαζ ηδξ ιφζδξ. 

• Δπζαεααίςζδ ηδξ δζάβκςζδξ βίκεηαζ απυ ηδκ ιέηνδζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

αηεηοθζκμπμθδκεζηενάζδξ ζηα ενοενά αζιμζθαίνζα ηαζ ηδξ ρεοδμ-

πμθδκεζηενάζδξ ζημ πθάζια. Ζ εεναπεία ημο αζεεκμφξ πνέπεζ κα λεηζκήζεζ 

αιέζςξ ηαζ κα ιδκ ηαεοζηενήζεζ βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ 

ελεηάζεςκ. Ζ απμννυθδζδ ηςκ ηανααιζδζηχκ ιπμνεί κα επζαεααζςεεί απυ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ μφνςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιεηααμθζηχκ (alpha-naphthol from carbaryl, 

isopropoxyphenol from propoxur, carbofuran phenol from carbofuran, and aldicarb 

sulfone, sulfoxide, and nitrile from aldicarb). 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ 

ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ.) Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα 

κενμφ (υπζ οπυ πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Ακ πανυθα αοηά ημ 

πάζπμκ άημιμ ηάκεζ ή έπεζ ηάζδ, ημπμεεηήζηε ημ ζε πθάβζα εέζδ ( υπζ ακάζηεθα 

μφηε ιπνμφιοηα) αθθά ιε ημ ηεθάθζ πνμξ ηα ηάης χζηε κα δζαηδνμφκηαζ ακμζηημί 

μζ αεναβςβμί ηαζ κα πνμθδθεεί ηοπυκ ακαννυθδζδ. Φνμκηίδα χζηε μ πάζπμκ κα 

παναιείκεζ ήνειμξ ηαζ ιε ζηαεενή ηδκ εενιμηναζία ημο ζχιαηυξ ημο. Άιεζδ 

ιένζικα βζα δζαημιζδή ηαζ πανμπή ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ. Μένζικα χζηε ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ 

εκήιενμ βζα ηδκ ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία. Οζ πανεονζζηυιεκμζ 

ημκηά ζηα εφιαηα αοηά εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδκ άιεζδ επαθή ιε ημ 

αανφηαηα εηηεεεζιέκμ νμοπζζιυ ηαζ ιε ηα ειέζιαηα. Θα πνέπεζ κα θμνμφκ 

θαζηζπέκζα βάκηζα ηαηά ηδκ απυπθοζδ ημο θοημθανιάημο απυ ημ δένια ηαζ ηα 

ιαθθζά. Σα βάκηζα αζκοθίμο δεκ πανέπμοκ πνμζηαζία. 

 
1γ. ΠΤΡΔΘΡΗΝΔ 

 

Σμ πφνεενμ είκαζ θοζζηυ πανάβςβμ ημο θοημφ chrysanthemum cinerariaefoliym, 

ημ μπμίμ πενζέπεζ 6 δναζηζηά ζοζηαηζηά ή πονεενίκεξ (πονεενίκδ 1-6). Ακ ηαζ μζ 

πονεενίκεξ 1-6 ζοκεέημοκ απυζηαβια ανβμφ πονέενμο, μζ πονεενζκεξ 1, 2 είκαζ 

μζ πζμ δναζηζηέξ (απακημφκ ζηα δζάθμνα ιένδ ημο θοημφ, ζε ακαθμβία 0,2-2 %). 
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Οζ πονεενίκεξ απμννμθχκηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ απυ ημκ βαζηνεκηενζηυ 

ζςθήκα υπςξ επίζδξ ηαζ απυ ημκ ακαπκεοζηζηυ αθεκκμβυκμ, εθάπζζηα απυ ημ 

δένια, εκχ ζημκ μνβακζζιυ οδνμθφμκηαζ ηαπφηαηα ηαζ απμαάθθμκηαζ απυ ημοξ 

κεθνμφξ.  

Δλαζηίαξ ημο ορδθμφ ηυζημοξ, ηδξ ορδθήξ αζμαπμζημδμιδζζιυηδηαξ, ηδξ 

αζηάεεζαξ ζημ θςξ ημο θοζζημφ πονέενμο, ζδιακηζηέξ πνμζπάεεζεξ ηα ηεθεοηαία 

20-25 πνυκζα ζοκεζζέθενακ ζηδκ παναβςβή εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ ζοκεεηζηχκ 

πνμσυκηςκ πονεενίκδξ. 

Σα ηονζυηενα ζοιπηχιαηα ηςκ δδθδηδνζάζεςκ απυ εζζπκμήξ αοηχκ είκαζ δ 

δφζπκμζα, δ ηαηαννμή ηαζ δ δοζηαηαπμζία. Διθακίγμκηαζ αηυιδ ηεθαθαθβία, 

καοηία, ειεηυξ, δζάννμζα, αζιςδίεξ ηςκ πεζθζχκ ηαζ ηδξ βθχζζδξ εκχ ζπάκζα 

επένπεηαζ δ απχθεζα ηδξ ζοκεζδήζεςξ ηαζ δ απχθεζα ηδξ ακαπκμήξ. Πζζηεφεηαζ 

υηζ ηα πνμαθήιαηα πμο ειθακίγμκηαζ απυ ημ πφνεενμ είκαζ ηονίςξ αθθενβζηήξ 

αζηζμθμβίαξ (αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ‟ επαθήξ, πκεοιμκίηζξ, εκχ μζ ηαηελμπήκ 

ημλζηέξ εηδδθχζεζξ μθείθμκηαζ πενζζζυηενμ ζημκ μνβακζηυ δζαθφηδ ιέζα ζημκ 

μπμίμ είκαζ δζαθοιέκμ). 

Ζ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ άιεζδ πθφζδ 

ημο ζημιάπμο ηαζ ζηδκ πμνήβδζδ εκενβμφ άκεναημξ, εκχ ηαηά ηα θμζπά είκαζ 

ζοιπηςιαηζηή ηαζ πενζθαιαάκεζ μλοβμκμεεναπεία ή ηεπκδηή ακαπκμή, πμνήβδζδ 

ακηζζζηαιζκζηχκ, αηνμπίκδξ ηθπ.  

Οζ ζοκεεηζηέξ πονεενίκεξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ααζζζιέκεξ ζηζξ 

θεζημονβίεξ ημοξ ή ζηζξ ηθζκζηέξ πανεκένβεζεξ ηδξ ημλζηυηδηαξ ημοξ. Παναδείβιαηα 

πονεενίκδξ 1 ζοιπενζθαιαάκμοκ allethrin, permethrin, cismethrine, ηαεχξ ηαζ 

ημοξ ηφπμοξ ηδξ πονεενίκδξ 2 πμο πενζέπμοκ fenvalerate, deltamethrine and 

cypertmethrine. 

Σμ πφνεενμ ηαζ μζ πονεενίκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζοκενβζζηζηέξ 

μοζίεξ υπςξ: piperonyl butoxide and n-octyl bicycloheptene dicarboximide, πμο 

ηαεοζηενμφκ ηζξ εκγοιαηζηέξ οπμααειίζεζξ ηςκ πονεενζκχκ. 

Αοηά ηα εκημιμηηυκα πνδζζιμπμζμφκηαζ πάκς απυ 40 πνυκζα ηαζ απμηεθμφκ ημ 

25% ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ εκημιμηηυκςκ. Σα ειπμνζηά πνμσυκηα 

θοημθανιάηςκ ιε εκενβέξ πονεενίκεξ ζοπκά πενζέπμοκ μνβακμθςζθμνζηά ή 

ηανααιζδζηά εκημιμηηυκα ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ζοκενβζζηζηέξ μοζίεξ πμο 

πνμζηαηεφμοκ απυ ηδκ οπμαάειζζδ αοηχκ. ε πμθθά απυ ηα μζηζαηήξ πνήζδξ ή 

ειπμνζηήξ εκημιμηηυκα ζπνέζ μζ πονεενίκεξ πμο πνμηαθμφκ ηαπεία πανάθοζδ ή 

«knock-down» δνάζδ ημο ζηα έκημια ζοκήεςξ ζοκδοάγμκηαζ ιε ιαηνάξ δνάζδξ 

εκημιμηηυκα βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Σμ πφνεενμ είκαζ 

αηίκδοκμ βζα ηα θοηά, ημκ άκενςπμ, ηα γχα ηαζ εκδείηκοηαζ άθμαα βζα μζηζαηή 

πνήζδ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εκημιμηηυκα ηαζ μνζζιέκα απυ αοηά ςξ αηανζμηηυκα. 

Θεςνείηαζ υηζ είκαζ 4-10 θμνέξ ζζπονυηενεξ ηςκ μνβακμθμζθςνζηχκ εζηένςκ, 

υζμ ακαθμνά ηδκ εκημιμηηυκμ δνάζδ ημοξ, δ ημλζηυηδηα ημοξ βζα ημκ άκενςπμ 

είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενδ. 
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Οζ δδθδηδνζάζεζξ ζημκ άκενςπμ είκαζ ζοκήεςξ ήπζεξ( ακ ηαζ έπμοκ ακαθενεεί 

ιειμκςιέκα πενζζηαηζηά εακάηςκ). ε επαθή ιε ημ δένια πνμηαθείηαζ πανμδζηυξ 

ηκδζιυξ ηαζ αίζεδια ηαφζμο ζημ πνυζςπμ πςνίξ άθθα ηθζκζηά ζδιεία 

θθεβιμκήξ. Διθακίγεηαζ αηυιδ παναζζεδζία πμο μδδβεί ζε δοζθμνία ηαζ 

αβπςηζηέξ εηδδθχζεζξ.  

οκεεηζηέξ πονεενίκεξ πμο έπμοκ ζημ ιυνζυ ημοξ Α-ηοακμμιάδα, πανμοζζάγμοκ 

ζοιπηχιαηα πανυιμζα ιε αοηά ηςκ μνβακμθμζθςνζηχκ εζηένςκ (ιφζδ, 

ζζεθυννμζα, αναδοηανδία ηαζ ηνυιμ ηςκ άηνςκ). Αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ έπμοκ 

ακαθενεεί ηονίςξ ιεηά απυ επαββεθιαηζηή έηεεζδ. 

Ζ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ μλέςκ δδθδηδνζάζεςκ είκαζ ζοιπηςιαηζηή ηαζ 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ πμνήβδζδ δζαγεπάιδξ ή θαζκμααναζηάθδξ (πμο υιςξ δεκ είκαζ 

πάκημηε απμηεθεζιαηζηή) ηαζ αηνμπίκδξ βζα ηα πμθζκενβζηά ζοιπηχιαηα εκχ 

βίκεηαζ πθφζδ ζημιάπμο ιε δζάθοια δζηηακεανηζημφ καηνίμο ζε πενζπηχζεζξ 

εζςηενζηήξ θήρεςξ. ε πενζπηχζεζξ δενιαηζηήξ επαθήξ εθανιυγεηαζ ημπζηά 

αζηαιίκδ Δ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ παναζζεδζίαξ. 

ηζξ ιένεξ ιαξ δεκ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα ενβαζηδνζαηά εονήιαηα βζα ηδκ 

ακίπκεοζδ ηδξ πονεενίκδξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ 

ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ). Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα 

κενμφ (υπζ οπυ πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Ακ πανυθα αοηά ημ 

πάζπμκ άημιμ ηάκεζ ή έπεζ ηάζδ, ημπμεεηήζηε ημ ζε πθάβζα εέζδ ( υπζ ακάζηεθα 

μφηε ιπνμφιοηα) αθθά ιε ημ ηεθάθζ πνμξ ηα ηάης χζηε κα δζαηδνμφκηαζ ακμζηημί 

μζ αεναβςβμί ηαζ κα πνμθδθεεί ηοπυκ ακαννυθδζδ. Φνμκηίδα χζηε μ πάζπμκ κα 

παναιείκεζ ήνειμξ ηαζ ιε ζηαεενή ηδκ εενιμηναζία ημο ζχιαηυξ ημο. Άιεζδ 

ιένζικα βζα δζαημιζδή ηαζ πανμπή ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ. Μένζικα χζηε ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ 

εκήιενμ βζα ηδκ ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία. Οζ πανεονζζηυιεκμζ 

ημκηά ζηα εφιαηα αοηά εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδκ άιεζδ επαθή ιε ημ 

αανφηαηα εηηεεεζιέκμ νμοπζζιυ ηαζ ιε ηα ειέζιαηα. Θα πνέπεζ κα θμνμφκ 

θαζηζπέκζα βάκηζα ηαηά ηδκ απυπθοζδ ημο θοημθανιάημο απυ ημ δένια ηαζ ηα 

ιαθθζά. Σα βάκηζα αζκοθίμο δεκ πανέπμοκ πνμζηαζία. 

 
1δ. ΛΗΠΑΜΑΣΑ 

 

Ζ άκμζλδ είκαζ δ επμπή ημο πνυκμο, ηαηά ηδκ μπμία ηα θζπάζιαηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εηηεκχξ ηυζμ ζημ μζηζαηυ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ζημ αβνμηζηυ. ε 

βεκζηέξ βναιιέξ, ηα οβνά ηαζ ημηηχδδ θζπάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ 

μζηζαηυ πενζαάθθμκ έπμοκ παιδθυ ααειυ ημλζηυηδηαξ. Ήπζμξ ενεεζζιυξ 

ακαιέκεηαζ απυ ηδκ έηεεζδ ζε αοημφξ ημοξ ηφπμοξ ηςκ θζπαζιάηςκ. Οζ βεςνβμί 
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πνδζζιμπμζμφκ ζοκήεςξ άκοδνδ αιιςκία ςξ θίπαζια. Ζ άκοδνδ αιιςκία είκαζ 

ελαζνεηζηά ηαοζηζηή, πνμηαθχκηαξ εβηαφιαηα ζημ δένια ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ. 

Σα θζπάζιαηα πενζέπμοκ ηνία ηφνζα ζημζπεία. Αοηά είκαζ ημ άγςημ (Ν),μ 

θχζθμνμξ (Ρ) ηαζ ηάθζμ (Κ). οκήεςξ εηπνμζςπμφκηαζ ζηδ ζοζηεοαζία ςξ 

πμζμζηυ ημο αάνμοξ ημοξ, δδθαδή 10-8-6 πμο ζδιαίκεζ10% N, 8% ημο P ηαζ 6% 

ημο Κ. Οζ πενζεηηζηυηδηεξ ηςκ πμζμζηχκ πμζηίθθμοκ ακαθυβςξ ημο ζημπμφ 

πνήζδξ ηαζ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα. Σα θζπάζιαηα ιπμνμφκ κα πενζέπμοκ 

άθθα ζοζηαηζηά υπςξ γζγακζμηηυκα, εκημιμηηυκα ηαζ άθθα πνυζεεηα. Ζ πζεακή 

ημλζηυηδηα ηαζ μ πεζνζζιυξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα επζιένμοξ ζοζηαηζηά πμο 

απμηεθμφκηαζ. Δπίζδξ, μνζζιέκα θζπάζιαηα ιπμνεί κα πενζέπμοκ ζίδδνμ, παθηυ 

ηαζ ρεοδάνβονμ. Ζ ημλζηυηδηα αοηχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ελανηάηαζ απυ ημ ακ έπεζ 

ηαηαπμεεί ανηεηή πμζυηδηα. Ήπζμξ ενεεζζιυξ ημο ζηυιαημξ ή ημο νζκζημφ 

αθεκκμβυκμο ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ηδκ έηεεζδ ζε θζπάζιαηα. Ήπζμζ μθεαθιζημφ 

ενεεζζιμί ακαιέκμκηαζ επίζδξ. Μζηνή ζημιαηζηή έηεεζδ ζε θζπάζιαηα, υπςξ απυ 

ηα πένζα ζημ ζηυια, ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί ιε απθή αναίςζδ ιε κενυ ή βάθα. 

ηδ ζοκέπεζα παναηδνμφιε βζα ζημιαηζηυ ηαζ/ή βαζηνεκηενζηυ ενεεζζιυ. Πθφζδ 

ζημιάπμο ηαζ/ή εκενβμφ άκεναηα ιπμνεί κα εθανιμζεεί ζε ιεβάθεξ ή εη 

πνμεέζεςξ ηαηαπυζεζξ. Έηεεζδ ιέζς ηδξ εζζπκμήξ απαζηεί ηδ ιεηαηίκδζδ ημο 

αζεεκή ζημκ ηαεανυ αένα ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ βζα ηοπυκ ακαπκεοζηζηή 

δοζπένεζα. Ακ ειθακζζεεί αήπαξ ή δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, κα αλζμθμβδεεί δ 

έηηαζδ αοηχκ. Πνέπεζ κα πμνδβδεεί μλοβυκμ ηαζ κα εκζζπφζεηε ημκ αενζζιυ ιε ηδ 

πνήζδ ηςκ αήηα-2 αβςκζζηχκ ή ημνηζημζηενμεζδχκ αενμθοιάηςκ. Ξεπθφκεηε ηα 

ιάηζα ιε άθεμκμ πθζανυ κενυ ή θοζζμθμβζηυ μνυ, εάκ είκαζ δζαεέζζιμξ. Δάκ έπεζ 

ζοιαεί αθάαδ ημο ηεναημεζδμφξ, εθανιυζηε ηδκ ηαηάθθδθδ εεναπεία ιε 

ακηζιζηνμαζαηά ηαζ/ή ακηζθθεβιμκχδδ θάνιαηα ηςκ μθεαθιχκ. Αθαζνέζηε ηα 

ιμθοζιέκα νμφπα ηαζ λεπθφκεηε υθεξ ηζξ εηηεεεζιέκεξ δενιαηζηέξ επζθάκεζεξ ιε 

ζαπμφκζ ηαζ κενυ.  

 
1δi. ΘΔΗΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ 

 

Ζ παβηυζιζα παναβςβή ακένπεηαζ ζε πενίπμο 17,2 εηαημιιφνζα ηυκμοξ εηδζίςξ. 

Σμ Θεζζηυ αιιχκζμ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ πδβή αγχημο ζε ειπμνζηά ιίβιαηα 

θζπαζιάηςκ ή ςξ άιεζδ εθανιμβή θζπάζιαημξ, δ μπμία ακηζπνμζςπεφεζ 

πενζζζυηενμ απυ ημ 90% ημο ζοκμθζημφ πμζμφ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιία 

εονεία πμζηζθία αζμιδπακζηχκ εθανιμβχκ ηαζ έπεζ επίζδξ εβηνζεεί ςξ άιεζμ 

πνυζεεημ ηνμθίιςκ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Μδ βεςνβζηά πνμσυκηα πμο 

πενζέπμοκ εεζζηυ αιιχκζμ πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ απυ ημ εονφ ημζκυ (π.π. 

πνμσυκηα ηαεανζζιμφ, ααθέξ), πενζέπμοκ εεζζηυ αιιχκζμ ιέπνζ 50%. Δηθφζεζξ 

ζημ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα ζοιαμφκ ηαηά ηδκ παναβςβή, επελενβαζία ηαζ πνήζδ 

αοημφ. Ζ έηεεζδ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ ζημ εεζζηυ αιιχκζμ βίκεηαζ ηονίςξ απυ 

ηδκ πνήζδ ημο ςξ θίπαζια ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ιε ηδ πνήζδ ημο ζηα πνχιαηα 

ηαζ ςξ πνμσυκ ηαεανζζιμφ. 



 

21 
 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ 

ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ). Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα 

κενμφ (υπζ οπυ πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Μένζικα χζηε ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ 

εκήιενμ βζα ηδκ ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία. Οζ πανεονζζηυιεκμζ 

ημκηά ζηα εφιαηα αοηά εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδκ άιεζδ επαθή ιε ημ 

αανφηαηα εηηεεεζιέκμ νμοπζζιυ ηαζ ιε ηα ειέζιαηα.  

 
1δii. ΦΧΦΟΡΗΚΟ ΟΞΤ 

 

Σμ θςζθμνζηυ μλφ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδκ παναβςβή θζπαζιάηςκ ηαζ 

βεςνβζηχκ ηνμθχκ, ζηδκ επελενβαζία ημο κενμφ, ηαζ ςξ ζοζηαηζηυ ηςκ 

απμννοπακηζηχκ ηαζ ηαεανζζηζηχκ. Άθθεξ πνήζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ 

επελενβαζία ιε μλφ (επζθακεζαηυ ηαεανζζιυ) ζε θφθθμ ιεηάθθμο, πδιζηή 

ζηίθαςζδ ιεηάθθςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ημκ ηαεανζζιυ ημο θέαδηα, ζηδκ 

ηθςζημτθακημονβία, ζηδκ θζεμβναθία. Ζ επαββεθιαηζηή έηεεζδ θαιαάκεζ πχνα 

ηονίςξ ζημ οβνυ μλφ ιε ηδκ δενιαηζηή επαθή. 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Ζ ανπζηή ζαηνζηή ελέηαζδ πενζθαιαάκεζ ηδ θήρδ 

ζζημνζημφ βζα πανεθεμκηζηέξ ή οπάνπμοζεξ παεήζεζξ υπςξ: πνυκζα 

ακαπκεοζηζηή κυζμξ, αζεέκεζα ημο δένιαημξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα 

πνμηαθέζεζ ζημκ οπάθθδθμ αολδιέκμ ηίκδοκμ απυ ηδκ έηεεζδ ζημ θςζθμνζηυ 

μλφ. Πενζμδζηή ζαηνζηή ελέηαζδ: Κάεε ενβαγυιεκμξ πμο ακαπηφζζεζ ελαζεεκδιέκδ 

πκεοιμκζηή θεζημονβία ή δενιαηίηζδα πνέπεζ κα παναπειεεί βζα πεναζηένς 

ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ. 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ Δ ΑΤΞΖΜΔΝΟ ΚΗΝΓΤΝΟ: Υνυκζα πκεοιμκμπάεεζα: ε άημια ιε 

ιεζςιέκδ πκεοιμκζηή θεζημονβία, ζδζαίηενα εηείκςκ ιε απμθναηηζηέξ παεήζεζξ 

ηςκ αεναβςβχκ, δ εζζπκμή θςζθμνζημφ μλέμξ ζε ζηυκδ ή μιίπθδ, ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ έλανζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ πμο μθείθμκηαζ ζε ενεεζζηζηέξ ζδζυηδηεξ 

ημο. 

Νυζμξ ημο δένιαημξ: Σμ θςζθμνζηυ μλφ ζε ζηυκδ, μιίπθδ, ή μζ εκχζεζξ ημο 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ δενιαηίηζδα. Άημια ιε πνμ-οπάνπμοζεξ δενιαηζηέξ 

δζαηαναπέξ ιπμνεί κα είκαζ πζμ εοαίζεδηα ζηζξ επζδνάζεζξ αοημφ ημο πανάβμκηα.  

Πζεακμί ηνυπμζ έηεεζδξ: εζζπκμή ημο κέθμοξ, ηαηάπμζδ, μθεαθιμί, επαθή ιε ημ 

δένια.  

Σμ θςζθμνζηυ μλφ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ είκαζ δζαανςηζηυ ζε υθμοξ ημοξ 

ζζημφξ ιε ημοξ μπμίμοξ ένπεηαζ ζε επαθή. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζμαανά 

δενιαηζηά εβηαφιαηα ζε ζοβηεκηνχζεζξ 75% ηαζ άκς. Ζ εζζπκμή αηιχκ ή 

μιίπθδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα, ηδ ιφηδ, ημ θαζιυ, ηαεχξ ηαζ 

ενεεζζιυ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ή αήπα. ηακ πνμζθαιαάκεηαζ, πνμηαθεί 
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καοηία, ειεηυξ, ημζθζαηυξ πυκμξ, αζιαηδνή δζάννμζα, μλέςζδ, ζμη, ηαζ ενεεζζιυ ή 

εβηαφιαηα ημο αθεκκμβυκμο ημο ζημιαημθάνοββα, ημο μζζμθάβμο ηαζ ημο 

ζημιάπμο.  

ηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκαξ πανάβμκηαξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ιεηάθθςκ, ημ 

θςζθμνζηυ μλφ ακηζδνά ιε ημ ιέηαθθμ απεθεοεενχκμκηαξ θςζθίκδ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

ΔΗΠΝΟΖ: Απυ μιίπθδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζάανςζδ ηςκ αθεκκμβυκςκ. Σα 

ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ αίζεδια πκζβιμφ, αήπα, ζονζβιυξ-θανοββίηζδα-

δφζπκμζα, πμκμηέθαθμ ή καοηία. Μεηαηζκήζηε ημ εφια απυ ημ ιμθοζιέκμ πχνμ 

ηαζ αθήζηε ημ κα δνειήζεζ. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή θνμκηίδα ακ ηα ζοιπηχιαηα 

επζιέκμοκ.  

ΟΦΘΑΛΜΟΗ: Σα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ εβηαφιαηα ζηα ιάηζα, δαηνφννμζα. 

Ξεπθφκεηε ιε άθεμκμ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά ηαζ γδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα 

αιέζςξ. 

ΓΔΡΜΑ: Σα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ αίζεδια ηαφζμο, θαβμφνα, 

ενοενυηδηα, θθεβιμκή ηαζ/ή πνήλζιμ ηςκ ζζηχκ πμο εηηίεεκηαζ. Αιέζςξ λεπθφκεηε 

ιε άθεμκμ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά εκχ αβάγεηε ηα θενςιέκα νμφπα ηαζ 

πθφκεηε ιε ζαπμφκζ. Εδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα εάκ είκαζ απαναίηδημ. 

ΚΑΣΑΠΟΖ: Μδκ πνμηαθείηε ειεηυ. Πνμηαθεί πδιζηά εβηαφιαηα ζημ ζηυια, ζημκ 

μζζμθάβμ ηαζ ζημ βαζηνεκηενζηυ. Πθφκεηε ημ ζηυια ιε κενυ ηαζ δχζηε ημο έκα 

πμηήνζ κενυ ή βάθα. Ακαγδηήζηε αιέζςξ ζαηνζηή θνμκηίδα. 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: Ο ενβαγυιεκμξ εα πνέπεζ κα λεπθφκεζ ημ δένια ημο ιε 

άθεμκμ κενυ ζε πενίπηςζδ έηεεζδξ. Ρμφπα ενβαζίαξ ή θυνιεξ πμο ιμθφκμκηαζ 

εα πνέπεζ κα αθαζνμφκηαζ ηαζ κα ακηζηαείζηακηαζ. Ο νμοπζζιυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

πμο έπεζ εηηεεεί ζημ θςζθμνζηυ μλφ εα πνέπεζ κα ακηζηαείζηαηαζ απυ ηαεανυ, 

πνζκ ηδκ ακαπχνδζδ ημο απυ ημκ πχνμ ενβαζίαξ. 

 
1ε. PARAQUAT  

 

To paraquat απμννμθάηαζ απυ ημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα μ μπμίμξ ηαζ απμηεθεί 

ηδ ζδιακηζηυηενδ ηαζ εοημθυηενδ μδυ εζζυδμο ημο γζγακζμηηυκμο ζημκ μνβακζζιυ. 

Χζηυζμ, μ ααειυξ απμννυθδζδξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνυξ, ηοιαζκυιεκμξ (απυ 5-40% 

ζηα δζάθμνα είδδ πεζναιαηυγςςκ, εκχ βζα ημκ άκενςπμ έπεζ οπμθμβζζεεί ζε 

10%). Γοκαηυηδηα απμννυθδζδξ απυ ημ ζηυιαπμ δεκ οπάνπεζ. Ακηίεεηα, θαίκεηαζ 

υηζ ζοκηεθείηαζ ζε ηάπμζα πενζμπή ημο θεπημφ εκηένμο, δ αηνζαήξ υιςξ εέζδ ηδξ 

μπμίαξ δεκ είκαζ βκςζηή. Ζ απμννυθδζδ απυ ημ έκηενμ, ακ ηαζ αηεθήξ, βίκεηαζ 

ηαπέςξ. Ζ ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ ζημ πθάζια επζηοβπάκεηαζ εκηυξ 4 ςνχκ εκχ δ 

απέηηνζζδ απυ ηα μφνα οπμθμβίγεηαζ υηζ ανπίγεζ ιυθζξ 1 χνα ιεηά ηδκ ηαηάπμζδ. 

Απυ ημ ακαπκεοζηζηυ: Μμθμκυηζ μζ πκεφιμκεξ είκαζ ημ υνβακμ ζηυπμξ βζα ημ 

γζγακζμηηυκμ αοηυ, δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία ηα μπμία κα ηαηαδεζηκφμοκ ζοζηδιζηή 

δδθδηδνίαζδ, ηαηυπζκ έηεεζδξ δζα εζζπκμήξ. Οζ εηδδθχζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ 

ιεηά απυ ιία ηέημζα έηεεζδ είκαζ ιυκμ ημπζηέξ. 
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Απυ ημ δένια: Σμ αηέναζμ ηαζ οβζέξ δένια απμηεθεί έκα πμθφ ηαθυ θναβιυ βζα ημ 

Paraguat. Παναηεηαιέκδ υιςξ επαθή ιε ημ δένια ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πδιζηυ 

έβηαοια ή ημπζηέξ δενιαημκεηνςηζηέξ αθάαεξ. ημ έδαθμξ ηςκ αθααχκ αοηχκ ημ 

Paraguat ιπμνεί κα απμννμθδεεί ηαζ κα πνμηαθέζεζ ζμαανυηαηδ ζοζηδιζηή 

δδθδηδνίαζδ ή ηαζ εάκαημ. Ακάθμβδ απμννυθδζδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ηαζ απυ 

πενζμπέξ ημο δένιαημξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ ηάπμζα παεμθμβζηή αθθμίςζδ 

(πνμτπάνπμοζα δενιαημπάεεζα) ή ηναφια. 

Απεηηνίκεηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ημοξ κεθνμφξ ηαζ ιζα πμθφ ιζηνμφ 

ααειμφ απέηηνζζδ απυ ηδ πμθή. Δθυζμκ δ κεθνζηή θεζημονβία δεκ έπεζ 

δζαηαναπεεί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ιζαξ δυζδξ πμο έπεζ θδθεεί απυ ημο ζηυιαημξ 

απεηηνίκεηαζ εκηυξ 24 ςνχκ. Χζηυζμ επεζδή έκα απυ ηα πνχηα ημλζηά 

απμηεθέζιαηα ημο Paraguat είκαζ δ ζςθδκανζαηή κέηνςζδ, δ κεθνζηή απέηηνζζδ 

ημο δδθδηδνίμο εθαηηχκεηαζ δναιαηζηά, ιε απμηέθεζια δ απμαμθή ηδξ θδθεείζδξ 

δυζδξ κα μθμηθδνχκεηαζ ζε δζάζηδια πμο ιπμνεί κα θεάζεζ ηζξ 10-20 διένεξ, 

επζδεζκχκμκηαξ έηζζ ηδκ πνυβκςζδ. 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: Σμ paraquat έπεζ πενζβναθεί ζηδκ αζαθζμβναθία ςξ (hit and 

run) δδθδηήνζμ θυβς ημο υηζ έπεζ ήδδ απμιαηνοκεεί απυ ηδκ ηοηθμθμνία υηακ μζ 

ημλζηέξ ημο εηδδθχζεζξ βίκμοκ ηθζκζηά ειθακείξ. Σα πνχηα ζοιπηχιαηα είκαζ 

ζοκήεςξ ηάρζιμ ηαζ θθεβιμκή ημο ζηυιαημξ, θάνοββα ηαζ μζζμθάβμο, δοζημθία 

ζηδκ ηαηάπμζδ ειεηυξ ηαζ δζάννμζα. Ο ειεηυξ ζοκμδεφεηαζ απυ έκημκδ καοηία, 

εθίδνςζδ ηαζ ζοπκά ακαθένμκηαζ ιοαθβίεξ. 

Πμθθέξ θμνέξ ηα ζοιπηχιαηα δδθδηδνίαζδξ ιπμνεί κα είκαζ ήπζα ακ ηαζ έπεζ 

θδθεεί εακαηδθυνμξ δυζδ. 

Λυβς ηδξ έκημκδξ ημπζηήξ ενεεζζηζηήξ δζαανςηζηήξ δνάζδξ ηςκ ποηκχκ 

δζαθεζιιάηςκ ημο γζγακζμηηυκμο μζ ημπζηέξ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηαζ ζημοξ 

αθεκκμβυκμοξ ζδζαίηενα ζημοξ επζπεθοηυηεξ, ζημοξ υκοπεξ ηαζ ζημ δένια ηςκ 

αβνμηχκ πμο ημ πνδζζιμπμζμφκ πςνίξ ηζξ απαναίηδηεξ πνμθοθάλεζξ είκαζ 

ελεζδιαζιέκεξ. Παναηδνείηαζ παναηηδνζζηζηή αιαφνςζδ, εναφζδ αθθά ηαζ 

απυπηςζδ ηςκ μκφπςκ, ηαεχξ επίζδξ δενιαηζηέξ αθάαεξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 

απθυ ενεεζζιυ ιέπνζ πδιζηυ έβηαοια ή ηαζ κέηνςζδ ηδξ νοπαζιέκδξ πενζμπήξ. Ζ 

απμννυθδζδ απυ ακέπαθμ δένια είκαζ εθάπζζηδ. διακηζηέξ πμζυηδηεξ ιπμνμφκ 

υιςξ κα απμννμθδεμφκ ακ ιμθοζιέκα νμφπα παναιείκμοκ πμθφ ζε επαθή ιε ημ 

δένια. 

Οζ ημπζηέξ μθεαθιζηέξ αθάαεξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδ ηφθθςζδ. Ακ πέζεζ ζηα 

ιάηζα πνμηαθεί έκημκδ θθεβιμκή ημο ηεναημεζδμφξ ηαζ ημο επζπεθοηυηα. Ζ 

θθεβιμκή ακαπηφζζεηαζ ααειζαία ηαζ θεάκεζ ζημ ιέβζζημ ιεηά 12-14 χνεξ. Ακ ηαζ 

δ επμφθςζδ βίκεηαζ αναδέςξ δ αθάαδ είκαζ επζθακεζαηή ηαζ ιε ηαηάθθδθδ 

εεναπεοηζηή αβςβή δ ακάννςζδ είκαζ πθήνδξ αηυια ηαζ ζε ζμαανέξ 

πενζπηχζεζξ ενεεζζιμφ. Σα ζοιπηχιαηα αοηά ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ιεηά απυ 

μθζβυθεπηδ έηεεζδ ζε ποηκυ θάνιαημ ή ιεηά απυ πμθφςνδ έηεεζδ ζε ρεηαζηζηυ 

οβνυ (αναίςζδ), ακ ηαζ δ ακηίδναζδ ημο δένιαημξ δζαθένεζ απυ άημιμ ζε άημιμ. 
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Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε πμθφ κενυ βζα 15+ min.. οκζζηάηαζ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ μ αζεεκήξ κα επζζηέπηεηαζ μθεαθιίαηνμ. 

Δπί εζζπκμήξ paraquat ζε ιμνθή ζηαβμκζδίςκ παναηδνείηαζ έκημκμξ ενεεζζιυξ 

ημο ακαπκεοζηζημφ ιε αζιμνναβίεξ απυ ηδκ ιφηδ ηαζ ημοξ πκεφιμκεξ, ανάβπμξ ηδξ 

θςκήξ ηαζ πδιζηή πκεοιμκίηδξ, υπζ υιςξ ζοζηδιζηή δδθδηδνίαζδ. 

ε πενζπηχζεζξ ηαηάπμζδξ ποηκχκ δζαθεζιιάηςκ paraquat ζδιακηζηέξ είκαζ μζ 

ημπζηέξ ηαοζηζηέξ δζαανςηζηέξ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηαζ ζηδκ ζημιαηζηή 

ημζθυηδηα ηαζ ζδζαίηενα ζημκ μζζμθάβμ ηαζ ζημ ζημιάπζ. Ζ έηηαζδ αοηχκ ηςκ 

αθααχκ δίκεζ ιία πνχηδ εζηυκα ηδξ ηαηαπμεείζδξ πμζυηδηαξ. Ζ ζοζηδιαηζηή 

δδθδηδνίαζδ είκαζ ζδζαίηενα αανεία ακ δ θδθεείζα πμζυηδηα είκαζ ιεβάθδ. Ο 

εάκαημξ επένπεηαζ εκηυξ 3 διενχκ θυβς ηαοηυπνμκδξ έηπηςζδξ ηδξ ηανδζαηήξ, 

δπαηζηήξ, κεθνζηήξ ηαζ ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ. 

Ακ ημ άημιμ επζγήζεζ ελεζδιαζιέκδ είκαζ δ κεθνζηή ακεπάνηεζα πμο παναηδνείηαζ 

ηαζ ζοκμδεφεηαζ ζοπκά απυ δπαημηοηηανζηυ ίηηενμ.  

Ζ ηαηάζηαζδ ελεθίζζεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ παναηηδνζζηζηήξ πνμμδεοηζηήξ 

πκεοιμκζηήξ ίκςζδξ δ μπμία μδδβεί ζε εάκαημ θυβς ακαπκεοζηζηήξ δοζπένεζαξ 

(ακεπάνηεζαξ) 2-3 εαδμιάδεξ ιεηά ηδ θήρδ. 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: οκζζηχιεκεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ: έκα πθήνεξ 

ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαεχξ ηαζ ιία θοζζηή ελέηαζδ ζοκζζηάηαζ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ εα 

πνέπεζ κα δίκεηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηςκ μθεαθιχκ, ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, 

ηδξ ηανδζάξ, ημο ήπαημξ ηαζ ηςκ κεθνχκ. Έθεβπμξ ημο δένιαημξ βζα ηδκ φπανλδ 

ηοπυκ δζαηαναπχκ. Αηηζκμβναθία εχναημξ ηαζ ιέηνδζδ ηδξ πκεοιμκζηήξ 

θεζημονβίαξ (FVC ηαζ FEV1). Δλέηαζδ ηςκ μφνςκ, ηαεχξ ηαζ έθεβπμξ ηςκ 

επζπέδςκ δπαηζηήξ θεζημονβίαξ. Οζ πνμακαθενεείζεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ εα 

πνέπεζ κα επακαθαιαάκμκηαζ ζε εηήζζα αάζδ. 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Άημια ιε ιεζςιέκδ πκεοιμκζηή θεζημονβία 

ιπμνεί κα δζαηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ απυ ηδκ έηεεζδ ζε paraquat.  

ΠΗΘΑΝΟΗ ΟΓΟΗ ΔΚΘΔΖ: ε πενίπηςζδ εζζπκμήξ, επαθήξ ιε ημ δένια ή ημοξ 

μθεαθιμφξ ηαζ εη ηαηαπυζεςξ.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ:  

Threshold Limit Values:  

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 0.5 mg/cu m; 0.1 mg/cu m (respirable fraction). 

NIOSH Recommendations:  

10 hr Time-Weighted avg: 0.1 mg/cu m, respirable fraction, skin.  

Άιεζα επζηίκδοκεξ ηζιέξ βζα ηδκ γςή ή ηδκ οβεία ημο ακενχπμο: 1 mg/cu m.  

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: Φμνέζηε ημκ ηαηάθθδθμ πνμζηαηεοηζηυ 

ελμπθζζιυ βζα κα απμθφβεηε ηδκ έηεεζδ ζημ δένια ηαεχξ ηαζ ηδκ έηεεζδ ηςκ 

μθεαθιχκ. 

Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδκ βνήβμνδ πθφζδ ημο ζχιαημξ ζε 

πενζπηχζεζξ έηηαηηδξ ακάβηδξ. Οζ εβηαηαζηάζεζξ αοηέξ εα πνέπεζ κα πανέπμοκ 

ηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα ηαζ πανμπή ημο κενμφ πνμηεζιέκμο κα αθαζνεεεί 

βνήβμνα δ μοζία απυ μπμζμδήπμηε ιένμξ ημο ζχιαημξ έπεζ εηηεεεί. 
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Οζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα θμνμφκ ιαηνοιάκζηα πμοηάιζζα ηαζ πακηεθυκζα, 

βάκηζα ακεεηηζηά ζηα πδιζηά, παπμφηζζα, ηάθηζεξ ηαζ πμδζά ακεεηηζηή ζηα πδιζηά 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ακεεηηζηέξ πνμζςπίδεξ.  

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: Καηά ηδκ δζάνηεζα πνήζδξ ημο πνμσυκημξ εα πνέπεζ κα 

είκαζ πανυκηεξ ιυκμ μζ πεζνζζηέξ ημο θμνχκηαξ ημκ ηαηάθθδθμ πνμζηαηεοηζηυ 

ελμπθζζιυ. Γεκ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βφνς απυ ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ 

βφνς απυ ηα ζπίηζα, ζπμθεία, πάνηα ηαζ ηζξ παζδζηέξ πανέξ. 

Θα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζπμθαζηζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ πενζχκ πνζκ ημ θαβδηυ, ηδκ 

ηαηακάθςζδ φδαημξ, ιαζηίπαξ, ηδ πνήζδ ζζβανέηςκ/ηαπκμφ ή πνζκ ηδκ πνήζδ ηδξ 

ημοαθέηαξ. Σα νμφπα εα πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ αιέζςξ εάκ πνμζαθδεμφκ απυ ημ 

paraquat. Έπεζηα κα πθοεμφκ πνμζεηηζηά ηαζ κα θμνεεμφκ ηαζκμφνζα. Δπίζδξ, ηα 

ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ εα πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ αιέζςξ ιεηά ημκ πεζνζζιυ 

ημο πνμσυκημξ. Ξεπθφκεηε ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηςκ βακηζχκ πνζκ απυ ηδκ αθαίνεζδ 

ημοξ.  

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ 

ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ.) Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα 

κενμφ (υπζ οπυ πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Μένζικα χζηε ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ 

εκήιενμ βζα ηδκ ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία. 

 
2. ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΖΜΗΚΑ 

 

Ζ πδιζηή αζμιδπακία ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (Δ.Δ.) παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ, ηυζμ 

ςξ πθμοημπαναβςβζηυξ ημιέαξ απαζπυθδζδξ, υζμ ηαζ ζημ ελαβςβζηυ ειπυνζμ. Ζ 

Δονςπασηή πδιζηή αζμιδπακία πανάβεζ ημ 30% ηςκ αζμιδπακζηχκ πδιζηχκ 

μοζζχκ, 60.000 αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ ιε 3,5 εηαημιιφνζα ενβαγυιεκμζ, ηαζ 

απμηεθεί ζδιακηζηυ ελαβςβζηυ πθευκαζια ηςκ πςνχκ ηδξ Δ.Δ. Απυ ημοξ, 

πενίπμο, 300 εηαημιιφνζα ηυκμοξ εηήζζαξ παναβςβήξ ημ 15% ελάβεηαζ. Ζ πδιζηή 

αζμιδπακία ζηδκ Δ.Δ. πανάβεζ ηονίςξ ααζζηέξ μνβακζηέξ φθεξ (20%), 

θανιαηεοηζηά πνμσυκηα (20%), πθαζηζηέξ φθεξ (11%),ακυνβακα (7,2%), 

ηαθθοκηζηά ηαζ ανχιαηα (6,4%) ηθπ. Οζ ημιείξ ζημοξ μπμίμοξ ελεζδζηεφεηαζ δ 

πδιζηή αζμιδπακία ζηδκ Δ.Δ. είκαζ ηονίςξ ηα ηαηακαθςηζηά πνμσυκηα (27 %), ηζξ 

οπδνεζίεξ, κμζμημιεία, ένεοκα ηθπ, (19%), ηδκ βεςνβία (10%), ηδκ οθακημονβία 

(6,6 %), ηδκ ιεηαθθεοηζηή αζμιδπακία (6,5%) ηθπ. Ζ πδιζηή αζμιδπακία ζηδκ Δ.Δ. 

έπεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνμςεήζεζ ζεζνά ιέηνςκ ηαζ ηακμκζζιχκ βζα ηδκ πδιζηή 

ηδξ αζμιδπακία ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή νφπακζδ πμο πνμηαθμφκ μζ πδιζηέξ 

μοζίεξ ηαζ ηα πδιζηά παναζηεοάζιαηα, εζδζηά ιε ηδκ πενίπηςζδ ημο REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) πμο άνπζζε κα 

εθανιυγεηαζ απυ ημ 2007. 
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Ζ ακάπηολδ ηδξ πδιζηήξ αζμιδπακίαξ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ ιεηά ημκ Γεφηενμ 

Παβηυζιζμ Πυθειμ ήηακ αθιαηχδδξ. Ζ παβηυζιζα παναβςβή πδιζηχκ μοζζχκ 

ζηδκ πενίμδμ 1930-1985 δζπθαζζάγμκηακ ηάεε 7 πνυκζα. Απυ ημ 1981 

πανμοζζάγεηαζ ιείςζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, αθθά 

δ παναβςβή πδιζηχκ πνμσυκηςκ, πνχηςκ οθχκ ηαζ ζοκεεηζηχκ μνβακζηχκ 

μοζζχκ παναιέκεζ έκαξ απυ ημοξ δοκαιζημφξ ηθάδμοξ ηδξ αζμιδπακίαξ. ε 

πμθθέξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, δ πδιζηή αζμιδπακία απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα 

ημο ελαβςβζημφ ειπμνίμο.  

ΜΟΡΦΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ: Αλάινγα ιε ηδ θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ζημ 

ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ μζ πδιζηέξ μοζίεξ ιπμνεί κα ηαλζκμιδεμφκ ζηζξ παναηάης 

ηαηδβμνίεξ: 

• Αένζα (gases) 

• Αηιμί (vapours) 

• ηυκεξ ( dusts) 

• Ίκεξ (fibres) 

• Καπκμί (fumes) 

• Καπκμί (smokes) 

• Οιίπθεξ (mists) 

• Τβνά (liquids) 

Τπάνπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα ηάκμοκ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ 

επζηίκδοκεξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. ε αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα παναηάης: 

• Ζ μδυξ εζζυδμο ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ 

• Ζ πμζυηδηα ή δ δυζδ ηδξ πδιζηήξ μοζίαξ πμο εζζένπεηαζ ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ 

• Ζ ημλζηυηδηα ηδξ πδιζηήξ μοζίαξ 

• Ο ηνυπμξ απμιάηνοκζδξ ηδξ απυ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ 

• Βζμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ. 

ΟΓΟΗ   ΔΚΘΔΖ:   Οζ   μδμί   εζζυδμο   ζημκ  ακενχπζκμ  μνβακζζιυ  είκαζ  ηνεζξ:  

α) Γζα ηδξ εζζπκμήξ: Ζ δζαδνμιή εζζυδμο ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημ ζχια είκαζ ιε 

ηδκ εζζπκμή. Ζ ζοκμθζηή πμζυηδηα εκυξ ημλζημφ πμο ιπμνεί κα απμννμθδεεί, 

ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ ποηκυηδηα ηςκ ζοβηεκηνςιέκςκ αενμιεηαθενυιεκςκ 

πδιζηχκ μοζζχκ ηαεχξ ηαζ απυ ηδ δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ. 

α) Γζα ηδξ ηαηάπμζδξ: δ ηαηάπμζδ ημλζηχκ πδιζηχκ πνμηαθείηαζ ζοκήεςξ θυβς 

ιδ ηήνδζδξ ηςκ ααζζηχκ ηακυκςκ αημιζηήξ οβζεζκήξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ δ 

ανχζδ ή ηαηάπμζδ θαβδημφ ιε πένζα εηηεεεζιέκα ζηζξ ημλζηέξ μοζίεξ, ή ηδ θήρδ 

βεοιάηςκ ζε πχνμοξ ενβαζίαξ εηηεεεζιέκμοξ ζε πδιζηά. Γζα ιέζμο ηδξ 

ηαηάπμζδξ ηςκ ιμθοζιέκςκ ηνμθχκ ιπμνεί κα βίκεζ δ απμννυθδζδ ημοξ δζα 

ιέζμο ημο εκηένμο ζημ αίια. Με ηδ ζεζνά ημο ημ αίια ιεηαθένεζ ηζξ μοζίεξ αοηέξ 

ζε δζάθμνα ιένδ ημο ζχιαημξ, υπμο πνμηαθμφκηαζ δζάθμνεξ παεμθμβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ. 
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β) Γζα ημο δένιαημξ: άιεζδ επαθή ημο δένιαημξ ιε ηα ημλζηά πδιζηά, πνμηαθμφκ 

ανπζηχξ ενεεζζιυ ή εοαζζεδημπμίδζδ πανυιμζα ιε εηείκδ ηδξ αθθενβζηήξ 

ακηζδνάζεςξ. Μενζηά πδιζηά ιπμνμφκ κα δζεζζδφζμοκ ιέζα απυ ημ δένια ηαζ 

εζζένπμκηαζ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ υπμο ηαζ αζημφκ ηζξ ημλζηέξ ημοξ 

επζδνάζεζξ ζε δζάθμνα ιένδ ημο ζχιαημξ. Μενζηά παναδείβιαηα είκαζ: 

ηοακζμφπα, θαζκυθδ, ακζθίκδ, δζεεζάκεναηαξ, αηνοθμκζηνφθζμ. 

Ζ πμζυηδηα ή δ δυζδ ιζαξ πδιζηήξ μοζίαξ πμο εζζένπεηαζ ζημκ μνβακζζιυ είκαζ 

πζεακυκ μ πζμ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ, μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεζ ακ ιζα πδιζηή 

μοζία είκαζ επζηίκδοκδ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Αοηή δ ζπέζδ ζζπφεζ βζα υθεξ ηζξ 

πδιζηέξ μοζίεξ, ακελάνηδηα άκ είκαζ θοζζηά απακηχιεκεξ ή ακενχπζκα 

παναζηεοάζιαηα. 

Με ημκ υνμ ημλζηυηδηα πνμζδζμνίγεηαζ δ ζηακυηδηα ιζαξ μοζίαξ κα επδνεάγεζ ηζξ 

γςηζηέξ θεζημονβίεξ εκυξ αζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ, εκυξ γχκημξ μνβακζζιμφ. 

Πνμτπυεεζδ απαναίηδηδ βζα ιζα ηέημζα δνάζδ απμηεθεί δ δοκαηυηδηα ηδξ μοζίαξ 

αοηήξ ή /ηαζ ηςκ ιεηααμθζηχκ ηδξ ή ηαθφηενα ηςκ πνμζυκηςκ αζμιεηαηνμπήξ ηδξ 

κα θεάζμοκ ζημκ ηαηάθθδθμ οπμδμπέα ημο αζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ κα 

παναιείκμοκ εηεί ζε ιζα επανηχξ ορδθή ζοβηέκηνςζδ βζα έκα ζηακυ πνμκζηυ 

δζάζηδια. Έηζζ είκαζ αοημκυδημ υηζ αθθαβέξ ζηδ δυζδ, ζηδκ μδυ πμνήβδζδξ ηαζ 

ζηδ δζάνηεζα επίδναζδξ εκυξ ημλζημφ πανάβμκηα, ιπμνεί κα επδνεάζμοκ, ηαηά 

ηνυπμ ζαθή ηαζ ηαεμνζζιέκμ ηδκ ακηαπυηνζζδ ημο αζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ζε 

αοηυκ, πςνίξ υιςξ κα απμηθείεηαζ ηαζ δ ειθάκζζδ ιζαξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ άθθςκ 

ακηζδνάζεςκ, αηυιδ ηαζ υηακ μζ πανάιεηνμζ αοηέξ παναιέκμοκ ζηαεενέξ. 

Μενζηέξ απυ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ πμο εζζένπμκηαζ 

ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ απμαάθθμκηαζ αιεηάαθδηεξ. Άθθεξ ιεηααμθίγμκηαζ ηαζ 

ηα πνμζυκηα ιεηααμθζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ημλζηά απυ ηζξ 

ίδζεξ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ. Μενζηέξ απμεδηεφμκηαζ πνμζςνζκά ζε υνβακα ημο 

ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Σεθζηά μζ 

πενζζζυηενεξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ ηα πνμζυκηα ιεηααμθζζιμφ ημοξ 

απμιαηνφκμκηαζ ιε ηα μφνα, ηα ηυπνακα, ημκ ζδνχηα ηαζ ημκ εηπκευιεκμ αένα. 

ΣΟΞΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ: Οζ επζπηχζεζξ ηδξ έηεεζδξ ζε 

πδιζηέξ μοζίεξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ςξ ελήξ: 

• Ολείεξ επζδνάζεζξ: ιζα ιζηνήξ δζάνηεζαξ έηεεζδ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ημλζηχκ πδιζηχκ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ άιεζδ ακηίδναζδ, πνμηαθεί ενεεζζιυ, 

αηυιδ ηαζ ημκ εάκαημ. 

• Υνυκζεξ επζδνάζεζξ: παναηεηαιέκδ ή επακεζθδιιέκεξ εηεέζεζξ ζε παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ επζαθααχκ μοζζχκ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία 

παεήζεςκ πμο πνεζάγμκηαζ ημκ πνυκμ ημοξ βζα κα ακαπηοπεμφκ. 

• Ακαζηνέρζιεξ (πνμζςνζκέξ) επζδνάζεζξ: ηαηάζηαζδ πμο ελαθακίγεηαζ ιε ηδκ 

απμιάηνοκζδ απυ ημκ ημλζηυ πανάβμκηα. 

• Μδ ακαζηνέρζιεξ (ιυκζιεξ) αθάαεξ: Μζα επίδναζδ πμο πνμηαθεί ζοκεπή, 

αθαπηζηή επίδναζδ ζημκ μνβακζζιυ, αηυιδ ηαζ ακ δ έηεεζδ ζηδ πδιζηή μοζία 

παφεζ κα οθίζηαηαζ. 
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• Σμπζηή δνάζδ: Ζ πδιζηή μοζία πνμηαθεί αθάαδ ζημ ζδιείμ ηδξ επαθήξ ή ηδκ 

είζμδμ. 

• οζηδιαηζηέξ αθάαεξ: Ζ πδιζηή μοζία εζζένπεηαζ ζημ ζχια, απμννμθάηαζ ηαζ 

ιεηαθένεηαζ ζηα δζάθμνα υνβακα ημο ζχιαημξ, υπμο ηαζ πνμηαθμφκηαζ αθάαεξ. 

ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιζα πδιζηή μοζία ιπμνεί κα έπεζ πενζζζυηενεξ απυ 

ιία επίδναζδ, ακαθυβςξ ηδξ μδμφ εζζυδμο, ιεηαθμνάξ ημο ηαζ ηδξ 

απμννμθδεείζδξ ζοβηέκηνςζδξ. 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ: 

• ΔΤΦΛΔΚΣΔ ΟΤΗΔ 

• ΠΟΛΤ ΔΤΦΛΔΚΣΔ 

• ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΤΦΛΔΚΣΔ 

• ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΟΤΗΔ  

• ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ: 

• Σμλζηέξ μοζίεξ 

• Πμθφ ημλζηέξ μοζίεξ 

• Δπζαθααείξ μοζίεξ 

• Γζαανςηζηέξ μοζίεξ 

• Δνεεζζηζηέξ μοζίεξ 

• Κανηζκμβυκεξ μοζίεξ 

• Μεηαθθαλζμβυκεξ μοζίεξ 

• Σμλζηέξ ζηδκ ακαπαναβςβή μοζίεξ 

 
2α. ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

Δίκαζ αένζμ άπνςιμ, άβεοζημ ηαζ άμζιμ, ιε εζδζηυ αάνμξ 0,967. Με ημ μλοβυκμ ή 

ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα ζπδιαηίγεζ ιίβιαηα εηνδηηζηά. 

Πανάβεηαζ ηαηά ηδκ αηεθή ηαφζδ ημο άκεναημξ, αθθά ηαζ μπμζαζδήπμηε άθθδξ 

μνβακζηήξ μοζίαξ, βεκζηυηενα δε πνέπεζ κα εεςνείηαζ ιάθθμκ ςξ δεδμιέκμ υηζ 

ηαφζδ ζε ηθεζζηυ πχνμ (βεβμκυξ ημ μπμίμ ζδιαίκεζ αηιυζθαζνα πηςπή ζε 

μλοβυκμ) πανάβεζ πάκημηε CO. Με ημ μλοβυκμ ή ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα 

ζπδιαηίγεζ ιίβιαηα εηνδηηζηά 

Κφνζεξ πδβέξ δδθδηδνίαζδξ ιε CO απμηεθμφκ: Γεκκήηνζεξ θοζζημφ αενίμο (ζε 

ηθεζζημφξ πχνμοξ π.π. οπυβεζα), ιζηνμφξ ηζκδηήνεξ αεκγίκδξ, ζυιπεξ, ηαηά ηδκ 

ηαφζδ άκεναηα ηαζ λφθμο, ελάηιζζδ αοημηζκήημο, ζηάθδ η.η.θ.. 

Παθαζυηενα ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ μθεζθυηακ, ηονίςξ ζημ βηάγζ 

ημο δζηηφμο ηςκ πυθεςκ ημ μπμίμ πενζείπε 10-20% CO ηαζ δ δζαθοβή ημο ή δ 

αηεθή ηαφζδ ημο απέδζδε ζημ πχνμ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ CO. ηζξ ιένεξ ιαξ, ιεηά 

ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο βηαγζμφ ιε ημ θοζζηυ αένζμ (ιίβια ιεεακίμο-αζεακίμο) ημ 

μπμίμ πενζέπεζ θζβυηενμ απυ 1% CO μ ανζειυξ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ αοημφ ημο 

είδμοξ ιεζχεδηε αζζεδηά. 
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Ηδζαίηενα ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ CO εηπέιπμκηαζ απυ ηζξ θζάθεξ πμο πενζέπμοκ 

ηδνμγίκδ, πνμπάκζμ ή αμοηάκζμ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ 

εένιακζδξ ή ιαβεζνέιαημξ πμο θεζημονβμφκ ζε πενζμνζζιέκμοξ πχνμοξ π.π. 

ηνμπυζπζηα, ζηδκέξ. CO πανάβεηαζ επίζδξ απυ υθεξ ηζξ ιδπακέξ εζςηενζηήξ 

ηαφζεςξ, πενζέπεηαζ ζηα αένζα ηςκ ελαηιίζεςκ ηςκ αοημηζκήηςκ ζε πμζμζηυ 7% 

πενίπμο. Έπεζ οπμθμβζζεεί υηζ υηακ δ ιδπακή εκυξ αοημηζκήημο είκαζ ακαιιέκδ ζε 

ηθεζζηυ βηανάγ ζπδιαηίγμκηαζ εακαηδθυνεξ ζοβηεκηνχζεζξ CO ζημ πχνμ αοηυ 

ιέζα ζε 5΄. Δπίζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα πονηαβζχκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ηαημζηίεξ πμο 

πενζέπμοκ πμθθά εφθθεηηα πμθοιενή οθζηά. ηδ θφζδ ημ ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναημξ είκαζ μ ζοπκυηενα απακηχιεκμξ πδιζηυξ νοπακηήξ ημο πενζαάθθμκημξ 

ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ. Πανάβεηαζ ηυζμ απυ ηζξ θοζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ 

π.π. μλείδςζδ ημο ιεεακίμο ηαζ άθθςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ζηδκ αηιυζθαζνα, 

απυ ηζξ πονηαβζέξ ηςκ δαζχκ, ηα δθαζζηεζαηά αένζα, αθθά ηαζ απυ ηα θοηά ηαηά 

ηδκ πενίμδμ ηδξ αθάζηδζδξ υζμ ηαζ απυ ηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Πμζμζηυ 20% πενίπμο ηζξ νφπακζδξ απυ CO πμο απμδίδεηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ εηπέιπεηαζ απυ ηδ αζμιδπακία ηαζ απυ ηδκ ηαφζδ ηςκ 

απμννζιιάηςκ, εκχ 60% απυ ηδκ αηεθή ηαφζδ ηδξ αεκγίκδξ ζηζξ ιδπακέξ ηςκ 

αοημηζκήηςκ. ηδ αζμιδπακία πνδζζιμπμζείηαζ ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα βζα ηδκ 

παναβςβή εκχζεςκ, υπςξ ακοδνίηδ, πμθοακεναηζηά, θςζβέκζμ, πθςνζμφπμ 

ανβίθζμ, μλζηυ μλφ, μλζηυ ακοδνίηδ, ιονιδηζηυ μλφ. Δπαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε 

αολδιέκδ πμζυηδηα ημο ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα απμηεθεί ζδιακηζηή ακδζοπία 

βζα ημοξ πονμζαέζηεξ, ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζηδκ ηνμπαία, ημοξ ακεναηςνφπμοξ, 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ποηήνζμ, ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζηα δζυδζα ηθπ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιεηαθθμονβία, ζηδ αζμιδπακία πθαζηζηχκ ηαζ ςξ πδιζηυ 

εκδζάιεζμ.  

ΣΟΞΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ 

Α) ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 

Σμ εζζπκευιεκμ CO απμννμθάηαζ ηαπφηαηα ηαζ ιυκμ απυ ημοξ πκεφιμκεξ. 

Μεηά ηδ βνήβμνδ δζάποζδ ημο απυ ηζξ ηορεθίδεξ πενκά ζηδκ ηοηθμθμνία ηαζ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αζιμζθαζνίκδ εηδζχημκηαξ απυ ηζξ εέζεζξ ζφκδεζδξ ημ μλοβυκμ. 

Ζ έκςζδ πμο ζπδιαηίγεηαζ είκαζ δ ακεναηοθαζιμζθαζνίκδ ΖbCO, δ ζοβηέκηνςζδ 

ηδξ μπμίαξ ζημ αίια εηθνάγεηαζ ιε ημ επί ημζξ % πμζμζηυ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ πμο 

έπεζ ζοκδεεεί. 

Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πνυζθδρδ ημο ιμκμλεζδίμο ημο άκεναημξ ηαζ 

ημ ζπδιαηζζιυ HbCO είκαζ:  

• Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο CO ζημκ εζζπκευιεκμ αένα. 

• Ζ δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ. 

• Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ πνζκ απυ ηδκ έηεεζδ. 

• Ο νοειυξ αενζζιμφ ηςκ πκεοιυκςκ. 

Ζ ιενζηή πίεζδ ημο μλοβυκμο ζηα ηνζπμεζδή ηςκ πκεοιυκςκ απμηεθεί επίζδξ 

ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ημκ ημνεζιυ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ ιε CO. (ε άημια πμο 

γμοκ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ, υπμο δ πίεζδ ημο μλοβυκμο είκαζ παιδθυηενδ, 



 

30 
 

παναηδνμφκηαζ ορδθυηενα πμζμζηά ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ απυ αοηά πμο 

ακαιέκεηαζ κα ζπδιαηζζεμφκ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ημο CO ζημκ αηιμζθαζνζηυ 

αένα ζημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ). 

Β) ΑΠΔΚΚΡΗΖ 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημο πνμζθαιαακμιέκμο CO απμιαηνφκεηαζ πςνίξ 

αζμιεηαηνμπή, ιε εκενβυ εηπκμή απυ ημοξ πκεφιμκεξ, εκχ < απυ 1% μλεζδχκεηαζ 

ζημκ μνβακζζιυ πνμξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Σα ζημζπεία αοηά δεκ ζζπφμοκ ζε 

πενζπηχζεζξ μλείαξ δδθδηδνίαζδξ ιε CO.  

Ο πνυκμξ ηδξ αζμθμβζηήξ διζγςήξ ημο CO ζε άημια πμο ανίζημκηαζ ζε δνειία ηαζ 

ζημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ είκαζ πενίπμο 4 ιε 5 χνεξ. Ζ ιενζηή πίεζδ ημο 

μλοβυκμο ζημ αίια είκαζ πνμθακχξ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ηαπφηδηα 

δζάζπαζδξ ηδξ HbCO, αθμφ ηαζ ημ μλοβυκμ ηαζ ημ ιμκμλείδζμ ακηαβςκίγμκηαζ βζα 

ηδκ ζφκδεζδ ημοξ ιε ηδκ αζιμζθαζνίκδ. Έηζζ ακ ημ άημιμ πνμζθαιαάκεζ 

πενζζζυηενμ αένα (ακ αολδεεί μ νοειυξ ή ημ αάεμξ ηδξ ακαπκμήξ) ή ακ μ 

εζζπκευιεκμξ αέναξ έπεζ αολδιέκδ πενζεηηζηυηδηα ζε μλοβυκμ, ηυηε ιεζχκεηαζ μ 

πνυκμξ διζγςήξ ηδξ HbCO ζε 80΄, εκχ δ πμνήβδζδ μλοβυκμο ιε πίεζδ 3 

αηιμζθαζνχκ ημκ ιεζχκεζ ζε 25΄ πενίπμο.  

Ζ απέηηνζζδ ημο CO είκαζ ηυζμ ηαπφηενδ υζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ πμζμζηυ ηδξ 

ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ, θυβς ηδξ δζαθμνάξ ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ ημο CO ζημ αίια 

ηαζ ζημκ ηορεθζδζηυ αένα. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΖΜΔΗΑ ΣΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΑΠΟ CO: Σα πζμ 

ζοκδεζζιέκα ζοιπηχιαηα ηδξ δδθδηδνίαζδξ απυ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα είκαζ μ 

πμκμηέθαθμξ, δ γάθδ, αδοκαιία, καοηία, ειεηυξ, πυκμξ ζημ ζηήεμξ, εθάηηςζδ 

ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ, εμθή υναζδ, ζφβποζδ. Δζζπκμή ορδθχκ 

ζοβηεκηνχζεςκ CO πνμηαθεί απχθεζα ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ εάκαημ. οιπηχιαηα 

ζμαανήξ δδθδηδνίαζδξ απυ CO πενζθαιαάκμοκ ηα πνμακαθενεέκηα ηαεχξ ηαζ 

εοενεεζζηυηδηα, αηαλία, αθθαβή ηδξ δζακμδηζηήξ ηαηάζηαζδξ, άθθα κεονμθμβζηά 

ζοιπηχιαηα, απχθεζα ζοκείδδζδξ, ηχια ηαζ εάκαημξ. 

Σα ζδιεία πενζθαιαάκμοκ ηαποηανδία, ηαπφπκμζα, οπυηαζδ, πμζηίθα κεονμθμβζηά 

εονήιαηα ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ ικήιδξ, δζαηαναπέξ 

αζζεδηζηυηδηαξ ηαζ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ. 

ΚΛΗΝΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ: Ζ ηθζκζηή εζηυκα δζαηνίκεηαζ ζηδκ μλεία ιμνθή ηδξ 

δδθδηδνίαζδξ ηαζ ζηδκ πνμκία. 

ΖΠΗΑ ΠΡΟ ΜΔΣΡΗΑ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ: Πμκμηέθαθμξ, καοηία, γάθδ, έιεημξ, 

αδοκαιία ηαζ ζφβποζδ ζοπκά ακαθένμκηαζ, ιε ημκ πμκμηέθαθμ κα απμηεθεί ημ 

πνμελάνπςκ ζφιπηςια. 

ΟΒΑΡΖ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ: Κχια, απχθεζα ζοκεζδήζεςξ, επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ, 

ηανδζαηέξ αννοειίεξ ηαζ εάκαημξ απμηεθμφκ ζοιπηχιαηα ζμαανυηενδξ έηεεζδξ 

ηαζ ακηακαηθμφκ αθάαδ ζημ ζφζηδια μνβάκςκ (εβηέθαθμξ - ηανδζά) πμο έπμοκ 

ηδκ ορδθυηενδ γήηδζδ ζε μλοβυκμ. οιπηχιαηα κεονμροπζαηνζηήξ θφζεςξ πμο 

πενζθαιαάκμοκ, άκμζα, αικδζία, ρφπςζδ, πανηζκζμκζζιυ, πμνεία, απναλία, 

κεονμπάεεζεξ, δοζημθία ζοβηεκηνχζεςξ, ηαεχξ ηαζ αθθαβή ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 
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ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ 2 ςξ 40 διένεξ ιεηά ηδκ ανπζηή έηεεζδ. Γοζηοπχξ 

δεκ οπάνπμοκ πνμβκςζηζημί δείηηεξ βζα ημ πμζμζ εα ακαπηφλμοκ 

κεονμροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ανπζημφ δείβιαημξ ηδξ 

ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ ή ημ επίπεδμ ηδξ ζμαανυηδηαξ ηδξ δδθδηδνζάζεςξ. 

ΟΦΘΑΛΜΟΗ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Δθθείιιαηα ημο μπηζημφ πεδίμο, αιθζαθδ-

ζηνμεζδμπάεεζα, μπζζεμαμθαζηή κεονίηζδα ειθακίγμκηαζ ζε ιεηαβεκέζηενδ θάζδ. 

ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ  (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Κμθπζηέξ ηαζ ημζθζαηέξ αννοειίεξ, ηανδζαηυ 

απμηθεζζιυ, οπυηαζδ, δθεηνμηανδζμβναθζηέξ αθθμζχζεζξ ηανδζαηήξ ζζπαζιίαξ 

ιπμνεί κα ζοιαμφκ ζε ζμαανέξ πενζπηχζεζξ δδθδηδνίαζδξ. 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Σαπφπκμζα, ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα, 

δφζπκμζα ηαζ πκεοιμκζηυ μίδδια ιπμνεί κα ζοιαμφκ. 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ) : Ολείεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ 

πενζθαιαάκμοκ, ηεθαθαθβία, απχθεζα ζοκεζδήζεςξ, ζπαζιμφξ, γάθδ, ζφβποζδ, 

ηχια.  

Ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ιπμνεί κα ειθακζζημφκ ιένεξ ςξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ 

έηεεζδ ζε CO. Σμ πνμπςνδιέκμ ηδξ δθζηίαξ ηαεχξ ηαζ μζ κεονμθμβζηέξ 

ακςιαθίεξ πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μλείαξ εηεέζεςξ θαίκεηαζ κα 

απμηεθμφκ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο. μαανέξ πανεκένβεζεξ πμο ιπμνεί 

κα πνμηφρμοκ είκαζ μ απμπνμζακαημθζζιυξ, δ οπμηζκδζία, ζφβποζδ, αθαθία, 

ζμαανή απχθεζα ικήιδξ, δζαηαναπέξ αάδζζδξ, αηνάηεζα, δζαηαναπέξ ηδξ μιζθίαξ, 

ηνυιμξ, ηχια, απχθεζα μνάζεςξ, ηζκδηζηέξ δζαηαναπέξ, πανηζκζμκζζιυξ. 

Λζβυηενμ ζμαανέξ πανεκένβεζεξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηεθαθαθβία, ακμνελία, 

καοηία, απάεεζα, θήεανβμξ, απχθεζα ικήιδξ, εοενεεζζηυηδηα, αθθαβή 

πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ γάθδ. 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Ναοηία ηαζ ειεηυξ είκαζ 

ημζκά ζοιπηχιαηα ηαζ ιπμνεί κα ιζιδεμφκ μλεία βαζηνεκηενίηζδα ή ηνμθζηή 

δδθδηδνίαζδ. 

ΟΤΡΟΓΔΝΝΖΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Αζιαημονία, 

θεοηςιαημονία, κεθνζηή ακεπάνηεζα, ιομζθαζνζκμονία ηαζ μλεία ζςθδκανζαηή 

κέηνςζδ έπεζ ακαπηοπεεί ζε ζμαανέξ πενζπηχζεζξ δδθδηδνζάζεςκ. 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Σα επίπεδα ηδξ ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ 

ιπμνεί ανπζηά κα είκαζ αολδιέκα ιεζχκμκηαζ ναβδαία ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ απυ 

ημ πχνμ εηεέζεςξ ηαζ ηδξ πμνήβδζδξ μλοβυκμο ( ιεζχκεηαζ αηυια πζμ πμθφ μ 

πνυκμξ διίζεζαξ γςήξ ηδξ ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ). 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Πμιθμθοβχδεζξ αθάαεξ 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ δδθδηδνίαζδ απυ CO ειθακίγμκηαζ βεκζηά ιέζα ζε 24 

χνεξ απυ ηδκ έηεεζδ ηαζ ακεονίζημκηαζ ζοκήεςξ ζηζξ παθάιεξ ηαζ ηα πέθιαηα. 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ : Έηεεζδ ζε CO ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ 

είκαζ ηεναημβυκμξ, ελανηάηαζ αέααζα απυ ημ ζηάδζμ ηδξ εβηοιμζφκδξ. Σμ έιανομ 

είκαζ πζμ εοάθςημ ζημ CO απυ υηζ δ ιδηένα.  

ΓΗΑΓΝΧΖ: Ζ δδθδηδνίαζδ απυ CO είκαζ δφζημθμ κα δζαβκςζεεί βζαηί ηα 

ζοιπηχιαηα είκαζ ιδ εζδζηά ηαζ ιζιμφκηαζ άθθεξ παεήζεζξ,( π.π. μνζζιέκα 
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ζοιπηχιαηα ιμζάγμοκ ιε αοηά ηδξ βαζηνεκηενίηζδαξ καοηία-ειεηυξ-δζάννμζα ηαζ 

ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ζε ζοβηεκηνχζεζξ HbCO > απυ 30% ηαζ ζοπκυηενα ζηα 

παζδζά. ε ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ δ ηθζκζηή εζηυκα είκαζ υιμζα ιε αοηή ηςκ 

εβηεθαθζηχκ παεήζεςκ, υβηςκ ημο εβηεθάθμο, ηανδζαηχκ παεήζεςκ, ηδξ 

πμθθαπθήξ ζφβποζδξ, ημο πανηζκζμκζζιμφ, ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ, ημο ηεηάκμο, ηδξ 

δδθδηδνζάζεςξ ιε μζκυπκεοια ή ιε άθθα ηαηαζηαθηζηά ημο ΚΝ) βζ αοηυ ηαζ δ 

δζαθμνζηή δζάβκςζδ είκαζ απαναίηδηδ. 

Δκδείλεζξ πμο εα πνέπεζ κα εέημοκ ζε οπμρία βζα ηδκ δδθδηδνίαζδ ιε CO 

απμηεθεί δ απμοζία πονεημφ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμακαθενεέκηα ζοιπηχιαηα, ημ 

ζζημνζηυ έηεεζδξ, ηαεχξ ηαζ δ πανμοζία άθθςκ ακενχπςκ ιε πανυιμζα 

ζοιπηχιαηα. 

Δπίζδξ δ HbCO έπεζ έκημκμ νυδζκμ πνχια, δ πανμοζία ηδξ ζηα ηνζπμεζδή δίκεζ 

ζημ δένια, ζημοξ αθεκκμβυκμοξ ηαζ ζηα κφπζα ιζα παναηηδνζζηζηή πνμζά. Σμ 

νυδζκμ αοηυ πνχια υιςξ ζοπκά απμοζζάγεζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ή είκαζ 

δφζημθμ κα δζαηνζεεί ζε ιεθαιρά κφπζα. 

ΤΝΗΣΧΜΔΝΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ: Οζ παναηάης ζαηνζηέξ δζαδζηαζίεξ εα 

πνέπεζ κα δζαηίεεκηαζ βζα ηάεε ενβαγυιεκμ μ μπμίμξ εηηίεεηαζ ζε ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναηα ζε δοκδηζηά επζηίκδοκα επίπεδα: Έκα πθήνεξ ζζημνζηυ ηαζ θοζζηή 

ελέηαζδ. Δλέηαζδ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ, ημο πκεοιμκζημφ ζοζηήιαημξ, 

ημο αίιαημξ, ηαζ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Μζα πθήνδξ ελέηαζδ αίιαημξ 

εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ. Οζ πνμακαθενεείζεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ πνέπεζ 

κα επακαθαιαάκμκηαζ ζε εηήζζα αάζδ, ιε ηδκ ελαίνεζδ υηζ έκαξ πνμζδζμνζζιυξ 

ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ εα πνέπεζ κα εηηεθείηαζ ζε μπμζαδήπμηε ζηζβιή 

ειθακίγμκηαζ ζοιπηχιαηα ημλζηυηδηαξ.  

ΔΤΠΑΘΔΗ ΟΜΑΓΔ: Βνέθδ, παζδζά, δθζηζςιέκμζ, άημια ιε αολδιέκμ 

ιεηααμθζζιυ, άημια ιε ηανδζμακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, άημια ιε ζζημνζηυ 

ακαζιίαξ - εονεμημλίηςζδξ - εβηεθαθζηήξ αββεζαηήξ κυζμο - ηαπκζζηέξ, υπςξ 

επίζδξ μζ αθημμθζημί ειθακίγμοκ ζδζαίηενδ εοαζζεδζία ζημ ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναηα. Οζ εβηοιμκμφζεξ είκαζ επίζδξ εοαίζεδηεξ ζηζξ επζδνάζεζξ ηδξ εηεέζεςξ 

ζημ CO. (Σμ αένζμ δζαπενκά εφημθα ημκ πθαημφκηα ηαζ ημ έιανομ είκαζ ελαζνεηζηά 

εοαίζεδημ). Βανείξ ηαπκζζηέξ ιπμνεί κα έπμοκ επίπεδα ακεναηοθαζιμζθαζνίκδξ 

ιέπνζ ηαζ 15-17%. 

ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ:  

- OSHA PEL: 50ppm TWA. Μεηά απυ ιζα 8ςνδ αάνδζα  

- NIOSH REL: 35ppm TWA ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ 10ςνδξ ενβαζίαξ, ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιζα 15θεπηδξ ενβαζίαξ κα ιδκ λεπενκά ηα 200ppm. 

- ACGIH TLV: 25ppm TWA. Μεηά απυ ιζα 8ςνδ αάνδζα.  

- ΑΜΔΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΧΖ Ζ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ : 1200ppm  

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ 

ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ.) Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα 
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κενμφ (υπζ οπυ πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Μένζικα χζηε ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ 

εκήιενμ βζα ηδκ ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία.  

 
2β. ΝΔΦΣΗ 

 

Σμ κέθηζ είκαζ έκα ιίβια μοζζχκ πμο μκμιάγμκηαζ ηενπέκζα, ηαζ ηονίςξ πζκεκίμο. 

Νέθηζ ελάβεηαζ απυ λφθμ πεφημο, ή απυ νμηακίδζα. Έπεζ ιεβαθφηενδ μζηζαηή 

πνήζδ ςξ δζαθφηδξ απυ υηζ ζηδκ αζμιδπακία. Γδθδηδνζάζεζξ ζοιααίκμοκ ηαζ απυ 

ηδκ εζζπκμή αηιχκ ζδζαίηενα ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ (πχνμζ πνμζθάηςξ 

εθαζμπνςιαηζζεέκηεξ).Δίκαζ ενεεζζηζηυ ηαζ έπεζ ακαζζεδζζμβυκμ δνάζδ. Δίκαζ 

έκαξ απυ ημοξ θίβμοξ δζαθφηεξ πμο πνμηαθεί αθθενβζηή δενιαηίηζδα ελ επαθήξ. Ζ 

ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο 

πεφημο. Ζ εοαζζεδζία ζημ εονςπασηυ πεφημ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ υηζ ζημ 

αιενζηάκζημ. Λυβς ηδξ ζοπκυηδηαξ ηδξ αθθενβζηήξ δενιαηίηζδαξ, δ δζαεεζζιυηδηα 

ημο ηενεαζκεεθαίμο είκαζ ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκδ. 

ΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ: Ολεία έηεεζδ: Σα ζδιεία ηαζ ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ μλείαξ έηεεζδξ εζζπκμήξ ζε κέθηζ εκδέπεηαζ κα πνμηαθέζμοκ 

ενεεζζιυ ημο δένιαημξ, ηςκ μθεαθιχκ, ηςκ αθεκκμβυκςκ, ηαζ ημο ακχηενμο 

ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, ζζεθυννμζα, αήπα, πυκμ ζημ ζηήεμξ, ηαζ δοζημθία 

ζηδκ ακαπκμή, ζφβποζδ, ηεθαθαθβία, γάθδ, καοηία, άβπμξ, επχδοκδ μφνδζδ, 

μφνδζδ αζιαηδνή, ή ιεζςιέκδ παναβςβή μφνςκ. Σα ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα ηδξ 

ηαηάπμζδξ πενζθαιαάκμοκ αίζεδια ηαφζμο ζημ ζηυια ηαζ ημ θάνοββα, καοηία, 

έιεημξ (ηα ειέζιαηα έπμοκ παναηηδνζζηζηή μζιή, αθ αθάπμξ), δζάννμζα, ημζθζαηυ 

άθβμξ ηαζ ζφβποζδ, αηαλία, θήεανβμ ηαζ επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ, πονεηυξ, αολδιέκμξ 

ηανδζαηυξ νοειυξ. 

Ζ πνυκζα έηεεζδ: διεία ηαζ ζοιπηχιαηα ηδξ πνυκζαξ έηεεζδξ ζε κέθηζ 

πενζθαιαάκμοκ δενιαηίηζδα ή έηγεια, ιε ενεεζζιυ, ενοενυηδηα, μίδδια, ηαζ 

ιζηνέξ ή ιεβάθεξ θμοζηάθεξ ζημ δένια ιε οβνυ. Οζ ενβαγυιεκμζ πμο εηηίεεκηαζ ζε 

ηενπέκζα (έκα ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο κέθηζ) βζα πενζζζυηενμ απυ 5 πνυκζα ιπμνεί 

επίζδξ κα δζαηνέπμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ κα ακαπηφλμοκ ηανηίκμ ημο πκεφιμκα. 

Πθδεοζιμί αολδιέκμο ηζκδφκμο: Άημια ιε πνμτπάνπμοζεξ δζαηαναπέξ δένιαημξ, 

αζεέκεζα ημο ήπαημξ, πνυκζα ακαπκεοζηζηή κυζμ ηαζ κεθνζηή κυζμ. 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα πνέπεζ κα δμεεί ζε 

παεήζεζξ ή αθθενβίεξ ημο δένιαημξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ επακαθδπηζηχκ 

ελεηάζεςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ έκα πθήνεξ επαββεθιαηζηυ ζζημνζηυ. Έθεβπμξ ημο 

ήπαημξ, ηςκ κεθνχκ ηαζ ημο ακαπκεοζηζημφ εα πνέπεζ κα δζελάβεηαζ ακά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα. Γεκ έπεζ πνμξ ημ πανυκ απμδεηηυξ ηάπμζμξ αζμθμβζηυξ 

δείηηδξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ εηεέζεςξ ζημ κέθηζ. 

ΠΗΘΑΝΔ ΟΓΟΗ ΔΚΘΔΖ: Ζ έηεεζδ ζημ κέθηζ πνμηφπηεζ ιέζς ηδξ εζζπκμήξ, 

ηαηάπμζδξ ηαζ ηδξ δενιαηζηήξ απμννυθδζδξ αοημφ. Δπίζδξ απυ ηδκ ηαηάπμζδ 
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ιμθοζιέκμο απυ κέθηζ κενμφ. Αηυιδ, θυβς ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ημο απυ ημ white 

spirit έπμοκ ιεζςεεί μζ αθθενβζηέξ επαββεθιαηζηέξ ημο επζπηχζεζξ ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ:  

OSHA Standards: Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 100 ppm 

(560 mg/cu m). 

Threshold Limit Values: 8 hr Time Weighted Avg (TWA): 20 ppm, sensitization. 

Καηδβμνία Α4- δεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ ηανηζκμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ. 

NIOSH Recommendations: Recommended Exposure Limit: 10 Hr Time-Weighted 

Avg: 100 ppm (560 mg/cu m). 

Immediately Dangerous to Life or Health: 800 ppm 

Πνμεζδμπμίδζδ: Σμ υνζμ μζιήξ βζα κέθηζ είκαζ 200 (ppm) ημο αένα. 

Δνεεζζιυξ ηςκ μθεαθιχκ: Σμ υνζμ ημο κέθηζ βζα ενεεζζιυ ζηα ιάηζα είκαζ 175 

ppm. 

ΠΖΓΔ ΔΚΘΔΖ: 

• ηζξ ηαναιέθεξ ηαζ ηζίπθεξ ςξ ανςιαηζηή φθδ. 

• Καηαζηεοή ζοκεεηζημφ εθαίμο πεφημο, πνήζδ ζε εκημιμηηυκα, απμθοιακηζηά, 

ανχιαηα, ηα ακενχπζκα ηαζ ηηδκζαηνζηά θάνιαηα, ημκςηζηέξ αθμζθέξ, 

απμζιδηζηά, ηαζ ανχιαηα. 

• Καηά ηδκ ηαηαζηεοή παπμοηζζμφ, ημογίκαξ, επίπθςκ, ηαζ αενκζηζχκ. Παναζηεοή 

ζοκεεηζηχκ ηαιθμνάξ ηαζ ιεκευθδξ, οθζηά ηαεανζζιμφ, ιεθάκζα, ζηυημξ, 

ιαζηίπεξ, ημπή ηαζ θείακζδ, δζαθοηζηά πνςιάηςκ, απμθοιακηζηά, πνχιαηα. 

• Υνήζδ ςξ ανπζηυ ζοζηαηζηυ ζηδκ παναβςβή ιζαξ πμζηζθίαξ πηδηζηχκ αάζεςκ 

• Υνήζδ ςξ δζαθφηδξ ηαζ δζαθοηζηυ βζα ααθέξ, αενκίηζα, ηενζά, νδηίκεξ, θίπδ, 

έθαζα, θαηέξ ηαζ ηαμοηζμφη. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ:  

ε πενίπηςζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ, αθαζνέζηε ημ εφια απυ ηδκ πεναζηένς έηεεζδ, 

βζα κα ζηείθεηε ζαηνζηή αμήεεζα. 

- Έηεεζδ μθεαθιχκ: Ακ ημ κέθηζ ή έκα δζάθοια πμο πενζέπεζ κέθηζ, πέζεζ ζηα 

ιάηζα, λεπθφκεηε ηα αιέζςξ ιε άθεμκμ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά, 

ακαζδηχκμκηαξ πενζζηαζζαηά ημ άκς ηαζ ηάης αθέθανμ. Εδηήζηε ζαηνζηή 

αμήεεζα ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ. 

- Έηεεζδ ημο δένιαημξ: Ακ κέθηζ ή έκα δζάθοια πμο πενζέπεζ κέθηζ πέζεζ ζημ 

δένια, δ πενζμπή αοηή εα πνέπεζ κα πθοεεί ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ. Ακ μ ενεεζζιυξ 

επζιέκεζ ή ιία ιεβάθδ επζθάκεζα δένιαημξ έπεζ πνμζαθδεεί, γδηήζηε ζαηνζηή 

αμήεεζα. 

- Δζζπκμή: Δάκ έπεηε εζζπκεφζεζ αηιμφξ απυ κέθηζ, ιεηαηζκήζηε ημ εφια αιέζςξ 

ζημκ ηαεανυ αένα ηαζ γδηήζηε ζαηνζηή θνμκηίδα υζμ ημ δοκαηυκ ζοκημιυηενα. Ακ 

ημ εφια δεκ ακαπκέεζ, εηηεθέζηε ηανδζμπκεοιμκζηή ακάκδρδ. Δάκ δ ακαπκμή 

είκαζ δφζημθδ, δχζηε μλοβυκμ. Γζαηδνήζηε ημ εφια γεζηυ ηαζ ήζοπμ ιέπνζ κα 

θηάζεζ δ ζαηνζηή αμήεεζα. 
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- Καηάπμζδ: Μδκ πνμηαθείηε έιεημ. Ακ ηαηαπζείηε κέθηζ ή έκα δζάθοια ημο, δχζηε 

ζημ εφια ανηεηά πμηήνζα κενυ βζα κα πζεζ. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. 

Γζαηδνήζηε ημ εφια γεζηυ ηαζ ήζοπμ ιέπνζ κα θηάζεζ δ ζαηνζηή αμήεεζα. 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: Απαγνξεχεηαη ημ ηάπκζζια ζε πχνμοξ απμεήηεοζδξ ή 

πνήζδξ. Πνμζηαηεφζηε ηα δμπεία απυ θοζζηή θεμνά. Οζ θαημί επαθήξ δεκ 

πνέπεζ κα θμνζμφκηαζ ηαηά ηδκ ενβαζία ιε αοηυ ημ πδιζηυ. 

Οπμζαδήπμηε νμφπα πμο έπμοκ ιμθοκεεί ιε οβνυ κέθηζ πνέπεζ κα αθαζνμφκηαζ 

αιέζςξ ηαζ ακ έπμοκ ένεεζ ζε επαθή ιε εζδζηή πνμζηαηεοηζηή εκδοιαζία εα 

πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ αιέζςξ ιε πνμζμπή. Σέημζα εκδφιαηα δεκ πνέπεζ κα 

θμνεεμφκ λακά ιέπνζ ημ κέθηζ κα αθαζνεεεί ηεθείςξ απυ αοηά (πνέπεζ κα 

απμιμκχκμκηαζ ζε ηθεζζηά δμπεία).Ακ ηα νμφπα πνυηεζηαζ κα πθοεμφκ ή κα 

ηαεανζζημφκ βζα κα αθαζνεεεί ημ κέθηζ, ημ πνυζςπμ πμο εηηεθεί ηδ θεζημονβία εα 

πνέπεζ κα εκδιενχκεηαζ βζα ηζξ επζηίκδοκεξ ζδζυηδηέξ ημο. Δπίζδξ, δεκ πνέπεζ κα 

ένπμκηαζ ζε άιεζδ πνμζςπζηή επαθή ιε άημια πμο ενβάγμκηαζ ζηδκ ζοθθμβή ηαζ 

απμιάηνοκζδ ηςκ ιμθοζιέκςκ νμφπςκ. Μεηά ημ πέναξ ημο ηαεανζζιμφ εα 

πνέπεζ κα βίκεηαζ επακέθεβπμξ ημο νμοπζζιμφ πνμηεζιέκμο κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ. Σα ιμθοζιέκα εκδφιαηα δεκ 

πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ζημ ζπίηζ ζημ ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ, αθθά εα πνέπεζ κα 

παναιέκμοκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ημοξ βζα ημκ ηαεανζζιυ. 

Οζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηαζ κα οπμπνεμφκηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ 

πνμζηαηεοηζηά βοαθζά βζα ηοπυκ επαθή ημο οβνμφ κέθηζ ιε ηα ιάηζα. Ο 

ενβαγυιεκμξ πνέπεζ κα πθέκεηε αιέζςξ εθυζμκ ημ δένια έπεζ ιμθοκεεί.  

 
2γ. ΑΜΜΧΝΗΑ 

 

Ζ αιιςκία είκαζ αένζμ άπνςιμ ιε παναηηδνζζηζηή δεζηηζηή μζιή. Τβνμπμζείηαζ 

εφημθα ιε ρφλδ ή πίεζδ, είκαζ οδνμδζαθοηή. Σμ δε οδαηζηυ ηδξ δζάθοια (ΝΖ4ΟΖ) 

οδνμλείδζμ ημο αιιςκίμο, έπεζ ηδκ ίδζα δδηηζηή μζιή, υπςξ ηαζ ημ αένζμ.  

Ζ αιιςκία ιπμνεί επίζδξ κα ζοκδοαζεεί ιε άθθεξ μοζίεξ βζα κα ζπδιαηίζμοκ 

εκχζεζξ ημο αιιςκίμο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ αθάηςκ υπςξ πθςνζμφπμ 

αιιχκζμ, εεζζηυ αιιχκζμ, κζηνζηυ αιιχκζμ ηαζ άθθα. 

Ζ αιιςκία είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηα θοηά, ηα γχα ηαζ ηδκ ακενχπζκδ γςή. 

Βνίζηεηαζ ζημ κενυ, ζημ έδαθμξ ηαζ ζημκ αένα ηαζ απμηεθεί ιζα απμθφηςξ 

ακαβηαία πδβή αγχημο βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ. Σμ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηδξ αιιςκίαξ πμο οπάνπεζ ζημ πενζαάθθμκ, πνμένπεηαζ απυ ηδ θοζζηή 

απμζφκεεζδ ηδξ ημπνζάξ, ηςκ κεηνχκ γχςκ ηαζ θοηχκ. 

H αιιςκία πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα ζηδ αζμιδπακία, υπςξ ππ ζηδ αζμιδπακία 

θζπαζιάηςκ δ μπμία ηαθφπηεηαζ ζηζξ παναβςβζηέξ ηδξ δναζηδνζυηδηεξ ιέπνζ ηαζ 

80%, ζηδκ παναζηεοή πθαζηζηχκ, εηνδηηζηχκ, θοημθανιάηςκ, ζοκεεηζηχκ ζκχκ, 

ηαζ άθθςκ πδιζηχκ, ςξ ροηηζηυ αένζμ (ροβεία)ηαζ ζηδκ παναζηεοή πάβμο, ςξ 

ακαζημθέαξ δζάανςζδξ, ζημκ ηαεανζζιυ ηςκ απμεειάηςκ κενμφ, ζακ ζοζηαηζηυ 

ζηα ηαεανζζηζηά μζηζαηήξ ηαζ αζμιδπακζηήξ πνήζεςξ, ζηδ αζμιδπακία : πανηζμφ- 
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πανημπμθημφ, ηαμοηζμφη, ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, ζηδκ ιεηαθθμονβία, ζηδκ 

ηθςζημτθακημονβία, ζηδκ παναζηεοή δενιάηζκςκ εζδχκ ηαζ ζηζξ θανιαηεοηζηέξ 

αζμιδπακίεξ. Αιιςκία πανάβεηαζ επίζδξ ηαζ θοζζηά απυ ηδκ απμζφκεεζδ ηδξ 

μνβακζηήξ φθδξ ηαζ ηάης απυ αζοκήεζζηεξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα θηάζεζ ζε 

επζηίκδοκεξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

Ζ αιιςκία απμηεθεί ηαζ θοζζμθμβζηυ ζοζηαηζηυ ημο μνβακζζιμφ, είκαζ βκςζηυ 

πςξ ηα μφνα πενζέπμοκ 0,05 mg/dl πενίπμο εκχ ημ αίια 0,3 mg/dl πενίπμο. 

Δπίζδξ ζπδιαηίγεηαζ ζημ έκηενμ απυ ηδκ μονία ή απυ άθθα πνμζυκηα 

απμζφκεεζδξ ηςκ θεοηςιάηςκ ιε ηδκ επίδναζδ ιζηνμμνβακζζιχκ. ε μοναζιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ζπδιαηίγεηαζ αιιςκία ηαζ ζηδ ζημιαηζηή ημζθυηδηα, θυβς ηδξ 

φπανλδξ ζημ ζίεθμ μονίαξ ηαζ ιάθζζηα ζε ζοβηέκηνςζδ ίζδ ιε αοηήκ ημο αίιαημξ. 

Μεβάθα πμζά αιιςκίαξ πανάβμκηαζ ηαζ ιέζα ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ ζε 

πενζπηχζεζξ ηοζηίηζδμξ, ιεηααάθθμκηαξ έηζζ ημ ph ηςκ μφνςκ ζε αθηαθζηυ. 

Σοπαίεξ δδθδηδνζάζεζξ παναηδνμφκηαζ ζε ενβάηεξ αζμιδπακζχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ αιιςκία, ζε αβνυηεξ, ηηδκμηνυθμοξ ή ζε ενβαγυιεκμοξ ζε πδιζηά 

ενβαζηήνζα απυ ηοπαία εναφζδ θζαθχκ αιιςκίαξ ή ηαζ απυ εζζπκμή ηςκ αηιχκ 

ηδξ ζε πχνμοξ υπμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκεπχξ υπςξ γαπανμπθαζηεία, 

πνςιαημονβεία ηηθ. 

Έηεεζδ ζε ορδθά επίπεδα αιιςκίαξ ιπμνεί κα οπάνλεζ απυ δζαννμέξ ζε 

ιμκάδεξ παναβςβήξ ηδξ ηαεχξ ηαζ ζε εβηαηαζηάζεζξ απμεήηεοζδξ, απυ 

αβςβμφξ, αοηία, αοημηζκδηάιαλεξ, απυ πθμία ηαζ απυ θμνηδβά πμο ιεηαθένμοκ 

αιιςκία. 

Δπίζδξ έηεεζδ ιπμνεί κα οπάνλεζ υηακ θζπάζιαηα πμο πενζέπμοκ αιιςκία ή 

εκχζεζξ αοημφ ημπμεεηδεμφκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ. (Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ 

ηςκ θζπαζιάηςκ ζηα πςνάθζα, δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αιιςκίαξ ζημ έδαθμξ ιπμνεί 

κα οπεναεί ηα 3000 ppm, πανυθα αοηά υιςξ, ηα επίπεδα αοηά ιεζχκμκηαζ 

δναιαηζηά ιεηά ηδκ πανέθεοζδ θίβςκ διενχκ). 

Έηεεζδ ιπμνεί κα οπάνλεζ ηαηά ηδ πνήζδ μζηζαηχκ ή αζμιδπακζηχκ εζδχκ 

ηαεανζζιμφ. (Σα μζηζαηά είδδ ηαεανζζιμφ πενζέπμοκ αιιςκία ζε πμζμζηυ «5-

10%» εκχ ηα αζμιδπακζηά πενζέπμοκ αιιςκία ζε ορδθυηενα επίπεδα ιέπνζ ηαζ 

«25%»).  

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Οζ ηάηςεζ ζαηνζηέξ δζαδζηαζίεξ εα πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ βζα ηάεε ενβαγυιεκμ πμο εηηίεεηαζ ζε δοκδηζηά επζηίκδοκα 

επίπεδα αιιςκίαξ: 1) Έκα πθήνεξ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαεχξ ηαζ ιζα πθήνδξ θοζζηή 

ελέηαζδ (ζημπυξ ημοξ είκαζ κα εκημπίζεζ ηζξ οπάνπμοζεξ ηαηαζηάζεζξ/ζοκεήηεξ 

πμο εα ιπμνμφζακ κα εέζμοκ ημκ εηηεεεζιέκμ ενβαγυιεκμ ζε αολδιέκμ ηίκδοκμ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ αάζδξ βζα ηδ ιεθθμκηζηή παναημθμφεδζδ ηδξ 

οβείαξ ημο. Θα πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ ελέηαζδ ηςκ μθεαθιχκ ηαζ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. Σμ δένια εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ βζα ηδκ φπανλδ ηοπυκ 

πνυκζςκ παεήζεςκ. 2) Αηηζκμβναθία εχναημξ (δ αιιςκία πνμηαθεί αθάαεξ 

ζημοξ πκεφιμκεξ). 3) FVC ηαζ FEV1. Ζ αιιςκία ενεείγεζ ημ ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια, άημια θμζπυκ ιε ιεζςιέκεξ πκεοιμκζηέξ θεζημονβίεξ ιπμνεί κα 
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δζαηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ απυ ηδκ έηεεζδ. Δκδείηκοηαζ πενζμδζηή 

παναημθμφεδζδ. Ηαηνζηέξ ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα επακαθαιαάκμκηαζ ζε εηήζζα 

αάζδ. Μζα επζπθέμκ αηηζκμβναθία είκαζ απαναίηδηδ ιμκυ υηακ εκδείηκοηαζ απυ ηα 

απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηδξ πκεοιμκζηήξ θεζημονβίαξ ή απυ ζδιεία ηαζ 

ζοιπηχιαηα ιζαξ ακαπκεοζηζηήξ κυζμο. 

ΣΟΞΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ / ΣΟΞΗΚΖ ΓΡΑΖ: Ζ αένζμξ αιιςκία εζζένπεηαζ ζημκ 

μνβακζζιυ ιε ηδκ εζζπκμή ηςκ αηιχκ, εκχ δ οβνή ιπμνεί κα απμννμθδεεί, ηυζμ 

ιε ηδκ εζζπκμή, υζμ ηαζ ιεηά θήρδ απυ ημο ζηυιαημξ. Ζ αένζμξ αιιςκία 

εζζπκευιεκδ ή ζε επαθή ιε ημ δένια, βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζε ιζηνή 

πμζυηδηα, ακηζδνά ιε ημ φδςν ηαζ ζπδιαηίγεζ οδνμλείδζμ ημο αιιςκίμο ημ μπμίμ 

πνμηαθεί νεοζημπμίδζδ ηςκ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ, ιε απμηέθεζια κα εηεέηεζ 

ζοκεπχξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενα ηφηηανα ζζηχκ ζηδ δνάζδ ημο. Συζμ δ αιιςκία 

υζμ ηαζ ηα αιιςκζαηά άθαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζημκ μνβακζζιυ ζε μονία δ μπμία 

απμαάθθεηαζ απυ ηα μφνα. 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: Σα ζοιπηχιαηα δδθδηδνίαζδξ απυ ηδκ ηαηάπμζδ αιιςκίαξ ή 

αιιςκζαηχκ αθάηςκ είκαζ πανυιμζα ιε αοηά πμο παναηδνμφκηαζ ζηα οπυθμζπα 

ηαοζηζηά αθηάθεα.  

οζηδιαηζηή δνάζδ απυ ηδκ απμννυθδζδ ζυκηςκ αιιςκίμο υηακ θαιαάκμκηαζ 

απυ ημο ζηυιαημξ αιιςκζαηά άθαηα, δεκ θαίκεηαζ κα ιπμνεί κα εηδδθςεεί, θυβς 

ηδξ ζηακυηδηαξ ημο μνβακζζιμφ κα ζπδιαηίγεζ ¨ακηζζηαειζζηζηά ¨μονία, δ 

εηδδθςιέκδ δε ζοιπηςιαημθμβία είκαζ πενζζζυηενμ απμηέθεζια ηδξ έκημκδξ 

ημπζηήξ ενεεζζηζηήξ δνάζδξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ ζημ αθεκκμβυκμ ημο 

ακαπκεοζηζημφ ηαζ ηα ελ αοηήξ πανεπυιεκα. Αοηυ υιςξ δεκ ζζπφεζ υηακ ημ άημιμ 

πάζπεζ απυ ηάπμζα δπαηζηή κυζμ. 

ημ δένια δ ημπζηή δνάζδ ηδξ αενίμο αιιςκίαξ ή ηςκ αιιςκζαηχκ αθάηςκ, 

πνμηαθεί έκημκμ άθβμξ, ζοκεπάβεηαζ δε βζα ηδκ πνμζαθδεείζα πενζμπή 

ενοενυηδηα, πδιζηυ έβηαοια ηαζ ζπδιαηζζιυ εθεθηίδςκ.  

Ζ οβνή αιιςκία πνμηαθεί ζημ δένια «έγθαπκα» απφ ςχρνο, ηαεχξ ηαζ 

ενυιαςζδ ηςκ επζθακεζαηχκ αββείςκ ημο δένιαημξ, ζζπαζιία ηαζ κέηνςζδ. 

ημοξ μθεαθιμφξ πνμηαθεί επζπεθοηίηζδα ηαζ ηεναημεζδίηζδα, ηαηάζηαζδ πμο 

ιπμνεί κα θεάζεζ ιέπνζ ελεθηχζεςξ ημο ηεναημεζδμφξ, δδιζμονβίαξ ηαηαννάηηδ, 

βθαοηχιαημξ, ευθςζδξ ημο θαημφ ηαζ πζεακυκ ηφθθςζδξ.  

Καηά ηδκ εζζπκμή αηιχκ αιιςκίαξ ηα πνμηαθμφιεκα ζοιπηχιαηα πνμένπμκηαζ 

απμηθεζζηζηά ζπεδυκ απυ ημ ακαπκεοζηζηυ, ελανηχκηαζ απυ ημκ ααειυ ηαζ ηδκ 

έηηαζδ ημο ενεεζζιμφ ηαζ αοηυξ ιε ηδκ ζεζνά ημο απυ ηδκ πμζυηδηα πμο 

εζζπκεφζεδηε. 

ηακ δ πμζυηδηα αοηή είκαζ ιζηνή, πνμηαθείηαζ ενεεζζιυξ ηςκ επζπεθοηυηςκ, ημο 

αθεκκμβυκμο ημο ζηυιαημξ ηαζ ηςκ ζημιίςκ ηςκ αενμθυνςκ μδχκ ιε επαηυθμοεμ 

ηδκ ειθάκζζδ δαηνφννμζαξ, ζζεθυννμζαξ, αήπα, μλέμξ μπζζεμζηενκζημφ άθβμοξ 

ηαζ δφζπκμζαξ απυ ζπαζιυ ηδξ βθςηηίδμξ. 

ε πενζπηχζεζξ υιςξ αανεζχκ δδθδηδνζάζεςκ πνμηαθείηαζ έκημκμξ ημπζηυξ 

ενεεζζιυξ ηαζ εηζεζδιαζιέκδ ελμίδδζδ ηςκ ακςηένςκ ηαζ ηαηςηένςκ 
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ακαπκεοζηζηχκ μδχκ, ιε ελεθηχζεζξ ηςκ αθεκκμβυκςκ, ζοκέπεζα ηςκ μπμίςκ 

είκαζ δ ειθάκζζδ ανάβπμοξ ηδξ θςκήξ ή αθςκία ηαζ δ ακάπηολδ πδιζηήξ 

πκεοιμκίηζδμξ. Ζ απυπνειρδ ανπζηά είκαζ αθεκκμαζιαηδνά, ζηδ ζοκέπεζα υιςξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ποχδδ ηαζ ιε ρεοδμιειανάκεξ.  

Σα οπυθμζπα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ επζανάδοκζδ ημο ζθοβιμφ, 

αναδοηανδία, αναδφπκμζα, ιε αφλδζδ ημο εφνμοξ ηςκ ακαπκεοζηζηχκ ηζκήζεςκ 

ή άπκμζα, ςπνυηδηα, ηοάκςζδ ημο πνμζχπμο ηαζ ηςκ άηνςκ, ηαηαπθδλία ηαζ ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζπαζιμφξ.  

Ο εάκαημξ ιπμνεί κα επέθεεζ ιέζα ζε θίβεξ χνεξ ή ιένεξ απυ μίδδια ηδξ 

βθςηηίδμξ, πκεοιμκζηή ζοιθυνδζδ ή ηαζ θμαχδδ πκεοιμκία. 

ΟΜΑΓΔ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Γεδμιέκμο υηζ δ αιιςκία απμηεθεί ενεεζζηζηυ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, ηα άημια πμο πανμοζζάγμοκ οπενεοαζζεδζίεξ ζε άθθα 

ενεεζζηζηά ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, ή πμο είκαζ αζειαηζηά, είκαζ 

πζεακυηενμ κα είκαζ πζμ εοαίζεδηα ζηζξ επζδνάζεζξ εζζπκμήξ ηδξ αιιςκίαξ. Έπεζ 

παναηδνδεεί υηζ δ πνυκζα έηεεζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ εζζπκμή αιιςκίαξ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδκ επζδείκςζδ ηςκ οπανπυκηςκ ζοιπηςιάηςκ υπςξ: 

αήπαξ, ζονζβιυξ, νζκζηέξ εκμπθήζεζξ, ενεεζζιυξ ηςκ μθεαθιχκ, δοζθμνία ζημ 

θαζιυ ηαζ ενεεζζιυ ημο δένιαημξ. 

Δνβαγυιεκμζ ιε αζεέκεζα ημο ηεναημεζδμφξ, βθαφηςια ή πνυκζεξ ακαπκεοζηζηέξ 

παεήζεζξ εεςνμφκηαζ άημια αολδιέκμο νίζημο. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards: 

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 50 ppm (35 mg/cu m). 

Threshold Limit Values: 

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 25 ppm; 15 min Short Term Exposure Limit 

(STEL): 35 ppm. 

NIOSH Recommendations: 

Recommended Exposure Limit: 10-hour Time-Weighted Average: 25 ppm (18 

mg/cu m). 

Immediately Dangerous to Life or Health: 300 ppm 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

Απμθφιακζδ. Δζζπκμή: Απμιαηνφκεηε αιέζςξ ημ εφια απυ ημκ πχνμ έηεεζδξ, 

ηαζ πμνδβήζηε ακ έπεηε δζαεέζζιμ ζοιπθδνςιαηζηυ μλοβυκμ. Καηάπμζδ: Αιέζςξ 

πμνδβήζηε κενυ βζα ηδκ δζάθοζδ ηδξ ηαηαπμεείζδξ αιιςκίαξ. Μδκ πνμηαθείηε 

ειεηυ, ηαεχξ αοηυ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηδκ επζδείκςζδ ηςκ δζαανςηζηχκ 

θαζκμιέκςκ. Μδκ επζπεζνήζεηε κα ελμοδεηενχζεηε ηδκ αιιςκία(π.π., ιε έκα υλζκμ 

δζάθοια). Ζ πθφζδ ζημιάπμο αμδεάεζ ζημ κα αθαζνεεμφκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

ηαηαπμεείζδξ αιιςκίαξ. Ζ πμνήβδζδ εκενβμφ άκεναηα δεκ ζοκζζηάηαζ. Γένια 

ηαζ μθεαθιμί: Αθαζνέζηε ιμθοζιέκα νμφπα ηαζ πθφζδ ηαθή ημο εηηεεεζιέκμο 

δένιαημξ. Ξεπθφκεηε ημοξ μθεαθιμφξ ιε άθεμκμ κενυ ή πνδζζιμπμζήζηε 

θοζζμθμβζηυ μνυ, ακ είκαζ δζαεέζζιμξ. 
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Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. Ακ ημ εφια δεκ 

ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ ιε ηδκ ιέεμδμ 

ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα 

ηαηεφεοκζδξ). Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα κενμφ (υπζ οπυ 

πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Μένζικα χζηε ημ πνμζςπζηυ ηςκ 

ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ εκήιενμ βζα ηδκ 

ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ 

πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία. 

ΠΡΟΛΖΦΖ:  Πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ μπμζαδήπμηε επαθή ιε ηδκ αιιςκία. Οζ 

ενβαγυιεκμζ μζ μπμίμζ εηηίεεκηαζ ζε αιιςκία πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ημκ ηνυπμ 

πνήζδξ ημο ελμπθζζιμφ βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ, ελμπθζζιυξ μ μπμίμξ 

πενζθαιαάκεζ ιάζηεξ μλοβυκμο, εζδζηά βοαθζά, ηαηαζςκζζηήνεξ φδαημξ βζα ηα 

ιάηζα, η.θπ.  

ημ πχνμ ενβαζίαξ, μζ ααθαίδεξ ιε ηζξ μπμίεξ δζμπεηεφεηαζ αιιςκία πνέπεζ κα 

είκαζ ηαηά ηνυπμ εοηνζκή επζζδιαζιέκεξ, έηζζ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηοπαία 

δζάκμζλδ ημοξ.  

ε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ, ηα άημια πμο εα ηζκδεμφκ ζημ νοπαζιέκμ πχνμ, 

πνέπεζ κα θένμοκ ιάζηεξ μλοβυκμο πμο κα ηαθφπημοκ μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα 

ημο πνμζχπμο. 

Ακ δ ζοβηέκηνςζδ αιιςκίαξ λεπενάζεζ ηα 1000 ppm, ηα άημια πνέπεζ κα 

ελμπθζζεμφκ ηαζ ιε ημκ ηαηάθθδθμ πνμζηαηεοηζηυ νμοπζζιυ. 

 
2δ. ΚΤΑΝΗΟΤΥΑ 

 

ΥΡΖΔΗ: Οζ εκχζεζξ ημο ηοακίμο ανίζημοκ πμθθέξ εθανιμβέξ ζηδ ζφκεεζδ 

πμθθχκ εκχζεςκ, ζηδκ επελενβαζία ηςκ ιεηάθθςκ, ζηδκ παναβςβή πανηζμφ, 

ζηδκ αζμιδπακία ημο ηζζιέκημο, ημο δένιαημξ, ηςκ πθαζηζηχκ, ηςκ ζοκεεηζηχκ 

ζκχκ, ζηδκ ηοπμβναθία ηαζ ζηδ παναβςβή πνςιάηςκ. Ηδζαίηενδ ζδιαζία, έπεζ δ 

πνήζδ ηςκ ηοακζμφπςκ εκχζεςκ ηονίςξ ημο NaCN ηαζ ημο Ca(CN)2 ζημ αβνμηζηυ 

πενζαάθθμκ ςξ ηαπκζζηζηχκ εκημιμηηυκςκ. 

Σμ οδνμηοάκζμ (HCN) ςξ αένζμ ή ςξ οβνυ είκαζ άπνςιμ ή έπμοζα ιζα εθαθνά 

οπμηφακδ - θεοηςπή πνμζά, ιε μζιή πμο πενζβνάθεηαζ ςξ εη πζηναιοβδάθμο, ιε 

πζηνή/ηαοζηζηή βεφζδ. Φένεηαζ ζημ ειπυνζμ οπυ ηδκ αένζμ ιμνθή ή ςξ δζάθοια 

5%, 10% ηαζ 96-99%. θα ηα δζαθφιαηα ημο HCN πενζέπμοκ ζηαεενμπμζδηέξ βζα 

ηδκ απμθοβή ηδξ δζάζπαζδξ ηαζ ηςκ εηνήλεςκ, δζυηζ δζαθμνεηζηά οθίζηαηαζ 

αοηυιαηα ελχεενιμ πμθοιενζζιυ ηαζ εηνήβκοηαζ. 

Τπάνπμοκ αηυιδ πμθθά ακυνβακα άθαηα ημο ηοακίμο πμο ανίζημοκ πμθθέξ 

εθανιμβέξ ζηδ πδιζηή αζμιδπακία, υπςξ π.π. ηα ιεηά ηαθίμο, καηνίμο, αζαεζηίμο 

ηοακζμφπα άθαηα ηα μπμία απακημφκ ςξ άζπνεξ ηνοζηαθθζηέξ ζηυκεξ (ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο), εοδζάθοηεξ ζημ κενυ, ακαδίδμοζεξ επίζδξ μζιή 

πζηναιοβδάθμο. ε ορδθή εενιμηναζία μλεζδχκμκηαζ απυ ημκ αένα 

ιεηαηνεπυιεκα ζηα ακηίζημζπα ηοακζηά άθαηα. Σμ CO2 ηδξ αηιυζθαζναξ 
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ακηζδνχκηαξ ιε ηα άθαηα αοηά ηα ιεηαηνέπεζ ζε ακεναηζηά ηα μπμία ζηενμφκηαζ 

ημλζηυηδημξ, ηαοηυπνμκα δε απεθεοεενχκεηαζ οδνμηοάκζμ. 

Σα ζηεοάζιαηα (ηοακζμφπςκ αθάηςκ) ημο ειπμνίμο πενζέπμοκ πάκημηε εηηυξ απυ 

ηοακζμφπα ηαζ ακεναηζηά άθαηα. 

ηακ ηα ηοακζμφπα άθαηα ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ακυνβακα μλέα ζπδιαηίγεηαζ 

οδνμηοάκζμ ημ μπμίμ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα. Σμ οδνμηοάκζμ δεκ 

πανάβεηαζ ιυκμ ιε ηδκ επίδναζδ μλέςκ αθθά ηαζ ιε απθή δζάθοζδ ηςκ 

ηοακζμφπςκ αθάηςκ ζημ κενυ. ηδ ζοκέπεζα ηα ηοακζμφπα ζυκηα ακηζδνμφκ ιε ημ 

κενυ, ακηίδναζδ δ μπμία ελανηάηαζ ιε ημ pH ημο δζαθφιαημξ. Έηζζ βζα κα 

απμθεοπεεί μ ζπδιαηζζιυξ οδνμηοακίμο απυ ηα οδαηζηά δζαθφιαηα ηςκ 

ηοακζμφπςκ αθάηςκ πνέπεζ ημ pH ημοξ κα είκαζ 10,5-11. Σμ βεβμκυξ αοηυ έπεζ 

ηενάζηζα ζδιαζία ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ π.π. έκαξ ενβάηδξ μ μπμίμξ εα 

πνμζπαεήζεζ κα πθφκεζ ιε κενυ ιζα επζθάκεζα ζηδκ μπμία οπάνπεζ ηοακζμφπμ 

άθαξ ιπμνεί αιέζςξ κα εηηεεεί ζε εακαηδθυνεξ ζοβηεκηνχζεζξ HCN πνζκ 

πνμθάαεζ κα ζπδιαηζζεεί ημ αθηάθζ ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα εα αολήζεζ ημ pH ηαζ 

εα ζηαιαηήζεζ ημ ζπδιαηζζιυ οδνμηοακίμο. 

Λυβμ ηδξ εονείαξ πνήζδξ ηςκ εκχζεςκ ημο ηοακίμο μζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα 

βκςνίγμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ απυ ηδκ έηεεζδ ζημ οδνμηοάκζμ ζημοξ πχνμοξ 

ενβαζίαξ ημοξ υιςξ κα αβκμμφκ υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ πζεακυηδηα κα ζπδιαηζζεεί 

HCN ηαηά ηδκ ηαηενβαζία ηοακζμφπςκ αθάηςκ ηαζ ζδζαίηενα ηαηά ηδκ πνμζεήηδ 

φδαημξ ζε αοηά. Ηδζαίηενδ δε πνμζμπή εα πνέπεζ κα δμεεί ηαζ ζε ενβαγμιέκμοξ 

πμο εηηίεεκηαζ ηαζ ζημ αηεημκζηνίθζμ ημ μπμίμ ζημκ μνβακζζιυ αζμιεηαηνέπεηαζ 

εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ζε ηοακζμφπα. 

Σα ηοακζμφπα απμννμθχκηαζ ηαπφηαηα απυ ημοξ πκεφιμκεξ, ημ βαζηνεκηενζηυ 

ζφζηδια, ηαζ ημ δένια. Αιέζςξ ιεηά ηδκ απμννυθδζδ ηα ηοακζμφπα 

ιεηαθένμκηαζ ζε υθμ ημ ζχια ακ ηαζ μζ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ανίζημκηαζ 

ζημ ήπαν, ζημοξ πκεφιμκεξ, ημ αίια ηαζ ημκ εβηέθαθμ. Μεηά απυ πνυκζα ή 

επακεζθδιιέκδ έηεεζδ δεκ οπάνπεζ ζοζζχνεοζδ ηςκ ηοακζμφπςκ ζημ αίια ή 

ζημοξ ζζημφξ. Πενίπμο ημ 80% ηςκ απμννμθδιέκςκ ηοακζμφπςκ ιεηααμθίγμκηαζ 

ζε εεζμηοακζμφπα ζημ ήπαν ιέζς εκυξ εκγφιμο ηδξ (ιζημπμκδνζαηήξ 

εεζμηνακζθενάζδξ, δ μπμία απακηά ζε δζάθμνμοξ ζζημφξ ηαζ ζδζαίηενα ζημ ήπαν-

ζημοξ κεθνμφξ ηαζ ζημοξ ζηεθεηζημφξ ιοξ) ηδξ νμδακάζδξ ηαζ άθθςκ εεζμφπςκ 

ηνακζθεναζχκ.  

Ζ απυ ημο δένιαημξ απμννυθδζδ ηςκ ηοακζμφπςκ είκαζ ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ. 

Έηζζ βζα ηα ηοακζμφπα άθαηα υηακ ανεεμφκ ζε επαθή ιε ιζηνή επζθάκεζα ημο 

δένιαημξ ηαζ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια οπάνπμοκ ελαζνεηζηά ιζηνέξ πζεακυηδηεξ 

κα ειθακζζεμφκ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, εκχ ακηίεεηα ζηδκ ίδζα επζθάκεζα ιεηά 

απυ παναηεηαιέκδ επαθή ή εθανιμγυιεκα ζε ιεβάθδ επζθάκεζα ημο δένιαημξ 

είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζμοκ ιέπνζ ηαζ εακαηδθυνεξ δδθδηδνζάζεζξ. Δπίζδξ μ 

νοειυξ απμννυθδζδξ ημοξ απυ ημ δένια ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ pH ημο δζαθφιαημξ 

(υηακ ημ pH εθαηηχκεηαζ ηυζμ αολάκεηαζ δ απμννυθδζδ). 
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ηζξ δδθδηδνζάζεζξ ιε ηοακζμφπα δ πμζυηδηα ημο μλοβυκμο πμο θηάκεζ ζημοξ 

ζζημφξ είκαζ θοζζμθμβζηή αθθά ημ ηφηηανμ δεκ ιπμνεί κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ ιε 

επαηυθμοεμ ημ εάκαημ ημο ηοηηάνμο απυ ακμλία. Υαναηηδνζζηζηυ εφνδια απυ ηδ 

ιδ πνδζζιμπμίδζδ ημο μλοβυκμο απυ ημοξ ζζημφξ απμηεθεί δ πενζζζυηενμ 

ενοενςπή πνμζά ημο θθεαζημφ αίιαημξ (θυβς ηδξ ιζηνήξ δζαθμνάξ αοημφ ζε 

μλοβυκμ απυ ημ ανηδνζαηυ). 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards: 

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time-Weighted Avg: 5 mg/cu m.  

Threshold Limit Values: 

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 10 ppm  

NIOSH Recommendations: 

NIOSH has set a relative TWA exposure level of 10 ppm (20 mg/cu m). 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Οζ ζοκζζηχιεκεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκμοκ ηζξ ελεηάζεζξ ημο ηανδζαββεζαημφ ζοζηήιαημξ, ημο ΚΝ, ημο 

ήπαημξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ κεθνχκ, ημο αίιαημξ, ηαεχξ ηαζ ζζημνζηυ πζεακχκ 

θζπμεοιζχκ ή γαθάδςκ. Σμ δένια εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ βζα ηοπυκ πνυκζεξ 

δζαηαναπέξ. Οζ πνμακαθενεείζεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα 

επακαθαιαακμκηαζ ζε εηήζζα αάζδ.  

ΟΜΑΓΔ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Οζ ενβαγυιεκμζ ιε πνυκζεξ παεήζεζξ ηςκ 

κεθνχκ, ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, ημο δένιαημξ ηαζ ημο εονεμεζδή είκαζ ζε 

ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ. 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: Ζ δδθδηδνίαζδ ιε ηοακζμφπα δζαηνίκεηαζ ζε δφμ ηονίςξ 

ιμνθέξ ηδκ μλεία ηαζ ηδκ πνμκία. 

Ζ μλεία δδθδηδνίαζδ: Διθακίγεηαζ πμθφ ζοπκυηενα απυ ηδ πνμκία, αθμνά ηονίςξ 

πενζπηχζεζξ εζζπκμήξ ή θήρδξ απυ ημο ζηυιαημξ ορδθχκ δυζεςκ ηοακζμφπςκ, 

μπυηε δ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ δδθδηδνίαζδξ ηαζ μ εάκαημξ 

επένπμκηαζ αηανζαία. Έηζζ επί εζζπκμήξ αηιχκ HCN ηα ζοιπηχιαηα 

εηδδθχκμκηαζ αιέζςξ ιε ημ άημιμ κα αζζεάκεηαζ έκημκδ μζιή πζηναιοβδάθμο, 

ηεθαθαθβία ηαζ ζφζθζλδ ημο θάνοββα. Ζ ακαπκμή ζηδκ ανπή επζηαπφκεηαζ, 

βνήβμνα υιςξ δοζπεναίκεηαζ, δ εζζπκμή βίκεηαζ ζπαζιςδζηή ηαζ δζαηεημιιέκδ, δ 

εηπκμή ααεεζά ηαζ ανβή ηαζ ηεθζηά ακαζηέθθεηαζ πθήνςξ. Πανμοζζάγεηαζ 

ιοδνίαζδ ηαζ ζφζθζλδ ηςκ βκάεςκ, απχθεζα ζοκεζδήζεςξ, απχθεζα μφνςκ ηαζ 

ημπνάκςκ, ζπαζιμί ηαζ επένπεηαζ μ εάκαημξ. 

ηακ ημ HCN ή ηα ηοακζμφπα θαιαάκμκηαζ απυ ημο ζηυιαημξ, ηα ζοιπηχιαηα 

ειθακίγμκηαζ επίζδξ ηαπφηαηα ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ απχθεζα ζοκεζδήζεςξ, 

ημκζημφξ ηαζ ηθμκζημφξ ζπαζιμφξ ηαζ ηέθμξ εάκαημ. Ζ υρδ ημο πνμζχπμο είκαζ 

ςπνή ή ηοακςηζηή, μζ βκάεμζ ζοζθζβιέκεξ., μζ ηυνεξ δζαζηαθιέκεξ,ζημ ζηυια 

ειθακίγεηαζ μνμαζιαηδνυξ αθνυξ ηαζ υθμ ημ ζχια ηαθφπηεηαζ απυ ροπνυ ζδνχηα. 

ηακ θαιαάκμκηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ μ εάκαημξ επένπεηαζ ζε απχηενμ πνυκμ (ηαζ 

ιεηά απυ χνεξ) ηαζ δ ελέθζλδ ηδξ δδθδηδνίαζδξ ιπμνεί κα πςνζζεεί απυ ηθζκζηήξ 

απυρεςξ ζε 3 πενζυδμοξ. 
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Καηά ηδκ 1δ πενίμδμ ή δοζπκμζηή παναηδνείηαζ αίζεδια ζφζθζλδξ ζημ θαζιυ, ιε 

έκημκμ αίζεδια ηαφζμο ζημ ζηήεμξ, δφζπκμζα., αζηάεεζα αάδζζδξ, γάθδ, 

ζημημδίκδ, δζαηαναπέξ ηδξ υναζδξ, ηεθαθαθβία, καοηία ηαζ έιεημ. Δπίζδξ πηχζδ 

ηδξ πζέζεςξ, βνήβμνμξ ζθοβιυξ ηαζ δ ακαπκμή βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ ημπζχδδξ. 

Καηά ηδκ 2δ πενίμδμ, ηςκ ζπαζιχκ, ημ άημιμ πέθηεζ ζημ έδαθμξ αθήκμκηαξ 

ηναοβή εκχ ζοβπνυκςξ ημ δένια παβχκεζ ηα άηνα βίκμκηαζ ηοακςηζηά, μζ ηυνεξ 

δζαζηέθθμκηαζ ηαζ ειθακίγεηαζ ελυθεαθιμξ. Οζ ζπαζιμί ανπζηά ειθακίγμκηαζ 

ζημοξ ιοξ ημο πνμζχπμο ηαζ ηςκ άηνςκ, ζηδ ζοκέπεζα υιςξ βεκζηεφμκηαζ ιε ηδ 

ιμνθή ημκζηχκ ηαζ ηθμκζηχκ ζπαζιχκ (δ πενίμδμξ αοηή έπεζ ηδ ιζηνυηενδ 

δζάνηεζα). 

Καηά ηδκ 3δ πενίμδμ ή αζθοηηζηή, δ δφζπκμζα αολάκεηαζ ηυζμ πμθφ, χζηε ιεηά 

απυ ηάεε εηπκμή κα αημθμοεεί παφζδ δ μπμία δζανηεί ζοκεπχξ ηαζ 

πενζζζυηενμ. οκοπάνπεζ ηοάκςζδ ημο πνμζχπμο, πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο ζχιαημξ ηαζ πάθαζδ ηςκ ιοχκ. Σμ ζηυια βειίγεζ απυ ζίεθμ ή μνμαζιαηδνυ 

οβνυ, αημθμοεεί ακαζημθή ηςκ ακαπκεοζηζηχκ ηζκήζεςκ δ μπμία ιεηά απυ θίβα 

θεπηά αημθμοεείηαζ απυ ακαημπή ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ.  

ΥΡΟΝΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Διθακίγεηαζ ζε άημια επαββεθιαηζηά εηηεεεζιέκα ηα 

μπμία ένπμκηαζ ζε ηαεδιενζκή επαθή ιε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ. 

Σα πζμ ζοκήεδ ζοιπηχιαηα πμο παναηδνμφκηαζ είκαζ δ ηεθαθαθβία, δ καοηία, μ 

έιεημξ ηαζ δ πζηνή βεφζδ ςξ εη πζηναιοβδάθμο. Δπίζδξ έπμοκ παναηδνδεεί ιεηά 

απυ έηεεζδ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηοακζμφπςκ ροπςζζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ 

δζυβηςζδ ημο εονεμεζδμφξ πςνίξ υιςξ δζαηαναπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο αδέκα.. 

Δπζζδιαίκμκηαζ ζδζαζηένςξ μζ αθθμζχζεζξ ζημ δένια ηδξ ναπζαίαξ επζθάκεζαξ ηςκ 

άηνςκ πεζνχκ, αθθμζχζεζξ ηφπμο εηγέιαημξ δ αηιήξ υπςξ επίζδξ ζε ενβάηεξ πμο 

εηηίεεκηαζ ζε ζζδδνμηοακζμφπμ ηάθζμ δ αθθαβή ημο πνχιαημξ ηςκ ιαθθζχκ ημ 

μπμίμ ηαείζηαηαζ ενοενςπυ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ. (υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, αθθά ιε ηδκ πνήζδ ηαηά πνμηίιδζδ εζδζηήξ 

ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ.) Άιεζδ πθφζδ ηςκ μθεαθιχκ ιε ηδκ αμήεεζα 

κενμφ (υπζ οπυ πίεζδ). Απαβμνεφεηαζ δ πνυηθδζδ ειεημφ. Μένζικα χζηε ημ 

πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ 

εκήιενμ βζα ηδκ ειπθεημιέκδ/εξ μοζίεξ έηζζ χζηε κα θάαμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ βζα ηδκ δζηή ημο πνμζηαζία. 

 
2ε. ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑ (ΟΞΔΑ ΚΑΗ ΑΛΚΑΛΔΑ) 

 

ηδκ μιάδα ηςκ δζαανςηζηχκ δδθδηδνίςκ οπάβμκηαζ δζάθμνεξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ 

είηε αζημφκ ηαη‟ ελμπήκ έκημκδ ημπζηή ενεεζζηζηή εκένβεζα εκχ μζ ελ 

απμννμθήζεςξ εκένβεζεξ ημοξ είκαζ αζήιακηεξ, είηε ειθακίγμοκ ηαζ ελ 

απμννμθήζεςξ ζμαανέξ εκένβεζεξ, πνμελανπμφζδξ υιςξ πάκημηε ηδξ ημπζηήξ 
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ενεεζζηζηήξ εκενβείαξ. ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία οπάβμκηαζ ηα ακυνβακα μλέα ηαζ 

αθηάθεα, εκχ ζηδ δεφηενδ ηα μνβακζηά ηονίςξ μλέα.  

Σα δζαανςηζηά ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηαηαζηνμθή ημο εηηζεέιεκμο 

ακενχπζκμο ζζημφ. Καεχξ επίζδξ κα πνμηαθέζμοκ αθάαδ ή ηαηαζηνμθή ηςκ 

ιεηάθθςκ. Πνμηαθμφκ αθάαεξ αιέζςξ ιυθζξ ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ δένια, ημοξ 

μθεαθιμφξ, ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια, ημ βαζηνεκηενζηυ, ή ημ ιέηαθθμ ημ ίδζμ. Σα 

πενζζζυηενα δζαανςηζηά είκαζ είηε μλέα είηε αάζεζξ. Σα πζμ βκςζηά ή δζαδεδμιέκα 

μλέα είκαζ ημ οδνμπθςνζηυ μλφ, ημ εεζηυ, κζηνζηυ, πνςιζηυ, μλζηυ ηαζ οδνμθεμνζηυ 

μλφ. Οζ πζμ βκςζηέξ αάζεζξ είκαζ: οδνμλείδζμ ημο αιιςκίμο, οδνμλεζδίμο ημο 

ηαθίμο (ηαοζηζηυ ηάθζμ) ηαζ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο (ηαοζηζηή ζυδα) ηθπ. 

Τπάνπμοκ επίζδξ πμθθέξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο είκαζ δζαανςηζηέξ. Δθέβληε πάκημηε 

ηζξ εηζηέηεξ ηςκ δμπείςκ. Θα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμοιε υθεξ ηζξ μοζίεξ ηαζ 

ζδζαίηενα ηζξ άβκςζηεξ, ςξ πμθφ επζηίκδοκεξ ιέπνζ κα ακαβκςνζζημφκ ιε 

αεααζυηδηα. Οζ δζαανςηζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ είκαζ πανμφζεξ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ 

πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ιε αοηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ εκήιενμζ βζα 

ημοξ ηζκδφκμοξ πμο απμννέμοκ απυ αοηέξ ηαζ πχξ κα θαιαάκμοκ ηα ηαηάθθδθα 

ιέηνα πνμζηαζίαξ βζα ηδκ αζθάθεζά ημοξ. ζμ πζμ ζζπονή ηαζ πζμ 

ζοιποηκςιέκδ είκαζ δ δζαανςηζηή μοζία ηαζ υζμ δ δζάνηεζα επαθήξ ημο ιε ημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ είκαζ ιεβαθφηενδ, ηυζμ πζμ εηηεηαιέκεξ είκαζ μζ αθάαεξ πμο 

δδιζμονβεί. Δπίζδξ, ηάπμζα απυ ηα δζαανςηζηά είκαζ πμθφ ημλζηά ηαζ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ άθθα πνμαθήιαηα οβείαξ. Να εθέβπεηε πάκηα ηα δεθηία δεδμιέκςκ 

αζθαθείαξ ηαζ ηζξ εηζηέηεξ πμο αθμνμφκ ημ πνμσυκ, υζμ ακαθμνά ηζξ πζεακέξ 

πανεκένβεζεξ ζηδκ οβεία. Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζμαανυ ενεεζζιυ 

ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ εβηαφιαηα ζημοξ μθεαθιμφξ. Αοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία μοθχκ, ή ιυκζιδξ ηφθθςζδξ. Σα δζαανςηζηά πμο 

ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ δένια, πνμηαθμφκ ζμαανυ ενεεζζιυ ή ζμαανά 

εβηαφιαηα πμο ακ ηαθφπημοκ ιεβάθμ ιένμξ ημο ζχιαημξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζμοκ ηαζ ημκ εάκαημ. Ζ εζζπκμή δζαανςηζηχκ αηιχκ ή ζςιαηζδίςκ, 

πνμηαθεί ενεεζζιυ ηαεχξ επίζδξ ηαζ έβηαοια ζημ εζςηενζηυ ηδξ νζκυξ ημο 

ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ ηαζ ηςκ πκεοιυκςκ. ε ζμαανέξ πενζπηχζεζξ 

πνμηαθείηαζ πκεοιμκζηυ μίδδια πμο ιπμνεί κα απμαεί ιμζναίμ. Καηάπμζδ 

δζαανςηζηχκ πνμηαθεί εβηαφιαηα ηςκ αθεκκμβυκςκ ημο ζηυιαημξ, ημο μζζμθάβμο 

ηαζ ημο ζημιάπμο. ε ιδ εακαηδθυνεξ πενζπηχζεζξ δδιζμονβμφκηαζ ζμαανέξ 

μοθέξ ζημ ακχηενμ ακαπκεοζηζηυ μδδβμφκ ζε δοζηαηαπμζία.  

Πμθθά δζαανςηζηά πνμηαθμφκ δζάανςζδ ζηα ιέηαθθα. Ζ επαθή ιε δζαανςηζηά 

ιπμνεί κα ηαηαζηνέρεζ ειπμνεοιαημηζαχηζα, ελμπθζζιυ, εβηαηαζηάζεζξ ηαζ 

δμιζηά ζημζπεία ηαηαζηεοαζιέκα απυ αηαηάθθδθα οθζηά. Ο νοειυξ δζάανςζδξ 

ημο ιεηάθθμο είκαζ ιεβαθφηενμξ υηακ ημ δζαανςηζηυ είκαζ ζζπονυηενμ ηαζ δ 

εενιμηναζία είκαζ ορδθυηενδ. ηακ μλέα επζηίεεκηαζ ζε ιέηαθθα, ακαδφεηαζ αένζμ 

οδνμβυκμ ζοπκά οπυ ιμνθή ακαεοιζάζεςκ. Αοηυ είκαζ έκα εφθθεηημ αένζμ πμο 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πονηαβζέξ ή κα εηναβεί ακ είκαζ ημκηά ζε ιζα πδβή 

ακάθθελδξ. 
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Κάπμζεξ ημζκέξ αάζεζξ, υπςξ οδνμλείδζμ καηνίμο ηαζ οδνμλείδζμ ηαθίμο, ιπμνμφκ 

επίζδξ κα επζηεεμφκ ζε μνζζιέκα ιέηαθθα υπςξ ημ αθμοιίκζμ, μ ρεοδάνβονμξ, ημ 

βαθαακζζιέκμ ιέηαθθμ, ημκ ηαζζίηενμ, βζα ηδκ παναβςβή αενίμο οδνμβυκμο. Σα 

δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ δζαανςηζηυ ελδβμφκ πμζα 

ιέηαθθα ή άθθα οθζηά, είκαζ επζννεπή ζηδκ έηεεζδ. 

 
2εα. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΔΑ  

 

Σα ακυνβακα μλέα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εκδζάιεζα πδιζηά πνμζυκηα ηαζ 

ηαηαθφηεξ ζε πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ανηεηέξ αζμιδπακίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ιεηαθθμαζμιδπακζχκ ηςκ αζμιδπακζχκ λφθμο, ηθςζημτθακημονβίαξ, ααθχκ, 

πεηνεθαζμεζδχκ, θςημβναθίαξ. ηδκ ιεηαθθμονβία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ςξ 

ιέζα ηαεανζζιμφ πνζκ απυ ηδ ζοβηυθθδζδ, επζιεηάθθςζδ ή ηδ ααθή. Σα 

ακυνβακα μλέα δεκ είκαζ εφθθεηηα εη θφζεςξ, υιςξ, υηακ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε 

μνζζιέκεξ άθθεξ πδιζηέξ μοζίεξ ή εφθθεηηα οθζηά, πονηαβζά ή έηνδλδ ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ.  

Ο ιδπακζζιυξ δνάζεςξ ηςκ ακυνβακςκ μλέςκ ηα μπμία θαιαάκμκηαζ απυ ημο 

ζηυιαημξ ή θένμκηαζ ζε επαθή ιε ημοξ ζζημφξ ιε μπμζμκδήπμηε άθθμ ηνυπμ, 

πενζθαιαάκεζ, αθεκυξ ιεκ ημπζηή ενεεζζηζηή εκένβεζα, αθεηένμο δε ελ 

απμννμθήζεςξ εκένβεζεξ. Ζ ημπζηή ενεεζζηζηή εκένβεζα μθείθεηαζ ζηδκ επίδναζδ 

ηςκ μοζζχκ αοηχκ ζημοξ ζζημφξ ζημοξ μπμίμοξ πνμηαθμφκ ζμαανέξ αθθμζχζεζξ, 

ηδξ ιμνθήξ ηςκ πδιζηχκ εβηαοιάηςκ, εκχ μζ ζοζηδιαηζηέξ ελ απμννμθήζεςξ, 

θυβς απμννυθδζδξ ηςκ ηαηά ηδκ ημπζηή επεκένβεζα παναβμιέκςκ ημλζηχκ 

πνμζυκηςκ, αθμνμφκ πμζηίθεξ θεζημονβζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ εζδζηυηενα δζαηαναπέξ 

απυημηεξ αθααχκ ηςκ κεθνχκ, ημο ήπαημξ, ημο αίιαημξ ηαζ ημο ΚΝ. Οζ εκ θυβς 

βεκζηέξ ελ απμννμθήζεςξ, εκένβεζεξ είκαζ ζαθχξ οπμδεέζηενεξ ηςκ 

πνμηαθμοιέκςκ ημπζηχκ αθααχκ, αθμφ ηα μλέα, αθεκυξ ιεκ δεκ θένμκηαζ πμθφ 

πένακ ημο ζδιείμο ηδξ ανπζηήξ ημοξ δνάζδξ, θυβς δέζιεοζδξ ημοξ απυ ηζξ 

πνςηεΐκεξ ηςκ ηοηηάνςκ ιε ηζξ μπμίεξ ηαζ απμηεθμφκ ζηαεενή έκςζδ, αθεηένμο 

ελμοδεηενχκμκηαζ απυ ηδκ αθηαθζηυηδηα ηςκ ζζηχκ.  

Σα ακυνβακα μλέα είκαζ δζαανςηζηά, ζδζαίηενα ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

Καηαζηνέθμοκ ημοξ ζζημφξ ημοξ ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ πνμηαθμφκ πδιζηά 

εβηαφιαηα υηακ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ δένια ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ. 

Δζδζηυηενα, πνέπεζ κα οπμβναιιζζηεί μ ηίκδοκμξ αηοπήιαημξ ηςκ μθεαθιχκ. Οζ 

αηιμί ηαζ ημ κέθμξ ηςκ ακυνβακςκ μλέςκ πνμηαθμφκ ενεεζζιυ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ 

μδμφ ηαζ ηςκ αθεκκμβυκςκ. Ο ααειυξ ηδξ ενεεζζηζηυηδηαξ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ απυ ηα επίπεδα ζοβηέκηνςζήξ ημοξ. Απμπνςιάηζζδ ή δζάανςζδ ηςκ 

μδυκηςκ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ζε εηηεεεζιέκμοξ ενβάηεξ. Δπακαθαιαακυιεκδ 

επαθή ιε ημ δένια μδδβεί ζε δενιαηίηζδα. Ζ ηοπαία ηαηάπμζδ ηςκ 

ζοιποηκςιέκςκ ακυνβακςκ μλέςκ εα μδδβήζεζ ζε ζμαανυ ενεεζζιυ ημο θαζιμφ 

ηαζ ημο ζημιάπμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ζζηχκ ηςκ εζςηενζηχκ 
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μνβάκςκ, ίζςξ ιε εακαηδθυνμ έηααζδ, υηακ άιεζα ιέηνα δεκ θδθεμφκ. 

Ονζζιέκα ακυνβακα μλέα ιπμνμφκ επίζδξ κα δνάζμοκ ςξ δδθδηήνζα ζοζηδιζηά.  

πμο είκαζ δοκαηυκ, ελαζνεηζηά δζαανςηζηά μλέα πνέπεζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ 

μλέα ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ιζηνυηενμ ηίκδοκμ. Δίκαζ απαναίηδημ κα 

πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ ηδκ εθάπζζηδ ζοβηέκηνςζδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ 

δζαδζηαζία. 

ε πενίπηςζδ πμο μλέα ακαιεζβκφμκηαζ ιε άθθεξ πδιζηέξ μοζίεξ ή κενυ, μζ 

ενβαγυιεκμζ πνέπεζ κα είκαζ πθήνςξ εκδιενςιέκα βζα μπμζαδήπμηε αίαζδ ή 

επζηίκδοκδ ακηίδναζδ πμο ιπμνεί κα θάαεζ πχνα. θμζ μζ ενβαγυιεκμζ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ημ πεζνζζιυ ηςκ μλέςκ εα πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηζξ 

επζηίκδοκεξ ζδζυηδηέξ ημοξ. 

Δθυζμκ μζ δζαδζηαζίεξ πανάβμοκ κέθδ μλέςκ ή αηιμφξ (δθεηηνμζοβηυθθδζδ) 

πνέπεζ κα εβηαηαζηαεεί ζφζηδια ελαενζζιμφ. 

Δνβαγυιεκμζ πμο εηηίεεκηαζ ζε επζηίκδοκα πζηζζθίζιαηα ακυνβακςκ μλέςκ εα 

πνέπεζ κα οπμπνεμφκηαζ κα θμνμφκ μλφ ακεεηηζηυ ελμπθζζιυ αημιζηήξ 

πνμζηαζίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πενζχκ ηαζ αναπίμκα, πνμζηαζίαξ ηςκ 

ιαηζχκ ηαζ ημο πνμζχπμο, πμδζέξ, θυνιεξ. Ακαπκεοζηζηυξ πνμζηαηεοηζηυξ 

ελμπθζζιυξ εα πνέπεζ κα είκαζ δζαεέζζιυξ βζα πνήζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ ζε 

πενίπηςζδ δζαννμήξ ή δζαθοβήξ. 

Ζ πνμζςπζηή οβζεζκή είκαζ ορίζηδξ ζδιαζίαξ, υπμο οπάνπεζ επαθή ιε ακυνβακα 

μλέα. Δπανηέξ πθφζζιμ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ οβζεζκήξ πνέπεζ κα πανέπμκηαζ ηαζ κα 

εκεαννφκμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ κα πθέκμκηαζ ηαθά πνζκ απυ ηάεε βεφια ηαζ ιεηά 

ημ πέναξ ηδξ αάνδζαξ. Δπίζδξ, απαβμνεφεηαζ ημ ηάπκζζια ζημοξ πχνμοξ 

ενβαζίαξ. 

Απμεήηεοζδ: Να απμθεφβεηε δ επαθή ιε μλέα ηαζ άθθα εφθθεηηα οθζηά ή οθζηά 

πμο μλεζδχκμκηαζ. Οζ δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ επίζδξ 

ακεεηηζηέξ ζε μλέα. Οζ πχνμζ απμεήηεοζδξ είκαζ απαναίηδημ κα δζαπςνίγμκηαζ 

απυ άθθμοξ πχνμοξ, κα είκαζ ηαθά αενζγυιεκμζ, πνμζηαηεοιέκμζ απυ ημ δθζαηυ 

θςξ ηαζ άθθεξ πδβέξ εενιυηδηαξ, εα πνέπεζ κα έπμοκ ηζζιεκηέκζμ πάηςια ηαζ κα 

ιδκ πενζέπμοκ μοζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ έκα μλφ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ. 

Ηαηνζηή παναημθμφεδζδ: ημοξ ενβαγυιεκμοξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ πενζμδζηέξ 

ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ηαεχξ ηαζ πνμ ηδξ 

ακάθδρδξ ηαεδηυκηςκ ζε ενβαζίεξ πμο οπάνπεζ αολδιέκμ νίζημ έηεεζδξ ζηζξ 

μοζίεξ αοηέξ. Οζ ελεηάζεζξ αοηέξ εα πνέπεζ κα επζηεκηνχκμκηαζ ζδζαίηενα ζημκ 

έθεβπμ ημο ακαπκεοζηζημφ, βαζηνεκηενζημφ, ή κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Αηυιδ, ζημκ 

έθεβπμ ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ μθεαθιχκ ηαζ ηςκ μδυκηςκ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βαζζηή πνμτπυεεζδ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ιυθοκζδξ ημο 

δένιαημξ ηαζ ηςκ ιαηζχκ απυ ακυνβακα μλέα απμηεθεί δ άιεζδ ηαζ ζοκεπήξ 

πθφζδ ιε άθεμκμ κενυ. Νημοξ ηαζ ηαηαζςκζζηήνεξ κενμφ εα πνέπεζ κα 

ημπμεεημφκηαζ ζε ζηναηδβζηά ζδιεία, βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ζδιαζίαξ. ε 

πενίπηςζδ έηεεζδξ ηςκ μθεαθιχκ πθφζζιμ ιε άθεμκμ κενυ, επίζδξ απαζηείηαζ. 

Σα ιμθοζιέκα νμφπα εα πνέπεζ κα αθαζνμφκηαζ, εκχ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ 
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ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ επεζβμοζχκ 

ηαηαζηάζεςκ. Μπμνεί κα βίκεζ ελμοδεηένςζδ ημο μλέμξ ζηδκ πθδβείζα πενζμπή ιε 

έκα αθηαθζηυ δζάθοια υπςξ υλζκμ ακεναηζηυ κάηνζμ 2-3%, ή 5% ακεναηζηυ κάηνζμ 

ή 10% ηνζαζεακμθαιίκδξ. Άημια πμο έπμοκ εζζπκεφζεζ κέθδ μλέςκ εα πνέπεζ κα 

απμιαηνφκμκηαζ αιέζςξ απυ ηδκ ιμθοζιέκδ πενζμπή, δζαηυπημκηαξ 

μπμζαδήπμηε ενβαζία. Θα πνέπεζ αιέζςξ κα ηεεεί οπυ ηδ θνμκηίδα εκυξ βζαηνμφ. 

ε πενίπηςζδ ηοπαίαξ ηαηάπμζδξ, ζημ εφια πνέπεζ κα δμεεί ιζα μοζία 

ελμοδεηενχζεςξ, ηαεχξ ηαζ κα βίκεζ πθφζδ ζημιάπμο. ε βεκζηέξ βναιιέξ δεκ εα 

πνέπεζ κα πνμηθδεεί έιεημξ, δζυηζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζδείκςζδ ηδξ 

ηαηαζηάζεςξ. 

 
2εαi. ΘΔΗΗΚΟ ΟΞΤ 

 

Σμ εεζζηυ μλφ ή (αζηνζυθζ) είκαζ οβνυ άπνμοκ, άμζιμ, εθαζχδμοξ ζοζηάζεςξ. H 

πθεζμρδθία ημο εεσημφ μλέμξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Παναζηεοή ηςκ θςζθμνζηχκ 

ηαζ άθθςκ θζπαζιάηςκ, ζηδκ δζφθζζδ πεηνεθαίμο, ζηδκ παναβςβή εεζσημφ 

πεηνεθαίμο, παναβςβή αιιςκίμο, ζζδήνμο, πάθοαα, εηνδηηζηχκ ηαζ άθθςκ 

κζηνζηχκ αθάηςκ, ζηδκ ηαηαζηεοή ζοκεεηζηχκ ζκχκ ηαζ ςξ πδιζηυ εκδζάιεζμ. Οζ 

ενβαγυιεκμζ πμο πζεακχξ κα εηηίεεκηαζ ζημ εεσηυ μλφ, πενζθαιαάκεζ ημοξ 

δθεηηνμζοβημθθδηέξ, ημζιδιαημπχθδξ, ηαεανζζηέξ ιεηάθθςκ ηαζ ηαηαζηεοαζηέξ 

απμεήηεοζδξ ιπαηανζχκ. Δπαββεθιαηζηή έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ηυζμ ιε 

ηδκ επαθή απυ ημ δένια, υζμ ηαζ ιε ηδκ εζζπκμή κέθμοξ εεσημφ μλέμξ. 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Οζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ακά ηαηηά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνμ-απαζπυθδζδξ ζε 

πχνμοξ πμο οπάνπεζ αολδιέκδ επζηζκδοκυηδηα έηεεζδξ ζημ εεσηυ μλφ. Οζ 

ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα ηαηεοεφκμκηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ πνυκζςκ 

ακαπκεοζηζηχκ, βαζηνεκηενζηχκ κυζςκ. Δπίζδξ, ζηδκ ελέηαζδ ημο κεονμθμβζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ζημκ μθεαθιζηυ ηαζ δενιαημθμβζηυ έθεβπμ. Πενζμδζηέξ ελεηάζεζξ 

εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ μδυκηςκ. 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Οζ αζειαηζημί είκαζ πζμ εοαίζεδημζ ζηδκ 

εζζπκμή ημο εεσημφ μλέμξ ηαζ αενμθοιάηςκ αοημφ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα οβζή 

άημια.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards:  

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 1 mg/cu m. 

Threshold Limit Values:  

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 0.2 mg/cu m (thoracic fraction). 

NIOSH Recommendations:  

Recommended Exposure Limit: 10 Hr Time-Weighted Avg: 1 mg/cu m. 

Απμδεζηηζηά ζημζπεία Κανηζκμβέκεζδξ: Τπάνπμοκ ζαθείξ εκδείλεζξ υηζ δ 

επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε κέθδ ζζπονχκ ακυνβακςκ μλέςκ πμο πενζέπμοκ εεσηυ 

μλφ, πνμηαθμφκ ηανηζκμβέκεζδ. 
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Καηδβμνία Α2 φπμπηα ηανηζκμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ. (δ ηαηάηαλδ ακαθένεηαζ ζε 

εεζζηυ μλφ πμο πενζέπεηαζ ζε ζζπονυ ακυνβακμ κέθμξ μλέμξ.)  

Σμ εεζζηυ μλφ είκαζ δζαανςηζηυ βζα ημ δένια, ηα ιάηζα, ηδ ιφηδ, ημοξ αθεκκμβυκμοξ, 

ηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ ηαζ ηδ βαζηνεκηενζηή μδυ, ή ιε μπμζμδήπμηε ζζηυ ιε ημκ 

μπμίμ ένπεηαζ ζε επαθή. Ζπζυηενεξ εηεέζεζξ (βεκζηά ζε ζοβηεκηνχζεζξ θζβυηενμ 

απυ 10%) ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ιυκμ ενεεζζιυ ηςκ ζζηχκ. Ζ ημλζηή δυζδ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ποηκυηδηα ημο δζαθφιαημξ ηαζ απυ ηδκ πθδνυηδηα ή ιδ ημο 

ζημιάπμο. 

ΔΗΠΝΟΖ:  

Οζ ακαπκεοζηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ μλείαξ έηεεζδξ πενζθαιαάκμοκ ενεεζζιυ ηδξ 

ιφηδξ ηαζ ημο θαζιμφ, αήπαξ, θηένκζζια, ανμβπυζπαζιμ, δφζπκμζα, ηαζ 

πκεοιμκζηυ μίδδια. Ο εάκαημξ ιπμνεί κα επέθεεζ απυ ηδκ λαθκζηή ηαηάννεοζδ 

ημο ηοηθμθμνζημφ, μίδδια βθςηηίδαξ, ή απυ μλεία πκεοιμκζηή αθάαδ. 

Καηάπμζδ: Ζ ηαηάπμζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζμαανά βαζηνεκηενζηά 

εβηαφιαηα. Σα εβηαφιαηα είκαζ ζοκήεςξ πζμ ζμαανά ζημκ μζζμθάβμ ή/ ηαζ ζημ 

ζημιάπζ. ρζιεξ βαζηνεκηενζηέξ επζπηχζεζξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ δζάηνδζδ, 

αζιμνναβία ακχηενμο βαζηνεκηενζημφ, ζπδιαηζζιυξ ζονζββίμο, ή ηαεοζηενδιέκδ 

ζηέκςζδ. Καηάπμζδ εεζζημφ μλέμξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ άιεζμ επζβάζηνζμ 

άθβμξ, καοηία, ζζεθυννμζα ηαζ ειεηυξ ιε αθέκκα ή έπμκηαξ ηαθεμεζδή 

απυπνςζδ.Μενζηέξ θμνέξ παναηδνείηαζ ηαζ αζιαηέιεζδ. Ζ ηαηάπμζδ ημο ποηκμφ 

εεζζημφ μλέμξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζάανςζδ ημο μζζμθάβμο, κέηνςζδ ηαζ 

δζάηνδζδ ημο μζζμθάβμο ή ημο ζημιάπμο εζδζηά ημο ποθςνμφ. Δκίμηε έπεζ 

παναηδνδεεί ηναοιαηζζιυξ ημο θεπημφ εκηένμο. Καεοζηενδιέκδ επζπθμηέξ 

ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ζηεκχζεζξ ηαζ ζπδιαηζζιυ ζονζββίμο. 

ΓΔΡΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ:  

μαανή δενιαηζηά εβηαφιαηα ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ιε κέηνςζδ ηαζ μοθμπμίδζδ. 

Αοηά ιπμνεί κα είκαζ ιμζναία εάκ ιζα ανηεηά ιεβάθδ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ είκαζ 

εηηεεεζιέκδ. Σμ εεζζηυ μλφ είκαζ δζαανςηζηυ βζα ημ δένια ηαζ δ δενιαηζηή έηεεζδ 

ζε ζοιποηκςιέκα δζαθφιαηα, πνμηαθμφκ πμζηίθμο ααειμφ έβηαοια. Ζ έηεεζδ ζε 

αναζέξ ζοβηεκηνχζεζξ εεζζημφ μλέμξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιυκμ δενιαηίηζδα. 

ΔΚΘΔΖ ΟΦΘΑΛΜΧΝ:  

Σμ ιάηζ είκαζ ζδζαίηενα εοαίζεδημ ζε δζαανςηζηυ ηναοιαηζζιυ. Δνεεζζιυξ, 

δαηνφννμζα ηαζ επζπεθοηίηζδα ιπμνεί κα ακαπηοπεεί αηυια ηαζ ιε παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ εεζζημφ μλέμξ.  

Ζ επαθή ιε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ πνμηαθεί εβηαφιαηα ημο ηεναημεζδμφξ, 

απχθεζα υναζδξ ηαζ πενζζηαζζαηά δζάηνδζδ ημο αμθαμφ. 

ΥΡΟΝΗΑ ΔΚΘΔΖ: Υνυκζα έηεεζδ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε αθθαβέξ ζηδκ 

πκεοιμκζηή θεζημονβία, πνυκζα ανμβπίηζδα, επζπεθοηίηζδα, ειθφζδια, ζοπκέξ 

θμζιχλεζξ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, βαζηνίηζδα, δζάανςζδ ημο μδμκηζημφ 

ζιάθημο, ηαζ πζεακχξ ηανηίκμ ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Δπαθή ιε ηα ιάηζα: Δθέβληε ηαζ αθαζνέζηε ηοπυκ θαημφξ 

επαθήξ. ε πενίπηςζδ επαθήξ, λεπθφκεηε αιέζςξ ηα ιάηζα ιε άθεμκμ κενυ βζα 
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ημοθάπζζημκ 15 θεπηά. Κνφμ κενυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί. Ακαγδηήζηε αιέζςξ 

ζαηνζηή θνμκηίδα 

Δπαθή ιε ημ δένια: ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ημ δένια λεπθφκεηε ιε άθεμκμ κενυ 

βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά εκχ αθαζνείηε ημ ιμθοζιέκμ νμοπζζιυ ηαζ οπμδήιαηα. 

Καθφρηε ημ ενεεζζιέκμ δένια ιε έκα ιαθαηηζηυ. Κνφμ κενυ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί. Πθφκεηε ηα νμφπα πνζκ ηα λακαπνδζζιμπμζήζεηε. Καεανίζηε 

ηαθά ηα παπμφηζζα πνζκ ηα λακαπνδζζιμπμζήζεηε. Ακαγδηήζηε αιέζςξ ζαηνζηή 

θνμκηίδα. ε ζμαανέξ επαθή ιε ημ δένια πθφκεηε ιε έκα ζαπμφκζ απμθοιακηζηυ 

ηαζ ηαθφρηε ημ ιμθοζιέκμ δένια ιε ακηί-ααηηδνζαηή ηνέια. Εδηήζηε αιέζςξ 

ζαηνζηή αμήεεζα. 

Δζζπκμή: ε πενίπηςζδ εζζπκμήξ ιεηαθένεηε ημκ πάζπμκηα ζημκ ηαεανυ αένα. 

Δάκ δεκ ακαπκέεζ εθανιυζηε ηεπκδηή ακαπκμή. Ακ δ ακαπκμή είκαζ δφζημθδ 

δχζηε μλοβυκμ. Ακαγδηήζηε αιέζςξ ζαηνζηή θνμκηίδα. ε ζμαανέξ πενζπηχζεζξ, 

ιεηαηζκήζηε ημ εφια ζε αζθαθή πενζμπή, παθανχζηε ηα ζηεκά νμφπα, υπςξ ιζα 

βνααάηα, ημθάνμ, γχκδ.  Ακ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ πνέπεζ κα ημο παναπεεί ζηυ-

ια-ιε-ζηυια ακάκδρδ.  

ΠΡΟΟΥΖ: Μπμνεί κα είκαζ επζηίκδοκμ βζα ημ άημιμ πμο ηδκ επζπεζνεί κα δχζεζ 

ημ θζθί ηδξ γςήξ, υηακ δ εζζπκευιεκδ μοζία είκαζ ημλζηή, θμζιχδδξ ή δζαανςηζηή. 

Εδηήζηε αιέζςξ ζαηνζηή αμήεεζα. 

Καηάπμζδ: Μδκ πνμηαθείηε ειεηυ, εηηυξ εάκ ζαξ έπμοκ δμεεί ζπεηζηέξ μδδβίεξ 

απυ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ. Πμηέ ιδ δίκεηε ηίπμηα απυ ημ ζηυια ζε ακαίζεδημ 

άημιμ. Υαθανχζηε ηοπυκ ζθζηηυ νμοπζζιυ. Γχζηε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ ή 

βάθαηημξ πνχηεξ πθδνμθμνίεξ αμήεεζαξ. 

 
2εαii. ΝΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ 

 

Σμ κζηνζηυ μλφ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή αιιςκίαξ ηαζ κζηνζημφ ηαθίμο, 

εηνδηηζηά, αδζπζημφ μλέμξ, ζζμηοακζηά, θζπάζιαηα, κζηνμπαναθίκεξ, ηαζ 

κζηνμαεκγμθίςκ. Δπαββεθιαηζηή έηεεζδ ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ημπζηή επαθή ιε ημ 

οβνυ μλφ, ηαεχξ ηαζ ιε εζζπκμή ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο, υηακ ημ κζηνζηυ μλφ 

ακηζδνά ιε ακαβςβζημφξ πανάβμκηεξ (ιέηαθθα, μνβακζηή φθδ) ή ηαηά ηδκ ηαφζδ 

ηςκ οθζηχκ πμο πενζέπμοκ άγςημ. 

ΟΓΟΗ ΔΚΘΔΖ: εζζπκμή, ηαηάπμζδ, ημ δένια ηαζ/ή ηα ιάηζα. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: ενεεζζιυξ ζηα ιάηζα, ημ δένια, ημοξ αθεκκμβυκμοξ. ρζιμ 

πκεοιμκζηυ μίδδια, πκεοιμκία, ανμβπίηζδα, δζάανςζδ ηςκ μδυκηςκ. 

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΟΥΟΗ: μθεαθιμί, ημ δένια, ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια, ηα δυκηζα. 

Σμ κζηνζηυ μλφ θένεηαζ ζημ ειπυνζμ οπυ 2 ιμνθέξ, ςξ ποηκυ άπνςιμ οβνυ, ηαζ 

ςξ αηιίγμκ ηζηνζκένοενμ κζηνζηυ μλφ ακαδίδμκ αθευκμοξ κζηνχδεζξ αηιμφξ.  

ΠΛΖΘΤΜΟΗ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Οζ ενβαγυιεκμζ ιε δενιαημθμβζηέξ, μθεαθιμ-

θμβζηέξ, ή ηανδζμπκεοιμκζηέξ δζαηαναπέξ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ 

έηεεζδ ζε κζηνζηυ μλφ.  
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Σα παναηάης επαββέθιαηα εκδέπεηαζ κα εηηίεεκηαζ ζε κζηνζηυ μλφ: Δνβαγυιεκμζ ζε 

αενμζηάθδ, μζ ηαηαζηεοαζηέξ κζηνζημφ αιιςκίμο, ηαεανζζηέξ, μζ ηαηαζηεοαζηέξ 

κζηνζηήξ ηοηηανίκδξ, μζ θανιαημαζμιδπακίεξ, δθεηηνμζοβημθθδηέξ, ααθείξ, 

πανάηηεξ, ημζιδιαημπχθεξ, ενβάηεξ ζε ενβμζηάζζα πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ, 

θζεμβνάθμζ, ημοξ οπεφεοκμοξ πάναλδξ ηαενεθηχκ ηθπ.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards:  

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 2 ppm (5 mg/cu m). 

Threshold Limit Values:  

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 2 ppm; 15 min Short Term Exposure Limit (STEL): 

4 ppm. 

NIOSH Recommendations:  

Recommended Exposure Limit: 10 Hr Time-Weighted Avg: 2 ppm (5 mg/cu m). 

Immediately Dangerous to Life or Health:  

25 ppm  

ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ: Σμ κζηνζηυ μλφ ιπμνεί κα είκαζ δζαανςηζηυ βζα ημ δένια, ηα 

ιάηζα, ηδ ιφηδ, ημοξ αθεκκμβυκμοξ, ακαπκεοζηζηυ ηαζ βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια, ή 

μπμζμδήπμηε ζζηυ ιε ημ μπμίμ ένπεηαζ ζε επαθή. Ζ ζμαανυηδηα ηδξ επαθήξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο μλέμξ. μαανά 

εβηαφιαηα ιπμνεί κα ζοιαμφκ ιε κέηνςζδ (παναηεηαιέκδ επαθή) ηαζ μοθέξ. 

Ζπζυηενδ έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ενεεζζιυ ηςκ ιαηζχκ, ημο δένιαημξ, ηςκ 

αθεκκμβυκςκ ηαζ ημο ακαπκεοζηζημφ ηαζ βαζηνεκηενζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ εζζπκμή 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ μλεία δδθδηδνίαζδ ηαζ οπενμλεία. Ζ οπενμλεία 

δδθδηδνίαζδ είκαζ ζπάκζα ηαζ ιπμνεί κα απμαεί ιμζναία. Ολεία δδθδηδνίαζδ 

βεκζηά πενζθαιαάκεζ 3 θάζεζξ: δ πνχηδ απμηεθείηαζ απυ ενεεζζιυ ημο ακχηενμο 

ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ (ηάρζιμ ζημ θαζιυ-αήπαξ-αίζεδια αζθολίαξ) ηαζ ηα 

ιάηζα ιε δαηνφννμζα. Ζ δεφηενδ θάζδ είκαζ παναπθακδηζηή, δεδμιέκμο υηζ 

παεμθμβζηέξ εκδείλεζξ είκαζ απμφζεξ βζα ιζα πενίμδμ έςξ ηαζ ανηεηέξ χνεξ, ηδκ 

ηνίηδ θάζδ, μζ ακαπκεοζηζηέξ δζαηαναπέξ επακειθακίγμκηαζ ηαζ ιπμνεί κα 

ακαπηοπεμφκ βνήβμνα ζε μλφ πκεοιμκζηυ μίδδια, ζοπκά ιε ζμαανή έηααζδ. 

ΥΡΟΝΗΑ ΔΚΘΔΖ: Μπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε αθθαβέξ ζηδκ πκεοιμκζηή θεζημονβία, 

πνυκζα ανμβπίηζδα, επζπεθοηίηζδα, ηαζ ειθακή ζοιπηχιαηα πμο ιμζάγμοκ ιε μλεία 

ζμβεκή θμίιςλδ ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ. Απμπνςιαηζζιυξ ηαζ 

δζάανςζδ απυ ημ μδμκηζηυ ζιάθημ ιπμνεί κα ζοιαεί. 

Δπί ηαηαπυζεςξ ειθακίγεηαζ δ παναηηδνζζηζηή ηίηνζκδ πνχζδ ηςκ πεζθζχκ, ημο 

αθεκκμβυκμο ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ, ςξ ηαζ πακηυξ άθθμο ζδιείμο ημο 

δένιαημξ ιε ημ μπμίμ ημ μλφ εα ένεεζ ζε επαθή. 

Δπί δε εζζπκμήξ έκημκμξ ενεεζζιυξ ηςκ αθεκκμβυκςκ ηςκ μθεαθιχκ, ηςκ 

αενμθυνςκ μδχκ ηαζ ηςκ πκεοιυκςκ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ:  

ΟΦΘΑΛΜΟΗ: Ξεπθφκαηε αιέζςξ ηα ιάηζα ιε άθεμκμ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 30 

θεπηά, ηναηχκηαξ αθέθανα ακμζπηά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ πθοζίιαημξ υθδξ ηδξ 
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επζθάκεζαξ. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. Μδκ αθήκεηε εφια κα ηα ηνίρεζ 

ή κα αθήζεζ ηα ιάηζα ημο ηθεζζηά. 

ΓΔΡΜΑ: Ξεπθφκεηε αιέζςξ ημ δένια ιε άθεμκμ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 20 θεπηά. 

Αθαζνέζηε ημ ιμθοζιέκμ νμοπζζιυ ηαζ οπμδήιαηα. Πθφκεηε ηα νμφπα πνζκ ηα 

λακαπνδζζιμπμζήζεηε. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. 

Καηάπμζδ: Μδκ πνμηαθείηε ειεηυ. Ακ ημ εφια έπεζ ηζξ αζζεήζεζξ δχζηε ημο 2 ιε 4 

θθζηγάκζα βάθα ή κενυ. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. Πμηέ ιδ δίκεηε ηίπμηα 

απυ ημ ζηυια ζε ακαίζεδημ άημιμ. 

ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθένεηε ημ άημιμ απυ ημκ πχνμ εηεέζεςξ ζημκ ηαεανυ αένα 

αιέζςξ. Δάκ δεκ ακαπκέεζ, πμνδβήζηε ηεπκδηή ακαπκμή. Ακ δ ακαπκμή είκαζ 

δφζημθδ δχζηε μλοβυκμ. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα. 

 
2εβ. ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΟΞΔΑ 

 

Σα μνβακζηά μλέα ηαζ ηα πανάβςβά ημοξ ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια μοζζχκ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζπεδυκ ζε ηάεε είδμοξ παναβςβή πδιζηχκ. Λυβς ηδξ 

ηενάζηζαξ ημοξ πμζηζθίαξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ δζαθυνμο ηφπμο ημλζηέξ 

επζδνάζεζξ. Αοηέξ μζ εκχζεζξ έπμοκ έκημκδ ενεεζζηζηή επίδναζδ, μ ααειυξ ηδξ 

μπμίαξ ηαεμνίγεηαζ εκ ιένεζ απυ ημκ δζαπςνζζιμφ ημο μλέμξ ηαζ ηδ δζαθοηυηδηα 

ημο ζημ κενυ. Ονζζιέκα ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ζμαανή αθάαδ ηςκ ζζηχκ 

πανυιμζα ιε εηείκδ πμο παναηδνήεδηε ιε ηα ζζπονά ακυνβακα μλέα. 

Σα μνβακζηά μλέα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή πθαζηζηχκ, ζηδ 

αονζμδερία, ζηα οθάζιαηα, ζηδκ παναβςβή πανηζμφ, ζηδ θανιαηεοηζηή, ζηδκ 

αζμιδπακία ηνμθίιςκ, πμηχκ, ηαθθοκηζηχκ.  

Σα μνβακζηά μλέα ανίζημκηαζ επίζδξ ζε γζγακζμηηυκα, ανχιαηα, ααθέξ, θζπακηζηά 

ηαζ ηαεανζζηζηά. 

Σμ ιονιδηζηυ μλφ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηζξ ηθςζημτθακημονβζηέξ αζμιδπακίεξ 

ηαζ δενιάηζκςκ εζδχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ααθέξ δζάθμνςκ μνβακζηχκ ηαζ 

ζοκεεηζηχκ ζκχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ 

ηαπκζζηζηχκ εκημιμηηυκςκ ηαζ βεκζηά ζηδκ παναβςβή εκημιμηηυκςκ. Ο 

ζδιακηζηυηενμξ ηίκδοκμξ είκαζ δ ζμαανή πνςημπαεή αθάαδ ζημ δένια, ζημοξ 

μθεαθιμφξ, ή ζηδκ επζθάκεζα ηςκ αθεκκμβυκςκ. Ζ εοαζζεδημπμίδζδ είκαζ 

ζπάκζα, αθθά ιπμνεί κα ζοιαεί ζε έκα άημιμ πμο πνμδβμοιέκςξ κα έπεζ 

εοαζζεδημπμζδεεί ζε θμνιαθδεΰδδ.  

Γεκ έπμοκ ακαθενεεί ή ζδιεζςεεί ηαεοζηενδιέκεξ ή πνυκζεξ επζπηχζεζξ. Σμ 

ιονιδηζηυ μλφ είκαζ έκα εφθθεηημ οβνυ, ηαζ μζ αηιμί ημο ζπδιαηίγμοκ εφθθεηηα ηαζ 

εηνδηηζηά ιίβιαηα ιε ημκ αένα. 

Σμ πνμπζμκζηυ μλφ πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ μνβακζηέξ ζοκεέζεζξ. Απμηεθεί επίζδξ 

ακαζημθέα ιμφπθαξ ηαζ ζοκηδνδηζηυ ηνμθίιςκ. Σμ δζάθοια πνμπζακζημφ μλέμξ 

έπεζ δζαανςηζηέξ ζδζυηδηεξ βζα δζάθμνα ιέηαθθα. Δπίζδξ, είκαζ ενεεζζηζηυ βζα ηα 

ιάηζα, ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαζ ημ δένια. 
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2εγ. ΑΛΚΑΛΔΑ 

 

Σα αθηάθεα είκαζ ηαοζηζηέξ μοζίεξ πμο δζαθφμκηαζ ζημ κενυ βζα κα ζπδιαηζζηεί 

έκα δζάθοια ιε νΖ αζζεδηά ορδθυηενμ απυ 7. Αοηέξ πενζθαιαάκμοκ αιιςκία, 

οδνμλείδζμ αιιςκίμο, οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ηαζ μλείδζμ ημο ηαθίμο, 

οδνμλείδζμ ημο ηαθίμο ηαζ ακεναηζηυ κάηνζμ, οδνμλεζδίμο-οπενμλείδζμ ηαζ 

πονζηζηά. Καεχξ ηαζ θςζθμνζηυ ηνζκάηνζμ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα αθηάθζα, είηε ζε ζηενεά ιμνθή ή ζοιποηκςιέκμ οβνυ 

δζάθοια, είκαζ πενζζζυηενμ ηαηαζηνμθζηά βζα ημοξ ζζημφξ απυ ηα πενζζζυηενα 

μλέα. Οζ ζηυκεξ ηαοζηζηήξ ζυδαξ, οπυ ιμνθή αενμγυθ ή κέθμοξ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ενεεζζιυ ηςκ μθεαθιχκ ηαζ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ηαεχξ ηαζ 

αθάαεξ ημο νζκζημφ δζαθνάβιαημξ. 

Πνχηδ έηεεζδ ζε αηιυζθαζνεξ εθαθνχξ ιμθοζιέκεξ ιε αθηάθζα ιπμνεί κα 

επζθένεζ ενεεζζιυ, αθθά αοηυξ ενεεζζιυξ βίκεηαζ θζβυηενμ αζζεδηυξ ζφκημια. Οζ 

ενβαγυιεκμζ πμο ενβάγμκηαζ ζε ηέημζεξ αηιυζθαζνεξ πςνίξ κα ειθακίγμοκ 

πανεκένβεζεξ. Δκημφημζξ, δ έηεεζδ αοηή εα πνμηαθέζεζ αήπα ηαζ πμκυθαζιμ ηαζ 

νζκζηή εκυπθδζδ ζε άημια πμο δεκ είκαζ ζοκδεζζιέκα κα ενβάγμκηαζ ζημοξ 

πχνμοξ αοημφξ. 

Ο ιεβαθφηενμξ ηίκδοκμξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε αοηά ηα οθζηά είκαζ δ επαθή ηςκ 

μθεαθιχκ ιε αοηά. 

 
2εγi. ΤΓΡΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΚΑΛΗΟΤ  

 

Υνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ημο οβνμφ ζαπμοκζμφ, βζα ηδκ απμννυθδζδ 

ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ζηδκ επελενβαζία ααιααηζμφ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ 

παναβςβή άθθςκ εκχζεςκ ηαθίμο. Βνίζηεζ πνήζδ ζηδκ δθεηηνυθοζδ, ζηδ 

θζεμβναθία ηαζ ςξ δζαανςηζηυ βζα ημ λφθμ. Υνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ζε ααθέξ ηαζ 

απμζαεζηζηά αενκζηζμφ ηαζ ζε ιεθάκζα εηηφπςζδξ. 

ΓΤΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ: 

ΟΦΘΑΛΜΟΗ: Πνμηαθεί ζμαανά εβηαφιαηα ζηα ιάηζα. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιδ 

ακαζηνέρζιδ αθάαδ ζημοξ μθεαθιμφξ, δ επαθή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ έθημξ ημο 

επζπεθοηυηα ηαζ ημο ηεναημεζδή.  

ΓΔΡΜΑ: Πνμηαθεί εβηαφιαηα επίζδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ααεζά, δζεζζδοηζηά 

έθηδ ημο δένιαημξ. 

Καηάπμζδ: Δπζαθααέξ ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ. Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ηοηθμθμνζηή ακεπάνηεζα, δζάηνδζδ ημο πεπηζημφ ζςθήκα, ζμαανά εβηαφιαηα 

ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ ιε ημζθζαηυ άθβμξ, έιεημ ηαζ πζεακυ εάκαημ. 

Δζζπκμή: Δπζαθααέξ ζε πενίπηςζδ εζζπκμήξ. Δνεεζζιυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

πδιζηή πκεοιμκίηζδα ηαζ πκεοιμκζηυ μίδδια. Πνμηαθεί ζμαανυ ενεεζζιυ ημο 

ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ ιε αήπα, εβηαφιαηα, δφζπκμζα ηαζ πζεακυκ 

ηχια. 
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ΥΡΟΝΗΑ: Ζ παναηεηαιέκδ ή επακαθαιαακυιεκδ επαθή ιε ημ δένια ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ δενιαηίηζδα. Ζ παναηεηαιέκδ ή επακαθαιαακυιεκδ επαθή ιε ηα 

ιάηζα ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζπεθοηίηζδα. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

ΟΦΘΑΛΜΟΗ: Ξεπθφκαηε αιέζςξ ηα ιάηζα ιε άθεμκμ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 15 

θεπηά, ζδηχκμκηαξ πενζζηαζζαηά ηζξ άκς ηαζ ηάης αθεθανίδεξ. Ακαγδηήζηε 

ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. 

ΓΔΡΜΑ: Απμηηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. Αιέζςξ λεπθφκεηε ημ δένια ιε 

άθεμκμ κενυ ηαζ ζαπμφκζ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά εκχ αθαζνείηε ημ ιμθοζιέκμ 

νμοπζζιυ ηαζ οπμδήιαηα. Πεηάληε ηα ιμθοζιέκα νμφπα ιε ηνυπμ πμο πενζμνίγεζ 

πεναζηένς ηδκ έηεεζδ. 

Καηάπμζδ: Μδκ πνμηαθείηε ειεηυ. Ακ ημ εφια έπεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο ηαζ 

ζοκαβενιμφ, δχζηε 2-4 θθζηγάκζα βάθα ή κενυ. Πμηέ ιδ δίκεηε ηίπμηα απυ ημ 

ζηυια ζε άημιμ πμο έπεζ πάζεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο. Ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα 

αιέζςξ. 

ΔΗΠΝΟΖ: Καθέζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. Απμιαηνοκεείηε απυ ηδκ έηεεζδ 

ζημκ ηαεανυ αένα αιέζςξ. Ακ δ ακαπκμή είκαζ δφζημθδ δχζηε μλοβυκμ. Ακ δ 

ακαπκμή έπεζ παφζεζ εθανιυζεζ ηεπκδηή ακαπκμή. 

ΑΣΟΜΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ:  

ΜΑΣΗΑ: Φμνάηε βοαθζά αζθαθείαξ.  

ΓΔΡΜΑ: Φμνάηε ηαηάθθδθα βάκηζα βζα κα απμθφβεηε ηδκ έηεεζδ ημο δένιαημξ 

ΡΟΤΥΑ: Να θμνάηε ηαηάθθδθδ πνμζηαηεοηζηή εκδοιαζία βζα κα απμθφβεηε ηδκ 

έηεεζδ ημο δένιαημξ.  

Ακαπκεοζηήνεξ: ηακ είκαζ απαναίηδημ - Δπζηίκδοκα πνμσυκηα απμζφκεεζδξ: 

μλείδζα ημο ηαθίμο.  

 
2δ. ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟ ΟΞΤ 

 

Οζ εζδζημί ηίκδοκμζ ημο οδνμπθςνζημφ μλέμξ είκαζ δ δζαανςηζηή δνάζδ ημο ζημ 

δένια ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ, μ ζπδιαηζζιυξ οδνμβυκμο υηακ ένπεηαζ ζε επαθή 

ιε μνζζιέκα ιέηαθθα ηαζ ιεηαθθζηά οδνίδζα, ηαεχξ ηαζ δ ημλζηυηδηα ημο. Σμ 

οδνμπθςνζηυ μλφ ιπμνεί κα πανάβεζ εβηαφιαηα ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ 

αθεκκμβυκςκ, δ ζμαανυηδηα ηςκ μπμίςκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ 

ημο δζαθφιαημξ. Αοηυ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε έθηδ ηαζ μοθέξ. Ζ επαθή ιε ηα ιάηζα 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιεζςιέκδ υναζδ ή ηφθθςζδ. Δβηαφιαηα ζημ πνυζςπμ 

ηαεχξ ηαζ πνυηθδζδ παναιμνθςηζηχκ μοθχκ. οπκή επαθή ιε οδαηζηά 

δζαθφιαηα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε δενιαηίηζδα. 

Οζ αηιμί έπμοκ ενεεζζηζηή επίδναζδ ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ, πνμηαθχκηαξ 

θανοββίηζδα, μίδδια βθςηηίδμξ, ανμβπίηζδα, πκεοιμκζηυ μίδδια ηαζ εάκαημ. 

Παεήζεζξ ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ είκαζ ζοπκέξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ 

μδμκηζαηνζηή ιμνζαηή κέηνςζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα δυκηζα πάκμοκ ηδκ θάιρδ ημοξ, 

παίνκμοκ ηζηνζκςπή πνμζά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βίκμκηαζ πμθφ εφεναοζηα. Σμ μλφ δεκ 
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πνέπεζ κα απμεδηεοηεί ζε πενζμπή ιε εφθθεηηεξ ή μλεζδςηζηέξ μοζίεξ, υπςξ 

κζηνζηυ μλφ ή πθςνζηά, ή ημκηά ζε ιέηαθθα ηαζ οδνίδζα ιεηάθθςκ ηα μπμία ιπμνεί 

κα ακηζδνάζμοκ ιε ημ μλφ. Οζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πνέπεζ κα είκαζ ακηζπονζηέξ 

ηαζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδ δζαανςηζηή δνάζδ ηςκ αηιχκ. 

OΡΗΑ EΚΘΔΖ: 

ACGIH (TLV) 3ppm TWA, OSHA (PEL) 2 ppm TWA, NIOSH (REL) 2ppm, TWA-

4ppm STEL. 

 
2ε. ΦΤΗΚΟ AΔΡΗΟ 

 

Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ αζμιδπακζηυ ηαφζζιμ αοημηζκήηςκ, ζηδκ ζοβηυθθδζδ ηαζ 

ημπή ιεηάθθςκ, ςξ ροηηζηυ ιέζμ, πνμςεδηζηυ ηαζ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ ζφκεεζδ 

άθθςκ πδιζηχκ. Ζ ηφνζα πνήζδ ημο είκαζ ςξ ηαφζζιμ ηαζ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ 

παναβςβή εονείαξ πμζηζθίαξ πδιζηχκ μοζζχκ. Οζ μζηζαηέξ ηαζ ειπμνζηέξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ ήιζζο ημο ζοκυθμο ηςκ πςθήζεχκ ημο. 

 Ο υνμξ οβνμπμζδιέκμ αένζμ πεηνέθαζμ (LPG) πενζβνάθεζ ιείβιαηα ζηα μπμία ηα 

ηφνζα ζοζηαηζηά είκαζ ημ πνμπάκζμ, αμοηάκζμ, ζζμαμοηάκζμ, πνμπέκζμ, ηαζ 

αμοηέκζμ. Πζμ ζοπκά μ υνμξ αοηυξ εθανιυγεηαζ ζε ιείβιαηα πνμπακίμο ηαζ 

αμοηακίμο. Αοηά ηα ζοζηαηζηά ηαζ ιίβιαηα αοηχκ είκαζ αένζα ζε ηακμκζηή 

εενιμηναζία ηαζ πίεζδ, αθθά ιπμνμφκ κα οβνμπμζδεμφκ ιε ρφλδ, ζοιπίεζδ, ή ιε 

ζοκδοαζιυ ηαζ ηςκ δφμ δζαδζηαζζχκ. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards: 

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 1000 ppm (1800 mg/cu m). 

Threshold Limit Values: 

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 1000 ppm. /Aliphatic hydrocarbon gases: Alkanes 

C1-C4/  

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: Ήπζα πνμξ ιέηνζα δδθδηδνίαζδ: Μείςζδ ηδξ κοπηενζκήξ 

μνάζεςξ, ηεθαθαθβία, ακηζζηαειζζηζηή αφλδζδ ημο νοειμφ ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ηςκ 

παθιχκ. Κμνεζιυξ μλοβυκμο ιπμνεί κα είκαζ ηάης ημο 90% αηυιδ ηαζ ζε 

αζοιπηςιαηζημφξ ή ήπζα ζοιπηςιαηζημφξ αζεεκείξ. 

Βανζά Γδθδηδνίαζδ: Μεζςιέκδ εβνήβμνζδ, οπκδθία, γάθδ, ηυπςζδ, εοθμνία, 

ιεζςιέκδ μπηζηή μλφηδηα, ηοάκςζδ, απχθεζα ζοκεζδήζεςξ, αννοειίεξ, ζζπαζιία 

ημο ιομηανδίμο, πκεοιμκζηυ μίδδια, ζπαζιμί ηαζ εάκαημξ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαηζκήζηε ημ εφια ζε ηαεανυ αένα. Ακ δ ακαπκμή ημο είκαζ 

αηακυκζζηδ ή έπεζ ζηαιαηήζεζ, πμνδβήζηε ζοιπθδνςιαηζηυ μλοβυκμ. Ακαγδηήζηε 

αιέζςξ ζαηνζηή αμήεεζα. 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ηδκ οβνή ιμνθή ημο θοζζημφ 

αενίμο, λεπθφκεηε αιέζςξ ηδκ πενζμπή επαθήξ ιε γεζηυ κενυ πμο κα ιδκ 

οπενααίκεζ ημοξ 41μC. Αθαζνέζηε ηα ιμθοζιέκα νμφπα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

κημοξ ιε γεζηυ κενυ, ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα.  



 

54 
 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΤ: Ξεπθφκεηε ημοξ μθεαθιμφξ αιέζςξ ιε 

πθζανυ/γεζηυ κενυ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά. Αθαζνέζηε ημοξ θαημφξ επαθήξ, 

ιεηαθένεηε άιεζα ημκ αζεεκή ζημ κμζμημιείμ. Γζαηδνήζηε ηα αθέθανα ακμζηηά 

ηαζ ιαηνζά απυ ηδκ ηυνδ βζα κα δζαζθαθίζεηε ημκ ηαθυ ηαεανζζιυ. Ακ μ 

ενεεζζιυξ επζιέκεζ, ακαγδηήζηε ζαηνζηή αμήεεζα. 

 
2ζ. ΦΧΦΟΡΟ 

 

Ο θχζθμνμξ οπάνπεζ ζε 3 αθθμηνμπζηέξ ιμνθέξ: Ο θεοηυξ ή ηίηνζκμξ- μ ενοενυξ- 

ηαζ μ ιαφνμξ (μ μπμίμξ δεκ έπεζ ηαιία αζμιδπακζηή πνδζζιυηδηα). 

O θεοηυξ είκαζ ηνοζηαθθζηυξ, ζηενευξ, οπμηίηνζκμξ, (δίηδκ ηενζμφ), ζημοναίκεζ 

υηακ εηηίεεηαζ ζημ θχξ. Με ζδιείμ γέζεςξ ζημοξ 28μC, ζδιείμ ηήλεςξ ζημοξ 

44μC. Ζ μζιή ημο πνμζζδζάγεζ αοηή ημο ζηυνδμο. Δίκαζ αδζάθοημξ ζημ κενυ ηαζ 

δζαθφεηαζ εθαθνχξ ζημ αεκγυθζμ, ζηδκ αζεακυθδ, ζημ πθςνμθυνιζμ, είκαζ 

δζαθοηυξ ζημκ δζεεζάκεναηα. Ο ηίηνζκμξ θχζθμνμξ δεκ πνέπεζ κα αββίγεηαζ ιε ηα 

δάπηοθα, δζυηζ δ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ είκαζ πενίπμο ίδζα ιε ηδκ 

εενιμηναζία ακάθθελήξ ημο. Ακηζδνά γςδνχξ ιε ηα αθμβυκα, εκχκεηαζ ιε ημ εείμ 

ηαζ ημ μλοβυκμ, ζδζυηδηα δ μπμία ηαεζζηά ημ ζχια αοηυ ακαβςβζηυ. Σέθμξ ακηζδνά 

ιε εενιά δζαθφιαηα ηαοζηζηχκ αθηαθίςκ ηαζ ζπδιαηίγεζ θςζθίκδ ηαζ 

οπμθςζθμνζηυ άθαξ. Δηηζεέιεκμξ ζημκ αένα ή ημ μλοβυκμ, ζηδ ζοκήεδ 

εενιμηναζία, μλεζδχκεηαζ αναδέςξ ιε ζπδιαηζζιυ θεοηχκ αηιχκ ηαζ 

πναζζκςπήξ θθυβαξ μναηήξ ζημ ζημηάδζ. ημκ αένα ηήηεηαζ ζημοξ 30 C βζ αοηυ 

ηαζ θοθάζζεηαζ ζημ κενυ. 

Ο θχζθμνμξ ηαζ μζ εκχζεζξ ημο ανίζημοκ ζήιενα πθήεμξ εθανιμβχκ ζημοξ 

δζαθυνμοξ ημιείξ ηδξ αζμιδπακίαξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναζηεοή 

πνςιάηςκ, θςζθμνμφπμο ρεοδανβφνμο, ζηδ ζφκεεζδ μλεζηήξ ηοηηανίκδξ, ζηδκ 

επζηάθορδ ζζδδνμφπςκ επζθακεζχκ βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ ηδκ μλείδςζδ, 

ζηδκ παναζηεοή διζαβςβχκ, ζηδκ πμθειζηή αζμιδπακία, ζηδκ παναζηεοή 

πονμηεπκδιάηςκ, απμννοπακηζηχκ, ζηδκ απμζηθήνοκζδ ημο φδαημξ, ζηδ 

αζμιδπακία ζαπχκςκ ηαζ θζπαζιάηςκ. 

Σα πθςνζμφπα άθαηα ημο θςζθυνμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ζφκεεζδ πθαζηζηχκ, 

οβνχκ βζα οδναοθζημφξ ιδπακζζιμφξ, πνμζεεηζηχκ ηδξ αεκγίκδξ, ςξ ηαηαθφηεξ, 

ςξ επζαναδοκηζηυ οθζηυ ηαηά ηδκ πονυζαεζδ.  

Σα πθςνζμφπα άθαηα ημο θςζθυνμο (μλοπθςνζμφπμξ θςζθυνμξ, ηνζπθςνζμφπμξ 

θςζθυνμξ, ηαζ πεκηαπθςνζμφπμξ θςζθυνμξ ) πανμοζία φδαημξ δζαζπχκηαζ ζε 

θςζθμνζηυ ηαζ οδνμπθςνζηυ μλφ, ζημ μπμίμ ηαζ μθείθμκηαζ ηαζ μζ δδθδηδνζάζεζξ 

ηαηά ηδκ εζζπκμή αηιχκ ημοξ. 

O θςζθμνμφπμξ ρεοδάνβονμξ ηαζ ημ θςζθμνμφπμ ανβίθζμ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδ βεςνβία βζα ηδκ παναζηεοή ιομηηυκςκ ηαζ εκημιμηηυκςκ ζηεοαζιάηςκ. 

ΟΜΑΓΔ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Ζ ακενχπζκδ έηεεζδ ζημ θεοηυ θχζθμνμ έπεζ 

ακαδείλεζ υηζ ημ ήπαν, μζ κεθνμί ηαζ ημ ηανδζαββεζαηυ απμηεθμφκ υνβακα ζηυπμοξ 

ηδξ ημλζηυηδηαξ ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ άημια ιε πνμτπάνπμοζεξ δζαηαναπέξ ημο 
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ήπαημξ, ηςκ κεθνχκ, ηδξ ηανδζάξ ή ημο ηοηθμθμνζημφ ιπμνεί κα είκαζ επζννεπείξ 

ζηδκ ημλζηυηδηα ημο (θεοημφ/ηίηνζκμο) θςζθυνμο. 

Ηαηνζηή παναημθμφεδζδ: Οζ παναηάης ζαηνζηέξ δζαδζηαζίεξ εα πνέπεζ κα 

εθανιμζημφκ ζε ηάεε ενβαγυιεκμ πμφ εηηίεεηαζ ζε δοκδηζηά επζηίκδοκα επίπεδα 

θςζθυνμο (ηίηνζκμ). Έκα πθήνεξ επαββεθιαηζηυ ηαζ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαεχξ ηαζ 

ιζα πθήνδξ θοζζηή ελέηαζδ (απυ υπμο εα ιπμνμφζακ κα ακζπκεοεμφκ πνμ-

οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ ή ηαηαζηάζεζξ πμο εα έεεηακ ζε αολδιέκμ ηίκδοκμ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ κα βίκεζ ιζα αθεηδνία βζα ιζα δζαπνμκζηή 

παναημθμφεδζδ ηδξ οβείαξ ημοξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ). Θα πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζδεεί ελέηαζδ ηςκ μθεαθιχκ, ημο ακαπκεοζηζημφ, ημο ήπαημξ, ηαζ 

ηςκ κεθνχκ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ εα πνέπεζ κα δμεεί ζηα δυκηζα ηαζ ζηδκ ηάης 

βκάεμ. Σμ δένια εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ βζα ηοπυκ πνυκζεξ δζαηαναπέξ δ 

παεήζεζξ. Δλέηαζδ ηςκ μδυκηςκ (ηαζ αηηζκμβναθζχκ αοηχκ). Βζμπδιζηυξ έθεβπμξ 

ημο ήπαημξ, βεκζηή αίιαημξ δζυηζ ςξ βκςζηχκ δ έηεεζδ ζημκ θχζθμνμ πνμηαθεί 

ακαζιία. Οζ πνμακαθενεείζεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα επακαθαιαάκμκηαζ 

ζε 6ιδκζαία αάζδ. 

Χξ ενβαζηδνζαηά εονήιαηα απυημηα ηδξ επίδναζδξ ημο θςζθυνμο ακαθένμκηαζ 

δ οπυπνςιδ ακαζιία, δ θεοημηοηηάνςζδ, ανπζηά, δ μπμία ελεθίζζεηαζ ζε 

θεοημπεκία, δ οπεναζαεζηζαζιία, δ οπμηαθζαζιία, δ οπενπθςναζιία, δ εθάηηςζδ 

ηδξ αθηαθζηήξ παναηαηαεήηδξ, δ οπενθζπζδαζιία ηαζ δ οπενπμθδζηενζκαζιία. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards: 

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 0.1 mg/cu m. 

Threshold Limit Values: 

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 0.1 mg/cu m. /Phosphorus (yellow)  

NIOSH Recommendations: 

Recommended Exposure Limit: 10 Hr Time-Weighted Avg: 0.1 mg/cu m. 

Immediately Dangerous to Life or Health: 

5 mg/cu m. 

ε πενίπηςζδ εζζπκμήξ θςζθυνμο, ηα ζοιπηχιαηα ηδξ δδθδηδνίαζδξ 

ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ 1-3 διένεξ ηαζ είκαζ υιμζα ιε αοηά ηδξ μλείαξ 

δδθδηδνίαζδξ, ιεηά θήρδξ θςζθυνμο απυ ημο ζηυιαημξ.  

ΟΞΔΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Ζ πμνεία ηδξ μλείαξ δδθδηδνίαζδξ ιε ηίηνζκμ θχζθμνμ 

ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε 3 ζηάδζα. 

ημ πνχημ ζηάδζμ ή ζηάδζμ έκανλδξ υπμο ηα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ ηαπφηαηα. 

Σμ άημιμ ειθακίγεζ έκημκδ ηαημοπία, άθεμκδ εθίδνςζδ, παναηηδνζζηζηή δίρα, 

αίζεδια πενίζθζλδξ ηαζ άθβμξ ηαηά ημκ ηνάπδθμ επεηηεζκυιεκμ ηαηά ιήημξ ημο 

μζζμθάβμο, αννοειίεξ εκχ ηαοηυπνμκα ακαδίδεζ δοζάνεζηδ, ζημνμδχδδ 

απυπκμζα. Μεηά 1-2 χνεξ επαημθμοεμφκ καοηία, έιεημζ (ζηδκ ανπή ηνμθχδεζξ ηαζ 

έπεζηα πμθχδεζξ μζ μπμίμζ ζοκμδεφμκηαζ απυ ημζθζαηυ άθβμξ). Σα ειέζιαηα είκαζ 

ζοπκά αζιαηδνά – πνμζάξ ιεθακήξ – ηαζ μζιήξ ζημνμδχδμοξ ηαζ εκδέπεηαζ κα 

απμηεθμφκ ηίκδοκμ βζα ημ ζαηνζηυ ηαζ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ. Ο αζεεκήξ 
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ειθακίγεζ ζοπκυηενα δοζημζθζυηδηα ηαζ μζ ηεκχζεζξ ημο έπμοκ ακάθμβδ υρδ ιε ηα 

ειέζιαηα ηαζ θςζθμνίγμοκ ζημ ζημηάδζ. 

ημ δεφηενμ ζηάδζμ ή (ζηάδζμ θαζκμιεκζηήξ οπμπχνδζδξ) ημ μπμίμ δζανηεί απυ 

24-48 χνεξ, ηα παναπάκς ζοιπηχιαηα οπμπςνμφκ ζδιακηζηά (πςνίξ υιςξ κα 

απμηθείεηαζ ημ εκδεπυιεκμ κα επέθεεζ μ εάκαημξ.) 

Σέθμξ ζημ ηνίημ ζηάδζμ ηδξ δπαηζηήξ ακεπανηείαξ μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

ηδκ ειθάκζζδ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ αανεζχκ δπαηζηχκ δζαηαναπχκ ιε ζοκφπανλδ 

εκυξ ζοκδνυιμο απυ ηα παναηάης:  

ΖΠΑΣΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Με ίηηενμ ζδζαίηενα ζαθή ηαηά ημοξ αθεκκμβυκμοξ εκχ δ 

πνμζά ημο δένιαημξ ζηηενζηή ή οπζηηενζηή είκαζ αζηαεήξ. Σμ ήπαν ειθακίγεηαζ ιε 

αολδιέκεξ δζαζηάζεζξ ηαζ είκαζ επχδοκμ, εκχ ηα ηυπνακα είκαζ 

απμπνςιαηζζιέκα ηαζ πενζέπμοκ θίπμξ ζε αθεμκία. 

ΝΔΦΡΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Υαναηηδνίγεηαζ απυ μθζβμονία ιέπνζ ηαζ πθήνμοξ 

ακμονίαξ.  

ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Ο αζεεκήξ ειθακίγεζ οπυηαζδ ηαζ δζαηαναπέξ ημο 

ζθοβιμφ (μ μπμίμξ είκαζ άννοειμξ-ηαπφξ- ιαθαηυξ ηαζ αζεεκήξ) 

ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Δηδδθχκεηαζ ιε πμνθφνεξ ηαζ ιε αζιμνναβίεξ απυ 

ημοξ αθεκκμβυκμοξ ηςκ εζςηενζηχκ μνβάκςκ ( υπςξ εβηέθαθμξ- πκεφιμκεξ ηαηά 

ημ ηεθζηυ ζηάδζμ). Ο ζπθήκ είκαζ αολδιέκςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ζοκήεςξ 

παναηδνείηαζ πανμδζηή αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ( 

βκςζηή ςξ ενοενά πανμδζηή πμθοηοηηαναζιία). 

ΟΞΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟ ΦΤΥΟΤΝΓΡΟΜΟ: Δλεθίζζεηαζ ζε 2 θάζεζξ, ηαηά ηδκ πνχηδ 

παναηδνείηαζ ροπζηή δζέβενζδ ιε ρεοδαζζεήζεζξ-παναθήνδια-θςημθμαία-ιφζδ-

δενιαηζηή οπεναζζεδζία εκχ μ αζεεκήξ παναπμκείηαζ βζα ατπκία, άθβμξ 

δζαλζθζζηζηυ ηαηά ηδκ ηεθαθή ημ μπμίμ επεηηείκεηαζ ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ 

ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ, επχδοκεξ ζοζπάζεζξ ηςκ ιοχκ ηςκ άηνςκ η.η.θ. ηδ 

ζοκέπεζα οπάνπεζ δ θάζδ ηδξ ηαηαζημθήξ ιε ιοδνίαζδ, εθάηηςζδ ηδξ ιοσηήξ 

ζζπφμξ, εκημπζζιέκδ πανάθοζδ ημο πκεοιμκμβαζηνζημφ, οπκδθία ηαζ ηέθμξ ηχια. 

ηδκ πνάλδ ηα ζφκδνμια αοηά ζοκοπάνπμοκ, αθθά ακάθμβα ιε ηα ζοιπηχιαηα 

πμο πνμελάνπμοκ δ δδθδηδνίαζδ οπμδφεηαζ δζάθμνεξ ηθζκζηέξ ιμνθέξ : 

ΝΔΤΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: Πνυηεζηαζ βζα μλεία ηαηάζηαζδ δ μπμία ελεθίζζεηαζ ιέζα ζε 

χνεξ ηαζ μδδβεί ηαπφηαηα πνμξ ημκ εάκαημ. 

ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: Καηά ηδκ μπμία πνμελάνπμοκ δενιαηζηέξ εηδδθχζεζξ 

ηφπμο πμνθφναξ ηαζ αζιμνναβίεξ απυ ημοξ δζάθμνμοξ αθεκκμβυκμοξ. Ο εάκαημξ 

επένπεηαζ ιέζα ζηζξ πνχηεξ διένεξ. 

ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: Υαναηηδνίγεηαζ απυ πανμλοζιζηέξ ηνίζεζξ, μζ μπμίεξ 

εκαθθάζζμκηαζ ιε θάζεζξ θαζκμιεκζηήξ οπμπχνδζδξ. 

ΓΔΡΜΑΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: Δίκαζ ηονίςξ επαββεθιαηζηήξ αζηζμθμβίαξ (απμηεθεί 

ενβαηζηυ αηφπδια ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ) Υαναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

πανμοζία εβηαοιάηςκ δεοηένμο ηαζ ηνίημο ααειμφ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ηαπφηαηα ζε 

κέηνςζδ (ζπδιαηζζιυ κεηνζηχκ εζπανχκ,ιεθακχκ ηαζ ααεζχκ ηαζ ιε ηάζδ βζα 

δζαπφδζδ). 
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ΥΡΟΝΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Ζ δδθδηδνίαζδ εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ ιμνθή ηςκ βεκζηχκ 

θαζκμιέκςκ (δ ζοιπηςιαημθμβία οπμδφεηαζ ημκ ηφπμ ηςκ βαζηνεκηενζηχκ ή 

δπαημκεθνζηχκ δζαηαναπχκ) ή ιε εκημπζζιέκεξ μζηζηέξ κεηνχζεζξ ζηδκ ηάης 

βκάεμ. Σμ άημιμ ειθακίγεζ ακμνελία-δοζπερία-ηαπελία-απίζπκαζδ-βαζηναθβία-

δζάννμζα)δ απίζπκαζδ ηαζ δ ηαπελία πνμελάνπμοκ ηδξ ηθζκζηήξ εζηυκαξ.  

Ζ ηαηά ζοζηήιαηα ηθζκζηή ελέηαζδ δείπκεζ ζηηενζηή ή οπζηηενζηή πνμζά ημο 

δένιαημξ, υπςξ ηαζ επίζδξ ηαζ δζαθμνεηζηήξ έηηαζδξ ηαζ αανφηδημξ 

δενιαημπάεεζεξ (ηφπμο ημλζημδενιίαξ) μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ ςξ θαζκυιεκμ 

οπενεοαζζεδζίαξ. Απυ ημ ηοηθμθμνζηυ δζαηαναπέξ ημο νοειμφ ηαζ οπυηαζδ. Απυ 

ηζξ ελεηάζεζξ αίιαημξ δζαπζζηχκεηαζ ακαζιία-εθάηηςζδ ημο πνυκμο πήλδξ ηαζ ηδξ 

αθηαθζηήξ παναηαηαεήηδξ. Με ηδκ ελέθζλδ ηδξ κυζμο αολάκεηαζ δ έκηαζδ ηδξ 

ακαζιίαξ, πνμζηίεεκηαζ αζιμνναβίεξ απυ ηα μφθα-ηδ ιήηνα η.η.θ. Δπζηείκμκηαζ μζ 

δζαηαναπέξ απυ ημ βαζηνεκηενζηυ ηαζ εβηαείζηαηαζ εζηυκα αανείαξ ηαπελίαξ. Οζ 

εκημπζζιέκεξ μζηζηέξ κεηνχζεζξ ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ιεηά απυ 5 πνυκζα 

έηεεζδξ ηαζ είκαζ επαββεθιαηζηήξ αζηζμθμβίαξ. Αθμνμφκ ζοκήεςξ ηδκ ηάης βκάεμ 

ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ <βκάεμξ θςζθυνμο>. ηδκ ανπή παναηδνείηαζ έκημκμ 

άθβμξ ζε ηάπμζμ μδυκηα, άθβμξ ημ μπμίμ αηηζκμαμθεί ζηδκ οπενχα., εκχ 

ηαοηυπνμκα ειθακίγεηαζ ζδιεζμθμβία θαηκζμδμκηζηήξ πενζμζηίηζδμξ (άθβμξ ημ 

μπμίμ δεκ οπμπςνεί έζης ηαζ ιεηά απυ ελαβςβή ημο μδυκημξ). ηδκ ηεθεοηαία 

αοηή πενίπηςζδ επαημθμοεεί άθεμκδ ηαζ δφζμζιδ ζζεθυννμζα, δζυβηςζδ ηαζ 

οπεναζιία ηςκ μφθςκ ηαζ ηέθμξ δζαπφδζδ ζημ ζδιείμ ελαβςβήξ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ: Μεηαηζκήζηε ημκ αζεεκή απυ ημκ 

πχνμ έηεεζδξ. Θα πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ ηα νμφπα ηαζ πνμζςπζηά ακηζηείιεκα. 

Βάθηε ζε δζπθή ζαημφθα ηα θενςιέκα νμφπα ηαζ ημπμεεηήζηε ηα ζε έκα 

ζθναβζζιέκμ δμπείμ υπμο κα επζζδιαίκεηαζ ιε εοηνίκεζα (ζήιακζδ ημο) ςξ 

αζμθμβζηά επζηίκδοκμ. Απμιαηνφκεηαζ ηοπυκ πνμζημθθδιέκα ζηενεά ζςιαηίδζα 

ηαζ ζηεβκχζηε απαθά ιαηνζά μπμζαδήπμηε πνμζημθθδιέκδ οβνμφ απυ ημκ 

αζεεκή. Ξεπθφκεηε ηα ιαθθζά ηαζ ημ δένια ιε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ (ηαηά 

πνμηίιδζδ γεζημφ) ηαζ ζαπμοκζμφ βζα ημ θζβυηενμ 10-15 θεπηά. Γχζηε 

πνμηεναζυηδηα ζηδκ απμθφιακζδ ηςκ ακμζπηχκ ηναοιάηςκ ηαζ κα απμθφβεηε ηδκ 

έηεεζδ ημο εηηεεεζιέκμο δένιαημξ. Γχζηε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηζξ πηοπέξ ημο 

δένιαημξ, ηζξ ιαζπάθεξ, ηα αοηζά, ηα κφπζα, πενζμπή βεκκδηζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηα 

πυδζα. 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΚΘΔΖ ΣΧΝ ΟΦΘΑΛΜΧΝ: Μεηαηζκήζηε ημκ αζεεκή απυ ημκ 

πχνμ έηεεζδξ. Αθαζνέζηε ηοπυκ θαημφξ επαθήξ ηαζ λεπθφκαηε ηα ιάηζα ιε 

άθεμκμ κενυ ή θοζζμθμβζηυ μνυ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά. ζμζ έπμοκ οπμζηεί 

αθάαδ ημο ηεναημεζδμφξ ή ηα ζοιπηχιαηα ημοξ δεκ οπμπςνμφκ εα πνέπεζ κα 

ζηέθκμκηαζ βζα επείβμοζα μθεαθιμθμβζηή εηηίιδζδ. 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ Ή ΚΑΣΑΠΟΖ: Μεηαηζκήζηε ημκ αζεεκή απυ ημκ 

πχνμ έηεεζδξ. Δλαζθάθζζδ ηδξ ααηυηδηαξ ηςκ αεναβςβχκ ηαζ επανηή αενζζιυ. 

Υμνδβείζηε μλοβυκμ ζε ζοιπηςιαηζημφξ αζεεκείξ (ιε ιάζηα δ θζάθδ) πνμζμπή 
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ζηδκ απυ ζηυια ζε ζηυια πανμπή μλοβυκμο θυβς ημο ηζκδφκμο ιεηάδμζδξ ηδξ 

ημλζηυηδηαξ ημο θςζθυνμο. 

ΠΡΟΛΖΦΖ: Πενζθαιαάκεζ ηδκ θήρδ αημιζηχκ ηαζ μιαδζηχκ ιέηνςκ. ηα αημιζηά 

πενζθαιαάκεηαζ μ εζδζηυξ νμοπζζιυξ βζα ημ πχνμ ενβαζίαξ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα 

αθθάγεηαζ ηαεδιενζκά. Δλμπθζζιυ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιε εζδζηά πνμζηαηεοηζηά 

βάκηζα ηαζ βοαθζά, ηαεχξ ηαζ ζπμθαζηζηυ πθφζζιμ ημο ζχιαημξ ιεηά ηδκ ενβαζία. 

ημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηίηνζκμξ θχζθμνμξ εα πνέπεζ κα 

οπάνπμοκ ηαηαζςκζζηήνεξ αζθαθείαξ βζα ημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ημ ζχια. 

Απαβμνεφεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ δ θήρδ ηνμθήξ ή φδαημξ ηαεχξ ηαζ 

ημ ηάπκζζια. 

ηα μιαδζηά ιέηνα δ ζοκεπήξ ζαηνζηή παναημθμφεδζδ ηαζ εκδιένςζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ μ δζανηήξ έθεβπμξ ηςκ ιεβίζηςκ επζηνεπμιέκςκ ζοβηεκηνχζεςκ 

έηεεζδξ ζημκ θχζθμνμ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ ηαεχξ ηαζ ζπέδζμ εηηέκςζδξ ημο 

πχνμο ή απμιάηνοκζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ  

 
2η. ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΑ 
 
2ηi. ΑΗΘΤΛΗΚΖ ΑΛΚΟΟΛΖ  

 

Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηζροηηζηυ ηαζ δζαθοηζηυ. 

KΛΗΝΗΚΖ EIKONA: 

ΟΞΔΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Τπάνπεζ έκημκδ ημπζηή ενεεζζηζηή εκένβεζα, εκχ δ 

ειθάκζζδ ειεημφ ηαζ ζζπονχκ ημζθζαηχκ αθβχκ, ιε ηδ ιμνθή ημθζηχκ είκαζ 

ζοκήεδξ. Ζ ηαηαζημθή ημο ΚΝ εβηαείζηαηαζ πςνίξ κα έπεζ πνμδβδεεί ζηάδζμ 

δζεβένζεςξ, εκηυξ 6-48 ςνχκ απυ ηδξ θήρεςξ ηδξ ιεεακυθδξ (δ αναδφηδηα αοηή 

ηδξ εηδήθςζδξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηυηενα ηδξ μλείαξ 

δδθδηδνίαζδξ, μθεζθυιεκδ ζηδ αναδφηδηα αζμιεηαηνμπήξ ημο δζαθφηδ, ζοκέπεζα 

ηδξ μπμίαξ είκαζ ηαζ δ δζαηήνδζδ βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ 

εβηαηαζηαεείζδξ μλεχζεςξ). Διθακίγμκηαζ αηυιδ αδοκαιία, ηεθαθαθβία, 

δφζπκμζα ηφπμο Κussmaul, ηοάκςζδ ηαζ ηχια ημ μπμίμ εβηαείζηαηαζ ιέζα ζε 

θίβεξ διένεξ απυ ηδ θήρδ υπςξ επίζδξ εβηεθαθζηυ μίδδια, αφλδζδξ ηδξ πζέζεςξ 

ημο ΔΝΤ, ηαζ πενζθενζηή κεονίηζξ.  

οπκά εβηαείζηαηαζ αηυιδ μπηζηή κεονίηζξ ιε αηνμθία ημο μπηζημφ κεφνμο, δ 

αθάαδ δε αοηή είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μνζζηζηή, ιε ζοκέπεζα ηδκ ειθάκζζδ 

ηεκηνζημφ ζημηχιαημξ ηαζ ηφθθςζδξ δοκαιέκδξ κα ειθακζζεεί εκηυξ πνμκζημφ 

δζαζηήιαημξ απυ 2 ςνχκ ιέπνζ 3 διενχκ απυ ηδξ θήρεςξ ηδξ ιεεακυθδξ. 

Σα ζοιπηχιαηα αοηά ηαζ ζδζαίηενα ημ εβηεθαθζηυ μίδδια ηαζ δ κεονίηζξ, 

παναιέκμοκ βζα ιεβαθφηενμ πνυκμ, πμο ηοιαίκεηαζ βζα ιενζηέξ διένεξ ιέπνζ 

εαδμιάδεξ, εκχ δ επέθεοζδ ημο εακάημο, ελανηςιέκδ απυ ηδ αανφηδηα ηδξ 

δδθδηδνίαζδξ δοκαηυ κα επζζοιαεί απυ χνεξ ιέπνζ 2-3 διένεξ απυ ηδξ θήρεςξ 

ημο δδθδηδνίμο. Απυ ημοξ κεθνμφξ είκαζ δοκαηυ κα πνμηθδεεί μλεία κεθνζηή 

ακεπάνηεζα. 
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ΥΡΟΝΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Παναηδνείηαζ ιεηά απυ επακεζθδιιέκδ έηεεζδ ζε 

αηιμφξ ιεεακυθδξ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ (800-1000 ppm).Σα ζοιπηχιαηα 

πενζθαιαάκμοκ μπηζηέξ δζαηαναπέξ ακάθμβεξ ιε αοηέξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδκ 

μλεία δδθδηδνίαζδ, ηεθαθαθβία, επζπεθοηίηζδα, ίθζββμ, ατπκία ηαζ βαζηνεκηενζηέξ 

δζαηαναπέξ. Σα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδ πνμκία δδθδηδνίαζδ ιεηά απυ έηεεζδ 

ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αηιχκ ιεεακυθδξ είκαζ εθάπζζηα. Δπακεζθδιιέκδ ή 

παναηεηαιέκδ επαθή ηδξ ιεεακυθδξ ιε ημ δένια πνμηαθεί έηγεια ηαζ δενιαηίηζδα. 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Οζ παναηάης ζαηνζηέξ δζαδζηαζίεξ εα πνέπεζ κα 

εθανιυγμκηαζ ζε ηάεε ενβαγυιεκμ πμο εηηίεεηαζ ζε δοκδηζηά επζηίκδοκα επίπεδα 

ιεεοθζηήξ αθημυθδξ. Ανπζηά εα πνέπεζ κα πανεεί έκα πθήνεξ επαββεθιαηζηυ 

ζζημνζηυ ηαεχξ ηαζ κα βίκεζ ιζα θεπημιενήξ θοζζηή ελέηαζδ βζα κα εκημπζζημφκ 

ηοπυκ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα εέζμοκ ημκ ενβαγυιεκμ ζε 

αολδιέκμ ηίκδοκμ, ηαεχξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ιζαξ αάζδξ βζα ηδ ιεθθμκηζηή 

παναημθμφεδζδ ηδξ οβείαξ ημο. Ηδζαίηενδ έιθαζδ εα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ 

ελέηαζδ ημο δένιαημξ, ημο ήπαημξ, ηςκ κεθνχκ ηαζ ηςκ μθεαθιχκ. ημ δένια: 

Παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε ιεεοθζηή αθημυθδ πνμηαθεί δενιαηίηζδα. Δνβαγυιεκμζ 

ιε οπάνπμοζεξ δενιαημθμβζηέξ δζαηαναπέξ ιπμνεί κα είκαζ εοαίζεδημζ ζηζξ 

επζδνάζεζξ αοημφ ημο πανάβμκηα. ημ ήπαν: Ζ ιεεοθζηή αθημυθδ πνμηαθεί 

αθάαεξ ζημ ήπαν. Ο έθεβπμξ ηδξ δπαηζηήξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ απυ 

ηδκ θήρδ αζμπδιζηχκ ελεηάζεςκ ηαζ ηδ παναημθμφεδζδ ηςκ δεζηηχκ ημο ήπαημξ. 

ημοξ κεθνμφξ: Ακ ηαζ δ ιεεοθζηή αθημυθδ δεκ έπεζ απμδεζπεεί ημλζηή ζημοξ 

κεθνμφξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, δ ζδιαζία αοημφ ημο μνβάκμο ζηδκ ελάθεζρδ 

ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ δζηαζμθμβεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζε άημια ιε ιεζςιέκδ κεθνζηή 

θεζημονβία. ημοξ μθεαθιμφξ: Δπεζδή δ ιεεοθζηή αθημυθδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

μπηζηή αηνμθία ηαζ ηφθθςζδ, ενβαγυιεκμζ ιε οπάνπμοζεξ παεήζεζξ ηςκ ιαηζχκ 

ιπμνεί κα δζαηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ έηεεζδξ.  

Δζδζηέξ ελεηάζεζξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πενζθαιαάκμοκ: 

Πνμζδζμνζζιυ ηδξ ιεεοθζηήξ αθημυθδξ ζημ αίια ηαεχξ ηαζ πνμζδζμνζζιυ αοηήξ 

ηαζ ημο ιονιδηζημφ μλέςξ ζηα μφνα. Δηηίιδζδ ημο απμεειαηζημφ ηςκ αθηαθίςκ ημ 

μπμίμ ιπμνεί κα επδνεαζηεί ελαζηίαξ ηδξ μλέςζδξ ιεηά απυ ηοπαία ηαηάπμζδ. 

ΟΜΑΓΔ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Άημια ιε είδδ οπάνπμοζεξ δενιαημθμβζηέξ, 

κεθνμθμβζηέξ, δπαημθμβζηέξ, ή μθεαθιμθμβζηέξ δζαηαναπέξ ιπμνεί κα είκαζ ζε 

αολδιέκμ ηίκδοκμ υηακ εηηίεεκηαζ ζε ιεεακυθδ. Σα άημια ιε ακεπάνηεζα θοθθζημφ 

μλέμξ ιπμνεί κα δζαηνέπμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ απυ ηδκ εζζπκμή παιδθχκ 

ζοβηεκηνχζεςκ ιεεακυθδξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα θοζζμθμβζηά άημια. 

Ακενχπζκμζ πθδεοζιμί πμο είκαζ δοκαηυκ κα δζαηνέπμοκ ορδθυηενμ νίζημ 

ηζκδφκμο εθθείρεςξ θοθθζημφ μλέμξ πενζθαιαάκμοκ: Σζξ εβηφμοξ, ημοξ 

δθζηζςιέκμοξ, ηα άημια ιε ηαηή πμζυηδηα δζαηνμθήξ, μζ αθημμθζημί ηαζ ηα άημια 

οπυ ζοβηεηνζιέκδ θανιαηεοηζηή αβςβή ή οπυ ζοβηεηνζιέκεξ παεήζεζξ. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

KATA OSHA: Permissible Exposure Limit, Time Weighted Avg: 200 ppm (260 

mg/cu m). 
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ΚΑΣΑ ACGIH: Threshold Limit Values: 8 hr Time Weighted Avg (TWA): 200 ppm; 

15 min Short Term Exposure Limit (STEL): 250 ppm. Skin. 

Βζμθμβζηυξ Γείηηδξ έηεεζδξ (BEI): ιεεακυθδ ζηα μφνα. Υνυκμξ δεζβιαημθδρίαξ: 

ηέθμξ ηδξ αάνδζαξ.: BEI 15 mg / L.  

ΚΑΣΑ NIOSH: Recommended Exposure Limit: 10 Hour Time-Weighted Average: 

200 ppm (260 mg/cu m), skin-Recommended Exposure Limit: 15 Minute Short-

Term Exposure Limit: 250 ppm (325 mg/cu m), skin  

Άιεζα επζηίκδοκδ βζα ηδ γςή ή ηδκ οβεία: 6000 ppm. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: Βεααζςεείηε υηζ δζεκενβήεδηε δ ηαηάθθδθδ απμννφπακζδ. 

Δάκ ημ εφια δεκ ακαπκέεζ είκαζ ακαβηαία δ άιεζδ έκανλδ ηεπκδηήξ ακαπκμήξ ( υπζ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ζηυια ιε ζηυια, βζα ημ εκδεπυιεκμ ημ εφια κα έπεζ ηαηαπζεί ημλζηέξ 

μοζίεξ) ιε ηδ πνήζδ-ηαηά πνμηίιδζδ-εζδζηήξ ζοζηεοήξ ιε ααθαίδα ηαηεφεοκζδξ. 

Άιεζδ πθφζδ ηςκ ιαηζχκ ιε ηδ αμήεεζα κενμφ ιε ιζηνή νμή. 

Απαβμνεφεηαζ πνυηθδζδ ειεημφ. Δάκ πανυθα αοηά ημ πάζπςκ άημιμ ηάκεζ ειεηυ 

ή έπεζ ηάζδ, ημπμεεηείζηε ημ ζε πθάβζα εέζδ (υπζ ακάζηεθα μφηε ιπνμφιοηα) ιε 

ημ ηεθάθζ πνμξ ηα ηάης χζηε κα δζαηδνμφκηαζ ακμζπημί μζ αεναβςβμί ηαζ κα 

πνμθδθεεί ηοπυκ ακαννυθδζδ. Φνμκηίδα χζηε μ πάζπςκ κα παναιείκεζ ήνειμξ 

ηαζ ιε ζηαεενή ηδκ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ημο. Άιεζδ ιένζικα βζα δζαημιζδή 

ηαζ πανμπή ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ. Μένζικα χζηε ημ πνμζςπζηυ ηςκ ζαηνζηχκ 

οπδνεζζχκ πμο εα επζθδθεμφκ ημο ζοιαάκημξ κα είκαζ εκήιενμ βζα ηζξ 

ειπθεηυιεκεξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ κα έπεζ θάαεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα ηαζ 

πνμθοθάλεζξ βζα ηδ δζηή ημο πνμζηαζία. 

Σμλζηέξ ακαεοιζάζεζξ: 

Γδθδηδνζχδδ αένζα ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ πμο 

πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ ηαφζδ. 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: Σμ δένια πμο εα εηηεεεί ζε ιεεοθζηή αθημυθδ (οβνήξ 

ιμνθήξ) εα πνέπεζ κα πθέκεηαζ επζιεθχξ ηαζ εα πνέπεζ κα απαβμνεφεηαζ ζημοξ 

πχνμοξ απμεήηεοζδξ, πνήζδξ ή επελενβαζίαξ ηδξ ιεεοθζηήξ αθημυθδξ ημ 

ηάπκζζια ηαζ δ ηαηακάθςζδ θαβδημφ. 

Πνζκ απυ ηδ ζοβηυθθδζδ ή ηδκ ημπή εκυξ δμπείμο πμο πενζέπεζ ιεεοθζηή 

αθημυθδ, ημ δμπείμ εα πνέπεζ κα αδεζάζεζ ηαζ κα ηαεανζζηεί βζα κα αθαζνεεεί 

ηάεε ίπκμξ ημο εφθθεηημο οβνμφ. 

Σα νμφπα ή δ θυνια ενβαζίαξ πμο εα εηηεεμφκ εα πνέπεζ αιέζςξ κα 

αθαζνμφκηαζ ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ εοθθεηηυηδηαξ ημο οβνμφ. 

Οζ ιμθοζιέκεξ-εηηεεεζιέκεξ θυνιεξ ενβαζίαξ ή αηυιδ ηαζ ηα ιέζα αημιζηήξ 

πνμζηαζίαξ εα πνέπεζ κα δζαπςνίγμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ έηζζ χζηε κα ιδκ 

οπάνπεζ άιεζδ επαθή ιε ημ πνμζςπζηυ πμο εα ακαθάαεζ ηςκ ηαεανζζιυ αοηχκ. 

Έηζζ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ αοζηδνχξ επακέθεβπμξ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηςκ 

εκδοιάηςκ αοηχκ πνζκ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημοξ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ. 

Μεηά ημ πέναξ ηδξ αάνδζαξ μζ ενβαγυιεκμζ δεκ εα πνέπεζ κα παίνκμοκ ζημ ζπίηζ 

ημοξ ημ ιμθοζιέκμ-εηηεεεζιέκμ νμοπζζιυ αθθά εα πνέπεζ κα παναιέκεζ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ βζα ημκ απαναίηδημ ηαεανζζιυ. 
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οζηήιαηα ελαενζζιμφ (ημπζηά ή βεκζηά) εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε 

μπμζμδήπμηε ζδιείμ οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ εηπμιπχκ νφπςκ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ 

δζαζπμνάξ αοηχκ ζημ πχνμ ενβαζίαξ. ζμ πζμ ημκηά ανίζηεηαζ ημ ζφζηδια 

ελαενζζιμφ ζηδκ πενζμπή απ‟υπμο εκδέπεηαζ κα οπάνλεζ έηεεζδ επζηίκδοκςκ 

νφπςκ ηυζμ εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ πζεακυηδηεξ έηεεζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ 

πανάθθδθα απμηεθεί ηδκ πζμ μζημκμιζηή ηαζ αζθαθή ιέεμδμ. Θα πνέπεζ επίζδξ 

κα δζαζθαθζζηεί δ θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ ελαενζζιμφ ηαζ υηζ πνάβιαηζ 

απμιαηνφκμκηαζ ηοπυκ αθαπηζημί νφπμζ. 

 
2ηii. ΑΗΘΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ 

 

Ζ αζεοθεκμβθοηυθδ είκαζ έκα άπνςιμ, άμζιμ, ιε βθοηζά βεφζδ, ζπεηζηά ιδ 

πηδηζηυ οβνυ ηαζ είκαζ απμθφηςξ δζαθοηυ ζημ κενυ. Γεκ είκαζ ηανηζκμβυκμ βζα ημκ 

άκενςπμ. Έπεζ πμζηίθεξ πνήζεζξ π.π. ζηδκ παναζηεοή ηενεθεαθζημφ 

πμθοαζεοθεκίμο, ζηδκ επελενβαζία ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ ζακ ακηζροηηζηυ. Ζ 

έηεεζδ αζεοθεκμβθοηυθδξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ έπεζ πνμηαθέζεζ εθάπζζημ 

ημο δένιαημξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ενεεζζιυ ηδξ νζκυξ ηαζ ημο θάνοββα ζε 

πενζπηχζεζξ εζζπκμήξ εκχ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ έπμοκ πνμηαθέζεζ 

ενεεζζιυ ηςκ μθεαθιχκ. Γζαεέζζια ζημζπεία απυ πενζπηχζεζξ μλέςκ 

δδθδηδνζάζεςκ οπμδεζηκφμοκ υηζ μ κεθνυξ απμηεθεί ημ ηνίζζιμ υνβακμ βζα ηδκ 

ημλζηυηδηα ηδξ αζεοθεκμβθοηυθδξ. Σα δζαεέζζια ζημζπεία βζα κα εηηζιδεμφκ μζ 

πζεακέξ ανκδηζηέξ κεονμθμβζηέξ ή ακμζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ζε αζεοθεκμβθοηυθδ, είκαζ ακεπανηή, ακ ηαζ έπμοκ 

παναηδνδεεί ζε μλείεξ δδθδηδνζάζεζξ κεονμθμβζηέξ δζαηαναπέξ. ημ πενζμνζζιέκμ 

ανζειυ ηςκ ενεοκχκ πμο ελεηάζηδηακ, δεκ έπμοκ παναηδνδεεί κεονμθμβζηέξ 

επζδνάζεζξ ζε δυζεζξ ηάης απυ εηείκεξ πμο έπμοκ πνμηαθέζεζ κεθνζηή 

ημλζηυηδηα. Γεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ ακενχπζκμ ηανηζκμβυκμ. Δπαββεθιαηζηή έηεεζδ 

ζηδκ αζεοθεκμβθοηυθδ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ιέζς εζζπκμήξ ή δενιαηζηήξ επαθήξ 

ζε πχνμοξ ενβαζίαξ υπμο δ αζεοθεκμβθοηυθδ πανάβεηαζ ή πνδζζιμπμζείηαζ. 

Έηεεζδ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ βίκεηαζ ιέζς ηδξ εζζπκμήξ ημο αηιμζθαζνζημφ 

αένα ηαζ δενιαηζηήξ επαθήξ ειπμνζηχκ πνμζυκηςκ πμο πενζέπμοκ αοηήκ. Ζ ηφνζα 

έηεεζδ ζε αζεοθεκμβθοηυθδ βζα ημ βεκζηυ πθδεοζιυ είκαζ απυ ηδκ επαθή ιε 

ακηζροηηζηυ, ροηηζηά, ηαζ πνχιαηα θαηέλ πμο ηδκ πενζέπμοκ (SRC). 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ:  

ΟΞΔΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Σα ζοιπηχιαηα ηδξ μλείαξ δδθδηδνίαζδξ ζε θήρδ 

αζεοθεκμβθοηυθδξ απυ ημο ζηυιαημξ, ιπμνεί κα ηαεοζηενήζμοκ κα ειθακζζεμφκ 

ιέπνζ ηαζ 12 χνεξ, ακ ηαζ ζοκήεςξ εηδδθχκμκηαζ ηζξ πνχηεξ 4-8 χνεξ. Ζ ηθζκζηή 

εζηυκα ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε 3 ζηάδζα, ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα πμο εθήθεδ 

ηαζ ηδκ αανφηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ. 

1μ ζηάδζμ = Καηαζημθή ημο ΚΝ. Σα ανπζηά ζοιπηχιαηα ιεηά απυ εθάπαλ θήρδ 

ιεβάθςκ δυζεςκ (>απυ 100 ml) είκαζ αοηά ηδξ ιέεδξ ηαζ εηδδθχκμκηαζ 1-2 χνεξ 

ιεηά απυ ηδκ θήρδ. Σα ζοιπηχιαηα αοηά αημθμοεμφκηαζ απυ καοηία ηαζ έιεημ. 
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Μπμνεί αηυια κα ειθακζζεμφκ οπμβθοηαζιία, ιεηααμθζηή μλέςζδ, ηχια ηαζ 

ιομηθμκζημί ζπαζιμί. Ο αοευξ ημο μθεαθιμφ είκαζ ζοκήεςξ θοζζμθμβζηυξ ακ ηαζ 

δ πανμοζία μζδήιαημξ ηδξ μπηζηήξ εδθήξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ δοζημθίεξ ζηδ 

δζαθμνμδζάβκςζδ απυ δδθδηδνίαζδ ιε ιεεακυθδ. Δίκαζ αηυιδ δοκαηυ κα 

ειθακζζεεί κοζηαβιυξ ηαζ μθεαθιμπθδβία. Ζ πνυηθδζδ εβηεθαθζημφ μζδήιαημξ 

ςξ δεοηενμπαεήξ εηδήθςζδ ηδξ ηοηηανμημλζηήξ αθάαδξ ηαζ δ εκαπυεεζδ 

ηοηηάνςκ αζαεζηίμο ζοκενβμφκ ζηδκ ηαηαζημθή ημο ΚΝ, ζε αανείαξ ιμνθήξ 

δδθδηδνζάζεζξ. 

2μ ζηάδζμ = Κανδζμακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα. Μεηά 12-24 χνεξ απυ ηδ θήρδ 

ηδξ αζεοθεκμβθοηυθδξ ειθακίγμκηαζ ζοιπηχιαηα ηαποηανδίαξ, ηαπφπκμζαξ ηαζ 

ήπζαξ οπένηαζδξ. ε αανείαξ ιμνθήξ δδθδηδνίαζδξ παναηδνείηαζ ζοιθμνδηζηή 

ηανδζαηή ηαζ ηοηθμθμνζηή ηαηαπθδλία. 

3μ ζηάδζμ = Νεθνζηυ ζηάδζμ. Σα ζοιπηχιαηα ημο ζηαδίμο αοημφ εηδδθχκμκηαζ 

24-72 χνεξ ιεηά απυ ηδκ θήρδ ηδξ αζεοθεκμβθοηυθδξ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ 

μθζβμονία, άθβμξ ζηδ θαβυκζμ πχνα, μλεία ζςθδκανζαηή κέηνςζδ, κεθνζηή 

ακεπάνηεζα. Ζ κεθνζηή αθάαδ ιπμνεί κα είκαζ ιυκζιδ. Ζ οπαζαεζηζαζιία 

πνμηαθεί ηεηακία ηαζ δζαηαναπέξ ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ εκχ δ θήρδ ελαζνεηζηά 

ιεβάθςκ δυζεςκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εκδαββεζαηή αζιυθοζδ. Ο εάκαημξ 

ιπμνεί κα επέθεεζ ηζξ πνχηεξ χνεξ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ 

ακεπάνηεζαξ ή ηζξ πνχηεξ 24 χνεξ απυ ηδκ ειθάκζζδ ημο πκεοιμκζημφ μζδήιαημξ. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί πχξ αηυιδ ηαζ ακ ημ άημιμ ακακήρεζ ιεηά απυ ιζα μλεία 

δδθδηδνίαζδ, ιπμνεί κα ακαπηοπεεί κεθνζηή ακεπάνηεζα ζηζξ επυιεκεξ 24-72 

χνεξ. Ζ κεθνζηή αοηή ακεπάνηεζα ιπμνεί κα ελεθζπεεί ζε μοναζιία ηαζ ακμονία. 

οκμπηζηά δ μλεία δδθδηδνίαζδ ιε αζεοθεκμβθοηυθδ εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ ίδζα 

ηθζκζηή εζηυκα πμο παναηηδνίγεζ ηαζ ηδ δδθδηδνίαζδ ιε αζεακυθδ, πςνίξ υιςξ ηδκ 

παναηηδνζζηζηή μζιή, ηδ ιεηααμθζηή μλέςζδ ιε εονφ ςζιςηζηυ πάζια, ημ ηχια 

ηαζ ηζξ ροπζηέξ δζαηαναπέξ. 

ε δδθδηδνίαζδ δζα εζζπκμήξ (δ μπμία παναηδνείηαζ ζε εενιμηναζία 

πενζαάθθμκημξ ορδθμηένα ηδξ εενιμηναζίαξ ημο δςιαηίμο) δ αζεοθεκμβθοηυθδ 

πνμηαθεί αίζεδια ηαφζμο ζηδ ηναπεία, αήπα, γάθδ ηαζ ηεθαθαθβία. 

ΥΡΟΝΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: οκεπήξ έηεεζδ ενβαγμιέκςκ ζε αηιμφξ 

αζεοθεκμβθοηυθδξ πνμηαθεί ιεηά πνυκζα εζζπκμή, απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ, 

κοζηαβιυ ηαζ ενεεζζιυ ηςκ ακχηενςκ ακαπκεοζηζηχκ μδχκ, ιε αίζεδια ηαφζμο 

ζηδκ ηναπεία. Δπακεζθδιιέκδ ή παναηεηαιέκδ επαθή ηδξ αζεοθεκμβθοηυθδξ ιε ημ 

δένια πνμηαθεί δενιαηίηζδα. 

Δνβαζηδνζαηά εονήιαηα: Ζ επζαεααίςζδ ηδξ δδθδηδνίαζδξ ηίεεηαζ ιε ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ αζεοθεκμβθοηυθδξ ή ηαθφηενα ημο 

ιεηααμθίηδ ηδξ ημο βθοημθζημφ μλέμξ ζημκ μνυ. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards: Vacated 1989 OSHA PEL Ceiling value 50 ppm (125 mg/cu m)  

Threshold Limit Values: Ceiling Limit: 100 mg/cu m (Aerosol only). 
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ΠΡΟΛΖΦΖ: Γεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ μζ ηζιέξ ηδξ αζεοθεκμβθοηυθδξ ζημοξ 

πχνμοξ ενβαζίαξ κα οπενααίκμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ TLV‟s ηδξ μοζίαξ αοηήξ. Δπίζδξ 

πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ δδιζμονβία αηιχκ. Οζ ενβαγυιεκμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ 

αζεοθεκμβθοηυθδ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ πνμζηαηεοηζηά βάκηζα ηαζ βοαθζά. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ απαβμνεφεηαζ δ θήρδ ηνμθήξ, κενμφ, ηαεχξ ηαζ 

ηαπκίζιαημξ.  

 
3. ΓΖΓΜΑΣΑ ΕΧΧΝ 
 
ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ ΑΠΟ ΕΧΑ (ΓΖΓΜΑΣΑ) 

  

Γδθδηήνζμ είκαζ ηάεε μοζία πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αζμπδιζηή αθάαδ ζημκ 

μνβακζζιυ. Σα δδθδηήνζα είκαζ ιείβιαηα μοζζχκ υπςξ: πνςηεΐκεξ, θζπίδζα ηαζ 

αθεκκμπμθοζαηπανίηεξ, ιε ζζπονή ημλζηή δνάζδ ηαζ εκηάζζμκηαζ ζε 2 ηαηδβμνίεξ: 

1. ηα ημλζηά ιεηά ηαηάπμζδ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ μοζίεξ παιδθμφ ι.α. 

(poisons). 

2. ηα ημλζηά ιεηά έβποζδ (ηζίιπδια, δάβηςια) ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ μοζίεξ 

ορδθμφ Μ.Β. (venoms).  

Ζ δδθδηδνίαζδ είκαζ ιία δοκαιζηή ηαζ πμθφπθμηδ δζενβαζία, δ ηθζκζηή έηθναζδ 

ηδξ μπμίαξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ημλζηυηδηα ημο δδθδηδνίμο ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ημο 

εφιαημξ. Απμηεθεί επείβμκ ζαηνζηυ πνυαθδια πμο απαζηεί άιεζδ ακηζιεηχπζζδ 

έπμκηαξ πάκημηε οπυρδ ηζξ δζαθμνέξ ζηδκ ζφκεεζδ ηςκ ημλζκχκ, αηυιδ ηαζ ζε 

γχα ημο ίδζμο είδμοξ ηαζ ζηδκ ιεηααθδηυηδηα ηςκ θαζκμιέκςκ. Ζ ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ δδθδηδνίαζδξ απμηεθεί δφζημθμ εεναπεοηζηυ πνυαθδια θυβς δοζημθίαξ 

ηαεμνζζιμφ ηδξ ζμαανυηδηάξ ηδξ ηαζ δζαθμνεηζηήξ ακηίδναζδξ ηςκ αζεεκχκ. 

 Ο ιδπακζζιυξ δνάζδξ ηαζ δ ζοιπηςιαημθμβία ηςκ δδθδηδνζάζεςκ δζαθένμοκ 

ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο ζμφ. Σα πενζζζυηενα δδθδηήνζα ζπακίςξ έπμοκ ιυκμ 

ημπζηή δνάζδ. Ακηίεεηα, αζημφκ ηαζ βεκζηή, ζε υθα ηα ηφηηανα ημο μνβακζζιμφ, μζ 

θανιαημθμβζηέξ ημοξ δε εκένβεζεξ ηαζ μζ ημλζηέξ ημοξ εηδδθχζεζξ ελανηχκηαζ ηαηά 

αάζδ, απυ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ θφζδ ημο δδθδηδνίμο. Σα δδθδηήνζα πμο 

πανάβμκηαζ απυ ηα ζμαυθα γχα είκαζ ιείβιαηα ζοκήεςξ ημλζκχκ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα οπαπεμφκ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ:  

Δνεεζζηζηέξ ημλίκεξ πμο πνμηαθμφκ θθεβιμκή ηαζ ζπδιαηζζιυ θθοηηαζκχκ ζημ 

δένια. 

Νεονμημλίκεξ πμο πνμζαάθθμοκ ημ ΚΝ ηαζ είκαζ δοκαηυ κα επζθένμοκ ημ εάκαημ 

απυ ηεθεία ηαηαζημθή αοημφ. 

Αζιμθοηζηέξ ημλίκεξ πμο πνμηαθμφκ αζιυθοζδ ηαζ κέηνςζδ ζζηχκ.  

Αζιμνναβζηέξ ημλίκεξ πμο πνμηαθμφκ δζαηαναπέξ ηδξ πήλδξ ημο αίιαημξ. 

Ζ είζμδμξ ηςκ γςζηχκ δδθδηδνίςκ ζημκ μνβακζζιυ είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζεζ 

ηδκ ειθάκζζδ αθθενβζηχκ ακηζδνάζεςκ, αθμφ δ πνςηεσκζηήξ θφζεςξ ημλίκδ δνα 

ζακ ακηζβυκμ, είκαζ πενζζζυηενμ ζοκδεζζιέκεξ ζε άημια ιε ζζημνζηυ 

πνμδβμφιεκδξ έηεεζδξ ζε πανυιμζεξ πνςηεΐκεξ ηαζ ακάπηολδξ εοαζζεδζίαξ. 
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Ζ ακηίδναζδ ημο εφιαημξ ζηδκ ημλίκδ ηςκ ζμαυθςκ γχςκ πενζθαιαάκεζ αηυιδ ηαζ 

ηδκ απεθεοεένςζδ αζμθμβζηά δναζηζηχκ μοζζχκ, υπςξ ππ: ζζηαιίκδξ ή 

αναδοηζκίκδξ, μοζζχκ ζηακχκ κα πνμηαθέζμοκ ηθζκζηά ζφκδνμια ιεβαθφηενδξ 

αανφηδηαξ απυ αοηά πμο πνμηαθμφκηαζ αιέζςξ απυ ηδκ δνάζδ ηδξ ημλίκδξ. 

Κάεε πενίπηςζδ δήβιαημξ ή ηζζιπήιαημξ απυ γχμ ιπμνεί κα είκαζ:  

•  Αζοιπηςιαηζηή, απυ δδθδηδνζχδεξ ή ιδ γχμ πςνίξ έκδεζλδ δδθδηδνίαζδξ. 

•  οιπηςιαηζηή ιε εκδείλεζξ δδθδηδνίαζδξ. 

 Ζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ 2 ηαηδβμνζχκ ακήηεζ ζηδκ ηνίζδ ημο ζαηνμφ ηαζ ααζίγεηαζ 

ζηδκ ηθζκζηή παναηήνδζδ. Ακ ημ έκμπμ γχμ ακαβκςνίζηδηε ςξ ιδ δδθδηδνζχδεξ 

ηαζ δεκ ειθακίγμκηαζ ζοιπηχιαηα ζε 4- 6 χνεξ εεςνείηαζ υηζ ημ γχμ δεκ πνμηαθεί 

μφηε αθθενβία ζημκ άκενςπμ. Ακ ημ γχμ ακαβκςνίζηδηε ςξ δδθδηδνζχδεξ ηαζ δεκ 

ειθακζζημφκ ζοιπηχιαηα ζε 4-6 χνεξ εεςνείηαζ υηζ δεκ εζζήπεδ δδθδηήνζμ ζημκ 

άκενςπμ, εηηυξ ηςκ πενζπηχζεςκ ηαεοζηενδιέκδξ ακηίδναζδξ. 

Ζ πνμζέββζζδ ημο αννχζημο είκαζ πνμζεηηζηή ιε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ αθάαδξ. Σζξ πνχηεξ 6 χνεξ εηηζιχκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ακά χνα:  

- Ζ πανμοζία ζδιαδζχκ απυ δυκηζα ηαζ δ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ. 

- Πανμοζία πυκμο 

- Ζ πανμοζία ηαζ δ έηηαζδ ημο μζδήιαημξ 

- Σμ πνχια ημο δένιαημξ 

- Ζ πανμοζία ζοζηδιαηζηχκ εηδδθχζεςκ 

Ζ πενζμπή ηδξ αθάαδξ πνέπεζ κα ηαεανίγεηαζ πμθφ ηαθά ιε κενυ ζαπμφκζ ή άθθμ 

ακηζζδπηζηυ ηαζ κα αθαζνείηαζ ηάεε λέκμ ζχια (ηεκηνί ή άθθμ). Ο πυκμξ ηαζ ημ 

αίζεδια ηαφζμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ ζοκδεζζιέκςκ 

ακαθβδηζηχκ ηαζ ακηζζζηαιζκζηχκ. Ζ πνήζδ κανηςηζηχκ ακαθβδηζηχκ πνέπεζ κα 

απμθεφβεηαζ. Ζ πνμθφθαλδ απυ ηέηακμ ηαζ θφζζα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ ζμαανά 

οπυρδ αθμφ ηάεε ζμαανυ ηναφια είκαζ επζηίκδοκμ. Σμ εκδεπυιεκμ θμίιςλδξ απυ 

ηδκ ιζηνμαζαηή πθςνίδα ημο δένιαημξ ημο πάζπμκημξ ηαζ ημο ζηυιαημξ πμθθχκ 

γχςκ (ζαονχκ θζδζχκ ηθπ) είκαζ πζεακυ ηαζ ηαεζζηά ακαβηαία ηδκ πμνήβδζδ 

ακηζαζμηζηχκ.  

Ζ επίεεζδ εκυξ γχμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζμαανυ ροπζηυ ηναφια ζημ εφια. 

οιπηχιαηα ροπμζςιαηζηήξ δζέβενζδξ (ηαποηανδία, ηαπφπκμζα, νίβμξ, 

πμκμηέθαθμξ, δζάννμζα, καοηία, ειεημί) ιπμνεί κα ζοκμδεφμοκ ηζξ ημλζηέξ ή 

ακαθοθθαηηζηέξ εηδδθχζεζξ ηδξ δδθδηδνίαζδξ. Δπμιέκςξ, απαζηείηαζ 

ηαεδζφπαζδ ηαζ πμνήβδζδ αβπμθοηζηχκ ζημ εφια.  

 
3α. ΓΖΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ 

 

Σα έκημια πμο ηζζιπμφκ ακήημοκ ζημ βέκμξ ηςκ οιεκυπηενςκ ηαζ δζαηνίκμκηαζ 

ζε 2 ηαηδβμνίεξ ηα vespids (ζθήηεξ, ιεβάθεξ ζθήηεξ ή ζημφνημζ) ηαζ rapids 

(ιέθζζζεξ ηαζ ιπάιπμονεξ ή ζενζέκζα). 

Ζ ζοζηεοή ηεκηνίζιαημξ ηςκ οιεκυπηενςκ ανίζηεηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ 

ημζθζαηήξ πχναξ ημο εδθοημφ εκηυιμο ηαζ απμηεθείηαζ απυ έκα ζάημ πμο πενζέπεζ 
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ημ δδθδηήνζμ ηαζ απυ έκα ηνζπςηυ ηεκηνί. Τπάνπεζ δζαθμνά ζημ ηεκηνί ηδξ ζθήηαξ 

ηαζ ημο ζενζεββζμφ απυ ηδξ ιέθζζζαξ. ηα πνχηα είκαζ θείμ ζακ αεθυκζ, εκχ ηδξ 

ιέθζζζαξ έπεζ πμθθαπθά ηνζπίδζα ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηα πίζς. Έηζζ υηακ δ 

ιέθζζζα ηεκηνίζεζ ημ δένια ημο ακενχπμο δεκ ιπμνεί κα αβάθεζ ημ ηεκηνί, ηαζ 

ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ αοηή αβαίκμοκ ιαγί ιε ημ ηεκηνί ηαζ ηα ζπθάπκα ημο 

εκηυιμο ιε απμηέθεζια ημ εάκαηυ ημο. Σμ εφια υιςξ ελαημθμοεεί κα παίνκεζ 

δδθδηήνζμ αθμφ υθμ ημ υνβακμ παναιέκεζ ζημ δένια ηαζ ελαημθμοεμφκ μζ ιοξ ημο 

κα ζοζπχκηαζ. Ακηίεεηα, αοηυ δεκ ζοιααίκεζ ιε ηζξ ζθήηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

ηζζιπμφκ πμθθέξ θμνέξ.  

Αολδιέκμ ηίκδοκμ ηζζιπήιαημξ δζαηνέπμοκ εκήθζημζ άκδνεξ ηαζ ηα άημια πμο 

εηηίεεκηαζ επαββεθιαηζηά, υπςξ αβνυηεξ, ιεθζζζμηυιμζ, εθαζμπνςιαηζζηέξ, 

πεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ ηθπ. Σα πενζζζυηενα ηζζιπήιαηα ζοιααίκμοκ ζημ ηέθμξ 

ημο ηαθμηαζνζμφ ή ζηζξ ανπέξ θεζκμπχνμο. Οζ εκήθζημζ πανμοζζάγμοκ αανφηενεξ 

αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ απυ ηα παζδζά.  

Σα άημια ιε ζζημνζηυ αθθενβζηήξ ακηίδναζδξ ζε ηζίιπδια εκηυιςκ ηζκδοκεφμοκ 

απυ κέμ ηζίιπδια ζε πμζμζηυ 35-60%. Ζ ακηίδναζδ ημο ακενχπμο ζημ 

δδθδηήνζμ ηςκ εκηυιςκ πμζηίθθεζ. Κοιαίκεηαζ απυ απθή ημπζηή εηδήθςζδ ζε 

αανζά ακαθοθθαηηζηή ακηίδναζδ. Ζ ηεθεοηαία ακαπηφζζεηαζ ζε εοαίζεδηα άημια 

ηαζ μθείθεηαζ ζε αολδιέκδ παναβςβή IgE ακηζζςιάηςκ.  

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΑ: Σα ημπζηά ζοιπηχιαηα δζανημφκ θίβεξ χνεξ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ: ηκδζιυ, πυκμ, ενφεδια, αίζεδια ηαφζμο ηαζ μίδδια. Πενζμπέξ 

ιε παθανυ ζζηυ (αθέθανα, βεκκδηζηά υνβακα) πανμοζζάγμοκ εκημκυηενμ μίδδια. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΑ: Σα βεκζηά ζοιπηχιαηα εηδδθχκμκηαζ ζε άημια 

εοαίζεδηα ηαζ είκαζ απυ εθαθνά ιέπνζ πμθφ αανζά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

πανμοζζάγεηαζ ακδζοπία, ηκδζιυξ ζε υθμ ημ ζχια, βεκζηή αδζαεεζία, γάθδ, 

ειεηυξ, ηαηααμθή δοκάιεςκ, ζοβποηζηή ηαηάζηαζδ, δοζπένεζα ακαπκμήξ 

(ανμβπυζπαζιμξ), πηχζδ πίεζδξ (οπυηαζδ), ηοάκςζδ, απχθεζα ζοκείδδζδξ ηαζ 

αθθενβζηυ ζμη. Καιζά θμνά παναηδνμφκηαζ ιεηά ηςκ 2 εαδμιάδςκ εηδδθχζεζξ 

μνμκμζίαξ ιε κεθνμζζηυ ζφκδνμιμ, ενμιαμπεκία, δπαηίηζδα, κεονμθμβζηέξ 

εηδδθχζεζξ ηαζ θειθαδεκμπάεεζα.  

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΟΞΗΚΑ: Αοηά ζοιααίκμοκ υηακ πμθθά έκημια ηζζιπήζμοκ έκα 

άημιμ. Ζ ζμαανυηδηα ηδξ ηαηάζηαζδξ ελανηάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ 

ηεκηνζζιάηςκ. ε πενίπηςζδ πμθθαπθχκ ηζζιπδιάηςκ πανμοζζάγμκηαζ ημλζηά 

θαζκυιεκα ιε βεκζηεοιέκμ μίδδια, οπκδθία, πονεηυ, θζπμεοιία ηαζ ζπαζιμφξ.  

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Δίκαζ απαναίηδημ κα ακαβκςνζζηεί ημ οπεφεοκμ έκημιμ πνμηεζιέκμο 

κα βίκεζ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ. ημζπεία υπςξ μ ηυπμξ, μ πνυκμξ ηαζ δ 

δναζηδνζυηδηα ημο αηυιμο ηαηά ηδκ ζηζβιή ημο ζοιαάκημξ είκαζ ζδιακηζηά. Δάκ 

ημ ηεκηνί έιεζκε ιέζα ζημ δένια πνέπεζ κα αθαζνεεεί ημ ηαπφηενμ βζαηί ιε ηζξ 

αοηυιαηεξ ζοζπάζεζξ ημο ζάημο ημο εηπφκεηαζ δδθδηήνζμ ζοκεπχξ ζημκ 

μνβακζζιυ. Ζ αθαίνεζδ δεκ πνέπεζ κα βίκεζ ιε ηδκ πίεζδ ηςκ δαπηφθςκ βζαηί ηυηε 

πενζζζυηενμ δδθδηήνζμ εα εζζαπεεί ζημ δένια, αθθά ιε έκα ημθηενυ ακηζηείιεκμ 

(άηνμ ιαπαζνζμφ, ιε θααίδα ή αεθυκα, ή αηυιδ ηαζ ιε ημ κφπζ πςνίξ ζφκεθζρδ). 
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οκζζηάηαζ ηαηυπζκ ημπζηυξ ηαεανζζιυξ (ιε ακηζζδπηζηυ δζάθοια ή ζαπμφκζ), 

ημπμεέηδζδ ροπνχκ επζεειάηςκ ηαζ πζεακά ακηζζζζηαιζκζηχκ ή ημνηζγμκμφπςκ 

αθμζθχκ βζα ακαημφθζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαεχξ ηαζ δ αηζκδζία ημο ιέθμοξ. 

ε έκημκδ ημπζηή ακηίδναζδ, πμνδβμφκηαζ ακηζζζηαιζκζηά απυ ημ ζηυια 

(δζθαζκοδναιίκδ ή ημνηζημεζδή ). ε πενίπηςζδ ημλζηήξ ακηίδναζδξ δ αβςβή είκαζ 

ζοιπηςιαηζηή ηαζ πενζθαιαάκεζ βθοημκζηυ αζαέζηζμ ιε ηαθά απμηεθέζιαηα. 

Ακ εηδδθςεεί ακαθοθθαηηζηή ακηίδναζδ εθανιυγμκηαζ αιέζςξ ιέηνα ακάκδρδξ 

ιε ημπμεέηδζδ iv βναιιήξ ηαζ πμνήβδζδ οβνχκ, μλοβυκμο, αδνεκαθίκδξ (0,5 mg 

ζε εκήθζηεξ ηαζ 0,01 mg/kg ζε παζδζά sc), ημνηζημεζδχκ ηαζ αιζκμθοθθίκδξ εθ (500 

mg ζε εκήθζηεξ ηαζ 5 mg /kg ζε παζδζά ζε 20-30 min).Οζ αζεεκείξ αοημί πνέπεζ κα 

παναημθμοεμφκηαζ βζα 24 χνεξ. 

ε πενίπηςζδ μνμκμζίαξ εκδείηκοηαζ δ πμνήβδζδ πνεδκζγυκδξ 8-10 mg βζα 3 

ιένεξ. ε εοαίζεδηα άημια βίκεηαζ πνμζπάεεζα απεοαζζεδημπμίδζδξ ιε ιζηνέξ 

δυζεζξ ακηζβυκςκ πνμενπμιέκςκ απυ ημ δδθδηήνζμ ηςκ εκηυιςκ ιε ηαθά 

απμηεθέζιαηα. Σα άημια αοηά πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδκ επαθή ιε ηα έκημια ή 

κα ιδκ είκαζ πμηέ ιυκα ημοξ υηακ αοηή δεκ ιπμνεί κα απμθεοπεεί. Τπάνπμοκ 

έημζιεξ ζοζηεοαζίεξ πμο πενζέπμοκ 2 δυζεζξ αδνεκαθίκδξ, ακηζζζηαιζκζηά πάπζα, 

μζκυπκεοια ηθπ βζα κα έπεζ ηάπμζμξ ιαγί ημο. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ: Οζ θςθζέξ ηαζ ηα ζδιεία ζοκάκηδζδξ ηςκ εκηυιςκ πμο ανίζημκηαζ 

ημκηά ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ πνέπεζ κα ηαηαζηνέθμκηαζ ιε πνμζμπή απυ 

έιπεζνα άημια ηαζ πμηέ απυ αθθενβζηά. Κάεε εηηεεεζιέκδ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ 

είκαζ ηαθυξ ζηυπμξ ηαζ εα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ μζ ενβαζίεξ ζε επζηίκδοκα 

ζδιεία ιε βοικά πυδζα, ημκηά πακηεθυκζα ηαζ πμοηάιζζα. ηακ έκα έκημιμ 

(ιέθζζζα, ζθήηα) ηαείζεζ ζε έκα αηάθοπημ ιένμξ ημο ζχιαημξ δεκ πνέπεζ κα 

πακζημαθδεεί ημ άημιμ ηαζ κα ιδ πνμζπαεήζεζ κα ημ δζχλεζ ή κα ημ ζημηχζεζ ιε 

απυημιεξ ηζκήζεζξ. Σα έκημια έθημκηαζ απυ νμφπα δενιάηζκα, ιε έκημκα πνχιαηα, 

πνςιαηζζηά οθάζιαηα, ημζιήιαηα, ανχιαηα ηαζ θμζζυκ, αθμζθέξ, ακαροηηζηά, 

ζημοπίδζα ηαζ βθοηίζιαηα. Γζα ηδκ απμθοβή ηςκ εκηυιςκ είκαζ ηαηάθθδθα ηα ήπζα 

πνχιαηα, ηα θεοηά, ηζηνζκυιαονα ηαζ παηί. Δπίζδξ, ζοκζζηχκηαζ ζοπκέξ πθφζεζξ 

ημο ζχιαημξ ιζαξ ηαζ μ ζδνχηαξ πνμζεθηφεζ ηα έκημια (ιέθζζζεξ, ζθήηεξ). 

Αηυιδ, πνέπεζ μ πχνμξ ενβαζίαξ κα δζαηδνείηαζ ηαεανυξ απυ οπμθείιιαηα 

ηνμθίιςκ, ιζαξ ηαζ αοηά έθημοκ ηα έκημια.  

 
3β. ΓΖΓΜΑΣΑ ΚΟΡΠΗΧΝ 

 

Δίκαζ βκςζηά πενίπμο 700 είδδ ζημνπζχκ ηαζ ζηδκ Δθθάδα επζηναηεί μ 

εονςπασηυξ ηαζ μ λακευηενημξ. Έπμοκ επζιδηοιέκμ ζχια ηαζ ιαηνζά, ηιδιαηζηή 

μονά πμο ζημ ηεθζηυ ηιήια ηδξ πενζέπεζ ημ ηεκηνί. Δίκαζ κοπηυαζα γχα πμο 

αβαπμφκ ηδκ οβναζία ηαζ ηνφαμκηαζ ηάης απυ πέηνεξ, λφθα ή ζηδκ άιιμ.  

Οζ πενζζζυηενμζ ζημνπζμί δζαεέημοκ δδθδηήνζμ πμο πνμηαθεί ημπζηυ ενεεζζιυ 

ηαζ ζπάκζα ζοζηδιαηζηέξ εηδδθχζεζξ. Οζ εάκαημζ είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζμζ ηαζ 

υηακ ζοιαμφκ είκαζ ζοπκυηενμζ ζηα παζδζά.  
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ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: Αιέζςξ ιεηά ημ ηζίιπδια πνμηαθείηαζ έκημκμξ ηαοζηζηυξ πυκμξ, 

πμο ιπμνεί κα απθςεεί ζε υθμ ημ ιέθμξ (πένζ - πυδζ). Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μ 

πυκμξ δζανηεί ιενζηέξ χνεξ ιέπνζ 24 ηαζ οπμπςνεί. Πζεακυ κα ζοκοπάνπμοκ 

εθαθνυ μίδδια ηαζ ενοενυηδηα.  

Οζ ζοζηδιαηζηέξ εηδδθχζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζε ιία χνα ηαζ είκαζ ακδζοπία, 

δαηνφννμζα, ζζεθυννμζα, ειεημί, κοζηαβιυξ, οπένηαζδ, δζπθςπία, ζφβποζδ ηαζ 

ζπακζυηενα ζπαζιμί ιε ζμη ηαζ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ εεναπεία είκαζ οπμζηδνζηηζηή. Δζδζηυξ μνυξ ζηδκ Δθθάδα δεκ 

οπάνπεζ. Πνμζπάεεζεξ βζα αθαίνεζδ ημο δδθδηδνίμο είκαζ άπνδζηεξ.  

Σμπζηυξ ηαεανζζιυξ ηαζ εθανιμβή ροπνχκ επζεειάηςκ ζημ ζδιείμ ημο δήβιαημξ 

ηαεχξ ηαζ αηζκδημπμίδζδ ημο ιέθμοξ ακαημοθίγμοκ απυ ημκ πυκμ. Υμνδβμφκηαζ 

παοζίπμκα ηαηά ημο πυκμο. Πμθφ ηαθά απμηεθέζιαηα έπεζ δ ημπζηή δζήεδζδ ιε 

κμαμηαίκδ. Σα κανηςηζηά ακαθβδηζηά ακηεκδείηκοκηαζ βζαηί εκζζπφμοκ ηδκ δνάζδ 

ημο δδθδηδνίμο. 

ε ζμαανέξ εηδδθχζεζξ απαζηείηαζ έθεβπμξ ηςκ ζπαζιχκ (βθοημκζηυ αζαέζηζμ, 

αεκγμδζαγεπίκεξ, θαζκμααναζηάθδ) ηδξ οπένηαζδξ ηαζ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ 

ακεπάνηεζαξ (έθεβπμξ αεναβςβχκ ηαζ ηυκμο ημο παναζοιπαεδηζημφ). Κάεε 

ζμαανή πενίπηςζδ πνέπεζ κα κμζδθεφεηαζ ζε ΜΔΘ. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ: Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνεζάγεηαζ υηακ ζδηχκμοιε πέηνεξ ή λφθα ή 

θφθθα ιε βοικά πένζα (πςνίξ βάκηζα). 

  
3γ. ΓΖΓΜΑΣΑ ΑΡΑΝΣΑΠΟΓΑΡΟΤΑ (ΜΤΡΗΑΠΟΓΑ) 

 

Ονζζιέκα είδδ ιονζυπμδςκ απακηχκηαζ ηαζ ζηδκ πχνα ιαξ, υπςξ μζ 

ζημθυπεκηνεξ (ραθίδεξ) ηαζ μζ ζανακηαπμδανμφζεξ. Σα γχα αοηά θένκμοκ αδέκα 

ιε ζυ ηαζ ηαηά ημ κοβιυ, ζδζαίηενα ημ ηαθμηαίνζ πνμηαθμφκ: έκημκδ θθεβιμκή, 

ηαοζχδεξ άθβμξ, ενοενυηδηα, πνήλζιμ ηαζ ηκδζιυ, θειθαββεζίηζδα, θθφηηαζκεξ, 

ιενζηέξ θμνέξ ηαζ βάββναζκα. πακζυηενα έπμοκ ακαθενεεί ηαζ βεκζηά θαζκυιεκα, 

πμο ίζςξ ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ε αθθενβζηή ακηίδναζδ. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ:  

Ζ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ είκαζ οπμζηδνζηηζηή. οκζζηάηαζ δ ημπζηή εθανιμβή 

πάβμο, ημπζημφ ακαζζεδηζημφ, ημπζηυ ηαεάνζζια ιε ακηζζδπηζηυ ηαζ εθανιμβή 

ακηζζζηαιζκζηήξ ή ημνηζγμκμφπμο αθμζθήξ.  

 
3δ. ΓΖΓΜΑΣΑ ΑΡΑΥΝΖ 

  

Τπάνπμοκ πμθθά είδδ, δεκ είκαζ υθα δδθδηδνζχδδ, αθθά ηαζ απυ ηα δδθδηδνζχδδ 

δφζημθα εζζπςνεί ημ δδθδηήνζμ ζημ δένια. Σμ είδμξ πμο εκδζαθένεζ βζαηί είκαζ 

δδθδηδνζχδεξ είκαζ μ θαενμδήηηδξ (ιαφνδ πήνα) Ο ζυξ ηδξ είκαζ εθαζχδμοξ 

ζοζηάζεςξ, υλζκδξ ακηζδνάζεςξ ιε αζιμθοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Μεηά ημ ηζίιπδια 

πνμηαθμφκηαζ ημπζηά θαζκυιεκα υπςξ: έκημκδ ενοενυηδηα, εθαθνχξ πυκμξ ηαζ 

ιμφδζαζια ζημ ζδιείμ ηζζιπήιαημξ, οπμδυνζμ ειθφζδια ηαζ κέηνςζδ, αθθά ηαζ 
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βεκζηά ζοιπηχιαηα, υπςξ πονεηυξ, νίβμξ, ιοδνίαζδ, δζάννμζα, δοζθαβία ηαζ 

ίηηενμξ. 

διαζία έπμοκ ηα βεκζηά ζοιπηχιαηα πμο ειθακίγμκηαζ 1-2 χνεξ ιε πυκμ ζε 

μιάδα ιοχκ πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζημ ζδιείμ δήβιαημξ εκχ ζοβπνυκςξ οπάνπεζ 

ζφζπαζδ ηςκ ιοχκ αοηχκ. Έηζζ, ακ ημ δήβια είκαζ ζη ηάης άηνα εα 

ειθακζζημφκ πυκμζ ηαζ ζφζπαζδ ιοχκ ζημοξ ιδνμφξ, ηα ημζθζαηά ημζπχιαηα ηαζ 

ηδκ μζθφ. Γζα ηα άκς άηνα: νάπδ ηαζ χιμοξ. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Γζα ηδκ εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ζοκζζηχκηαζ: εθανιμβή ροπνχκ 

επζεειάηςκ (επί χνεξ) ηαεχξ ηαζ δ εθανιμβή εθαζηζημφ επζδέζιμο ζημ ζδιείμ 

ημο δήβιαημξ. Γίκεηαζ ημπζηυξ ηαεανζζιυξ ηαζ πμνδβμφκηαζ αηυιδ ακαθβδηζηά, 

βθοημκζηυ αζαέζηζμ, δζαγεπάιδ, αηνμπίκδ ηαζ ημνηζημζηενμεζδή. 

 
3ε. ΓΖΓΜΑΣΑ ΦΑΡΗΧΝ ΓΡΑΚΑΗΝΑ-ΜΔΡΝΑ 

  

Απυ ηα δδθδηδνζχδδ ράνζα, ηα είδδ πμο γμοκ ζηζξ εθθδκζηέξ εάθαζζεξ είκαζ μζ 

ζημνπζμί, μζ δνάηαζκεξ ηαζ δ ιφναζκα (ζιένκα). Πνμηαθμφκ δδθδηδνίαζδ ιε 

δήβια (ζιένκα) ή ηέκηνζζια ιε ηα πηενφβζα (δνάηαζκεξ ηαζ ζημνπζμί). Σα 

ζοιπηχιαηα είκαζ ζοκήεςξ ημπζηά ιε επχδοκμ μίδδια πμο ακηακαηθά ηαηά 

ιήημξ ημο άηνμο. Μενζηέξ θμνέξ παναηδνμφκηαζ βεκζηά ζοιπηχιαηα πμο 

πενζθαιαάκμοκ ειεημφξ,παναζζεήζεζξ, αδοκαιία, δζάννμζα, ζπαζιμφξ πονεηυ, 

οπένηαζδ, αννοειίεξ, ζμη ηαζ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα. Ζ εεναπεία 

ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ θνμκηίδα ημο ηναφιαημξ, ηδκ ακαημφθζζδ απυ ημκ πυκμ 

ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοζηδιαηζηχκ εηδδθχζεςκ. Γίκεηαζ πενζπμίδζδ ηαζ 

ηαεανζζιυξ ημο ηναφιαημξ ιε ακηζζδπηζηά. 

Δπεζδή δ ημλίκδ ημο ζημνπζμφ είκαζ εενιμεοαίζεδηδ, ζοκζζηάηαζ ημπμεέηδζδ 

εενιχκ επζεειάηςκ ηαζ αφεζζδ ημο ζηέθμοξ ζημ γεζηυ κενυ βζα 1 χνα. Φοπνά 

επζεέιαηα δεκ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ. Ζ πνμθφθαλδ βζα θμίιςλδ απυ ημζκά 

ιζηνυαζα ή ημκ ηέηακμ εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ. Δπί εκηυκμο πυκμο 

πμνδβμφκηαζ ακαθβδηζηά ηαζ ημπζηή δζήεδζδ ιε λοθμηαίκδ. Δπί πανμοζίαξ 

ζοζηδιαηζηχκ εθανιυγεηαζ ζοζηδιαηζηή αβςβή. 

 
3δ. ΓΖΓΜΑΣΑ ΦΗΓΗΧΝ 

 

ηδκ Δθθάδα δδθδηδνζχδδ θίδζα είκαζ ημο βέκμοξ vipera πμο ζδιαίκεζ δ έρηδλα ή 

νρηά: δ έρηδλα δ ακκνδχηεο (vipera ammodytes), έρηδλα δ αζπίο (vipera aspis). 

Τπάνπμοκ υιςξ πμθθά είδδ θζδζχκ ζηδκ πχνα ιαξ πμο δεκ είκαζ δδθδηδνζχδδ. 

Κάεε πνυκμ ζοιααίκμοκ πμθθά δαβηχιαηα απυ θίδζα ζδζαίηενα ζημοξ ηαημίημοξ 

ηαζ επαββεθιαηίεξ αβνυηεξ ηδξ οπαίενμο. Δπζδδιζμθμβζηά, ηα πνχηα δήβιαηα 

ανπίγμοκ ηδκ άκμζλδ ιεηά ηδκ πεζιενία κάνηδ μπυηε ηαζ ημ δδθδηήνζμ είκαζ πζμ 

επζηίκδοκμ. 

Μεηά ημ πνχημ δήβια πνεζάγμκηαζ ιενζηέξ χνεξ βζα κα παναπεεί κέμ δδθδηήνζμ. 
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Ζ επζεεηζηυηδηα ηςκ θζδζχκ είκαζ ιεβαθφηενδ υηακ ηάκεζ γέζηδ. Σα πενζζζυηενα 

εφιαηα είκαζ κέμζ άκδνεξ ηαζ ζπεδυκ υθα ηα δήβιαηα ζοιααίκμοκ ζηα άηνα. ηδκ 

Δθθάδα, ζοιααίκμοκ πμθθά δήβιαηα, ηονίςξ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ οπαίενμο, 

ζοκήεςξ απυ ιδ δδθδηδνζχδδ θίδζα, βζ αοηυ μζ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ ηαζ μζ 

εάκαημζ είκαζ θίβμζ. Σμ δδθδηήνζμ ηδξ έπζδκαξ πνμζαάθθεζ ημ κεονζηυ ηαζ 

αζιμπμζδηζηυ ζφζηδια (αζιυθοζδ ηαζ δζαηαναπέξ ζηδκ πήλδ). Ζ αανφηδηα ηδξ 

δδθδηδνίαζδξ απυ επζδκμεζδή ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο εβπευιεκμο 

δδθδηδνίμο ηαζ δζαηνίκεηαζ ζε εθαθνά, ιέηνζα ηαζ αανζά, ιε αάζδ ημ ααειυ ηδξ 

ημπζηήξ ή ζοζηδιαηζηήξ αθάαδξ ηαζ ηζξ δζαηαναπέξ ηδξ πήλδξ. Πενίπμο 25% ηςκ 

δδβιάηςκ είκαζ «ζηεβκά» δδθαδή πςνίξ έβποζδ δδθδηδνίμο. 

Ζ ημπζηή αθάαδ είκαζ απμηέθεζια ζοκδοαζιμφ άιεζδξ ημλζηήξ δνάζδξ απυ ημ 

δδθδηήνζμ ηαζ ζζπαζιζηήξ αθάαδξ ημο ζζημφ απυ ημ μίδδια. Οθείθεηαζ ζε ιζηνή 

αθάαδ ηςκ αββείςκ ηαζ ηνζπμεζδχκ ηαζ ελαββείςζδ ζημζπείςκ ημο αίιαημξ. 

Υαναηηδνίγεηαζ απυ ζζπονυ πυκμ, ζηθδνυ μίδδια, ενφεδια, θοζαθίδεξ ηαζ 

εηπφιςζδ. Χνζιυηενεξ εηδδθχζεζξ είκαζ μ πυκμξ ηαζ ημ μίδδια πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ζοκήεςξ 30 min.  

Σμ μίδδια υηακ είκαζ έκημκμ ιπμνεί κα δζαηανάλεζ ηδκ αζιάηςζδ ημπζηά ή 

ζοζηδιαηζηά ή ηαζ κα απεζθήζεζ ηδκ αζςζζιυηδηα εκυξ ιέθμοξ ηαεχξ αηυιδ ηαζ 

ηδκ γςή υηακ εκημπίγεηαζ ζημ πνυζςπμ (ζφκδνμιμ δζαιενίζιαημξ). 

Δνβαζηδνζαηά, ζηζξ εθαθνυηενεξ πενζπηχζεζξ παναηδνείηαζ ιζηνή αφλδζδ ημο 

πνυκμο πνμενμιαίκδξ (PT) ιενζηήξ ενμιαμπθαζηίκδξ (PTT) ηαζ ιείςζδ ημο 

ζκςδμβυκμο. ηζξ αανφηενεξ πενζπηχζεζξ, παναηδνείηαζ ενμιαμπεκία, ακαζιία ηαζ 

ιεζμζαζνοκμονία. Δκδεζηηζηά αζιμνναβζηήξ δζάεεζδξ, αζιμθοζίαξ ηαζ 

ιομκέηνςζδξ. Οζ δζαηαναπέξ ηδξ πήλδξ μθείθμκηαζ ζε δζάζπαζδ ημο ζκςδμβυκμο 

απυ εζηενάζεξ. 

Οζ ζοζηδιαηζηέξ εηδδθχζεζξ ειθακίγμκηαζ ζε 30 έςξ 20 min ηαζ παναηηδνίγμκηαζ 

απυ ιεηαθθζηή βεφζδ, εθζδνχζεζξ, πονεηυ, ηεθαθαθβία, γάθδ, καοηία, 

πενζζημιαηζηή παναζζεδζία, αδοκαιία, ακδζοπία, ηαποηανδία ηαζ οπυηαζδ. Ζ 

πανμοζία ημοξ οπμδδθχκεζ δζαζπμνά ημο δδθδηδνίμο ηαζ παναηηδνίγεζ ηζξ 

αανφηενεξ πενζπηχζεζξ. 

Ζ οπυηαζδ απμηεθεί ηδκ ζδιακηζηυηενδ εηδήθςζδ ηαζ μθείθεηαζ ζε ιείςζδ ηδξ 

θθεαζηήξ επζζηνμθήξ θυβς αββεζμδζαζημθήξ ηαζ ελαββείςζδξ οβνχκ απυ ηδκ 

δνάζδ αναδοηζκίκδξ. Ηζπαζιία ηαζ ιείςζδ ζοζπαζζηυηδηαξ ημο ιομηανδίμο 

ιπμνεί κα ιεζχζμοκ ηδκ ηανδζαηή πανμπή ηαζ κα επζδεζκχζμοκ ηδκ οπυηαζδ. 

Έκδεζλδ ζμαανήξ δδθδηδνίαζδξ απμηεθεί δ επέηηαζδ ημο μζδήιαημξ πάκς απυ ημ 

βυκαημ ή ημκ αβηχκα ιεηά απυ 2 χνεξ ή μζ ειθακζγυιεκεξ αζιμνναβίεξ. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Τπάνπμοκ μνζζιέκεξ ανπέξ πμο εα πνέπεζ κα εθανιμζημφκ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ δδβιάηςκ απυ θίδζα ηυζμ απυ ημκ ζαηνυ υζμ ηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ 

ημο εφιαημξ. 

Γεκζηά εα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ημ άημιμ ιε βκςζηυ δάβηςια θζδζμφ ηίεεηαζ ηάης 

απυ ζαηνζηή επίαθερδ βζα 24 ημοθάπζζημκ χνεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα ημ 

δεζ ζαηνυξ ή κα πάεζ ζημ κμζμημιείμ.. Μεβάθδ πνμζμπή πνεζάγεηαζ ζηδκ 
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ιεηαηίκδζδ. Σμ άημιμ πνέπεζ κα ιείκεζ ήνειμ, ζπεηζηά αηίκδημ, ζδζαίηενα ημ ιέθμξ 

(πένζ ή πυδζ) κα ιείκεζ ηεθείςξ αηίκδημ βζα κα ειπμδζζηεί δ ηαπεία απμννυθδζδ 

ημο δδθδηδνίμο. Σμ πάζπμκ ιέθμξ πνέπεζ κα ηαεανζζηεί ηαζ κα είκαζ ακορςιέκμ 

ζημ φρμξ ηδξ ηεθαθήξ ιέπνζ κα οπμπςνήζεζ ημ μίδδια ηαζ δ αζιμνναβζηή 

δζάεεζδ. Ζ εεναπεία ηδξ δδθδηδνίαζδξ απυ δήβιαηα θζδζχκ πενζθαιαάκεζ ιέηνα 

ακάκδρδξ, εζδζηυ ακηζμθζηυ μνυ, ημπζηή εεναπεία ημο ηναφιαημξ ηαζ πνμθφθαλδ 

απυ ημκ ηέηακμ.  

Ζ εθανιμβή ιεευδςκ πανειπυδζζδξ ηδξ απμννυθδζδξ ημο δδθδηδνίμο υπςξ 

πενίδεζδ ημο ιέθμοξ, ζπάζδ, απμιφγδζδ, ημπζηή ηαοηδνίαζδ, ή ημπμεέηδζδ 

ροπνχκ επζεειάηςκ δεκ ζοκζζηάηαζ δζυηζ έπμοκ απμδεζπηεί ακαπμηεθεζιαηζηέξ 

ηαζ δδιζμονβμφκ ηζκδφκμοξ. Ηδζαίηενδ πνμζμπή κα δίκεηαζ ζηδκ ακάπηολδ 

ζοκδνυιμο δζαιενζζιαημπμίδζδξ θυβς ημο ηζκδφκμο πμο πενζέπεζ. Να πμνδβείηαζ 

ακηζηεηακζηυξ μνυξ.  

Ζ οπμβηαζιία, απμηεθεί επείβμκ εεναπεοηζηυ πνυαθδια ηαευζμκ επδνεάγεζ 

ζδιακηζηά ηδκ επζαίςζδ. Ζ ακάηαλδ ηδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ άιεζα ιε εκδμθθέαζα 

πμνήβδζδ οβνχκ (ηνοζηαθθμεζδχκ ημθθμεζδχκ). 

Ζ ακαβκχνζζδ ημο ηφπμο ημο θζδζμφ είκαζ απαναίηδηδ πνμηεζιέκμο κα πμνδβδεεί 

μ ηαηάθθδθμξ ακηζμθζηυξ μνυξ. Ο ακηζμθζηυξ μνυξ πμο ηοηθμθμνεί ζηδκ Δθθάδα 

είκαζ ζππεζμξ (πνμένπεηαζ απυ άθμβμ) ηαζ πενζέπεζ ακηζζχιαηα βζα ηα είδδ θζδζχκ 

πμο απακημφκ ζηδκ Δθθάδα. Δπεζδή οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ κα πνμηθδεμφκ 

ζμαανέξ ακηζδνάζεζξ απυ ημκ μνυ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζςζηά ηαζ ιυκμ 

υηακ πνέπεζ.  

Οζ ζδιενζκέξ απυρεζξ είκαζ κα ιδκ πμνδβείηαζ μ μνυξ αδζαηνίηςξ ζε ηάεε αέααζμ 

ή πζεακυ δάβηςια θζδζμφ αθθά υηακ ειθακζζημφκ ζοιπηχιαηα :  

• Έκημκα ημπζηά ζοιπηχιαηα 

• Έκημκμ μίδδια (ηαπέςξ επεηηεζκυιεκμ) 

• Έκημκμ άθβμξ ηαζ εηποιχζεζξ. 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ:  

• Διεηυξ 

• Τπυηαζδ 

• Αζιμνναβίεξ 

• Γζαηαναπέξ ηδξ πδηηζηυηδηαξ ημο αίιαημξ. 

Ζ ακαιμκή βζα ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ βζα ηδκ πμνήβδζδ μνμφ δεκ 

ιεζχκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ πμνήβδζδ μνμφ 

απμθαζίγεηαζ ηαζ πμνδβείηαζ απυ ημκ ζαηνυ. Λυβς ηςκ ακηζδνάζεςκ 

οπενεοαζζεδζίαξ πμο πνμηαθεί μ μνυξ, πνέπεζ κα πνμδβείηαζ δενιαηζηυ ηεζη 

εοαζζεδζίαξ ηαζ κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζπθμηχκ. Ο μνυξ 

πμνδβείηαζ εκδμθθεαίςξ ζηάβδδκ. Ζ πμνήβδζδ ημο ιπμνεί κα επαθεζθεεί ιεηά 

απυ πάνμδμ 2 ςνχκ ηαζ κα ζοκεπζζηεί υθδ ηδκ επμιέκδ ή ηζξ επυιεκεξ διένεξ. 
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4. ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΔΧ 
 
4α. ΥΛΧΡΗΟ  

 

Σμ πθχνζμ είκαζ έκα ηζηνζκμπνάζζκμ αένζμ. ηδκ οβνή ημο ιμνθή πανμοζζάγεηαζ 

ςξ έκα δζαοβέξ ή πμνημηαθυπνμοκ οβνυ οπυ πίεζδ έπμκηαξ ιζα ζδζάγμοζα 

ενεεζζηζηή μζιή. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδκ παναζηεοή πθςνζςιέκςκ 

μνβακζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ ακυνβακςκ πδιζηχκ. Χξ θεοηακηζηυ βζα ηδκ 

παναζηεοή πανημπμθημφ ηαζ πανηζμφ, ζηδ θεφηακζδ οθαζιάηςκ, βζα ηδκ 

παναζηεοή ηςκ γζγακζμηηυκςκ, θοημθανιάηςκ, ροηηζηχκ, μζηζαηά ηαζ ειπμνζηά 

θεοηακηζηά, απμννοπακηζηά βζα αοηυιαηα πθοκηήνζα πζάηςκ, ακηζροηηζηχκ, 

πθαζηζηχκ, ζοκεεηζημφ ηαμοηζμφη, ηυθθεξ, βζα θανιαηεοηζηά πνμσυκηα, βζα ηδκ 

απμθφιακζδ ημο πυζζιμο φδαημξ ηαζ ηδκ πθςνίςζδ ηςκ ημθοιαδηδνίςκ, ηδξ 

απμπέηεοζδξ ηςκ αζμιδπακζηχκ θοιάηςκ ηαζ απμαθήηςκ ηαζ ηδκ ελαένςζδ ημο 

ιεηαθθζημφ αθμοιζκίμο.  

οκήεςξ ιεηαθένεηαζ οπυ ηδ ιμνθή οβνμπμζδιέκμο, ζοιπζεζιέκμο, αενίμο ζε 

ηοθίκδνμοξ. Ακηζδνά αζαίςξ ιε πμθθέξ μνβακζηέξ μοζίεξ ηαζ ιε ιέηαθθα, 

πανμοζία οβναζίαξ, υπςξ επίζδξ πνμζαάθθεζ δζάθμνα είδδ πθαζηζηχκ. Οζ 

ζοκήεεζξ μδμί έηεεζδξ ηδξ πθςνίκδξ είκαζ: δζα ιέζμο ηδξ εζζπκμήξ, ηδξ 

ηαηάπμζδξ ηαζ ηδξ επαθήξ ιε ημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ημ δένια. 

Οζ δδθδηδνζάζεζξ είκαζ ζοκήεςξ ηοπαίεξ ηαζ ζοιααίκμοκ ςξ επί ημ πθείζημκ ηαηά 

ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά αοημφ. Πανμοζζάγεηαζ επίζδξ ζε 

ενβαγμιέκμοξ ζε ενβαζηήνζα ηαζ ζηδ αζμιδπακία. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

δδθδηδνζάζεζξ είκαζ δοκαηυ κα ζοιαμφκ ηαζ ηαηά ηδκ απεθεοεένςζδ πθςνίμο απυ 

ηα θεοηακηζηά (οπμπθςνζχδδ) ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηαεανζζηζηά. 

Πνέπεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ πθχνζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

πθςνίςζδ κενμφ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε μνβακζηέξ μοζίεξ είκαζ δοκαηυ κα 

ζπδιαηίζεζ πθςναιίκεξ. TLV CEILING ημο πθςνίμο έπεζ πνμζδζμνζζηεί ζε 0,5 

ppm. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΖΜΔΗΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ: 

ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

Ζ μλεία έηεεζδ ζε παιδθά επίπεδα πθςνίμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηςκ ενεεζζιυ 

ηςκ μθεαθιχκ, ηδξ νζκυξ, ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ, ηδκ πνυηθδζδ πηανιμφ, 

ζζεθυννμζαξ, οπενδζεβένζεςξ ηαζ ακδζοπίαξ. Έηεεζδ ζε ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ πνμηαθμφκ δοζημθία ηδξ ακαπκμήξ, έκημκμ αήπα, καοηία, έιεημ, 

ηοάκςζδ, γαθάδεξ, πμκμηεθάθμοξ, αίζεδια πκζβιμφ, μίδδια θάνοββμξ, μλεία 

ηναπεζμανμβπίηζδα, πδιζηή πκεοιμκίηζδαξ. Ζ επαθή ιε ηδκ οβνή ιμνθή ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ εβηαφιαηα απυ ρφπμξ ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ μθεαθιχκ ηαεχξ ηαζ 

αθάαεξ ημο ηεναημεζδή. 

ΥΡΟΝΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

Ζ πνμκία έηεεζδ ζε παιδθά επίπεδα πθςνίμο αένζαξ ιμνθήξ έπεζ ςξ απμηέθεζια 

ηδκ πνυηθδζδ δενιαηίηζδαξ βκςζηήξ ηαζ ςξ πθςναηιή( αηιμεζδέξ ελάκεδια ημ 
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μπμίμ εκημπίγεηαζ ζηδκ πνυζεζα ηονίςξ επζθάκεζα ημο εχναημξ, ζηα άκς άηνα 

ηαζ ζημ θαζιυ), δζάανςζδ ημο ζιάθημο ηςκ μδυκηςκ, αήπα, έκημκμο 

μπζζεμζηενκζημφ άθβμοξ, πμκυθαζιμο, αζιμπηφζεςξ ηαζ αολδιέκδ εοαζζεδζία 

ζηδ θοιαηίςζδ. Απυ ηδ πνμκία ηέθμξ, ημπζηή ενεεζζηζηή δνάζδ ημο πθςνίμο 

ζημοξ αθεκκμβυκμοξ είκαζ παναηηδνζζηζηή δ πνυηθδζδ απυ ημοξ μθεαθιμφξ 

επζπεθοηίηζδαξ ηαζ αθεθανίηζδαξ ηαζ απυ ηδ ιφηδ μζ ελεθηχζεζξ ημο νζκζημφ 

δζαθνάβιαημξ. 

ΠΛΖΘΤΜΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ:  Άημια ιε πκεοιμκζηή κυζμ-

ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, ανμβπίηζδα ή πνυκζεξ παεήζεζξ ηςκ πκεοιυκςκ.  

Απυδεζλδ ηανηζκμβεκέζεςξ: 

Καηδβμνία Α4- δεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ ηανηζκμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ. 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: Σμ ζαηνζηυ ζζημνζηυ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ 

επανηείξ πθδνμθμνίεξ βζα κα πζζημπμζήζμοκ ηδκ φπανλδ ανμβπίηζδαξ, 

θοιαηζχζεςξ, πκεοιμκζηχκ απμζηδιάηςκ.  

ΤΝΗΣΧΜΔΝΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ: Έκα πθήνεξ ζαηνζηυ επαββεθιαηζηυ 

ζζημνζηυ ηαεχξ ηαζ ιζα πθήνδξ θοζζηή ελέηαζδ (δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημοξ 

μθεαθιμφξ, ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια ηαζ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ μδυκηςκ), 

έθεβπμξ ημο δένιαημξ βζα ηδκ ηοπυκ πανμοζία πνυκζςκ δζαηαναπχκ ηαεχξ ηαζ 

απθέξ δμηζιέξ ηδξ μζθνδηζηήξ ζηακυηδημξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Αηηζκμβναθία 

εχναημξ ηαεχξ ηαζ έθεβπμξ ηδξ πκεοιμκζηήξ θεζημονβίαξ FVC and FEV1. Οζ 

πνμακαθενεείζεξ ζαηνζηέξ ελεηάζεζξ εα πνέπεζ κα επακαθαιαάκμκηαζ ζε εηήζζα 

αάζδ πένακ ηδξ αηηζκμβναθίαξ δ μπμία ηαζ εεςνείηαζ απαναίηδηδ ιυκμ υηακ 

οπμδεζηκφεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ πκεοιμκζηήξ θεζημονβίαξ ή απυ 

ζδιεία ηαζ ζοιπηχιαηα ηδξ ακαπκεοζηζηήξ κυζμο.  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: Καηά ημκ OSHA ημ ακχηαημ επζηνεπυιεκμ 

υνζμ πθςνίμο (PEL) είκαζ 1ppm.Ζ έηεεζδ ημο ενβαγμιέκμο ζε αοηυ δεκ εα πνέπεζ 

ζε ηαιία πενίπηςζδ κα ημ λεπενκάεζ.(βζα αένζμ ιμνθή πθςνίμο).  

Καηά ημ NIOSH ημ ζοκζζηχιεκμ υνζμ έηεεζδξ (REL) βζα 15 min είκαζ 0.5 ppm. 

Καηά ηδκ ACGIH (TLV): δ πνμκζηά ζηαειζζιέκδ ηζιή (TWA) είκαζ 0,5 ppm ηαζ ημ 

STEL βζα ηα 15 min είκαζ 1 ppm. Άιεζα επζηίκδοκδ βζα ηδκ γςή ή ηδκ οβεία (IDLH) 

ηζιή είκαζ ηα 10 ppm.  

ΤΝΘΖΚΔ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ: Δάκ ημ πθχνζμ ένεεζ ζε επαθή ιε ημ 

δένια, μζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα πθοεμφκ ιε άθεμκμ κενυ ζηζξ ιμθοκεείζεξ 

πενζμπέξ πνδζζιμπμζχκηαξ ζαπμφκζ ηαζ κενυ. Σα νμφπα πμο έπμοκ ιμθοκεεί ιε 

πθςνίκδ πνέπεζ κα αθαζνεεμφκ αιέζςξ ηαζ πνμθδπηζηά ιέηνα πνέπεζ κα θδθεμφκ 

βζα ηδκ αζθαθή αθαίνεζδ ηδξ μοζίαξ απυ ημκ νμοπζζιυ. Άημια πμο αζπμθμφκηαζ 

ιε ημκ ηαεανζζιυ ηςκ νμφπςκ αοηχκ πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηζξ 

επζηίκδοκεξ ζδζυηδηεξ ηδξ ηαζ εζδζηά ζηδκ ζηακυηδηα ηδξ κα πνμηαθέζεζ ζμαανμφξ 

ενεεζζιμφξ ζημοξ μθεαθιμφξ, ζημ δένια ηαζ ζημοξ αθεκκμβυκμοξ.  

Οζ ενβαγυιεκμζ ιε πθχνζμ εα πνέπεζ κα πθφκμοκ ζπμθαζηζηά ηα πένζα ημοξ, ημοξ 

πήπεζξ ηαζ ημ πνυζςπμ ημοξ ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ πνζκ ημ ηάπκζζια, πνζκ 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ ημοαθέηα, πνζκ θάαμοκ θανιαηεοηζηή αβςβή ή 
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πνδζζιμπμζήζμοκ ηαθθοκηζηά. Να ιδκ ιεηαθένμοκ ηα ιμθοζιέκα απυ πθχνζμ 

νμφπα ζημ ζπίηζ ημοξ. 

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ: Πνζκ ηδκ ενβαζία ιε αοηυ ημ πνμσυκ, μζ ενβαγυιεκμζ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμζ ζηδκ πνήζδ ακαπκεοζηζηχκ ζοζηεοχκ 

πμο ακά πενίζηαζδ είκαζ ηαηάθθδθα. Δπίζδξ κα εηπαζδεοημφκ ζηδκ πνήζδ ηαζ 

δζαπείνζζδ ηδξ. Δπζπθέμκ, απαναίηδηδ είκαζ δ εκδιένςζδ ημοξ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ 

πμο απμννέμοκ απυ αοηή. πμο οπάνπεζ πζεακυηδηα έηεεζδξ ζε οβνή πθςνίκδ 

εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ εζδζημί ηαηαζςκζζηήνεξ βζα ηδκ πθφζδ ηςκ πενζχκ, 

μθεαθιχκ ηαζ ημο ζχιαημξ. Ακ δ ενβαζία βίκεηαζ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ εα πνέπεζ 

κα οπάνπεζ εζδζηυ ζφζηδια ελαενζζιμφ. Έθεβπμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αενίμο 

ζημκ αηιμζθαζνζηυ πχνμ ηδξ ενβαζίαξ. Να οπάνπεζ ηαηάθθδθδ ζήιακζδ ζηα 

δμπεία πμο πενζέπμοκ ηδκ πθςνίκδ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαηζκήζηε ημκ αζεεκή ζε ηαεανυ αένα. Δθανιυζηε ηεπκδηή 

ακαπκμή ιυκμ ζε πενίπηςζδ πμο δ ακαπκμή δζαημπεί. Ακ δ ακαπκμή 

ζηαιαηήζεζ, πμνδβήζηε μλοβυκμ ηαζ ακαγδηήζηε άιεζδ ζαηνζηή αμήεεζα.  

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Απμθφβεηε άιεζδ επαθή ιε αοηή ηδκ μοζία. Αθαζνέζηε 

ηα ιμθοζιέκα νμφπα. Ζ ιμθοζιέκδ πενζμπή κα πθοεεί ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ. 

Ακαγδηήζηε άιεζα ζαηνζηή αμήεεζα ακ ενεεζζιυξ πνμηφρεζ ή δεκ οπμπςνεί. 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Άιεζμ λέπθοια ιε κενυ βζα ημοθάπζζημκ 20 θεπηά. 

Κναηήζηε ζε απυζηαζδ ηζξ αθεθανίδεξ πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ πθήνδξ 

πθφζδ ημο μθεαθιμφ. Ακαγδηήζηε άιεζδ ζαηνζηή αμήεεζα. 

ΚΑΣΑΠΟΖ: Μδκ πνμηαθέζεηε ειεηυ. Ακ ειεηυξ πνμηφρεζ ημπμεεηήζηε ημκ 

αζεεκή ζε ηαηάθθδθδ εέζδ βζα κα απμθεοπεεί δ ακαννυθδζδ ηςκ ειεζιάηςκ. 

Ξεπθφκεηε ηαθά ημ ζηυια. Ακ μ αζεεκήξ έπεζ ηζξ αζζεήζεζξ, δχζηε ημο έκα πμηήνζ 

κενυ βζα ηδκ αναίςζδ. Μδκ δχζεηε ηίπμηα απυ ημ ζηυια ζε αζεεκή πμο έπεζ ηζξ 

αζζεήζεζξ ημο ή ζε ηάπμζμκ πμο πανμοζζάγεζ ζπαζιμφξ. Ακαγδηήζηε άιεζδ 

ζαηνζηή αμήεεζα. 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Ζ ακάπηολδ πκεοιμκζημφ μζδήιαημξ ιπμνεί κα 

ηαεοζηενήζεζ 48 - 72 χνεξ. Μδκ εθανιυζεηε ηεπκδηή ακαπκμή δζα ζηυιαημξ, ακ 

ημ εφια έπεζ εζζπκεφζεζ ή πζεί ημ δζάθοια. Δθανιυζηε ηεπκδηή ακαπκμή ιε ηδκ 

αμήεεζα ηαηάθθδθδξ ακαπκεοζηζηήξ ζοζηεοήξ. Δκδφιαηα πμο έπμοκ παβχζεζ ζημ 

δένια πνέπεζ κα λεπαβχζμοκ πνζκ αθαζνεεμφκ. Αθαζνέζηε ηαζ απμιμκχζηε ηα 

ιμθοζιέκα νμφπα ηαζ οπμδήιαηα. Γζαηδνήζηε ημκ αζεεκή γεζηυ ηαζ ήνειμ. Να 

οπάνπεζ ζοκεπήξ παναημθμφεδζδ ημο εφιαημξ ηαζ δζαζθαθίζηε υηζ ημ ζαηνζηυ 

πνμζςπζηυ είκαζ εκήιενμ βζα ηα οθζηά πμο ειπθέημκηαζ ηαζ πάνηε ηζξ απαναίηδηεξ 

πνμθοθάλεζξ. 

 
4β. ΑΚΔΣΟΝΖ  

 

Δίκαζ οβνυ δζαοβέξ, άπνςιμ, ελαζνεηζηά πηδηζηυ, εφθθεηημ παναηηδνζζηζηήξ 

ανςιαηζηήξ μζιήξ ηαζ βθοηείαξ βεφζεζξ. πδιαηίγεζ εηνδηηζηά ιίβιαηα ιε ημκ 
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αένα. ε επαθή ιε ζζπονέξ μλεζδςηζηέξ μοζίεξ ζπδιαηίγεζ εηνδηηζηά οπενμλείδζα. 

Πνμζαάθεζ πμθθά είδδ πθαζηζηχκ. Ζ αηεηυκδ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ δζαθφηδξ ζηα 

έθαζα, ηενζά, ηαμοηζμφη, ζηα πθαζηζηά, ζηα αενκίηζα ηθπ. Ο βεκζηυξ πθδεοζιυξ 

εηηίεεηαζ ζηδκ αηεηυκδ ιέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ ειπμνζηχκ πνμσυκηςκ αοηήξ, υπςξ 

ζηα πνχιαηα, ζηζξ ηυθθεξ, ζηα ηαθθοκηζηά. Έηεεζδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζς 

ηδξ εζζπκμήξ αηιμζθαζνζημφ αένα, ηαηάπμζδξ πυζζιμο κενμφ ηαζ ηνμθήξ πμο 

ηδκ πενζέπεζ. Eπίζδξ έπεζ ηαζ ηαθθοκηζηή πνήζδ αθμφ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

αθαίνεζδ ημο αενκζηζμφ απυ ηα κφπζα. 

ζμζ δμοθεφμοκ ζε αζμιδπακίεξ πμο πανάβμοκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ αηεηυκδ 

ιπμνμφκ κα εηηεεμφκ ζε ορδθυηενα επίπεδα απυ ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ. Αοηέξ μζ 

αζμιδπακίεξ είκαζ: ενβμζηάζζα πθαζηζηχκ πνςιάηςκ, ζοκεεηζηχκ ζκχκ ηαζ 

ηαηαζηεοήξ οπμδδιάηςκ. Οζ εθαζμπνςιαηζζηέξ ηαζ ηα ζοκενβία ηαεανζζιμφ είκαζ 

επίζδξ πζεακυκ κα έθεμοκ ζε επαθή ιε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αηεηυκδξ εκ 

ακηζεέζεζ ιε ημ βεκζηυ πθδεοζιυ. Δπίζδξ, μζ ηαπκζζηέξ εηηίεεκηαζ ζε ορδθά 

επίπεδα αηεηυκδξ αθμφ ειπενζέπεηαζ ζημκ ηαπκυ ημο ηζζβάνμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

υζμζ πνδζζιμπμζμφκ ζοπκά αηεηυκδ βζα ηα κφπζα, υζμζ γμοκ ημκηά ζε πχνμοξ 

οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ, ζε αοημηζκδηυδνμιμξ, ή γεζ ημκηά ζε άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ 

πμο οπάνπεζ δζαννμή αηεηυκδξ. Ζ έηεεζδ ζε αοηέξ ηζξ πδβέξ βίκεηαζ ηονίςξ απυ 

ημκ αηιμζθαζνζηυ αένα πμο πενζέπεζ αηεηυκδ ή απυ άιεζδ επαθή ιε ημ δένια. Ζ 

αηεηυκδ απμννμθάηαζ απυ ημ βαζηνεκηενζηυ, απυ ημοξ πκεφιμκεξ ηαζ απυ ημ 

δένια (απυ ημ μπμίμ δ απμννυθδζδ βίκεηαζ ιε ανβυ νοειυ). Μεβάθμ πμζμζηυ 

ηδξ απμννμθδεείζδξ αηεηυκδξ απμαάθθεηαζ απυ ημοξ πκεφιμκεξ αιεηάαθδημ. Ζ 

ηφνζα μδυξ απέηηνζζδξ ηδξ αηεηυκδξ είκαζ μζ κεθνμί. 

ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΡΚΗΝΟΓΔΝΝΔΔΧ: ηαηδβμνία Α4 δεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ 

ηανηζκμβυκα βζα ημκ άκενςπμ. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΔΚΘΔΖ: 

OSHA Standards:  

Permissible Exposure Limit: 8-hr Time Weighted Avg: 1000 ppm (2400 mg/cu m). 

Threshold Limit Values:  

8 hr Time Weighted Avg (TWA): 500 ppm; 15 min Short Term Exposure Limit 

(STEL): 750 ppm. 

Biological Exposure Index (BEI): Determinant: acetone in urine; Sampling Time: 

end of shift; BEI: 50 mg/L. The determinant is nonspecific, since it is also observed 

after exposure to other chemicals. 

NIOSH Recommendations:  

Recommended Exposure Limit: 10 Hr Time-Weighted Avg: 250 ppm (590 mg/cu 

m). 

Immediately Dangerous to Life or Health: 2500 ppm  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ: Ζ αηεηυκδ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ζηδκ εηπκμή, 

ζημ αίια ηαζ ζηα μφνα. Οζ ιέεμδμζ ιε ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί δ αηεηυκδ 

ζηδκ ακαπκμή, ζημ αίια ηαζ ζηα μφνα είκαζ δζαεέζζιεξ ζε υθα ηα ζφβπνμκα 

ενβαζηήνζα. Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ αηεηυκδξ ζηα πνμακαθενεέκηα ιπμνεί κα 
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ηαεμνίζεζ ακ έπεζξ εηηεεεί ζηδκ αηεηυκδ ακ ηα επίπεδα ηδξ είκαζ ορδθυηενα απυ 

ηζξ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ ηδξ. Μπμνμφκ επίζδξ κα πνμαθέρμοκ ζε πυζδ αηεηυκδ 

έπεζ ηάπμζμξ εηηεεεί. 

Χζηυζμ, μζ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ ηδξ αηεηυκδξ, ζηδκ εζζπκμή, ζημ αίια ηαζ ζηα 

μφνα πμζηίθθμοκ ελανηχιεκμζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ δ θμπεία, δ 

βαθμοπία, μ δζααήηδξ δ θοζζηή άζηδζδ δ δζαηνμθή, ηναοιαηζζιμί ηαζ ημ αθημυθ. 

Ζ απυπκμζα αηεηυκδξ πνμεζδμπμζεί ημκ ζαηνυ υηζ ιπμνεί κα έπεηε εηηεεεί ζε αοηήκ 

ή πνμεζδμπμζεί βζα ηδκ φπανλδ δζααήηδ. Δπεζδή δ αηεηυκδ απμαάθθεηαζ απυ ημ 

ζχια ιεηά απυ ηάπμζεξ ιένεξ έηεεζδξ, μζ ελεηάζεζξ αοηέξ δείπκμοκ υηζ οπάνπεζ 

έηεεζδ ζηδκ αηεηυκδ ηζξ ηεθεοηαίεξ 2-3 ιένεξ. Οζ ελεηάζεζξ αοηέξ δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμαθέρμοκ ακ εα οπάνλμοκ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

έηεεζδ ζε αοηήκ. Ζ ιέηνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ αηεηυκδξ ζηα μφνα ηαζ ζημ 

αίια απμηεθμφκ αλζυθμβμοξ δείηηεξ έηεεζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ αηεηυκδ. Ζ 

ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αηεηυκδξ ζηα μφνα είκαζ 20 mg/g 

ηνεαηζκίκδξ ηαζ ζημ αίια 2 mg/ml. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ αηεηυκδ είκαζ ηαζ 

θοζζμθμβζηυ πνμσυκ ημο ιεηααμθζζιμφ ηςκ θζπχκ. ε πενίπηςζδ δζααδηζηήξ 

ηεημμλέςζδξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ αηεηυκδξ ζημ αίια ηοιαίκμκηαζ απυ 10-70 mg/dl.  

ΖΠΗΑ ΔΧ ΜΔΣΡΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: 

Ήπζα ηαηαζημθή ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ήπζα ιεηααμθζηή μλέςζδ. 

Ναοηία, ειεηυξ, οπενβθοηαζιία, ηέηςζδ πμο ιζιείηαζ ηδκ δζααδηζηή ηεηςμλέςζδ.  

Σα παναπάκς ειθακίγμκηαζ ζοπκυηενα ιεηά ηδκ ηαηάπμζδ ηαζ πενζζηαζζαηά 

ιεηά απυ εζζπκμή ή ζμαανή δενιαηζηή έηεεζδ. 

ΒΑΡΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ:  

μαανή ηαηαζημθή ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ηχια, ζπαζιμί, 

ηαποηανδία, οπυηαζδ, βαζηνεκηενζηή αζιμνναβία, ακαπκεοζηζηή ηαηαζημθή είκαζ 

ζπάκζεξ πανεκένβεζεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζε ζμαανέξ δδθδηδνζάζεζξ ηονίςξ 

ιεηά ηδκ ηαηάπμζδ. 

ΔΗΠΝΟΖ:  

Ναοηία, ειεηυξ, πμκμηέθαθμξ, οπενδζέβενζδ, ημφναζδ, αδοκαιία, θζπμεοιζηέξ 

ηάζεζξ ηαζ ανμβπζηυξ ενεεζζιυξ, ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ απυ ηδκ εζζπκμή 

αηεηυκδξ. Έηεεζδ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ 

ζοζηδιζηή ημλζηυηδηα πανυιμζα ιε εηείκδ ηδξ ηαηάπμζδξ. 

ΓΔΡΜΑΣΗΚΖ:  

Δπακεζθδιιέκδ δενιαηζηή έηεεζδ ζε οβνή αηεηυκδ πνμηαθεί απμθίπακζδ ημο 

δένιαημξ ηαζ λδνυηδηα ηαζ εφεναοζηα κφπζα. Υδιζηά εβηαφιαηα ιπμνμφκ κα 

πνμηθδεμφκ ιεηά απυ παναηεηαιέκδ έηεεζδ. οζηδιζηή ημλζηυηδηα ιεηά απυ 

δενιαηζηή έηεεζδ είκαζ ζπάκζα, ιπμνεί υιςξ κα πνμηθδεεί ακ ιεβάθεξ επζθάκεζεξ 

εηηεεμφκ ζε ρδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

ΟΦΘΑΛΜΟΗ: 

Ζ αηεηυκδ ηαζ μζ αηιμί ηδξ είκαζ εθαθνχξ ενεεζζηζημί βζα ημοξ μθεαθιμφξ ηαζ ημοξ 

αθεκκμβυκμοξ. Γζαανχζεζξ ημο ηεναημεζδμφξ είκαζ ζπάκζεξ πανεκένβεζεξ ιεηά 

απυ έηεεζδ ζε ορδθέξ πμζυηδηεξ.  
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ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ: 

ε μλεία έηεεζδ ηαποηανδία ηαζ οπυηαζδ έπμοκ ακαθενεεί ζε αανζέξ 

δδθδηδνζάζεζξ. 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ: 

ε μλεία έηεεζδ εζζπκμή ορδθχκ ζοβηεκηνχζεςκ αηιχκ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ενεεζζιυ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. Καηαζημθή ημο ΚΝ απυ αανζά 

έηεεζδ απυ μπμζαδήπμηε μδυ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαηαζημθή ημο 

ακαπκεοζηζημφ. 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΑ: 

ε μλεία έηεεζδ μζ πανεκένβεζεξ ιμζάγμοκ ιε ηδκ δδθδηδνίαζδ απυ ηδκ αζεακυθδ 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο θήεανβμο, αηαλίαξ ηαζ αζοκάνηδηδ μιζθία. Λήεανβμξ 

ηαζ ηχια ζε ζοκδοαζιυ ιε εθαθνζάξ ιμνθήξ γαθάδεξ. 

ΥΡΟΝΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ:  

Ζ πνμκία επαθή ηδξ αηεηυκδξ ιε ημ δένια πνμηαθεί λδνά απμθμθζδςηζηή 

δενιαηίηζδα, θυβς απμθίπακζδξ ηδξ επζδενιίδαξ. Ζ πνυκζα έηεεζδ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζοιπηχιαηα απυ ημο ΚΝ ηαζ αθάαεξ ζηα ενοενμηφηηανα.  

ΠΡΟΛΖΦΖ: Ζ πνυθδρδ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηδ θήρδ πνμθοθαηηζηχκ ιέηνςκ ζηζξ 

αζμιδπακίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ αηεηυκδ. Αθμνμφκ ηονίςξ ηδκ εβηαηάζηαζδ 

ηθεζζηχκ ζοζηδιάηςκ επανημφξ αενζζιμφ ηςκ πχνςκ ενβαζίαξ. Οζ ενβαγυιεκμζ 

πνέπεζ κα είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε εζδζηέξ πνμζηαηεοηζηέξ ιάζηεξ, βάκηζα, βοαθζά 

ηαζ νμοπζζιυ. Δπεζδή ημ μζκυπκεοια πνμηαθεί ζοκένβεζα ιε ηδκ αηεηυκδ, μζ 

ενβαγυιεκμζ πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδ θήρδ αθημμθμφπςκ πμηχκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. 

Μέηνα πνμζηαζίαξ ηαηά ηδ θφθαλδ: Φοθάζζεηαζ ζε απυζηαζδ απυ ζζπονέξ 

μλεζδςηζηέξ μοζίεξ, ζε πχνμοξ μζ μπμίμζ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημκ ηίκδοκμ 

πονηαβζάξ. 

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ: 

ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθένεηε ημ εφια ζε πενζαάθθμκ ιε ηαεανυ αένα. Ακ δεκ ακαπκέεζ 

εθανιυζηε ηεπκδηή ακαπκμή. Ακ οπάνπεζ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, πμνδβήζηε 

μλοβυκμ. Εδηείζηε αιέζςξ ζαηνζηή αμήεεζα. 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΟΦΘΑΛΜΟΤ: Απμπθφκεηε ημ ιάηζ ή ηα ιάηζα ιε άθεμκμ κενυ βζα 

15-20 θεπηά ηναηχκηαξ ηα αθέθανα ακμζηηά. Ακ θμνάηε θαημφξ επαθήξ ιδκ 

ηαεοζηενήζεηε ημ λέπθοια ή επζπεζνήζεηε κα ημοξ αθαζνέζεηε. Πνμζέληε κα ιδκ 

ιεηαθένεηε ιμθοζιέκμ κενυ ζημ ιάηζ πμο δεκ έπεζ εηηεεεί ή ζημ πνυζςπμ. Ακ 

ενεεζζιυξ ή πυκμξ ζοκεπίζεζ επζζηεθηείηε ζαηνυ. 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Αθαζνέζηε ηα ιμθοζιέκα νμφπα, παπμφηζζα, ηαζ είδδ 

έκδοζδξ. Ξεπθφκεηε ημ δένια ιε άθεμκμ κενυ. 

ΚΑΣΑΠΟΖ: Ακ ηαηαπςεεί ιδκ πνμηαθέζεηε ειεηυ. Γχζηε ζημ εφια έκα πμηήνζ 

κενυ ή βάθα. Δπζημζκςκήζηε ιε έκακ ζαηνυ ή ιε ημ Κέκηνμ Γδθδηδνζάζεςκ 

αιέζςξ. Ακ είκαζ ακαίζεδημξ δεκ ημο πμνδβμφιε πμηέ ηάηζ απυ ημ ζηυια. Καθέζηε 

αιέζςξ ζαηνζηή αμήεεζα. 
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4γ. ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΔ ΝΑΣΡΗΟ  

 

Σμ οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ είκαζ έκα οδαηζηυ δζάθοια πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ 

ακηίδναζδ ημο αενίμο πθςνίμο ιε ημ κενυ. Σα πενζζζυηενα μζηζαηά θεοηακηζηά 

δζαθφιαηα πενζέπμοκ 3 -5 % οπμπθςνζμφπμ κάηνζμ. Καεχξ απμθοιακηζηά βζα 

πζζίκεξ ηαζ αζμιδπακζημφ ηφπμο ηαεανζζηζηά ιπμνεί κα πενζέπμοκ ιέπνζ 20%. 

Πνμζεήηδ μλέμξ ζε οπμπθςνζχδεξ δζάθοια, ιπμνεί κα απεθεοεενχζεζ αένζαξ 

ιμνθήξ πθχνζμ, ηαεχξ δ αιιςκία ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε οπμπθςνζχδδ 

δζαθφιαηα ηαζ κα απεθεοεενχζεζ πθςναιίκδ, έκα αένζμ πμο έπεζ πανυιμζεξ 

ζδζυηδηεξ ιε ημ πθχνζμ. Αοηυ ημ ζεκάνζμ οθμπμζείηαζ υηακ ακαηαηεφμκηαζ δζάθμνα 

είδδ μζηζαηχκ ηαεανζζηζηχκ.Σα δζαθφιαηα οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο πενζέπμοκ 

ζοπκά ηαζ άθθμοξ πανάβμκηεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο οδνμλεζδίμο ημο 

καηνίμο. 

ΟΓΟΗ ΔΚΘΔΖ: Γζα ηδξ ηαηάπμζδξ, ηδξ εζζπκμήξ, ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ 

μθεαθιχκ. 

ΚΛΗΝΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: 

ΔΛΑΦΡΑ ΠΡΟ ΜΔΣΡΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Καηάπμζδ αναζςιέκμο δζαθφιαημξ 3-

5% οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο πνμηαθεί άιεζμ ηάρζιμ ζημ ζηυια ηαζ ζηδκ 

ακχηενδ ακαπκεοζηζηή μδυ αθθά δεκ επζθένεζ πεναζηένς ηναοιαηζζιυ. 

ΒΑΡΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ: Ζ ηαηάπμζδ ζοιπαβχκ δζαθοιάηςκ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ζδιακηζηά μζζμθαβζηά ηαζ βαζηνζηά εβηαφιαηα ηαζ μζ αζεεκείξ 

ιπμνμφκ κα εηδδθχζμοκ δοζθαβία, ζζεθυννμζα ηαζ έκημκμοξ πυκμοξ ζηδκ 

εςναηζηή ηαζ ημζθζαηή πχνα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημκ θαζιυ. Αζιαηέιεζδ ηαζ 

βαζηνεκηενζηέξ δζαηνήζεζξ ιπμνεί κα πνμηφρμοκ. 

ΔΗΠΝΟΖ: Σα πζμ ζοκδεζζιέκα ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ: 

αήπα, ενεεζζιυ ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ ηαζ δφζπκμζα. Ζ ακηίδναζδ μλέμξ 

ιε ημ οπμπθςνζηυ δζάθοια απεθεοεενχκεζ πθχνζμ αένζαξ ιμνθήξ ιε ορδθή 

δζαθοηυηδηα ζημ κενυ. Αοηυ μδδβεί ζε ενεεζζηζηή πανεκένβεζα ηςκ αθεκκμβυκςκ 

(μθεαθιμφ, νζκυξ ηαζ θαζιμφ) ηαζ ζε υζμοξ έπμοκ πνυκζεξ ακαπκεοζηζηέξ 

παεήζεζξ δδιζμονβεί ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα. ε ζμαανέξ εηεέζεζξ πμο είκαζ 

ζπάκζεξ ιε ηα μζηζαηά πνμσυκηα, μίδδια ημο ακχηενμο ακαπκεοζηζημφ, πνμηαθεί 

απυθναλδ ηαζ εακαηδθυνμ ιδ ηανδζμβεκέξ πκεοιμκζηυ μίδδια (πδιζηή 

πκεοιμκίηζδα). 

ΟΦΘΑΛΜΟΗ - ΓΔΡΜΑ: Ζ έηεεζδ ηςκ μθεαθιχκ ή ημο δένιαημξ ιε ηα 

οπμπθςνζχδδ δζαθφιαηα πνμηαθεί ενεεζζιμφξ ηαζ δζαανςηζημφξ ηναοιαηζζιμφξ. 

Ο ενεεζζιυξ ημο δένιαημξ, ηςκ επζπεθοηυηςκ ηαζ ημο αθεκκμβυκμο ημο 

μζζμθάβμο ελανηχκηαζ απυ ημκ υβημ, ημ ζλχδεξ ηαζ ημ ph ημο δζαθφιαημξ, απυ ημ 

βαζηνζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ημο ποθςνμφ ηαζ ηέθμξ απυ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ. Γεκζηά, δζαθφιαηα ιε pH<12.5 δεκ πνμηαθμφκ ζμαανά 

εβηαφιαηα, αθθά ακ δεκ απμιαηνοκεμφκ έβηαζνα ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ααεφ 

πδιζηυ έβηαοια ζηακμφ πάπμοξ.  
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ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ (ΟΞΔΗΑ ΔΚΘΔΖ): Οίδδια ηδξ βθςηηίδαξ ηαζ πκεοιμκζηυ 

μίδδια. Σμ πθχνζμ ζηδκ αένζα ιμνθή ημο ηαζ δ εζζπκμή πθςναιίκδξ, πνμηαθεί 

αήπα, πκζβιυ ηαζ δφζπκμζα. Υδιζηή πκεοιμκίηζδα ηαζ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα 

ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ αανζά έηεεζδ ζημ αένζμ. Μέηνζεξ εηεέζεζξ επζθφμκηαζ 

πςνίξ εεναπεία.  

Καηά ηδκ ακάιζλδ δζαθοιάηςκ αιιςκίαξ ηαζ οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο πανάβμκηαζ 

αηυιδ αηιμί ιμκμπθςναιίκδξ ηαζ δζπθςναιίκδξ, μζ αηιμί αοημί ηαηά ηδκ επαθή 

ημοξ ιε ημοξ αθεκκμβυκμοξ, ζπδιαηίγμοκ οδνμπθςνζηυ μλφ ηαζ μλοβυκμ, εκχζεζξ 

πμο είκαζ ζζπονμί μλεζδςηζημί πανάβμκηεξ ηαζ πνμηαθμφκ ηοηηανζηέξ αθάαεξ. Οζ 

πθςναιίκεξ παναιέκμοκ ζε επαθή ιε ημοξ αθεκκμβυκμοξ βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια απ‟ υηζ ημ πθχνζμ ηαζ πνμηαθμφκ ηαηά ζοκέπεζα ιεβαθφηενεξ αθάαεξ. 

Πμθθέξ θμνέξ ακαιζβκφμκηαζ θεοηακηζηά ηαζ άθθα ηαεανζζηζηά ιε υλζκμ ph μπυηε 

πνμηαθείηαζ ηναπεζμανμβπίηζξ ή ζφκδνμιμ ακαπκεοζηζηήξ ακεπάνηεζαξ ηςκ 

εκδθίηςκ. ηακ ηα θεοηακηζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιζηνμφξ πχνμοξ, πςνίξ 

αενζζιυ, μζ παναβυιεκεξ πθςναιίκεξ ηαζ ημ πθχνζμ πνμηαθμφκ καοηία, έιεημ, 

αήπα, δφζπκμζα ηαζ ιεβάθδ ηαηααμθή δοκάιεςκ. Οζ αηιμί ηδξ πθςναιίκδξ ζε έκα 

ιζηνυ πχνμ πνμηαθμφκ πδιζηή πκεοιμκίηζδα, εκχ δ παναηεηαιέκδ εζζπκμή ημοξ 

πνμηαθεί απμθναηηζηή πκεοιμκμπάεεζα ηαζ μλφ πκεοιμκζηυ μίδδια.  

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ:  

ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαηζκήζηε ημ εφια απυ ημ πχνμ έηεεζδξ ζε ηαεανή αηιυζθαζνα. 

Ακ έπεζ ζηαιαηήζεζ κα ακαπκέεζ λεηζκήζηε ακαπκεοζηζηή ακαγςμβυκδζδ αιέζςξ. 

Ακ ελαημθμοεεί κα ακαπκέεζ πμνδβήζηε μλοβυκμ. Κναηήζηε ημ άημιμ γεζηυ ηαζ 

ήνειμ. Καθέζηε ζαηνζηή αμήεεζα αιέζςξ. 

ΚΑΣΑΠΟΖ: Ακ έκα εηηεεεζιέκμ άημιμ έπεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο δχζηε ημο κα πζεζ 

κενυ βζα αναίςζδ. Μδκ πνμηαθέζεηε ειεηυ, αθθά ακ ζοιαεί λεπθφκεηε ιε κενυ. 

Καθέζηε ζαηνυ. 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπθφκεηε ημοξ μθεαθιμφξ ιε άθεμκδ πμζυηδηα κενμφ 

βζα 15 θεπηά ημοθάπζζημκ. Καθφρηε ηα ιάηζα ιε απμζηεζνςιέκμοξ επζδέζιμοξ ηαζ 

ηαθέζηε ζαηνζηή αμήεεζα. 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Αθαζνέζηε ηα ιμθοζιέκα νμφπα ηαζ οπμδήιαηα. 

Ξεπθφκαηε ηδκ ιμθοζιέκδ πενζμπή ιε άθεμκδ πμζυηδηα κενμφ (ημοθάπζζημκ βζα 

30 θεπηά) ιέπνζ κα ιδκ οπάνπεζ έκδεζλδ πδιζημφ. Ακ ηοπυκ οπάνπμοκ εβηαφιαηα, 

ηαθφρηε ηδκ ιμθοζιέκδ πενζμπή ιε απμζηεζνςιέκμοξ επζδέζιμοξ. 

ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ: Φμνέζηε ηαηάθθδθα πδιζηά πνμζηαηεοηζηά 

βάκηζα, οπμδήιαηα, ή βοαθζά.  

 
4δ. ΜΔΛΑΝΔ  

 

Ζ ιαφνδ ηαζ δ ιπθε ιεθάκδ είκαζ ααθααείξ, αθθά δ ενοενά, πνάζζκδ ηαζ ζχδδξ 

πενζέπμοκ ακζθίκδ μζ μπμίεξ ζε ιεβάθεξ δυζεζξ πνμηαθμφκ ιεεαζιμζθαζνζκαζιία. 

Ζ ενοενά ηαζ δ πμνημηαθυπνμοξ ιεθάκδ ιπμνεί κα πενζέπεζ π-κζηνμακζθίκδ δ 

μπμία ζε ορδθέξ δυζεζξ ιπμνεί κα απμαεί ημλζηή.  
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Ζ ιεθάκδ βναθήξ (ζήιενα ζπεδυκ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ) πενζέπεζ ηονίςξ ηακκίκδ 

ηαζ άθαηα ζζδήνμο ηαζ υηακ θδθεεί εζςηενζηχξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ενεεζζιυ 

ημο ζημιάπμο. οκζζηάηαζ πμνήβδζδ βάθαηημξ. Ζ ιεθακή βζα ηδ ζήιακζδ νμφπςκ 

(ιανηάνζζια) ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ μζ ιεθάκεξ ηαιπυκ πενζέπμοκ 

πνςζηζηέξ ακζθίκδξ.  

Ζ ιεθάκδ βεκζηά δεκ εεςνείηαζ δδθδηδνζχδδξ μοζία. Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ δ 

δδθδηδνίαζδ απυ ιεθάκδ είκαζ απίεακμ κα ζοιαεί. Δπεζδή δ ιεθάκδ είκαζ ιζα 

ζπεηζηά αζθαθήξ μοζία, ιζα ιζηνή πμζυηδηα ιεθάκδξ ζημ ζηυια δεκ εα πνέπεζ 

κα πνμηαθέζμοκ ζοιπηχιαηα δδθδηδνίαζδξ. οκήεςξ δ δδθδηδνίαζδ 

πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ ηαηάπμζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ιεθακζμφ πμο αηυιδ ηαζ 

ακ ζοιαεί, ζοκήεςξ δεκ είκαζ ιμζναία. Ακ ιπεζ ιεθάκζ ζηα ιάηζα ζαξ ή ζημ δένια 

ζαξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ έκα αίζεδια ηαφζμο, θαβμφνα ή ενεεζζιυ. Ζ 

ηαθφηενδ εεναπεία βζα ημ ιεθάκζ ζηα ιάηζα ή ζημ δένια είκαζ κα λεπθφκεηε ηα 

ιάηζα ή ημ δένια πμθφ ηαθά ιε δνμζενυ κενυ. Ξεπθφκαηε ηα ιάηζα ή ημ δένια ζαξ 

ιε ανηεηή πμζυηδηα κενμφ ιέπνζ κα ελαθακζζηεί ημ ιεθάκζ ηαζ αζζεάκεζηε πθέμκ 

δοζθμνία.  

Σμ ιεθάκζ ιπμνεί κα θεηζάζεζ πνμζςνζκά ηδκ ηυνδ ηςκ ιαηζχκ, ημ δένια ή ημοξ 

αθεκκμβυκμοξ (ιέζα ζηδ ιφηδ ή ημ ζηυια ζαξ). Δίκαζ απίεακμ βζα ημ ιεθάκζ ζηα 

ιάηζα ή ζημ δένια βζα κα πνμηαθέζεζ ιαηνμπνυκζεξ ή ιυκζιεξ επζπθμηέξ 

ζοιπηχιαηα. Γείηε έκακ βζαηνυ ακ έπεηε εμθή υναζδ ή ακ μ ενεεζζιυξ επζιέκεζ 

ηαζ ιεηά ημ λέαβαθια ζαξ. 

Ίζςξ ημ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ βζα δδθδηδνίαζδ ιεθάκζ είκαζ ενβαγυιεκμζ ζηδκ 

επζπείνδζδ εηηφπςζδξ πμο είκαζ ζοκεπχξ εηηεεεζιέκμζ ζε ιεθάκζ ηαζ δζαθφηεξ. Ζ 

οπεναμθζηή έηεεζδ ζε πδιζηά ζοζηαηζηά απυ ιεθάκζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ιαηνμπνυκζα πνμαθήιαηα ημο δένιαημξ. Δηηοπςηέξ μευκδξ, βζα πανάδεζβια, 

ιπμνεί πενζζηαζζαηά κα πζηζζθζζηεί ιε ιεθάκζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ 

εηηφπςζδξ. Σα ζοιπηχιαηα πμο ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ ηαηάπμζδ ιεθάκδξ 

ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ζμαανέξ ηεθαθαθβίεξ, ενεεζζιυ ζηδκ εηηεεεζιέκδ 

πενζμπή ηαζ αθάαεξ ζημ κεονζηυ ζφζηδια. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο εηηίεεκηαζ πνυκζα ζε ιεθάκζ, ζηζξ 

ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ιπμνεί κα είκαζ δ δενιαηίηζδα ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ 

ημο δένιαημξ. Γζα εηείκμοξ πμο ενβάγμκηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ ηοπμβναθίαξ ή ζε 

εηαζνείεξ ηαηαζηεοήξ εηηοπςηχκ ιεθακζμφ, κα θάαμοκ ηζξ ακαβηαίεξ πνμθοθάλεζξ 

χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ιαηνμπνυκζα αθάαδ. Να ενβάγμκηαζ ζε ηαθά αενζγυιεκμ 

πχνμ ενβαζίαξ (ηθεζζηυ ζφζηδια ελαενζζιμφ), κα οπάνπμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέζα 

αημιζηήξ πνμζηαζίαξ π.π. βάκηζα, βοαθζά, ιάζηα ηαζ αδζαπέναζηα νμφπα υπςξ 

πμδζά ή θυνια ενβαζίαξ, ηαζ κα δζαηδνμφκ ημκ ημ πχνμ ενβαζίαξ ηαεανυ.  

 
4ε. ΑΠΟΜΖΣΗΚΑ ΥΧΡΟΤ 

 

Τπάνπμοκ δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ απμζιδηζηχκ πχνμο: α) ζοκεπήξ ηαζ α) 

άιεζδξ δνάζδξ. Οζ παβηυζιζεξ πςθήζεζξ ηςκ απμζιδηζηχκ πχνμο απμηζιμφκηαζ 
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ζε πενζζζυηενα απυ 6.000.000.000 δμθάνζα ημ 2006 ηαζ πνμένπεηαζ κα ακέθεμοκ 

ζηα 7,3 δζζεηαημιιφνζα ζημ ‟10. Σα απμζιδηζηά πχνμο ακαδφμοκ άνςια ζε 

εζςηενζημφξ πχνμοξ είηε οπυ ιμνθή ζηαβμκζδίςκ πμο ιεηαηνέπμκηαζ ζε αηιμφξ 

είηε ςξ ιυνζα ηςκ ζοζηαηζηχκ ανχιαημξ πμο ελαηιίγμκηαζ απυ ηδκ πδβή. Σμ 

άνςια δζαπέεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα είηε βζα κα ηαθφρεζ άθθεξ μζιέξ, είηε βζα κα 

ανςιαηίζεζ ιε ζοβηεηνζιέκδ μζιή. Σα απμζιδηζηά πχνμο ζοκεπμφξ δνάζεςξ 

πενζθαιαάκμοκ: ανςιαηζηά ηενζά ηαζ ζοζηεοέξ πμο θεζημονβμφκ ιε άθθεξ πδβέξ 

εενιυηδηαξ μζ μπμίεξ εενιαίκμοκ ηαζ ελαηιίγμοκ ημ άνςια, ανςιαηζηά ημίπμο 

ηθπ. Σα άιεζδξ δνάζδξ απμζιδηζηά πχνμο είκαζ ηονίςξ αενμγυθ ή απμζιδηζηά 

ιε ρεηαζηήνα.  

ΤΣΑΣΗΚΑ: Σα ααζζηά ζοζηαηζηά ηςκ απμζιδηζηχκ πχνμο πενζθαιαάκμοκ 

άνςια, πνμςεδηζηά αενμθοιάηςκ, ηαζ δζαθφηεξ υπςξ ημ μνοηηέθαζμ, ή δομ-

αμοημλοαζεακυθδ ηαζ άθθμοξ αζεένεξ βθοηυθδξ. ηα ανχιαηα ηςκ απμζιδηζηχκ 

πχνμο ζοκήεςξ πενζέπμκηαζ ηενπέκζμ υπςξ ημ θζιμκέκζμ. ε πμθθά απυ αοηά ηα 

πνμσυκηα έπμοκ εκημπζζεεί αθθενβζμβυκεξ μοζίεξ ηαζ ημλζημί αένζμζ νφπμζ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ, αεκγμθίμο, ηενπεκίμο, θεαθζημί 

εζηένεξ, ζηονέκζμ ηαζ ημθμουθζμ. Πενζέπμοκ ηονίςξ π-δζπθςνμαεκγυθζμ ημ μπμίμ 

είκαζ ζπεηζηά αηίκδοκμ ζε ιζηνέξ δυζεζξ, ακηζηαηέζηδζε δε ηδ καθεαθίκδ δ μπμία 

πνμηαθεί αζιμθοηζηή ακαζιία ζε άημια ιε ακεπάνηεζα ημο εκγφιμο G6PD. Σα 

απμζιδηζηά πμο πενζέπμοκ ηαιθμνά ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηδκ ειθάκζζδ 

ζπαζιχκ ηαζ ηχιαημξ, θυβς ηδξ ζδιακηζηήξ ημοξ δνάζδξ ζημ ΚΝ. Σμ π-

δζπθςνμαεκγυθζμ πνμηαθεί ήπζμ ενεεζζιυ ηςκ αθεκκμβυκςκ, απυ πθεονάξ δε 

ζοζηδιαηζηήξ δνάζδξ κεθνζηέξ αθάαεξ, απθαζηζηή ακαζιία ηαζ δπαημημλζηυηδηα.  

ηα πνμςεδηζηά αενμθοιάηςκ πνδζζιμπμζμφζακ πθςνμθεμνάκεναηεξ (cfc) αθθά 

απυ ηυηε πμο ηέεδηε ζε ζζπφ ημ πνςηυημθθμ ημο Μυκηνεαθ ημ 1989, έπμοκ 

ακηζηαηαζηαεεί ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ πχνεξ θυβς ηςκ επζπηχζεςκ ημοξ ζημ ζηνχια 

ημο υγμκημξ. Οζ πζμ ημζκμί ακηζηαηαζηάηεξ είκαζ ηα ιίβιαηα ηζηνζηχκ 

οδνμβμκακενάηςκ ζοκήεςξ πνμπακίμο, ζζμαμοηάκζμ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ 

δζιεεοθαζεέναξ ηαζ ιεεοθαζεέναξ μζ μπμίμζ είκαζ εφθθεηημζ.  

ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ: Πμθθά απμζιδηζηά πχνμο πενζέπμοκ ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ, 

πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ηαζ βκςζηέξ ημλίκεξ υπςξ μζ θεαθζημί εζηένεξ. Σμ 

2009 μ S. Caress απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Γεςνβίαξ ηςκ Ζ.Π.Α. ηαζ δ Α. 

Steinmann απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Οοάζζβηημκ, πανμοζίαζακ ηα απμηεθέζιαηα 

δζεεκχκ ενεοκχκ βζα ηζξ επζπηχζεζξ πμο επζθένεζ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο δ 

έηεεζδ ζε απμζιδηζηά πχνμο. Ακαηάθορακ υηζ ημ 20% ημο πθδεοζιμφ ηαζ ημ 

34% ηςκ αζειαηζηχκ αηυιςκ, ακαθένμοκ πμκμηεθάθμοξ, ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα, ή άθθα πνμαθήιαηα οβείαξ ηαηά ηδκ έηεεζδ ημοξ ζε αοηά. 

 
4ζη. ΚΟΛΛΔ 

 

Οζ ζζπονέξ ηοακμαηνζθζηέξ ηυθθεξ ηαπείαξ δνάζδξ έπμοκ εονεία πνήζδ ζε πμθθά 

ειπμνζηά πνμσυκηα. ηδκ ζαηνζηή πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ζοβηυθθδζδ ζζηχκ ζε 
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ιζηνά ηναφιαηα. Σμλζημθμβζηά ηα ηοακμαηνζθζηά απμδμιμφκηαζ ζε ημλζηά 

οπμπνμσυκηα ηδξ θμνιαθδεΰδδξ ηθπ. Δπζδδιζμθμβζηά μζ εηεέζεζξ είκαζ ζοπκέξ. Οζ 

ηοακμαηνζθζηέξ ηυθθεξ είκαζ μζ πζμ ζοπκά ακαθενυιεκεξ ηυθθεξ ζηα ηέκηνα 

δδθδηδνίαζδξ ηαζ έπμοκ ιζηνέξ ζμαανέξ επζπθμηέξ. ηζξ ακεπζεφιδηεξ 

πανεκένβεζεξ πενζθαιαάκμκηαζ: αημφζζα ζοβηυθθδζδ δφμ επζθακεζχκ, ενφεδια, 

μίδδια, πυκμξ, εενιζηή δοζθμνία ηαζ ιυθοκζδ.  

ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ: 

Ζ ηαηάπμζδ είκαζ πμθθή ζπάκζα. Σα πνμσυκηα αοηά ζπακίςξ οπάνπμοκ ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ βζα κα πνμηθδεμφκ ζδιακηζηέξ ηθζκζηέξ πανεκένβεζεξ. 

Δπζπθέμκ, ημ πνμσυκ πμθοιένζγεηαζ ιε ηδκ έηεεζδ ημο ζηδκ οβναζία, επμιέκςξ 

εηδδθχκμκηαζ ημπζηέξ ακηζδνάζεζξ. Αοηυ ημ πνμσυκ δεκ εζζπκέεηαζ.  

ΟΞΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ: 

Ζ έηεεζδ ηςκ ιαηζχκ ιπμνεί κα επζθένεζ ζοβηυθθδζδ ηςκ αθεθανίδςκ. Δπίζδξ, 

κα δδιζμονβδεμφκ βδανζίιαηα ημο ηεναημεζδμφξ,απχθεζα ηςκ αθεθανίδςκ ηαζ 

εηδμνά ημο, ή θθεβιμκή ημο επζπεθοηυηα.  

ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ: 

Σα ηοακμαηνζθζηά πμθοιενίγμκηαζ ηυζμ βνήβμνα πμο δεκ πενκμφκ πένα απυ ημκ 

ζημιαημθάνοββα πςνίξ κα πμθοιενζζημφκ. Ζ εένιακζδ ηςκ ηοακμαηνζθζηχκ 

ημθθχκ αολάκεζ ηδκ ιεηααθδηυηδηά ημοξ, δδιζμονβχκηαξ ενεεζζιυ ημο 

ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ μθεαθιχκ. Γεκ απεθεοεενχκεηαζ ηοάκζμ. Σμ 

επαββεθιαηζηυ άζεια ηαζ αθθενβζηή νζκίηζδα ιπμνεί κα πνμηθδεεί ιεηά απυ 

εζζπκμή. 

Δπαββεθιαηζηή έηεεζδ ιπμνεί κα βίκεζ υπμο πανάβεηαζ ή πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα 

ηοακμαηνζθζηά ηαζ μ βεκζηυξ πθδεοζιυξ εηηίεεηαζ απυ ηδκ πνήζδ αοηχκ.  

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ: Πθφζδ πενζχκ πνζκ απυ ηάεε δζάθθεζια ηαζ ιεηά ημ πέναξ 

ενβαζίαξ. Ζ επαθή ιε ημ δένια ηαζ ηα ιάηζα κα απμθεφβεηαζ υπςξ επίζδξ ηαζ δ 

εζζπκμή αηιχκ. Απαβμνεφεηαζ ημ ηάπκζζια. Πνμζηαηεοηζηυξ ελμπθζζιυξ βάκηζα, 

αζπίδα πνμζχπμο ηαζ βοαθζά απαζημφκηαζ ηαεχξ επίζδξ ηαζ πνήζδ ηαηάθθδθςκ 

θμνιχκ ενβαζίαξ. 

Οζ έπμλο-νδηίκεξ πνμηαθμφκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο δένιαημξ, ανμβπυζπαζιμ, ηαζ 

ζε ιεβάθεξ δυζεζξ ηαηαζημθή ημο ΚΝ. 

 
5. ΦΤΣΑ 
 
5α. ΓΑΛΑΣΗΓΑ ΄Ζ ΦΛΧΜΟ (ΔΤΦΟΡΒΗΟ ΣΟ ΖΛΗΟΚΟΠΗΚΟ) 

 

Δίκαζ θοηά πμχδδ ή εαικχδδ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ οπάνπμοκ βφνς ζηα 50 είδδ 

βκςζηά ιε δζάθμνα μκυιαηα, υπςξ θθχιμξ - βαθαηζίδα - αβθέμοναξ η.θπ. 

Μεηαλφ ηαζ αοηχκ ηαζ ημ είδμξ ημ εοθυναζμκ ημ δθζμζημπζηυ απακηά ζοπκά, 

ηονίςξ ζηα πςνάθζα. Σμλζηά είκαζ υθα ηα ιένδ ημο θοημφ, δ νίγα, ηα θφθθα ηαζ ηα 

ζπένιαηα. 
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Σμ ιεβαθφηενμ ημλζημθμβζηυ εκδζαθένςκ πανμοζζάγεζ μ ποιυξ ημο θοημφ πμο 

είκαζ ζακ βάθα, μ μπμίμξ αβαίκεζ υηακ ζπάζμοιε ημ θοηυ ηαζ ειθακίγεζ ζζπονή 

ενεεζζηζηή δνάζδ ζημ δένια ηαζ ζημοξ αθεκκμβυκμοξ. 

Ζ δδθδηδνζχδδ δνάζδ μθείθεηαζ ζε μνζζιέκα δζηενπέκζα πμο πενζέπεζ. Σα 

ζοιπηχιαηα δδθδηδνζάζεςξ πμο πνμηαθεί είκαζ ηάρζιμ ηαζ πυκμζ ζημ ζημιάπζ, 

έιεημζ, πυκμζ οπμβαζηνίμο, αζιαηδνέξ ηεκχζεζξ, ζπαζιςδζηέξ ηζκήζεζξ ημο 

επζβαζηνίμο ιε ζθαδαζιμφξ ηδξ θεηάκδξ, ιζηνμζθοβιία ηαζ ανβμζθοβιία, άβπμξ, 

ηαηάπηςζδ δοκάιεςκ ηαζ εάκαημξ ιέζα ζε βεκζηή ελάκηθδζδ.  

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ. ΤΝΗΣΧΝΣΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΚΑΗ ΚΤΡΗΧ Ζ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΟΤ ΦΤΣΟΤ. 

 
5β. ΣΟΤΚΝΗΓΑ 

 

Φφεηαζ ζε πένζα ηαζ πθμφζζα ζε άγςημ εδάθδ, ημκηά ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ 

υπμο ηαζ ζπδιαηίγεζ απμζηίεξ. Οζ μοζίεξ πμο πενζέπεζ ημ θοηυ υηακ ένεεζ ζε 

επαθή ιε ημ δένια πνμηαθμφκ ακηίδναζδ ιε έκημκμ ενφεδια, θμαενυ ηκδζιυ, 

ηαφζμ ηαζ μονηζηάνζα. Ζ ακηζιεηχπζζδ είκαζ ζοιπηςιαηζηή ιε πμνήβδζδ 

ακηζζζηαιζκζηχκ θανιάηςκ, ημπζηχξ ηαζ εζςηενζηχξ.  

 
6. ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ: 

 

Σα θάνιαηα ζοκεζζέθενακ ζηδκ αεθηίςζδ ηαζ ηαθοηένεοζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ 

ημο ακενχπμο. Πνέπεζ υιςξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζςζηά, βζαηί δζαθμνεηζηά 

ιπμνεί κα αθάρμοκ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ακεπακυνεςηα. Ο ηακυκαξ υηζ ακ δεκ είκαζ 

ακαβηαίμ δεκ πνέπεζ κα παίνκμοιε θάνιαηα ζζπφεζ πάκηα. Δίκαζ αθήεεζα υηζ υθα 

ηα θάνιαηα δεκ είκαζ ημ ίδζμ επζηίκδοκα. ημοξ εκήθζηεξ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ 

δδθδηδνζάζεςκ απυ θάνιαηα πνμηφπηεζ απυ θάεμξ ή απυ ζηυπζιδ θήρδ 

(απυπεζνα αοημηημκίαξ). 

 
6α. ΟΞΤΕΔΝΔ ή ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

 

Σμ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο είκαζ έκα άπνςιμ, άμζιμ οβνυ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο, ιε ιζα πζηνή βεφζδ. Έπεζ ανεεεί ζε πμθθά μζηζαηά πνμσυκηα ζε 

παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ (3% έςξ 5%) βζα ζαηνζηέξ εθανιμβέξ ςξ απμθοιακηζηυ 

δένιαημξ ηαζ ακηζζδπηζηυ. ηδ αζμιδπακία, οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο ζε 

ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ (10% έςξ 35%) πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θεοηακηζηυ βζα ηα 

οθάζιαηα ηαζ ημ πανηί,ςξ ζοζηαηζηυ ηαοζίιςκ ποναφθμο, ηαζ βζα ηδκ παναβςβή 

αθνμφ ηαμοηζμφη ηαζ μνβακζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ (ιέπνζ 70% πενζεηηζηυηδηα). Σμ 

πνδζζιμπμζμφιε βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ηναοιάηςκ ηαζ είκαζ ποηκυηδηαξ 3%. 

πςξ είκαζ βκςζηυ υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ηναφια ηαζ ιε ημοξ 

αθεκκμβυκμοξ δζαζπάηαζ (αθνίγεζ) ηαζ πανάβεηαζ αένζμ. Ακ θμζπυκ ηάπμζμ άημιμ 

πζεί μλογεκέ, ηυηε αοηυ δζαζπάηαζ ηαζ πανάβεηαζ αένζμ ιέζα ζημ ζημιάπζ. Ακ 
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πενζένβςξ δ πμζυηδηα είκαζ ιεβάθδ ηυηε πανάβεηαζ αένζμ ζε ιεβάθδ πμζυηδηα, 

πμο αολάκεζ ηδκ πίεζδ ιέζα ζημ ζηυιαπμ ζοκεπχξ, ιε απμηέθεζια ηδ δοζθμνία. 

ηδκ πενίπηςζδ θμζπυκ αοηή ημπμεεηείηαζ νζκμβαζηνζηυξ ζςθήκαξ βζα κα θεφβεζ 

ημ αένζμ ηαζ κα ακαημοθίγεηαζ μ αζεεκήξ. ηδ αζμιδπακία πνδζζιμπμζείηαζ μλογεκέ 

ποηκυηδηαξ 10% ή ηαζ ποηκυηενμ, ημ μπμίμ είκαζ πμθφ ηαοζηζηυ ηαζ ζε 

πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ πνμηαθεί δζαανχζεζξ ηαζ εβηαφιαηα. Ζ ακηζιεηχπζζδ 

είκαζ ίδζα ιε ηα μλέα.  

Σμ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή αηεηυκδξ, 

ακηζζδπηζηχκ, οπενμλεζδίμο ημο αεκγμθίμο, απμθοιακηζηχκ, θανιαηεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ, θοημθανιάηςκ, ημοιπζχκ ηθπ. 

Ζ ηαηάπμζδ αζμιδπακζηήξ πνήζδξ οπενμλεζδίςκ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζμαανά 

εβηαφιαηα ηδξ ζημιαημθανοββζηήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ βαζηνεκηενζηήξ μδμφ. Μπμνεί 

επίζδξ κα πνμηθδεεί απυθναλδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ δ μπμία ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ιδπακζηή αζθολία. Ζ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα, οπήνλε δ ηφνζα 

αζηία εακάημο ζε ακαθενυιεκεξ πενζπηχζεζξ ηαηάπμζδξ αζμιδπακζημφ 

οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο (πάκς απυ 10 %).  

ΖΠΗΑ ΔΧ ΜΔΣΡΗΑ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ: 

Ζ ζμαανυηδηα ημο ηναοιαηζζιμφ, ελανηάηαζ απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ημο ηαηαπμεέκημξ οπενμλεζδίμο ημο οδνμβυκμο. Καηάπμζδ αναζχκ 

δζαθοιάηςκ μδδβεί ζε έιεημ, ήπζμ βαζηνεκηενζηυ ενεεζζιυ, βαζηνζηή δζάηαζδ ηαζ 

ζπάκζα βαζηνεκηενζηέξ δζαανχζεζξ. Δζζπκμή ηαζ μθεαθιζηή έηεεζδ ζημ 

οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο μζηζαηχκ – ειπμνζηχκ ζηεοαζιάηςκ 3% ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ενεεζζιυ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, ηαεχξ ηαζ ήπζμ μθεαθιζηυ 

ενεεζζιυ. 

ΒΑΡΗΑ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ:  

Διθακίγεηαζ ζοκήεςξ ιε ηδκ ηαηάπμζδ ορδθυηενςκ (άκς 10% πενζεηηζηυηδηαξ) 

πνμσυκηςκ. Ζ ηαηάπμζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαοζηζηέξ ηαηχζεζξ ζημ 

βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα, πμο ηοιαίκμκηαζ απυ βαζηνζηή δζάανςζδ ιέπνζ ηαζ 

δζάηνδζδ. Ζ έηεεζδ ηςκ μθεαθιχκ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ έθηδ ημο ηεναημεζδμφξ ηαζ/ή δζάηνδζδ.  

ΠΛΖΘΤΜΟΗ ΑΤΞΖΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ: Άημια ιε μθεαθιζηέξ, δενιαηζηέξ ηαζ 

πνυκζεξ ακαπκεοζηζηέξ παεήζεζξ.  

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Ζ δδθδηδνίαζδ ιε οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο ακηζιεηςπίγεηαζ ιε 

ζοιπηςιαηζηά ηαζ οπμζηδνζηηζηά ιέηνα. Σα οπενμλείδζα εα πνέπεζ κα πθέκμκηαζ 

αιέζςξ απυ ημ δένια βζα ηδκ απμθοβή ημο ενεεζζιμφ. ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε 

ηα ιάηζα εα πνέπεζ αοηά κα λεπθοεμφκ ιε ιεβάθδ πμζυηδηα κενμφ. Ηαηνζηή 

αμήεεζα πνέπεζ κα πανέπεηαζ ζε πενίπηςζδ ηοπαίαξ ηαηάπμζδξ αοηήξ. 

 
6β. ΗΧΓΗΟ ΚΑΗ ΗΧΓΗΟΤΥΑ 

 

Σμ ζχδζμ, ζζπονχξ μλεζδςηζηυ, πνμηαθεί ηαείγδζδ ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηαη‟ 

αημθμοεία κέηνςζδ ημο ηοηηάνμο. ‟ αοηυ άθθςζηε μθείθεηαζ ηαζ δ ακηζζδπηζηή 
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ημο δνάζδ. Καηά ηδκ επίδναζδ ημο αοηή ακάβεηαζ ζε ζςδζμφπμ έκςζδ, ηα ζυκηα 

υιςξ ζςδίμο εθάπζζηδ πανμοζζάγμοκ ημλζηυηδηα. Ζ ημλζηυηδηα εκυξ ζςδζμφπμο 

ελανηάηαζ απυ ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία απεθεοεενχκεηαζ ελ αοημφ ζημζπεζαηυ 

ζχδζμ.  

Σμ αάιια ζςδίμο πενζέπεζ 2% ζχδζμ ηαζ 2,4% ζςδζμφπμ κάηνζμ ζε αθημυθδ. Σμ 

δζάθοια LUGOL πενζέπεζ 1% ζχδζμ ηαζ 2% ζςδζμφπμ ηάθζμ. Ζ μνβακζηή έκςζδ 

ζςδζμφπμξ πμαζδυκδ (Betadine) πενζέπεζ ιζηνή πμζυηδηα ζςδίμο. 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ: ε μλεία δδθδηδνίαζδ απυ ημο ζηυιαημξ μζ ηονζυηενεξ ηθζκζηέξ 

εηδδθχζεζξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ημπζηή δνάζδ επί ημο αθεκκμβυκμο ημο 

βαζηνεκηενζημφ ζςθήκμξ, ζοκίζηαηαζ δε ζε επζβαζηνζηυ άθβμξ-αηαηάζπεημ έιεημ-

δζαννμσηέξ ηεκχζεζξ. Σμ αίζεδια δίραξ, δ ιεηαθθζηή βεφζδ, μ πονεηυξ, δ 

ακμονία, ημ παναθήνδια, ηαζ μ εάκαημξ εκ ιέζς εζηυκαξ μοναζιζημφ ηχιαημξ 

απμηεθμφκ ζοιπηχιαηα ηα μπμία ηαηά ηφνζμ θυβμ πνέπεζ κα εεςνδεμφκ ςξ 

δεοηενμπαεή ηδξ ημπζηήξ δζαανςηζηήξ αθάαδξ. Σμ ζχδζμ ημ μπμίμ έπεζ 

απμννμθδεεί ζημ πθάζια εονίζηεηαζ ιε ηδ ιμνθή ζςδζμφπςκ ή δεζιεοιέκμ ιε 

πνςηεΐκεξ. Δκημφημζξ δεκ δφκαηαζ κα απμηθεζζεεί δ εη ιζηνχκ πμζμηήηςκ ζςδίμο 

ζοζηδιαηζηή δνάζδ ηαζ ζε αοηή είκαζ δοκαηυ κα απμδμεεί δ παναηδνμοιέκδ 

εκίμηε πανμδζηή δζυβηςζδ ηςκ θειθζηχκ ηαζ ζζεθμβυκςκ αδέκςκ. 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ: Άιεζδ πμνήβδζδ δζαθφιαημξ αιφθμο ηαζ κμζμημιείμ. Ακ μ αζεεκήξ 

ζοκέθεεζ ιεηά ηδκ μλεία θάζδ ιπμνεί κα ειθακίζεζ ζηεκχζεζξ ημο μζζμθάβμο.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ  
ΚΑΙ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΧΝ ΑΛΙΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Φξαληδέζθνπ E.1, Καζηαληά A.N.1, Ρηδά E.1, Jensen O.C.2 ηαζ Ληλνύ A.1  
  
1. Δνβαζηήνζμ Τβζεζκήξ ηαζ Δπζδδιζμθμβίαξ ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, 2. 

Κέκηνμ Θαθάζζζαξ Τβείαξ ηαζ Αζθάθεζαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Southern Denmark, Esbjerg, Γακία. 

 

Πεξίιεςε: Πνυηεζηαζ βζά ιεθέηδ ιε εέια ηδκ επαββεθιαηζηή οβεία ζημκ ημιέα ηδξ 

εθθδκζηήξ αθζείαξ. ηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ κα ηαεμνίζεζ ημοξ πανάβμκηεξ 

ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ ημιέα ηδξ 

εθθδκζηήξ αθζείαξ, δζενεοκχκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημοξ ηαζ ημοξ 

πανάβμκηεξ ηζκδφκμο πμο εκέπμκηαζ ζημ ενβαζζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ, 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα ηνέπμοζα αάζδ ακαθμνάξ βζα πεναζηένς ένεοκα ζημ 

ιέθθμκ ηαεχξ ηαζ βζα ηεηιδνίςζδ ηδξ ακάβηδξ βζα πνυθδρδ. Γζεκενβήεδηε ιεθέηδ 

ααζζζιέκδ ζε πνςηυηοπμ ενςηδιαημθυβζμ ζε ηοπαίμ δείβια 100 Δθθήκςκ αθζέςκ. 

τιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα εζημζζμηηχ ημζξ εηαηυ (28%) ημο δείβιαημξ 

ακαθένεζ ημοθάπζζημκ έκακ ηναοιαηζζιυ, ζοκεπεία ημο μπμίμο μζ ιζζμί 

ακαβηάζηδηακ κα απμοζζάζμοκ πενζζζυηενεξ ηδξ ιζαξ ιέναξ απυ ηδκ  ενβαζία 

ημοξ, εκχ πμζμζηυ δεηαηέζζενα ημζξ εηαηυ (14%) ημο δείβιαημξ ακέθενε 

ειπεζνία παν‟μθίβμκ πκζβιμφ. Οζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία πμο 

ιεθεηήεδηακ πενζθαιαάκμοκ ημ αολδιέκμ ζςιαηζηυ αάνμξ, ηα ηανδζαββεζαηά 

ζοιαάιαηα, ηα δενιαημθμβζηά, ιομζηεθεηζηά, ηαζ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, 

πνμαθήιαηα αημήξ, ζηνεξ ηαζ άβπμξ. Οζ επαββεθιαηζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ αθημυθ ηαζ ηνμθχκ πθμφζζςκ ζε θζπανά, δ 

ηαπκζζηζηή ζοκήεεζα ηαζ δ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ.  οιπεναζιαηζηά μζ 

παναηδνμφιεκεξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία ζπεηίγμκηαζ αζηζμθμβζηά ιε ηδκ δζαηνμθή, 

ηδκ ηαπκζζηζηή ζοκήεεζα ηαζ ηδ ιδ-άζηδζδ, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηζξ εζδζηέξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ ημοθημφνα πμο επζηναημφκ ζηδκ 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ αθζεία, βεβμκυξ πμο πνέπεζ κα θδθεεί οπ‟ υρζκ ζε πνμβνάιιαηα 

πνυθδρδξ. Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ζοβηνίζζια ιε ηδκ δζεεκή ειπεζνία ζημκ ημιέα 

ηδξ αθζείαξ ηονίςξ απυ ηδκ Πμθςκία, ηδκ Γακία ηαζ ηδκ Σμονηία.  

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ αθζεία είκαζ έκα ελαζνεηζηά επζηίκδοκμ επάββεθια, ιε ιεβάθμ ηίκδοκμ 

επαββεθιαηζηχκ ηαζ εκδδιζηχκ αζεεκεζχκ παβημζιίςξ. Ζ Δθθάδα, ελαζηίαξ ηδξ 

ζδζαίηενδξ ιμνθμθμβίαξ ηαζ εέζδξ ηδξ ζηδ Νυηζμ - Ακαημθζηή Μεζυβεζμ ηαζ ιε 

αηημβναιιή πμο αββίγεζ ηα 16000 πζθζυιεηνα, είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ημ εαθάζζζμ 

πενζαάθθμκ, βεβμκυξ πμο δεκ αθήκεζ ηαιζά αιθζαμθία βζα ηδκ αθζεοηζηή ηδξ 

πανάδμζδ. Ο εθθδκζηυξ αθζεοηζηυξ ζηυθμξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ μ πζμ 

πμθοπθδεήξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ζηάθδ πμο 
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ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ αθζείαξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ ηα μπμία έπμοκ ιζηνυ 

ιέβεεμξ ηαζ ιδπακέξ παιδθήξ ζζπφμξ, παναηηδνζζηζηά πμο ηα ηαηαζημφκ ιεκ 

ζοιααηά ιε ηδκ ζδζαίηενδ ιμνθμθμβία ηδξ πχναξ (εηαημκηάδεξ ιζηνά κδζζά, 

ημθπίζημζ, υνιμζ, ιζηνέξ πενζυκδζμζ ηαζ αηνςηήνζα) [1], αθθά πμο πνμδζαεέημοκ 

ζε ιεβαθφηενα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ καοηζημφξ ή ημοξ αθζείξ 

ηςκ ααεέςκ οδάηςκ πμο ενβάγμκηαζ ζε ιεβαθφηενα αθζεοηζηά ζηάθδ [2]. Σα 5 

ηφνζα είδδ αθζεοιάηςκ ζηδκ Δθθάδα είκαζ: βαφνμξ, ζανδέθα, βυπα, ιπαηαθζάνμξ 

ηαζ ιανίδα. Ζ ηαηαβναθή ηςκ επαββεθιαηζηχκ εηεέζεςκ ζημοξ εζδζημφξ 

ηζκδφκμοξ πμο εηεέημκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζά ημοξ είκαζ ζδιακηζηά ακαηνζαήξ. Σα πενζμνζζιέκα 

δζαεέζζια ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδκ ακαπδνία ζημκ βεκζηυ, εθθδκζηυ πθδεοζιυ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ [3] ηαηαδεζηκφεζ ημ ηενάζηζμ ηεκυ ζε οπδνεζίεξ ζαηνζηήξ ηδξ 

ενβαζίαξ ηδξ πχναξ ηαζ άνα πνυθδρδξ, πςνίξ κα ελαζνείηαζ μ ημιέαξ ηδξ αθζείαξ. 

Δπζπθέμκ, μζ αθζείξ ακαγδημφκ οπδνεζίεξ οβείαξ ιυκμ βζα ηα ζδζαζηένςξ ζμαανά 

πνμαθήιαηα οβείαξ υπςξ είκαζ ηα αηοπήιαηα ή ηα πμθφ ζμαανά επείβμκηα 

πνμαθήιαηα οβείαξ υπςξ είκαζ ηα ηανδζαββεζαηά ζοιαάιαηα, υπςξ έπεζ δεζπεεί 

ζηδ Μεβάθδ Βνεηακία απυ ημοξ Matheson ηαζ ζοκενβάηεξ [4]. Οζ ηναοιαηζζιμί 

ζηδκ αθζεία είκαζ μοζζαζηζηά οπμ-ηαηαβναθυιεκμζ, υπςξ έπεζ δεζπεεί ζηδ Γακία 

απυ ημκ Jensen [5]. Σα αηοπήιαηα ζημκ ημιέα ηδξ εθθδκζηήξ αθζείαξ δεκ 

ηαηαβνάθμκηαζ ακ δεκ είκαζ εακαηδθυνα. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μ ανζειυξ ηςκ 

εακαηδθυνςκ αηοπδιάηςκ θαίκεηαζ κα έπεζ ιεζςεεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ [6], 

αοηυ ιάθθμκ εα πνέπεζ κα απμδμεεί ζηδκ ηαοηυπνμκδ ζοννίηκςζδ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ ζηδ πχνα. Γζεεκχξ, δ ενβαζία ζηδκ αθζεοηζηή 

αζμιδπακία έπεζ ηονίςξ εζηζάζεζ ζηδκ πνυθδρδ αηοπδιάηςκ ηαζ ηαηαζηνμθχκ 

πάκς ζηα αθζεοηζηά ζηάθδ. Ηαηνζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ 

εηείκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηνμθή, έπμοκ ηφπεζ πμθφ θζβυηενδξ πνμζμπήξ. 

ηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπμοκ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ βζα ημ εέια ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

οβείαξ ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ μζ θζβμζηέξ δζαεέζζιεξ ιεθέηεξ απυ άθθεξ 

πχνεξ, υπςξ δ Πμθςκία, δείπκμοκ ιεβαθφηενδ ζοκμθζηή εκδζζιυηδηα ηςκ αθζέςκ 

απυ υθεξ ηζξ αζηίεξ εακάημο, απυ ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα ηαζ εακαηδθυνα 

αηοπήιαηα [7]. Ζ εζηυκα ηςκ πενζπηχζεςκ πμο πνεζάζηδηε κα κμζδθεοημφκ είκαζ 

εκδεζηηζηή ηδξ ακάβηδξ βζα αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ δζααίςζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζηδκ αθζεία. Γζα αοηυ ημ θυβμ έπμοκ ζοζηαεεί ζε δζάθμνεξ πχνεξ, 

υπςξ δ Γακία, Τπεξεζίεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο γηα Αιηείο [8]. ηυπμξ αοηήξ ηδξ 

ζοβπνμκζηήξ πζθμηζηήξ ιεθέηδξ είκαζ κα εηηζιήζεζ ημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζηδκ εθθδκζηή αθζεία ηαζ κα πανάζπεζ ιζα ηνέπμοζα αάζδ ακαθμνάξ 

ηςκ ηονζυηενςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζάξ ημοξ ηυζμ βζα πεναζηένς 

ένεοκα ζημ ιέθθμκ υζμ ηαζ ςξ απυδεζλδ ηςκ εζδζηχκ ακαβηχκ βζα πνυθδρδ ζ‟ 

αοηυ ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ, δζαπςνίγμκηάξ ημ ζε δομ δθζηζαηέξ μιάδεξ ηςκ <50 

εηχκ ηαζ >50 εηχκ (ακηακαηθχκηαξ έηζζ ηδκ πανάιεηνμ ηδξ αναπείαξ ηαζ 

ιαηνυπνμκδξ απαζπυθδζδξ). Τπυεεζδ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ απμηεθεί δ εηηίιδζδ υηζ 

μζ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ είκαζ παιδθμφ επζπέδμο απυ ηάπμζεξ απυρεζξ. 
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ΜΔΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

1. Πιεζπζκφο ηεο κειέηεο: Αοηή δ ζοβπνμκζηή ιεθέηδ  ααζίζηδηε ζε ηοπαίμ 

δείβια απυ ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ημο ημιέα ηδξ αθζείαξ απυ δζαθμνεηζηέξ 

πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ. Σμ δείβια πενζθαιαάκεζ αζηζηέξ, διζαζηζηέξ ηαζ αβνμηζηέξ 

πενζμπέξ, κδζζςηζηέξ πενζμπέξ ηαζ πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ. Οζ Έθθδκεξ 

επαββεθιαηίεξ αθζείξ ζοπκά έπμοκ δζάθμνεξ άθθεξ επαββεθιαηζηέξ εκαζπμθήζεζξ 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ γςήξ ςξ αθζείξ, ςξ καοηζημί ηαζ ςξ 

αζπμθμφιεκμζ ιε άθθεξ ενβαζίεξ ζηδκ αηηή. Πνυεεζή ιαξ ήηακ κα ζοβηνίκμοιε ηα 

πνμαθήιαηα οβείαξ ιεηαλφ ηςκ αθζέςκ ιε αναπεία ηαζ ιαηνά δζάνηεζα 

εκαζπυθδζδξ ιε ηδκ αθζεία ηαζ κα πενζβνάρμοιε ημοξ απμδζδυιεκμοξ ηζκδφκμοξ 

ζημοξ αθζείξ ιε ιαηνά δζάνηεζα εκαζπυθδζδξ ιε ηδκ αθζεία. Χζηυζμ, θυβς ημο 

ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ αθζέςκ ιε θζβυηενα απυ 10 έηδ εκαζπυθδζδξ ιε ηδκ αθζεία 

(n=9) ήηακ αδφκαημ κα ελαπεμφκ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ααζζζιέκα ζε υθεξ ηζξ 

ζπεηζγυιεκεξ ιεηααθδηέξ. 

 

2. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο: Ζ απμοζία πνδιαημδυηδζδξ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ έκαξ 

ζδιακηζηυξ πενζμνζζιυξ βζα ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ. Απμδείπεδηε πναηηζηά 

αδφκαημ κα θδθεεί έκα ζηαειζζιέκμ δείβια επαββεθιαηζχκ αθζέςκ δεδμιέκςκ 

ηςκ πνμκζηχκ πενζμνζζιχκ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηδξ απμοζίαξ πνδιαημδυηδζδξ, ηαηά 

ζοκέπεζα επζθέλαιε κα πάνμοιε ζοκέκηεολδ απυ έκακ μνζζιέκμ ανζειυ αθζέςκ 

απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ. Μζα ηαζ μζ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ πμζηίθμοκ 

ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βεςβναθζηχκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ (ιζηνά 

απμιαηνοζιέκα κδζζά έκακηζ ιεβάθςκ θζιακζχκ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ), ζηυπμξ 

ηδξ επζθμβήξ ημο δείβιαημξ ήηακ κα δδιζμονβήζεζ έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια 

αθζέςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ημπμεεζίαξ ςξ ηνζηήνζα 

επζθμβήξ. Σα δεδμιέκα ζοθθέπεδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα εζδζηά ζπεδζαζιέκμ 

ενςηδιαημθυβζμ πμο ζοιπθδνχεδηε ιε θοζζηή (32) ή ηδθεθςκζηή (68) 

ζοκέκηεολδ. οκμθζηά ζοβηεκηνχεδηακ 100 ενςηδιαημθυβζα (7 άημια απυ 

δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ – αζηζηέξ, διζαζηζηέξ, αβνμηζηέξ, κδζζςηζηέξ 

πενζμπέξ ηαζ πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ – ανκήεδηακ κα ζοιιεηάζπμοκ). 

Σα αζαθζάνζα οβείαξ ηςκ αθζέςκ απμηέθεζακ πδβή πθδνμθμνζχκ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

δζαβκχζεζξ ηαζ ηα ζοκηαβμβναθδιέκα θάνιαηα. 

 

3. ηαηηζηηθή αλάιπζε: Οζ ιεηααθδηέξ πενζθαιαάκμοκ 1) δδιμβναθζηά ζημζπεία, 

επαββεθιαηζηυ ζζημνζηυ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεευδμο αθίεοζδξ, 2) ζαηνζηυ 

πνμθίθ ηαζ ειπεζνίεξ ηναοιαηζζιμφ, 3) εηεέζεζξ ζε ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία: εφνμξ 

ημο ζηνεξ, δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, ηθπ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ πνςηυηοπμ ηαζ 

ααζίζηδηε ζε : α)δείηηεξ απυ ημ Δονςπασηυ Πνυβναιια DIRERAF [9] βζα ημκ 

εκημπζζιυ ηςκ ηονζυηενςκ δεζηηχκ βζα ηδκ αθζεία, α)ζηδκ ηνέπμοζα δζεεκή 

αζαθζμβναθία πάκς ζημοξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ αζθάθεζα 

ζηδκ αθζεία, β) ζηδκ ηθίιαηα ιέηνδζδξ άβπμοξ ηαηά  Zung.  
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Πίλαθαο 1. οπκυηδεξ (αοημ-δδθμφιεκεξ) ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ οβείαξ 

ζημοξ αθζείξ ηδξ Δθθάδαξ  (n=100) 
 

διείςζδ: Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ είκαζ αοημ-δδθμφιεκεξ. Σμ ζδιάδζ * 

δείπκεζ υηζ δ αλζμπζζηία ηδξ ιεηααθδηήξ  „‟Οθζηή ηανδζαββεζαηή‟‟ (ιζα ημζκή 

ιεηααθδηή πμο δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ Ανηδνζαηή Τπένηαζδ ηαζ/ή ηδ ηεθακζαία 

Νυζμ ηαζ/ή ημκ αηπανχδδ Γζααήηδ ηαζ/ή ηδκ Τπενθζπζδαζιία) έπεζ εθεβπεεί 

επίζδξ ζημ αζαθζάνζμ οβείαξ ημο αθζέα ζημ μπμίμ έπεζ βναθεί δ 

ζοκηαβμβναθδιέκδ θανιαηεοηζηή αβςβή. 

  Age < 50  Age 50 + TOTAL 

B.M.I  ΣΑΞΗΝΟΜHΖ ΠΑΥΤΑΡΚΟΗ >30 26% 37% 33%  

ΤΠΔΡΒΑΡΟΗ 25 -30 51% 42% 45% 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ ΒΑΡΟ 

18.5- 25 

23%  22% 22% 

ΔΡΓΑΣΗΚΟ_ΑΣΤΥΖΜΑ NAI 31% 26% 28% 

ΝΟΖΛΔΗΑ ΛΟΓΧ ΔΡΓΑΣ ΑΣΤΥ NAI 9% 6% 7% 

ΔΠΔΗΟΓΗΟ ΠΑΡ‟ΟΛΗΓΟΝ ΠΝΗΓΜΟΤ NAI 9% 17% 14% 

ΚΑΠΝΗΜΑ NAI 63% 28% 40% 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΛΚΟΟΛ NAI 71%  83% 79% 

ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΔΚΣΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 

NAI 

34% 34% 

34% 

ΟΛΗΚΖ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ  * NAI 14% 57% 42% 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ NAI 29% 20% 23% 

ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ NAI 77% 68% 71% 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΑ  ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ NAI 17% 18% 18% 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΚΟΖ NAI 9% 20% 16% 

ZUNG SCORE ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΓΥΟΤ 20-29 71% 65% 67% 

 30-47 29%  35% 33% 

ΠΔΠΟΗΘΖΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΡΡΟΖ ΤΓΔΗΑ NAI 69% 69% 69% 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 

Πμηέ / πάκζα 3% 17% 12% 

Δαδμιαδζαία 77% 60% 66% 

Ζιενήζζα 20% 23% 22% 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΦΡΟΤΣΧΝ 

Πμηέ / πάκζα 11% 9% 10% 

Δαδμιαδζαία 31% 17% 22% 

Ζιενήζζα 57% 74% 68% 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 

Πμηέ / πάκζα 17%  2% 7% 

Δαδμιαδζαία 23% 29%  27% 

Ζιενήζζα 60% 69% 66% 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΡΑΗΟΤ 

Πμηέ / πάκζα 63% 31% 42% 

Δαδμιαδζαία 20% 9% 13% 

Ζιενήζζα 17% 60% 45% 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΔΤΚΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 

Πμηέ / πάκζα 14% 9% 11% 

Μδκζαία 29% 14% 19% 

Δαδμιαδζαία 43% 42% 42% 

Ζιενήζζα 14% 35% 28% 
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Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή ηαζ πίκαηεξ δζαζηαφνςζδξ ελάπεδηακ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ημ πνυβναιια SPSS 18.0 (Πίκαηαξ 1).  

Χξ αθζείξ ιε ιαηνυπνμκδ εκαζπυθδζδ μνίζηδηακ εηείκμζ ιε πάκς απυ 10 έηδ 

ζηδκ αθζεία.  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δζαεέζζιμ ζηδκ ζζημζεθίδα ηαζ είκαζ 

ζδζμηηδζία ημο Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ „‟Δπαββεθιαηζηή ηαζ 

Πενζααθθμκηζηή Τβεία: Γζαπείνζζδ ηαζ μζημκμιζηή απμηίιδζδ‟‟ 

(http://www.envocc.gr) ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, 

Δνβαζηήνζμ Τβζεζκήξ ηαζ Δπζδδιζμθμβίαξ.  

Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ανηδνζαηή οπένηαζδ, οπενθζπζδαζιία, ηαζ άθθμοξ 

πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία (Πίκαηαξ 1) ααζίζηδηακ ζηα ζημζπεζά πμο 

ζοθθέπεδηακ απυ ημοξ αθζείξ ζφιθςκα ιε ηδκ εκδιένςζδ πμο είπακ απυ ημκ 

εενάπμκηα ζαηνυ ημοξ. Ζ αθήεεζα ηςκ δζαβκχζεςκ επζαεααζχεδηε απυ ημ 

αζαθζάνζμ οβείαξ ηςκ αθζέςκ πμο ακαβνάθεζ ηα ζοκηαβμβναθδιέκα θάνιαηα. Γζα 

υζμοξ έδςζακ ηδθεθςκζηά ηδκ ζοκέκηεολδ, μ ζοκεκηεοηηήξ γδημφζε απυ ημκ αθζέα 

ή έκα ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο κα ακαβκχζεζ ηα ζοκηαβμβναθδιέκα θάνιαηα 

πμο ακαβνάθμκηακ ζημ αζαθζάνζμ. 

Ονζζιμί ηςκ δεζηηχκ ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία: 

• Δξγαηηθφ αηχρεκα = Ακμζπηή πθδβή, ηναοιαηζζιυξ απυ αβηίζηνζ, είζθνοζδ 

ρανμηυηηαθμο, δήβια απυ εαθάζζζα πακίδα, δζάζηνειια ηαζ ηαηχζεζξ ιαθαηχκ 

ιμνίςκ, ηαηάβιαηα, ηαηχζεζξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ, αηνςηδνζαζιυξ, ηνμπαίμ 

αηφπδια ηαηά ηδκ δζαδνμιή πνμξ ή απυ ημ ζηάθμξ, αηοπδιαηζηή πηχζδ ζηδ 

εάθαζζα. 

• σκαηηθή άζθεζε = αάδζζια, ηνέλζιμ ή μπμζαδήπμηε άθθδ αεθδηζηή 

δναζηδνζυηδηα 

• πλνιηθή Καξδηαγγεηαθή (Μεηααθδηή) = ιζα ημζκή ιεηααθδηή πμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ ανηδνζαηή οπένηαζδ ηαζ/ή ηδκ οπενθζπζδαζιία ηαζ/ή ηδ 

ζηεθακζαία κυζμ ηαζ/ή ημκ ζαηπανχδδ δζααήηδ  

• Γεξκαηνινγηθά πξνβιήκαηα = ιοηδηζαζζηέξ θμζιχλεζξ, δενιαηίηζδα απυ 

επαθή, ενοενυηδηα δένιαημξ, δενιαηζηέξ ηδθίδεξ ηαζ ηκδζιυξ. 

• Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα = πυκμξ ζηδ ιέζδ, πυκμξ ζηα άκς ηαζ/ή ζηα ηάης 

άηνα, πυκμξ ζημοξ χιμοξ ηαζ αοπεκαθβία.  

• Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα = ακαπκεοζηζηέξ θμζιχλεζξ, άζεια, δφζπκμζα ηαζ 

πυκμξ ζημ ζηήεμξ. 

• Πξνβιήκαηα αθνήο = απχθεζα αημήξ.  

 

4. Ηαηξηθή δενληνινγία θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 

Σμ πνςηυημθθμ ηδξ ιεθέηδξ ζοιιμνθχεδηε πθήνςξ ιε ηδκ ζαηνζηή δεμκημθμβία 

ηδξ ένεοκαξ πμο πενζβνάθεηαζ απυ ημ Δεκζηυ ηαζ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ, ηαζ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ιεθέηδξ αοηή ακαθένεηαζ ζηδκ 

ειπζζηεοηζηυηδηα ηαηά ημκ πεζνζζιυ ηςκ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ ζφιθςκα ιε ηζξ 
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πνμδζαβναθέξ πμο μνίγμκηαζ βζα δεζηή ένεοκα ηαζ ιε ημοξ ηακυκεξ πμο μνίγμκηαζ 

απυ ηδκ Δθθδκζηή Ανπή Πνμζηαζίαξ Πνμζςπζηχκ Γεδμιέκςκ. Γεκ 

πναβιαημπμζήεδηε ηαιία θήρδ αζμθμβζημφ οθζημφ ή άθθδξ ιμνθήξ ζαηνζηή πνάλδ. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

1. Γεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Οζ βοκαίηεξ αθζείξ απμηεθμφκ ημ 13 % ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ (7 ζδζμηηήηεξ 

αθζεοηζημφ ζηάθμοξ and 6 αθζενβάηεξ) ηαζ ενβάγμκηαζ ηονίςξ ζηα δίπηοα ηαζ ζηα 

παναβάδζα. Ζ ιέζδ δθζηία ημο δείβιαημξ ήηακ ηα 55.5 έηδ ιε εφνμξ απυ ηα 24 έςξ 

ηα 86 έηδ.  

Σνζακηαπέκηε ημζξ εηαηυ (35%) ημο δείβιαημξ είκαζ ζοκηαλζμφπμζ, απυ ημοξ 

μπμίμοξ ημ 24% είκαζ εκενβμί αθζείξ αηυια ηαζ ιεηά ηδκ ζοκηαλζμδυηδζή ημοξ. Ζ 

έκανλδ ηδξ αθζεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημ δείβια θαίκεηαζ κα ανπίγεζ ηαηά ιέζμ 

υνμ ζηα 13.9 έηδ ηδξ δθζηίαξ ημοξ. Οβδυκηα εθηά ημζξ εηαηυ (87%) ημο δείβιαημξ 

είκαζ έββαιμζ, μβδυκηα ηνία ημζξ εηαηυ (83%) έπμοκ παζδζά, ηαζ 60% ημο δείβιαημξ 

έπμοκ παιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ (ημ πενζζζυηενμ 6 έηδ ζπμοδχκ). Ζ 

πθεζμρδθία ηςκ αθζέςκ ημο δείβιαημξ είκαζ ζδζμηηήηεξ ημο αθζεοηζημφ ζηάθμοξ 

ζημ μπμίμ ενβάγμκηαζ. Δαδμιήκηα εκκέα (79%) ημζξ εηαηυ ημο δείβιαημξ 

ενβάγμκηακ ζηδκ πανάηηζα αθζεία. 

Οζ πζμ ζοκήεεζξ αθζεοηζηέξ ιέεμδμζ είκαζ ηα δίπηοα, ηα παναβάδζα ηαζ ηα ιεζηηά 

ενβαθεία (βνζ-βνζ ηαζ ιδπακυηναηεξ). Σμ ιέζμ ιήημξ ημο αθζεοηζημφ ζηάθμοξ είκαζ 

10.58 ιέηνα (δζάιεζμξ ζηα 7.5 ιέηνα ηαζ ημνοθή ζηα 6 ιέηνα) εη ηςκ μπμίςκ ημ 

74% είκαζ ηάης απυ ηα 12 ιέηνα ζοκμθζημφ ιήημοξ. Ζ ζζπφξ ηδξ ιδπακήξ ημο 

αθζεοηζημφ ζηάθμοξ είκαζ ηαηά ιέζμ υνμ 110 ίππμζ (δζάιεζμξ ζημοξ 25 ίππμοξ 

ηαζ ημνοθή ζημοξ 15 ίππμοξ). Έκα πμζμζηυ 42% ημο ζοκυθμο ηςκ αθζεοηζηχκ 

ζηαθχκ ημο δείβιαημξ έθενε ιδπακή ιε ζππμδφκαιδ ηάης ηςκ 20 ίππςκ. ηδκ 

ενχηδζδ ακ εεςνμφκ ηδκ ζοκηήνδζδ ημο ζηάθμοξ ζημ μπμίμ ενβάγμκηαζ ςξ 

ζηακμπμζδηζηή,  81% απάκηδζε  εεηζηά εκχ ημ 19% πζζηεφεζ υηζ δεκ είκαζ 

ζηακμπμζδηζηή. Ο ιέζμξ υνμξ ηςκ ςνχκ ενβαζίαξ οπενέαδ ηζξ δέηα χνεξ 

διενδζίςξ (10.18) ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ιδκχκ ενβαζίαξ ηαη‟ έημξ άββζλε ημοξ 

10.55. 

 

2. Δκπεηξία εξγαηηθνχ ηξαπκαηηζκνχ 

 

Δζημζζμηηχ ημζξ εηαηυ (28%) ημο δείβιαημξ είπε ημοθάπζζημκ έκα αηφπδια ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζζαηήξ ημο γςήξ ζηδ εάθαζζα. Ο απμοζζαζιυξ ημο απυ ηδ 

ενβαζία ήηακ: πενζζζυηενμ απυ ιζα διένα ζε πμζμζηυ 50.0% (απμοζία απυ ηδκ 

ενβαζία ηαηά ιέζμ υνμ 23.39 διένεξ) ιζα διένα ζε πμζμζηυ 3.5%, ηαιία διένα 

ζε πμζμζηυ 7.14%, ηαζ θίβεξ χνεξ ζε πμζμζηυ 35.7%. Δκκέα ημζξ εηαηυ (9 %) 

ηςκ αηοπδιάηςκ ζοκέαδζακ ζε αθζενβάηεξ ηαζ 91% ζε ζδζμηηήηεξ.  
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Σα είδδ ηςκ ηναοιαηζηχκ ηαηχζεςκ ηαζ μζ ιδπακζζιμί ηναοιαηζζιμφ 

πενζθαιαάκμοκ: 

1. Γήβιαηα (ζημνπζμί, δνάηαζκεξ ηηθ),  

2. Σναοιαηζζιμί ιαθαηχκ ιμνίςκ (είζθνοζδ αβηζζηνζμφ ή ρανμηυηηαθμο)  

3. Πηχζεζξ ιε ή πςνίξ ζοκμδά ηαηάβιαηα, εηποιχζεζξ, ηαηχζεζξ ιαθαηχκ 

ιμνίςκ, ιομζηεθεηζηέξ ηαηχζεζξ υπςξ δζάζηνειια πμδμηκδιζηήξ, ιδκίζημξ ηαηά 

βυκο άνενςζδξ, ηυρζιμ ηέκμκηα άηναξ πεζνυξ  

4. Ρήλδ ηοιπακζηήξ ιειανάκδξ ηαηά ηδκ ημθφιαδζδ  

5. Αηνςηδνζαζιυξ δαηηφθμο άηναξ πεζνυξ απυ ημ ζφνια ημο βνζ-βνζ.  

6. Σνμπαία αηοπήιαηα ιεηά ημκ εθθζιεκζζιυ ημο ζηάθμοξ ηάης απυ ζοκεήηεξ 

έκημκδξ ηυπςζδξ.  

Γεηαηέζζενα ημζξ εηαηυ (14%) ημο δείβιαημξ ακαθένμοκ ειπεζνία ημοθάπζζημκ 

εκυξ επεζζμδίμο παν‟ μθίβμκ πκζβιμφ ηαζ 3% ημο δείβιαημξ δδθχκεζ υηζ έπεζ 

ηάπμζαξ ιμνθήξ ακαπδνία ζοκεπεία ενβαηζημφ αηοπήιαημξ. Οζ ακαημιζηέξ 

εκημπίζεζξ ηςκ ηαηχζεςκ πενζθαιαάκμοκ: άηνεξ πείνεξ, πθεονέξ, ζπμκδοθζηή 

ζηήθδ, βυκαηα, αζηναβάθμοξ ηαζ άκς ηαζ ηάης άηνα, ιε ηζξ άηνεξ πείνεξ κα 

απμηεθμφκ ηζξ πζμ ζοπκέξ εκημπίζεζξ ηναοιαηζζιμφ αθθά ηαζ ακαπδνίαξ ζε υθεξ 

ηζξ πενζπηχζεζξ. Μζα πενίπηςζδ ακαπδνίαξ ακαθενυηακ ζε αηνςηδνζαζιυ ηδξ 

μκοπμθυνμο θάθαββαξ ημο ιέζμο δαηηφθμο ηδξ άηναξ πεζνυξ ηαζ μζ δφμ άθθεξ 

πενζπηχζεζξ ήηακ ιυκζιεξ αθάαεξ ζηδκ ηζκδηζηυηδηα ηαηά ηδκ ηάιρδ ηδξ άηναξ 

πεζνυξ φζηενα απυ ηναοιαηζζιυ ημο εέκανμξ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ηαζ φζηενα 

απυ ηάηαβια ζηδκ άθθδ. 

 

3. Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία  

 

Ο Πίκαηαξ 1 πανμοζζάγεζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία 

ζημ δείβια. Έκα πμζμζηυ 78% απάκηδζε εεηζηά ζηδκ ηαηακάθςζδ αθημυθ ιε 

δθζηία έκανλδξ ηαηακάθςζδξ αθημυθ ηα 19.3 έηδ ηαηά ιέζμ υνμ. Ακαθμνζηά ιε 

ηδκ θοζζηή δναζηδνζυηδηα, ημ 66% ηςκ ενβαγμιέκςκ ακαθένεζ υηζ δεκ ηάκεζ 

ηακέκα είδμξ άζηδζδξ εηηυξ ηδξ ενβαζίαξ ημο, ημ 32% ακαθένεζ υηζ πνμηζιά ηα 

θζπανά ιαβεζνειέκα θαβδηά, ημ 51% πνμζεέηεζ επζπθέμκ θάδζ ζηδ ζαθάηα ημο ηαζ 

ημ 15% ηαηακαθχκεζ πενζζζυηενμ απυ έκα ιπμοηάθζ ηναζί ηδκ διένα. Δκενβμί 

ηαπκζζηέξ ήηακ ημ 40% ημο δείβιαημξ ηαζ ημ 41% ημο δείβιαημξ ήηακ πνχδκ 

ηαπκζζηέξ εκχ ημ 16.91% ημο δείβιαημξ εεςνεί ημ ηάπκζζια πμθφ αθααενυ βζα 

ηδκ οβεία. Σμ ηάπκζζια ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ  ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο δείβιαημξ 

ηοιαζκυηακ απυ ιέηνζμ έςξ ορδθυ ζε πμζμζηυ 46%.  

 

4. Δπηπνιαζκφο ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία 

 

Ο πίκαηαξ 1 πανμοζζάγεζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ ηφνζςκ παναηηδνζζηζηχκ οβείαξ ημο 

δείβιαημξ. Έκα πμζμζηυ 78% ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ αθζεία είκαζ απυ οπέναανμζ 

[BMI = 25-30 (45%)] έςξ παπφζανημζ [BMI> 30 (33%)], ζε πμζμζηυ 16% 
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πάζπμοκ απυ απχθεζα ηδξ αημήξ, ζε πμζμζηυ 65% παναηηδνίγμοκ έςξ ιεηνίςξ 

εοηοπζζιέκδ ηδ γςή ημοξ, ζε πμζμζηυ 27% ηδκ παναηηδνίγμοκ έςξ πμθφ 

εοηοπζζιέκδ εκχ έκα πμζμζηυ 8% ημο δείβιαημξ δδθχκεζ απθχξ εοηοπζζιέκμ ή 

ηαευθμο εοηοπζζιέκμ ιε ηδ γςή ημο.  

 
ΤΕΖΣΖΖ 

 

Αοηή είκαζ ελ υζςκ βκςνίγμοιε δ πνχηδ ιεθέηδ εηηίιδζδξ επαββεθιαηζημφ 

ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία ζηδκ εθθδκζηή αθζεία. Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ 

απμηεθεί αδοκαιία ηδξ ιεθέηδξ αθθά πανά ηαφηα ημ δείβια είκαζ επανηέξ βζα κα 

απμδείλεζ ζε πνμηαηανηηζηυ επίπεδμ ηδκ ακάβηδ βζα ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ ζηδκ 

ενβαζία ηαζ ηδκ οβεία ηαζ κα ηάκεζ ζοβηνίζεζξ ιε ηδκ δζεεκή ειπεζνία. Ζ έθθεζρδ 

μιάδαξ ζφβηνζζδξ απυ ηδκ λδνά ακαθμνζηά ιε ημοξ δείηηεξ ηζκδφκμο δεκ 

επζηνέπεζ κα βίκμοκ ζοβηνίζεζξ πμο εα ζπεδζαζημφκ ιε ηα δεδμιέκα πμο έπμοκ 

ηαηαβναθεί ιεηαλφ ηςκ αθζέςκ ιε αναπεία ηαζ ιαηνά ενβαζζαηή ειπεζνία ζηδκ 

αθζεία.  

 

1. Αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ πζζηυηδηα ηςκ δζαβκχζεςκ επζαεααζςκυηακ εθέβπμκηαξ ημ αζαθζάνζμ οβείαξ, ημ 

μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηα ζοκηαβμβναθδιέκα θάνιαηα. φιθςκα ιε ημ Δθθδκζηυ 

φζηδια Τβείαξ, αοηυξ είκαζ μ πζμ αλζυπζζημξ ηνυπμξ βζα κα επζαεααζςεεί δ 

δζάβκςζδ ιζαξ κυζμο. Γζα εηείκμοξ πμο έδςζακ ηα ζημζπεία ιέζς ηδθεθςκζηήξ 

ζοκέκηεολδξ, μ ζοκεκηεοηηήξ γδημφζε απυ ημκ αθζέα ή απυ ηάπμζμ ιέθμξ ηδξ 

μζημβέκεζάξ ημο κα ακαβκχζεζ ηα ζοκηαβμβναθδιέκα θάνιαηα ηαζ ηζξ δζαβκχζεζξ 

πμο ακαβνάθμκηακ ζημ αζαθζάνζμ οβείαξ. Ζ αδοκαιία ηδξ ικήιδξ κα ακαηαθέζεζ 

ημοξ ιδ ζμαανμφξ ηναοιαηζζιμφξ ημο πανεθευκημξ ηαεχξ ηαζ δ απμοζία 

ενβαζηδνζαηήξ επζαεααίςζδξ ηςκ ηαηά δήθςζδ ηςκ αθζέςκ αζεεκεζχκ (υπςξ δ 

αημομιεηνζηή απυδεζλδ ηςκ ηαηά δήθςζδ απςθεζχκ αημήξ) απμηεθμφκ αδοκαιία 

αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ.  

 

2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Ζ δδιμβναθζηή ζφκεεζδ ηδξ εθθδκζηήξ αθζεοηζηήξ αζμιδπακίαξ είκαζ ηονίςξ 

μζημβεκεζαηήξ ζδζμηηδζίαξ ζηάθδ πμο πενκμφκ απυ παηένα ζε οζυ, ηάηζ πμο 

παναηδνείηαζ επίζδξ ζηδκ πμθςκζηή αθζεία [10] ηαζ αοηυ ακηακαηθά ηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ηαζ ζημ ηονζυηενμ ιένμξ ηδξ παβηυζιζαξ αθζεοηζηήξ 

αζμιδπακίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πςνχκ-ιεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ.  

Καη‟ αοηυκ ημκ ηνυπμ, αθμνά ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ αθζεοηζηήξ 

αζμιδπακίαξ.  
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Γφκαιδ ηδξ ιεθέηδξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ απμδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ βζα αεθηίςζδ 

ηςκ ζοκεδηχκ οβείαξ ηαζ ενβαζίαξ μζ μπμίεξ πνμτπμηίεεηαζ υηζ επδνεάγμκηαζ ζε 

ορδθυ ααειυ απυ ηζξ αθζεοηζηέξ δμιέξ, ηδκ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ 

αιηεπκάησλ (quota) ηαζ ηδ δζαπείνζζδ.  

Ζ πθεζμρδθία ηςκ Δθθήκςκ αθζέςκ είκαζ πζζημί ζημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ γςήξ 

ηαζ ημζκςκζηυ status.  

Πακηνεφμκηαζ ηαζ απμηημφκ παζδζά ζε κεανή δθζηία. Οζ ζπμοδέξ ημοξ 

πενζμνίγμκηαζ ζε θζβμζηά ιυκμ πνυκζα εηπαίδεοζδξ.  

Ζ πανμοζία βοκαζηχκ ζηδκ ζφκεεζδ ηςκ εθθδκζηχκ αθζεοηζηχκ επζπεζνήζεςκ 

είκαζ ζπεηζηά αλζμπνυζεηηδ ζοβηνζηζηά ιε ηα πμζμζηά ημοξ ζηδκ Βυνεζα Δονχ-

πδ.  

Αοηυ πζεακυηαηα είκαζ ελδβήζζιμ θυβς ημο δεζιμφ ημοξ ιε ηδκ μζημβεκεζαηή 

αθζεοηζηή επζπείνδζδ ςξ οπμζηδνζηηζημί αθζενβάηεξ ηαζ θζβυηενμ ζοπκά ςξ 

πθήνςξ εκενβά ιέθδ ημο πθδνχιαημξ εκ πθς.  

Οζ ζοκεήηεξ οβείαξ, ενβαζίαξ ηαζ δζααίςζδξ πνμτπμηίεεηαζ υηζ έπμοκ ζζπονή 

επίδναζδ ζηδκ μζημβεκεζαηή γςή, ηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ 

αθζεοηζηή αζμιδπακία ζηδκ λδνά.  

Αοηέξ μζ πνμμπηζηέξ δεκ έπμοκ θδθεεί οπ‟ υρζκ ζηζξ πμθζηζηέξ νοειίζεζξ ημο 

ειπμνίμο αθζείαξ.  

 

3. Δκπεηξία εξγαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ 

 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ακαθμνζηά ιε ημοξ ιδπακζζιμφξ 

ηναοιαηζζιμφ ηςκ αηοπδιάηςκ ηαζ ηα ζπεηζηά είδδ ηναοιάηςκ είκαζ ζε ζοιθςκία 

ιε ηα εονήιαηα ηςκ Bull ηαζ ζοκενβαηχκ [11] απμδεζηκφμκηαξ υηζ ιχθςπεξ, 

ημρίιαηα, ηαηάβιαηα ηαζ δζαζηνέιιαηα είκαζ ηα πζμ ζοπκά είδδ ηναοιάηςκ ηαζ υηζ 

ηα δάηηοθα, μζ άηνεξ πείνεξ ηαζ δ πθάηδ είκαζ μζ πζμ ζοπκά ηναοιαηζγυιεκεξ 

πενζμπέξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ.  

Οζ ενβαζζαηέξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ηάεε αθζεοηζηήξ ιεευδμο πνμδζαεέηεζ ζε 

δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ηναοιαηζζιχκ υπςξ έπεζ απμδεζπεεί απυ ημκ Jensen ηαζ 

ζοκενβάηεξ [12]. 

Ζ πανάηηζα αθζεία, δ μπμία ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ηφνζα ιμνθή αθζείαξ ζηδκ 

Δθθάδα, απμηεθείηαζ απυ πεζνμηίκδηα αθζεοηζηά ενβαθεία, ηα μπμία θαίκεηαζ κα 

έπμοκ ιεβαθφηενδ επίπηςζδ ενβαηζηχκ ηναοιαηζζιχκ.  

Σα επεζζυδζα παν‟ μθίβμκ πκζβιμφ απμδείπεδηακ αλζμζδιείςηα ζοπκά ιεηαλφ ηςκ 

Δθθήκςκ αθζέςκ, ζοκζζηχκηαξ ηδκ ηαθφηενδ απυδεζλδ βζα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ 

εθθδκζηήξ αθζείαξ ςξ πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ. 

  

4. Δπαγγεικαηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ 

 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ Δθθήκςκ αθζέςκ ενβάγμκηαζ ζε έκα ιζηνυ ζηάθμξ ιε ιζηνή 

ζππμδφκαιδ, ζε έκα επζηίκδοκμ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ιε πμζηζθία ηζκδφκςκ.  
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Φσηνγξαθία 1.  Έθθδκεξ αθζείξ ηδξ πανάηηζαξ αθζείαξ ζε ενβαζίεξ ιεηά ημκ 

εθθζιεκζζιυ ζημ θζιάκζ ηδξ Κμζθάδαξ, Ανβμθίδαξ, Πεθμπμκκήζμο. Φςημβναθία 

απυ ηδκ πνμζςπζηή ζοθθμβή ηδξ Δ. Φξαληδέζθνπ.  

 

 

 
  

Φσηνγξαθία 2.  Έθθδκεξ αθζείξ λεδζπθχκμκηαξ δίπηοα. Λζιάκζ Κμζθάδαξ ζηδκ 

Ανβμθίδα Πεθμπμκκήζμο. Φςημβναθία απυ ηδκ πνμζςπζηή ζοθθμβή ηδξ Δ. 

Φξαληδέζθνπ.  

 

Οζ αζεέκεζεξ ηαζ μζ ζμαανμί ηναοιαηζζιμί πμο ηαηά ηακυκα ζοκακηχκηαζ 

δείπκμοκ υηζ μζ επαββεθιαηζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζπεηίγμκηαζ ιε έκα 
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ζοκδοαζιυ ηζκδφκςκ ζηδκ ενβαζία ηαζ ζηζξ εζδζηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηυζμ 

ζημ ζηάθμξ υζμ ηαζ ηαη‟ μίημκ.  

Οζ επαββεθιαηζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο μιμζάγμοκ ηαηά πμθφ ιε εηείκμοξ ζηδκ 

Πμθςκζηή αθζεία ιζηνήξ ηθίιαηαξ [8] ηαζ πενζθαιαάκμοκ : α) Μζηνή επζθάκεζα 

ενβαζίαξ ιέζα ζηα ζηάθδ, α) Δζδζηή θφζδ ημο ηάεε αθζεοηζημφ ενβαθείμο, β) 

Υνήζδ αηαηάθθδθμο ή ηαηχξ ζοκηδνδιέκμο αθζεοηζημφ ελμπθζζιμφ, δ) Αηναίεξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε οβνυ ηαζ οβναζζεοιέκμ πενζαάθθμκ 

ενβαζίαξ ηαζ αηναίεξ εενιμηναζίεξ, ε) Έηεεζδ ζε δθζαηή αηηζκμαμθία, γ) Καηή 

ηεπκζηή ζοκηήνδζδ ημο ζηάθμοξ, δ) ςιαηζηυ ηαζ ροπμθμβζηυ ζηνεξ πμο 

επζηείκεηαζ αθεκυξ απυ ζοβηνμφζεζξ ιε ηζξ ανπέξ ή άθθμοξ βζα ηδκ πνυζααζδ ζηα 

αθζεοηζηά πεδία ηαζ αθεηένμο απυ ηδκ μζημκμιζηή ααεααζυηδηα ελαζηίαξ ηδξ 

ελάκηθδζδξ ηςκ απμεειάηςκ αθζεφιαημξ ζηδκ Μεζυβεζμ Θάθαζζα. 

Φοζζηά, μζ δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ, ηυζμ ζε επίπεδμ ηθίιαημξ υζμ ηαζ ζε άθθα 

εζδζηά παναηηδνζζηζηά πμο δζαθμνμπμζμφκ ηδκ Βαθηζηή [9] απυ ηδκ Μεζυβεζμ 

Θάθαζζα, πνέπεζ κα θδθεμφκ οπ‟ υρζκ.  

Πανά ημ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ αθζέςκ δδθχκμοκ εοπανζζηδιέκμζ απυ ηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο ανίζηεηαζ ημ ζηάθμξ ζημ μπμίμ ενβάγεηαζ, ηακείξ ιπμνεί κα 

εζηάζεζ υηζ δ ηνίζδ αοηή είκαζ ανηεηά οπμηεζιεκζηή ιε ηίκδηνμ ημκ ελςνασζιυ ηςκ 

επί ημο πανυκημξ οπμπνεςηζηχκ πνμζδμηζχκ ημοξ. 

 

5. Κίλδπλνη ζρεηηθνί κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

 

Οζ ακεοβζεζκέξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, υπςξ δ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ βθοηχκ ηαζ 

ζκαηξ ηαηά ηδκ παναιμκή ημοξ ιέζα ζημ ζηάθμξ ηαζ ηα θζπανά βεφιαηα ζε 

ζοκδοαζιυ ιε αανζά ηαηακάθςζδ αθημυθ ιεηά ημκ εθθζιεκζζιυ ημο ζηάθμοξ, ηαζ 

επζπθέμκ, ημ ηάπκζζια ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ άζηδζδξ.  

Αοηά ηα εονήιαηα ζοιθςκμφκ ιε ηα απμηεθέζιαηα  ημο Novalbos ηαζ ζοκενβαηχκ 

[13] ακαθμνζηά ιε ημκ Ακδαθμοζζακυ ημιέα αθζείαξ. Σμ αηακυκζζημ ιμηίαμ ζηζξ 

χνεξ ενβαζίαξ, ηαζ δ θφζδ ηδξ ενβαζίαξ ιε ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή 

οπενθυνηςζδ, πζεακυηαηα ελδβεί αοηέξ ηζξ ζοκήεεζεξ, μζ μπμίεξ είκαζ πμθφ 

ζοκδεζζιέκεξ ζημοξ Έθθδκεξ αθζείξ. Καηά ημκ Brown [14], δ ηυπςζδ είκαζ πμθφ 

πζεακή υηακ ενβάγεζαζ ζηδ εάθαζζα. Οζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο βζα ηδκ οβεία πμο 

ιεθεηήεδηακ πενζθαιαάκμοκ ημ οπέναανμ ζςιαηζηυ αάνμξ, ηα ηανδζαββεζαηά 

ζοιαάιαηα, δενιαημθμβζηά, ιομζηεθεηζηά ηαζ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, 

πνμαθήιαηα αημήξ ηαζ άβπμοξ. (Φςημβναθία 3) 

Αοηά ηα εονήιαηα είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ δακζηή ειπεζνία [15] υπςξ επίζδξ ηαζ 

ιε ηδκ πμθςκζηή ειπεζνία [9] εκχ πενζβνάθμκηαζ ηαζ ζηζξ ακαζημπήζεζξ ηδξ 

πνυζθαηδξ αζαθζμβναθίαξ [16]. Τπάνπεζ επίζδξ μοζζχδδξ ζοιθςκία ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ημονηζηήξ ειπεζνίαξ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή οβεία ηςκ αθζέςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ αθζεία ιζηνήξ ηθίιαηαξ, υπςξ 

πενζβνάθδηε πνυζθαηα απυ ιεθέηδ ιεβαθφηενμο δείβιαημξ ζηδκ μπμία 

πνμελάνπμοκ ηα ιομζηεθεηζηά κμζήιαηα [17]. 
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Φσηνγξαθία 3. Ζθζηζςιέκμξ Έθθδκαξ ρανάξ λειπενδεφμκηαξ ηα δίπηοα ημο. Ζ 

ειθάκζζή ημο απμηεθεί άνζζημ πανάδεζβια ιενζηχκ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ 

επαββεθιαηζημφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία, υπςξ δ αολδιέκδ πενίιεηνμξ ιέζδξ 

πμο οπμκμεί δείθηε κάδαο ζψκαηνο (BMI) πάκς απυ ημ θοζζμθμβζηυ, ιαονζζιέκμ 

πνχια δένιαημξ θυβς ηδξ έηεεζδξ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο επζηείκεζ ηδκ 

βήνακζδ ημο δένιαημξ ηαζ ηδκ ενβαζία ζε ιζηνυ πχνμ ζηα ιζηνά αθζεοηζηά ζηάθδ 

ηδξ πανάηηζαξ αθζείαξ πμο πνμηαθεί πενζμνζζιυ ηςκ ηζκήζεςκ. Φςημβναθία απυ 

ηδκ πνμζςπζηή ζοθθμβή ημο πχξνπ Γξίβα. 

 

Σμ θαζκυιεκμ ημο παεδηζημφ ηαπκίζιαημξ είκαζ άθθδ ιζα ζδιακηζηή πηοπή ημο 

ίδζμο γδηήιαημξ.  φιθςκα ιε ημκ Mastrangelo ηαζ ζοκενβάηεξ [18], δ ιαηνά 

παναιμκή ζηδ εάθαζζα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαπκζζηζηή ζοκήεεζα, ηάηζ πμο 

ζοιθςκεί ιε ηα εονήιαηα ηαζ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Αοηυ ακαθένεηαζ επίζδξ ηαζ 

απυ ηδκ Σμονηζηή ειπεζνία [17]. 

ημ ηέθμξ ηδξ διέναξ ημοξ, μζ Έθθδκεξ αθζείξ, μζ μπμίμζ ενβάγμκηαζ ηονίςξ ζε 

μζημβεκεζαηέξ ηαηά αάζδ αθζεοηζηέξ επζπεζνήζεζξ, ζοβηνμημφκ ιζηνέξ μιάδεξ απυ 

ιέθδ πθδνςιάηςκ ηαζ ηαηακαθχκμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αθημυθ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε θζπανά βεφιαηα, ζοκήεςξ ηδβακδηά ράνζα ακ δ πμζυηδηα ηδξ διενήζζαξ 

ρανζάξ ήηακ ανηεηά ηαθή χζηε κα ημ επζηνέπεζ. 
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Ζ ηαηάπνδζδ αθημυθ είκαζ ημζκή ιε ηδκ Πμθςκζηή ειπεζνία, αθθά μζ Έθθδκεξ 

αθζείξ θαίκεηαζ υηζ ημ ηαηακαθχκμοκ ηονίςξ ζημ ηέθμξ ηςκ ςνχκ ενβαζίαξ ημοξ, 

βεβμκυξ πμο είκαζ ανηεηά πνμζηαηεοηζηυ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ Πμθςκμφξ αθζείξ [7] 

ηαζ είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ημονηζηήξ ιεθέηδξ [17]. 

ηδκ αθζεία ααεέςκ οδάηςκ ή ιέζδ αθζεία (δδθ. αθίεοζδ ιε βνζ-βνζ ή 

ιδπακυηναηεξ), οπάνπμοκ ανηεηά δζαθμνεηζηά ροπμ-ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά. Ζ 

πθεζμρδθία ηςκ ενβαγμιέκςκ είκαζ λέκδξ εεκζηυηδηαξ ενβάηεξ πμο έπμοκ ιζα πζμ 

απυιαηνδ ζπέζδ ιε ημοξ ενβμδυηεξ ημοξ ζοβηνζηζηά ι‟ αοηή πμο ζοκακημφιε 

ζηδκ πανάηηζα αθζεία, αθθά μζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ είκαζ ελίζμο ακεοβζεζκέξ 

ηυζμ βζα ημοξ ζδζμηηήηεξ υζμ ηαζ βζα ημοξ αθζενβάηεξ ζηδκ αθζεοηζηή επζπείνδζδ. 

Οζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, ζδζαζηένςξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε αθζεοηζηά ζηάθδ αθζείαξ 

ααεέςκ οδάηςκ (ιέζδξ αθζείαξ) είκαζ ηαηέξ. οκήεςξ γμοκ ζε έκα ιζηνυ πχνμ ημο 

ζηάθμοξ πςνίξ επανηή αενζζιυ ηαζ οβζεζκή, ζ‟ έκα πενζαάθθμκ ζοκμθζηά 

ακεοβζεζκυ.  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αοηή δ πζθμηζηή ιεθέηδ, πανά ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ, πανέπεζ ιζα ηνέπμοζα αάζδ 

ακαθμνάξ ηςκ ηφνζςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ζημκ ημιέα ηδξ αθζείαξ ηαζ ιζα απυδεζλδ ηδξ ακάβηδξ βζα πνυθδρδ ηαζ 

πεναζηένς ένεοκα. Δπζπθέμκ, ζοβηνίκεζ ηα εονήιαηά ηδξ ιε ηδκ δζεεκή ειπεζνία, 

δίκμκηαξ ιζα εζηυκα βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ 

εθανιμβή ηςκ εονδιάηςκ ζηδκ πνάλδ.  

Οζ παναηδνδιέκεξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ζπεηίγμκηαζ αζηζμθμβζηά ιε ημ 

ιμηίαμ ηδξ δζαηνμθήξ, ημ ηάπκζζια ηαζ ηδκ άζηδζδ, ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ηαζ πάθζ 

ιε ηζξ εζδζηέξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ ημοθημφνα ηδξ αθζείαξ ιζηνήξ 

ηθίιαηαξ. Σα είδδ ηςκ ηναοιαηζζιχκ ηαζ μζ ακαημιζηέξ εκημπίζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηζξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα εζδζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ενβαζίαξ ζηδκ εθθδκζηή 

αθζεία ιζηνήξ ηθίιαηαξ. Σα παναπάκς εονήιαηα είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ 

ειπεζνία απυ ηδκ Πμθςκία, ηδ Γακία ηαζ ζδζαζηένςξ ηδκ Σμονηία ζηδκ μπμία 

ανέεδηακ πμθφ πανυιμζεξ ζοκεήηεξ οβείαξ ηαζ ενβαζίαξ, επζαεααζχκμκηαξ έηζζ 

ηδκ οπυεεζδ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ.  

Οζ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημζκυηδηα, ημ ζηάθμξ ηαζ ημ αημιζηυ 

επίπεδμ πνέπεζ κα θδθεμφκ οπ΄ υρζκ ζηα πνμβνάιιαηα πνυθδρδξ χζηε κα 

θδθεμφκ οβζεζκέξ, αζθαθείξ ηαζ αζχζζιεξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ βζα ηζξ δομ 

δθζηζαηέξ μιάδεξ. 

  

πζηάζεηο 

 

1. Δηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πνέπεζ κα εκηαπεμφκ ζημ ζφζηδια απυηηδζδξ ηδξ 

άδεζαξ αθζείαξ ηδξ πχναξ. 
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2. φζηαζδ ψκαηνο Τπεξεζηψλ Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο γηα ηνπο Αιηείο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ημ μπμίμ εα πνδζζιμπμζεί ζοζηήιαηα ηδθεσαηνζηήξ [19], 

δδιζμονβχκηαξ έκα ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηςκ απςθεζχκ ηαζ δζαβκχζεςκ ηςκ 

αζεεκεζχκ ζπδιαηίγμκηαξ έηζζ έκακ “πάνηδ οβείαξ” ημο αθζεοηζημφ ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ηδξ Δθθάδαξ, ηαζ ημ μπμίμ εα δζεοημθφκεζ ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 

εθανιμβή απμηεθεζιαηζηήξ πνυθδρδξ.  

3. Σα ιέηνα αζθαθείαξ πνέπεζ κα πνμζανιμζημφκ ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 

ηςκ εθθδκζηχκ αθζεοηζηχκ ζηαθχκ, ηςκ αθζεοηζηχκ ιεευδςκ, ηςκ ενβαθείςκ ηαζ 

ηδξ ημοθημφναξ ηςκ ακενχπςκ. 

 

Βαζηθά ζεκεία  

  

• Οζ ειπεζνίεξ ενβαηζηχκ ηναοιαηζζιχκ ζημ δείβια πνμηάθεζακ ιαηνά 

παναιμκή εηηυξ ενβαζίαξ ηαζ ακαπδνία.  

• Οζ ακαημιζηέξ εκημπίζεζξ ηςκ ηναοιαηζζιχκ πενζθαιαάκμοκ: άηνεξ πείνεξ, 

πθεονέξ, ζπμκδοθζηή ζηήθδ, βυκαηα, αζηναβάθμοξ. 

• Οζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία πμο παναηδνήεδηακ πενζθαιαάκμοκ ημ οπέναανμ 

ζςιαηζηυ αάνμξ, ηα ηανδζαββεζαηά ζοιαάιαηα, ηα δενιαημθμβζηά, ιομζηεθεηζηά, 

ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα οβείαξ, ηα πνμαθήιαηα αημήξ ηαζ άβπμοξ, ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ εζδζηέξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ ημοθημφνα ζηδκ αθζεία 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ. 

• Σα απμηεθέζιαηα ήηακ πανυιμζα ιε ιεθέηεξ απυ ηδκ δζεεκή αθζεοηζηή ειπεζνία 

(Πμθςκία, Γακία ηαζ Σμονηία) 

 
ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θενιέξ εοπανζζηίεξ ζημκ η. Κσλζηαληίλν Υαηδεζηαχξνπ, Ακαπθδνςηή Καεδβδηή 

Πκεοιμκμθμβίαξ ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ημκ η. Ζιία 

Σπιηγάδα, Δζδζηυ Βζμπδιζηυ-Γεςηεπκμθυβμ-Ηπεομθυβμ, Δπζεεςνδηή Τβείαξ ηαζ 

Αζθάθεζαξ ημο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ημο Τπμονβείμο Δνβαζίαξ, ημκ 

η. Άγγειν Αξγπξαθφπνπιν, Τπμκαφνπμ Λζιεκζημφ χιαημξ εκ απμζηναηεία, ηδκ η. 

Μαξία Παπαδνπνχινπ, επζηεθαθήξ ημο Σιήιαημξ Αθζείαξ ηδξ Παλειιήληαο 

πλνκνζπνλίαο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηαζ ημκ η. Γεκήηξην 

Κακηδή, Γζεοεοκηή ημο Κέληξνπ Τγείαο Κνακζδίμο Ανβμθίδαξ Πεθμπμκκήζμο βζα 

ηδκ αιένζζηδ αμήεεζά ημοξ. Δπίζδξ πμθθά εοπανζζηχ ζημκ η. πχξν Γξίβα, 

Δζδζηυ Ηαηνυ Δνβαζίαξ, βζα ηδκ εοβεκζηή παναπχνδζδ ηδξ θςημβναθίαξ αν.3 απυ 

ηδκ πνμζςπζηή ημο ζοθθμβή.  

 

 

 

 

 



 

105 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  
 

1. European Commision (ed). Common Fisheries Policy, E.U. Edition 2006. 
 

2. Jezewska M, Grubman-Novak M, Jaremin B, Leszczynska I. Assessment of the European 

Guide for Risk Prevention in Small Fishing Vessels. Guide applicability in Polish coastal fishing. 

International Maritime Health 2011; 62 (4): 286-290 
 

3. Kourouklis GN. Disability from occupational diseases in Greece. Occupational Medicine 2009; 

59(7): 515-517  
 

4. Matheson C, Morrison S, Murphy E, Lawrie T, Ritchie L, Bond C. The health of fishermen in 

the catching sector of the fishing industry: a gap analysis. Occup. Medicine 2001; 51(5): 305-11 
 

5. Jensen OC. Work related injuries in Danish fishermen. Occupational Medicine 1996; 46: 414-20  
 

6. Branis S. Statistics of Occupational Accidents in Greece. Athens, Hellenic Institute for 

Occupational Health and Safety 1998 
 

7. Jaremin B, Kotulak E. Mortality in the Polish small-scale fishing industry. Occupational 

Medicine 2004; 54: 258-260 
 

8. The Danish Fishermen‟s Occupational Health Services (www.f-a.dk) 
 

9. European Commision (ed). European Commision Public Health Programme. Development of 

Public Health Indicators for Reporting Environmental/Occupational Risks Related to Agriculture and 

Fisheries (DIRERAF); 2004 
 

10. Jelewska M, Grubman-Nowak M, Leszczynska I, Jaremin B. Occupational hazards for 

fishermen in the workplace in Polish coastal and beach fishing – a point of view. International 

Maritime Health 2012; 63(1): 40-48 
 

11. Bull N, Riise T, Moen BE. Occupational injuries to fisheries workers in Norway reported to 

insurance companies from 1991 to 1996. Occupational Medicine 2001; 51:299-304 
 

12. Jensen OC, Stage S, Noer P. Classification and Coding of Commercial Fishing Injuries By 

Work Processes: An experience in the Danish Fresh Market Fishing Industry. American Journal of 

Industrial Medicine 2005; 47: 528 -537 
 

13. Novalbos J, Nogueroles P, Soriquer M, Piniella F. Occupational health in the Andalusian 

Fisheries Sector. Occupational Medicine 2008 58(2): 141-143. 
 

14. Brown ID. Study into Hours of Work, Fatigue and Safety at Sea. Medical Research Counsil, 

Cambridge; 1989 
 

15. Kaerlev L, Dahl S, Nielsen PS, Olsen J, Hannerz H, Jensen A, et al. Hospital contacts for 

chronic diseases among Danish seafarers and fishermen: A population based cohort study. 

Scandinavian Journal of Public Health, 2007; 35: 481-489 
 

16. MacLachlan M, Kavanagh B, Kay A. Maritime health: a review with suggestions for research. 

Internaltional Maritime Health 2012; 63 (1): 1-6 
 

17. Percin F, Akyol O, Davas A, Saygi H. Occupational health of Turkish Aegean small-scale 

fishermen. Occupational Medicine 2012; 62(2): 148-151 
 

18. Mastrangelo G, Malusa E, Veronese C,  Zucchero A,  Marzia V,  Boscolo Bariga A. 

Mortality from lung cancer and other diseases related to smoking among fishermen in north east 

Italy. Occupational and Environmental Medicine 1995; 52: 150-153 

 

19. DiGiovanna T, Rosen T, Forsett R, Siverton K, Kelen GD. Shipboard Medicine: A new Niche 

for Emergency Medicine. Annals of Emergency Medicine 1992; 21:12 



 

106 
 

RISK FACTORS FOR GREEK FISHERMEN’S  
HEALTH AND SAFETY  
 

Elpida Frantzeskou1, Anastasia N. Kastania1, Elena Riza1, Jensen O.C.2 and 
Athena Linos1 
 
1. Department of Hygiene and Epidemiology, Medical School, University of Athens, 2. Centre of 

Maritime Health and Safety, University of Southern Denmark, Esbjerg, Danmark. 

 

Abstract: The aim of the study is to determine the risks for health and safety in 

Greek fisheries workers by exploring their health status and the health risk factors 

present in their occupational environment, thus providing a current baseline for 

further research in the future and for documentation of the needs for prevention. 

Twenty-eight per cent (28%) had experienced at least one injury, of which half 

caused more than one day absence, while 14% had a near drowning experience. 

The health risks factors studied include excessive weight, cardiovascular incidents 

and dermatological, musculoskeletal, respiratory, hearing, stress, and anxiety 

problems. The occupational health risk factors include alcohol, fatty food 

consumption, smoking, and lack of physical exercise. In conclusion the health 

effects observed are causally related to diet, smoking, and exercise, which in turn 

relate to the specific working conditions and culture in small-scale fishing that need 

to be taken into consideration in prevention programmes. The results are 

comparable with international fisheries experience, mainly from Poland, Denmark, 

and Turkey. 
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Καλέιια Κεξακηδά1, Αλαζηάζηνο Μαμίδεο1 ηαζ Δπαγγειία Νέλα1,2 
 

 
1. Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, ΣΔΗ Κααάθαξ (Πανάνηδια Γζδοιμηείπμο), 2 Δνβαζηήνζμ Τβζεζκήξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ ημο Πενζαάθθμκημξ, Σιήια Ηαηνζηήξ, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ 

 

 

Πεξίιεςε: Οζ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ οβεία ηςκ 

μδμκηζάηνςκ έπμοκ έιιεζα ζμαανέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία ηαζ ηδ γςή ηςκ πμθζηχκ 

πμο ακαγδημφκ μδμκηζαηνζηέξ οπδνεζίεξ. Δλαζηίαξ υιςξ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ πμο 

ειθακίγεζ δ μδμκηζαηνζηή ςξ επζζηήιδ, είκαζ εκδζαθένμκ κα ακαγδηήζεζ ηαζ κα ανεζ 

ηακείξ πμζεξ είκαζ μζ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ 

ζημκ ημιέα αοηυ, ηαεχξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

ηαεδιενζκά. θμζ μζ θοζζημί, πδιζημί, αζμθμβζημί ηαζ ιδπακζημί πανάβμκηεξ ηαεχξ 

ηαζ μζ ροπμημζκςκζημί ζοκηεθεζηέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

ενβαζία πνέπεζ κα εκημπίγμκηαζ εφημθα, κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα ελαθείθμκηαζ υζμ ημ 

δοκαηυ πζμ βνήβμνα ηαζ απμηεθεζιαηζηά, χζηε κα απμηνέπεηαζ αθάαδ ζηδκ οβεία 

ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενεοκδηζηήξ 

πνμζπάεεζαξ είκαζ δ ηαηαβναθή ηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ 

ζηα μδμκηζαηνεία. Ζ ένεοκα δζελήπεδ ημ ηαθμηαίνζ ημο 2012 ηαζ ζοιιεηείπακ 

ζοκμθζηά 131 μδμκηίαηνμζ απυ ημοξ Νμιμφξ Έανμο, Ρμδυπδξ ηαζ Ξάκεδξ, μζ 

μπμίμζ απάκηδζακ ζε ζοβηεηνζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ, υπμο ακαγδηήεδηακ μζ 

βκςζημί ηίκδοκμζ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ μδμκηζαηνζηήξ πναηηζηήξ, χζηε κα 

δζαπζζηςεεί πυζμ μζ ηίκδοκμζ αοημί επδνεάγμοκ ηδκ οβεία ηαζ αζθάθεζα ημοξ. 

Απμηεθέζιαηα: Ζ πθεζμρδθία ηςκ μδμκηζάηνςκ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ 

ειθακίγεζ ιομζηεθεηζηέξ δζαηαναπέξ ζε ορδθυ πμζμζηυ, 55%. Δκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ ηαζ δ αολδιέκδ ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία ακαθένμοκ αηοπήιαηα ηαηά 

ηδκ χνα ηδξ ενβαζίαξ( 71%). Άλζμ ακαθμνάξ είκαζ ημ πμζμζηυ ειθάκζζδξ 

αθθενβζχκ πμο αββίγεζ ημ 11,5% ηαζ απμδίδεηαζ ηονίςξ ζηδ πνήζδ βακηζχκ latex.  

Σμ άβπμξ ηαηαβνάθδηε ιε ηδ αμήεεζα μπηζηήξ ακαθμβζηήξ ηθίιαηαξ (απυ 0 έςξ ημ 

10). φιθςκα ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ δ ιέζδ ηζιή ήηακ 4,6 ± 2,5 ιε ηζξ 

βοκαίηεξ κα ειθακίγμοκ ζοβηνζηζηά ιεβαθφηενμ άβπμξ (4,9 ± 2,3). Δπζπθέμκ, 

ηαηαβνάθδηε ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζημ ορδθυ επίπεδμ άβπμοξ ηαζ ημ θυνημ 

ενβαζίαξ αθθά ηαζ ημ αολδιέκμ άβπμξ ιε ηδκ «αιέθεζα» βζα έθεβπμ ημο 

αηηζκμβναθζημφ ημοξ ιδπακήιαημξ βζα πάκς απυ έλζ πνυκζα. οιπεναζιαηζηά, ημ 

ζοπκυηενμ πνυαθδια οβείαξ πμο ακαθένεηαζ απυ ημοξ μδμκηζάηνμοξ ηδξ 

hυgeίa@εργασiα  4(3): 107-64                 
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πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ είκαζ μζ ιομζηεθεηζηέξ δζαηαναπέξ, αημθμοεμφιεκμ απυ 

αθθενβίεξ ηαζ άβπμξ. διακηζηά είκαζ ηαζ ηα πνμαθήιαηα αζθάθεζαξ, δεδμιέκμο 

υηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ έπεζ ημοθάπζζημκ έκα επαββεθιαηζηυ αηφπδια ζημ 

ζζημνζηυ ημο. 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ - ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Οζ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ οβεία ηςκ μδμκηζάηνςκ έπμοκ 

έιιεζα ζμαανέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία ηαζ ηδ γςή ηςκ πμθζηχκ πμο ακαγδημφκ 

μδμκηζαηνζηέξ οπδνεζίεξ. Δλαζηίαξ υιςξ ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ πμο ειθακίγεζ δ 

μδμκηζαηνζηή ςξ επζζηήιδ, είκαζ εκδζαθένμκ κα ακαγδηήζεζ ηαζ κα ανεζ ηακείξ 

πμζεξ είκαζ μζ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημκ ημιέα 

αοηυ, ηαεχξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαεδιενζκά. 

θμζ μζ θοζζημί, πδιζημί, αζμθμβζημί ηαζ ιδπακζημί πανάβμκηεξ ηαεχξ ηαζ μζ 

ροπμημζκςκζημί ζοκηεθεζηέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία 

πνέπεζ κα εκημπίγμκηαζ εφημθα, κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα ελαθείθμκηαζ υζμ ημ δοκαηυ 

πζμ βνήβμνα ηαζ απμηεθεζιαηζηά, χζηε κα απμηνέπεηαζ αθάαδ ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ 

αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

ημπυξ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ κα ηαηαβναθμφκ ηα ακαθενυιεκα πνμαθήιαηα οβείαξ 

ηςκ μδμκηζάηνςκ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ (κμιμί Ξάκεδξ, Ρμδυπδξ ηαζ Έανμο) 

ηαζ κα δζενεοκδεμφκ πζεακέξ ζοζπεηίζεζξ ιε ακενςπμιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ 

πναηηζηέξ ημο επαββέθιαημξ.  

Δζδζηυηενα, ακαγδηήεδηακ ηαζ ηαηαβνάθδηακ μζ πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ 

απυ ηδκ έηεεζδ ζε αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο, ζε πδιζημφξ ηαζ θοζζημφξ 

πανάβμκηεξ (ηαζ ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ έηεεζδ ζε 

αηηζκμαμθία, ευνοαμ ηαζ δμκήζεζξ) ηαεχξ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ άβπμοξ. Έβζκε 

πνμζπάεεζα κα αλζμθμβδεεί δ εθανιμβή ενβμκμιίαξ ζηα μδμκηζαηνεία ηαζ 

ακαγδηήεδηε δ ζφκδεζδ ηςκ ιομζηεθεηζηχκ παεήζεςκ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ 

ενβαζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηαζ ημ θφθμ ηςκ ενςηδεέκηςκ.  

 
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

οκμθζηά δζακειήεδηακ 140 ενςηδιαημθυβζα ιε ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ 

επαββεθιαηζηυ ηαζ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηςκ μδμκηζάηνςκ, απυ ηα μπμία 

επζζηνάθδηακ απακηδιέκα ηα 131, ηα μπμία ήηακ ηαζ έβηονα ζημ ζφκμθμ ημοξ. Ζ 

ακηαπυηνζζδ ηάθορε ημ πμζμζηυ ημο 80,9 %. οβηεηνζιέκα, ζημ κμιυ Έανμο μζ 

44 ζοιιεηέπμκηεξ μδμκηίαηνμζ ήηακ απυ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ, μζ 4 απυ ηζξ Φένεξ, 

μζ 2 απυ ημ μοθθί, μζ 7 απυ ημ Γζδοιυηεζπμ ηαζ μζ 14 απυ ηδκ Ονεζηζάδα. ημ 

κμιυ Ρμδυπδξ, μζ 29 ήηακ απυ ηδκ Κμιμηδκή ηαζ μζ 4 απυ ηζξ άπεξ. Δκχ ζημ 

κμιυ Ξάκεδξ, μζ 25 ήηακ απυ ηδκ Ξάκεδ ηαζ μζ 2 απυ ημκ Ίαζιμ. Σα 

ενςηδιαημθυβζα πμο ιμζνάζηδηακ, ζπεδζάζηδηακ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ενεοκδηέξ, 
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ήηακ ακχκοια ηαζ πνζκ ηδκ δζακμιή οπήνλε δ δζααεααίςζδ πνμξ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ πςξ ηα ζημζπεία πμο εα ζοβηεκηνςεμφκ εα είκαζ ειπζζηεοηζηά.  

Ζ δζακμιή ηαζ ζοθθμβή ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ έβζκε ημοξ ιήκεξ Μάζμ, Ημφκζμ, 

Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ ημο 2012. Οζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ, ηαηαβνάθδηακ ηαζ 

ακαθφεδηακ ζηαηζζηζηά ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ SPSS 15.0. 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

Απυ ημοξ 131 ζοιιεηέπμκηεξ, μζ 86 ήηακ άκδνεξ (πμζμζηυ 65%), εκχ μζ βοκαίηεξ 

ήηακ θζβυηενεξ (45, πμζμζηυ 34,4%). Κηήζδ εζδζηυηδηαξ/ελεζδίηεοζδξ ακέθενακ μζ 

20 απυ ημοξ 131 ενςηδεέκηεξ, (15,3%). 

 

ΜΕΧΡΙ 
29 

ΕΣΩΝ

7,6%

ΑΠΟ 30-39 
ΕΣΩΝ
43,5%

ΑΠΟ 40-49 
ΕΣΩΝ 
29%

ΑΠΟ 50-59 
ΕΣΩΝ
19,1%

ΑΝΩ ΣΩΝ 
60 ΕΣΩΝ

0,8%

ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΜΕΣEΧΟΝΣΩΝ

 
 

Δηθφλα 1. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα πςνίζηδηακ ζε 5 δθζηζαηέξ μιάδεξ. Σμ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ακήηε ζηδκ δθζηζαηή μιάδα 30-39 εηχκ (43,5%) 

αημθμοεμφιεκμ απυ ηδκ δθζηζαηή μιάδα 40-49 εηχκ (29%). 

 

Ηζηνξηθφ πγείαο ζπκκεηερφλησλ 

 

ημ ενχηδια ακ πανμοζζάζηδηακ ηάπμζεξ δζαηαναπέξ ζηδκ οβεία ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ ένεοκα, πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ ιε αάζδ 

ημ ζζημνζηυ ημοξ, δυεδηακ ηνζχκ δοκαηυηδηεξ απακηήζεςκ, α) δεκ ειθάκζζακ πμηέ 

δζαηαναπή, α) μζ δζαηαναπέξ πνμτπήνπακ ηδξ έκανλδξ ημο επαββέθιαημξ β) μζ 

δζαηαναπέξ ειθακίζηδηακ ιεηά ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ μδμκηζαηνζηή. Ακαθοηζηά, 

μζ απακηήζεζξ ήηακ μζ ελήξ: Χξ πνμξ ηζξ ηανδζμθμβζηέξ δζαηαναπέξ, ανκδηζηά 

απάκηδζε ημ 90,8%, (119/131. Πνζκ ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ, ήηακ ιδδεκζηή 

δ ειθάκζζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ παεήζεςκ, εκχ ιεηά ηδκ έκανλδ μζ 12 απυ ημοξ 
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131 ειθάκζζακ ακάθμβα πνμαθήιαηα (πμζμζηυ 9,2%). Χξ πνμξ ηζξ 

ακαπκεοζηζηέξ δζαηαναπέξ, δεκ ειθάκζζακ πμηέ κυζμ μζ 122 απυ ημοξ 131 

απακημφκηεξ (πμζμζηυ 93,1%). Πνζκ ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ, ειθάκζζακ 

ακαπκεοζηζηή δζαηαναπή πέκηε απυ ημοξ 131 (πμζμζηυ 3,1%). Χξ πνμξ ηδκ 

ειθάκζζδ κεθνζηήξ κυζμο, ανκδηζηά απάκηδζε ημ 97,%, δδθαδή μζ 128 απυ ημοξ 

131 ενςηδεέκηεξ. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ, 

ηακείξ δεκ ειθάκζγε ηάπμζα κεθνζηή δζαηαναπή, εκχ ιεηά ηδκ έκανλδ, 3 απυ ημοξ 

131 ακέθενακ κεθνζηή δζαηαναπή (πμζμζηυ 2,3%). Χξ πνμξ ηζξ εκδμηνζκμθμβζηέξ 

δζαηαναπέξ μζ 124 απυ ημοξ 131 απάκηδζακ ανκδηζηά. Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο 

επαββέθιαημξ, ηακείξ δεκ ειθάκζγε ηάηζ ακάθμβμ, εκχ ιεηά ηδκ έκανλδ, ημ 

πμζμζηυ πμο ηαηαβνάθδηε ήηακ 5,3%, (7/131). Χξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ αθθενβίαξ, 

106 απυ ηα 131 άημια (πμζμζηυ 80,9%) απάκηδζακ ανκδηζηά. Πνζκ ηδκ έκανλδ 

ημο επαββέθιαημξ ειθάκζγακ ήδδ αθθενβίεξ 10 απυ ηα 131 άημια (πμζμζηυ 

7,6%), εκχ ιεηά, 15 απυ ηα 131, πμζμζηυ 11,5%. Χξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ ζμβεκχκ 

θμζιχλεςκ, δεκ ιμθφκεδηακ πμηέ απυ ζυ 129 απυ ημοξ 131 ζοιιεηέπμκηεξ, 

δδθαδή ημ 98,5%. Μυκμ 2 απυ ημοξ 131 απάκηδζακ εεηζηά (πμζμζηυ 1,5%) ζηδ 

θμίιςλδ ιεηά απυ ηδκ έκανλδ επαββέθιαημξ. ηδκ ηαηδβμνία ενςηήζεςκ πμο 

αθμνμφζε ηδκ ειθάκζζδ ιομζηεθεηζηχκ δζαηαναπχκ, 97 απυ ηα 131 άημια, 

απάκηδζακ ανκδηζηά. Πνζκ ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ πανμοζίαζακ 

ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα 2 απυ ημοξ 131 πμο απάκηδζακ ζηδκ ένεοκα, 

(πμζμζηυ 1,5%) εκχ ιεηά ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ, 32 απυ ημοξ 131 

ενςηδεέκηεξ απάκηδζακ εεηζηά (πμζμζηυ 24,4%). ηδκ ηαηδβμνία πμο αθμνμφζε 

ηδκ πνυηθδζδ θθεαζηήξ ακεπάνηεζαξ, 115 απυ ημοξ 131, απάκηδζακ ανκδηζηά 

(πμζμζηυ 87,8%). Πνζκ ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ, 3 απυ ηα 131 

ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα απάκηδζακ εεηζηά (πμζμζηυ 2,3%) εκχ ιεηά ηδκ 

έκανλδ, 13 απυ ημοξ 131 έδςζακ εεηζηή απάκηδζδ (πμζμζηυ 9,9%). ηδκ 

ηαηδβμνία πμο πενζθάιαακε ενχηδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ πανμοζία ηάπμζαξ ιμνθήξ 

ροπζηήξ επζαάνοκζδξ (αβπχδδξ δζαηαναπή, ηαηάεθζρδ ηθπ.), ανκδηζηά 

απάκηδζακ μζ 88 απυ ημοξ 131 (πμζμζηυ 67,2%). Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο 

επαββέθιαημξ εεηζηά απάκηδζακ μζ 8 απυ ημοξ 131, δδθαδή πμζμζηυ 6,1%, εκχ 

ιεηά ηδκ έκανλδ 35 απυ ημοξ 131, πμζμζηυ 26,7%, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ 

μπμίμοξ ακέθενακ άβπμξ. Χξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ πνμαθδιάηςκ αημήξ, ανκδηζηά 

απάκηδζακ 116 απυ ημοξ 131, δδθαδή ημ 88,5%. Πνζκ ηδκ έκανλδ ειθάκζζακ 

ζπεηζηέξ δζαηαναπέξ μζ 3 απυ ημοξ 131, (2,3%), εκχ βζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ ιεηά 

ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ 12 απυ ηα 131 άημια πμο νςηήεδηακ απάκηδζακ 

εεηζηά, δδθαδή ημ 9,2.  

 

Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

 

ημ ενχηδια ακ ζηδκ πανμφζα ζηζβιή κζχεμοκ πυκμ ζημκ αοπέκα ή μζθοαθβία ή 

πυκμ ζημκ ηανπυ, μζ ενςηχιεκμζ πμο έδςζακ ανκδηζηή απάκηδζδ ήηακ 59 ζημοξ 

131, (45%) ηαζ εεηζηή μζ 72 ζημοξ 131 (55%).  
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Αιιεξγίεο 

 

ε ενχηδζδ ακ ειθακίγμοκ αθθενβίεξ ζε ηάπμζμ οθζηυ, μζ 105 απυ ημοξ 131 

απάκηδζακ ανκδηζηά, πμζμζηυ 85,5%. Θεηζηά απάκηδζακ μζ 19 απυ ημοξ 131, 

πμζμζηυ 14,5%.  

Απυ ημοξ ζοκμθζηά 19 πμο απάκηδζακ εεηζηά, μζ 12 ειθάκζζακ αθθενβία βεκζηά 

ζηα βάκηζα, εη ηςκ μπμίςκ επζζήιακακ μζ 2, ζημ latex ηαζ μζ 6 ζηδκ πμφδνα ηςκ 

βακηζχκ.  

Απυ ημοξ ζοκμθζηά 19 πμο απάκηδζακ εεηζηά ημ 63% έπεζ ηάπμζαξ ιμνθήξ 

αθθενβία. οιπεναζιαηζηά ημ 63% είκαζ ημ πμζμζηυ πμο ειθακίγεζ βεκζηά 

αθθενβία ζε βάκηζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ latex ηςκ βακηζχκ ηαζ ζηδκ πμφδνα. Οζ 

2 απυ ημοξ 19 μδμκηίαηνμοξ (πμζμζηυ 11%) είπακ αθθενβία ζηα απμηοπςηζηά 

οθζηά. Δπίζδξ 2 απυ ημοξ 19 μδμκηίαηνμοξ (πμζμζηυ 11%) ειθάκζζακ αθθενβία 

ζηα απμθοιακηζηά. Έκαξ ζοιιεηέπμκηαξ απυ ημοξ 19 (πμζμζηυ 5%) επί ημο 

ζοκμθζημφ ανζειμφ αοηχκ πμο δήθςζακ πςξ ειθάκζγακ αθθενβίεξ, έπεζ αθθενβία 

ζε ηνάιαηα κζηεθίμο. Πανυιμζμ πμζμζηυ, έκαξ ζημοξ 19, δδθαδή 5% έπεζ 

αθθενβίεξ ζημοξ ηαηαθφηεξ ηςκ απμηοπςηζηχκ. Σέθμξ έκαξ μδμκηίαηνμξ απυ ημοξ 

19 πμο απάκηδζε εεηζηά ζηδκ ειθάκζζδ αθθενβζχκ δήθςζε πςξ έπεζ αθθενβίεξ 

ζηζξ ιάζηεξ πμζμζηυ 5%.  

 

 

ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ε 
ΑΠΟΣΤΠΩΣΙΚΑ

11%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ε 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ

11%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ε 
ΚΡΑΜΑΣΑ 

ΝΙΚΕΛΙΟΤ
5%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ε 
ΚΑΣAΛΤΣΕ 

ΑΠΟΣΤΠΩΣΙΚΩΝ
5%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ Ε 
ΜΑΚΕ

5%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΟ 
LATEX

16%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΟΤΔΡΑ

47%

0%

ΑΛΛΕΡΓΙΑ 
Ε ΓΑΝΣΙΑ

63%

ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ 
ΕΞΑΙΣΙΑ 

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

 
 

 

Δηθφλα 2. Διθάκζζδ αθθενβζχκ ελαζηίαξ μδμκηζαηνζηχκ οθζηχκ. 
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Έθζεζε ζε δνλήζεηο 

 

ηδκ ενχηδζδ πυζεξ χνεξ ηδ ιένα πνδζζιμπμζμφκ δμκμφιεκα ενβαθεία, θζβυηενμ 

απυ ιζα χνα απάκηδζακ 52 απυ ημοξ 131(39,7%), ιεηαλφ 1 χναξ ηαζ 3 ςνχκ, 

απάκηδζακ μζ 46 απυ ημοξ 131, (35,1%), εκχ πάκς απυ 3 χνεξ διενδζίςξ, 

απάκηδζακ μζ 33 απυ ημοξ 131, πμζμζηυ 25,2%.  

ημ ενχηδια ακ παναηδνμφκ ιεζςιέκδ αίζεδζδ αθήξ ηαζ ιμοδζάζιαηα ζηα 

δάηηοθα, ανκδηζηά απάκηδζακ μζ 111 απυ ημοξ 131 (84,7%), εκχ εεηζηά 

απάκηδζακ μζ 20 απυ ημοξ 131 (15,3%).  

 

Αθηηλνβνιία 

 

ημ ενχηδια πμο αθμνμφζε ηδ ζοπκυηδηα έηεεζδξ ζε αηηζκμαμθία, θζβυηενμ απυ 

1 θεπηυ, απάκηδζακ 112 απυ ημοξ 131, (85,5%). Μεηαλφ 1 θεπημφ έςξ 5 θεπηά, 19 

απυ ημοξ 131 απάκηδζακ εεηζηά, ( 14,5%) ηαζ ιδδεκζηυ πμζμζηυ απάκηδζε βζα 

πάκς απυ 5 θεπηά ηδκ διένα.  

ημ ηεθεοηαίμ ενχηδια 'πυηε ηάκαηε ημκ ηεθεοηαίμ έθεβπμ ζημ αηηζκμβναθζηυ ζαξ 

ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία;', απάκηδζδ έδςζακ μζ 95 απυ ημοξ 131, (72,5%). 

Πενζζζυηενμ απυ 6 πνυκζα απάκηδζακ 23 απυ ημοξ 131 ενςηδεέκηεξ, (17,6%). 

Απάκηδζδ πμο αθμνμφζε έθεβπμ ημο αηηζκμβναθζημφ άθθδ πνμκζηή πενίμδμ απυ 

ηδκ ακαθενυιεκδ, έδςζε ημ 9,9. Ζ πθεζμρδθία (72,5%), δδθαδή μζ 95 

ζοιιεηέπμκηεξ απυ ημοξ 131 απάκηδζε υηζ έηακε ημκ ηεθεοηαίμ έθεβπμ ζημ 

αηηζκμβναθζηυ ιδπάκδια ηδκ ηεθεοηαία 3εηία.  

 

Δξγαζηαθφ άγρνο 

 

Δνςηχιεκμζ βζα ημ επίπεδμ ημο άβπμοξ πμο κζχεμοκ θυβς ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, ζε 

μπηζηή ακαθμβζηή ηθίιαηα απυ ημ 0 έςξ ημ 10, μζ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ 

θαίκμκηαζ ζημ Γνάθδια 3. 

Δζδζηυηενα υζμκ αθμνά ημ επίπεδμ άβπμοξ ηαζ ημ ζοζπεηζζιυ ημο ιε δθζηζαηέξ 

μιάδεξ, ηα επαββεθιαηζηά αηοπήιαηα, ηδ πνήζδ δμκμφιεκςκ ενβαθείςκ ηαζ ηδκ 

έηεεζδ ζε αηηζκμαμθία δ ένεοκα ιαξ μδήβδζε ζημ ελήξ ζοιπέναζια׃ 

ηδκ πνχηδ δθζηζαηή μιάδα (ηάης ηςκ 29 εηχκ, n=10) ειθάκζζακ ιέζδ ηζιή 

άβπμοξ 5,3±2,1. 

Ζ δεφηενδ δθζηζαηή μιάδα, (30-39 εηχκ, n=57) ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή άβπμοξ 

4,56±2,5. 

ηδκ ηνίηδ δθζηζαηή μιάδα (40 ιε 49 εηχκ, n= 38) δ ιέζδ ηζιή άβπμοξ ήηακ 

4,92±2,6. 

ηδκ ηέηανηδ δθζηζαηή μιάδα (50-59 εηχκ, n=25) εηδήθςζακ ιέζδ ηζιή άβπμοξ 

4,08±2,1. ηδκ ηεθεοηαία δθζηζαηή μιάδα (άκς ηςκ 60 εηχκ, n=1) ααειμθμβία 

άβπμοξ ήηακ 4.  
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οιπεναίκεηαζ θμζπυκ απυ ηα παναπάκς ζημζπεία πςξ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ 

ακάιεζα ζηδ δθζηία ηαζ ζημ επίπεδμ άβπμοξ. Οζ μδμκηίαηνμζ πμο είκαζ ηάης ηςκ 

29 εηχκ ειθακίγμοκ ιεβαθφηενμ επίπεδμ άβπμοξ.  

Δκδζαθένμκ είκαζ υηζ δ ιέζδ ηζιή άβπμοξ αολάκεζ ζημοξ επαββεθιαηίεξ πμο είπακ 

ζημ ζζημνζηυ ημοξ αηφπδια. οβηεηνζιέκα, υζμζ δήθςζακ πςξ δεκ είπακ ηακέκα 

επαββεθιαηζηυ αηφπδια ζημ ζαηνείμ ημοξ, (38/131), είπακ ιέζδ ηζιή άβπμοξ 

4,05±2,3. ζμζ δήθςζακ πςξ είπακ επαββεθιαηζηυ αηφπδια, (93/131) είπακ 

ορδθυηενδ ιέζδ ηζιή άβπμοξ 4,83 ±2,5 ςζηυζμ δ δζαθμνά δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή (p=0,091).  
 
 

ΣΑΔΙΑΚΗ ΑΤΞΗΗ ΑΠΟ 0 (ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΓΧΟ) ΜΕΧΡΙ 10 
(ΑΠΟΛΤΣΟ ΑΓΧΟ)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 0 3,8

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 1 8,4

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 2 6,1

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 3 19,8

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 4 8,4

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 5 19,1

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 6 9,2

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 7 13,7

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 8 5,3

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 9 1,5

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΤ 10 4,6
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Γξάθεκα 3. Δπίπεδμ ημο άβπμοξ πμο κζχεμοκ θυβς ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, ζε μπηζηή 

ακαθμβζηή ηθίιαηα απυ ημ 0 έςξ ημ 10.  

 



 

114 
 

Ο θυνημξ ενβαζίαξ (υπςξ εηθνάζηδηε έιιεζα απυ ηζξ χνεξ πνήζδξ δμκμφιεκςκ 

ενβαθείςκ) ζοκδέεηαζ ιε αολδιέκμ άβπμξ. Αοημί πμο πνδζζιμπμζμφκ δμκμφιεκα 

ενβαθεία θζβυηενμ απυ 1 χνα ηδκ διένα, (n=52), έπμοκ ιέζδ ηζιή άβπμοξ 

4,06±2,4. Αοημί πμο πνδζζιμπμζμφκ δμκμφιεκα ενβαθεία ιεηαλφ 1-3 ςνχκ, έπμοκ 

ιέζμ επίπεδμ άβπμοξ 4,5±2,3. ημοξ 131 έπμοκ ιέζμ επίπεδμ άβπμοξ 5,7±2,4. μζ 

δζαθμνέξ αοηέξ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ (p=0,010).  

 

Σξαπκαηηζκνί θαηά ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο 

 

ημ ενχηδια πμο αθμνμφζε ζζημνζηυ επαββεθιαηζημφ αηοπήιαημξ ζημ 

μδμκηζαηνείμ, απάκηδζακ ανκδηζηά μζ 38 απυ ημοξ 131 (29%), εκχ 93 απυ ημοξ 

131, πμζμζηυ 71%, απάκηδζακ εεηζηά, αοημί απμηεθμφκ ηδκ πθεζμρδθία. 

ημ ενχηδια, πυζμ ζοπκά έπεηε αζιαηδνυ ηναοιαηζζιυ ζημ ζαηνείμ, θζβυηενμ απυ 

ιία θμνά ημ έημξ απάκηδζακ μζ 72 απυ ημοξ 131 (55%). Απυ 1 έςξ 3 θμνέξ ημ 

έημξ πνμηθήεδηε ηναοιαηζζιυξ ζε 27 απυ ημοξ 131 (20,6%) ηαζ πάκς απυ 3 

θμνέξ ημ έημξ ζημοξ 32 απυ ημοξ 131 (24,4%). Ζ πθεζμρδθία ηςκ μδμκηζάηνςκ 

απάκηδζε πςξ είπε αζιαηδνυ ηναοιαηζζιυ ζημ ζαηνείμ θζβυηενμ απυ ιζα θμνά ημ 

έημξ, ζε πμζμζηυ 55%. 

  

 
 

Γξάθεκα 8. οπκυηδηα πνυηθδζδξ αζιαηδνχκ ηναοιαηζζιχκ ζημ Οδμκηζαηνείμ. 

 

Απυ ημοξ 93 πμο απάκηδζακ εεηζηά, μζ 82 ηνοπήεδηακ ιε ηάπμζμ αζπιδνυ 

ακηζηείιεκμ ή αεθυκα, (88,2%), μζ 38 οπέζηδζακ δζαανμπή ημο δένιαημξ (40,9%), 

εκχ ημ ίδζμ πμζμζηυ (40,9%) ηαζ μ ίδζμξ ανζειυξ μδμκηζάηνςκ οπέζηδ δζαανμπή 

μθεαθιχκ. Κάπμζαξ άθθδξ ιμνθήξ επαββεθιαηζηυ αηφπδια δήθςζακ πςξ είπακ 

μζ 6 απυ ημοξ 93 (6,5%).  
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ημ ενχηδια, πυζμ ζοπκά έπεηε αζιαηδνυ ηναοιαηζζιυ ζημ ζαηνείμ, θζβυηενμ απυ 

ιία θμνά ημ έημξ απάκηδζακ μζ 72 απυ ημοξ 131 (55%). Απυ 1 έςξ 3 θμνέξ ημ 

έημξ πνμηθήεδηε ηναοιαηζζιυξ ζε 27 απυ ημοξ 131 (20,6%) ηαζ πάκς απυ 3 

θμνέξ ημ έημξ ζημοξ 32 απυ ημοξ 131 (24,4%). Ζ πθεζμρδθία ηςκ μδμκηζάηνςκ 

απάκηδζε πςξ είπε αζιαηδνυ ηναοιαηζζιυ ζημ ζαηνείμ θζβυηενμ απυ ιζα θμνά ημ 

έημξ, ζε πμζμζηυ 55%.  

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

Ζ πανμφζα ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα πνμέηορε απυ ημ εκδζαθένμκ κα 

δζενεοκδεμφκ ηαζ κα ιεθεηδεμφκ ηα επαββεθιαηζηά κμζήιαηα ηαζ αηοπήιαηα πμο 

ζοιααίκμοκ ζημκ πχνμ ηςκ ζφβπνμκςκ μδμκηζαηνείςκ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ 

ηαζ κα ακαγδηδεμφκ μζ πζεακμί ηίκδοκμζ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ άζηδζδ ηδξ 

ηαεδιενζκήξ ηθζκζηήξ πναηηζηήξ, δ επίδναζδ ημοξ ζηδκ οβεία ηαζ αζθάθεζα ηςκ 

μδμκηζάηνςκ αθθά ηαζ ηςκ αζεεκχκ πμο είκαζ απμδέηηεξ ηςκ μδμκηζαηνζηχκ 

πανειαάζεςκ εκχ πανέπμκηαζ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ χζηε 

μζ ηίκδοκμζ αοημί κα εθαπζζημπμζμφκηαζ ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ κα ελαθείθμκηαζ.  

Οζ μδμκηίαηνμζ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα απάκηδζακ ζε πμζμζηυ 55% πςξ 

ακηζιεηςπίγμοκ ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα πανά ηζξ αεθηζχζεζξ πμο έπμοκ βίκεζ  

ζημκ ζπεδζαζιυ ηδξ μδμκηζαηνζηήξ έδναξ ηαζ ηδ πνήζδ ηαείζιαημξ πμο 

ηαηαζηεοάγεηαζ ιε πνμδζαβναθέξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδ ζφβπνμκδ ενβμκμιία.  

ε ιεθέηδ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ πμο έβζκε ζηδκ Αοζηναθία, δ επίπηςζδ 

ημο ιομζηεθεηζημφ πυκμο ήηακ ανηεηά αολδιέκδ αθμφ ηοιαίκμκηακ απυ 64-93% 

ιε πζμ ζοπκά ζδιεία εκηυπζζδξ, ηονίςξ ηδ νάπδ (36,3% - 60,1%) ηαζ ημκ αοπέκα 

(19,8% - 85%). (Hayes M., et al, 2009).  

ε παθαζυηενδ ιεθέηδ πμο αθμνμφζε μδμκηζάηνμοξ πάθζ ζηδκ Αοζηναθία, ημ 

2006, δζαπζζηχεδηε πςξ οπήνπε ζοζπεηζζιυξ ακάιεζα ζηδκ δθζηία ηςκ 

μδμκηζάηνςκ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ιομζηεθεηζηχκ δζαηαναπχκ αθμφ μζ κευηενμζ ηαζ 

ιε ιζηνυηενδ ειπεζνία μδμκηίαηνμζ είπακ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα 

πανμοζζάζμοκ πυκμ ζηδκ πθάηδ, ημκ αοπέκα ηαζ ημοξ χιμοξ (Leggat PA, Smith 

DR, 2006). Μζα πζεακή ελήβδζδ βζα ημ παναπάκς ζοιπέναζια είκαζ πςξ μζ 

ιεβαθφηενμζ μδμκηίαηνμζ ιπμνμφκ θυβς εέζδξ κα νοειίγμοκ ημκ ηνυπμ πμο 

ενβάγμκηαζ ηαζ ηδ ζηάζδ ημο ζχιαημξ ημοξ ηαθφηενα, εκχ βκςνίγμοκ ίζςξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ ηεπκζηέξ ηαζ ηνυπμοξ χζηε κα απμθεφβμοκ ή κα ιεζχκμοκ ηα 

ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ημκ πυκμ. Μζα άθθδ ενιδκεία πμο ιπμνεί κα δμεεί 

είκαζ πςξ υζμζ ακηζιεηχπζζακ πμθφ ζμαανά ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα, 

απμπχνδζακ απυ ηδκ ενβαζία ημοξ ηαζ άνα δεκ ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα. Κάηζ 

ακάθμβμ οπμζηδνίγμοκ μζ επζζηήιμκεξ πμο έηακακ ιζα πανυιμζα πεκηαεηή follow 

up ιεθέηδ ζηδ μοδδία. (Akesson I et al. 1999). ε ζπεηζηή ένεοκα πμο έβζκε ηαζ 

ζε Γακμφξ μδμκηζάηνμοξ, ημ 50-65% ακέθενε επίζδξ πυκμ ζηδ νάπδ ηαζ ημκ 

αοπέκα (Finsen L., et al., 1998).  Ακάθμβα απμηεθέζιαηα είπε ηαζ ένεοκα ζημ 

Ηζναήθ (Ratzon NZ et al, 2000) 
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Σα αηοπήιαηα ζημ πχνμ ημο μδμκηζαηνείμο υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ απακηήζεζξ 

πμο δυεδηακ, είκαζ ζοπκά ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηναοιαηζζιμφξ απυ ηέικμκηα 

ενβαθεία ηαζ υνβακα, ηζζιπήιαηα ιε αεθυκεξ υπςξ ηαζ έηεεζδ ημο δένιαημξ ηαζ 

ηςκ αθεκκμβυκςκ ηονίςξ ζε αίια αθθά ηαζ ζε πφμκ ηαζ ζάθζμ. Σα επαββεθιαηζηά 

αηοπήιαηα αοημφ ημο ηφπμο ζημ μδμκηζαηνείμ είκαζ μ πζμ ζοκήεδξ ηνυπμξ 

ιεηάδμζδξ θμζιχλεςκ πμο ιεηαδίδμκηαζ αζιαημβεκχξ. Παθαζυηενεξ ένεοκεξ ζηδ 

Βνεηακία έδεζλακ πςξ μζ ιζζμί πενίπμο μδμκηίαηνμζ ακαθένμοκ ηναοιαηζζιυ ιε 

αεθυκεξ ηαζ ηέικμκηα ενβαθεία. (Porter K., et al, 1990) 

Αολδιέκδ επίπηςζδ ηναοιαηζζιχκ ιε ηέικμκηα ενβαθεία ηαζ αεθυκεξ 

παναηδνήεδηε ιεηαλφ ηςκ θμζηδηχκ ηδξ μδμκηζαηνζηήξ ζε ιεθέηεξ πμο έβζκακ ζηδκ 

Αοζηναθία υπμο εηεί θάκδηε πςξ ημ 72% ηςκ θμζηδηχκ ακέθενε έκακ 

ημοθάπζζημκ ηναοιαηζζιυ ιε ηέικμκ ενβαθείμ ηαηά ηδκ ηθζκζηή εηπαίδεοζδ ημοξ. 

(Γναηυπμοθμξ Β., Κςκζηακηζκίδδξ Θ.Κ., 2010). 

φιθςκα ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ  ζηδκ δζηή ιαξ 

ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα, ακ ηαζ οπάνπεζ αολδιέκδ επίπηςζδ επαββεθιαηζηχκ 

αηοπδιάηςκ ζημ μδμκηζαηνείμ ηαεχξ ηαζ ζοπκή πνυηθδζδ δζαανμπήξ δένιαημξ 

ηαζ μθεαθιχκ, αοηυ δεκ θαίκεηαζ κα μδδβεί ζε αολδιέκδ επίπηςζδ ιμθφκζεςκ 

αζιαημβεκχξ ιεηαδζδυιεκςκ θμζιχλεςκ αθμφ ιεηά ηδκ έκανλδ ημο επαββέθιαημξ 

ημοξ ιυκμ δφμ ενςηχιεκμζ ακέθενακ ιυθοκζδ απυ ζμφξ. Αοηυ ιπμνεί κα 

μθείθεηαζ ζημκ ειαμθζαζιυ βζα ηδκ δπαηίηζδα Β, ζηδκ πνήζδ ΜΑΠ ηαζ ζηδ βκχζδ 

ηαζ ζςζηή εθανιμβή  ηςκ μδδβζχκ πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ  ιεηά ημκ 

ηναοιαηζζιυ χζηε κα απμηνέπεηαζ μ ηίκδοκμξ θμζιχλεςκ.  

ηδκ ηθίιαηα ημο άβπμοξ απυ 0 έςξ 10, δ ιέζδ ηζιή ζφιθςκα ιε ηζξ απακηήζεζξ 

πμο δυεδηακ ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηδεέκηςκ ήηακ 4,6 ιε απυηθζζδ ±2,5.  

Οζ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ ήηακ 45 ζε ζφκμθμ 131 μδμκηζάηνςκ, ακέθενακ ιεβαθφηενμ 

άβπμξ ιε ιέζδ ηζιή 4,91 (απυηθζζδ ±2,3) ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκηνεξ, μζ μπμίμζ ήηακ 

86 απυ ημοξ 131 ηαζ ειθάκζζακ ιέζμ επίπεδμ άβπμοξ 4,48 (απυηθζζδ ±2,6). Ζ 

δζαθμνά πμο θαίκεηαζ πςξ οπάνπεζ ακάιεζα ζημ άβπμξ πμο ειθακίγμοκ μζ 

άκδνεξ απυ ηζξ βοκαίηεξ, είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p=0,343) 

Απυ ιεθέηεξ πμο έβζκακ παθαζυηενα ζηδ Βνεηακία θαίκεηαζ πςξ ημ άβπμξ ζημοξ 

μδμκηζάηνμοξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιδ ζηακμπμίδζδ βεκζηά απυ ημ επάββεθια ημοξ ηαζ 

αθμνά ημ 1/3 απυ αοημφξ. οβηεηνζιέκα ζοκδέμοκ ημ άβπμξ ιε ημ θυαμ 

πνυηθδζδξ επαββεθιαηζηχκ θαεχκ ηαεχξ ηαζ δίςλδξ ημοξ βζ‟αοηυ, εκχ 

ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ άβπμοξ ήηακ δ έθθεζρδ πνμζςπζημφ εθεφεενμο πνυκμο, 

δ δζαπείνζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαεχξ ηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ακάιεζα 

ζημοξ ίδζμοξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ-αζεεκείξ ημοξ αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ 

πνμζςπζηυ ημο ζαηνείμο. (Scully C, et al, 1990) 

οκμρίγμκηαξ ιπμνεί κα ζοιπενάκεζ ηακείξ πςξ ημ μδμκηζαηνείμ ζοκεπίγεζ κα 

απμηεθεί πχνμ πμο πμθθά πνμαθήιαηα ενβαζζαηήξ οβείαξ παναιέκμοκ άθοηα 

πανά ηζξ αεθηζχζεζξ ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο ζοκεπχξ βίκμκηαζ. Βζμθμβζημί ηαζ 

πδιζημί πανάβμκηεξ, ενβαζζαηυ stress ηαζ ιομζηεθεηζηά πνμαθήιαηα θαίκεηαζ 
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πςξ απμηεθμφκ αηυια ηαζ ζήιενα, ζδιακηζηά γδηήιαηα πμο απαζημφκ 

πανειαάζεζξ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ επίπηςζδξ ημοξ.  

Πανά ηα αήιαηα πμο έβζκακ ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο βίκμκηαζ ζοκεπχξ βζα ημκ 

πενζμνζζιυ ηζκδφκςκ πμο ακαθένεδηακ, ηα πνμαθήιαηα παναιέκμοκ ηαζ 

απαζημφκ ζοκεπυιεκεξ ένεοκεξ ζηδκ ακαγήηδζδ ιυκζιςκ θφζεςκ, εθανιμβή 

πνμβναιιάηςκ εκδιένςζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ πμο αθμνμφκ ηδκ πνυθδρδ, ηδκ 

ιείςζδ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ πζεακχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο αθμφ ημ 

μδμκηζαηνζηυ πνμζςπζηυ πνέπεζ ζοκεπχξ κα εηπαζδεφεηαζ ζηδ ζφβπνμκδ 

ηεπκμθμβία, ζηα κέα οθζηά ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ενβαζίαξ χζηε κα ιδκ είκαζ ιυκμ 

απμδμηζηυ ηαζ παναβςβζηυ αθθά κα πνμάβεζ υπζ ιυκμ ηδκ δζηή ημο αζθάθεζα ηαζ 

οβεία αθθά ηαζ ημο  ζοκυθμο. 
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HEALTH PROBLEMS  
RELATED THE EXERCISE OF PROFESSION  
IN DENTISTS OF AREA OF THRAKI - GREECE 

 

Κ. Κeramida1, Α. Μaxidis1 and Δ. Νena1,2 
 
1. Department of Nursing Didymoteicho, TEI of Kavala, 2. Laboratory of Hygiene and Environmental 

Protection, School of Medicine, Democritus University of Thrace 

 

Abstract: The factors that affect and influence the dentists‟ health have indirect, 

though significant consequences on the health and the life of the people who seek 

dental help. Due to the particularities of dentistry as a science, it is interesting to 

investigate what the conditions of hygiene and safety are for the people who work 

in this particular field as well as the problems they may have to deal with on a daily 

basis. We need to identify, check and efface all the natural, chemical, biological 

and mechanical factors as well as the psychosocial aspects involved fast and 

efficiently so as to avoid any issues concerning the health and safety of the 

dentists. The aim of this project is to identify and to investigate all the work-related 

dangers present at dental surgeries. The present research was conducted in the 

summer of 2012 and included 131 dentists of the area of Thrace (prefectures of 

Evros, Rodopi and Xanthi). All of them had to answer to a questionnaire which 

investigated known occupational hazards during the practice of dentistry so as to 

identify how these affect the health and safety of the dentists. The majority of the 

dentists (55%) reported musculoskeletal disorders, while the prevalene of work-

related accidents was extremely high (71%). It is worth mentioning that the 

percentage of reported allergies issues is up to 11.5% but also the level of stress 

was quite high. On a scale from 0 to 10 in a Visual Analogue Scale (VAS) mean 

stress was evaluated at 4.6±2.5 whereas the women appeared to be more 

stressed than their male colleagues with answers between 4.91±2.3. Finally it is 

necessary to mention that there is a correlation between the high level of stress 

and the workload as well as the increased stress with the “negligence” of checking 

the X-Ray equipment after using it for more than six years. In conclusion the most 

frequent health problems mentioned by dentists are the musculoskeletal disorders 

followed by allergies and stress. Safety issues are important, as it is obvious from 

the increased prevalence of work-related accidents. 
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ΜΔΛΔΣΖ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΤ ΑΠΟΙΚΙΜΟΤ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΑΦΤΥΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Δ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΙΟ 

 
Δ. Γεωξγηάδνπ1,2, Μ. Παλνπνύινπ1,2, Α. Εεζηκόπνπινο1,3 ηαζ Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο1,4  

 
1. Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ. Σιήια Ηαηνζηήξ 

Γ.Π.Θ. ζε ζφιπναλδ ιε ηα Σιήιαηα Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ ηαζ Νμζδθεοηζηήξ ΣΔΗ Αεδκχκ, 2. 

Δνβαζηήνζμ Μζηνμαζμθμβίαξ Σιήιαημξ Ηαηνζηήξ Γ.Π.Θ., 3. Σιήια Πονδκζηήξ Ηαηνζηήξ, Σιήια 

Ηαηνζηήξ Γ.Π.Θ., 4. Δνβαζηήνζμ Τβζεζκήξ ηαζ Πνμζηαζίαξ Πενζαάθθμκημξ, Σιήια Ηαηνζηήξ Γ.Π.Θ 

 

Πεξίιεςε: Ζ Κθζκζηή Μζηνμαζμθμβία πενζθαιαάκεζ ηδκ απμιυκςζδ, ηδκ 

επελενβαζία ηαζ ηδκ ηαοημπμίμδζδ παεμβεκεηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ, βεβμκυξ 

πμο εζςηθείεζ ορδθμφξ ηζκδφκμοξ ιυθοκζδξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηςκ 

Μζηνμαζμθμβζηχκ Δνβαζηδνίςκ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ δ 

δζενεφκδζδ ημο είδμοξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο απμζηίγμοκ ηα πένζα ηαζ ηα 

ηζκδηά ηδθέθςκα ημο πνμζςπζημφ ημο Σιήιαημξ ηςκ Καθθζενβεζχκ ημο 

Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνίμο ημο Πακεπζζηδιζαημφ Γεκζημφ Νμζμημιείμο 

Αθελακδνμφπμθδξ, αθθά ηαζ δ ηαηαβναθή ηςκ ιζηνμαίςκ πμο απμζηίγμοκ ημκ 

άροπμ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο Σιήιαημξ. Σμ οθζηυ ηδξ ιεθέηδξ απμηέθεζακ 

ηαθθζένβεζεξ, μζ μπμίεξ ζοθθέπεδηακ ζε δομ δζαθμνεηζηέξ - δζαδμπζηέξ 

δεζβιαημθδρίεξ ιε απμζηεζνςιέκμοξ ααιααημθυνμοξ ζηοθεμφξ. οκμθζηά 

ζοθθέπεδηακ ηαζ ηαθθζενβήεδηακ ελήκηα (60) δείβιαηα, απυ ηα μπμία ηα είημζζ 

(20) εθήθεδζακ απυ ημ έιροπμ δοκαιζηυ ημο Σιήιαημξ, υπςξ ζαηνμί, εζδζημί ηαζ 

εζδζηεουιεκμζ ηαζ ηεπκμθυβμζ - παναηεοαζηέξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ ζανάκηα (40) 

ζοθθέπεδηακ απυ ημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, πάβημοξ ενβαζίαξ, πθδηηνμθυβζα 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ζηαεενέξ ηδθεθςκζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ιζηνμζηυπζα. Ζ 

ηαοημπμίδζδ ηςκ απμιμκςεέκηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ 

αοημιαημπμζδιέκμ ζφζηδια Vitek 2, ηδξ εηαζνείαξ BioMerieux. Έθεβπμξ 

εοαζζεδζίαξ ηςκ MRSA ζηεθεπχκ έβζκε ιε ηδκ ιέεμδμ δζάποζδξ δίζηςκ 

δζαααειζγυιεκδξ ζοβηέκηνςζδξ μλαηζθθίκδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβείεξ ημο CLSI 

2009. Απμ ημ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ, ημ 60% έδςζε εεηζηέξ ζε παεμβυκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαθθζένβεζεξ, εκχ ζημ 35% απμιμκχεδηακ Gram(+) αάηζθθμζ 

ηαζ ιυθζξ ημ 5% ήηακ ανκδηζηέξ ζηείνεξ. Απμιμκχεδηακ 27 ζηεθέπδ 

Staphylococcus Aureus, 21 Staphylococcus Epidermidis, 1 ζηεθεπμξ Ps. 

Aeruginosa ηαζ 1 ζηεθεπμξ E. Coli. Απυ ηα πένζα ημο πνμζςπζημφ 60% ηςκ 

δεζβιάηςκ έδςζακ εεηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ζε παεμβυκα ιζηνυαζα, απυ ηα μπμία 

απμιμκχεδηακ ιυθζξ 1 ζηέθεπμξ Gram(-) ααηηδνίςκ Ps. Aeruginosa, 5 ζηεθέπδ 

St. Epidermidis ηαζ 2 ζηεθέπδ St. Aureus, υθα ζηεθέπδ MSSA. Απυ ημκ έθεβπμ 

απμζηζζιμφ ηςκ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ημ 70% ηςκ δεζβιάηςκ 

ακέπηολακ Gram(+) ηυηημοξ , St. Aureus ηαζ St. Epidermidis, πςνίξ ημκ εκημπζζιυ 
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ζηεθεπχκ MRSA. ηα δείβιαηα απυ ημκ ενβαζζαηυ πχνμ, ιυθζξ 1 δείβια έδςζε 

ζηείνα - ανκδηζηή ηαθθζένβεζα, εκχ απμιμκχεδηακ 27 ζηεθέπδ Gram(+) ηυηηςκ, 9 

St. Epidermidis, 13 St. Aureus - MSSA ηαζ 5 ζηέθεπδ St. Aureus ακεεηηζηά ζηδκ 

μλαηζθθζκδ (MRSA). Απυ ηα πθδηηνμθυβζα ηςκ οπμθμβζζηχκ απμιμκχεδηε ηαζ 1 

ζηεθεπμξ E.Coli, ημ μπμίμ υπςξ ηαζ ημ ζηέθεπμξ Ps. Aeruginosa πμο 

απμιμκχεδηε ζε δείβια απυ ηα πένζα ημο πνμζςπζημφ, ήηακ 100% εοαίζεδημ 

ζηζξ αιζκμβθοημζίδεξ, ηζκμθυκεξ ηαζ ηανααπεκέιεξ. οιπεναζιαηζηά, μζ 

ιζηνμμνβακζζιμί πμο απμιμκχεδηακ ζηδ ιεθέηδ αοηδκ απμζηζζιμφ 

Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνίμο δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα πμθοακεεηηζηά ζηεθέπδ πμο 

οπάνπμοκ ηαζ εοεφκμκηαζ βζα ηζξ εκδμκμζμημιεζαηεξ θμζιχλεζξ ηαζ δεκ εέημοκ ζε 

άιεζμ ηίκδοκμ ηδ γςή ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Χξ Ηαηνζηυ Δνβαζηήνζμ ιπμνεί κα παναηηδνζζεεί έκαξ πχνμξ ηαηάθθδθα 

δζαιμνθςιέκμξ, ελμπθζζιέκμξ ηαζ ζηεθεπςιέκμξ, ζημκ μπμίμ είκαζ δοκαηυκ κα 

πναβιαημπμζμφκηαζ in vitro ηαηά ηακυκα δζάθμνμζ αζμθμβζημί δζαβκςζηζημί ή 

ενεοκδηζημί πνμζδζμνζζιμί. Δπμιέκςξ ηάεε ζςζηά ζπεδζαζιέκμξ ενβαζηδνζαηυξ 

πχνμξ πνέπεζ κα πανέπεζ αζθάθεζα ηυζμ ζημ πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ ενβάγεηαζ ζ‟ 

αοηυκ, υζμ ηαζ ζε υθμοξ εηείκμοξ πμο ηάπμζα ζηζβιή εα ημκ επζζηεοεμφκ είηε ςξ 

αζεεκείξ είηε ηαζ ςξ επζζηέπηεξ.  

Ο μνευξ ζπεδζαζιυξ ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ηαζ ζδζαζηενυηδηαξ 

εκυξ Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνίμο. Τπάνπμοκ ζδιακηζηέξ ηαζ μοζζχδεζξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ιζηνμαζμθμβζηχκ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ενβαζηδνζςκ. Ζ 

Κθζκζηή Μζηνμαζμθμβία πενζθαιαάκεζ ηδκ απμιυκςζδ, ηδκ επελενβαζία ηαζ 

ηαοημπμίδζδ παεμβεκεηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ, βεβμκυξ πμο εζςηθείεζ ορδθυ 

ηίκδοκμ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ αοηχκ ηςκ Δνβαζηδνίςκ. Λμζιχλεζξ ζημ πχνμ ημο 

Δνβαζηδνίμο παναηδνμφκηαζ απυ ηδκ εζζαβςβή ηδξ Μζηνμαζμθμβίαξ ηαζ ιεηά, ιε 

πμθθεξ ακαθμνέξ ηαζ ηεηιδνζςιέκεξ ιεθέηεξ. Γζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ηζκδφκςκ εθανιυγεηαζ ηονίςξ ημ επίπεδμ Βηναζθάιεηαο 2, εκχ 

οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο εθανιυγεηαζ, υηακ εζκαζ ακαβηαίμ, ηαζ ημ επίπεδμ 

Βηναζθάιεηαο 3. Δπζπθέμκ, αοηυξ μ ηφπμξ ενβαζηδνίςκ πνήγεζ ακάβηδξ εζδζημφ 

ελμπθζζιμφ, ηυζμ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ημο, αθθά 

ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο απυ πζεακέξ ιμθφκζεζξ. 

 

1. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

 

οκήεςξ ηα Μζηνμαζμθμβζηα Δνβαζηήνζα απμηεθμφκ ιένμξ ηηζνίςκ, υπςξ 

κμζμημιεία, άθθα κμζδθεοηζηά ζδνφιαηα, αθθά ιπμνεί κα εβηαηαζηαεμφκ ηαζ ζε 

ακελάνηδηεξ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Γεκζηυηενα, ηα ενβαζηήνζα πμο πεζνίγμκηαζ 

ιμθοζιαηζηά οθζηά πνέπεζ κα ζηεβάγμκηαζ ιαηνζά απυ ηθζκζηέξ, πχνμοξ 

ζοβηέκηςζδξ ελςηενζηχκ αζεεκχκ ηαζ βναθεία. 
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Λυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ημοξ, ηα 

ενβαζηήνζα πςνίγμκηαζ ζε ηνείξ γχκεξ ηζκδφκμο:  

Εψλε αζθάιεηαο: παναηηδνίγεηαζ δ πενζμπή ηδξ ηεκηνζηήξ εζζυδμο ηαζ 

πενζθαιαάκεζ βναθεία ηαζ πχνμοξ ακάπαοζδξ ημο πνμζςπζημφ, απμδοηήνζα ηαζ 

πχνμοξ θφθαλδξ ενβαζηδνζαηχκ εκδοιάηςκ, αθθά ηαζ ηαηαζκζζηήνεξ ηαζ πχνμοξ 

κζπηήνςκ. 

Εψλε ρακεινχ θηλδχλνπ: παναηηδνίγεηαζ ημ ηιήια ημο ενβαζηδνίμο, ζημ μπμίμ 

πναβιαημπμζείηαζ δ πνμεημζιαζία ηςκ ενεπηζηχκ οθζηχκ, ημπμεεημφκηαζ ηα 

ροβεία ηαζ ηαηαρφηηεξ βζα ηδ δζαηήνδζή ημοξ, αθθά ηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

ηθζκζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ δεζβιάηςκ. Δπίζδξ, ζ‟ αοηήκ ηδ γχκδ εβηαείζηακηαζ ηαζ 

μζ απμεδηεοηζημί πχνμζ, ζημοξ μπμίμοξ απμεδηεφμκηαζ πδιζηέξ ηαζ ημλζηέξ 

μοζίεξ, εφθθεηηα οθζηά, αηυιδ ηαζ απυαθδηα (πνμζςνζκά πνζκ ηδκ ηεθζηή ημοξ 

απυννζρδ). 

Εψλε πςεινχ θηλδχλνπ: μνίγεηαζ ημ ηιήια υπμο πναβιαημπμζείηαζ είηε 

επελενβαζία ηςκ ιμθοζιαηζηχκ ηθζκζηχκ δεζβιάηςκ, είηε βίκεηαζ πνήζδ εφθθεηηςκ 

ή ημλζηχκ μοζζχκ. Απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ γχκδ απμηεθμφκ 

δ φπανλδ εαθάιςκ αζμθμβζηήξ αζθάθεζαξ, εαθάιςκ απμζηείνςζδξ ηαζ 

θοβμηέκηνςκ. 

  

2. Δπαγγεικαηηθφο θίλδπλνο - Βηνινγηθνί θίλδπλνη 

 

Χξ επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο μνίγεηαζ μ ηάεε ηίκδοκμξ πμο απεζθεί ημκ ενβαγυιεκμ 

ηυζμ ζε ζςιαηζηυ, υζμ ηαζ ζε ροπζηυ επίπεδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

πνμζπαεεζχκ πμο ηαηααάθθεζ ζηδκ ενβαζία ημο. ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο δεκ 

ακηζιεηςπζζεεί ημ είδμξ ημο ηζκδφκμο αοημφ ηυηε ιπμνεί κα ζοιαεί ενβαηζηυ 

αηφπδια, κα ειθακζζεεί επαββεθιαηζηή αζεέκεζα ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ή κα 

πανμοζζαζεεί πνυςνδ θεμνά ηδξ οβείαξ ημοξ. 

 

2.1 Πεγέο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ  

 

Υαναηηδνίγεηαζ δ ζηακυηδηα πμο οπάνπεζ ζε ηάπμζμ ζημζπείμ, δ μπμία εκδέπεηαζ 

κα πνμηαθέζεζ αθάαδ ηαζ κα απεζθήζεζ ηδ ζςιαηζηή αηεναζυηδηα ηαζ ηδκ οβεία 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο Δνβαζηδνίμο.Τπάνπμοκ μνζζιέκεξ πδβέξ ηζκδφκμο υπςξ: 

 Υχνμζ ηαζ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ,  

 Δλμπθζιυξ ενβαζίαξ, ιδπακήιαηα ηαζ ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ,  

 Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ υπςξ πδιζηέξ μοζίεξ, 

 Φοζζημί, πδιζημί, αζμθμβζημί πανάβμκηεξ, 

 Μέεμδμζ ηαζ πναηηζηέξ ενβαζίαξ, 

 Γμιή ηαζ μνβάκςζδ ενβαζηδνίμο. 

Δζδζηυηενα υιςξ ηα Δνβαζηήνζα Κθζκζηήξ Μζηνμαζμθμβίαξ απμηεθμφκ εζδζημφξ 

πχνμοξ ιε ελεζδζηεοιέκμ ακηζηείιεκμ ενβαζίαξ ιε απμηέθεζια κα αολάκμοκ ηδκ 

πζεακυηδηα έηεεζδξ ηαζ επαθήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ υζςκ ανίζημκηαζ ιέζα ζ‟ 
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αοηά ζε θμζιμβυκμοξ πανάβμκηεξ. οκεπχξ εεςνείηαζ ορδθυηενμξ μ αζμθμβζηυξ 

ηίκδοκμξ. 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο μκμιάγεηαζ ημ είδμξ ημο ηζκδφκμο πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

έηεεζδ ζε αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

πνυηθδζδ ιυθοκζδξ, θμίιςλδξ, ενεεζζιμφ, δδθδηδνίαζδξ ή ειθάκζζδ αθθενβζηήξ 

ακηίδναζδξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ. 

Βηνινγηθνί παξάγνληεο μκμιάγμκηαζ υθμζ μζ θμζιμβυκμζ ιμθοζιαηζημί πανάβμκηεξ 

υπςξ ααηηήνζα, ζμί, πανάζζηα, ιφηδηεξ, μζ ηοηηανμηαθθζένβεζεξ (in vitro ακάπηολδ 

ηοηηάνςκ). 

Οζ ζοκδεέζηενεξ πδβέξ πνμέθεοζδξ αζμθμβζηχκ παναβυκηςκ ζε έκα ενβαζηήνζμ 

είκαζ: 

 Σα αζμθμβζηά δείβιαηα ηςκ αζεεκχκ ηα μπμία πενζέπμοκ ζςιαηζηά οβνά.  

 Κοηηανμηαθθζένβεζεξ. 

 Ηζημί. 

 DΝΑ απυ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, ιεηαθθαβιέκεξ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ, 

 Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. 

φιθςκα ιε ηάπμζμοξ ζοκηεθεζηέξ, ηνζηήνζα ηαλζκυιζζδξ, μζ αζμθμβζημί 

πανάβμκηεξ ηαλζιμφκηαζ ζε 4 ηφνζεξ μιάδεξ ηζκδφκςκ. Οζ ζοκηεθεζηέξ αοημί είκαζ: 

Μνιπζκαηηθφηεηα: Ζ ζηακυηδηα εζζυδμο ημο ιζηνμμνβακζζιμφ ζημκ μνβακζζιυ ή 

ηδκ εβηαηάζηαζή ημο ζημοξ αθεκμβυκμοξ. 

Μεηαδνηηθφηεηα: Eίκαζ μ ααειυξ ζηακυηδηαξ ιεηάδμζδξ ημο θμζιμβυκμο 

πανάβμκηα απυ έκακ ιμθοζιέκμ μνβακζζιυ ζε άθθμ. 

Λνηκνγφλνο ηθαλφηεηα: Δίκαζ δ ζηακυηδηα εβηαηάζηαζδξ ηαζ πμθθαπθαζζαζιμφ 

ημο πανάβμκηα ηαζ ηδκ πνυηθδζδ κυζμο. 

Αλνζνπνίεζε: Αθμνά ηα δζαεέζζια ειαυθζα. 

Θεξαπεία: Ζ φπανλδ απμηεθέζιαηζηήξ εεναπείαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

αοεεκηζηυηδηα ημο ιζηνμμνβακζζιμφ ζηα δζαθμνα ακηζαζμηζηά. 

Αιιεξγηνγφλνο δξάζε: Ζ ζηακυηδηα κα πνμηαθέζεζ ζημκ μνβακζζιυ ακηζδνάζεζξ 

εοαζζεδζίαξ.  

Φνξείο: H πανμοζία ή απμοζία θμνέςκ ηδξ κυζμο π.π. θμνείξ δπαηίηζδαξ Β. 

Γξάζε θαη ζε άιια είδε: Πζεακή ιεηάδμζδ ηαζ πνυηθδζδ κυζμο ηαζ ζε άθθα είδδ 

γςςκ ή θοηχκ. 

Βάζεζ ηςκ παναπάκς ζοκηεθεζηχκ, μζ θμζιμβυκμζ πανάβμκηεξ δζαπςνίγμκηαζ ζε 

4 ηφνζεξ μιάδεξ ηζκδφκμο: 

Α) Οκάδα θηλδχλνπ (1): οιπενζθαιαάκμκηαζ μζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ πμο είκαζ 

απίεακμ κα πνμηαθέζμοκ αζεέκεζα ζε οβζή άημια ή γχα. 

Β) Οκάδα θηλδχλνπ (2): οιπενζθαιαάκμκηαζ ιζηνμμνβακζζιμί δοκδηζηά 

παεμβυκμζ βζα ημκ άκενςπμ ή ηα γχα, αθθά πμο δεκ απμηεθμφκ ζμαανυ ηίκδοκμ 

βζα ημ πνμζςπζηυ ημο Δνβαζηδνίμο, ηδκ ημζκυηδηα ή ημ πενζαάθθμκ. 

Δνβαζηδνζαηή έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ θμίιςλδ αθθά ζπάκζα, οπάνπμοκ 

υιςξ πνμθδπηζηά ιέηνα ηαζ δζαεέζζιδ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία, εκχ μ ηίκδοκμξ 

βζα ηδκ ημζκςκία είκαζ πενζμνζζιέκμξ. 
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Γ) Οκάδα θηλδχλνπ (3): Πενζθαιαάκεζ παεμβυκα πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 

ζμαανή αζεέκεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ζοκζζημφκ ζμαανυ ηίκδοκμ βζα ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ηςκ ενβαζηδνίςκ. οκήεςξ δ θμίιςλδ δέκ ιεηαδίδεηαζ απυ άημιμ 

ζε άημιμ ιε ηοπαία επαθή, εκχ οπάνπεζ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία υπςξ ηαζ 

δζαεέζζιδ πνμθδπηζηή αβςβή ιε ακηζιζηνμαζαημφξ πανάβμκηεξ. Έπμοκ ζμαανέξ 

μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ, υπςξ απμοζία απυ ηδκ ενβαζία, κμζδθεία, ζαηνζηή 

παναημθμφεδζδ ηαζ θανιαηεοηζηή αβςβή. 

Γ) Οκάδα θηλδχλνπ (4): Ζ μιάδα αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθυ ηίκδοκμ 

ιεηάδμζδξ ιυθοκζδξ ζηα άημια ημο ενβαζηδνίμο αθθά ηαζ ορδθυ ηίκδοκμ βζα ηδ 

ιεηάδμζδ ηδξ ζηδκ ημζκυηδηα. ηδκ ηαηδβμνία αοηήκ ηαλζκμιμφκηαζ παεμβυκα ηα 

μπμία  πνμηαθμφκ  ζμαανέξ  κυζμοξ,  ηυζμ  ζημκ  άκενςπμ,  υζμ  ηαζ  ζηα  γχα 

ηαζ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ εφημθα κα ιεηαδμεμφκ απυ ημκ έκακ ζημκ άθθμκ άιεζα ή 

έιιεζα. οκήεςξ δεκ οθίζηαηαζ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία ηαζ πνμθδπηζηά ιέηνα 

πνμθφθαλδξ. 

Έπεζ βίκεζ ιία ηαλζκυιζζδ ηαηά ηαηδβμνία ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ μιάδςκ ηζκδφκςκ 

αάζεζ ηςκ Κμζκμηζηχκ Οδδβζχκ πενί πνμζηαζίαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ απυ 

ηζκδφκμοξ πμο δζαηνέπμοκ θυβς έηεεζήξ ημοξ ζε αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ ηαηά 

ηδκ ενβαζία 90/679/ΔΟΚ ηαζ 93/88/ΔΟΚ. φιθςκα ιε αοηυκ ημκ ηαηάθμβμ 

ηαλζκμιμφκηαζ ιυκμ μζ πανάβμκηεξ πμο πνμηαθμφκ αζεέκεζεξ ζημκ άκενςπμ ηαζ 

υπζ πανάβμκηεξ πμο πνμζαάθθμοκ γχα ή θοηά αθθά ηαζ βεκεηζηά 

ηνμπμπμζδιέκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. 

 

2.2 Σξφπνη κεηάδνζεο βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

Μέζσ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ: οκηεθείηαζ ιε ηδκ ακαπκμή ιμθοζιέκςκ 

ιζηνμαενμθοιάηςκ ή ζηαβμκζδίςκ ηα μπμία ιεηαθένμκηαζ ιε ημκ πενζααθθμκηζηυ 

αένα. Γζαζπείνμκηαζ ζοκήεςξ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ μνζζιέκςκ ενβαζηδνζαηχκ 

πεζνζζιχκ, υπςξ δ ιεναθμνά αζμθμβζηχκ οβνχκ, δ ακάιεζλδ, δ ακάδεοζδ, δ 

ζοβπχκεοζδ ηαζ ημ άθεζια ηςκ δεζβιάηςκ, ημ πφνςια ημο ηνίημο, δ 

θοβμηέκηνζζδ, ημ άκμζβια ζςθδκανίςκ ή ηνοαθζχκ είκαζ πναηηζηέξ πμο ιπμνμφκ 

κα δδιζμονβήζμοκ ζηαβμκίδζα. Δηηυξ απυ ηα παεμβυκα πμο ιεηαδίδμκηαζ ιε ημκ 

αένα υπςξ ημ ιοημααηηδνίδζμ ηδξ θοιαηίςζδξ, δ αενμβεκήξ ιεηάδμζδ ζημ 

ενβαζηήνζμ ιπμνεί κα ζοιαεί ηαζ ζε μνβακζζιμφξ πμο δεκ αημθμφεδζακ αοηήκ 

ηδκ μδυ ηακμκζηά. 

Μέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα: Οζ ιζηνμμνβακζζιμί εζζένπμκηαζ ζημκ 

μνβακζζιυ ζοκήεςξ απυ ηοπαία ηαηάπμζδ, δ μπμία ηονίςξ μθείθεηαζ ζε 

θακεαζιέκμοξ πεζνζζιμφξ: 

α) Αζεζκείδδηεξ ηζκήζεζξ απυ ηα πένζα ζημ ζηυια, 

α) Ακαννυθδζδ αζμθμβζηχκ οβνχκ ιε ημ ζηυια, 

β) Σμπμεέηδζδ ιμθοζιαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζημ ζηυια,  

δ) Λήρδ θαβδημφ ζημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο, δζαηήνδζδ αοημφ ζε ροβεία ημο 

ενβαζηδνίμο, ιδ ζςζηή απμθφιακζδ ηςκ πενζχκ πνζκ ημ θαβδηυ, 
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ε) Κάπκζζια ζημοξ πχνμοξ ημο ενβαζηδνίμο, 

γ) Δθθεζπήξ ηήνδζδ ηακυκςκ αημιζηήξ οβζεζκήξ. 

Μέζσ ηνπ δείγκαηνο: Απμηεθεί ζοπκυ ηνυπμ ιεηάδμζδξ παεμβυκςκ παναβυκηςκ 

ηαζ ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ:  

α) Δκμθεαθιζζιυ, ιε ιμθοζιέκα οθζηά θυβς αηοπήιαημξ ιε αεθυκεξ, κοζηένζα, 

ζπαζιέκα βοαθζά, ηα μπμία έπμοκ ένεεζ ζε επαθή ιε ιμθοζιέκμ αίια. 

α) Αιοπέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αυναηςκ θφζεςκ ηδξ ζοκέπεζαξ ημο 

δένιαημξ 

β) οθθμβή αζπιδνχκ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιάηςκ. 

Μέζσ ησλ νθζαικψλ: Πναβιαημπμζείηαζ ιέζς πζηζζθίζιαημξ απυ αζμθμβζηά 

οβνά, αίιαηα ηαζ ιμθοζιέκα αενμθφιαηα ζηακά κα δζαπενάζμοκ ημ αθεκκμβυκμ 

ηςκ μθεαθιχκ. Δπίζδξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ιυθοκζδξ απμηεθεί ηαζ ημ 

ηνίρζιμ ηςκ μθεαθιχκ ημο πνμζςπζημφ ιε ιμθοζιέκα πένζα ή εθθεζπχξ 

απμθοιαζιέκα. 

 

2.3 Mέηξα πξνζηαζίαο πξνζψπνπ, καηηψλ θαη ρεξηψλ, ρξήζε γαληηψλ, ρξήζε 

πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο 

 

Πνέπεζ κα δζαηίεεκηαζ πνμζηαηεοηζηά ενβαζηδνζαηά εκδφιαηα υπςξ ζαηνζηέξ 

ιπθμφγεξ, πμδζέξ, θυνιεξ ζε υθμ πνμζςπζηυ ημο ενβαζηδνίμο ηαεχξ ηαζ ζημοξ 

εηπαζδεουιεκμοξ αθθά ηαζ ζημοξ επζζηέπηεξ. Οζ πμδζέξ πνέπεζ κα θμνμφκηαζ 

πάκς ημοιπςιέκεξ, κα ηαθφπημοκ υθα ηα νμφπα ηαζ κα έπμοκ ιαηνοά ιακίηζα, 

αθμφ μ νυθμξ ημοξ είκαζ κα πνμζηαηεφμοκ ηα νμφπα ηαζ ημ ζχια απυ αζμθμβζηά 

δείβιαηα, ακηζδναζηήνζα, πνςζηζηέξ, ηαθθζένβεζεξ ηαζ ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο 

οπάνπμοκ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ιπμνεί κα ιμθφκμοκ ημκ ενβαγυιεκμ. Ζ 

πμδζά εα πνέπεζ κα πθέκεηαζ εφημθα ηαζ ζοπκά ιε πθςνίκδ κα είκαζ ηαεανή ηαζ 

πάκηα ζζδενςιέκδ. 

Δπζηαηηζηή ηνίκεηαζ επίζδξ ανηεηέξ θμνέξ δ πνήζδ ιάζηαξ ηαζ πνμζηαηεοηζηχκ 

βοαθζχκ απυ ημοξ ενβαγμιέκμοξ, χζηε κα ειπμδζζεεί δ ιεηάδμζδ ημο 

ιμθοζιαηζημφ πανάβμκηα ιέζς ημο αίιαημξ ηαζ κα πνμζηαηεοεεί ημ πνυζςπμ 

ηαζ ηα ιάηζα απυ ζηαβμκίδζα, εναφζιαηα ηαζ επζηίκδοκεξ πδιζηέξ μοζίεξ. Οζ 

ιάζηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ιπμνμφκ κα είκαζ απθέξ πεζνμονβζηέξ ιε ή πςνίξ 

πζέηεξ, οπμαθθενβζηέξ, κα εθανιυγμοκ ζημ πνυζςπμ ζηεπάγμκηαξ ηαθά ηδ ιφηδ 

ηαζ ημ ζηυια, κα έπμοκ ηαθή δοκαηυηδηα θζθηνανίζιαημξ ηαζ κα αθθάγμκηαζ ηάεε 

θμνά πμο ανέπμκηαζ. Οζ κέεξ ιάζηεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ακαπκμήξ είκαζ 

ηαλζκμιδιέκεξ ζε: 

 FFP15 ιε ζηακυηδηα θζθηνανίζιαημξ 78% 

 FFP25 ιε ή πςνίξ ααθαίδα ηαζ ζηακυηδηα θζθηνανίζιαημξ 92% 

 FFP35 ιε ζηακυηδηα θζθηνανίζιαημξ 98%  

ε ηάεε πζεακή επαθή ημο δείβιαημξ ιε ιμθοζιαηζηά οθζηά, ημ πνμζςπζηυ ημο 

ενβαζηδνίμο πνέπεζ κα θμνά πνμζηαηεοηζηά βάκηζα. Σα βάκηζα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ςξ πνμζηαηεοηζηυ ιέζμ, χζηε κα εθαηηςεεί δ πζεακυηδηα ιεηαθμνάξ ιζηνμαίςκ 
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πνυξ ή απυ ημκ ενβαγυιεκμ, ηαεχξ ιέζα ζηα ιζηνμαζμθμβζηά ενβαζηήνζα ημ 

πνμζςπζηυ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ιμθοζιέκα αζμθμβζηά οβνά, αίια, 

απεηηνίζεζξ, εηηνίζεζξ ηαζ ζζημφξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ βάκηζα ιζαξ 

πνήζδξ ή πεζνμονβζημφ ηφπμο απυ latex ή αζκφθζμ. Μεηά ηδ πνήζδ ηα βάκηζα 

πεηζμφκηαζ ζηα ιμθοιέκα απυαθδηα, υπςξ επίζδξ αθθάγμκηαζ ηαζ υηακ ζπζζημφκ ή 

υηακ ηνοπδεμφκ απυ ηάπμζμ αζπιδνυ ακηζηείιεκμ. Σα βάκηζα δεκ πανέπμοκ 

πνμζηαζία απυ ηναοιαηζζιμφξ πμο πνμηαθμφκ μζ αεθυκεξ ή άθθα αζπιδνά 

ακηζηείιεκα. Γοζηοπχξ ηα βάκηζα δίκμοκ ηδκ αίζεδζδ αζθάθεζαξ ζημκ ενβαγυιεκμ 

ιε απμηέθεζια κα ιδκ πνμζέπεζ ανηεηά ηαηά ημοξ πεζνζζιμφξ ιέζα ζημ 

ενβαζηήνζμ. Πμθθέξ θμνέξ υηακ μζ ενβαγυιεκμζ πεζνίγμκηαζ ιμθοιέκα δείβιαηα ηαζ 

οθζηά ιμθφκμοκ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ πζάκμκηαξ ιε αοηά ενβαθεία, ηδθέθςκα, 

πυιμθα πυνηαξ, πνμζςπζηά ακηζηείιεκα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πμδζά ημοξ, ζηοθυ 

ηαζ ιμθφαζα πμο ιεηά μζ ίδζμζ ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ ημοξ εα ηα πζάζμοκ ιε βοικά 

πένζα ηαζ εα ιμθοκεμφκ. Τρδθυ επίζδξ είκαζ ηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

πμο ηαθαζπςνμφκηαζ απυ αθθενβίεξ ηαζ δενιαηίηζδεξ μζ μπμίεξ μθείθμκηαζ ζηδκ 

πμφδνα ηςκ βακηζχκ βεβμκυξ πμο ακηζιεηςπίγεηαζ ηονίςξ ιε ηδ πνήζδ 

οπμαθθενβζηχκ βακηζχκ. Μεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ βακηζχκ εεςνείηαζ επζηαηηζηυ ημ 

άιεζμ πθφζζιμ ηςκ πενζχκ αθμφ δ πνήζδ ημοξ δεκ ημ ακηζηαεζζηά ζε ηαιία 

πενίπηςζδ ηαζ ηα ιμθοζιέκα πένζα εεςνμφκηαζ ημ ηονζυηενμ ιέζμ δζαζπμνάξ ηαζ 

ιεηάδμζδξ ηςκ κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ. 

 

2.4 Υεηξηζκφο βηνινγηθψλ πιηθψλ, αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ θαη θαλφλεο 

κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ 

 

Απαζηείηαζ ιεβάθδ πνμζμπή ηαηά ηδκ ενβαζία ιε ζφνζββεξ, αεθυκεξ, ηαθοπηνίδεξ 

ηαζ κοζηένζα, χζηε κα απμθεφβεηαζ μ ηίκδοκμξ ηναοιαηζζιμφ, εκμθεαθιζζιμφ ιε 

ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζφνζββαξ, πζηζζθίζιαημξ, αθθά ηαζ αοημειαμθζαζιμφ. Δίκαζ 

ακαβηαίμ κα ηδνμφκηαζ ηακυκεξ ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ: 

 Δίκαζ πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοζηήιαηα ζφνζββαξ - αεθυκαξ ηαζ 

υπζ ζε λεπςνζζηά ημιιάηζα. 

 Να απμθεφβεηαζ δ επακαημπμεέηδζδ ηδξ αεθυκαξ ζημ ηάθοιά ηδξ. 

 Να βειίγεζ δ ζφνζββα ιε ημ οβνυ ανβά ηαζ πνμζεηηζηά απμθεφβμκηαξ ηδ 

δδιζμονβία θοζαθίδςκ 

 Να ιήκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζφνζββεξ βζα ακάιεζλδ ιμθοζιαηζηχκ οβνχκ. 

 Να απμνίπημκηαζ ηα αζπιδνά ακηζηείιεκα αιέζςξ ιεηά ηδκ πνήζδ ημοξ ζε 

ηαηάθθδθα δμπεία απυ ζηθδνυ πθαζηζηυ  

 Σα δμπεία απυνζρδξ δεκ πνέπεζ κα βειίγμοκ πάκς απυ ηα 2/3 ηδξ 

πςνδηζηυηδηάξ ημοξ ηαζ πνέπεζ κα απμζηεζνχκμκηαζ ιε ηαφζδ ή αοηυηαοζημ 

πνίκ απμννζθεμφκ 

 Οζ πεζνζζιμί ιε ζφνζββεξ κα βίκμκηαζ ζε εαθάιμοξ αζμαζθάθεζαξ. 

Γζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηζκδφκμο δζαζπμνάξ παεμβυκςκ παναβυκηςκ ζημ 

πνμζςπζηυ δ ιεηαθμνά υθςκ ηςκ αζμθμβζηχκ οβνχκ επζαάθθεηαζ κα 



 

128 
 

πναβιαημπμζείηαζ απυ άημια ηαζ υπζ ιέζς ημο πκεοιαηζημφ ηαποδνμιείμο 

ζφιθςκα ιε αοζηδνμφξ δζεεκείξ ηακυκεξ μζ μπμίμζ πενζθαιαάκμοκ ηδ πνήζδ 

ηαηάθθδθςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ηζξ απαζημφιεκεξ δζαδζηαζίεξ απμζημθήξ 

ηαζ παναθααήξ. 

φιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ υθα ηα ιμθοζιαηζηά οθζηά 

ηαηαηάζζμκηαζ ζε 2 ηαηδβμνέξ (A ηαζ Β) ακάθμβα ιε ημ ααειυ επζηζκδοκυηδηάξ 

ημοξ. 

ηδκ ηαηδβμνία Α δ μπμία παναηηδνίγεηαζ ςξ ηαηδβμνία ορδθμφ ηζκδφκμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα οθζηά πμο θένμοκ ιμθοζιαηζημφξ πανάβμκηεξ ηςκ μιάδςκ 3 

ηαζ 4, ζηακμφξ κα πνμηαθέζμοκ ιυκζιδ αθάαδ ή αζεέκεζα. ηδκ ηαηδβμνία Β 

ημπμεεημφκηαζ υθα ηα οθζηά ιε ιμθοζιαηζημφξ πανάβμκηεξ ιέηνζαξ 

επζηζκδοκυηδηαξ, μζ μπμίμζ δέκ πνμηαθμφκ ιυκζιδ αθάαδ ή αζεέκεζα απεζθδηζηή 

βζα ηδ γςή ηςκ ενβαγμιέκςκ. Σα αζμθμβζηά οβνά αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ 

απμζηέθθμκηαζ ζοκήεςξ βζα δζαβκςζηζημφξ ή ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ. 

 

Απνζηείξσζε - Απνιχκαλζε 

 

ημ Μζηνμαζμθμβζηυ Δνβαζηήνζμ βίκμκηαζ ηαεδιενζκά πεζνζζιμί ιμθοζιαηζηχκ 

αζμθμβζηχκ οθζηχκ, ηα μπμία εκέπμοκ ημκ ηίκδοκμ δζαζπμνάξ παεμβυκςκ 

παναβυκηςκ ζημ πνμζςπζηυ, ζημοξ ενβαζηδνζαημφξ πχνμοξ ηαζ ζημ 

πενζααθθμκ. Γζα ημκ πενζμνζζιυ ημο ηζκδφκμο αοημφ, επζηαηηζηή εεςνείηαζ δ 

ηαηαζηνμθή ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ αοηχκ ζε υθα ηα ζηενεά ζηεφδ, ενβαθεία ηαζ 

επζθάκεζεξ ενβαζίαξ ιέζς ηδξ απμθφιακζδξ ηαζ ηδξ απμζηείνςζδξ. 

Απνζηείξσζε είκαζ δ ηέθεζα ηαηαζηνμθή, απυ έκα οθζηυ ή ακηζηείιεκμ, υθςκ ηςκ 

ιμνθχκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ ζπυνςκ ημοξ. 

Απνιχκαλζε μκμιάγεηαζ δ απμιάηνοκζδ ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ παεμβυκςκ 

ιζηνμαίςκ, πςνίξ υιςξ απαναίηδηα ηαζ ηςκ ζπυνςκ ημοξ, απμ ζοβηεηνζιέκμοξ 

πχνμοξ ενβαζίαξ (δάπεδα, ενβαθεία, ζηεφδ, έπζπθα). 

ημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο, δ απμζηείνςζδ επζηοβπάκεηαζ ιε θοζζηά ηαζ πδιζηά 

ιέζα. Σα θοζζηά ιέζα πενζθαιαάκμοκ ηζξ ιεευδμοξ ηδξ λδνάξ ηαζ οβνήξ 

εενιυηδηαξ ηαζ ηδκ αηηζκμαμθία, εκχ ηα πδιζηά ιεζα απαζημφκ ηδ πνήζδ 

δζαθμνςκ πδιζηχκ μοζζχκ. 

 

Φπζηθά κεζα απνζηείξσζεο  

 

Ξεξή ζεξκφηεηα 

 

Δπζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εενιζηή ηαηαζηνμθή ηςκ ιζηνμαίςκ ιε μλείδςζδ ηαζ 

εθανιυγεηαζ ζε ζηεφδ ημο ενβαζηδνίμο, ιε ηδ ιμνθή εενιμφ αένα, ποναηηχζδξ, 

απμηέθνςζδξ. 

Θεξκφο αέξαο: Δθανιυγεηαζ ζε λδνμφξ ηθζαάκμοξ, μζ μπμίμζ δζαεέημοκ δθεηηνζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ζηα εζςηενζηά ημζπχιαηα ηαζ έκακ ακειζζηήνα βζα ηδκ ηοηθμθμνία 
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ημο αένα ζημ εζςηενζηυ ημο εαθάιμο. Δλςηενζηά οπάνπεζ εενιμζηάηδξ, 

εενιυιεηνμ ηαζ πνμκυιεηνμ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ζοκεδηχκ 

απμζηείνςζδξ. Ζ επζθμβή εενιμηναζίαξ ηαζ πνυκμο είκαζ ακάθμβδ ιε ημ οθζηυ 

ηςκ ακηζηεζιέκςκ πνμξ απμζηείνςζδ, αθθα ηαζ ηδκ ακημπή ηςκ ιζηνμαίςκ. 

Ππξάθησζε (θαχζε): Πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ηαφζδ πάκς απυ βοική θθυβα 

ιεηαθθζηχκ ενβαθείςκ, υπςξ ιζηνμαζμθμβζηέξ θααίδεξ, ηνίημζ, κοζηένζα, αεθυκεξ, 

ηα μπμία πνεζάγμκηαζ ζοπκυηαηα απμζηείνςζδ ηαηά ηδκ ενβαζία, πνζκ ηαζ ιεηά 

απυ ηάεε πνήζδ. 

Απνηέθξσζε: Οκμιάγεηαζ δ ηαηαζηνμθή ιε πθήνδ ηαφζδ ιμθοζιέκςκ οθζηχκ ιε 

αίια ηαζ άθθα αζμθμβζηά οβνά πνζκ ηδκ ηαθή ημοξ ζημ έδαθμξ. Πναβιαημπμζείηαζ 

ζε απμηεθνςηήνεξ ζε εενιμηναζίεξ πάκς απμ 1000μC. Ο υβημξ ηςκ 

απμννζιάηςκ ιεζχκεηαζ ηαηά 95%. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ δ θακεαζιέκδ πνήζδ ημο 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εηπμιπή παεμβυκςκ ιζηνμαίςκ ζημκ ηαπκυ. Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ηςκ απμαθήηςκ ζε πθαζηζηυ >20% ιεζχκεζ ηδκ ηαφζδ. 

 

Τγξή ζεξκφηεηα 

 

Ζ οβνή εενιυηδηα ηαηαζηνέθεζ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πνμηαθχκηαξ ιδ 

ακαζηνέρζιδ αθάαδ - πήλδ ηςκ δμιζηχκ πνςηεσκχκ ημο ααηηδνζαημφ ηοηηάνμο ιε 

ηδκ πανμοζία κενμφ. Θεςνείηαζ ηαθφηενδ ιεεμδμξ απμζηείνςζδξ απυ αοηήκ ηδξ 

λδνήξ εενιυηδηαξ. ημ ενβαζηήνζμ εθανιυγεηαζ ιε ηδ ιμνθή αηιμφ οπυ πίεζδ, 

ηοκδαθζζιυ ή αναζιυ. 

Αηκφο ππφ πίεζε: Δθανιυγεηαζ ζε αοηυηαοζηα, ηα μπμία απμηεθμφκ ηθεζζημφξ 

αενμζηεβείξ εαθάιμοξ ιε ζζπονά ημζπχιαηα. Γζαεέημοκ ζηνυθζββα, ιακυιεηνμ 

πίεζδξ ηαζ εενιυιεηνα. Θεςνείηαζ δ πζμ αλζυπζζηδ ιέεμδμξ οβνήξ απμζηείνςζδξ, 

αθμφ απαζηεί εθάπζζημ πνυκμ εθανιμβήξ ηαζ εθανιυγεηαζ άιεζα βζα 

επακαπνδζζιμπμζμφιεκα ιμθοζιέκα ζηέοδ ηαζ ενβαθεία, βζα εοαίζεδηα οθζηά 

υπςξ ενεπηζηά οθζηά, πανάβςβα αίιαημξ ηαζ ιμθοζιαηζηά απυαθδηα. 

Πανμοζζάγεζ υιςξ μνζζιέκα ιεζμκεηηήιαηα: 

 Ζ ημπμεέηδζδ ηαζ δ ζοζηεοαζία ηςκ οθζηχκ είκαζ ηαεμνζζηζηέξ βζα ηδκ 

απυδμζδ ημο ηθζαάκμο. 

 Σα ακηζηείιεκα πνέπεζ κα είκαζ ηαεανά. 

 Ο αηιυξ πνέπεζ κα δζαπενκά ηδ ζοζηεοαζία ηςκ οθζηχκ. 

 διακηζηή πανάιεηνμξ είκαζ μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ δ ζοκηήνδζδ ηςκ 

ηθζαάκςκ. 

 Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθέαεξ ζηα εοαίζεδηα οθζηά ζε εενιμηναζίεξ άκς ηςκ 

1000μC. 

Οζ εκδεδεζβιέκεξ ζοκεήηεξ απμζηείνςζδξ ζημ ενβαζηήνζμ είκαζ αηιυξ οπυ πίεζδ 

3 Atm, ζε εενιμηναζία 132μC ηαζ εθανιμβή έςξ 30 θεπηά. 

Σπλδαιηζκφο:  Απμηεθεί  ιμνθή  ηθαζιαηζηήξ  απμζηείνςζδξ  ζε  εενιμηναζία 

80-100μC βζα 30 θεπηά, βζα ηνείξ ζοκεπείξ διένεξ ιε πενζυδμοξ επχαζδξ 

εκδζάιεζα. Δίκαζ ιδ αλζυπζζηδ ιέεμδμξ ηαζ πμθφ πνμκμαυνμξ. 
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Βξαζκφο: Απμηεθεζιαηζηή ηαζ ανηεηά απθή ιέεμδμξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ 

αθαζηζηχκ ιμνθχκ ηςκ ιζηνμαίςκ, αθμφ δεκ απαζηεί εζδζηυ ελμπθζζιυ. Πανμθα 

αοηά, υιςξ δεκ εζκαζ πναηηζηή βζα ηαεδιενζκή πνήζδ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ δεκ επεζ 

αλζυπζζηδ ζπμνμηηυκμ δνάζδ. 

 

Αθηηλνβνιία 

 

Ζ αηηζκμαμθία πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ενβαζηδνζαηή πναηηζηή ιε ηδ ιμνθή ηονίςξ 

αηηίκςκ β ηαζ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ (UV: Ultra Violet), βζα ηδκ απμζηήνςζδ 

εοαίζεδηςκ επακαπνδζζιμπμζμφιεκςκ ακηζηεζιέκςκ, εαθάιςκ, επζθακεζχκ, 

υπςξ ημίπμζ, δάπεδα, πάβημζ ενβαζίαξ. 

Αθηίλεο γ: Πανάβμκηαζ απμ ημ ναδζμσζυημπμ ημαάθηζμ 60 ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα ηδκ απμζηείνςζδ οθζηχκ ιζαξ πνήζδξ (βάκηζα, πθαζηζηέξ ζφνζββεξ). 

Γζαζπμφκ ημ DNA ηαζ ημ RNA ηςκ ιζηνμαίςκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ είκαζ 

θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηή απυ ηζξ οπυθμζπεξ ιεευδμοξ ηαζ θυβς ηδξ πζεακήξ 

αθαπηζηήξ επίδναζδξ ηδξ ναδζεκένβεζαξ ζημ πνμζςπζηυ ηαζ ημο ορδθμφ ηυζημοξ 

εβηαηάζηαζδξ. (Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ). 

Τπεξηψδεο αθηνλνβνιία: Πανάβεηαζ απυ εζδζημφξ θαιπηήνεξ ζε αηιυζθαζνα 

οδνανβφνμο ιε ιήημξ ηφιαημξ 240-280 nm. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα απμζηείνςζδ 

πχνςκ ιζηνμαζμθμβζηχκ ενβαζηδνίςκ, εαθάιςκ αζμθμβζηήξ αζθάθεζαξ, πάβηςκ 

ενβαζίαξ, κενμφ ηα αένα. Ζ δνάζδ ηδξ εκημπίγεηαζ ζηδ δζάζπαζδ ημο DNA ηςκ 

ιζηνμαίςκ. Γοζηοπχξ, δ δνάζδ επδνεάγεηαζ απυ ηδ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ ηαζ 

αηαεανζζχκ, πμο θεζημονβμφκ ζακ αζπίδα ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ , ιεζχκμκηαξ 

ηδκ εηεεζδ ημοξ ζηδκ αηημκμαμθία.  

 

Απνιχλαλζε - Υεκηθά απνιπκαληηθά πξνηφληα  

 

Υιψξην: Γνα απμηεθεζιαηζηά ηαζ ιε ηαπφηδηα ζε εονφ θάζια ιζηνμαίςκ. Σμ 

ζοκδεέζηενμ είδμξ πθςνίμο είκαζ ημ οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ. Ζ ειπμνζηή ημο 

μκμιαζία είκαζ πθςνίκδ, ημ πζμ βκςζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ δζαεέζζιμ οθζηυ ιε 

απμθοιακηζηή ηαζ ακηζζδπηζηή δνάζδ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ υιςξ δνα 

δζαανςηζηά ζημ δένια ηαζ ζε πμθθά ιέηαθθα, υπςξ μ ζίδδνμξ ηαζ ημ κζηέθζμ. 

Δπίζδξ ηα δζαθφιαηα πθςνίκδξ πάκμοκ βνήβμνα ηδκ ζζπφ ημοξ υηακ εηηεεμφκ ζε 

θςξ ηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ.  

Ηψδην: Σμ ζχδζμ δζεζζδφεζ ηαπφηαηα ζημ ααηηδνζαηυ ηφηηανμ ηαζ ημ ηαηαζηνέθεζ, 

δζαζπχκηαξ ηα κμοηθεσκζηά μλέα ηαζ ηζξ πνςηεσκεξ ημο. Κφνζμζ εηπνυζςπμζ είκαζ 

ημ αάιια εςδίμο ηαζ ηα ζςδμθυνα δζαθφιαηα. 

Αιθνφιεο: Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ δ αζεακυθδ ή αθθζχξ αζεοθζηή αθημυθδ, ιε 

άνζζηδ  δνάζδ  ζε  ζοβηέκηνςζδ  70-80%  ηαζ  δ  πνμπακυθδ  ζε  ζοβηέκηνςζδ 

60-95%. Γεκ δζαανχκμοκ ημ δένια ηαζ έπμοκ ζζπονή απμθοιακηζηή ηαζ 

ακηζζδπηζηή δνάζδ, ηαηαζηνέθμκηαξ ηα Gram (+) εεηζηα ηα Gram (-) ανκδηζηά 

ιζηνυαζα, ημοξ ιφηδηεξ ηαζ ημ ιοημααηηδνίδζμ ηδξ θοιαηίςζδξ. Γοζηοπχξ, δεκ 
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ηαηαζηνέθμοκ ημοξ ζπυνμοξ ηςκ ααηηδνίςκ, είκαζ εφθθεηηεξ ηαζ έπμοκ ενεεζζηζηή 

δνάζδ υηακ ένεμοκ ζε επαθή ιε ηα ιάηζα. 

Αιδευδεο: Δπζηοβπάκμοκ ορδθμφ ααειμο απμθφιακζδ ηαζ απμζηείνςζδ, 

αδνακμπμζχκηαξ Gram (+) ηαζ Gram(-) ιζηνμαζα, ιφηδηεξ, ζπυνμοξ ααηηδνίςκ 

ηαζ ιοημααηηδνζδζα. Υνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ δ θμνιαθδετδδ, δ μπμζα ζε ιμνθή 

οβνμφ ή αηιχκ θμνιυθδξ δνα ςξ απμθοιακηζηυ βζα υνβακα ηαζ ενβαζηδνζαημ 

ελμπθζζιυ, βζα ηδκ απμθφιακζδ εαθάιςκ αζμθμβζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ ηθεζζηχκ 

πχνςκ. Σα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηδκ ηανηζκμβυκμ δνάζδ ηδξ 

ζημκ άκενςπμ ηαζ ζηδκ ημλζηυηδηά ηδξ ηαηά ηδκ απμννυθδζή ηδξ ηαηά ηδκ 

εζζπκμή αηιχκ ηδξ ηαζ ηαηά ηδκ επαθή ιε ημ δένια. 

 

Μεζηθηιιίλε Αλζεθηηθνί Υξπζίδνληεο ηαθπινθθνθνη  

 

Οζ κμζμημιεζαηέξ θμζιχλεζξ απυ methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) απμηεθμφκ έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ πενίπθμημ πνυαθδια ελαζηίαξ ηςκ 

δοζημθζχκ πμο πανμοζζάγμοκ, ηυζμ ζηδ εεναπεοηζηή ημοξ ακηζιεηχπζζδ, υζμ 

ηαζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ εθέβπμο ηςκ 

θμζιχλεςκ αοηχκ. Οζ MRSA πνμζανιυγμκηαζ εφημθα ηαζ επζαζχκμοκ ζε 

πενζαάθθμκηα ιε ορδθή πίεζδ επζθμβήξ, υπςξ εζκαζ ηα κμζμημιεία, αθθά 

δζαζπείνμκηαζ ηαζ πμθφ εφημθα ηυζμ ζηα κμζμημιεία, υζμ ηαζ ελςκμζμημιεζαηά, 

πνμηαθχκηαξ θζμιχλεζξ ηδξ ημζκυηδηαξ. 

Δκδμκμζμημιεζαηά ζηεθέπδ MSRA (Hospital - Acquired ή Healthcare - Associated 

MRSA, HA-MRSA), ιπμνμφκ κα παναηηδνζζεμφκ ηα ζηεθέπδ εηείκα, ηα μπμία 

απμιμκχκμκηαζ απυ αζεεκείξ πμο έπμοκ πνυζθαηα κμζδθεοεεί, έπμοκ επαθή ιε 

κμζδθεουιεκμοξ, έπμοκ οπμζηεί ηάπμζα πεζνμονβζηή επέιααζδ, αζιμηάεανζδ, 

πνυκζα κυζμ, πνμζεεηζηά οθζηά ή έπμοκ πάνεζ ιαηνμπνυκζα ακηζιζηνμαζαηή 

εεναπεία. ηεθέπδ ιε κμζμημιεζαηή πνμέθεοζδ παναηηδνίγμκηαζ εηείκα πμο 

απμιμκχκμκηαζ ημοθάπζζημκ 48-72 χνεξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημο αζεεκμφξ ζημ 

Νμζμημιείμ.Σα ελςκμζμημιεζαηά ζηεθεπδ MRSA (Community - Acquired MRSA ή 

CA-MRSA) ηα μπμία απμιμκχκμκηαζ απμ ελςηενζημφξ αζεεκείξ ή απμ 

κμζμημιεζαημφξ αζεεκείξ ιέπνζ 48-72 χνεξ ιεηα ηδκ εζζαβςβή ημοξ, πνμηαθμφκ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιε μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ ζοπκυηδηα θμζιχλεζξ,ηονίςξ ημο 

δένιαημξ ηαζ ηςκ ιαθαηχκ ιμνίςκ.Σα ζηεθέπδ αοηά ζοκήεςξ ειθακίγμοκ πζμ 

εοαίζεδημ πνμθίθ ζηα ιδ α-θαηηαιζηά ακηζαζμηζηά (υπςξ αακημιοηίκδ, θζκεγμθίδδ, 

ημ-ηνζιμλαγυθδ) ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ζηεθέπδ HA-MRSA, πμο είκαζ πμθοακεεηηζηά.  

 

Σξφπνη κεηάδνζεο 

 

Οζ θμζιχλεζξ απυ MRSA είκαζ ιεηαδμηζηέξ απυ άημιμ ζε άημιμ. Αιεζδ επαθή ιε 

MRSA-ιμθοζιέκμ άημιμ δεκ είκαζ πάκημηε ακαβηαία, δζυηζ μ θμζιμβυκμξ 

παναβμκηαξ ιπμνεί επίζδξ κα ελαπθςεεί ζε ακενχπμοξ αββίγμκηαξ ηα οθζηά ή 

επζθάκεζεξ πμο έπμοκ ιμθοκεεί απυ MRSA μνβακζζιμφξ. Τπάνπμοκ δφμ ηφνζεξ 
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μδμζ ιεηάδμζδξ - ιυθοκζδξ ιε MRSA ζηέθεπμξ. Ζ πνχηδ είκαζ δ θοζζηή - άιεζδ 

επαθή ιε ηάπμζμκ πμο έπεζ ήδδ πνμζαθδεεί ή είκαζ θμνέαξ MRSA (άημιμ, ημ 

μπμίμ δεκ έπεζ κμζήζεζ, αθθά απθχξ έπεζ απμζηζζηεί ιε ημ ακεεηηζηυ ζηέθεπμξ). Ο 

δεφηενμξ ηαζ ελζζμο ζοπκυξ, ηνυπμξ ιεηάδμζδξ είκαζ δ επαθή ιε μπμζαδήπμηε 

ακηζηείιεκα υπςξ πυιμθα, παηχιαηα, κενμπφηεξ, ή πεηζέηεξ πμο έπμοκ αββζπηεί 

απυ MRSA-ιμθοζιέκμ άημιμ ή θμνέα. Φοζζμθμβζηά, ζε οβζέξ δένια, πςνίξ 

αιζπέξ, ζοκήεςξ δεκ παναηδνείηαζ ιεηάδμζδ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ. Χζηυζμ, ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ ημρίιαηα, εηδμνέξ, ή άθθεξ αηέθεζεξ ημο δένιαημξ, ηα 

MRSA ζηεθέπδ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα εζζπςνήζμοκ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ 

θθεβιμκή.  

Οζ μιάδεξ άκενςπςκ πμο δζαηνέπμοκ ορδθυηενμ ηίκδοκμ ιυθοκζδξ απυ MRSA 

είκαζ εηείκεξ ιε πνμθακή θφζδ ζηδ ζοκέπεζα ημο δένιαημξ, βζα πανάδεζβια, μζ 

αζεεκείξ ιε πεζνμονβζηέξ ή ηναοιαηζηέξ μοθέξ ή μζ κμζδθεουιεκμζ αζεεκείξ ιε 

εκδμθθέαζεξ βναιιέξ, ή έθηδ ημο δένιαημξ, αζεεκείξ ιε ζμαανμφ ααειμφ 

εβηαφιαηα. 

Δπίζδξ ηζκδοκεφμοκ ηα άημια ιε παιδθή ακμζμπμζδηζηή απάκηδζδ, υπςξ ηα 

ανέθδ, μζ δθζηζςιέκμζ, ή HIV-ιμθοζιέκμζ αζεεκείξ ή άημια ιε πνυκζεξ αζεέκεζεξ 

(δζααήηδξ ή ηανηίκμξ).  

Οζ αζεεκείξ ιε θμίιςλδ ηφνζςξ ημο ηαηχηενμο ακαπκεοζηζημφ, υπςξ πκεοιμκία, 

μθεζθυιεκδ ζε MRSA ζηέθεπμξ, ιπμνεί κα ιεηαδχζμοκ ημ ιζηνυαζμ ιε 

αενμιεηαθενυιεκα ζηαβμκίδζα, ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμο.  

Οζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ απμηεθμφκ ιία μιάδα, δ μπμία ηαη‟ επακάθδρδ εηηίεεηαζ 

ζε MRSA-εεηζημφξ αζεεκείξ ηαζ ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ ορδθά πμζμζηά 

ιυθοκζδξ, άκ δεκ θδθεμφκ ηα ηαηάθθδθα πνμθδπηζηά ιέηνα. Χξ εη ημφημο, 

ακαβηαία βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ιμκάδεξ οβείαξ ηαζ ηςκ 

ζοκμδχκ ηαζ επζζηεπηχκ ηςκ αζεεκχκ ηνίκεηαζ δ πνήζδ πνμζηαηεοηζηχκ 

ιαζηχκ ηαζ βακηζχκ υηακ εζζένπμκηαζ ζηα δςιάηζα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αζεεκχκ.  

  

Μεηξα πξνθχιαμεο  

 

Γεκ εεςνείηαζ ααζζηυ ιέηνμ πνμθφθαλδξ βζα κα απμθεοπεεί δ ιυθοκζδ απυ 

MRSA δ απμθοβή άιεζδξ επαθήξ ιε ημ δένια, ηα νμφπα ηαζ ακηζηείιεκα πμο 

ένπμκηαζ ζε επαθή είηε ιε MRSA αζεεκείξ ή θμνείξ MRSA. ε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ, αοηή δ ηαηάζηαζδ δεκ είκαζ πναηηζηά εθζηηή, δζυηζ ηάπμζα 

ιμθοζιέκα άημια ή θμνείξ δεκ είκαζ άιεζα ακαβκςνίζζιμζ. Αοηυ πμο μζ 

ενβαγυιεκμζ επζαάθθεηαζ κα ηάκμοκ είκαζ ζςζηή ηαζ αοζηδνή ηήνδζδ πναηηζηχκ 

οβζεζκήξ, βζα πανάδεζβια, ημ πθφζζιμ ηςκ πενζχκ ιε ζαπμφκζ ιεηά απυ 

πνμζςπζηή επαθή ή ηδ πνήζδ ημοαθέηαξ, ημ πθφζζιμ ηςκ νμφπςκ πμο δοκδηζηά 

ήνεε ζε επαθή ιε MRSA αζεεκείξ ή θμνείξ, ηαεχξ ηαζ ιε είδδ ιζαξ πνήζδξ ηαηά 

ηδ εεναπεία αζεεκχκ MRSA. Δπίζδξ δζαεέζζιμ ζηα πενζζζυηενα ηαηαζηήιαηα 

είκαζ ακηζζδπηζηά δζαθφιαηα, ιε ηδ πνήζδ ηςκ μπμίςκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα 
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δζαηδνδεμφκ ηαεανά ηα πένζα ηαζ μζ επζθάκεζεξ πμο ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ 

ιε MRSA. Αοηά ηα ιέηνα αμδεμφκ ζημκ έθεβπμ ηδξ ελάπθςζδξ ημο MRSA.  

Μζα πμθφ ζδζαίηενδ ηαηδβμνία απμηεθμφκ μζ βοκαίηεξ πμο ηομθμνμφκ. Οζ έβηοεξ 

βοκαίηεξ πνέπεζ κα ζοιαμοθεφμκηαζ ημοξ βζαηνμφξ ημοξ εάκ έπμοκ πνμζαθδεεί ή 

είκαζ θμνείξ ημο MRSA. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ MRSA ζηεθέπδ δεκ ιεηαδίδμκηαζ ζηα 

ανέθδ ιε ημ εδθαζιυ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ ακαθμνέξ υηζ ηα ανέθδ ιπμνεί κα 

ιμθοκεμφκ απυ ηζξ ιδηένεξ ημοξ πμο έπμοκ MRSA, αθθά αοηυ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ιζα ζπάκζα ηαηάζηαζδ. Ονζζιέκεξ έβηοεξ θμνείξ MRSA έπμοκ εεναπεοηεί 

επζηοπχξ ιε ημ ακηζαζμηζηυ Mupirocin ζε ιμνθή ηνέιαξ (Bactroban).  

 
ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ημ πχνμ ηςκ Μζηνμαζμθμβζηχκ Δνβαζηδνίςκ ηαζ εζδζηυηενα ζε ηιήιαηα 

οπμδμπήξ ηαζ επελενβαζίαξ αζμθμβζηχκ οβνχκ, υπςξ είκαζ ημ Σιήια ηςκ 

Καθθζενβεζχκ, ζοπκυ βεβμκυξ απμηεθμφκ μζ θμζιχλεζξ - ιμθφκζεζξ ημο 

πνμζςπζημφ απυ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, μζ μπμζμζ οπάνπμοκ ζηα πνμξ 

ελέηαζδ δείβιαηα πμο ιεηαθένμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ. Ζ ιεηάδμζδ, ζοκήεςξ, 

βίκεηαζ είηε ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ζοθθμβήξ, είηε ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ 

ηςκ δεζβιάηςκ, αζιεημβεκχξ, αενμβεκχξ ή ιεζς ηδξ ζημιαημεκηενζηήξ μδμφ. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα, δεδυιεκμο ηδξ εονείαξ πνδζδξ ηςκ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ, 

ιπυνμοκ κα εεςνδεμφκ ιεζμ ιεηάδμζδξ, αθμφ θεζημονβμφκ ςξ νεγεναμοάν 

ιζηνμμνβακζζιχκ. 

οκεηηζιχκηαξ υθα ηα παναπάκς δεδμιέκα, ςξ ζημπμί ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ 

ηαεμνίγμκηαζ:  

1) Γζενεφκδζδ - Ακίπκεοζδ ημο είδμοξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο απμζηίγμοκ ηα 

πένζα, ηα ηζκήηα ηδθέθςκα ημο πνμζςπζημφ ημο Σιήιαημξ ηςκ Καθθζενβεζχκ, 

ηαεχξ ηαζ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ηιήιαημξ, υπςξ μζ πάβημζ ενβαζίαξ, ηα 

πθδηηνμθυβζα ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηα ιζηνμζηυπζα. 

2) Σαοημπμίδζδ ηςκ απμιμκςεέκηςκ ζηεθεπχκ. 

3) Μεθέηδ εοαζζεδζίαξ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ιε ηδ δμηζιαζία π2 (chi-square 

test). 

Ζ ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ζημπυ ηδκ ακάδεζλδ ηαζ επζζήιακζδ ημο 

ζμαανυηαημο πνμαθήιαημξ ηδξ θμνείαξ ηαζ ιυθοκζδξ ημο πνμζςπζημφ ηςκ 

κμζδθεοηζηχκ ιμκάδςκ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο οπάνπμοκ ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ ημο, ηαεχξ ηαζ ηδκ επίαθερδ ηδξ μνεήξ ηαζ επζιεθμφξ ηήνδζδξ ηςκ 

ηακυκςκ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ ζημοξ πχνμοξ αοημφξ. 

 
ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζημοξ πχνμοξ ημο Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνίμο 

ημο Πακεπζζηδιζαημφ Νμζμημιείμο Αθελακδνμφπμθδξ. Σμ οθζηυ ηδξ ιεθέηδξ 
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απμηέθεζακ ηαθθζένβεζεξ, μζ μπμίεξ ζοθθέπεδηακ απυ ηα πένζα, ηα ηζκδηά 

ηδθέθςκα, ηα πνμζςπζηά ακηζηείιεκα (ηθεζδζά, πανηζά, ζηοθυ ), πμο θένεζ ημ 

πνμζςπζηυ ημο ηιήιαημξ ζηζξ πνμζηαηεοηζηεξ πμδζέξ ενβαζίαξ ημο. 

Γεζβιαημθδρία, επίζδξ, πναβιαημπμζήεδηε ηαζ απυ ημ αροπμ οθζηυ ημο 

πενζαάθθμκηα πχνμο, υπςξ μζ επζθάκεζεξ ενβαζίαξ, μζ πάβημζ, ηα πθδηηνμθυβζα 

ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηςκ, αθθά ηαζ μζ ζηαεενεξ ηδθεθςκζηέξ ζοζηεοέξ πμο 

ανίζημκηαζ ζημκ πχνμ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεδιενζκα απμ ημ πνμζςπζηυ ηαηα 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. Πναβιαημπμζήεδηακ δφμ (2) δεζβιαημθδρίεξ. Ζ 

πνχηδ ημκ Ημφθζμ ημο 2012 ηαζ δεφηενδ ημκ Οηηχανζμ ημο ζδίμο πνυκμο. 

Δπζπεζνήεδηε δ ιεθεηδ ημο απμζηζζιμφ ζε δζαθμνεηζηεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεδηεξ, 

αθθα υπςξ απμδείπεδηε ζηδ ζοκέπεζα δεκ επδνέαζε δναζηζηα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ιζηνμαίςκ ζημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο. οκμθζηά, ζοθθέπεδηακ ηαζ 

ηαθθζενβήεδηακ ελδκηα (60) ζοκμθζηά δείβιαηα, απμ ηα μπμία ηα είημζζ (20) 

εθήθεδζακ απυ ημ έιροπμ δοκαιζηυ ημο ηιήιαημξ, υπςξ βζαηνμί, εζδζημί ηαζ 

εζδζηεουιεκμζ ηαζ ηεπκμθυβμζ - παναζηεοαζηέξ, ηονίςξ απυ ηα πένζα αοηχκ ηαζ ηα 

ηζκδηά ημοξ ηδθέθςκα. Σα οπυθμζπα ζανάκηα (40) δείβιαηα ζοθθέπεδηακ απυ 

ημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, υπςξ πάβημζ, πθδηηνμθυβζα, ζηαεενέξ ηδθεθςκζηεξ 

ζοζηεοέξ ηαζ ιζηνμζηυπζα. 

 

Θξεπηηθά πιηθά 

 

Σα ενεπηζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ επελανβαζία ηαζ ζοκηήνδζδ 

ηςκ δεζβιάηςκ εζκαζ: 1) MacConkey agar, 2) Nutrient agar, 3) Muller Hinton agar II, 

4) Blood agar (Σνοαθία ιε αζιαημφπμ άβαν, 5% αίια πνμαάημο), 5) Sabouraux 

agar, 6) Δπςαζηζημί γςιμί Bruth, 7) Θνεπηζημί γςιμί ιε 10% βθοηενυθδ, βζα ηδ 

ζοκηήνδζδ ηςκ ζηεθεπςκ ζε ζοκεήηεξ -40 μC. 

Σα πενζζζυηενα απυ ηα οθζηά παναζηεοάγμκηαζ ζημ ίδζμ ημ Μζηνμαζμθμβζηυ 

Δνβαζηήνζμ ημο Νμζμημιείμο ιαξ, απμ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, ηάης απυ 

αοζηδνμφξ ηακυκεξ ακαζφζηαζδξ ηαζ απμζηείνςζδξ. 

  

Μέζνδνο 

 

Ζ δεζβιαημθδρία έβζκε ιε ααιααημθυνμοξ απμζηεζνςιέκμοξ ζηοθεμφξ. Σα 

δείβιαηα ζοθθέπεδηακ απυ ηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ηςκ πενζχκ ημο 

πνμζςπζημφ, ηα ηζκδηά ημοξ ηδθέθςκα, αθθά ηαζ απυ δζαθμνεηζηά ζδιεία ημο 

πχνμο ενβαζίαξ. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεήεδηε δ παναηάης δζαδζηαζία: 1) Οζ 

ζηοθεμί ειπμηίζηδηακ ζε εζδζημφξ ενεπηζημφξ γςιμφξ Bruth ηαζ επςάζηδηακ ζε 

αενυαζεξ ζοκεήηεξ, βζα 24 χνεξ, ζε ηθζαάκμοξ ζημοξ 37μC, 2) Μεηά ηδκ πνχηδ 

διένα επχαζδξ, αημθμφεδζε ειαμθζαζιυξ ηςκ γςιχκ ζε ηνοαθία ιε ενεπηζηά 

οθζηά, υπςξ Blood agar, Mac Conkey agar, Sabouraux agar ηαζ δ επχαζδ αοηχκ 

βζα άθθεξ 24 χνεξ, ζε ηθίαακμ ηςκ 37oC, 3) Αημθμφεδζε δ αλζμθυβδζδ ηςκ 

απμζηζχκ πμο ακαπηφπεδηακ ζηα ηνοαθζα ηαζ μζ ακαηαθθζένβεζεξ ηςκ ζηεθεπχκ, 
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υπμο ηνίεδηε ακαβηαίμ. ημ ζηάδζμ αοηυ, έβζκε ηοπμπμίδζδ ηςκ απμζηζχκ ιε 

αάζδ ηδκ ιμνθμθμβία ημοξ, ηυζμ άιιεζα απμ ηδκ εζηυκα ζημ ηνοαθίμ, υζμ ηαζ 

ιέζς δζαθυνςκ πνχζεςκ, υπςξ δ πνχζδ ηαηα Gram. Δπίζδξ, αλζμθμβήεδηακ 

ηαζ μζ αζμπδιζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ ιέζς ηδξ δμηζιαζίαξ ηδξ ηαηαθάζδξ ηαζ 

πδηηάζδξ βζα ημοξ Gram(+) ηυηημοξ ηαζ ηδξ δμηζιαζίαξ ηδξ μλεζδάζδξ βζα ηα 

Gram(-) ζηεθέπδ, 4) Δθεβπμξ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηςκ Gram(+) ζηεθεπχκ ζηδκ 

μλαηζθθίκδ, βζα ημκ εκημπζζιυ MRSA ζηεθεπχκ, έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ δζάποζδξ ζε 

ηνοαθίμ Muller Hinton agar ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο CLSI- Ηακμοάνζμξ 2009, 5) 

Σαοημπμίδζδ ηςκ ιζηνμαίςκ. Πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ αοημιαημπμζδιέκμ 

ζφζηδια Vitek 2, ηδξ εηαζνίαξ Biomerieux, ζημ πχνμ ημο Μζηνμαζμθμβζημφ 

Δνβαζηδνζμο ημο Πακεπζζηδιζαημφ Γεκζημφ Νμζμημιείμο Αθελακδνμφπμθδξ. 

Παναζηεοάζηδηε έκαζχνδια 0,5 McFarland απυ απμζηίεξ ηαθθζενβεζχκ 24 ςνχκ 

ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ ηέζζενα εζδδ ηανηχκ ηαοημπμζήζδξ ηαζ εοαζζεδζίαξ. Γζα 

ηα Gram(-) ζηεθέπδ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ηάνηεξ ηαοημπμίδζδξ GN ηαζ μζ ηάνηεξ 

N103 βζα ημκ έθεβπμ εοαζζεδζίαξ ζε ιζα ζεζνά ακηζαζμηζηχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

εθάπζζηδ ακαζηαθηζηή ζοβηέκηνςζδ (MIC). Ακηίζημζπα βζα ηα Gram(+) ιζηνυαζα 

πμο απμιμκχεδηακ, πνδζζιμπμζήεδηακ ηάνηεξ ηαοημπμίδζδξ GP ηαζ GP613 βζα 

ημκ έθεβπμ εοαζζεδζίαξ ημοξ.  

  
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  

οκμθζηά απυ ηα ελήκηα (60) δείβιαηα πμο εθήθεδζακ απυ έιροπμ ηαζ άροπμ 

οθζηυ, ηα ηνζάκηα έλζ (36) ήηακ εεηζηά ηαζ ακαπηφπεδηακ ιζηνμμνβακζζιμί ζηζξ 

ηαθθζένβεζεξ, είηε Gram(+) είηε Gram(-) ζηεθέπδ. Απυ ηα οπυθμζπα δείβιαηα ηα 

είημζζ έκα (21) ακέπηολακ Gram(+) αάηζθθμοξ, εκχ ιυθζξ ηα ηνία δείβιαηα έδςζακ 

ανκδηζηέξ - ζηείνεξ ηαθθζένβεζεξ.Ακαθοηζηά πανμοζζάγμκαηζ ηα απμηεθέζιαηα 

ζημκ πίκαηα 1 ηαζ ζημ βνάθδια 1. Σα δείβιαηα πμο πάνεδηακ απυ ημκ 

πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ βεκζηά απυ ημ άροπμ πενζαάθθμκ ακένπμκηαζ ζε ζανάκηα 

(40), εκχ ηα οπυθμζπα είημζζ (20) απμηεθμφκ ηα δείβιαηα πμο ζοθθέπεδηακ είηε 

απυ ηα πένζα, είηε απυ ηα ηζκδηά ηδθέθςκα ημο πνμζςπζημφ ημο ηιήιαημξ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ, πμο έθενακ ηδ ζηζβιή ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ζηζξ πνμζηαηεοηζηέξ ημοξ 

πμδζέξ. Απυ ηα ηνζάκηα έλζ (36) εεηζηά δείβιαηα απμιμκχεδηακ ηέζζενα (4) 

ηονίςξ είδδ ιζηνμαίςκ: Staphylococcus Epidermidis, Staphylococcus Aureus, 

Pseudomonas Aeruginosa, E. coli. ημ ιεβαθφηενμ ανζειυ δεζβιάηςκ, 22 (61,10%) 

απμιμιμκχεδηε ιυκμ έκα είδμξ ιζηνμμνβακζζιμφ ζηα ηνοαθία ηςκ ηαθθζενβεζχκ 

εκχ ζηα οπυθμζπα 14 (38,90%) απμιμκχεδηακ απυ ηζξ ηαθθζένβεζεξ δφμ είδδ 

ιζηνμαίςκ, ηονίςξ Gram (+) ηυηηςκ. Απυ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ Staphylococcus 

Aureus πμο απμιμκχεδηακ, ζοκμθζηά 27 ζηεθέπδ, ηα 22 (81,48%) ήηακ MSSA 

ζηεθέπδ, εκχ ηα οπυθμζπα 5 (18,52%) ήηακ MRSA. ημκ πίκαηα 2, θαίκεηαζ 

ακαθοηζηά μ ανζειυξ ηςκ απμιμκςεέκηςκ ζηεθεπχκ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ. Να επζζδιακεεί μηζ δ ιέζδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ιζηνμαίςκ - απμζηζχκ 

ζηα ηνοαθία ήηακ > απμ 105 cfu/ml. 
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Θετική (+)

GR+ βάκιλλοι

Στείρες καλλιέργειες

 
 
Γξάθεκα 1. Απμηεθέζιαηα ηαθθζενβεζχκ. 

 

 

Γείγκαηα απν ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

ηδ ιεθέηδ ζοιιεηείπακ πέκηε ζοκμθζηά ιέθδ απυ ημ πνμζςπζηυ ημο ηιήιαημξ 

ηςκ ηαθθζενβεζχκ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ ήηακ ζαηνυξ επζιεθδηήξ, ηα ηνία ιέθδ 

εζδζηεουιεκμζ ζαηνμί πμο ενβάγμκηακ ηαεδιενζκά εηείκμ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ζημ 

ηιήια ηαζ ημ ηεθεοηαίμ άημιμ ήηακ ηεπκμθυβμξ παναζηεοάζηνζα, δ μπμία 

ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ παναζηεοή ηαζ επελενβαζία ηςκ δεζβιάηςκ. Μεηά ημ 

πέναξ ηςκ δφμ δεζβιαημθδρζχκ ζοκμθζηά ζοθθέπεδηακ δέηα (10) δείβιαηα. Απυ 

ηα ζοβηεηνζιέκα δείβιαηα, ηα δφμ (20,00%), έδςζακ ανκδηζηέξ - ζηείνεξ 

ηαθθζένβεζεξ. Αθθα δφμ δείβιαηα, (20,00%), ακέπηολακ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ Gram (+) 

αάηζθθμοξ, μζ μπμίμζ εεςνμφκηαζ θοζζμθμβζημί πθςνίδα ημο πενζαάθθμκημξ πςνίξ 

ζδιακηζηή παεμβυκμ δνάζδ. Σέθμξ, ανέεδηακ έλζ (6) εεηζηά δείβιαηα, (60,00%),  

απυ ηα πένζα ημο πνμζςπζημφ απυ ηα μπμία ζε έκα (1) απμιμκχεδηε Gram (-) 

ααηηδνίδζμ – Pseudomonas Aeruginosa – ηαζ ζε άθθα ηνία (3) απμιμκχεδηε ςξ 

ιμκμπθςνίδα St. Epidermidis ιε ζοβηέκηνςζδ > 106, εκχ ζε δφμ (2) δείβιαηα 

απμιμκχεδηακ δφμ είδδ Gram (+) ηυηηςκ, έκα ζηεθεπμξ St. Epidermidis ηαζ έκα 

ζηέθεπμξ St. Aureus. Να ζδιεζχεευ υηζ ηάκεκα απυ ηα δφμ ζηεθέπδ St. Aureus 

πμο δεκ απμηεθεί MRSA ζηέθεπμξ.  
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Δηδνο κηθξνβίνπ St. aureus St. epidermidis Ps. Aeruginosa E. Coli 

Ανζειμξ 

απμιμκςεεκηςκ 

ζηεθεπχκ 

27 21 1 1 

 

Πίλαθαο 2. Ανζειυξ απμιμκςεέκηςκ ζηεθεπςκ ζοκμθζηά. 

 
 

ΔΙΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  ΘΔΤΙΚΩΝ 

ΓΔΙΓΜΑΤΩΝ

27
21

1 1

st.aureus

st. epidermidis

E.coli

Ps.aeruginosa

 
 

Γξάθεκα 2. Δίδδ ιζηνμαίςκ ζημ ζφκμθμ ηςκ εεηζηχκ δεζβιάηςκ. 

 

Γείγκαηα απν θηλεηά ηειέθσλα 

 

οκμθζηά ζοθθέπεδηακ δέηα (10) δείβιαηα απμ ηα ηζκδηά ηδθέθςκα ημο 

πνμζςπζημφ απυ ηα μπμία ηα επηά (7) ήηακ εεηζηά ζε παεμβυκμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ, ηα δφμ ζε Gram (+) αάηζθθμοξ, εκχ ιυθζξ έκα δείβια έδςζε 

ανκδηζηή ζηείνα ηαθθζένβεζα. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ηα επηά 

εεηζηά δείβιαηα ακέπηολακ ζηα ηνοαθία δφμ είδδ ιζηνμαίςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

Gram (+) ηυηηςκ. Δκα  St. Aureus ηαζ έκα St. Epidermidis. Κακέκα απυ ηα 

παναπάκς ζηεθέπδ ημο πνοζίγμκηα ζηαθοθμηυηημο δεκ ανέεδηε ακεεηηζηυ ζε 

ιεεοηζθθίκδ - μλαηζθθίκδ (MRSA). 
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Αριθμός στελετών ποσ απομονώθηκαν απο τα 

τέρια τοσ προσωπικού 

2

5
2

1

2
St. Aureus

St. Epidermidis

pseudomonas aeruginosa

βάκιλλοι

Αρνητικές στείρες

 
Γξάθεκα 3. ηεθέπδ πμο απμιμκχεδηακ απυ ηα πένζα ημο πνμζςπζημφ. 

 

 

Γείγκαηα απφ  ην άςπρν πεξηβαιινλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

 

ημ άροπμ πενζαάθθμκ ημο Σιήιαημξ ηςκ Καθθζενβεζχκ, δ δεζβιαημθδρία έβζκε 

απυ: 

1. Πάβημοξ ενβαζίαξ. 

2. Πθδηηνμθυβζα δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ πμκηίηζα. 

3. ηαεενεξ ζοζηεοέξ ηδθεθχκμο 

4. Μζηνμζηυπζα. 

οκμθζηά ζοθθέπεδηακ ζανάκηα (40) δείβιαηα, ηα μπμία ηαθθζενβήεδηακ ηαζ ζηδ 

ζοκεπεζα αλζμθμβήεδηακ. Απμιμκχεδηακ δομ (2) είδδ Gram (+) ηυηηςκ, 
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Δπηδεξκηθφο  ζηαθπινθνθθνο  ηαζ  ρξπζίδσλ  ζηαθπινθνθθνο  ηαζ  έκα  (1)  είδμξ 

Gram (-) ααηηδνζδίμο, Escherichia Coli. Μυθζξ έκα (1) δείβια απυ ημ άροπμ 

πενζαάθθμκ έδςζε ανκδηζηδ - ζηείνα ηαθθζένβεζα, εκχ ζε δεηαεπηά (17) 

ηαθθζένβεζεξ απμιμκχεδηακ Gram (+) αάηζθθμζ. Ακαθοηζηά πανμοζζάγεηαζ ζημκ 

παναηάης πίκαηα μ ανζειυξ ηςκ ιζηνμαίςκ πμο απμιμκχεδηακ 

 

 

                                   S.epidermidis                   S. aureus   

Ακηζαζμηζηά   

                                          MIC                              MIC    

Benzylpenicillin   <=0.03- S              <=0.03- S    

Oxacillin   <=0.25- S              <=0,25- S   

Imipenem   <=1     - S   <=1     - S     

Gentamicin   <=0,5  - S   <=0,5  - S     

Ciprofloxacin                   1     - S   <=0,5  - S     

Moxifloxacin    <=0,25- S              <=0,25- S    

Erythromycin               <=0.25- S   <=0.25- S     

Clindamycin        4     - R             <=0.25- S     

Quinopristin/Dalfop.  <=0,25- S                  0 ,5 - S     

Linezolid          2    - S      2     - S    

Daptomycin          1    - S                  1     - S   

Teicoplanin          8    - S    <=0.5 - S     

Vancomycin          1    - S          1   - S     

Tigecycline     <=0,12- S              <=0,12- S    

Trimeth/Sulfa                 <=10   - S               <=10   - S    

  

 

Πίλαθαο 3. Απμηεθέζιαηα εθέβπμο εοαζζεδζίαξ ηςκ ζηεθεπχκ  St. Aureus ηαζ St. 

Epidermidis πμο απμιμκχεδηακ απυ ηα πένζα ημο πνμζςπζημφ. MIC - minor 

inhibitor   concentration,   ιζηνυηενδ    ακαζηαθηζηή    ζοβηέκηνςζδ,   R-ακεεηηζηυ, 

S-εοαίζεδημ, I-ιεηνίςξ εοαίζεδημ. 
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Δίκαζ ζδιακηζηυ κα επζζδιακεεί ημ βεβμκυξ υηζ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ 

ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ απμιμκχεδηακ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 78,2%  

ζηεθέπδ  πνοζίγμκηα ζηαθοθυημηημο, εκχ απυ ηα δεηαμηηχ (18) ζηεθέπδ, ηα πέκηε 

(5) ήηακ ακεεηηζηά ζηδκ ιεεζηοθθίκδ (MRSA).  

ημκ πίκαηα 4 ηαηαβνάθεηαζ δ εοαζαζεδζία ηςκ MRSA ζηεθεπχκ πμο 

εκημπίζεδηακ.  

Οθα ηα Gram (+) ιζηνυαζα πμο απμιμκχεδηακ ήηακ εοαίζεδηα ζηδκ αακημιοηίκδ. 

Σμ ιμκαδζηυ Gram (-) ζηέθεπμξ, E. Coli, πμο απμιμκχεδηε, οπμαθήεδηε ζε 

έθεβπμ εοαζζεδζίαξ ιε ημ αοημιαημπμζδιέκμ ζφζηδια Vitek 2 ηαζ είκαζ 100% 

εοαίζεδημ ζηζξ ηζκμθυκεξ ζηζξ αιοκμβθοημζθζδεξ ηαζ ηανααπεκέιεξ. Γεκ ακήηεζ 

ζηδκ μιάδα ηςκ πμθοακεεηηζηχκ εκδμκμζμημιεζαηχκ ζηεθεπχκ. 

 

 

Ακηζαζμηζηά                                                      MIC    

Benzylpenicillin                             >=0.5- R   

Oxacillin                                         >= 4-   R   

Imipenem                 <=1    - S     

Gentamicin                 <=0,5  - S     

Ciprofloxacin                                  1    - S     

Moxifloxacin                            <=0,25- S    

Erythromycin                 >= 8 -    R   

Clindamycin                             >= 8 -  R    

Quinopristin/Dalfop.               1   - S     

Linezolid                      2     - S    

Daptomycin                             >=8    - R   

Teicoplanin                  >=32 - R     

Vancomycin                        1   - S     

Tigecycline                 <=0,12- S       

 

 

Πηλαθαο 4. Έθεβπμξ εοαζζεδζζαξ MRSA ζηεθεπχκ. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

  

Σμ πνμζςπζηυ ηςκ κμζμημιεζαηχκ ζδνοιάηςκ είκαζ πζεακυ κα εηηεεεί ζε 

επζηίκδοκμοξ αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ - ιζηνμνβακζζιμφξ, μζ μπμίμζ ζημ πχνμ ημο 

Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνζμφ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηα πνμξ ελέηαζδ 

ιμθοζιαηζηά αζμθμβζηά δείβιαηα. οκήεςξ μζ πανάβμκηεξ αοημί δεκ είκαζ μναημί 

δζα βοικμφ μθεαθιμφ, επμιέκςξ δεκ δίκεηαζ δ δέμοζα πνμζμπή ζημοξ ηζκδφκμοξ 

πμο εβηοιςκεί δ επαββεθιαηζηή εηεεζδ ζε αοημφξ. 

Σμ 1861, πνχημξ μ Semmelweiss έδεζλε υηζ ιε ηα επζιμθοζιέκα πένζα ημο 

ζαηνμκμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ιεηαθένμκηαζ ιζηνυαζα. Πμθθέξ είκαζ μζ 

επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ ηαηά ηαζνμφξ πμο απμδεζηκφμοκ μηζ μζ ιμθοζιέκεξ 

επζθάκεζεξ απυ ημ κμζμημιεζαηυ πενζαάθθμκ πμθθέξ θμνέξ ειπθέημκηαζ ζηδ 

ιεηάδμζδ ιζηνμαίςκ. Μενζηέξ ιάθζζηα απυ αοηέξ επζζδιαίκμοκ ημ νυθμ ηςκ 

πενζχκ ζηδ ιεηάδμζδ ηςκ ιζηνμαίςκ αοηχκ. ε άθθεξ πάθζ ιεθέηεξ, δίκεηαζ 

ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδ πνήζδ ηςκ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ ηαζ ημκ απμζημζιυ ημοξ 

απυ ζηεθέπδ πμο πμθθέξ θμνέξ επζηίκδοκα βζα ηδκ οβεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζδιακηζηά ζηδ δζαζπμνά ημοξ. 

Αλζμζδιείςηα είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ενεοκχκ πμο έπμοκ δζελαπεεί ιε ζημπυ ημκ 

έθεβπμ απμζηζζιμφ πενζχκ ηαζ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ, υπςξ π.π. ιεθέηδ ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία ιεηά απυ ηδ ζοθθυβδ δεζβιάηςκ απυ ηζκδηά ηδθέθςκα 

ζαηνμκμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα αοηχκ, απμδείπεδηε υηζ ημ 

94,5% ηςκ δεζβιάηςκ έθενακ δζαθμνεηζημφ βέκμοξ ααηηήνζα, αθθά υπζ 

δαζθμνεηζηά απυ αοηά πμο απμιμκχεδηακ ζηα πενζα ημοξ. Απυ ημ 31,3% ηςκ 

δεζβιάηςκ απμιμκχεδηακ Gram (-) ζηεθέπδ, απυ ηα μπμία μνζζιέκα ήηακ 

ακεεηηζηά εκδμκμζμημιεζαηά ζηεθέπδ, εκχ απυ ημ 52% ηςκ St. Aureus πμο 

απμιμκχεδηακ, ημ 39,5% δήακ MRSA, ηαηαθήβμκηαξ ζημ ζοιπέναζια ηδξ 

δζαζηαονμφιεκδξ ιυθοκζδξ πενζχκ ηαζ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ (Ulger ηαζ ζοκ., 

2009). 

Πμθοάνζειεξ είκαζ επίζδξ ηαζ μζ ιεθέηεξ πμο έπμοκ δζαηοπχζεζ ηδκ οπυεεζδ υηζ 

ηα πθδηηνμθυβζα ηςκ οπμθμβζζηχκ ζημοξ πχνμοξ ηςκ κμζμημιείςκ ζοιαάθθμοκ 

ζδιακηζηά ζηδ ιεηάδμζδ ιζηνμαίςκ, θυβς ηδξ δδιζμονβίαξ θμνείαξ ζηα πένζα ημο 

πνμζςπζημφ ηαηά ηδκ επαθή ιε ηδ ιμθοζιέκδ επζθάκεζα ηςκ πθδηηνμθμβίςκ. 

Γοζηοπχξ, ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μ ιέζμξ υνμξ ζοιιυνθςζδξ ιε ηζξ μδδβίεξ βζα 

ηδκ οβζεζκή ηςκ πενζχκ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ πχνμ ηδξ οβείαξ δζεεκχξ είκαζ 

πενίπμο 40%, βεβμκυξ πμο ελδβεί ηδ ζοπκή επζιυθοκζδ ηςκ πθδηηνμθμβίςκ ιε 

παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ.  

Ο ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ήηακ μ έθεβπμξ ημο απμζηζζιμφ ημο Μζηνμαζμθμβζημφ 

Δνβαζηδνίμο, χζηε έιιεζα κα εθεβπεεί ηαζ μ ααειυξ ηήνδζδξ ηςκ ηακυκςκ 

οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ, ιυθζξ ημ 5% ηςκ δεζβιάηςκ απυ ημ 

έιροπμ ηαζ άροπμ οθζηυ έδςζε ανκδηζηέξ - ζηείνεξ ηαθθζένβεζεξ, εκχ ημ 35% 

ακέπηολακ Gram (+) ααηίθθμοξ, ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ 
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θοζζμθμβζηήξ πθςνίδαξ ημο πενζαάθθμκημξ, άνα είκαζ ιδ αλζμθμβήζζιμζ. ηδκ 

πθεζμκυηδηά ημοξ, ηα απμιμκςεέκηα ζηεθέπδ ήηακ Gram (+) ηυηημζ ηαζ ηονίςξ 

πνοζίγμκηεξ ζηαθοθυημηημζ, 27 ζοκμθζηά ζηεθέπδ, απυ ηα μπμία ιυθζξ ημ 5% 

ήηακ MRSA. Θα πνέπεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ απμιμκχεδηακ ζηεθέπδ MRSA 

απυ ηα δείβιαηα ηςκ πενζχκ ηαζ ηςκ ηζκδηχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ,αθθά ιυκμ απυ ημ 

άροπμ πενζαάθθμκ.  

Απυ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ δεζβιάηςκ ιυθζξ ημ 3,33% ήηακ Gram (-) ζηεθέπδ, 

εοαίζεδηα ζηα πενζζζυηενα ακηζαζμηζηά, υπζ υιςξ πμθοακεεηηζηά. Με αάζδ ηα 

ζημζπεία αοηά, επζζδιαίκεηαζ υηζ ημ πoζμζηυ απμζηζζιμφ ηζκδηχκ υπςξ ανέεδηε 

ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ημο πμζμζημφ άθθςκ ενεοκχκ 

πμο έπμοκ παναβιαημπμζδεεί ζε άθθα κμζμημιεία ηαζ ηθζκζηέξ. 

Ο απμζηζζιυξ ζηα ηζκδηά ηδθέθςκα έθηαζε ημ 70%, πμζμζηυ ιζηνυηενμ ζε 

ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ιεθέηεξ, ζε ηάπμζεξ απυ ηζξ μπμίεξ ζοκακηχκηαζ πμζμζηά 

ιέπνζ 94,5%. Πανυθμ πμο υθα ηα εεηζηά δείβιαηα ακέπηολακ δομ είδδ ιζηνμαίςκ, 

ηα ζηεθέπδ πμο απμιμκχεδηακ δεκ ακηζπνμζχπεοακ εκδμκμζμημιεζαηά 

ακεεηηζηά ζηεθέπδ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ ζημ ενβαζηήνζμ ηδνμφκηαζ 

ζηακμπμζδηζηά μζ ηακυκεξ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ απυ ημ πνμζςπζηυ. Σμ 

ζοιπέναζια αοηυ ζοκάβεηαζ, δεδμιέκμο υηζ απυ ηζξ ηαθθζένβεζεξ ηςκ δεζβιάηςκ 

ηςκ πενζχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ απμιμκχεδηακ ιζηνμμνβακζζιμί, Gram (+) ηαζ 

Gram (-), μζ μπμίμζ ζοκακηχκηαζ ηαζ ζηδκ ημζκυηδηα, εοαίζεδηα ζηεθέπδ ηαζ υπζ 

πμθοακεεηηζηά, υπςξ αοηά πμο απμιμκχκμκηαζ, ηονίςξ, ζε ηα εκδμκμζμημιεζαηά 

δείβιαηα. 

Δλεηάγμκηαξ ημκ απμζηζζιυ ζημ άροπμ πενζααθθμκ ημο ενβαζηδνίμο, πάβημζ 

ενβαζίαξ, πθδηηνμθυβζα δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ιζηνμζηυπζα, 

δζαποζηχεδηε υηζ ηονζανπμφκ ηα ζηεθέπδ ημο πνοζίγμκηα ζηαθοθμηυηημο ηαζ 

αημθμοεμφκ αοηά ημο επζδενιζημφ. Μυκμ ζε έκα δείβια απμιμκχεδηε Δ.Coli. Σα 

πθδηηνμθυβζα ζηδκ πανμφζα ένεοκα ζε πμζμζηυ 33,3% έδςζακ εεηζηέξ ζε 

παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, πμζμζηυ ηαηά πμθφ ιζηνυηενμ απυ ιεθέηεξ ζε 

άθθα ενβαζηήνζα κμζμημιείςκ, υπμο ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ακενπυηακ ζημ 

87,5%. Τρδθυ πμζμζηυ εεηζηχκ ηαθθζενβεζχκ απυ πθδηηνμθυβζα, 95%, 

ακαθένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία (Schultz ηαζ ζοκ.), ηάπμζα απμ ηα μπμία ακεεηηζηά 

ζηδκ αακημιοηίκδ, αθθά ηαζ Gram (-) ααηηδνίςκ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ δεκ 

απμιμκχεδηακ απυ ημκ πενζααθθμκηα πχνμ μφηε ζηεθέπδ Acinetobacter spp, 

Klebsiella spp, υπςξ ζε άθθεξ ιεθέηεξ. Σέθμξ δεκ ανέεδηε πμθοακημπή ζηα 

απμιμκςεέκηα παεμβυκα. 

διακηζηυ υιςξ εα πνεπεζ κα παναηηδνζζεεί ημ βεβμκυξ ηδξ απμιυκςζδξ 

ζηεθεπχκ MRSA απυ ηα δείβιαηα ηςκ πθδηηνμθμβίςκ, ηςκ ιζηνμζημπίςκ ηαζ ηςκ 

πάβηςκ ενβαζίαξ. Σμ πμζμζηυ ηςκ MRSA απμηεθεί δείηηδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

οβζεζκήξ εκυξ κμζμζημιείμο. ε ιεθέηεξ πμο παναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ Δθθαδα, 

δ ζοπκυηδηα απμιυκςζδξ οπμθμβίγεηαζ ημ 1997 ζημ 41%. Ζ αολακυιεκδ 

ελάπθςζδ ημοξ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ, έπεζ δδιζμονβήζεζ ζμαανυηαηα πνμαθήιαηα 

ζηδκ ακηζιζηνμαζαηή εεναπεία.  
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οιπεναζιαηζηά, μζ ιζηνμμνβακζζιμί πμο απμιμκχεδηακ ζηδ ιεθέηδ απμζηζζιμφ 

ημο πνμζςπζημφ ηαζ ημο πχνμο ημο Μζηνμαζμθμβζημφ Δνβαζηδνίμο δεκ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηα πμθοακεεηηζηά ζηεθέπδ πμο οπάνπμοκ ηαζ εοεφκμκηαζ βζα ηζξ 

εκδμκμζμημιεζαηέξ θμζιχλεζξ ηαζ δεκ εέημοκ ζε άιεζμ ηίκδοκμ ηδ γςή ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Πανυθα αοηά δ εθανιμβή ηαζ δ επζιεθήξ ηήνδζδ πνμθδπηζηχκ 

ιέηνςκ, υπςξ ημ πθφζζιμ ηςκ πενζχκ, δ πνήζδ βακηζχκ ηαζ δ ηαηηζηή 

απμθφιακζδ ηςκ επζθακεζχκ ενβαζίαξ επζαάθμκηαζ, χζηε κα δζαημπεί δ αθοζίδα 

ιεηάδμζδξ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ ηαζ δ ιυθοκζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιε 

εκδμκμζμημιεζαηά ζηεθέπδ ιζηνμαίςκ. 
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STUDY OF MICROBIAL COLONIZATION  
IN WORKERS AND LIFELESS ENVIRONMEN  
OF MICROBIOLOGY LABORATORY 
 

I. Georgiadou1,2, M. Panopoulou1,2, A. Zissimopoulos1,3
 and T.C. Constantinidis1,4 

 

1. Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace in cooperation with Departments of Public Health and Nursing A, 

Athens Technological Educational Institute, 2. Laboratory of Microbiology, School of Medicine, 

Democritus University of Thrace, 3. Laboratory of Nuclear Medicine, School of Medicine, 

Democritus University of Thrace, 4. Laboratory of Hygiene and Environmental Protection, School of 

Medicine, Democritus University of Thrace. 

 

Abstract: The aim of this study was the investigation of the kind of microorganisms 

which colonize on the hands and mobile phones of the staff who work at the 

microbe culturing department of the Microbiology lab at Alexandroupoli‟s University 

Hospital, and also the recording of the microorganisms that colonize the 

surroundings of the lab. The study material consisted of cultures which were 

selected in two different samplings with sterilized cotton swabs. Totally 60 samples 

were cultivated. 20 of them were received from the manpower of the Department, 

such as doctors, specialists and trainees and technologists- manufacturers. The 

rest 40 were received from the work place, such as workbenches, computer 

keyboards, corded phones and microscopes. The identification of the isolated 

microorganisms was held with the automated system Vitek-2 of the Biollerieux 

company. Sensitivity test of the MRSA strains was held with the disc diffusion 

method, according to CLSI 2009, with gradient concentration of oxakilline. 60% 

from the total samples gave positive cultures in pathogenic microorganisms, while 

35% Gram(+) positive bacilluses were isolated and only 5% were sterile negative. 

From all these cultures 27 strains of Staphylococcus Aureus were isolated , 21 

strains of Staphylococcus Epidermidis, 1 strain PS. Aeruginisa and 1 strain E.Coli. 

60% of the samples taken from the staff‟s hands gave positive cultures in 

pathogenic microorganisms. Only 1 strain was Gram(-) negative bacteria Ps. 

Aeruginosa, 5 strains of St. Epidermidis and 2 strains of St. Aureus. All of them 

were MSSA strains. As it concerns the colonization test of the staff‟s mobile 

phones, 70% of the cultures developed pathogenic microorganisms only Gram(+)  

(St. Aureus and St. Epidermidis), with no identification of MRSA strains. From the 

samples taken from the lifeless working place  only  1 gave sterile - negative 

culture, while 27 strains Gram(+), 9 St. Epidermidis, 13 St. Aureus (MSSA) and 5 

strains St Aureus resistant in oxacillin were isolated. From the computer 

Keyboards, 1 strain E. Coli was isolated which was 100% sensitive in 

aminoglycosides, quinolones and carbapenemes. The same happened with Ps. 

Aeruginosa which isolated on the staff‟s hands.  
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ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΓΑΚΡΤΓΟΝΧΝ  
ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  
(Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ) 
ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ Μ.Α.Σ. 
(Χ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΚΘΔΖ) 
 
Δ. Κνηδακπνπγηνύθ, Γ. Υαδόιηαο ηαζ Θ.Κ. Κωλζηαληηλίδεο   
 

Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ Τβζεζκή ηαζ Αζθάθεζα ηδξ Δνβαζίαξ, Tιήια Ηαηνζηήξ, 

Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ, ζε ζφιπναλδ ιε ηα Σιήιαηα Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ ηαζ 

Νμζδθεοηζηήξ, Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ηδνοια Αεήκαξ. 

 

Πεξίιεςε: ημπυξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ είκαζ κα πνμζεββίζεζ ημ εέια ηδξ πνήζδξ 

ιέζςκ ηαηαζημθήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ εέια ηδξ πνήζδξ πδιζηχκ αενίςκ, ηα 

μπμία είκαζ ημζκχξ βκςζηά ςξ δαηνοβυκα. οβηεηνζιέκα, δζενεοκάηαζ δ επίδναζδ 

ηςκ πδιζηχκ αενίςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ CS δαηνοβυκςκ, ζηδ δδιυζζα οβεία, ηαεχξ 

ηαζ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηςκ Μμκάδςκ Απμηαηάζηαζδξ Σάλδξ (ΜΑΣ). Δίκαζ 

αδζαιθζζαήηδημ βεβμκυξ υηζ βζα πνυκζα ηχνα, ηα δαηνοβυκα απμηεθμφκ ζφκδεεξ 

ιέζμ ηαηαζημθήξ ηςκ δζαδδθχζεςκ ή άθθςκ ιαγζηχκ εηδδθχζεςκ, υπζ ιυκμ ζηδ 

πχνα ιαξ, αθθά ηαζ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ. Δπζπθέμκ, πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ 

επζαεααζχζεζ ηδκ ημλζηυηδηα ηαζ ηζξ επζαθααείξ ζοκέπεζεξ ημο δαηνοβυκμο αενίμο 

CS ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Σέθμξ δζενεοκάηαζ ηαηά πυζμκ δ πνήζδ ηςκ 

δαηνοβυκςκ είκαζ επζαθααήξ βζα ηδ δδιυζζα οβεία ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ ηςκ ενβαγμιέκςκ αζηοκμιζηχκ ηςκ Μ.Α.Σ. Δπζζδιαίκεηαζ δ 

επζηζκδοκυηδηα πνήζδξ ηςκ δαηνοβυκςκ ζημ ακενχπζκμ ζχια, ηαεχξ ηαζ ηζξ 

ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηανηζκμβέκεζδ ηαζ δζάθμνα 

πνμαθήιαηα ζηζξ έβηοεξ βοκαίηεξ. Ζ πανμφζα ένεοκα επζηεκηνχεδηε ζηζξ 

επζπηχζεζξ ηςκ δαηνοβυκςκ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ηςκ Μ.Α.Σ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ 

ημοξ. Θα ιπμνμφζακ αοηά ηα πδιζηά αένζα κα επδνεάζμοκ ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ εκυξ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηςκ Μ.Α.Σ.; Ακαθοηζηυηενα, ζημ πνχημ 

ιένμξ βίκεηαζ ακαθμνά ζημκ μνζζιυ ηςκ δαηνοβυκςκ, ζηα είδδ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ, 

ζηζξ επζδνάζεζξ ημοξ ζημκ μνβακζζιυ ηαζ ηδ δδιυζζα οβεία, ηαεχξ ηαζ ιέηνα 

πνμζηαζίαξ πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ζε πζεακή έηεεζδ ζε δαηνοβυκα. 

Αημθμφεςξ ακαθένεηαζ δ δζάζηαζδ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ημ 

παβηυζιζμ, αθθά ηαζ εθθδκζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ. ημ δεφηενμ ιένμξ βίκεηαζ 

θυβμξ βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ Μ.Α.Σ., βζα ηδ πνήζδ ηςκ δαηνοβυκςκ ςξ ιέζμ 

ηαηαζημθήξ, βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ηαζ ηζξ 

μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ ηέθμξ ζημοξ εακάημοξ πμο έπμοκ ζδιεζςεεί απυ νήρδ 

δαηνοβυκςκ ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία. διακηζηά πνμαθήιαηα βμκζιυηδηαξ 

δδιζμονβεί επίζδξ δ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ αθημυθ. Ζ πμθφςνδ ενβαζία 
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ηαεδιενζκά ιπμνεί κα ηνζπθαζζάζεζ ημκ ηίκδοκμ αθημμθζζιμφ ζημοξ κεανήξ 

δθζηίαξ εκήθζηεξ. Ο πχνμξ ενβαζίαξ υπμο μ ενβαγυιεκμξ πενκά πμθθέξ χνεξ 

ηαεδιενζκά βίκεηαζ μζηείμξ ηαζ ζοπκά επζηναηεί ηθίια ημζκςκζηυηδηαξ πμο ιπμνεί 

κα ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ αθημυθ. 

 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σα δαηνοβυκα ζοκζζημφκ ιέζμ ηαηαζημθήξ δζαδδθχζεςκ ηυζμ ζηδ πχνα ιαξ 

υζμ ηαζ παβηυζιζα. Πανά ηζξ δζααεααζχζεζξ υηζ εεςνείηαζ ήπζμ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ ηαηαζημθήξ εάκ εθανιμζεεί ζφιθςκα ιε ημοξ 

πνμαθεπυιεκμοξ ηακμκζζιμφξ, επζηναηεί έκημκδ ακδζοπία ηυζμ ζημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ, υζμ ηαζ ζηα ζοκδζηάηα ηςκ Δθθήκςκ αζηοκμιζηχκ ηαζ ηςκ Μ.Α.Σ., 

πμο μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ άιεζδ ειπεζνία ημοξ. Αοηή δ ακδζοπία 

εκζζπφεηαζ επίζδξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ έπεζ οπάνλεζ επίζδιδ βκςιάηεοζδ ημο 

ηάπμζαξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ πμο κα θέεζ ηαεανά πςξ ηα δαηνοβυκα είκαζ 

αηίκδοκα βζα ηδκ οβεία. 

Έπμοκ βίκεζ πμθθέξ ιεθέηεξ άθθςζηε πμο πζζημπμζμφκ ηζξ επζδνάζεζξ ημοξ ζηδ 

δδιυζζα οβεία αθθά ηαζ ζηδκ οβεία αοηχκ πμο ηα πνδζζιμπμζμφκ. 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ είκαζ δ πνμζέββζζδ ημο 

εέιαημξ ηδξ πνήζδξ ηςκ δαηνοβυκςκ ςξ ιέζμο ηαηαζημθήξ, ηυζμ απυ ηδ ζημπζά 

ημο οβεζμκμιζημφ εκδζαθένμκημξ (επζπηχζεζξ ζηδ δδιυζζα οβεία), υζμ ηαζ απυ ηδ 

εεχνδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ έηεεζδξ βζα ημοξ ενβαγμιέκμοξ ζηα Μ.Α.Σ.  

  
ΓΑΚΡΤΓΟΝΑ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 

 

Οξηζκφο Γαθξπγφλσλ 

 

Σα δαηνοβυκα ακήημοκ ζηδκ εονφηενδ ηαηδβμνία ηςκ πδιζηχκ αενίςκ. Οζ εκενβέξ 

μοζίεξ πμο πενζέπμοκ, ακαιεζβκφμκηαζ ιε δζαθφηεξ ηαζ είηε εηημλεφμκηαζ 

ιειμκςιέκα, ιε ιμνθή πεζνμαμιαίδαξ απυ εζδζηά υπθα, είηε ρεηάγμκηαζ ιαγζηά ιε 

ηδ αμήεεζα ηαηάθθδθμο εηημλεοηήνα. Σα δαηνοβυκα ηαζ ηα άθθα πδιζηά αένζα, 

επζδνμφκ ζημκ μνβακζζιυ, ενεείγμκηαξ ημοξ ζζημφξ ηςκ αθεκκμβυκςκ (ιάηζα, 

ιφηδ, ζηυια), ημοξ πκεφιμκεξ, ημ δένια, ημ πεπηζηυ ηαζ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια. 

Ζ δνάζδ ημοξ ανπίγεζ ιυθζξ ηνοχζμοκ ηαζ ζηενεμπμζδεμφκ, δδθαδή ιέζα ζε θίβα 

δεοηενυθεπηα ηαζ δζανηεί ημ πμθφ ιέπνζ δχδεηα χνεξ, αθθά ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ ηα πδιζηά ιπμνεί κα παναιείκμοκ εκενβά ιέπνζ ηαζ δφμ ιήκεξ, άκ 

απμννμθδεμφκ απυ πμνχδεζξ επζθάκεζεξ. Ονζζιέκα είδδ δαηνοβυκςκ είκαζ 

ζδζαίηενα ημλζηά ηαζ ζε ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηανηίκμ ηαζ 

βεκεηζηέξ ακςιαθίεξ. Δπίζδξ, ζε πενζπηχζεζξ εονείαξ πνήζδξ, έπμοκ 

παναηδνδεεί δζαηαναπέξ ηδξ έιιδκδξ νφζδξ ζηζξ βοκαίηεξ αθθά ηαζ ημ εάκαημ άκ 
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πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ. Σα ζοιπηχιαηα απυ ηδκ επαθή ιε ηα 

πδιζηά είκαζ ζδζαίηενα έκημκα ηαζ εκμπθδηζηά, αθθά εοηοπχξ, ζηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ είκαζ πανμδζηά ηαζ οπμπςνμφκ ιεηά απυ 5 έςξ 30 θεπηά, άκ 

απμιαηνοκεεί ηακείξ απυ ημκ πνμζαεαθδιέκμ πχνμ. Χζηυζμ, μνζζιέκμζ ηφπμζ 

πδιζηχκ ιπμνεί κα ζοκεπίζμοκ κα επζδνμφκ αηυιδ ιέπνζ ηαζ βζα 2 χνεξ. 

φιθςκα ιάθζζηα ιε επίζδιδ επζζημθή ηδξ Έκςζδξ Δθθήκςκ Υδιζηχκ πνμξ ημκ 

Πνςεοπμονβυ ημ 2011, έβζκε βκςζηυ υηζ ηα δαηνοβυκα πμο είκαζ ζε πνήζδ απυ 

ηζξ δοκάιεζξ αζθαθείαξ ηδξ πχναξ πενζέπμοκ ηδ πδιζηή μοζία CS 

(μνεμπθςνμαεκγζκμιαθμκμκζηνίθδ) δ μπμία ηαηαηάζζεηαζ ζηα πδιζηά υπθα. Δίκαζ 

υιςξ 10 θμνέξ πζμ δναζηζηή απυ ακηίζημζπεξ μοζίεξ πμο ειπενζέπμκηακ ζε 

δαηνοβυκα ζημ πανεθευκ. Ζ πδιζηή μοζία CS ιπμνεί κα απμαεί ημλζηή εθυζμκ 

εηημλεοεεί απυ ιζηνή απυζηαζδ (θζβυηενμ απυ πέκηε ιέηνα) ζημ πνυζςπμ 

ακενχπςκ ηαζ ιέζα ζε ηθεζζηυ πχνμ. ηακ ημ CS εζζένπεηαζ ζημ θάνοββα ιέζς 

ηδξ εζζπκμήξ πνμηαθεί ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ενεεζζιυ ηςκ ιαηζχκ. 

Μπμνεί υιςξ ηαζ κα μδδβήζεζ ζε δζάηνδζδ ημο ζημιάπμο, αθμφ ακαιζβκφεηαζ ιε 

ημ ζάθζμ ηαζ εζζένπεηαζ ζημ πεπηζηυ ζφζηδια. Σμ CS – ηονίςξ ζε ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ – ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πκεοιμκζηυ μίδδια ή αηυιδ ηαζ μλεία 

ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα ζφιθςκα ιε ημ αιενζηακζηυ Κέληξν Διέγρνπ 

Ννζεκάησλ (CDC). Πνυζθαηεξ δζεεκείξ ιεθέηεξ ζοζπεηίγμοκ ηδκ μοζία αοηήκ ηαζ 

ιε εακάημοξ, ζε πενζπηχζεζξ εζζπκμήξ πμθφ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ. 

 

Δίδε δαθξπγφλσλ θαη ρξήζε 

 

Τπάνπμοκ πμθθά είδδ δαηνοβυκςκ, ηα μπμία παίνκμοκ ηδκ μκμιαζία ημοξ απυ ηα 

ζημζπεία πμο πενζέπμοκ: 

 

• CN (Chloroacetophenone). Με ηδκ ηςδζηή μκμιαζία CN, πμο ηδξ έπεζ δχζεζ μ 

αιενζηακζηυξ ζηναηυξ, είκαζ βκςζηή δ πζμ ζοκδεζζιέκδ πδιζηή μοζία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηα «δαηνοβυκα». Παναζηεοάζηδηε πνχηδ θμνά ημ 1871 απυ 

ημκ βενιακυ πδιζηυ Γθξέκπε. Πνςημπνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ αιενζηακζηυ 

ζηναηυ ζηα ηέθδ ημο Πνχημο Παβημζιίμο Πμθέιμο. Οζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

έκςζδξ αοηήξ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα πμθειζηή πνήζδ: είκαζ ζηενευ ζε εενιμηναζία 

δςιαηίμο ηαζ ελαηιίγεηαζ ιυκμ ιε ηδ εενιυηδηα ηδξ έηνδλδξ. Λεζημονβεί δδθαδή 

ζακ αενμγυθ. Γεκ ακηζδνά ιε ημ κενυ, βεβμκυξ πμο ημ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ βζα ηδκ 

ακάιζλδ ιε ημ κενυ ηςκ πονμζαεζηζηχκ ακηθζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ 

ηαηαζημθή δζαδδθχζεςκ. Δίκαζ δζαθοηυ ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ ηαζ βζ‟ αοηυ 

απμηεθεί ηδκ πνχηδ φθδ ζημοξ εηημλεοηήνεξ δαηνοβυκμο ιε ιμνθή ζπνέζ 

(βκςζημί ζακ θοζμφκεξ). 

 

• CS (Orthochlorobenzalmalononitrile). Ζ πδιζηή αοηή έκςζδ δδιζμονβήεδηε 

απυ ημοξ Βνεηακμφξ Κφξζνλ ηαζ ηφθηνλ ημκ Μάζμ ημο 1928 ζημ ημθέβζμ 

Middlebury ηαζ ημ υκμια ημο πδιζημφ πνμσυκημξ πνμένπεηαζ απυ ηα ανπζηά 
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βνάιιαηα ηςκ επςκφιςκ ηςκ επζζηδιυκςκ. Ζ παναβςβή ημο ςξ πδιζημφ υπθμο 

λεηίκδζε ηδ δεηεηία ημο ‟50, ζηδκ εηαζνεία Chemical Defence Experimental 

Establishment, ζημ Πυνημκ ηδξ Αββθίαξ. Να ζδιεζςεεί πςξ δ πνχηδ εθανιμβή 

έβζκε απυ ηα ανεηακζηά ζηναηεφιαηα ζηδκ Κφπνμ ημ 1961. Ακηζηαηέζηδζε ζε 

ιεβάθμ ααειυ ημ CN, υηακ παναηδνήεδηε υηζ ημ CN πνμηαθεί ηάπμζμ εεζζιυ 

ζημοξ δζαδδθςηέξ ηαζ ιεζχκεηαζ δ επίδναζή ημο. Ο δεφηενμξ θυβμξ είκαζ υηζ ημ CN 

έπεζ ζπεηζηά παιδθυ ζδιείμ ηήλεςξ (58°C) ηαζ μζ Βνεηακμί ήεεθακ ηάηζ πμο κα 

ακηέπεζ ζημ ηνμπζηυ ηθίια ηςκ ελεβενιέκςκ απμζηζχκ ημοξ. Σμ CS είκαζ έκα θεοηυ 

ηνοζηαθθζηυ ζηενευ πμο θζχκεζ ζημοξ πενίπμο 95°C ηαζ έπεζ ζδιείμ αναζιμφ 

310°C. Δίκαζ ζπεδυκ αδζάθοημ ζημ κενυ, αθθά εθαθνχξ δζαθοηυ ζε αθημυθεξ ηαζ 

άκεναηα. 

Ο πνυκμξ ιέζδξ γςήξ ημο CS ζημ ακενχπζκμ αίια εηηζιάηαζ ζε πενίπμο 5 

δεοηενυθεπηα, ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα ελδβήζεζ βζαηί, εηηυξ άκ οπάνπεζ 

ζοκεπήξ έηεεζδ ζε CS, ηα ζοιπηχιαηα ζοκήεςξ οπμπςνμφκ ιεηά απυ θίβα 

θεπηά. Μπμνεί κα ζοκδοαζεεί ιε ιία πονμηεπκζηή έκςζδ ζε ιζα πεζνμαμιαίδα ή 

ηάκζζηνμ, υηακ εηημλεφεηαζ ιε ιμνθή ηαπκμφ ή μιίπθδξ αζςνμφιεκςκ 

ζηαβμκζδίςκ ή ςξ ζπνέζ ζηυκδξ απυ θμνδηή ζοζηεοή πμο ηναηζέηαζ ζημ πένζ.  

Ζ πνχηδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ένεοκα ηδξ πνήζδξ ημο CS ακαθήθεδηε ιεηά απυ ιζα 

πνμηαηανηηζηή έηεεζδ ημ 1969, ιεηά ηδ πνήζδ ημο CS απυ ηδκ Βαζζθζηή 

Υςνμθοθαηή ηδξ Ulster βζα ημκ έθεβπμ ιζαξ δζαηαναπήξ ζημ Londonderry ηδξ 

Μεβάθδξ Βνεηακίαξ, ημκ Αφβμοζημ ημο ίδζμο έημοξ. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ 

έηεεζδ αοηή πνμήθεε απυ ηδκ παναδμπή υηζ ημ CS εα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζημθή ηςκ ηαναπχκ, πανά ςξ ιζα πνμζςπζηή άιοκα ζπνέζ.  

Ζ ένεοκα ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ, εκχ δ έηεεζδ ζημ αένζμ CS εα 

ιπμνμφζε δοκδηζηά κα είκαζ εακαηδθυνα, ςξ απμηέθεζια ηςκ ημλζηχκ 

πκεοιμκζηήξ αθάαδξ πμο μδδβεί ζε πκεοιμκζηυ μίδδια (επί ηδ αάζδ ηςκ ιεθεηχκ 

ζε γχα), ιζα ηέημζα ειθάκζζδ ζημκ άκενςπμ εα ζοιαεί ιυκμ ζε ζοβηεκηνχζεζξ 

ορδθυηενεξ απυ εηείκεξ πμο είκαζ ακεηηέξ. Ζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηδξ CS μοζίαξ ηαζ 

ηδξ CN, δ μπμία ζημ πανεθευκ είπακ πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ηαναπχκ, 

ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ CS ήηακ πζμ αζθαθή.  

Μεηά απυ έηεεζδ ζε CS, ηα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ιεηά απυ 20 ηαζ 

60 δεοηενυθεπηα. Δάκ ημ εφια απμπςνήζεζ απυ ηδ ιμθοζιέκδ πενζμπή, ηα 

ζοιπηχιαηα ζοκήεςξ οπμπςνμφκ ιέζα ζε 30 θεπηά. Σα ζοιπηχιαηα 

πενζθαιαάκμοκ ενεεζζιυ ιαηζχκ, δένιαημξ ηαζ αθεκκμβυκςκ.  

Ζ επαθή ιε ημ δένια πνμηαθεί ζοκήεςξ ιυκμ έκακ ενεεζζιυ ζακ ηάρζιμ, αθθά 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πμθφ πζμ ζμαανέξ επζπηχζεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ 

ενφεδια, θμοζηάθεξ, ηαζ πζμ πνυκζεξ αθθενβζηέξ δενιαηίηζδεξ. Ζ επαθή ιε ηα 

ιάηζα πνμηαθεί έκημκδ δαηνφννμζα, αθεθανμζπαζιμφξ, επζπεθοηήηζδα, ηαζ 

πενζημβπζηυ μίδδια (ηκδζιυ). Πζμ ζμαανμί ηναοιαηζζιμί μθεαθιμφ έπμοκ 

ακαθενεεί ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ελαπυθοζδ ημο ζπνέζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ ζημ 

πνυζςπμ ημο εφιαημξ, πνμηαθχκηαξ δζείζδοζδ ηδξ ζηυκδξ ιέζα ζημ ιάηζ.  
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Πζεακέξ επζπηχζεζξ πενζθαιαάκμοκ δαηνφννμζα, μίδδια ηεναημεζδμφξ 

δεοηενμβεκέξ βθαφηςια, ηαηαννάηηδ, οαθχδεξ αζιμνναβία, ηαζ ηναοιαηζηυ 

μπηζηχκ κεφνςκ. Ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ νζκζηυ ενεεζζιυ, 

νζκυννμζα, αήπαξ ηαζ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή. Αοηέξ μζ πανεκένβεζεξ ζοκήεςξ 

είκαζ αναπφαζεξ, αθθά ακαθένεηαζ πςξ έπμοκ πνμηφρεζ θανοββμζπαζιμί, 

πκεοιμκζηυ μίδδια, ηαζ άζεια. Γζαηαναβιέκδ ακαπκεοζηζηή θεζημονβία ηαζ ηα 

ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα επζιείκμοκ βζα πμθθμφξ ιήκεξ ιεηά ηδκ 

έηεεζδ. 

Άθθα πζμ ζπάκζα ζοιπηχιαηα είκαζ δ καοηία, δ ηαποηανδία ηαζ δ ηεθαθαθβία. Γεκ 

οπάνπμοκ ακαθμνέξ ζηδκ ηνέπμοζα αζαθζμβναθία εακάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

άιεζα ιε ηδκ έηεεζδ ζε CS.  

φιθςκα ιε ημ εβπεζνίδζμ πδιείαξ ημο βενιακζημφ ζηναημφ, μζ άιεζεξ ζοκέπεζεξ 

ηδξ πνήζδξ ημο είκαζ έκημκμξ ενεεζζιυξ ζηα ιάηζα ηαζ ηα ακχηενα ακαπκεοζηζηά 

υνβακα. Μέζα ζε δεοηενυθεπηα δδιζμονβείηαζ έκημκμ ηάρζιμ, πυκμξ ηαζ 

θθεβιμκή. οκήεςξ δ επίδναζδ ζηζξ ακαπκεοζηζηέξ μδμφξ μδδβεί ζε ακζηακυηδηα 

ακηίδναζδξ. Οηακ δ δδθδηδνίαζδ είκαζ πζμ έκημκδ, ηυηε πνμηαθείηαζ πακζηυξ, μ 

μπμίμξ επζηείκεζ ηα ζοιπηχιαηα ηαζ ημ άημιμ δεκ είκαζ ζηακυ μφηε κα εζζπκεφζεζ, 

μφηε κα εηπκεφζεζ. Ζ έηεεζδ ημο αηυιμο ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ CS πνμηαθεί 

ενφεδια ηαζ θμοζηάθεξ. 

ε εζδζηή έηεεζδ πμο πναβιαημπμίδζε μ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε φζηενα απυ 

ηαηαββεθία, δ επζζηδιμκζηή αζαθζμβναθία βζα ημ CS είκαζ εηηεκήξ. «Kαηυπζκ 

ακαγδηήζεςξ ζημ Γζαδίηηομ», ημκίγεζ ζηδκ έηεεζή ημο, ημ Γειηίν Γεδνκέλσλ 

Aζθαιείαο ηδξ μοζίαξ CS εκημπίζηδηε ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ημο Eνβαζηδνίμο 

Φοζζηήξ ηαζ Θεςνδηζηήξ Xδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Oλθυνδδξ. ημ 

ζοβηεηνζιέκμ site ακαθένεηαζ βζα ηδκ ημλζηυηδηα ημο CS υηζ: είκαζ επζαθααέξ υηακ 

εζζπκέεηαζ ή ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ. Πζεακυκ κα είκαζ επζαθααέξ ζε επαθή ιε 

ημ δένια. Πνμηαθεί ζμαανυ ενεεζζιυ ζημοξ μθεαθιμφξ», ηαζ ζοκεπίγεζ:  

«ημ θφθθμ πθδνμθμνζχκ πδιζηήξ αζθάθεζαξ πμο δζαεέηεζ ημ Eεκζηυ Iκζηζημφημ 

Eνεοκαξ ηαζ Aζθάθεζαξ ηδξ Γαθθίαξ ακαθένεηαζ υηζ ηα ζοιπηχιαηα ζε 

πενίπηςζδ μλείαξ ημλζηυηδηαξ είκαζ: ενεεζζιυξ ημο δένιαημξ, ηςκ μθεαθιχκ ηαζ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, πεπηζηέξ δζαηαναπέξ, πμκμηέθαθμξ, πζεακή αθθενβζηή 

ακηίδναζδ, δενιαηζηά εβηαφιαηα. ε πενίπηςζδ πνυκζαξ ημλζηυηδηαξ 

ακαθένμκηαζ: ηανηίκμζ, έθηδ ζημ δένια ηαζ ζημ νζκζηυ δζάθναβια, κεθνζηέξ 

αθάαεξ».  

• CR (Dibenz-1,4-oxazepin). Απυ ηδκ ίδζα αββθζηή εηαζνεία ακαπηφπεδηε αοηυ ημ 

“δαηνοβυκμ”, βζα ημ μπμίμ πνςηαημφζαιε ημ 1962. Κναηείηαζ ιεβάθδ ιοζηζηυηδηα 

βζα ηζξ αηνζαείξ ζδζυηδηέξ ημο, θέβεηαζ υιςξ υηζ είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηυηενμ 

απυ ημ CN ηαζ ημ CS. 

• OC (Oleoresin Capsicum). Οζ ηαοηενέξ πζπενζέξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα 

πνμζεέζμοκ πζηάκηζηδ βεφζδ ζηα θαβδηά βζα πμθθέξ πζθζάδεξ πνυκζα, ηαζ ηζξ 

έθενε ζηδκ Δονχπδ απυ ηδκ Αιενζηή μ Κνιφκβνο ημ δέηαημ πέιπημ αζχκα. Σμ 

δναζηζηυ ζοζηαηζηυ ημο ζπνέζ «πζπένζ» είκαζ OC. Αοηυ είκαζ έκα εθαζχδεξ 
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εηπφθζζια ηςκ θοηχκ πζπενζάξ ημο βέκμοξ Capsicum. Σμ OC απμηεθείηαζ απυ έκα 

ιίβια ηςκ θζπμδζαθοηχκ πμο μκμιάγμκηαζ θαζκυθεξ «capsaicinoids» (δ ηαρασηίκδ 

ηάκεζ ζοκήεςξ ιέπνζ 80-90% απυ αοηά) Ζ ηαρασηίκδ, δνχκηαξ επίζδξ ςξ άιεζμ 

ενεεζζηζηυ, δνα επζπθέμκ ζημοξ πενζθενζημφξ πνμζαβςβμφξ αζζεδηζηχκ κεφνςκ 

ηαζ πνμηαθείηαζ ημπζηή απεθεοεένςζδ ηδξ μοζίαξ Ρ, εκυξ κεονμδζααζααζηή, δ 

μπμία πνμηαθεί αββεζμδζαζημθή, δζαννμή πθάζιαημξ απυ ηα ηνζπμεζδή αββεία, 

ηαζ ηδκ αίζεδζδ ημο πυκμο. Αοηυ ημ απμηέθεζια είκαζ βκςζηυ ςξ κεονμβεκήξ 

ακάθθελδ. Δπακαθαιαακυιεκδ πνήζδ ηδξ ηαρασηίκδξ ζε ιζα πενζμπή πνμηαθεί 

ελάκηθδζδ ηδξ μοζίαξ Ρ εκηυξ ηςκ κεονζηχκ ζκχκ, ιεζχκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ 

κα πνμηαθμφκ πυκμ, ιζα επίδναζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εεναπεοηζηχξ ζηδ 

δζαπείνζζδ πνμκίςξ επχδοκςκ ηαηαζηάζεςκ, υπςξ δ ιεεενπδηζηή κεοναθβία ή 

επχδοκδ δζααδηζηή κεονμπάεεζα.  

ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ ημο 1990, δ πνήζδ ημο OC ζπνέζ απυ ηζξ οπδνεζίεξ 

επζαμθήξ ημο κυιμο ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ αολήεδηε, ηαζ ζηδ δεηαεηία ημο 

1990, ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ηναηχκ, δ πνήζδ ημο OC ζπνέζ απυ ημ εονφ ημζκυ 

κμιζιμπμζήεδηε. ηακ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αοημ-πνμζηαζία, δ δζάδμζδ 

αοηχκ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ είκαζ είηε ζακ έκα οβνυ είηε ζακ ζηυκδ πμο πενζέπεζ 

έκα ιζηνυ εηνδηηζηυ θμνηίμ. Σναοιαηζζιμί ζηα ιάηζα έπμοκ ακαθενεεί ιεηά ηδ 

πνήζδ ημο ζε ζοζηεοή ζηυκδξ ιζηνήξ ειαέθεζαξ. Οζ οβνέξ ζοζηεοέξ εηπέιπμοκ 

έκα πίδαηα οβνμφ πμο «ζπάεζ» ζε ιζηνά ζηαβμκίδζα. Γζα ημκ έθεβπμ ηαναπχκ, είηε 

«πεζνμαμιαίδεξ ηαπκμφ» ή ηάκζζηνα πεζνυξ ιε πίεζδ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ. Ζ πνήζδ ηςκ CS πεζνμαμιαίδςκ ιπμνεί κα είκαζ εηείκα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε εενιζηά εβηαφιαηα είηε ημο πεζνζζηή είηε ημο εφιαημξ. Σμ 

πενζεπυιεκμ ηςκ OC ζπνέζ πμζηίθθεζ ιεηαλφ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ, απυ πενίπμο 

1% έςξ 15% ηαρασηίκδ. Σμ ζπνέζ OC πμο δζαηίεεηαζ ζημ ειπυνζμ ζηζξ Ζκςιέκεξ 

Πμθζηείεξ είκαζ ζοκήεςξ πενίπμο 1% ηαρασηίκδ, εκχ ηα ζπνέζ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ μνβακζζιμφξ επζαμθήξ ημο κυιμο έπμοκ πμθφ ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ. 

Ζ πμηζθία ιεηαλφ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δζαθυνςκ OC ζπνέζ πμο δζαηίεεκηαζ ζηδκ 

Καθζθυνκζα ημκίζηδηε απυ ημκ Haas et al., μ μπμίμξ επζζήιακε υηζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ μζ ηθζκζηέξ ζοκέπεζεξ, είκαζ ιεηααθδηέξ θυβς ηδξ 

ορδθήξ πμζηζθίαξ ιεηαλφ ηςκ ζπνέζ. ε ηάπμζμ ααειυ, αοηυ είκαζ ακαπυθεοηημ, 

ηαεχξ ηα OC ζπνέζ ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ θοζζηχκ πνμσυκηςκ, δ 

ζφκεεζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ απνυαθεπηδ. Σα OC ζπνέζ πμο έπμοκ παναπεεί απυ 

δζάθμνεξ πζπενζέξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζε ηαρασηζκμεζδή, 

δζαεέημκηαξ ημ ηαεέκα ημ δζηυ ημο ενεεζζηζηυ πνμθίθ. Ζ έηεεζδ ζε OC ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζοιπηχιαηα θυβς ηδξ επαθήξ ιε ημ δένια, ηα ιάηζα, ημοξ 

αθεκκμβυκμοξ, ή ςξ απμηέθεζια ηδξ εζζπκμήξ.  

Σμκίγεηαζ υηζ έπεζ ιζα ενεεζζηζηή επίδναζδ πανυιμζα ιε εηείκδ ημο CS, αθθά δ 

έκανλδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ είκαζ ζπεδυκ ζηζβιζαία. Μέζα ζε δεοηενυθεπηα, 

πνμηαθεί ηθείζζιμ ηςκ ιαηζχκ, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή ηαζ απχθεζα ημο εθέβπμο 
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ηδξ ηίκδζδξ ημο ζχιαημξ, ακαβηάγμκηαξ ημ εφια κα εβηαηαθείρεζ ηδκ επζεεηζηή 

ημο ζοιπενζθμνά ζημ 90% ηςκ πενζπηχζεςκ.  

Ζ ιυθοκζδ ημο δένιαημξ πνμηαθεί θαβμφνα, ηάρζιμ, ενφεδια, ηαζ ιενζηέξ θμνέξ 

θμοζηάθεξ. Σμ ζπνέζ πζπενζμφ έπεζ ακαθενεεί πςξ είκαζ θζβυηενμ ενεεζζηζηυ βζα 

ηα ιάηζα. Ακαπκεοζηζηά ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ αίζεδια ηαφζμο ζημ θαζιυ, 

αήπα, δφζπκμζα ηαζ ζπάκζα ακαπκεοζηζηή ακαημπή. Δπζδνάζεζξ ζηα ιάηζα 

πενζθαιαάκμοκ δαηνφννμζα, αθεθανμζπαζιμφξ ηαζ πνμζςνζκή ηφθθςζδ, ιε 

αθάαεξ ημο ηεναημεζδμφξ ζε 7% έςξ 8,6% ηςκ πενζπηχζεςκ πμο έπμοκ εηηεεεί.  

O Vesaluoma et al. ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ επζπηχζεζξ ημο OC ζημκ 

επζπεθοηυηα ηαζ ζημκ ηεναημεζδή είκαζ ήπζεξ ηαζ πνμζςνζκέξ. Πενζζζυηενμ 

ζοζηδιαηζηέξ επζδνάζεζξ είκαζ: μ απμπνμζακαημθζζιυξ, μ πακζηυξ, ηαζ δ 

απχθεζα ημο εθέβπμο ηδξ ηζκδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

Σα πενζζζυηενα απυ αοηά ηα απμηεθέζιαηα είκαζ αναπφαζα, ιε ηα εηηεεεζιέκα 

άημια κα επζζηνέθμοκ ζηδκ ηαηάζηαζδ πςνίξ ζοιπηχιαηα εκηυξ 30 θεπηχκ απυ 

ηδκ έηεεζδ. 

Ζ ενβαζηδνζαηή ημο παναζηεοή επζηεφπεδηε ημ 1930. Πνςημπνδζζιμπμζήεδηε 

απυ ηδκ αζηοκμιία ηςκ ΖΠΑ ηδ δεηαεηία ημο ‟70. Μεηά ημ 1989 πνδζζιμπμζείηαζ 

ιαγζηά απυ ημ FBI. Καηά ηδκ εηηυλεοζή ημο δεκ ελαηιίγεηαζ, υπςξ ηα άθθα 

δδθδηδνζχδδ πδιζηά, ηαζ βζ‟αοηυ απαζηείηαζ άιεζδ επαθή ιε ηα εοαίζεδηα ζδιεία 

ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ ημο δζαδδθςηή βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυ.  

φιθςκα ιε ηδκ αιενζηακζηή εηαζνεία Mace Security International πμο ημ 

παναζηεοάγεζ, δ άιεζδ επίδναζή ημο είκαζ ακελέθεβηημξ αήπαξ ηαζ έκημκμ 

πκίλζιμ. Σα αθέθανα ακμζβμηθείκμοκ ιε ζπαζιμφξ. Πνμηαθείηαζ ζμαανυ ηάρζιμ 

ζηα ιάηζα ηαζ ηα δάηνοα πμο πέθημοκ ελαπθχκμοκ ημκ πυκμ ηαζ ημ ηζμφλζιμ ζε 

υθμ ημ εηηεεεζιέκμ δένια. Ζ δνάζδ ημο είκαζ ηαπφηαηδ (3-15 δεοηενυθεπηα) ηαζ μζ 

άιεζεξ ζοκέπεζέξ ηδξ δζανημφκ ημοθάπζζημκ 20-30 θεπηά. ε δζάθοζδ 5.5% 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηζξ αμιαίδεξ ηαζ ζε δζάθοζδ 10% βζα ηδκ παναβςβή 

ρεηαζηζημφ αθνμφ.  

• CN/CS, CN/OC, CS/OC. Ζ ακάιζλδ ηςκ παναπάκς «δδιμθζθχκ» πδιζηχκ 

υπθςκ επζηείκεζ ηδ δδθδηδνζχδδ δνάζδ ημοξ. Ζ πνμηζιυηενδ ζφκεεζδ είκαζ ημ 

OC/CS, δ μπμία απμηαθείηαζ «εκζζποιέκδ δυζδ». Έπεζηα, ηδκ CS μοζία, μζ 

αζηοκμιζημί ηδ δζαθφμοκ ζε ιζα άθθδ μοζία, ηδ ιεεοθμ-ζζμαμοηνοθμ-ηεηυκδ 

(MIBK), δ μπμία είκαζ επίζδξ ημλζηή ηαζ ηακείξ δεκ λένεζ, μφηε είκαζ ζε εέζδ κα 

δζαπζζηχζεζ ηζξ αθααενέξ ζοκέπεζεξ απυ ηζξ κέεξ πδιζηέξ εκχζεζξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ πνυζιεζλδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ. 

Ζ πνήζδ ηςκ δαηνοβυκςκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πμθθέξ ιμνθέξ: 

• Με πεζνμαμιαίδα δαηνοβυκμο. Λεζημονβεί ιε πανυιμζα ηνυπμ υπςξ ιζα 

πεζνμαμιαίδα. Μεηά ηδκ απαζθάθζζδ ηαζ ηδ νίρδ ηδξ δ πεζνμαμιαίδα ανπίγεζ ηαζ 

απεθεοεενχκεζ ημ δαηνοβυκμ ζε αένζα ιμνθή. Ζ πεζνμαμιαίδα δαηνοβυκμο 

ιπμνεί κα νζθεεί ιε ημ πένζ ή εκαθθαηηζηά απυ εηημλεοηήνα πεζνμαμιαίδςκ.  

• Με εηημλεοηήνα δαηνοβυκμο ζε ιμνθή ζπνέζ (βκςζηυ ηαζ ςξ θοζμφκα). Ζ 

δαηνοβυκα μοζία πμο εηημλεφεζ είκαζ oνεμπθςνμαεκγαιαθμκμκζηνίθδ (CS) 
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ακαιζβιέκδ, βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εηηυλεοζδξ, ιε ζοιπζεζιέκμ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα (CO2).  

Σμ ρεηαζηήνζ αδεζάγεζ ιε ζοκεπή πνήζδ 16 δεοηενμθέπηςκ, θηάκεζ αιέζςξ ζε 

απυζηαζδ 20 - 30 ιέηνςκ ηαζ ημ δαηνοβυκμ δζαπέεηαζ ζε απυζηαζδ 200 - 300 

ιέηνςκ. Tμ βέιζζια ημο ενβαθείμο, ηυζμ ιε CS υζμ ηαζ ιε CO2, βίκεηαζ απυ ημκ 

ίδζμ ημ πεζνζζηή απυ δμπείμ 25 ηζθχκ (ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ) ηαζ θζάθδ αενίμο  

 

Δπηδξάζεηο δαθξπγφλσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ηε δεκφζηα πγεία 

 

Ονζζιέκα είδδ δαηνοβυκςκ είκαζ ζδζαίηενα ημλζηά ηαζ ηαηδβμνμφκηαζ απυ 

εθθδκζημφξ ηαζ δζεεκείξ επζζηδιμκζημφξ μνβακζζιμφξ, υηζ ζε ιαηνμπνυκζα έηεεζδ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηανηζκμβέκεζδ, βεκεηζηέξ ιεηαθθάλεζξ ηαζ βεκκδηζηέξ 

ακςιαθίεξ, αηυιδ ηαζ εάκαημ, ακ πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ. 

Δπίζδξ, ζε πενζπηχζεζξ εονείαξ πνήζδξ, έπμοκ παναηδνδεεί δζαηαναπέξ ημο 

έιιδκμο ηφηθμο ζηζξ βοκαίηεξ, ιε πνυςνδ έκανλδ ηδξ επυιεκδξ πενζυδμο. 

Δνβαζηδνζαηά πεζνάιαηα έπμοκ δείλεζ υηζ ημ CS πνμηαθεί δηαηάξαμε ησλ 

ρξσκνζσκάησλ (clastrogenic) ηαζ γελεηηθή κεηάιιαμε (mutagenic). ΄Αθθεξ 

ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ CS πνμηαθεί αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ αηοπζχκ ζηα 

πνςιμζχιαηα.  

Οζ ηίκδοκμζ ζςνεοηζηήξ έηεεζδξ αολάκμκηαζ ελαζηίαξ ημο εεζζιμφ ζημ CS. Μζα 

ζηναηζςηζηή ιεθέηδ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ηανηζκμβέκεζδξ απυ ημ CS δεκ ηαηέθδλε 

πμοεεκά, παναηήνδζε υιςξ υηζ δ παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε πμθφ παιδθή 

ζοβηέκηνςζδ CS είκαζ πενζζζυηενμ ακδζοπδηζηή ηαζ εα πνέπεζ κα ιεθεηδεεί 

πεναζηένς. Αοηυ είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια αζθαθείαξ βζα ημοξ 

αζηοκμιζημφξ πμο εκδέπεηαζ κα εηηίεεκηαζ ηαηηζηά ζε δζαζηαονμφιεκδ ιυθοκζδ 

υηακ ηάκμοκ πνήζδ CS, αθμφ πνυηεζηαζ βζα μοζία ζδζαίηενα ακεεηηζηή.  

Σα CS1 ηαζ CS2 δζαηδνμφκηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηαζ ζοκεπχξ ζοκζζημφκ 

πενζααθθμκηζηυ νίζημ υζμκ αθμνά ηδ δοκαηυηδηα ηαεανζζιμφ ημο πχνμο ζημκ 

μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηακ». 

 
ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

 

Σα ζοιπηχιαηα απυ ηδκ επαθή ιε ηα πδιζηά είκαζ ζδζαίηενα έκημκα ηαζ 

εκμπθδηζηά, αθθά εοηοπχξ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ είκαζ πανμδζηά ηαζ 

οπμπςνμφκ ιεηά απυ 5 έςξ 30 θεπηά, ακ απμιαηνοκεείξ απυ ημκ πνμζαεαθδιέκμ 

πχνμ. Χζηυζμ, μνζζιέκμζ ηφπμζ πδιζηχκ ιπμνεί κα ζοκεπίζμοκ κα επζδνμφκ 

αηυιδ ιέπνζ βζα 2 χνεξ. Ζ εοαζζεδζία ζηα δαηνοβυκα δζαθένεζ απυ άημιμ ζε 

άημιμ. Δλανηάηαζ απυ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ, ηδ κεονζηυηδηα, ηδ θοζζηή 

δναζηδνζυηδηα, ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ οβναζία ημο ζχιαημξ. ζμ πζμ εενιυ 

ηαζ οβνυ είκαζ ημ ζχια ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ δνάζδ ηςκ δαηνοβυκςκ. Δζδζηά 

ηα άημια πμο πάζπμοκ απυ άζεια ή οπένηαζδ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζμοκ πμθφ 

ζμαανυηενα πνμαθήιαηα ηαζ κα πνεζαζηεί δ άιεζδ εζζαβςβή ημοξ ζε κμζμημιείμ.  
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Σα ζοιπηχιαηα πμο έπμοκ παναηδνδεεί ιέζα ζε 20 ιε 60 δεοηενυθεπηα ιεηά ηδ 

νίρδ ημοξ ηαζ δζανημφκ απυ 10 έςξ 30 θεπηά απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ιεηαηζκδεεί 

ημ άημιμ ζε ηαεανή αηιυζθαζνα είκαζ: 

• Αηαηάζπεηδ δαηνφννμζα ηαζ εμθή υναζδ, 

• Καηαννμή, 

• ζεθυννμζα,  

• Βήπαξ, 

• Γφζπκμζα,  

• Πμκμηέθαθμξ,  

• Απχθεζα πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ζφβποζδ,  

• Απχθεζα ζζμννμπίαξ, 

• Πακζηυξ, 

• Σαποηανδία,  

• Σάζδ βζα ειεηυ,  

• Γενιαηζηά εβηαφιαηα,  

• Έκημκμ εοιυ (ζηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ ζπνέζ πζπενζμφ, αθθά δεκ 

πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ Δθθάδα). 

Αηυιδ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ αολδιέκδξ εοαζζεδζίαξ, ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ: 

• Μμφδζαζια ζηα άηνα, 

• Γαζηνεκηενίηζδα, ιε δζάηνδζδ ζημιάπμο,  

• Έθηδ ζημοξ αθεκκμβυκμοξ, 

• Νεθνζηέξ αθάαεξ, 

• Δπζδείκςζδ δενιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ (αηιή, έηγεια). 

Τπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ ηα δαηνοβυκα κα πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ ηαζ 

ιαηνμπνυκζεξ αθάαεξ: 

• Δβηοιμζφκδ ή ζε δζαδζηαζία επίηεολδξ εβηοιμζφκδξ, 

• Θδθαζιυξ (ηα ημλζηά πενκμφκ ζημ ανέθμξ ιέζα απ' ημ βάθα),  

• Καηαζημθή ημο ακμζμπμζδηζημφ (αζεεκείξ ζε πδιεζμεεναπεία, αηηζκμεεναπεία, 

εεναπεία ιε ημνηζημζηενμεζδή, ιε θφημ ή AIDS), 

• Γζααήηδξ, 

• Τπένηαζδ,  

• Άζεια, 

• Ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα,  

• Μμθφκζεζξ μθεαθιχκ. 

• Φοπζηέξ δζαηαναπέξ  

Δπίζδξ, ιεβάθμ ηίκδοκμ δζαηνέπμοκ ηα παζδζά ηαζ μζ δθζηζςιέκμζ, πμο πνέπεζ κα 

απμιαηνφκμκηαζ ημ ηαπφηενμ απυ ηδκ πενζμπή. Μυκμ πενζμνζζιέκα δεδμιέκα 

είκαζ δζαεέζζια ζπεηζηά ιε ηδκ επζδδιζμθμβζηή ιεθέηδ ηδξ έηεεζδξ ζε δάηνοβυκα. 

Κάπμζα δεδμιέκα ιπμνμφιε κα ζοθθέλμοιε απυ ηδκ Δεκζηή Τπδνεζία 

Πθδνμθμνζχκ βζα Γδθδηδνζάζεζξ ζηδκ Αββθία. Σμ 1997, έθααε 597 αζηήζεζξ απυ 

βζαηνμφξ πμο ακαγδημφζακ ζοιαμοθέξ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αζεεκχκ 

πμο είπακ εηηεεεί ζε δαηνοβυκα.  
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Οζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ ακαθένμοκ μπηζηά (ενεεζζιυξ, δαηνφννμζα, αθάαεξ 

ηεναημεζδμφξ), δενιαηζηά (ελάκεδια, ενοεδιαηχδδ δενιαηίηζδα, θθφηηαζκεξ, 

έηγεια, μίδδια), ακαπκεοζηζηά (αήπαξ, δφζπκμζα), κεονμθμβζηά (ηεθαθαθβία, 

οπκδθία), ηανδζαηά (ηαπφπκμζα, οπυηαζδ, πυκμξ ζημ ζηήεμξ) ηαζ βαζηνεκηενζηά 

(ζημιαηζηυξ ενεεζζιυξ, έιεημξ) ζοιπηχιαηα. Πεκήκηα ηέζζενζξ άκενςπμζ ιε 

δενιαηζηά ζοιπηχιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ιέζα ζε 6 χνεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ, 

είπακ ενφεδια ηαζ ενεεζζιυ, εκχ 203 άημια ιε αοηά ηα ζοιπηχιαηα απαζημφζακ 

εεναπεία αθμφ 6 ή πενζζζυηενεξ χνεξ ιεηά ηδκ έηεεζδ είπακ θμοζηάθεξ, 

πμιθυθοβεξ, έηγεια ηαζ μίδδια. Αοηή δ δζαθμνά οπμδδθχκεζ υηζ ιπμνεί κα 

οπάνπμοκ φζηενεξ δοζιεκείξ δενιαηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ έηεεζδ απυ 

δαηνοβυκα. 

ε ιζα άθθδ ιεθέηδ πμο δδιμζζεφεηαζ απυ ημ Υoκ Κμκβη ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ 

ελέβενζδξ ζημ ηέκηνμ ημο Βζεηκάι ιε αάζδ ηδκ πανμοζίαζδ 184 αζεεκχκ ιε 

ζοιπηχιαηα πμο ζοκάδμοκ ιε ηδκ έηεεζδ ζε CS ζηδκ Κθζκζηή ημο Δνοενμφ 

ηαονμφ, ιεηά ηδκ έηεεζδ έδεζλε υηζ ηα πζμ ζοκδεζζιέκα πανάπμκα πμο είπακ μζ 

αζεεκείξ ήηακ εβηαφιαηα (52%), αήπαξ (38%), ηεθαθαθβία (29%), δφζπκμζα 

(21%), πυκμξ ζημ ζηήεμξ (19%), πμκυθαζιμξ (15%) ηαζ πονεηυξ (13%). Πάκηςξ, 

ηα ιυκα ημζκά εονήιαηα ηαηά ηδκ ελέηαζδ απυ έκακ ζαηνυ ήηακ εβηαφιαηα (52%) 

ηαζ ιζα θθεβιμκή ημο θάνοββα (27%).  

θα ηα εβηαφιαηα εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ ιζηνήξ ζδιαζίαξ ζφιθςκα 

ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ηδξ Αιενζηακζηήξ Έκςζδξ Burns ηαζ υθα ήηακ ζοκαθή ιε ηδκ 

έηεεζδ ζε CS αένζμ. 

οβηεηνζιέκα ακαθένμκηαζ: Πμκυθαζιμξ, Δνοενυηδηα ζηα ιάηζα, Ρδκζηή 

οιθυνδζδ, Πνδζιέκα ζβιυνεζα, Δνεεζζιυξ δένιαημξ, Πνμζςνζκή ηφθθςζδ, 

Δνεεζζιυξ ιφηδξ, Γαηνφννμζα, Υάζζιμ θςκήξ, Αζιμνναβία απυ ηδ ιφηδ, 

Πνδζιέκμζ αδέκεξ ηθπ.  

Αοηή δ ιεθέηδ έπεζ ηαηαβνάρεζ θίβα κευηενα ζοιπηχιαηα, ηα μπμία ζημ πανεθευκ 

δεκ ήηακ βκςζηά, υπςξ αζιυπηοζδ (8%) ηαζ αζιαηέιεζδ (4%), αθθά αοηά 

επζαεααζχεδηακ ζε έκακ αζεεκή. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ αζεεκχκ είπακ επακέθεεζ ζε 

θοζζμθμβζηή ηαηάζηαζδ ιέζα ζε 2 εαδμιάδεξ απυ ηδκ έηεεζδ ακ ηαζ έκαξ 

αζειαηζηυξ αζεεκήξ παναπμκέεδηε βζα δοζημθία ζηδκ ακαπκμή πμο δζήνηεζε 

βζα 33 διένεξ ηαζ πμκυθαζιμ πμο δζήνηεζε βζα 38 διένεξ ιεηά ημ ζοιαάκ. Κακέκα 

ζμαανυ επαηυθμοεμ δεκ πνμέηορε, αθθά δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ 

εβηαοιάηςκ ζε αοημφξ ημοξ αζεεκείξ ήηακ ορδθυηενδ απυ ημ ακαιεκυιεκμ. 

Μζα άθθδ έηεεζδ πμο δδιμζζεφεδηε απυ ηδκ μιάδα Γηαηξνί γηα ηελ Κνηλσληθή 

Δπζχλε ζημ Λμξ Άκηγεθεξ ημ 2001 ζπεηζηά ιε ημ πενζζηαηζηυ ημο Seatle, έδεζλε 

επίζδξ πανυιμζα απμηεθέζιαηα. 

Μζα μιάδα πακεπζζηδιζαηχκ, ιε επζηεθαθήξ ημκ ηαεδβδηή Υάμοανκη Υμο ημο 

Υάναανκη, ημ 1989 απυ ηζξ ζηήθεξ ημο επίζδιμο πενζμδζημφ ηδξ Ακεξηθαληθήο 

Ηαηξηθήο Δλσζεο, ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια: «Ζ πζεακυηδηα ιαηνμπνυκζςκ 

ζοκεπεζχκ ζηδκ οβεία, υπςξ ζπδιαηζζιυξ υβηςκ, επζπηχζεζξ ζηδκ 

ακαπαναβςβή ηζ ακαπκεοζηζηέξ αζεέκεζεξ, είκαζ ζδζαίηενα ακδζοπδηζηή, εκυρεζ 
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ηδξ πμθθαπθήξ έηεεζδξ πμο οθίζηακηαζ ελίζμο δζαδδθςηέξ ηαζ ιδ-δζαδδθςηέξ». 

Δηημηε, δ επζζηδιμκζηή ζογήηδζδ πνμπχνδζε ανηεηά. Σοπζηυ δείβια δ δδιυζζα 

ακηαθθαβή απυρεςκ ζηδ Βνεηακία, ιέζα απυ ηζξ ζηήθεξ ημο πενζμδζημφ British 

Medicine Journal (2000), ζπεηζηά ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ «θοζμφκαξ», ημο 

εηημλεοηήνα δδθαδή, πμο απμηεθεί ιυκζιμ ελμπθζζιυ ηςκ ΜΑΣ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ πθέμκ ζε ηάεε εοηαζνία. 

Δζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημκ η. Μηράιε Υάιαξε, πνχδκ Δζδζηυ Γναιιαηέα ημο 

χιαημξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ (.ΔΠ.Δ.) ηαζ Γεκζηυ Γναιιαηέα ηδξ Έλσζεο 

Διιήλσλ Υεκηθψλ (Δ.Δ.Υ.): «Tα δαηνοβυκα CS είκαζ 10 θμνέξ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά απυ ηα CN. ημ ζδιείμ πμο πέθημοκ ηα CS δδιζμονβμφκ ηαπκυ ή 

μιίπθδ. H απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ζημ κα πενζμνίγμοκ ηζξ ιαγζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ μθείθεηαζ ζηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ ςξ ζμαανχκ ενεεζζηζηχκ ημο 

δένιαημξ ηαζ ηςκ αθεκκμβυκςκ αηυια ηαζ ζε ιζηνέξ δυζεζξ. H Eκςζδ Eθθήκςκ 

Xδιζηχκ έπεζ επακεζθδιιέκςξ επζζδιάκεζ ηδκ επζηζκδοκυηδηα αοηχκ ηςκ μοζζχκ. 

Eπίζδξ, ζφκημια εα ακαθάαμοιε πνςημαμοθία κα λεηζκήζμοιε ζογδηήζεζξ ιε 

ηοαενκδηζημφξ ηαζ ημζκςκζημφξ θμνείξ πνμηεζιέκμο κα ηαηανβδεμφκ μζ μοζίεξ 

αοηέξ». 

Σμ ιέβεεμξ ηςκ ζηαβμκζδίςκ δζαθφιαημξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ CS ζςιαηζδίςκ ιεηά 

απυ ελάηιζζδ είκαζ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ επίδναζή ημοξ ζημ 

ακενχπζκμ ζχια. 

Ζ πδιζηή μοζία ακηζδνά ιε ηδκ οβναζία ζημ δένια ηαζ ζηα ιάηζα, πνμηαθχκηαξ 

ιζα αίζεδζδ ηαφζμο ηαζ ημ άιεζμ ηθείζζιμ ηςκ ιαηζχκ. Δπζδνάζεζξ 

πενζθαιαάκμοκ ζοκήεςξ δάηνοα απυ ηα ιάηζα, άθεμκμξ αήπαξ, νζκζηή ηαηαννμή, 

ηάρζιμ ζηα ιάηζα, ηα αθέθανα, ηδ ιφηδ ηαζ ημ θαζιυ, απχθεζα πνμζακαημθζζιμφ, 

γάθδ ηαζ πενζμνζζιέκδ ακαπκμή. Καίεζ επίζδξ ημ δένια, εκχ ζε ζδζαίηενα 

ζοβηεκηνςιέκεξ δυζεζξ ιπμνεί επίζδξ κα πνμηαθέζεζ ζμαανυ αήπα ηαζ έιεημ.  

πεδυκ υθα ηα άιεζα απμηεθέζιαηα θεφβμοκ ιέζα ζε ιία χνα (υπςξ είκαζ δ 

νζκζηή ηαηαννμή ηαζ μ αήπαξ), ακ ηαζ ημ αίζεδια ηαφζμο ηαζ ζδζαίηενα ημ 

ενεεζζιέκμ δένια ιπμνεί κα δζανηέζεζ βζα χνεξ. Σα νμφπα εα πνέπεζ κα 

πθέκμκηαζ ανηεηέξ θμνέξ ή κα πεηαπημφκ ιαηνζά. Ακ ηαζ πενζβνάθεηαζ ςξ έκα ιδ-

εακαηδθυνμ υπθμ βζα ημκ έθεβπμ ημο πθήεμοξ, πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ εηθνάζεζ 

αιθζαμθίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ αοηή. Δηηυξ απυ ηδ δδιζμονβία ζμαανήξ 

πκεοιμκζηήξ αθάαδξ, ημ CS ιπμνεί επίζδξ κα αθάρεζ ζδιακηζηά ηδκ ηανδζά ηαζ ημ 

ζοηχηζ. 

ηζξ 28 επηέιανδ 2000, μ Καεδβδηήξ Γν. Uwe Heinrich ηοηθμθυνδζε ιζα ιεθέηδ 

πμο δζελήπεδ απυ ημκ John C. Danforth, ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηεέξ ηδξ Αιενζηήξ, 

ζημπυξ ηδξ μπμίαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ πνήζδ ημο CS απυ ημ FBI ζηδκ έκςζδ 

«Davidians Branch Mount Carmel». Καηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εκδζζιυηδηα 

ημο CS πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ δφμ πανάβμκηεξ: ηαηά 

πυζμκ μζ ιάζηεξ αενίμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ, ακ μζ επζαάηεξ είπακ παβζδεοηεί 

ζε έκα δςιάηζμ. Σμκίγεηαζ ηεθζηά υηζ «... οπάνπεζ ιζα ζαθήξ πζεακυηδηα υηζ αοηυ 
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ημ είδμξ ηδξ έηεεζδξ CS ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ή αηυιδ ηαζ κα 

πνμηαθέζεζ εακαηδθυνεξ ζοκέπεζεξ». 

Δπζπνυζεεηα, πμθθέξ εηεέζεζξ έπμοκ ζοκδέζεζ ηδκ έηεεζδ CS ιε απμαμθέξ. ηακ 

δ μοζία CS ιεηααμθίγεηαζ, ηοάκζμ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί ζημκ ακενχπζκμ ζζηυ. 

φιθςκα ιε ημ Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine ηςκ 

ΖΠΑ, ημ CS εηπέιπεζ «πμθφ ημλζηέξ ακαεοιζάζεζξ» υηακ εενιαίκεηαζ ζε 

απμζφκεεζδ, ηαεχξ ηαζ ζε ηαεμνζζιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ CS αενίμο είκαζ άιεζμξ 

ηίκδοκμξ βζα ηδ γςή ηαζ ηδκ οβεία . 

Απμηαθοπηζηά πανμοζζάγμκηαζ ηα ζημζπεία πμο πνμηφπημοκ απυ ημ 3μ Δπζηεθζηυ 

Γναθείμ ηδξ 33δξ Μδπακμηίκδηδξ Σαλζανπίαξ ιέζα απυ δφμ έββναθα κημημοιέκηα 

ιε ηίηθμ: «Μλεκφλην Γηκνηξίαο Καηαζηνιήο Πιήζνπο» ηαζ ακαθένμκηαζ εηηεκχξ 

ζηδ πνήζδ απυ ημκ εθθδκζηυ ζηναηυ ηςκ θεβυιεκςκ «ιδ θμκζηχκ» υπθςκ. 

Ηδζαίηενδ ακαθμνά βίκεηαζ αέααζα ζηα δαηνοβυκα, αθμφ εεςνμφκηαζ απυ ηα 

ααζζηά ζημζπεία ημο ελμπθζζιμφ ηςκ εζδζηχκ ηαηαζηαθηζηχκ ιμκάδςκ ημο 

εθθδκζημφ ζηναημφ. Ακαθένεηαζ ηαηανπήκ δ απαβυνεοζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ 

δαηνοβυκςκ ιέζα ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ, αθμφ υθα ηα είδδ πδιζηχκ 

θεζημονβμφκ ιε ηαφζδ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ θακεαζιέκδξ 

νήλδξ ημο πδιζημφ ιπμνεί κα πνμηθδεεί αηυια ηαζ πονηαβζά. 

Τπμβναιιίγεηαζ επίζδξ μ ηίκδοκμξ ηναοιαηζζιχκ πνμζχπςκ, εθυζμκ αθθάλεζ δ 

ηαηεφεοκζή ημοξ ιεηά απυ πνυζηνμοζδ ζε ημίπμοξ, ελχζηεξ, ημθχκεξ ηηζνίςκ ηαζ 

δθεηηνζημφ νεφιαημξ, ή αηυια πεζνυηενα θυβς εζζυδμο ημο πδιζημφ ιέζα ζε 

ηθεζζημφξ πχνμοξ. Δλίζμο ζδιακηζηά απμηεθμφκ ηα παναηαης ζημζπεία:  

«ηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκμκηαζ ακηίλμεξ ηαζ δοζιεκείξ 

ζοκεήηεξ (ακηίεεηδ θμνά ακέιμο, αδοκαιία πναβιαημπμίδζδξ εθζβιχκ θυβς ιδ 

φπανλδξ εθεδνζηχκ δοκάιεςκ) ηαηά ηδκ δζάνηεζα επζπείνδζδξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ πμθφ ιεβάθμο πθήεμοξ ζε ακμζπημφξ πχνμοξ (πθαηείεξ η.θπ.) υπμηε 

ηαείζηαηαζ επζηαηηζηή ακάβηδ δ πνήζδ υπθμο πδιζηχκ ιέζςκ, ημφημ εα βίκεηαζ 

ιυκμ ιεηά απυ εκημθή ημο επζηεθαθή ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ πνήζδ εα βίκεζ 

απυ έιπεζνμ πεζνζζηή ηαζ ηαηά ηνυπμ απυθοηα εθεβπυιεκμ βζα ηδκ απμθοβή 

αηοπδιάηςκ εηιεηαθθεουιεκμζ πάκημηε ηδ θμνά ημο ακέιμο ηαζ εηημλεφμκηαξ 

θοζίββζα Νμ 565, πμο δζαζπχκηαζ ζε ιζηνυηενα ηειάπζα ηαζ ζοκεπχξ 

εθαπζζημπμζείηαζ μ ηίκδοκμξ ηναοιαηζζιμφ δζαδδθςηή». Δλίζμο νδηέξ είκαζ μζ 

μδδβίεξ ημο Μκδιμκίμο ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ «δεκ επζηνέπεηαζ πνήζδ πδιζηχκ 

μοζζχκ: (α) ζε πμδμζθαζνζηά βήπεδα, (α) ζε εέαηνα ηαζ ηζκδιαημβνάθμοξ, (β) ζε 

ζπμθεία, (δ) ζε πχνμοξ, υπμο βζα ηδκ έλμδμ ή ηδκ απμπχνδζδ, ημ πθήεμξ πνέπεζ 

κα ελέθεεζ οπμπνεςηζηά απυ ζηεκμφξ δζαδνυιμοξ ή εφνεξ». 

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα κέςκ ιεθεηχκ, 

επζζδιαίκεηαζ υηζ ηνεζξ δζαπζζηςιέκεξ αθάαεξ πνμηαθμφκηαζ ζημοξ δζαδδθςηέξ: 

• Βιάβεο ζηνπο νθζαικνχο. Ζ επίδναζδ ηςκ δαηνοβυκςκ μοζζχκ ζηα ιάηζα 

είκαζ πμθφ ζμαανυηενδ απυ έκακ μθζβυθεπημ ενεεζζιυ. φιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ημο 

Γενιακμφ ηαεδβδηή Υυθιακ, ζε ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημ δαηνοβυκμ πνμηαθεί 

μζδήιαηα ημο επζεδθίμο. ε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ πνμηαθμφκηαζ ιυκζιεξ αθάαεξ, 
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ζδζαίηενα ζημκ ηεναημεζδή. Ακ ηo δαηνοβυκμ ένεεζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημοξ 

ζζημφξ, πνμηαθείηαζ αανζά αθάαδ ηαζ κέηνςζδ ζημκ ηεναημεζδή πζηχκα. Οζ 

δζαπζζηχζεζξ αοηέξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηςκ Λέμπμθκη 

ηαζ Λίιπενιακ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ. Οζ δομ ηαεδβδηέξ ηαηαθήβμοκ 

υηζ δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ δαηνοβυκμο μοζίαξ είκαζ δοκαηυκ κα μδδβήζεζ ζε 

απχθεζα ηςκ μθεαθιχκ ημο δζαδδθςηή. Παναεέημοκ επίζδξ πθήεμξ ηθζκζηχκ 

παναηδνήζεςκ απυ πενζπηχζεζξ πμο μζ βζαηνμί οπμπνεχεδηακ κα αθαζνέζμοκ 

ιε εβπείνδζδ ημοξ μθεαθιμφξ αηυιςκ, ηα μπμία είπακ δεπεεί ηζξ μοζίεξ αοηέξ. Σμ 

ζδιακηζηυηενμ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ αθάαδ ηςκ μθεαθιχκ έβζκε αζζεδηή ιυθζξ 8 

ιήκεξ ιεηά ηδκ πνμζαμθή.  

• Βιάβεο ζηελ επηδεξκίδα, θιεγκνλέο θαη αιιεξγίεο. Ζδδ απυ ημ 1933 έπμοκ 

δζαπζζηςεεί ηθζκζηά μζ αθθενβζηέξ επζδνάζεζξ ημο CN. Σζξ ίδζεξ ζοκέπεζεξ έπεζ ημ 

CS: δ επαθή ηδξ επζδενιίδαξ ιε ηδ πδιζηή μοζία βζα δζάζηδια ιεβαθφηενμ ημο 

εκυξ θεπημφ πνμηαθεί ενφεδια, μίδδια ηαζ θθεβιμκή. Έκαξ απυ ημοξ ηνοθμφξ 

αθθά ζαηνζηά αεααζςιέκμοξ πανάβμκηεξ ηδξ ναβδαίαξ αφλδζδξ ηςκ αθθενβζχκ ζ‟ 

υθμ ημκ ηυζιμ είκαζ ηαζ δ αενυα πνήζδ δαηνοβυκςκ! Ηδζαίηενδ επζαάνοκζδ ζε 

αθθενβίεξ έπμοκ ηαζ μζ αζηοκμιζημί οπάθθδθμζ πμο πεζνίγμκηαζ ηα ιδπακήιαηα 

εηηυλεοζδξ δαηνοβυκςκ. Σμ θαζκυιεκμ έπεζ πενζβνάρεζ μ Φνέζγεν, ιε αθμνιή 

έκακ αιενζηακυ δεζιμθφθαηα, επζθμνηζζιέκμ ιε ηδ πνήζδ ηδξ θοζμφκαξ ζηδ 

θοθαηή. Ο ζςθνμκζζηζηυξ οπάθθδθμξ πανμοζίαζε ζοιπηχιαηα αανζάξ 

αθθενβζηήξ θθεβιμκήξ ζε υθμ ημο ημ ζχια. 

• Καξθηλνγέλεζε θαη άιιεο καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο. ηζξ 30 Οηηςανίμο 

1975 δ αιενζηακζηή εθδιενίδα «Οπάζηγθηνλ ηαξ» δδιμζίεοζε ιζα επζζηδιμκζηή 

ακαημίκςζδ ημο Ρυιπενη Νηάβζεν, δζεοεοκηή ημο ημπζημφ αζηοκμιζημφ 

κμζμημιείμο, ζηδκ μπμία ακαθενυηακ ιεβάθδ ζοπκυηδηα ηανηίκςκ ημο δένιαημξ 

ζηδκ μιάδα ηςκ αζηοκμιζηχκ πμο ένζπκακ δαηνοβυκα ηαηά ηςκ δζαδδθςηχκ βζα 

ημ Βζεηκάι ηδκ πενίμδμ 1968-1971. Μεηά απυ θίβεξ ιένεξ μ βζαηνυξ οπμπνεχεδηε 

κα «ζπεηζημπμζήζεζ» ηάπςξ ηδ δζαπίζηςζή ημο. Γεκ πήνε υιςξ ηίπμηα πίζς απυ 

ηα ζημζπεία ηδξ ακαημίκςζδξ. 

Πανυιμζεξ δζαπζζηχζεζξ ελέεεζακ ηαζ μζ Κάθιακ ηαζ Κμοηζζκέθ ζημ επζζηδιμκζηυ 

ζοιπυζζμ πμο μνβακχεδηε ιε εέια ηα δαηνοβυκα ημ 1971. Σα ζοζηαηζηά ημο CS 

ηαζ ημο CN ιπμνεί, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, κα πνμηαθέζμοκ ηανηίκμ, 

ηεναημβεκέζεζξ, βεκεηζηέξ ιεηαθθαβέξ ηαζ πνμαθήιαηα ηθδνμκμιζηυηδηαξ. Νευηενεξ 

ένεοκεξ βζα ημ CS επζαεααζχκμοκ υηζ πνμηαθεί ηανηίκμ. 

Δπζπνμζεέηςξ, κα ζδιεζςεεί πςξ ιζα ένεοκα ζε αεηενάκμοξ ημο Πνχημο 

Παβηυζιζμο Πμθέιμο, πμο είπακ δεπεεί ηδκ επίδναζδ πανυιμζςκ πδιζηχκ 

μοζζχκ, έδεζλε δζπθάζζμ απυ ημκ ακαιεκυιεκμ ανζειυ ηανηίκμο ημο πκεφιμκα. 

Καζ ιζα ακάθμβδ ένεοκα ζημοξ ενβάηεξ ηδξ πμθειζηήξ αζμιδπακίαξ ηαηά ημκ 

Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ ηαηέθδλε ζηα ίδζα ζοιπενάζιαηα. 

Έηεεζδ αηυιδ ηαζ ζε ιζηνή ζοβηέκηνςζδ CS πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ηαζ 

οπάνπεζ ηίκδοκμξ βζα αθάαεξ ζηδκ οβεία ζε άημια άκς ηςκ 30 εηχκ ηα μπμία 

οθίζηακηαζ θοζζηή ηαηαπυκδζδ ή έπμοκ ηνοθυ ακεφνοζια. ε ορδθυηενεξ 
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ζοβηεκηνχζεζξ ημ CS έπεζ ζοζπεηζζεεί ιε ηανδζαηή ακαημπή, αθάαδ ημο ήπαημξ 

ηαζ εάκαημ. οβηεηνζιέκα πεζνάιαηα in vitro έπμοκ απμδείλεζ υηζ ημ CS είκαζ 

ηθαζημβυκμ δδθαδή πνμηαθεί δζάννδλδ ηςκ πνςιμζςιάηςκ ηαζ ιεηαθθαλζβυκμ 

δδθαδή πνμηαθεί ιδ ηθδνμκμιμφιεκεξ βεκεηζηέξ ιεηααμθέξ ζημοξ μνβακζζιμφξ. 

Ακάιεζα ζηζξ ααζζηέξ αζηίεξ ηανηζκμβέκεζδξ, ακαθένεηαζ ηαζ δ πνήζδ 

δαηνοβυκςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζπεηζημφξ πανάβμκηεξ ςξ ελήξ: 

• Άθθεξ αηηζκμαμθίεξ (Roentgen, Grenz, ζμκίγμοζα) ηαεχξ ηαζ ναδζεκενβυξ 

ζηυκδ απυ υπμο ηαζ ακ πνμένπεηαζ Φμοημοζίια, Σζενκμιπζθ ηθπ) 

• Πνμδζαεεζζηέξ παεήζεζξ ημο δένιαημξ (μοθέξ, πνυκζα έθηδ, θεοημπθαηία, 

πνυκζεξ εζδζηέξ θθεβιμκέξ δένιαημξ, υπςξ ημζκυξ θφημξ η.α.) 

• Γεκεηζημί πανάβμκηεξ, ηθδνμκμιζηυηδηα (ιεθαβπνςιαηζηή λδνμδενιία η.α.) 

• Υδιζηά ηανηζκμβυκα (αζεάθδ, ανζεκζηυ, πίζζα, πεηνεθαζμεζδή, αγςημφπμξ 

ιμοζηάνδα). 

• Οιάδα μβημβυκςκ ζχκ (HPV, νεηνμζμί, ενπδημζμί). 

• Οβημβμκίδζα ηαηαζηαθηζηά βμκίδζα (βμκίδζμ p53). 

• Ακμζζαηέξ πανάιεηνμζ (ηοηηανμηίκεξ πμο ηνμπμπμζμφκ εζδζημφξ οπμδμπείξ ή 

ιδπακζζιμφξ ζδιαημδυηδζδξ πμθθαπθαζζαζιμφ κεμπθαζιαηζηχκ ηοηηάνςκ). 

 

Μέηξα πξνζηαζίαο ζε θάζε πεξίπησζε 

 

Α. ΧΜΑ. Πνμθδπηζηά: Δπζαάθθεηαζ κα έπεζ πνμδβδεεί έκα ηαθυ ιπάκζμ, χζηε κα 

απμιαηνοκεμφκ απυ ημ ζχια αηυια ηαζ ηα ίπκδ θζπανυηδηαξ, ηαζ κα ιεζςεεί δ 

δοκαηυηδηα ημο ζχιαημξ κα ζδνχκεζ. Δπζαάθθμκηαζ ηα ιαηνζά νμφπα βζα κα 

απμθεοπεμφκ ηα εβηαφιαηα ή απθά μ πυκμξ πμο πνμηαθεί ημ ηάρζιμ ζημ δένια. 

Καθυ είκαζ κα απμθεφβμκηαζ ηα ζοκεεηζηά νμφπα (βζα πανάδεζβια ημ ιπμοθάκ 

flying) βζαηί απμννμθμφκ ιεβάθδ πμζυηδηα πδιζηχκ ηαζ εκζζπφμοκ ημκ ζδνχηα, 

πμο αμδεά ηα δαηνοβυκα ζηδ δνάζδ ημοξ ηαζ βίκεηαζ πζμ έκημκμ ημ ηάρζιμ.  

Να πνμηζιμφκηαζ ηα ααιααηενά οθάζιαηα (ημθεβζαηά, θμφηεν, ηγδκ, ααιααηενέξ 

θυνιεξ, ηα δενιάηζκα ιπμοθάκ δεκ είκαζ πνυαθδια αθθά ιυκμ ζε πμθφ ηνφμ 

ηαζνυ). ε πενίπηςζδ έηεεζδξ ζε δαηνοβυκα, ηα νμφπα πνέπεζ κα αθθάγμοκ ιε 

ηδκ πνχηδ εοηαζνία ηαζ κα ιπαίκμοκ αιέζςξ ζε κενυ ιε πμθφ ζαπμφκζ ή ζε 

δζάθοια ζυδαξ βζα ημοθάπζζημκ 15 θεπηά. 'Δπεζηα ιπμνμφκ κα πθοεμφκ ηακμκζηά. 

Β. ΛΑΗΜΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΟ. Οζ πζμ εοαίζεδηεξ πενζμπέξ είκαζ αοηέξ ημο θαζιμφ 

ηαζ ημο πνμζχπμο, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκήεςξ ηαζ μζ πζμ εηηεεεζιέκεξ ζηα 

δαηνοβυκα. Σμ πδιζηυ αένζμ εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ οβναζία ημο ζχιαημξ ζηα ζδιεία 

αοηά (θζπανυηδηα δένιαημξ ηαζ ζδνχηαξ) βζα κα δνάζεζ.  

Πνμθδπηζηά: Πνζκ απυ μπμζμδήπμηε άθθμ ιέζμ πνμζηαζίαξ, μ θαζιυξ ηαζ ημ 

πνυζςπμ πνέπεζ κα πθέκμκηαζ πμθφ ηαθά (αθήκμκηαξ ποηκυ δζάθοια ζαπμοκζμφ 

πάκς ζημ δένια βζα έκα δίθεπημ) ιε έκα πμθφ αθηαθζηυ ζηενευ ζαπμφκζ. Σμ 

πθφζζιμ πνέπεζ κα βίκεζ πνζκ λεηζκήζμοιε βζα ηδκ πμνεία. Σμ πθφζζιμ αοηυ 

αμδεάεζ ζηδκ απμιάηνοκζδ μπμζμοδήπμηε ίπκμοξ θζπανυηδηαξ απυ ημ δένια ημο 

θαζιμφ ηαζ ημο πνμζχπμο.  
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Αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα βίκεζ βζαηί ηα θζπανά ζοζηαηζηά αμδεμφκ ημ δαηνοβυκμ 

κα απμννμθδεεί ηαζ κα δνάζεζ βζα ηα ηαθά ζημ δένια. Γζα ημ θυβμ αοηυ δεκ 

πνέπεζ κα ιπαίκεζ ηαζ μπμζαδήπμηε θζπανή ηνέια ζημ δένια ή ηα πείθδ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ααγεθίκδ, liposan ή ιαηζβζάγ. Ζ ααγεθίκδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήεδηε 

ζημ πανεθευκ ζακ άιοκα απέκακηζ ζηα δαηνοβυκα, αθθά ηυηε μ ηφπμξ ηςκ 

δαηνοβυκςκ ήηακ εκηεθχξ δζαθμνεηζηυξ. Βαγεθίκδ ηαζ θειυκζα είκαζ 

ηαηαζηνεπηζηά βζα ημ δένια.  

Γζα κα δζαηδνδεεί ημ δένια λδνυ, ακαβηαίμ είκαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζημ 

πνυζςπμ παζδζηή πμφδνα ιεηά ημ πθφζζιμ ηαζ ημ ζηέβκςια ημο δένιαημξ. 

Δπεζδή μζ παζδζηέξ πμφδνεξ είκαζ πμθφ άζπνεξ, εκαθθαηηζηά ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ιζα πμφδνα βζα ιαηζβζάγ (αοηέξ πμο ηοηθμθμνμφκ ζε ημοηί ιε 

ηαενεθηάηζ). Μζα πμζυηδηα πμφδναξ ή ημ ημοηάηζ ιε ημ ηαενεθηάηζ πνέπεζ κα ηα 

έπμοιε ιαγί ιαξ βζα κα ηα πνδζζιμπμζμφιε υπμηε, ζηδ δζάνηεζα ηδξ πμνείαξ 

κζχεμοιε ημ δένια ιαξ ζημ πνυζςπμ οβνυ ή θζπανυ.  

Πνέπεζ δδθαδή κα έπμοιε ιαγί ιαξ είηε έκα ζαημοθάηζ ημ μπμίμ εα πενζέπεζ 

πμφδνα ηαζ έκα ααιαάηζ ειπμηζζιέκμ ζηδκ πμφδνα, είηε ημ ημοηάηζ ηςκ 

ηαθθοκηζηχκ. ημ πνυζςπμ πνέπεζ κα απθχκεηαζ μιμζυιμνθα ιεβάθδ πμζυηδηα 

πμφδναξ ηαζ κα ιέκεζ βζα έκα δίθεπημ πνζκ ζημοπζζηεί ή κα ιδκ ζημοπίγεηαζ 

ηαευθμο. Πνέπεζ κα απθχκεηαζ ηαζ ζηα θνφδζα ή ηα βέκζα, ακ ηαζ ιάθθμκ μζ 

πενζμπέξ ιε ηνίπεξ εα έπμοκ πνυαθδια ζημ άπθςια. 

Ζ λδνυηδηα πμο δδιζμονβεί δ πμφδνα είκαζ ζςηήνζα βζα ημ πνυζςπμ ζε 

πενίπηςζδ δαηνοβυκμο απυ ιζηνή απυζηαζδ. Γεκζηά ηα ααιααηενά οθάζιαηα 

αμδεμφκ ζημ κα απμθεφβεηαζ δ άιεζδ επαθή ημο δένιαημξ ιε ηα πδιζηά ηαζ κα 

ιεζχκεηαζ δ αίζεδζδ ημο ηαρίιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαθά είκαζ μ θαζιυξ κα είκαζ 

ηοθζβιέκμξ ιε έκα ιεβάθμ ααιααηενυ ιακηήθζ ή φθαζια ιε ποηκή φθακζδ, ημ 

μπμίμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί πάκς ζημ πνυζςπμ ζε πενίπηςζδ νίρδξ 

δαηνοβυκςκ.  

Ακ ζοιαεί αοηυ, ημ ιακηήθζ πνέπεζ κα αθθαπεεί ιζα - δομ θμνέξ (ακάθμβα ιε ηδκ 

χνα έηεεζδξ ζε πδιζηά ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηά ημοξ) ιε έκα θνέζημ, βζαηί 

ακ απμννμθήζεζ ιεβάθδ πμζυηδηα δαηνοβυκςκ, ημ απμηέθεζιά ημο εα είκαζ 

πμθφ άζπδιμ βζα ημ δένια ηαζ βζα ηδκ ακαπκμή. Άνα πνέπεζ κα έπμοιε ιαγί ιαξ 

ηνία ιακηήθζα, έκα ζημ θαζιυ ηαζ δφμ εθεδνζηά. Σα ιακηήθζα ακ αναπμφκ βζα 

ηάπμζμ θυβμ, πνέπεζ κα αθθαπημφκ αιέζςξ. Γζαθμνεηζηά απμννμθμφκ πδιζηά ηαζ 

οπάνπεζ ιεβάθδ πζεακυηδηα κα θζπμεοιήζμοιε απυημια. 

Γ. ΜΑΣΗΑ. ζμζ θμνμφκ θαημφξ επαθήξ, ηαθυ είκαζ ζηζξ πμνείεξ κα ημοξ 

ακηζηαεζζημφκ ιε βοαθζά, ηα μπμία πνέπεζ κα ηα ζηδνίγμοκ ιε ιζα αεθδηζηή 

ημνδέθα (αοηυ ζζπφεζ βεκζηά βζα υζμοξ θμνμφκ βοαθζά, ακελάνηδηα απυ ηα 

δαηνοβυκα). Δάκ θμνάιε θαημφξ επαθήξ, ιπμνεί μζ πδιζηέξ μοζίεξ κα 

ζοζζςνεοημφκ ζηδκ πενζθένεζα ηδξ επαθήξ ημο θαημφ ιε ημ ιάηζ, επεζδή εηεί 

ιαγεφμκηαζ πενζζζυηενα οβνά ηαζ κα πνμηθδεεί ζμαανυηαημ έβηαοια ζημ ιάηζ, 

πμο ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ακεπακυνεςημ. Ακ απμθαζίζμοιε υηζ εέθμοιε 

μπςζδήπμηε κα πνμθοθάλμοιε ηα ιάηζα ιαξ, δ ιυκδ θφζδ πνμξ ημ πανυκ είκαζ ηα 
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βοαθζά ημθφιαδζδξ. Αοηά πνέπεζ κα είκαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ, ιε ιαθαηυ πθαζηζηυ 

ζηα ζδιεία επαθήξ ιε ημ πνυζςπμ χζηε κα εθανιυγμοκ αενμζηεβχξ. Γοαθζά 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ έηζζ ηζ αθθζχξ υζμζ έπμοκ μπμζαδήπμηε είδμοξ 

αθθενβία ζηα ιάηζα. 

Να ζδιεζςεεί υηζ ιεηαλφ ηςκ βοαθζχκ ηαζ ηςκ ιαηζχκ ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί 

ηαηάζηαζδ οπμπίεζδξ, εζδζηά άκ θμνζμφκηαζ βζά πμθθή χνα ή άκ βζα ηάπμζμ θυβμ 

δεπεμφκ ηα ιάηζα πηφπδια. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ άκ πνμζπαεήζμοιε κα ηα αβάθμοιε 

ή άκ κζχζμοιε ηα ιάηζα κα πζέγμκηαζ ηαζ επζπεζνήζμοιε κα ηα δζμνεχζμοιε βζα 

κα ιδκ ιαξ εκμπθμφκ, δ ηίκδζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα βίκεζ απυημια βζαηί ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδκ απμηυθθδζδ. Πνμηείκεηαζ κα πζάκμοιε ιε δομ δάπηοθα ιζα 

εθαζηζηή άηνδ απυ ηα βοαθζά ηάης απυ ημ ιάηζ ηαζ πάκς απυ ημ ιάβμοθμ. Σδκ 

ακαζδηχκμοιε εθαθνά, έηζζ χζηε κα ηαηαθάαμοιε υηζ ιπήηε θίβμξ αέναξ. Μυκμ 

ιεηά απυ αοηή ηδκ ηίκδζδ είιαζηε έημζιμζ κα αθαζνέζμοιε ή κα δζμνεχζμοιε ηα 

βοαθζά.  

Καθυ είκαζ κα βίκμοκ ιενζηέξ πνυαεξ πνζκ ηα βοαθζά αοηά πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ 

πνάλδ. Δπεζδή πάκηα ηα βοαθζά ιεηά απυ ηάπμζα χνα πνήζδξ εαιπχκμοκ, 

πνέπεζ κα πνμιδεεοημφιε έκα εζδζηυ ακηζεαιαςηζηυ ζπνέζ ζζθζηυκδξ. ιε αεθδηζηά 

είδδ πμο εα πάνμοιε ηα βοαθζά) ηαζ κα ρεηάζμοιε ηα βοαθζά ιαξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

μδδβίεξ.  

Πθφζεζξ ζηα ιάηζα: Βάγμοιε ημ πάζπμκ άημιμ κα ηαείζεζ ή κα λαπθχζεζ ιε ημ 

ηεθάθζ βενιέκμ πνμξ ηα πίζς. Ακμίβμοιε πνμζεηηζηά ηα αθέθανα ημο ιαηζμφ ηαζ 

ημ λεπθέκμοιε ιε απμζηεζνςιέκμ κενυ ή θοζζμθμβζηυ μνυ (NaCl 0,9%). 

Δπακαθαιαάκεηαζ δ ίδζα δζαδζηαζία ηαζ ζημ άθθμ ιάηζ. Δθέβπμοιε ακ έπμοκ 

πθοεεί ηαθά ηαζ μζ δφμ επζθάκεζεξ ηςκ αθεθάνςκ. Ακ ημ ιάηζ είκαζ ηθεζζιέκμ 

ζθζπηά θυβς ζπαζιμφ ή πυκμο, ίζςξ πνεζαζηεί κα ακμίλμοιε ηα αθέθανα ιε 

δφκαιδ αθθά ιαθαηά.  

Γ. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Οζ ακηζδνάζεζξ είκαζ ζοκήεςξ ήπζεξ: ειεηυξ ηαζ 

δζάννμζα.  

E. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΝΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Πμκμηέθαθμξ, γαθάδα, ζπάκζα ζπαζιμί.  

Σ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ: Μπμνεί κα ειθακζζεεί οπένηαζδ (εζδζηά ζε 

υζμοξ έπμοκ ακηίζημζπμ ζζημνζηυ).  

Ε. ΓΔΡΜΑ: Ζ άιεζδ έηεεζδ ζημ αένζμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εβηαφιαηα ηαζ 

ημνηζγμκμφπεξ αθμζθέξ είκαζ ακαβηαίεξ. ε πενίπηςζδ πμο έπεηε ζημπυ κα 

απμιαηνφκεηε ηα μαίδζα δαηνοβυκμο ιε ηα πένζα πνέπεζ κα θμνάηε πμθφ πμκηνά 

βάκηζα, βζαηί αοηά ηαηά ηδκ εηηυλεοζδ εενιαίκμκηαζ πμθφ ηαζ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ζμαανά εβηαφιαηα.  

Ζ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ. ΜΤΣΖ: Ρζκυννμζα, ηάρζιμ. ΚΑΣΧΣΔΡΟ 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ: Ζ έηεεζδ ζημ δαηνοβυκμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

αήπα, αίζεδια ηαφζμο, ημπζηυ μίδδια πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ανμβπυζπαζιμ (ζθφνζβια ζηδκ ακαπκμή), ηάηζ πμο είκαζ πζμ πζεακυ ηαζ πζμ 

επζηίκδοκμ ακ πάζπεζ ηάπμζμξ/α απυ κυζδια ακαπκεοζηζηυ, ηονίςξ άζεια. Ο 

ρεηαζιυξ ιε ημ παναζηεφαζια ηδξ ζυδαξ εα αμδεήζεζ, αθθά ζε πενίπηςζδ 
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ανμβπυζπαζιμο εα πνεζαζεεί δ πνήζδ ανμβπμδζαζηαθηζηχκ υπςξ ημ aerolin, 

dracanyl ηθπ πμο ακ ηάπμζμξ/α πάζπεζ απυ άζεια, πνυκζα απμθναηηζηή 

πκεοιμκμπάεεζα ή αθθενβία πνέπεζ μπςζδήπμηε κα 'πεζ ιαγί ημο πενίπηςζδ 

έκημκμο πνμαθήιαημξ (ιεβάθδ δφζπκμζα ηαζ έκημκμ ζθφνζβια ζηδκ ακαπκμή) 

πνέπεζ κα πάεζ ηακείξ ζημ κμζμημιείμ.  

Σέθμξ, ζοκίζηαηαζ δ πνήζδ ιαζηχκ εκενβμφ άκεναηα, ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ 

δζαθφιαημξ ζυδαξ ακ κζχεμοιε έκημκα ηα ζοιπηχιαηα ηςκ δαηνοβυκςκ ζημ 

θαζιυ ηαζ ζηα ιάηζα ιαξ. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ηα δαηνοβυκα δνμοκ ηαζ κζχεμοιε ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ 

επζδνάζεζξ ημοξ ζημ πνυζςπμ ηαζ ημ θαζιυ, μ ζίβμονμξ ηνυπμξ βζα κα 

ακαημοθζζημφιε αιέζςξ είκαζ κα νίλμοιε ζημ δένια πμο ηαίβεηαζ δζάθοια ζυδαξ.  

 
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΓΑΚΡΤΓΟΝΧΝ 

 

Ζ πνήζδ ηςκ δαηνοβυκςκ έπεζ απαβμνεοηεί νδηά απυ ημ Γζεεκέξ Γίηαζμ. 

φιθςκα ιε ημ Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο (1925) απαβμνεφεηαζ απυθοηα 

μπμζαδήπμηε πνήζδ πδιζηχκ αενίςκ ή άθθςκ πδιζηχκ ή αζμθμβζηχκ υπθςκ ζηδ 

δζάνηεζα πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ, εκδεπυιεκδ δε πανααίαζδ αοημφ ημο ηακυκα 

ζοκζζηά έβηθδια πμθέιμο.  

Ζ οπαβςβή ή υπζ ηςκ δαηνοβυκςκ μοζζχκ (CS, CN, CR, OC) ζηδκ ηαηδβμνία 

αοηχκ ηςκ απαβμνεοιέκςκ υπθςκ πανέιεζκε, ςζηυζμ, ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ 

ιεηαλφ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ιέπνζ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟60.  

Σμ ενχηδια απέηηδζε άιεζμ εκδζαθένμκ ζδίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αιενζηακζηήξ 

επέιααζδξ ζημ Βζεηκάι (1965-1973), υηακ μ ζηναηυξ ηςκ ΖΠΑ πνδζζιμπμίδζε ζε 

εονεία ηθίιαηα αένζα CN ηαζ CS βζα κα οπμπνεχκεζ ημοξ Βζεηηυβη κα αβαίκμοκ 

απυ ηζξ οπυβεζεξ ηνφπηεξ ημοξ, ιε απμηέθεζια ημ εάκαημ 689 ημοθάπζζημκ 

Βζεηκαιέγςκ.  

Σμκ Μάνηζμ ημο 1965, θυβς εκυξ ζηναηζςηζημφ επεζζμδίμο ημκηά ζηδ ασβηυκ, ημ 

κέμ έηακε ημ βφνμ ημο ηυζιμο υηζ μζ Ζ.Π.Α. άνπζζακ πδιζηυ πυθειμ. Αοηυ 

δζαρεφζηδηε αιέζςξ απυ ημοξ αλζςιαημφπμοξ ηδξ Οοάζζβηημκ, μζ μπμίμζ 

δζαιανηονήεδηακ ζζπονζγυιεκμζ υηζ μζ δαηνοβυκεξ μοζίεξ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ιυκμ βζα ημκ «έθεβπμ» ζοθθαθδηδνίςκ ηαζ ακάθμβςκ ηαηαζηάζεςκ. θμ ημ 

ηαθμηαίνζ ημο 1965 δεκ ακαθένεδηακ άθθα επεζζυδζα πνήζδξ δαηνοβυκςκ, εκχ 

ζοβπνυκςξ είπε δνμιμθμβδεεί ιζα ηαθά μνβακςιέκδ ηαιπάκζα ζε ζηναηζςηζηά 

ηαζ ειπμνζηά πενζμδζηά, ιε ζημπυ κα απμηαηαζηαεεί δ εζηυκα ηςκ Ζ.Π.Α.  

Καηά ηα επυιεκα πνυκζα ακαπηφπεδηε εκηαηζηά δ ηεπκμθμβία πνήζδξ ημο ηαζ 

πναηηζηά, ηάεε μπθζηυ ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ Ηκδμκδζία, είπε ηαζ 

δοκαηυηδηα πνήζδξ CS. Ανπίγμκηαξ απυ πεζνμαμιαίδεξ ιέπνζ εζδζηά 

δζαιμνθςιέκα εθζηυπηενα ή αβνμηζηά ιδπακήιαηα πμο θοζμφζακ 5ηζθεξ 

ζαημφθεξ ιε CS ιέζα ζε ημφκεθ. Φοζζηυ ήηακ, ιε ηέημζα πνήζδ, κα οπάνπμοκ 

πμθθά εφιαηα θυβς αζθολίαξ ηαζ πκεοιμκζημφ μζδήιαημξ. Δηηυξ απυ ημ Ν. 



 

166 
 

Βζεηκάι ημ CS πνδζζιμπμζήεδηε εηηεηαιέκα ηαζ ζημκ ειθφθζμ πυθειμ ζηδ Β. 

Ηνθακδία.  

ε ειπυθειεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ εηηυξ έθεβπμο μ ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ 

ηδξ ιαγζηήξ ακάπηολδξ ημο πδιζημφ ήηακ κα επεηηαεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

ζοιααηζηχκ υπθςκ, δδθαδή, κα πμθθαπθαζζαζηεί δ εακαηδθυνα απυδμζή ημοξ. 

Ζ ζζπονμπμίδζδ ημο θάκδηε λεηάεανα υηακ δ πνήζδ πμο έβζκε ζηα θμζηδηζηά 

ζοθθαθδηήνζα ζημ Berkley εκάκηζα ζημκ πυθειμ ημο Βζεηκάι είπε ζακ απμηέθεζια 

κα λεναεμφκ πμθθά δέκηνα ζηδκ Πακεπζζηδιζμφπμθδ.  

Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ γφιςζδξ οπήνλε δ απυθαζδ 2603 ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ 

ημο Ο.Ζ.Δ., ζηζξ 16 Γεηειανίμο 1969, ιε ηδκ μπμία ηαηέζηδ ζαθέξ υηζ μζ 

απαβμνεφζεζξ ημο Πνςημηυθθμο πενζθαιαάκμοκ «ηδκ πμθειζηή πνήζδ υθςκ ηςκ 

πδιζηχκ, ααηηδνζμθμβζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ μοζζχκ (ζοιπενζθαιαακυιεκςκ ηςκ 

δαηνοβυκςκ ηαζ άθθςκ αθαπηζηχκ μοζζχκ), υζςκ οθίζηακηαζ ζήιενα ηαζ υζςκ 

ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ζημ ιέθθμκ».  

Ζ απυθαζδ αοηή πάνεδηε ιε 80 ρήθμοξ οπέν, έκακηζ 3 ηαηά ηαζ 36 απμπχκ. 

Καηά ρήθζζακ μζ Ζ.Π.Α., δ Αοζηναθία (πμο επίζδξ ιεηείπε ζημκ πυθειμ ημο 

Βζεηκάι, ζημ πθεονυ ηδξ Οοάζζβηημκ) ηαζ δ Πμνημβαθία (πμο εηείκδ ηδκ επμπή 

δζελήβαβε ημοξ δζημφξ ηδξ πμθέιμοξ ζηδκ Αθνζηή). Ζ Δθθάδα απείπε απ‟ ηδκ 

ρδθμθμνία, υπςξ άθθςζηε ηαζ μζ οπυθμζπεξ πχνεξ ημο ΝΑΣΟ, δ Ηαπςκία, ημ 

Ηζναήθ αθθά ηαζ δ Κίκα. Δπζπνυζεεηα, αάζδ ηδξ χκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ (1993) 

«δ παναβςβή ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ έπεζ 

απαβμνεοεεί». 

Με ημκ Ν. 2254/1994 ηονχεδηε απυ ηδ πχνα ιαξ δ ζφιααζδ βζα ηδκ απαβυνεοζδ 

ηδξ ακάπηολδξ, απμεήηεοζδξ ηαζ πνήζδξ πδιζηχκ υπθςκ ηαζ ηαηαζηνμθήξ 

αοηχκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζφιααζδ αθμνά ζημκ έθεβπμ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα πμθειζηή πνήζδ – ηαζ ιυκμ αοηχκ.  

Ακηίεεηα, μζ «ζημπμί δζαηδνήζεςξ ηδξ δδιυζζαξ ηάλεςξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ηαζ ηδξ ηαηαζημθήξ ζηάζδξ ζημ εζςηενζηυ ημο Κνάημοξ» εεςνμφκηαζ ςξ «ζημπμί 

πμο δεκ απαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ» (αν. 2) ηαζ πνμαθέπεηαζ 

νδηά υηζ «έηαζημ ζοιααθθυιεκμ ηνάημξ εα έπεζ ημ δζηαίςια υπςξ ακαπηφζζεζ, 

πανάβεζ άθθςξ απμηηά, δζαηδνεί, ιεηαθένεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί δδθδηδνζχδδ/ημλζηά 

πνμσυκηα» βζα ηέημζμο είδμοξ πνήζεζξ (αν. 6).  

Καζ εκχ πδιζηά υπθα πμο «πνμμνίγμκηαζ βζα ζημπμφξ μζ μπμίμζ απαβμνεφμκηαζ 

απυ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ» (δδθ. πμθειζημφξ), «απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ιέηνςκ 

επαθδεεφζεςξ» απυ ηδ δζεεκή ημζκυηδηα, βζα ηα δαηνοβυκα, ςξ «ιέζα 

ηαηαζημθήξ ζηάζδξ», ανηεί ιζα απθή δήθςζδ ηδξ φπανλήξ ημοξ (αν. 3). ζμκ 

αθμνά θοζζηά, ημ «ηαεμνζζιέκμ μνβακζηυ πδιζηυ πνμσυκ», μνίγεηαζ ςξ «δ 

ηαηδβμνία ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ πμο πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ εκχζεζξ ημο 

άκεναηα, εηηυξ ηςκ μλεζδίςκ ηαζ ηςκ δζεεζακενάηςκ, ςξ ηαζ ηςκ ακεναηζηχκ 

ιεηάθθςκ...» (αν. 4). 

Ακηίζημζπμξ κυιμξ δδιμζζεφηδηε ηαζ ημ 2002, (Ν. 2291) βζα ηδκ «απαβυνεοζδ 

ακάπηολδξ, παναβςβήξ, απμεήηεοζδξ ηαζ πνήζδξ πδιζηχκ υπθςκ ηαζ ηδκ 
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ηαηαζηνμθή ημοξ». φιθςκα ιε ημ άνενμ 1 παν. 7, ςξ πδιζηά υπθα μνίγμκηαζ ηα 

«δδθδηδνζχδδ ή ημλζηά πνμσυκηα, ηα πονμιαπζηά, ηα πδιζηά πμο πνμηαθμφκ 

ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηα γχα ημ εάκαημ ηαζ βεκζηά ηάεε πδιζηυ πνμσυκ πμο 

ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ ημο άκεναηα», υπςξ αηνζαχξ ηαζ 

ζημκ πνμδβμφιεκμ κυιμ. 

Χζηυζμ, κα ζδιεζςεεί πςξ ηα δαηνοβυκα ηαζ ηα αζθολζμβυκα ιέζα, πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ αζηοκμιζηέξ δοκάιεζξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, εα έπνεπε κα 

απαβμνεοημφκ βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ πμο απαβμνεφμκηαζ ηα πμθειζηά πδιζηά 

υπθα ςξ ιέζμ ηαηαζημθήξ ζηάζδξ. 

οβηεηνζιέκα, ζημ άν. 4 ημο Ν. 2002 ακαθένεηαζ: 

Απαβμνεφεηαζ: 

• δ ακάπηολδ δ ηαηαζηεοή, δ παναβςβή, δ απυηηδζδ δ ηαημπή, δ απμεήηεοζδ, 

δ δζαηήνδζδ ηαζ δ ιεηααίααζδ πδιζηχκ υπθςκ.  

• δ πνήζδ Υδιζηχκ υπθςκ.  

• δ δζελαβςβή πακηυξ είδμοξ πνμεημζιαζζχκ ζηναηζςηζηήξ θφζδξ ιε ζημπυ ηδ 

πνήζδ πδιζηχκ υπθςκ,  

• δ πανμπή αμήεεζαξ, δ εκεάννοκζδ ηαζ δ παναηίκδζδ ιε ηάεε ηνυπμ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο απαβμνεφμκηαζ απυ ηδ φιααζδ,  

• δ πνήζδ ιέζςκ ηαηαζημθήξ ζηάζδξ, ςξ ιέζςκ πμθέιμο,  

• δ ιεηαθμνά ή δ απμδμπή απυ μπμζμδήπμηε πνυζςπμ πμο ανίζηεηαζ ζε 

Κνάημξ πμο δεκ είκαζ οιααθθυιεκμ Μένμξ μπμζμοδήπμηε απυ ηα πδιζηά πμο 

πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1 ή ζημκ Πίκαηα 2 ημο Άνενμο 13, εηηυξ εάκ ημφημ 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ Σιδιάηςκ Α' ηαζ Β' ημο Μένμοξ Σ ή ημο 

Σιήιαημξ Γ' ημο Μένμοξ Ε ημο Πνμζανηήιαημξ πενί Δπαθήεεοζδξ ηδξ φιααζδξ,  

• δ ιεηαθμνά ζε Κνάημξ πμο δεκ είκαζ οιααθθυιεκμ Μένμξ μπμζμοδήπμηε απυ 

ηα πδιζηά πμο πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3 ημο Άνενμο 13, εηηυξ εάκ δ ιεηαθμνά 

είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σιήιαημξ Γ' ημο Μένμοξ Ζ' ημο 

Πνμζανηήιαημξ πενί Δπαθήεεοζδξ ηδξ φιααζδξ.  

Με ηάεεζνλδ ηζιςνείηαζ υπμζμξ:  

• ακαπηφζζεζ, ηαηαζηεοάγεζ, πανάβεζ, απμηηά, ηαηέπεζ, απμεδηεφεζ, δζαηδνεί ή 

ιεηααζαάγεζ πδιζηά υπθα,  

• δζελάβεζ πακηυξ είδμοξ πνμεημζιαζίεξ ζηναηζςηζηήξ θφζδξ, ιε ζημπυ ηδ πνήζδ 

πδιζηχκ υπθςκ,  

• αμδεά, εκεαννφκεζ ή παναηζκεί, ιε ηάεε ηνυπμ, δναζηδνζυηδηα πμο 

απαβμνεφεηαζ απυ ηδ φιααζδ,  

• ηάκεζ πνήζδ ιέζςκ ηαηαζημθήξ ζηάζδξ ςξ ιέζςκ πμθέιμο, 

• ιεηαθένεζ ή δέπεηαζ απυ πνυζςπμ πμο ανίζηεηαζ ζε Κνάημξ πμο δεκ είκαζ 

οιααθθυιεκμ Μένμξ μπμζμδήπμηε απυ ηα πδιζηά πμο πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1 

ή ζημκ Πίκαηα 2 ημο Άνενμο 13, εηηυξ εάκ ημφημ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ 

ηςκ Σιδιάηςκ Α' ηαζ Β' ημο Μένμοξ Σ' ή ημο Σιήιαημξ Γ' ημο Μένμοξ Ε' ημο 

Πνμζανηήιαημξ πενί Δπμθήεεοζδξ ηδξ φιααζδξ, 
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• ηάκεζ πνήζδ ιέζςκ ηαηαζημθήξ ζηάζδξ ςξ ιέζςκ πμθέιμο, ιεηαθένεζ ή 

δέπεηαζ απυ πνυζςπμ πμο ανίζηεηαζ ζε Κνάημξ πμο δεκ είκαζ οιααθθυιεκμ 

Μένμξ μπμζμδήπμηε απυ ηα πδιζηά πμο πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1 ή ζημκ Πίκαηα 

2 ημο Άνενμο 13, εηηυξ εάκ ημφημ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ Σιδιάηςκ 

Α ηαζ Β' ημο Μένμοξ Σ' ή ημο Σιήιαημξ Γ' ημο Μένμοξ Ε ημο Πνμζανηήιαημξ πενί 

Δπαθήεεοζδξ ηδξ φιααζδξ, 

• ιεηαθένεζ ζε Κνάημξ πμο δεκ είκαζ οιααθθυιεκμ Μένμξ μπμζμδήπμηε απυ ηα 

πδιζηά πμο πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα3 ημο Άνενμο 13, εηηυξ εάκ δ ιεηαθμνά είκαζ 

ζφιθςκδ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Σιήιαημξ Γ' ημο Μένμοξ Ζ' ημο Πνμζανηήιαημξ πενί 

Δπαθήεεοζδξ ηδξ φιααζδξ. 

Με ηάεεζνλδ ηζιςνείηαζ υπμζμξ ηάκεζ πνήζδ πδιζηχκ υπθςκ. 

Δάκ μ οπαίηζμξ ηδξ παναβνάθμο αοηήξ ζηυπεοε ή επέθενε ημ εάκαημ ζε 

ακενχπμοξ, ηζιςνείηαζ ιε ζζυαζα ηάεεζνλδ ηαζ πνδιαηζηή πμζκή απυ ηνζαηυζζεξ 

πζθζάδεξ έςξ εκάιζζζ εηαημιιφνζμ εονχ. 

Γζα ημοξ ζημπμφξ ημο κυιμο αοημφ ζηδ ιεηαθμνά πδιζημφ πνμσυκημξ κμείηαζ υηζ 

ζοιιεηέπεζ ηαζ υπμζμξ:  

• απμηηά ή δζαεέηεζ έκα πδιζηυ πνμσυκ, πμο απαβμνεφεηαζ απυ ηδ φιααζδ ή 

ζοκάπηεζ ζφιααζδ βζα ηδκ απυηηδζδ ή ηδ δζάεεζδ ημο, 

• ένπεηαζ ζε δζαπναβιαηεφζεζξ πμο έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ απυηηδζδ ή δζάεεζδ 

απυ ηνίημ πνυζςπμ εκυξ πδιζημφ πνμσυκημξ ή ηδ ζφκαρδ ζφιααζδξ, απυ ηνίημ 

πνυζςπμ, βζα ηδκ απυηηδζδ ή ηδ δζάεεζδ πδιζημφ πνμσυκημξ.  

Χξ απυηηδζδ εκυξ πδιζημφ πνμσυκημξ κμείηαζ δ αβμνά ημο, δ ιίζεςζδ ημο, μ 

δακεζζιυξ ημο ηαζ δ απμδμπή ημο ςξ δχνμο.  

Χξ δζάεεζδ εκυξ πδιζημφ πνμσυκημξ κμείηαζ δ εηπμίδζδ ημο, δ εηιίζεςζδ ημο, μ 

δακεζζιυξ ημο ηαζ δ δςνεά ημο. 

Υαναηηδνζζηζηυξ είκαζ μ ευνοαμξ πμο λεζδηχεδηε δζεεκχξ ημκ Ημφθζμ ημο 1993, 

υηακ ημ ζεναζηυ πονμαμθζηυ εηηυλεοζε μαίδεξ ιε CS εκακηίμκ ηςκ 

ιμοζμοθιακζηχκ εέζεςκ ζηα πενίπςνα ημο ανάβεαμ.  

Χζηυζμ, δ νίρδ δαηνοβυκςκ εκακηίμκ ημο «εζςηενζημφ επενμφ» ελαημθμοεεί κα 

απμηεθεί ζοκδεζζιέκδ πναηηζηή υθςκ ηςκ αζηοκμιζχκ ηαζ ηοαενκήζεςκ ημο 

ηυζιμο.  

Οθείθμοιε κα ημκίζμοιε πςξ δ επζαεααίςζδ ηςκ δαηνοβυκςκ ςξ ιέζμ 

ηαηαζημθήξ ζηάζδξ μνίγεηαζ έιιεζα.  

οβηεηνζιέκα, ζηδ ζφιααζδ μνίγεηαζ ςξ «ιέζμ ηαηαζημθήξ ζηάζδξ», «ηάεε 

πδιζηυ πνμσυκ, ημ μπμίμ δεκ έπεζ ηαηαπςνδεεί ζε πίκαηα ηαζ ιπμνεί κα 

πνμλεκήζεζ ζημοξ ακενχπμοξ, ιέζα ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, αζζεδηδνζαηυ 

ενεεζζιυ ή ζςιαηζηή ακζηακυηδηα, πμο απμηαείζηαηαζ ιεηά πανέθεοζδ ιζηνμφ 

πνμκζημφ δζαζηήιαημξ αθυημο παφζεζ δ έηεεζδ ζε αοηυ». 

Δπζπνυζεεηα, απμθεφβεζ κα ηα εκηάλεζ ζημοξ πίκαηεξ πμο ζοκμδεφμοκ ηδ 

φιααζδ ηαζ υπμο ηαηαβνάθμκηαζ ηα δδθδηδνζχδδ πδιζηά ηαζ μζ εκχζεζξ ημοξ. 

Χζηυζμ, δζααάγμοιε ιυθζξ θίβα άνενα παναηάης, «απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ιέζςκ 

ηαηαζημθήξ ζηάζδξ, ςξ ιέζςκ πμθέιμο». 
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οιπεναζιαηζηά, δ νίρδ δαηνοβυκςκ ή αζθολζμβυκςκ ζημκ πυθειμ 

απαβμνεφεηαζ. Αηυια πζμ απθά, υπμζμξ ηάκεζ πνήζδ δαηνοβυκςκ ζημκ πυθειμ 

εεςνείηαζ εβηθδιαηίαξ πμθέιμο, εθυζμκ πανααζάγεζ ηδ ζφιααζδ αοηή.  

Καηαθήβμκηαξ, δ απυδεζλδ βζα ηδκ ηαφηζζδ ηςκ ζφβπνμκςκ δαηνοβυκςκ ιε ηα 

πδιζηά υπθα ανίζηεηαζ ζε έκα επίζδιμ κημημοιέκημ ηδξ αιενζηακζηήξ 

ηοαένκδζδξ.  

Πνυηεζηαζ βζα ημ εβπεζνίδζμ ημο ζηναημφ ηςκ Ζ.Π.Α. βζα ηδκ άιοκα απυ πδιζηά 

υπθα.  

ημ εβπεζνίδζμ οπάνπεζ ιάθζζηα εζδζηυ ηεθάθαζμ βζα ηα ιέζα ηαηαζημθήξ ζηάζδξ, 

υπμο ακαθένμκηαζ ηα αηυθμοεα:  

«Μεηά ημκ 1μ παβηυζιζμ πυθειμ μζ οπδνεζίεξ ημο ζηναημφ ηαζ ηδξ αζηοκμιίαξ 

έηακακ πνήζδ ημο CN βζα δζάθμνμοξ ζημπμφξ, έςξ υημο, ιζα κέα πζμ 

απμηεθεζιαηζηή ηαζ θζβυηενμ ημλζηή μοζία, ημ CS,πανάπεδηε απυ ημοξ Κυνζμκ 

ηαζ ηυηημκ ημ 1928 ηαζ επζηνάηδζε ημ 1959. ήιενα ημ CN είκαζ δζαεέζζιμ ζημ 

ειπυνζμ ζε ζοζηεοέξ βζα αοημπνμζηαζία, εκχ αοηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

μπμοδήπμηε αθθμφ είκαζ ημ CS. Οζ έκμπθεξ δοκάιεζξ ηςκ πενζζζμηένςκ ηναηχκ 

ημ πνδζζιμπμζμφκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, βζα ημκ έθεβπμ ηςκ πνμζηαηεοηζηχκ 

ζοζηεοχκ (δ άζηδζδ ημο «εαθάιμο αενίςκ») ηαζ μζ Ζ.Π.Α. ημ πνδζζιμπμίδζακ 

εονφηαηα ζημ Βζεηκάι, ηαηανπήκ βζα ηδκ απνήζηεοζδ οπυβεζςκ ζδνάββςκ. ε υθμ 

ημκ ηυζιμ, μζ αζηοκμιζηέξ δοκάιεζξ πμθθχκ πςνχκ, υπςξ δ Ηνθακδία, δ Γαθθία, δ 

Ρςζία ηαζ μζ Ζ.Π.Α. ημ πνδζζιμπμζμφκ βζα ημκ έθεβπμ ημο πθήεμοξ ή ηδκ 

ηαηαζημθή ζηάζεςκ». Καζ πζμ ηάης: «Οζ Ζ.Π.Α. ελαζνμφκ αοηά ηα ζημζπεία απυ ηζξ 

πνμαθέρεζξ ηςκ δζεεκχκ ζοκεδηχκ. Δίκαζ δοκαηή δ πνήζδ ημοξ ιεηά απυ εκημθή 

ημο Πνμέδνμο». 

Ανβυηενα, δ Αιενζηή ζοιιμνθχεδηε ιε ηζξ επζθμβέξ ηδξ δζεεκμφξ ημζκυηδηαξ, 

πνμζοπμβνάθμκηαξ ηδκ «αοεεκηζηή ενιδκεία» ημο Πξσηνθφιινπ ηεο Γελεχεο απυ 

ηδ Γ.. ημο Ο.Ζ.Δ.  

Γζα κα απμθφβμοκ ηοπυκ πανελδβήζεζξ, μζ ζεφκμκηεξ ηδξ οπενδφκαιδξ θνυκηζζακ 

κα λεηαεανίζμοκ απυ ηα πνζκ ηζξ ελαζνέζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημκ 

εαοηυ ημοξ ηδ πνήζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ υπθςκ: πδιζηή «απμρίθςζδ» ζημ 

εζςηενζηυ ηαζ ηδκ άιεζδ πενίιεηνμ ηςκ αιενζηακζηχκ αάζεςκ, πνμζθοβή ζηα 

«δαηνοβυκα» ζε ιζα ζεζνά πενζπηχζεςκ (υπςξ δ ηαηαζημθή «αζπιαθχηςκ 

πμθέιμο πμο πνμααίκμοκ ζε ηαναπέξ», μζ «απμζημθέξ δζάζςζδξ», ηθπ).  

Πνυηεζηαζ βζα δομ Μλεκφληα Απνθάζεσλ γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα (National 

Security Decision Memorandums) ημο οιαμοθίμο Δεκζηήξ Αζθαθείαξ ηςκ Ζ.Π.Α., 

ηα μπμία απμπαναηηδνίζηδηακ ημ 1992.  

Υνμκμθμβμφκηαζ απυ ηζξ διένεξ ηδξ πνμεδνίαξ ημο Υέλξη Φνξλη, υηακ δ 

Οοάζζβηημκ ιεθεημφζε ημ εκδεπυιεκμ πνμζπχνδζήξ ηδξ ζημ πνςηυημθθμ ηδξ 

Γεκεφδξ βζα ηδκ απαβυνεοζδ ηςκ πδιζηχκ υπθςκ, ηαζ θένμοκ ηδκ οπμβναθή ημο 

ηυηε ΤΠΔΞ, Υέλξη Κίζηλγθεξ.  

οβηεηνζιέκα:  
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ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

2 Νμειανίμο 1974 

Μκδιυκζμ Απυθαζδξ βζα ηδκ Δεκζηή Αζθάθεζα (ΜΑΔΑ) αν.279 

ΠΡΟ:  

ημκ Τπμονβυ Αιοκαξ 

ημκ Τθοπμονβυ Δλςηενζηχκ 

ημκ Γζεοεοκηή ηδξ Τπδνεζίαξ Αθμπθζζιμφ ηαζ Δθέβπμο ηςκ Δλμπθζζιχκ 

ΘΔΜΑ: Πνςηυημθθμ ηδξ Γεκεφδξ (1925), Οοζίεξ Καηαζημθήξ ηςκ δζαδδθχζεςκ 

ηαζ Υδιζηά Απμθοθθςηζηά 

Ο Πνυεδνμξ ελέηαζε ηδ δζτπδνεζζαηή έηεεζδ ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηςκ μοζζχκ 

ηαηαζημθήξ ηςκ δζαδδθχζεςκ ηαζ ηςκ πδιζηχκ απμθοθθςηζηχκ, ημ Πνςηυημθθμ 

ηδξ Γεκεφδξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ απυρεζξ ηςκ οπδνεζζχκ. Ο Πνυεδνμξ εεςνεί 

ζδιακηζηυ μζ Ζ.Π.Α. κα επζηονχζμοκ ημ Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο. 

Ο Πνυεδνμξ είκαζ ςξ εη ημφημο πνμεημζιαζιέκμξ, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ ηνέπμοζα 

ακηίθδρδ ηςκ ΖΠΑ βζα ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο Πνςημηυθθμο, κα απμπμζδεεί απυ 

ζημζπεία ηδξ εεκζηήξ ιαξ πμθζηζηήξ: (α) ηδκ πνχηδ πνήζδ απμθοθθςηζηχκ ζε 

ζοκεήηεξ πμθέιμο, εηηυξ απυ ηδ πνδζζιμπμίδζή ημοξ, αάζεζ ηςκ ηακμκζζιχκ 

πμο εθανιυγμκηαζ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, βζα ηδκ απμρίθςζδ ηδξ αθάζηδζδξ ιέζα 

ζηζξ αάζεζξ ηζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ΖΠΑ ή βφνς απυ ηδκ άιεζδ αιοκηζηή πενίιεηνμ 

ηςκ ηεθεοηαίςκ, ηαζ (α) ηδκ πνχηδ πνήζδ μοζζχκ ηαηαζημθήξ δζαδδθχζεςκ ςξ 

επζεεηζηυ πμθειζηυ υπθμ, βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ή επαφλδζδ απςθεζχκ. 

Ο πνυεδνμξ επζεοιεί, ςζηυζμ, κα δζαηδνήζμοιε ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ βζα 

πνδζζιμπμίδζδ μοζζχκ ηαηαζημθήξ δζαδδθχζεςκ ζε πενζπηχζεζξ ηαηαζημθήξ 

δζαδδθχζεςκ (ζοιπενζθαιαακυιεκδξ ηδξ ηαηαζημθήξ αζπιαθχηςκ πμθέιμο πμο 

πνμααίκμοκ ζε ηαναπέξ), ζε ηαηαζηάζεζξ υπμο ιπμνμφκ κα πενζμνζζημφκ ή 

απμθεοπεμφκ εφιαηα ιεηαλφ ηςκ πμθζηχκ, ζε απμζημθέξ δζαζχζεςξ ηαζ ζε 

αιοκηζηέξ ζηναηζςηζηέξ ηεπκζηέξ πνμηεζιέκμο κα ζςεμφκ γςέξ. 

Πνμημφ, ςζηυζμ, απμθαζίζεζ κα πνμαεί ζ‟ αοηήκ ηδκ ηίκδζδ, μ πνυεδνμξ δζέηαλε 

ημκ Γζεοεοκηή ηδξ Τπδνεζίαξ Αθμπθζζιμφ ηαζ Δθέβπμο ηςκ Δλμπθζζιχκ κα 

πνμπςνήζεζ άιεζα, ζε ζοκεκκυδζδ ιε ηα Τπμονβεία Δλςηενζηχκ ηαζ Αιοκαξ, 

ζηζξ ακαβηαίεξ ζοκμιζθίεξ ιε ζηεθέπδ ηδξ Γενμοζίαξ ιε ζημπυ ηδ θήρδ 

ζοιαμοθχκ ηαζ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ζοκαίκεζδξ ηδξ Γενμοζίαξ βζα ηδκ επζηφνςζδ 

ημο Πξσηνθφιινπ ηεο Γελεχεο υζμ ημ δοκαηυκ κςνίηενα. 

Συζμ ημ ίδζμ ημ βεβμκυξ υζμ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμακαθενεεζζχκ 

απμθάζεςκ εα πνέπεζ κα ιδ δδιμζζμπμζδεμφκ πνζκ απυ ηδ ζφκηαλδ έηεεζδξ 

πνμξ ημκ πνυεδνμ ζπεηζηά ιε ηζξ μθμηθδνςεείζεξ ζοκμιζθίεξ ηαζ ηδκ έβηνζζδ ιζαξ 

δδιυζζαξ δήθςζδξ απυ ιένμοξ ημο. Αοηή δ έηεεζδ εα πνέπεζ κα αζπμθείηαζ 

επίζδξ ιε ημ εκδεπυιεκμ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνμεζδμπμίδζδξ, ζπεηζηά ιε ηζξ 

πνμεέζεζξ ηςκ ΖΠΑ, εηείκςκ ηςκ ζοιιάπςκ πμο έπμοκ θάαεζ εέζδ πανυιμζα ιε 

αοηή ηςκ ΖΠΑ απέκακηζ ζηδκ ενιδκεία ημο Πνςημηυθθμο. 

Υέλξη Κίζηλγθεξ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: ζημκ Γζεοεοκηή ηδξ CIA, ζημκ Ανπδβυ ΓΔΔΘΑ. 
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ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

9 Γεηειανίμο 1974 

Μκδιυκζμ Απυθαζδξ βζα ηδκ Δεκζηή Αζθάθεζα (ΜΑΔΑ) αν.281 

 

ΠΡΟ:  

ημκ Τπμονβυ Άιοκαξ 

ημκ Τθοπμονβυ Δλςηενζηχκ 

ημκ Γζεοεοκηή ηδξ Τπδνεζίαξ Αθμπθζζιμφ ηαζ Δθέβπμο ηςκ Δλμπθζζιχκ 

 

ΘΔΜΑ: Δπζηφνςζδ ημο Πνςημηυθθμο ηδξ Γεκεφδξ (1925) βζα ημκ πυθειμ αενίςκ 

 

Ο Πνυεδνμξ ελέηαζε ηδκ έηεεζδ ηδξ 6δξ Γεηειανίμο πμο ημο οπμαθήεδηε απυ ημκ 

Γζεοεοκηή ηδξ Τπδνεζίαξ Αθμπθζζιμφ ηαζ Δθέβπμο ηςκ Δλμπθζζιχκ, εζξ 

εηηέθεζζκ ημο ΜΑΔΑ 279.  

Δκέηνζκε ηδκ έηεεζδ ηζ ελμοζζμδμηεί ημκ Γζεοεοκηή κα δδθχζεζ εκχπζμκ ηδξ 

Δπζηνμπήξ Γζεεκχκ πέζεςκ ηδξ Γενμοζίαξ υηζ: 

(α) δ δζαηφπςζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ Ζ.Π.Α. απέκακηζ ζηα δαηνοβυκα ηαζ ηα 

απμθοθθςηζηά δ μπμία ειπενζέπεηαζ ζηδκ έηεεζδ είκαζ ηαζ εέζδ ημο πνμέδνμο. 

(α) πνυεεζδ ημο πνμέδνμο είκαζ κα εκανιμκίζεζ ακάθμβα ηδκ πμθζηζηή ηςκ Ζ.Π.Α., 

ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ Γενμοζία ζοκαζκεί ζηδκ επζηφνςζδ ζ‟ αοηήκ ηδ αάζδ. 

(β) μ πνυεδνμξ ελαημθμοεεί κα γδηά ζοιαμοθέξ ηαζ ζοκαίκεζδ βζα ηδκ επζηφνςζδ 

ηδξ φιααζδξ βζα ημκ Βζμθμβζηυ Πυθειμ. 

Ο Πνυεδνμξ εβηνίκεζ επίζδξ ηδκ εζδμπμίδζδ ζοιιαπζηχκ ηοαενκήζεςκ ζπεηζηά 

ιε ηδ εέζδ ηδξ ηοαένκδζδξ βζα ημ Πνςηυημθθμ, πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ημο 

Γζεοεοκηή εκχπζμκ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεεκχκ πέζεςκ ηδξ Γενμοζίαξ. 

 

Υέλξη Κίζηλγθεξ 

ΚΟΗΝ.:   

ζημκ Γζεοεοκηή ηδξ CIA 

ζημκ Ανπδβυ ΓΔΔΘΑ 

  
ΓΑΚΡΤΓΟΝΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

 

Ζ νίρδ δαηνοβυκςκ ςξ ιέζμ ηαηαζημθήξ εζνδκζηχκ δζαδδθςηχκ ηαζ ηονίςξ ηαηά 

ιειμκςιέκςκ πνμζχπςκ ζοκζζηά πανααίαζδ ημο άνενμο 3 ηδξ χκβαζεο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ιε ημ μπμίμ απαβμνεφεηαζ «δ πάζδξ 

θφζεςξ ηαημιεηαπείνζζδ», απμθάζζζε ημ Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (Δ.Γ.Α.Γ.), εηδζηάγμκηαξ ηδκ πνμζθοβή ημο εηπαζδεοηζημφ Αιί 

Γθηνπλέο ηαηά ηδξ Σμονηίαξ.  
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ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΓΑΚΡΤΓΟΝΧΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΞΖ 

 

Μνλάδεο Απνθαηάζηαζεο Σάμεο  

 

Οζ Μμκάδεξ Απμηαηάζηαζδξ Σάλδξ είκαζ μζ πνχηεξ εζδζηέξ αζηοκμιζηέξ ιμκάδεξ 

ηδξ Δθθάδαξ. Γδιζμονβήεδηακ ιε ζημπυ ηδκ απαθθαβή ηςκ άθθςκ ζςιάηςκ ηδξ 

αζηοκμιίαξ ηαζ ηςκ εκυπθςκ δοκάιεςκ απυ ηδκ εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδκ 

ηαηαζημθή ηαναπχκ, πανάκμιςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ έηνοειςκ δζαδδθχζεςκ. Ζ 

ζδέα ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ ήηακ ημο πνςεοπμονβμφ πχξνπ Μαξθεδίλε, εκχ δ 

εκημθή βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηδξ πνχηδξ μιάδαξ δυεδηε ημ 1976 

απυ ημκ ηυηε Πνςεοπμονβυ Κ. Καξακαλιή. Ζ δφκαιή ηδξ επαολήεδηε επί 

πνςεοπμονβίαξ Αλδξέα Παπαλδξένπ, βζα κα ηαηαθήλεζ ηεθζηά ηνζπθάζζα επί 

Κοαένκδζδξ εκίηε. 

Ζ ηαηαζημθή ηςκ δζαδδθχζεςκ ιέπνζ ηαζ ηδ Μεηαπμθίηεοζδ βζκυηακ απυ 

αζηοθοθάηεξ ή πςνμθφθαηεξ, ιυκμ ιε βηθμπξ, ηαζ ιε ηδ ζοκδνμιή εζδζηχκ 

μπδιάηςκ ηδξ Πονμζαεζηζηήξ, εκχ ιυκμ ζε ζμαανυηενεξ πενζπηχζεζξ επεκέααζκε 

μ ζηναηυξ. Γεκ βζκυηακ πνήζδ δαηνοβυκςκ (ηα μπμία ήηακ άβκςζηα ηυηε ζηδκ 

Δθθάδα), ηαζ ζηζξ πζμ αηναίεξ πενζπηχζεζξ νίπημκηακ πονμαμθζζιμί ζημκ αένα ή 

ηαζ ζπάκζα ηαηά ημο πθήεμοξ.  

Με ηζξ ηαναπέξ ημο 1960 ζηδκ Αεήκα άνπζζακ μζ πνχηεξ δζενεοκήζεζξ βζα πνήζδ 

άθθςκ ηνυπςκ ηαηαζημθήξ. Γζενεοκδηζηά ζηάθεδηακ βζα εηπαίδεοζδ ηαζ 

εκδιένςζδ ζηδκ Αιενζηή ηνεζξ αλζςιαηζημί ηδξ αζηοκμιίαξ, μ Ζιίαο Φπρνγηφο, μ 

Γεψξγηνο ακπάλεο ηαζ μ Θεφδσξνο Υαξιαχηεο.  

Ο πνχημξ εα ακαθάιαακε ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ΜΑΣ ανηεηά πνυκζα ανβυηενα, εκχ 

μ δεφηενμξ εα βζκυηακ δζμζηδηήξ ημο ζχιαημξ 

Ζ πνχηδ ιμκάδα ηςκ ΜΑΣ ζοβηνμηήεδηε ηαη' εκημθή ημο Κ. Καναιακθή θίβμ ιεηά 

ηδ Μεηαπμθίηεοζδ, ιε οπμονβζηή απυθαζδ. Ζ ζδέα ηδξ μκμιαζίαξ ημοξ ακήηε 

ζημκ ιεηέπεζηα Τπμονβυ Αλαζηάζην Μπάιθν. Ζ ιμκάδα αοηή απμηεθμφκηακ απυ 

150 άκδνεξ, πμο πνμένπμκηακ απυ δζάθμνεξ οπμδζεοεφκζεζξ ηδξ Αζηοκμιίαξ, 

ζημοξ μπμίμοξ ανβυηενα πνμζηέεδηακ ηαζ άκηνεξ ηςκ Δζδζηχκ Γοκάιεςκ ημο 

ζηναημφ. Γδιζμονβήεδηε ιζα δεφηενδ ιμκάδα ζηδ Θεζζαθμκίηδ, εκχ ακηίζημζπμ 

ζχια μνβάκςζε ηαζ δ Υςνμθοθαηή βζα ιζηνυ δζάζηδια. 

Οζ ιμκάδεξ αοηέξ εηπαζδεφηδηακ απυ ημκ Ζθία Φοπμβζυ, ιε αάζδ δζηά ημο 

εβπεζνίδζα ηαζ ηδκ πείνα ημο απυ ηδκ εηπαίδεοζδ πμο είπε θάαεζ ζε πανυιμζα 

εέιαηα ζηδκ Αιενζηή ανηεηά πνυκζα κςνίηενα. Ζ εηπαίδεοζδ πενζεθάιαακε 

ηονίςξ αζηήζεζξ μιαδζηέξ ηαζ ζπδιαηζζιχκ, αζηήζεζξ ζηδ νίρδ ηαζ ηδ πνήζδ 

δαηνοβυκςκ. 

Σμ 1978, ιεηά ηδκ απμηοπδιέκδ επέιααζδ ηδξ Αζηοκμιίαξ ζημ ζπίηζ ημο βζαηνμφ 

Βαζίιε Σζηξψλε, πμο ηαηέθδλε ζημ εάκαηυ ημο, δδιζμονβήεδηακ μζ Μνλάδεο 

Δηδηθψλ Απνζηνιψλ (ΜΔΑ). Οζ ιμκάδεξ αοηέξ ανηεηέξ θμνέξ δνμφζακ πανάθθδθα 

ιε ηα ΜΑΣ, εκχ ιε ηδκ άκμδμ ημο ΠΑΟΚ ζηδκ ελμοζία ηα οπμηαηέζηδζακ βζα 

ηάπμζμ δζάζηδια. 



 

173 
 

Ανβυηενα δδιζμονβήεδηακ μζ μιάδεξ ηδξ ΤΜΔΣ ζακ οπμζηδνζηηζηέξ ζηζξ 

δζιμζνίεξ ηςκ ΜΑΣ, ηαεχξ ηαζ μζ Οκάδεο Πξφιεςεο θαη Καηαζηνιήο Δγθιήκαηνο 

(ΟΠΚΔ), πανυιμζεξ ιε ηα ΜΑΣ αθθά αανφηενα ελμπθζζιέκεξ ηαζ ιε εζδζηυηενδ 

εηπαίδεοζδ. 

Σα ΜΑΣ έπμοκ πθέμκ ιεημκμιαζηεί ζε ΤΑΣ Τπμδζεφεοκζδ Απμηαηάζηαζδξ 

Σάλδξ, πμο ακήηεζ (ιαγί ιε ηδκ Τπμδζεφεοκζδ Μέηνςκ Σάλδξ) ζηδ Γζεφεοκζδ 

Αζηοκμιζηχκ Δπζπεζνήζεςκ Αηηζηήξ. Ζ μνβακζηή ιμκάδα ηςκ ΜΑΣ είκαζ δ 

δζιμζνία (εζημζζπέκηε άκδνεξ) ιε έκακ επζηεθαθή. Μζα δζιμζνία ιπμνεί κα 

επζπεζνεί ηαζ ζε επζιένμοξ μιάδεξ ηςκ δχδεηα ή ηςκ έλζ, ηαζ ζπάκζα ιζηνυηενεξ. 

ζμζ οπδνεημφκ ζηα ΜΑΣ θαιαάκμοκ εζδζηυ επίδμια ζημκ ιζζευ ημοξ. 

 

Δμνπιηζκφο 

 

Ζ μνβακζηή ιμκάδα ηςκ ΜΑΣ (δ δζιμζνία) απμηεθείηαζ ζοκήεςξ απυ 25 άκηνεξ ηαζ 

έκακ επζηεθαθή αλζςιαηζηυ. Χζηυζμ, ιπμνεί κα επζπεζνεί ηαζ ζε μιάδεξ ηςκ 

δχδεηα ή ηςκ έλζ, πάκηα εθμδζαζιέκδ ιε ηδκ ηεθεοηαία θέλδ ημο ελμπθζζιμφ: 

• Αζπίδα: θηζαβιέκδ απυ πθελζβηθάξ, πνμζανηάηαζ ζημ ιέζα ιένμξ ημο αβηχκα 

ιε ιζα δενιάηζκδ γχκδ ηαζ ιε πεζνμθααή ζηδκ παθάιδ. 

• Γηθμιπ: είκαζ δφμ εζδχκ θαζηζπέκζα, έκα ημκηυ ηαζ έκα ιαηνφ ιε εζςηενζηυ 

ζπείνςια, χζηε κα ηεκηχκεηαζ υηακ ηαηεααίκεζ πνμηαθχκηαξ πενζζζυηενμ πυκμ. 

Μενζηέξ θμνέξ ηα πνδζζιμπμζμφκ ιε ηδ θααή πνμξ ηα έλς, ηάηζ πμο είκαζ 

πανάκμιμ. 

• Κνάκμξ: είκαζ ιεβάθδξ ακημπήξ ιε εζδζηυ ζηζάδζμ - βζα κα πνμζηαηεφεηαζ μ 

αοπέκαξ - ηαζ πνμζςπίδα. ημ πίζς ιένμξ ημο ημθθμφκ αοημηυθθδηα ιε 

δζαθμνεηζηυ πνχια ηαζ ζπήια βζα ηάεε δζιμζνία, ιε ζημπυ ηδκ εφημθδ 

ακαβκχνζζδ ηαζ ακαζφκηαλδ. 

• Φυνια: ζηναηζςηζημφ ηφπμο ζε παηί πνχια. Οζ ζημθέξ ηςκ ΜΑΣ δεκ θένμοκ 

ανζειυ χζηε κα ιδκ είκαζ ακαβκςνίζζιμζ. 

• Πενζηκδιίδεξ ηαζ άθθα ελανηήιαηα: απυ πθαζηζηυ, πνμζηαηεφμοκ ημκ ημνιυ, 

ημοξ χιμοξ ηαζ ημοξ αναπίμκεξ απυ πηοπήιαηα. 

• Αθελίζθαζνμ βζθέημ: πνμζηαηεφεζ ημκ ημνιυ απυ ηοπυκ πονμαμθζζιμφξ. 

• αηίδζμ: πενζέπεζ ακηζαζθολζμβυκα ιάζηα, δαηνοβυκα, ηνμηίδεξ ηνυημο - 

θάιρδξ ηαζ πονμζαεζηήνα. 

• Εχκδ: έπεζ ηνειαζιέκεξ πεζνμπέδεξ ηαζ ημ οπδνεζζαηυ υπθμ. 

• «Φοζμφκα»: πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ ρεηαζιυ πδιζηχκ απυ έκακ ή δφμ 

αζηοκμιζημφξ ζε ηάεε δζιμζνία, πμο δεκ θένμοκ αζπίδα. 

Ο επζηεθαθήξ αλζςιαηζηυξ ηδξ ηάεε δζιμζνίαξ δεκ θένεζ μθυηθδνμ ημκ παναπάκς 

ελμπθζζιυ (αζπίδα, πνμζηαηεοηζηά ζχιαημξ) βζα κα ιπμνεί κα ιεηαηζκείηαζ 

εφημθα ηαζ βνήβμνα ζημ πεδίμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ κα έπεζ πθήνδ επμπηεία ηδξ 

ελέθζλδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Ακηί ημο ελμπθζζιμφ αοημφ δζαεέηεζ ναδζμαζφνιαημ ηαζ 

ανίζηεηαζ ζε ζοκεπή επζημζκςκία ιε ημ εάθαιμ επζπεζνήζεςκ ηδξ αζηοκμιζηήξ 

δζεφεοκζδξ. 
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Γαθξπγφλα θαη θαηαζηνιή 

 

Μάθζζηα, υζμκ αθμνά ηδκ «θοζμφκα», ημ Τπμονβείμ Γδιυζζαξ Σάλδξ 

πθδνμθμνεί βζα ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηαζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ ιε ζπεηζηά έββναθα 

ηδξ Γζεφεοκζδξ Μεθεηχκ (Αεήκα 26.06.98, αν. πνςη. 7017/4/182α) ηαζ ηζξ 

ηεπκζηέξ μδδβίεξ βζα ημ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ ακαβυιςζδ ημο Protectojet Model 5 

(υπςξ είκαζ δ επίζδιδ μκμιαζία ημο ζοβηενζιέκμο υπθμο).  

φιθςκα ιε αοηά: 

• «δ θοζμφκα έπεζ αάνμξ 7,5 ηζθά πενίπμο ηεκή ηαζ 9,5 ηζθά βειάηδ» 

• δ δαηνοβυκα μοζία πμο εηημλεφεζ είκαζ oνεμπθςνμαεκγαιαθμκμκζηνίθδ (CS) 

ακαιζβιέκδ, βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εηηυλεοζδξ, ιε ζοιπζεζιέκμ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα (CO2). Ζ ακαθμβία βυιςζδξ είκαζ 1,1 ηζθυ CS ιε 700-750 βναιιάνζα 

CO2 ζε οβνή ιμνθή. 

• «δ θοζμφκα αδεζάγεζ ιε ζοκεπή πνήζδ 16 δεοηενμθέπηςκ» ηαζ, ςξ εη ημφημο, 

«δ πνήζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ δζαηεημιιέκα, ιε δζάνηεζα εκυξ δεοηενμθέπημο ηάεε 

θμνά». 

• ημ βέιζζια ημο ενβαθείμο, ηυζμ ιε CS υζμ ηαζ ιε CO2 βίκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημ 

πεζνζζηή, απυ δμπείμ 25 ηζθχκ (ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ) ηαζ θζάθδ αενίμο (ζηδ 

δεφηενδ). Οζ μδδβίεξ δεκ παναθείπμοκ κα ημκίζμοκ ηα ιέηνα αζθαθείαξ πμο 

πνέπεζ κα παίνκμοκ ηα αζηοκμιζηά υνβακα: «Πνμζμπή! Πάκημηε θμνμφιε βάκηζα 

ηαζ ιάζηα ιε βοαθζά ηαζ ζημοπίγμοιε ιε πανηί ημογίκαξ ηζξ πζεακέξ δζαννμέξ ηαζ 

εηποθίζεζξ». 

• «δ εηηυλεοζδ ηδξ δαηνοβυκμο μοζίαξ δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ανμπή ή ηδ 

εενιυηδηα, θηάκεζ δε ζε απυζηαζδ 20 έςξ 30 ιέηνςκ ακελανηήηςξ ηδξ θμνάξ ημο 

ακέιμο, αημθμφεςξ δε δζαπφκεηαζ (sic) ακάθμβα ιε ηδκ θμνά ηαζ ηδκ έκηαζδ 

αοημφ, θεάκμκηαξ ζε απυζηαζδ 100-200 ιέηνςκ». 

Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία πνμζπαεεί κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ πνήζδ ηςκ δαηνοβυκςκ 

ςξ απμηεθεζιαηζημφ ιέζμο ηαηαζημθήξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ελήξ επζπεζνήιαηα: 

• δ βεκζηεοιέκδ πνήζδ ηςκ δαηνοβυκςκ ζηζξ δοηζηέξ πχνεξ («υθεξ μζ 

αζηοκμιζηέξ δοκάιεζξ ηςκ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Δκςζδξ αθθά ηαζ ηςκ ΖΠΑ 

πνδζζιμπμζμφκ εδχ ηαζ πνυκζα ηδκ δναζηζηή αοηή μοζία CS ςξ ημ δπζυηενμ ιέζμ, 

υηακ απαζηείηαζ δζάθοζδ ζοβηεκηνςιέκμο πθήεμοξ») ηαζ δ ηήνδζδ ηςκ 

πνμαθεπυιεκςκ πνμδζαβναθχκ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ, 

• δ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ηςκ δαηνοβυκςκ αενίςκ ζε CS («ζε εθάπζζηδ 

ζοβηέκηνςζδ, πμθφ ηάης ημο 56,3 mg/m3, πμο εεςνείηαζ ααθααήξ») ηαζ δ, ςξ εη 

ημφημο, απμοζία μπμζμοδήπμηε ηζκδφκμο: «Καηυπζκ ημφηςκ ηαείζηαηαζ ζαθέξ υηζ 

δεκ οπάνπμοκ αθααενέξ ζοκέπεζεξ ζηζξ ακςηένς ζοβηεκηνχζεζξ δναζηζηήξ 

μοζίαξ πένακ αοηήξ ημο ζοιπηχιαημξ ηδξ δαηνφννμζαξ, ιε πθήνδ ακάθδρδ εκηυξ 

δέηα (10) θεπηχκ απυ ηδκ έηεεζδ». 

Έπεζηα, έκα πυνζζια ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Μίηζζβηακ ηαζ έκα ημο ηαεδβδηή 

Κθίιεν ηδξ Βυκκδξ, πνμζπαεμφκ κα δζηαζμθμβήζμοκ επίζδξ ηδξ πνήζδ ημοξ ςξ 

ιέζα ηαηαζημθήξ. Σμ πνχημ πναβιαημπμζήεδηε ηαη‟ εκημθή ηδξ ημπζηήξ 
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αζηοκμιζηήξ δζεφεοκζδξ, εκχ ημ δεφηενμ παναββέθεδηε απυ ηδ βκςζηή 

αζμιδπακία υπθςκ Smith and Wesson.  

Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιδηνζηή εηαζνεία ηδξ General Ordnance Equipment Company πμο 

παναζηεοάγεζ ηα δαηνοβυκα. Ο ηαεδβδηήξ Κιίκεξ, πνμεζδμπμζεί: 

• Να ιδκ ρεηάγεηε ημκηφηενα απυ 3-4 ιέηνα, ακαθυβςξ ηδ ζοζηεοή, δζυηζ 

αθθζχξ ιπμνεί κα πνμηθδεεί ζμαανή αθάαδ ηςκ μθεαθιχκ ηαζ ημο δένιαημξ. 

• Πμηέ κα ιδκ ρεηάγεηε απεοεείαξ ημ πνυζςπμ ημο δζαδδθςηή, δζυηζ αοηυ εα 

μδδβήζεζ μπςζδήπμηε ζε αανζά αθάαδ ηςκ ζζηχκ ημο μθεαθιμφ. 

• Ο πνυκμξ ρεηαζιμφ κα είκαζ εθάπζζημξ. Ο ρεηαζιυξ αηυιςκ πμο δζαθφμκηαζ 

δεκ είκαζ ιυκμ απάκενςπμξ, αθθά μδδβεί ηαζ ζε αθάαεξ ηδξ οβείαξ ηςκ 

δζαδδθςηχκ.  

• Δπζηνέπεηαζ μ ρεηαζιυξ ιυκμ αηυιςκ πμο έπμοκ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ ηαζ είκαζ 

οβζή. Γεκ επζηνέπεηαζ ρεηαζιυξ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ. 

• Καζ δ ιεθέηδ ηαηαθήβεζ: «Μυκμ ηάης απ‟ αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ιπμνεί ηακείξ 

κα ηναηήζεζ ζε παιδθυ ζδιείμ ημοξ ηζκδφκμοξ αθάαδξ ηδξ οβείαξ απυ ηδ πνήζδ 

ηςκ αζηοκμιζηχκ αοηχκ ζοζηεοχκ ηαζ κα ζοβηαηαηεεεί ζηδκ εθανιμβή αοηχκ 

ηςκ ιεευδςκ». 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ελέηαζε ηζξ δδθχζεζξ εκυξ πμθίηδ ζπεηζηά ιε ηζξ δνάζεζξ 

ηδξ αζηοκμιίαξ ζε πμδμζθαζνζηυ αβχκα ζηζξ 19 Οηηςανίμο ημο 2003. Σμ Σιήια 

Γεκζηήξ Αζηοκυιεοζδξ ηδξ Γ.Α.Γ.Α. ιε ηδκ ακαθοηζηή απακηδηζηή ημο επζζημθή 

(ανζε. πνςη. 1003/2/22δ/30.01.2005) ιαξ πθδνμθμνεί ιεηαλφ άθθςκ υηζ ζηα 

επεζζυδζα ηδξ 19δξ Οηηςανίμο 2003 έβζκε πνήζδ ηεζζάνςκ (4) δαηνοβυκςκ 

πεζνμαμιαίδςκ Νμ 514. Ζ νίρδ ηεζζάνςκ πεζνμαμιαίδςκ ζηδκ μδυ 2αξ Μασμο 

δεκ εεςνείηαζ οπεναμθζηή πμζυηδηα, ακ θδθεεί οπυρδ δ ζθμδνυηδηα ηςκ 

επζεέζεςκ ηςκ θζθάεθςκ ηαηά ηςκ αζηοκμιζηχκ ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ ζδιεζχεδηε 

ηναοιαηζζιυξ Αζηοθφθαηα ηδξ Γζεφεοκζδξ Απμηαηάζηαζδξ Σάλδξ.  

οβηεηνζιέκα, ζηδκ επζζημθή ακαθένεηαζ υηζ «Οζ πεζνμαμιαίδεξ Νμ 514 υπςξ ηαζ 

υθμζ μζ οπυθμζπμζ ηφπμζ δαηνοβυκςκ πμο πνδζζιμπμζεί δ Δθθδκζηή Αζηοκμιία 

είκαζ Αιενζηακζηήξ, Αββθζηήξ ηαζ Ηζναδθζκήξ πνμέθεοζδξ ηαζ πενζέπμοκ ηδ πδιζηή 

μοζία CS.  

Ζ πεζνμαμιαίδα Νμ 514, ζηδ δζααάειζζδ δναζηζηυηδηαξ ηςκ δαηνοβυκςκ 

πεζνμαμιαίδςκ έπεζ ηα δπζυηενα ζοιπηχιαηα, δζυηζ εηημκχκεζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ 

(ημ μπμίμ είκαζ ζε ιμνθή ζηυκδξ) αηανζαία ιε έηνδλδ, εκχ μζ οπυθμζπεξ 

πεζνμαμιαίδεξ εηημκχκμοκ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ιε ηαφζδ ηαζ ιε ιμνθή ηαπκμφ 

(δαηνοβυκμο κέθμοξ) μπυηε πνμζαάθθμοκ ιεβαθφηενμ πχνμ ηαζ βζα ιεβαθφηενμ 

πνυκμ απ‟ υηζ δ Νμ 514» 

ζμκ αθμνά ηδκ ημλζηυηδηα ηδξ μοζίαξ, ζημ πυνζζια ζοβηεκηνχκεηαζ δ 

αζαθζμβναθία: 

• ημ θφθθμ πθδνμθμνζχκ πδιζηήξ αζθάθεζαξ πμο δζαεέηεζ ημ Δζληθφ Ηλζηηηνχην 

Έξεπλαο θαη Αζθάιεηαο ηδξ Γαθθίαξ, ακαθένεηαζ υηζ ηα ζοιπηχιαηα ζε 

πενίπηςζδ μλείαξ ημλζηυηδηαξ είκαζ: ενεεζζιυξ ημο δένιαημξ, ηςκ μθεαθιχκ ηαζ 

ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ, πεπηζηέξ δζαηαναπέξ, πμκμηέθαθμξ, πζεακή αθθενβζηή 
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ακηίδναζδ, δενιαηζηά εβηαφιαηα. ε πενίπηςζδ πνυκζαξ ημλζηυηδηαξ 

ακαθένμκηαζ: ηανηζκμβυκμ, έθηδ ζημ δένια ηαζ ζημ νζκζηυ δζάθναβια, κεθνζηέξ 

αθάαεξ (ηαηυπζκ ηαηάπμζδξ). Σμ υνζμ έηεεζδξ ζηδ Γαθθία είκαζ 0,4 mg/m3. 

• ηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ STOA (Scientific and Technological Options 

Assessment -Αλζμθυβδζδ επζζηδιμκζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ επζθμβχκ) έπεζ δδιμζζεοεεί 

ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ ιε ηίηθμ «ηερλνινγίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιήζνπο» δ 

μπμία πενζθαιαάκεζ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα βζα ηζξ επζπηχζεζξ 

ζηδκ οβεία απυ ηζξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιέζα ηαηαζημθήξ ζηάζδξ. 

διεζχκεηαζ υηζ δ ιεθέηδ αοηή είκαζ ηείιεκμ ενβαζίαξ ηδξ «μιάδαξ STOA» ηαζ δεκ 

απμηεθεί επίζδιδ έηδμζδ ηδξ STOA, υπςξ επίζδξ δεκ ακηζπνμζςπεφεζ 

απαναζηήηςξ ηζξ απυρεζξ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο. 

Σμ ηιήια ημο ηεζιέκμο πμο αθμνά εέιαηα οβείαξ βζα ημ CS ακαθένεζ:  

«Τπάνπεζ εηηεηαιέκδ επζζηδιμκζηή αζαθζμβναθία βζα ημ CS, ιάθζζηα ακαθένεηαζ 

ζε πνυζθαηδ ένεοκα υηζ ανέεδηακ 115.107 άνενα. Μυκμκ μζ πζμ ζδιακηζηέξ 

απυρεζξ εα ακαθενεμφκ εδχ.  

Οζ οπένιαπμζ ημο CS ζζπονίγμκηαζ υηζ είκαζ αδφκαηδ δ έηεεζδ ακενχπςκ ζε 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαευζμκ αοημί δεκ παναιέκμοκ ζε πχνμοξ υπμο οπάνπεζ 

μ πανάβμκηαξ αοηυξ. οββναθείξ ιε ηνζηζηή ακηίθδρδ ζδιεζχκμοκ ηδκ έθθεζρδ 

επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ βζα ηδκ πνήζδ ηδξ μοζίαξ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. 

Σμλζημθμβζηέξ ιεθέηεξ (ιέζς εζζπκμήξ) δείπκμοκ υηζ δ έηεεζδ ζε ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ CS πνμηαθεί πκεοιμκίηζδα ηαζ μίδδια ζημοξ πκεφιμκεξ πμο 

απμααίκεζ ιμζναίμ. Έηεεζδ ζημ CS ιπμνεί επίζδξ κα επζθένεζ εκενβυ 

δοζθεζημονβία ηςκ αεναβςβχκ. Σμ CS πνςηίζηςξ είκαζ ενεεζζηζηυ βζα ημ δένια 

ηαζ ιενζηά άημια είκαζ δοκαηυκ, αηυιδ ηαζ ιεηά απυ ιία ανπζηά θαζκμιεκζηά 

αεχα επαθή, κα πάεμοκ δενιαηίηζδα θυβς επαθήξ, ηαζ ανηεηέξ χνεξ ανβυηενα 

ιπμνεί κα αβάθμοκ θμοζηάθεξ. Έηεεζδ αηυιδ ηαζ ζε ιζηνή ζοβηέκηνςζδ CS 

πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ηαζ οπάνπεζ ηίκδοκμξ βζα αθάαεξ ζηδκ οβεία ζε 

άημια άκς ηςκ 30 εηχκ ηα μπμία οθίζηακηαζ θοζζηή ηαηαπυκδζδ ή έπμοκ ηνοθυ 

ακεφνοζια. ε ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ημ CS έπεζ ζοζπεηζζεεί ιε ηανδζαηή 

ακαημπή, αθάαδ ημο ήπαημξ ηαζ εάκαημ. Πεζνάιαηα in vitro έπμοκ δείλεζ υηζ ημ CS 

είκαζ ηθαζημβυκμ (ππ. πνμηαθεί δζάννδλδ ηςκ πνςιμζςιάηςκ) ηαζ ιεηαθθαλζβυκμ 

(ππ. πνμηαθεί ιδ ηθδνμκμιμφιεκεξ βεκεηζηέξ ιεηααμθέξ ζημοξ μνβακζζιμφξ). 

Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ CS αολάκεζ ημκ ανζειυ ηςκ πνςιμζςιζηχκ 

ακςιαθζχκ. Τπάνπεζ αολδιέκμξ ηίκδοκμξ απυ ηδκ επακαθαιαακυιεκδ έηεεζδ 

δζυηζ απμηηείηαζ ακμπή ζημ CS. ηναηζςηζηή ιεθέηδ βζα ηδ δοκαηυηδηα πνυηθδζδξ 

ηανηίκμο απυ ημ CS δεκ ηαηέθδλε ζε ζοιπενάζιαηα, παναηδνήεδηε υιςξ υηζ δ 

πνυκζα έηεεζδ ζε πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ CS έπεζ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ 

ηαζ εα πνέπεζ κα δζενεοκδεεί πεναζηένς. Σμ ηεθεοηαίμ είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ 

αζθάθεζα ηςκ αζηοκμιζηχκ μζ μπμίμζ ιπμνεί κα εηηίεεκηαζ ζοπκά ζε ηέημζεξ 

μοζίεξ». 
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Θάλαηνη απφ Γαθξπγφλα 

 

ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ άιεζμζ εάκαημζ πμο έπμοκ πνμηθδεεί ιε ηδ 

πνήζδ δαηνοβυκςκ. Γομ παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα:  

Α) ηζξ 5 επηειανίμο 1965 100 ηάημζημζ ημο αζεηκαιζημφ πςνζμφ Φμουη μκ 

οπέζηδζακ επίεεζδ ιε δαηνοβυκα απυ ημοξ αιενζηακμφξ πεγμκαφηεξ. Ακάιεζά 

ημοξ 28 παζδζά ηάηςκ ηςκ 10 πνυκςκ ηαζ 26 βοκαίηεξ. Σεθζηά 35 πέεακακ ηαζ 7 

ηοθθχεδηακ.  

Β) Σμ δεφηενμ πανάδεζβια δδιμζζεφεδηε απυ ημ πναηημνείμ Ρφηηεξ (12.01.1966). 

Ο αοζηναθυξ δεηακέαξ Ρφκπεξη Μπφνπηει, πανυηζ θμνμφζε ιάζηα, πέεακε απυ 

ηδ πνήζδ δαηνοβυκμο. Γφμ ζηναηζχηεξ πμο επζπείνδζακ κα ημκ αμδεήζμοκ 

έιεζκακ ακαίζεδημζ, ηαζ έλζ άθθμζ μδδβήεδηακ ζε κμζμημιείμ.  

Γεκ θείπμοκ ηαζ ηα παναδείβιαηα κεηνχκ απυ αζηοκμιζηή πνήζδ δαηνοβυκςκ. H 

δζεεκήξ αζαθζμβναθία ακαθένεζ ημ εάκαημ εκυξ αηυιμο ζημ Αιαμφνβμ ημ 1960 ηαζ 

ηνζχκ άθθςκ ζηζξ θοθαηέξ ηδξ Νέαξ Τυνηδξ ημ 1975, εκυξ κεανμφ δζαδδθςηή ζημ 

βενιακζηυ Μπνυηκημνθ ημ 1986 ηαζ δομ ημνεαηχκ θμζηδηχκ ημ 1987. 

Πμθοάκενςπδ ήηακ επίζδξ δ ακηίζημζπδ ζμδεζά ζηζξ πυθεζξ ηαζ ηα πνμζθοβζηά 

ζηναηυπεδα ηδξ ηαηεπυιεκδξ Παθαζζηίκδξ, υπμο 68 άημια, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ 

δθζηζςιέκμζ ηαζ ιζηνά παζδζά, ανήηακ ιεηαλφ Γεηειανίμο 1987 ηαζ Οηηςανίμο 

1988 ημ εάκαημ απυ εζζπκμή οπεναμθζηήξ πμζυηδηαξ δαηνοβυκςκ – απυ αοηά 

πμο ένζπκε ιαγζηά μ ζζναδθζκυξ ζηναηυξ βζα κα ηαηαζηείθεζ ηδκ Ηκηζθάκηα. 

Αθθά ηαζ ζηδ πχνα ιαξ δομ απυ ηα εφιαηα ημο Πμθοηεπκείμο ημ 1973, μ 

δζηδβυνμξ η. πχξνο Κνληνκλάξεο ηαζ μ ζδζςηζηυξ οπάθθδθμξ Γεκήηξηνο 

Παπατσάλλνπ, ακαθένμκηαζ ζημ Πφξηζκα Σζεβά ςξ εακυκηεξ απυ ηδκ ίδζα αζηία. 

Δπζπνυζεεηα, ημ αένζμ CS δμηζιάζηδηε ήδδ απυ ημ 1958 απυ ηζξ ανεηακζηέξ 

δοκάιεζξ ηαημπήξ ηδξ Κφπνμο εκακηίμκ δζαδδθχζεςκ ηςκ Δθθδκμηοπνίςκ.  

Πζμ πνυζθαηεξ πενζπηχζεζξ είκαζ μ εάκαημξ 36 ζζθαιζζηχκ απυ αζθολία θυβς 

νίρδξ δαηνοβυκςκ ζηδκ Αίβοπημ. 

ζμ βζα εακάημοξ απυ pepper spray αοηυ δζενεοκήεδηε δζελμδζηά. οκμθζηά 32 

πενζπηχζεζξ ενεοκήεδηακ ζε αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ, ηαζ ιυκμ ζε ιία πενίπηςζδ 

θάκδηε υηζ ημ ζπνέζ πζπενζμφ ήηακ αζηία εακάημο. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηήκ, ημ εφια ήηακ έκαξ αζειαηζηυξ πμο ημκ είπακ ρεηάζεζ 10 

έςξ 15 θμνέξ ιε ζπνέζ πζπενζμφ.  

Ζ ιεηαεακάηζα ελέηαζδ απμηάθορε ζμαανή επζεδθζαηή αθάαδ ζημοξ πκεφιμκεξ, 

ηαζ δ αζηία ημο εακάημο ακαθενυηακ ςξ ζμαανυ μλφ ανμβπυζπαζιμ, πζεακυκ 

απυ ηδ πνήζδ ημο ζπνέζ πζπενζμφ.  

Σμ άνενμ ζπμθζάγεζ υηζ ημ OC ζπνέζ θαίκεηαζ κα είκαζ ζπεηζηά αζθαθήξ, αθθά δεκ 

οπάνπμοκ επανηή δεδμιέκα αοηή ηδ ζηζβιή βζα κα ζοιπεναίκμοκ υηζ δ ηαρασηίκδ 

(ή ζπνέζ OC) είκαζ ακίηακδ κα πνμηαθεί εάκαημ.  

Οζ εηεέζεζξ ηαζ ηα πμνίζιαηα πνέπεζ κα θδθεμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ πμθθχκ 

πζθζάδςκ επεζζμδίςκ απυ ηδ πνήζδ pepper spray απυ ηδκ αζηοκμιία ζηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ. 



 

178 
 

CS ή OC ζπξέη γηα πξνζηαζία; 

 

• Ζ ακαγήηδζδ βζα έκα ηέθεζμ υπθμ αοημάιοκαξ βζα πνήζδ απυ ηζξ οπδνεζίεξ 

επζαμθήξ ημο κυιμο έπεζ μδδβήζεζ ζε δφμ αηεθείξ επζθμβέξ. Οζ αζηοκμιζημί 

ακηζιεηςπίγμοκ ζοπκά ηδ αία ηαζ ηδκ επζεεηζηυηδηα ςξ ιένμξ ηςκ ηαεδιενζκχκ 

ηαεδηυκηςκ ημοξ, ηαζ εα πνέπεζ ζαθχξ κα είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε ημκ ηαθφηενμ 

δοκαηυ ηνυπμ ηδκ πνμζηαζία, βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ βζα ηδ δδιυζζα αζθάθεζα βζα 

ηδκ μπμία είκαζ οπεφεοκμζ.  

• ηζξ πενζζζυηενεξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ, πζθζάδεξ αζηοκμιζημί ανίζημκηαζ ζηδκ 

οπδνεζία ημοξ βζα ηδκ ηέθεζδ ημο ηαεήημκημξ εηδζίςξ (15.488 ηδκ πενίμδμ 1996-

1997 ηαζ 12.569 ηδκ πενίμδμ 1998-1999 ζηδκ Αββθία ηαζ Οοαθία ιυκμ). Οζ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ πενζθαιαάκμοκ ελμπθζζιυ ASP, ηα ζηοθζά ηδξ αζηοκμιίαξ, 

ηα βηθμιπ, ή έκα πονμαυθμ υπθμ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ. 

• Σα ζπνέζ πανέπμοκ ιζα απμηεθεζιαηζηή επζθμβή βζα ημκ έθεβπμ εκυξ 

επζηζεέιεκμο πςνίξ κα πνμηαθμφκ ιυκζιδ θοζζηή γδιία, ηαζ δίκμοκ επίζδξ ηδ 

δοκαηυηδηα ηδξ πνήζδξ ημοξ απυ απυζηαζδ. Δίκαζ ζοπκά επζεοιδηυ μ 

αζηοκμιζηυξ κα δζαηδνεί απυζηαζδ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ημο επζηζεέιεκμο, ηάηζ ημ 

μπμίμ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ πάκημηε δοκαηυ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ηςκ βηθμπ. ε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ επζθμβή πνήζδξ εακαηδθυνμςκ ιέζςκ βζα κα απμηναπεί μ 

εάκαημξ αζηοκμιζημφ, εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ςξ δ ηαθφηενδ εκαθθαηηζηή θφζδ. 

Μάθζζηα, έπεζ πνμηαεεί ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ υηζ ζπνέζ OC ιε ρεηαζιυ ηαζ υπζ 

CS εα ιπμνμφζε κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ βζα πνήζδ ηδξ αζηοκμιίαξ. Αοηυ 

πνμέηορε απυ ηδκ ειπεζνία ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, υπμο πάκς απυ 2000 

δδιυζζμζ μνβακζζιμί αζθάθεζαξ πνδζζιμπμίδζακ ηάπμζα ιμνθή ζπνέζ πζπενζμφ 

βζα κα οπμηάλμοκ ηαζ κα ζοθθάαμοκ επζεεηζημφξ ακενχπμοξ. Σέθμξ, ιζζα ιεθέηδ 

απυ ημ Οιμζπμκδζαηυ Γναθείμ ημ 1989 δζενεφκδζε ηδ πνήζδ ημο ζπνέζ OC ζε 

800 οπμηείιεκα πμο ρεηάζηδηακ ζημ πνυζςπμ ή είπακ εηηεεεί ζε OC ζε έκακ 

ηθεζζηυ πχνμ ηαζ ηακέκαξ δεκ απαίηδζε ζαηνζηή εεναπεία, μφηε οπέθενε απυ 

ιαηνμπνυκζεξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ. 

Πανά ημ βεβμκυξ, υηζ ηα δαηνοβυκα εεςνμφκηαζ απυ ηα Ζκςιέκα Έεκδ πδιζηά 

υπθα, ειπμνζηά ζοιθένμκηα ηαηάθενακ κα επζηνέρμοκ ηδκ πχθδζδ ημοξ 

παναηηδνζζιέκα ςξ «ιδ εακαηδθυνα υπθα». Ο ημιέαξ ηςκ «ιδ εακαηδθυνςκ 

υπθςκ» έπεζ ηενάζηζα ηένδδ απυ ηδκ ηαηαζημθή δζαδδθχζεςκ ζηδκ Κμθμιαία ηαζ 

ζημκ οπυθμζπμ ηυζιμ.  

Ζ ιεβαθφηενδ εηαζνεία πμο πανάβεζ δαηνοβυκα είκαζ δ Combined Systems ιε 

έδνα ηδκ Πεκζοθαάκζα. φιθςκα ιε ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ εθμδζάγεζ ιε οθζηά ηαζ 

ζοζηεοέξ ηαηαζημθήξ πθήεμοξ ηνάηδ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Σα πνμσυκηα ηδξ 

πνμιδεεφμκηαζ έκμπθεξ δοκάιεζξ, αζηοκμιία, θοθαηέξ ηαζ εεκζηέξ οπδνεζίεξ 

αζθαθείαξ.  

Άθθεξ εηαζνείεξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ίδζμ ημιέα είκαζ μζ Federal 

Laboratories, Orwellian-sounding Non - Lethal Technologies ηαζ Brazil's Condor 

Non - Lethal Technologies. φιθςκα ιε ιζα ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ 
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ηδκ Anna Feigenbaum, Καεδβήηνζα ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Bournemouth ηδξ 

Μεβάθδξ Βνεηακίαξ,  ζε πενζυδμοξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ημ ηυζημξ ηαηαζημθήξ 

ηςκ δζαδδθχζεςκ ακεααίκεζ ζηα φρδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ Ηζπακία 

πμθθαπθαζζάζηδηε 17 θμνέξ, υπςξ θοζζηά ηαζ ζηδκ Δθθάδα. 

Μάθζζηα, μ δδιμζζμβνάθμξ Marcelo Justo πμο πναβιαημπμίδζε έκα νεπμνηάγ 

βζα ημ BBC Mundo, απμηάθορε υηζ πανυηζ δ Κοαένκδζδ Ραρφη ιείςζε ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ ημο 2013 ζπεδυκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 

αοημφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ οβείαξ, ημ ηυζημξ ηςκ ηαηαζηαθηζηχκ ιέηνςκ 

αολήεδηε 17 θμνέξ, πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ηζξ 173.000 εονχ ζηα 3 εηαη. εονχ.  

Ζ Κμθμιαία είκαζ έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ πεθάηεξ ηδξ Combined Systems αθθά 

ζφιθςκα ιε ιζα δδιμζίεοζδ ηδξ Source Watch μζ ηονζυηενμζ πεθάηεξ ηδξ εηαζνίαξ 

ηαηά αφλμοζα ζεζνά είκαζ μζ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ημ Ηζναήθ, δ Αίβοπημξ, δ 

Κμθμιαία ηαζ δ Τειέκδ. Σδκ ηεθεοηαία πνμκζά ζηζξ πχνεξ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ 

οπήνλε αφλδζδ 18% ζημ ηυζημξ αβμνάξ ζοζηδιάηςκ ηαηαζημθήξ. 

Σμ 2007, πναβιαημπμζήεδηακ 800 δζαδδθχζεζξ ζηδκ Κμθμιαία. ηζξ 26 

Γεηειανίμο 2013, δ ηυηε ηοαένκδζδ οπέβναρε βζα θμβανζαζιυ ηδξ Δεκζηήξ 

Αζηοκμιίαξ, ιζα ζφιααζδ ιε ημοξ ημπζημφξ εηπνμζχπμοξ ηδξ Combined 

Systems, αλίαξ 2.262.936 δμθανίςκ (πενίπμο 1,5 εηαη. Δονχ). Με ηδκ οπμβναθή 

ημο οκηαβιαηάνπδ Luz Marina Bustos Castañeda ακακεχεδηε ηαζ επεηηάεδηε ημ 

ζοιαυθαζμ αλίαξ πμθθχκ εηαημιιονίςκ. Με ζφκημιμοξ οπμθμβζζιμφξ ηαεειία 

πεζνμαμιαίδα θεοημφ ηαπκμφ ημζηίγεζ 17 εονχ ηαζ ηάεε αμθίδα δαηνοβυκμο 10. 

Οζ ααζζημί ιέημπμζ ηδξ Combined Systems δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαζ ζε άθθα 

πεδία, υπςξ ημ δζεεκέξ ηναπεγζηυ ζφζηδια, ηα ηνυθζια αθθά ηαζ μίημοξ 

αλζμθυβδζδξ αζθάθεζαξ επεκδφζεςκ. Ο πνςηανπζηυξ θυβμξ ηδξ φπανλδξ 

δαηνοβυκςκ ήηακ μζ απενβίεξ. Σμ 1939 αάζεζ ιζαξ ένεοκαξ, πζζημπμζείηαζ πςξ ηα 

δαηνοβυκα δεκ πνμηαθμφζακ ηαιζά ιυκζιδ αθάαδ  –  άκ ηαζ έπμοκ επζαεααζςεεί 

60 εάκαημζ απυ ημ 1995. Πανυηζ έπεζ βίκεζ απμδεηηυ υηζ πνμηαθμφκ πμθθά 

πνμαθήιαηα ηονίςξ ζε υζμοξ έπμοκ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, ημοξ 

επζθδπηζημφξ ηαζ ημοξ δθζηζςιέκμοξ. Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1930 λεηζκμφκ μζ 

πνχηεξ ελαβςβέξ δαηνοβυκςκ πνμξ ηζξ απμζηίεξ. Οζ Ζ.Π.Α. πνδζζιμπμίδζακ ηα 

δαηνοβυκα ζηζξ Φζθζππίκεξ ηαζ ημκ Πακαιά εκχ δ Μεβάθδ Βνεηακία ζηζξ Ηκδίεξ. 

Σδκ ίδζα πενίμδμ πνήζδ δαηνοβυκςκ βίκεηαζ ηαζ ζηδκ Μέζδ Ακαημθή. Σδκ 

δεηαεηία ημο 1960 βίκμκηαζ ηα πθέμκ ζοκδεζζιέκα ιέζα ηαηαζημθήξ ζηδκ Λαηζκζηή 

Αιενζηή. Πθέμκ, δ πνήζδ δαηνοβυκςκ πνυηεζηαζ κα κμιζιμπμζδεεί ηαζ ιέζα ζε 

ηθεζζημφξ πχνμοξ, ζηδκ Σμονηία, ηδκ Αίβοπημ, ημ Μπαπνέζκ ηαζ αθθμφ. 

Ζ πνήζδ ηςκ πδιζηχκ βζα ηδκ ηαηαζημθή ημο πθήεμοξ εκζζπφεηαζ βζα δφμ θυβμοξ: 

Πνχημ εεςνείηαζ ηαθφηενδ θφζδ απυ υπθα πμο ιπμνμφκ κα ζημηχζμοκ ηαζ 

δεφηενμ απμηεθμφκ ιένμξ ζοβηεηνζιέκδξ ηαηηζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα ιέζα 

ηαηαζημθήξ. 

ημκ Α‟ Παβηυζιζμ Πυθειμ πνδζζιμπμζμφζακ ηα δαηνοβυκα βζα κα ακαβηάζμοκ 

ημοξ ακηζπάθμοξ κα αβμφκ απυ ηα παναηχιαηα ηαζ έηζζ κα εηηεεμφκ ζε άθθα 

είδμοξ υπθα.  
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Σέθμξ, ζφιθςκα ιε ζημζπεία πμο δδιμζζεφηδηακ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2012, μζ 

εζζαβςβέξ δαηνοβυκςκ απυ ηζξ Ζ.Π.Α. ιεηαλφ 2000 ηαζ 2010 δεηαπθαζζάζηδηακ. 

  

Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ ΜΑΣ 

 

Πενζζηαηζηά ζμαανχκ αζεεκεζχκ θδιμθμβείηαζ υηζ ηαηαβνάθμκηαζ ζηζξ εζδζηέξ 

ιμκάδεξ ηδξ Aζηοκμιίαξ πμο έπμοκ ηδκ εοεφκδ νίρδξ πδιζηχκ ζε δζαδδθχζεζξ 

(πςνίξ υιςξ κα οπάνπμοκ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ). Kαηαββεθίεξ βζα αφλδζδ ειθάκζζδξ 

ηανηίκςκ ηαζ ελαζνεηζηά επζηίκδοκςκ κεονμπαεεζχκ, υπςξ δ ζηθήνοκζδ ηαηά 

πθάηαξ, θεάκμοκ ζηζξ μιμζπμκδίεξ ηςκ αζηοκμιζηχκ. «Yπάνπμοκ ακδζοπίεξ βζα 

αολδιέκα πενζζηαηζηά ηανηζκμπαεεζχκ ζημοξ αζηοκμιζημφξ απυ ηδ ιαηνμπνυκζα 

πνήζδ ηςκ πδιζηχκ μοζζχκ», δδθχκεζ ζημ «Eζλνο ηεο Kπξηαθήο» μ η. Kψζηαο 

Bνπδνχξεο, Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ηδξ Παλειιήληαο Oκνζπνλδίαο Aζηπλνκηθψλ 

Yπαιιήισλ (Π.O.A..Y.).  

«H Aζηοκμιία πνδζζιμπμζεί αααζάκζζηα ηζξ πμθειζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαηά 

ηυνμκ, πςνίξ κα λένεζ ημ είδμξ ηδξ πδιζηήξ μοζίαξ ή ηζξ επζπηχζεζξ ζημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ», δδθχκεζ ζημ «Eζλνο ηεο Kπξηαθήο» μ η. Bαζίιεο 

Kαπξάινο, οκηαβιαηάνπδξ, Δζδζηυξ Πονμηεπκμονβυξ ημο ηναημφ Ξδνάξ. «Γφμ 

είκαζ ηα ηφνζα αένζα πμο πνδζζιμπμζεί δ EΛ.A.: ηδ ρισξνθεηνθαηλφλε CN 

(Chloroacetophenone) πμο είκαζ ενεεζζηζηή δαηνοβυκμξ μοζία ηαζ ημκ αδακζίηε 

DM (Adamsite), ενεεζζηζηυ ειεηζηυ αένζμ πμο ειπενζέπμοκ μζ ηαηαηαζςιέκμο 

ηφπμο πεζνμαμιαίδεξ ηαζ θζάθεξ πμο έπμοκ μζ αζηοκμιζημί ζηζξ γχκεξ ημοξ. Tα 

αένζα είκαζ ημλζηά, αθθά δεκ εεςνμφκηαζ εακαηδθυνα. Aπαβμνεφεηαζ πάκηςξ κα 

εζζένπμκηαζ ζηα ιάηζα ηαζ ζημοξ πκεφιμκεξ», θέεζ μ εζδζηυξ. Σμ DM 

πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ζε ζοκδοαζιυ ιε δαηνοβυκμ CN. 

Ανενμ ημο «Ηνχ ηεο Κπξηαθήο» ζηδκ Διεπζεξνηππία είκαζ απμηαθοπηζηυ ζπεηζηά 

ιε ηδκ άπμρδ ηςκ αζηοκμιζηχκ βζα ηα πδιζηά. οβηεηνζιέκα, ηα ζοκδζηάηα ηςκ 

εθθήκςκ αζηοκμιζηχκ εηθνάγμοκ έκημκδ ακδζοπία, πμο μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ζηδκ ίδζα ηδκ άιεζδ ειπεζνία ηςκ πεζνζζηχκ ημο αηίκδοκμο υπθμο: 

«Πμθθμί ζοκάδεθθμζ παναπμκμφκηαζ πςξ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ιε αοηέξ 

ηζξ μοζίεξ», ελδβεί μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ηδξ Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

Αζηπλνκηθψλ Τπαιιήισλ η. Γηάλλεο Μαθξήο. «Ακ μζ ιάζηεξ έπμοκ παθζά θίθηνα, 

επζηνέπμοκ ηδκ εζζαβςβή αενίμο. Καζ ζημ δένια δδιζμονβεί θαβμφνα ηαζ άκ 

ηνίρεζξ ημ ιάηζ ζμο... Αηυια ηαζ ιέζα ζηα θεςθμνεία ιεηαηίκδζδξ ηςκ Γοκάιεςκ, 

ζπεδυκ πάκηα οπάνπεζ ηάπμζα δζαννμή απυ ηα ημοηζά ζηα μπμία θοθάζζμκηαζ 

αοηά ηα πδιζηά. ε παθζυηενδ ζοκάκηδζή ιαξ ιε ημκ Τπμονβυ είπαιε ακαθενεεί 

ηαζ ζ' αοηυ. Ο,ηζ δδθαδή ακηζιεηςπίγμοιε πνυαθδια ιέζα ζηζξ ηθμφαεξ. Ο αέναξ 

ιονίγεζ πμθθέξ θμνέξ απυ ηζξ μοζίεξ». ε ζπεηζηή ενχηδζδ βζά ηδκ επίζδιδ 

εκδιένςζδ πμο έπμοκ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ πνήζδξ, δ απάκηδζδ είκαζ πςξ 

«δεκ έπμοιε δεί πμηέ βκςιάηεοζδ ημο Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηάπμζαξ 

άθθδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ πμο κα θέεζ ηαεανά ηαζ λάζηενα πςξ δεκ οπάνπεζ 

πνυαθδια. Θέθμοιε κα βίκεζ ιζα ηέημζα ένεοκα, έηζζ χζηε ηζ ειείξ κα έπμοιε ιζα 
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επίζδιδ απάκηδζδ. Σχνα αημφβμκηαζ δζάθμνα απυ δζάθμνεξ πθεονέξ, υηζ είκαζ 

ηανηζκμβυκεξ μοζίεξ. Γεκ ιπμνχ κα ημ βκςνίγς. Φοζζηά, ηζξ υπμζεξ αθάαεξ 

επζθένμοκ δε εα ηζξ επζθένμοκ ιμκάπα ζημοξ δζαδδθςηέξ, αθθά ηαζ ζ' αοημφξ πμο 

ηάκμοκ ηδ πνήζδ. Κζ ίζςξ αοημί μζ ηεθεοηαίμζ κα ημ δέπμκηαζ ηαζ ζε ιεβαθφηενδ 

έκηαζδ, βζαηί δ επαθή ημοξ ι' αοηήκ ηδκ μοζία είκαζ ζοκεπυιεκδ». 

Ζ έηεεζδ ζε δαηνοβυκα πνμηαθεί έκημκμ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα ηαζ ηα ακχηενα 

ακαπκεοζηζηά υνβακα. Μέζα ζε δεοηενυθεπηα δδιζμονβείηαζ έκημκμ ηάρζιμ, 

πυκμξ ηαζ θθεβιμκή. οκήεςξ δ επίδναζδ ζηζξ ακαπκεοζηζηέξ μδμφξ μδδβεί ζε 

ακζηακυηδηα ακηίδναζδξ.  

Οηακ δ δδθδηδνίαζδ είκαζ πζμ έκημκδ, πνμηαθείηαζ πακζηυξ, μ μπμίμξ επζηείκεζ ηα 

ζοιπηχιαηα ηαζ ημ άημιμ δεκ είκαζ ζηακυ μφηε κα εζζπκεφζεζ, μφηε κα εηπκεφζεζ. 

Ζ έηεεζδ ημο αηυιμο ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ CS πνμηαθεί ενφεδια ηαζ 

θμοζηάθεξ. 

ε πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ, ημ CS έπεζ απθά ιζα ενεεζζηζηή ιονςδζά. ε πμθφ 

ιεβάθεξ δυζεζξ πνμηαθμφκηαζ επζηίκδοκα εβηαφιαηα ζημ δένια ηαζ εηηεηαιέκδ 

ηαηαζηνμθή ηςκ ζζηχκ. Ζ άιεζδ επαθή ιε ηα ιάηζα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

ηαηαζηνμθή ημο ηεναημεζδμφξ. Δπίζδξ πνμηαθμφκηαζ πνμαθήιαηα ζημ 

βαζηνεκηενζηυ ζφζηδια. Σα απμηεθέζιαηα ημο δαηνοβυκμο ανπίγμοκ κα 

δζαθαίκμκηαζ 20 ιε 60 δεοηενυθεπηα ιεηά ηδ νίρδ ημο ηαζ δζανημφκ απυ 10 έςξ 

30 θεπηά απυ ηδκ ζηζβιή πμο εα ιεηαηζκδεεί ημ άημιμ ζε ηαεανή αηιυζθαζνα. 

Οζ επζπηχζεζξ ηςκ δαηνοβυκςκ ζηδκ οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηα Μ.Α.Σ. είκαζ μζ 

ίδζεξ ιε αοηέξ ηςκ δζαδδθςηχκ, ιε ηδ δζαθμνά αέααζα πςξ μζ πνχημζ δζαεέημοκ 

αανφ ηαζ επαββεθιαηζηυ αιοκηζηυ ελμπθζζιυ, υπςξ μζ ακηζζθολζμβυκεξ ιάζηεξ, ηα 

πνμζηαηεοηζηά ζχιαημξ ηαζ ηα ηνάκδ.  

οβηεηνζιέκα ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηα ελήξ 

ζοιπηχιαηα, ακ είκαζ εθθαηςιαηζηυξ μ ελμπθζζιυξ ημοξ ηαζ ένεμοκ ζε επαθή ιε 

πδιζηέξ μοζίεξ ηςκ ηφπςκ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς: 

• Σζμφλζιμ ηαζ αίζεδζδ ηαρίιαημξ ζηα ιάηζα, ηδ ιφηδ, ημ ζηυια ηαζ ημ δένια, 

• Αηαηάζπεηδ δαηνφννμζα ηαζ εμθή υναζδ, 

• Καηαννμή, 

• ζεθυννμζα,  

• Βήπαξ, 

• Γφζπκμζα,  

• Πμκμηέθαθμξ,  

• Απχθεζα πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ζφβποζδ, 

• Απχθεζα ζζμννμπίαξ, 

• Πακζηυξ, 

• Σαποηανδία,  

• Σάζδ βζα ειεηυ,  

• Γενιαηζηά εβηαφιαηα, 

• Έκημκμξ εοιυξ (ζηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ ζπνέζ πζπενζμφ, αθθά δεκ 

πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ Δθθάδα). 
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Πζμ ζπάκζα, ζε πενζπηχζεζξ ζδζαίηενδξ εοαζζεδζίαξ: 

• Μμφδζαζια ζηα άηνα, 

• Γαζηνεκηενίηζδα, ιε δζάηνδζδ ζημιάπμο, 

• Έθηδ ζημοξ αθεκκμβυκμοξ, 

• Νεθνζηέξ αθάαεξ, 

• Δπζδείκςζδ δενιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ (αηιή, έηγεια). 

 

Μάζθεο ελεξγνχ άλζξαθα 

 

Οζ ΜΑΣ δοζημθεφμκηαζ ζηδκ εζζπκμή ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ δεκ έπμοκ ηαθή εζηυκα - 

εζδζηά υηακ οπάνπεζ μ ηαπκυξ ηςκ δαηνοβυκςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ υηακ πεηάκε 

δαηνοβυκα επζδζχημοκ ηαοηυπνμκα κα απμιαηνοκεμφκ απυ εηεί υπμο δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο θανιάημο είκάζ ιεβάθδ ηαζ επμιέκςξ δεκ ιπμνμφκ κεζ 

επζηεεμφκ αιέζςξ.  

Οζ ιάζηεξ ημοξ είκαζ full face, ιε ιαθαηυ εθαζηζηυ βζα κα εθανιυγμοκ ηαθά ζημ 

πνυζςπμ, αθθά έπμοκ ηα ελήξ ιεζμκεηηήιαηα: 

• Σα θίθηνα ημοξ έπμοκ πάπμξ ημοθάπζζημκ ηνία εηαημζηά. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

δοζημθεφμκηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ακαπκμή ηαζ ηδκ ηίκδζή ημοξ, υζμ ηαθυ ζφζηδια 

ακαπκμήξ ηζ άκ έπεζ δ ιάζηα. 

• Δλαζηίαξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ ημο ζπήιαημξ ηδξ ιάζηαξ δεκ έπμοκ ηαθή μπηζηή 

επαθή ιε ηδκ πενζμπή ηαζ δοζημθεφμκηαζ ζδζαίηενα υηακ οπάνπεζ ηαπκυξ (π.π. 

ηαπκμβυκα ή μ ηαπκυξ απυ ηα ίδζα ημοξ ηα δαηνοβυκα). 

• Οζ μδδβίεξ ηςκ ιαζηχκ ημοξ ακαθένμοκ υηζ δεκ πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε 

πενζμπή υπμο δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ δαηνοβυκςκ είκαζ πμθφ ρδθή. 

• Γζα θυβμοξ μζημκμιίαξ δεκ αθθάγμοκ ζοπκά ηα θίθηνα ημοξ ηαζ ιπμνεί κα 

έπμοκ πεζνυηενα πνμαθήιαηα απυ ηα δζηά ιαξ υηακ ανίζημκηαζ ιέζα ζε πενζμπή 

πκζβιέκδ ζηα δαηνοβυκα, ηαεχξ δεκ ιπμνμφκ κα αβάθμοκ ηδ ιάζηα ή κα πάκε ζε 

ηαεανυ αένα. 

ηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζε άθθεξ πχνεξ, ημ πδιζηυ CS είκαζ ημ πζμ 

ζοκδεζζιέκμ ζε πνήζδ, βζ‟αοηυ βίκεηαζ ηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζε αοηυ. Ο ιέζμξ 

πνυκμξ γςήξ ημο ζημ ακενχπζκμ αίια είκαζ πενίπμο 5 δεοηενυθεπηα, ημ μπμίμ 

ελδβεί ηδκ πάνμδμ ηςκ ζοιπηςιάηςκ απυ ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ιέζα ζε 

θίβα θεπηά. Δπζζδιαίκεηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ ηαηά ημ 1998, θχξην άξζξν 

(editorial) ημο πενζμδζημφ Lancet, αθζενςιέκμ ζηδ πνήζδ ημο CS, αθμφ λεηζκάεζ 

αιθζζαδηχκηαξ ηδκ «αζθάθεζα» ηδξ μοζίαξ (CS) πμο έπεζ ζπεδζαζηεί χζηε κα 

πνμηαθεί ακζηακυηδηα ακηζδνάζεςκ ζηα εφιαηά ημο, ημκίγεζ υηζ δ πνήζδ ημο 

ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε ενβαηζηυ γήηδια οβείαξ βζα ημοξ επαββεθιαηίεξ πμο 

ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ CS, υπςξ είκαζ μζ αζηοκμιζημί, μζ βζαηνμί ηαζ μζ 

δζαζχζηεξ ηαζ παναεέηεζ εζδζηέξ μδδβίεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ πενζζηαηζηχκ πμο 

οπήνλακ εφιαηα ρεηαζιμφ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πδιζηυ. Ηδζαίηενδ αανφηδηα 

δίκεηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ, ζηδκ μθμέκα εκημκυηενδ ακδζοπία βζα ηδκ 

παναηεηαιέκδ δνάζδ ημο CS πμο υπςξ πνμηφπηεζ απυ ένεοκα πμο 
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πναβιαημπμζήεδηε ημ 1996 απυ ημ αββθζηυ channel 4 ιυκμ δφμ απυ ηα 34 άημια 

πμο ρεηάζηδηακ ιε CS επακάηηδζακ πθήνςξ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ ιέζα ζε 15 

θεπηά, εκχ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ ζοκέπζζακ κα αζζεάκμκηαζ 

ζοιπηχιαηα έςξ ηαζ ιζα ιένα ιεηά. Σέθμξ, γδηά ηδκ πνμζςνζκή ημοθάπζζημκ 

δζαημπή ηδξ πνήζδξ ημο CS, έςξ υημο οπάνλμοκ πενζζζυηενεξ επζζηδιμκζηέξ 

ένεοκεξ ηαζ ιεθέηεξ πάκς ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια. ημ ίδζμ ηεφπμξ ημο πενζμδζημφ 

Lancet, οπάνπεζ άνενμ πμο ηάκεζ ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηζξ ακδζοπίεξ πμο 

οπάνπμοκ ζπεηζηά ιε ηδκ παναηεηαιέκδ δζάνηεζα δνάζδξ ημο CS ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ, πανμοζζάγμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ ενεοκδηζηήξ ιεθέηδξ δ μπμία 

πναβιαημπμζήεδηε ημ 1997 απυ ημ National Poisons Information Service (London) 

(NPISL) ζπεηζηά ιε ημ εέια αοηυ. ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ θαίκεηαζ υηζ έκα 

πμζμζηυ 76% ηςκ αηυιςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα εηδήθςζε ζοιπηχιαηα 

ιέζα ζε 6 χνεξ απυ ηδκ έηεεζδ ζηδκ μοζία, έκα 24% είπε ζοιπηχιαηα αηυια ηαζ 

ιεηά ηζξ 6 χνεξ, εκχ ζε πμζμζηυ 11% ηα ζοιπηχιαηα δζήνηεζακ έςξ ηαζ 36 

χνεξ ιεηά. οκεπχξ ζε πενίπηςζδ πνμαθδιαηζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ ΜΑΣ (παθζυ 

θίθηνμ άκεναηα ζηδ ιάζηα ημοξ, ζπίζζιμ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ηδξ ζημθήξ ηθπ.) ηαζ 

άιεζδξ επαθήξ ιε δαηνοβυκμ ηφπμο CS, ιπμνμφκ κα ειθακίζμοκ πανμδζηά 

πνμαθήιαηα οβείαξ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα δζανηέζμοκ απυ 30 θεπηά έςξ ηαζ 5 

χνεξ ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ζοβηέκηνςζδξ ημο πδιζημφ ιε ημ μπμίμ ήνεακ ζε 

επαθή. Πάκηςξ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ πμθφ ιζηνυηενεξ 

ηδξ ηάλδξ ημο 0,050 - 0,010 gr/m3 είκαζ ζηακέξ κα πνμηαθέζμοκ ζοιπηχιαηα, δ 

ζμαανυηδηα ηςκ μπμίςκ ελανηάηαζ απυ ηδ δζάνηεζα ηδξ έηεεζδξ. Να ζδιεζχζμοιε 

υηζ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ επζηίκδοκδξ δυζδξ δαηνοβυκςκ, οπμθμβίγεηαζ ςξ 

ζοκάνηδζδ ηδξ ποηκυηδηαξ αοημφ ηαζ ημο πνυκμο παναιμκήξ ζημκ πχνμ αοηυ. 

Δθυζμκ δ δυζδ είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηαζ ημο πνυκμο, ιπμνεί κα 

έπμοιε ηα ίδζα απμηεθέζιαηα ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ακ ηάπμζμξ ζε ιζηνυ 

πνυκμ δεπεεί ιεβάθδ δυζδ ή ιζηνή δυζδ βζα ιεβάθμ δζάζηδια. Μεθέηεξ 

ζημιαηζηήξ ημλζημθμβίαξ, επζζδιαίκμοκ ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία ημ CS πνμηαθεί 

ζμαανή δζαηνδηζηή βαζηνεκηενίηζδα. Σμ CS είκαζ έκα πνςημπαεέξ ενεεζζηζηυ ημο 

δένιαημξ ηαζ, ηάπμζα άημια ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ δενιαηίηζδα ελ επαθήξ 

αηυιδ ηαζ ιεηά απυ ιζα θαζκμιεκζηά ιδ πνμαθδιαηζηή ανπζηή έηεεζδ, εκχ 

ανηεηέξ χνεξ ανβυηενα ιπμνεί κα πνμηφρεζ ζμαανυ θμοζηάθζαζια. Έηεεζδ 

αηυιδ ηαζ ζε παιδθή ζοβηέκηνςζδ CS ακεαάγεζ ηδκ πίεζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ 

οπάνπεζ ζδζαίηενμξ ηίκδοκμξ αθάαδξ ζηδκ οβεία μπμζμοδήπμηε είκαζ άκς ηςκ 30 

εηχκ, ανίζηεηαζ ζε οπενέκηαζδ ή έπεζ ιδ εκημπζζιέκμ ακεφνοζια. 

Μζα άθθδ ιεθέηδ, παναηήνδζε υηζ δ παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε πμθφ παιδθή 

ζοβηέκηνςζδ CS είκαζ πενζζζυηενμ ακδζοπδηζηή ηαζ εα πνέπεζ κα ιεθεηδεεί 

πεναζηένς. Αοηυ είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια αζθαθείαξ ηαζ βζα ηα ΜΑΣ πμο 

εκδέπεηαζ κα εηηίεεκηαζ ηαηηζηά ζε δζαζηαονμφιεκδ ιυθοκζδ υηακ ηάκμοκ πνήζδ 

CS, αθμφ πνυηεζηαζ βζα μοζία ζδζαίηενα ακεεηηζηή. Σα CS1 ηαζ CS2 δζαηδνμφκηαζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ ηαζ ζοκεπχξ ζοκζζημφκ πενζααθθμκηζηυ νίζημ υζμκ αθμνά 

ηδ δοκαηυηδηα ηαεανζζιμφ ημο πχνμο ζημκ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηακ. Δκδεζηηζηυ, 
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ηέθμξ, είκαζ υηζ ηδκ απαβυνεοζδ πνήζδξ ημο CS ζε εζδζηά ηθεζζημφξ πχνμοξ 

υπςξ, εέαηνα, ηζκδιαημβνάθμοξ, η.θπ., αθθά ηαζ ζε ακμζπημφξ, υπςξ 

πμδμζθαζνζηά βήπεδα, επζαάθμοκ αηυιδ ηαζ επίζδια έββναθα ηαζ εβπεζνίδζα ημο 

Δθθδκζημφ ηναημφ.  

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ Ακηζπνυεδνμξ ηδξ Δλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ η. Νίθνο 

Καηζαξφο πενζβνάθεζ ηα άιεζα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ ηςκ δαηνοβυκςκ ηαζ 

ηςκ μοζζχκ πμο πενζέπμοκ. Γαηνφννμζα, ηνέλζιμ ηδξ ιφηδξ, ενεεζζιμφξ ζημ 

δένια ηαζ δφζπκμζα. ηζξ αανφηενεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ πνήζδ ηδξ «θοζμφκαξ» 

ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ ή ζηεκμφξ δνυιμοξ, πνμηαθείηαζ ζμαανυ ακαπκεοζηζηυ 

πνυαθδια. Δηεί, επζαάθθεηαζ δ ιεηαθμνά ημο αηυιμο ζημ κμζμημιείμ βζα άιεζδ 

πμνήβδζδ μλοβυκμο. Σμ επυιεκμ ζηάδζμ ιπμνεί κα είκαζ παναιμκή ζημ 

κμζμημιείμ βζα έκα ιήκα πενίπμο, δ δδιζμονβία πκεοιμκζημφ μζδήιαημξ, δ πδιζηή 

πκεοιμκία ηαζ ζε ηεθζηυ ζηάδζμ μ εάκαημξ (ζε πενζπηχζεζξ παναιμκήξ ζε πχνμ 

πμο οπάνπεζ δ μοζία αοηή απυ 5 έςξ ηαζ 15 θεπηά). 

Ο η. Ν. Καηζαξφο ζοιπθδνχκεζ πςξ έπμοκ παναηδνδεεί πνυςνεξ ηοήζεζξ, 

ηεναημβεκέζεζξ αηυια ηαζ ηανηζκμβεκέζεζξ, υπςξ έπεζ πνμηφρεζ ιεηά απυ ιεθέηεξ 

ζε πεζναιαηυγςα. Αηυια, ημκίγεζ υηζ ζε πενίπηςζδ πμο ηαηαπμεεί ζε ιεβάθδ 

πμζυηδηα, δζαζπάηαζ ζημκ μνβακζζιυ ηαζ πανάβεζ ιία έκςζδ ηοακίμο.  

Πάκηςξ, έπμοκ παναηδνδεεί ηαζ ζοιπηχιαηα εβηαφιαημξ ημο ηεναημεζδμφξ ιε 

ιεβάθδ πζεακυηδηα ηφθθςζδξ υηακ ένεεζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηα ιάηζα. 

οιπεναίκεηαζ επμιέκςξ υηζ δ πζεακυηδηα ιαηνμπνυκζςκ ζοκεπεζχκ ζηδκ οβεία, 

υπςξ ζπδιαηζζιυξ υβηςκ, επζπηχζεζξ ζηδκ ακαπαναβςβή ηζ ακαπκεοζηζηέξ 

αζεέκεζεξ, είκαζ ζδζαίηενα ακδζοπδηζηή, εκυρεζ ηδξ πμθθαπθήξ έηεεζδξ πμο 

οθίζηακηαζ ελίζμο δζαδδθςηέξ ηαζ ιδ - δζαδδθςηέξ. Έπεζηα, δ μοζία CS είκαζ 

ζδζαίηενα ακεεηηζηή βζ‟ αοηυ ηαζ ιπμνεί κα ιείκεζ ζε θακεάκμοζα ηαηάζηαζδ πάκς 

ζηδ ζημθή.  

οκεπχξ, υζμζ ιεηαθένμοκ ηζξ ζημθέξ ή ημκ ελμπθζζιυ ημοξ ιεηά απυ ρεηαζιυ 

ζηα ζπίηζα ημοξ, ζε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηά ημκ ρεηαζιυ, εέημοκ ζε ηίκδοκμ 

ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημοξ, ιε ημκ ηίκδοκμ ηάπμζμξ κα αημοιπήζεζ ημκ ελμπθζζιυ ηαζ 

κα εζζπκεφζεζ ηα πδιζηά πμο έπμοκ απμιείκεζ, πανμοζζάγμκηαξ αθθενβζηέξ ή 

άθθεξ ακηζδνάζεζξ. 

οκεπχξ, ιυθζξ μ ενβαγυιεκμξ ιπεζ ζημ ζπίηζ ημο πνέπεζ κα: 

• αθαζνέζεζ ηα παπμφηζζα ημο πνζκ ιπεζ ιέζα (ζδζαίηενα μζ θαζηζπέκζεξ ζυθεξ 

απμννμθμφκ πενζζζυηενμ ηα πδιζηά) ηαζ κα ηα αημοιπήζεζ ζε ηάπμζα ζαημφθα ή 

εθδιενίδα. 

• ιδκ ηαείζεζ πμοεεκά βζαηί εα ιεηαθένεζ ηζ εηεί ηα πδιζηά. Να βδοεεί 

ηαηεοεείακ ζημ ιπάκζμ, ηαζ κα ηάκεζ έκα δνμζενυ κημοξ ιε άθεμκμ ζαπμφκζ. 

• θμφζεζ ηαθά ηα ιαθθζά ημο ηαζ κα θνμκηίζεζ κα ηαεανίζεζ ζπμθαζηζηά υθα ηα 

ζδιεία, αηυιδ ηαζ ηάης απ‟ ηα κφπζα ηαζ ημ εζςηενζηυ ηςκ αοηζχκ. 

• πθφκεζ υθα ηα νμφπα, ηα εζχνμοπα ηαζ ηα παπμφηζζα ημο λεπςνζζηά απ‟ ηα 

οπυθμζπα άπθοηα, ιε ηάπμζμ ζζπονυ απμννοπακηζηυ ζηδκ ορδθυηενδ 

εενιμηναζία πμο ακηέπμοκ, θμνχκηαξ βάκηζα πμο εα πεηάλεζ ιεηά. 
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Ακ ένεεζ ζε επαθή ιε πδιζηά ζηα ιάηζα, αοηά, ακαημοθίγμκηαζ επίζδξ ιε ημθθφνζμ 

ηεπκδηχκ δαηνφςκ, ή ακ ηα ζοιπηχιαηα είκαζ πμθφ έκημκα, ιε έκα δζάθοια απυ 

ιζζή πμζυηδηα ακηζυλζκμο βζα ημ ζημιάπζ (π.π. Maalox) ηαζ ιζζή πμζυηδηα κενμφ, 

ιέζα ζε έκα ιπμοηάθζ ιε ζπνέζ, υπςξ αοηυ πμο πνδζζιμπμζμφιε ζημ ζζδένςια. 

Δκαθθαηηζηά ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ έκα ιπμοηαθάηζ κενμφ ηφπμο «ζπμν». Ζ 

επαθή ημο δζαθφιαημξ ιε ηα ιάηζα ιπμνεί κα είκαζ δοζάνεζηδ ζηδκ ανπή, αθθά 

ακαημοθίγεζ ζδιακηζηά ιέζα ζε εθάπζζημ πνυκμ. Σμ δένια πάθζ, ακαημοθίγεηαζ 

απυ δζάθοια ιαβεζνζηήξ ζυδαξ ζε κενυ, πμο επίζδξ ρεηάγεζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ 

πμο πενζβνάθεηαζ παναπάκς. 

Μεηά ηδκ έηεεζδ, δεκ πνέπεζ: 

• Να ηνίαεζ ηα ιάηζα ημο, 

• Να αββίγεζ ημ πνυζςπυ ημο, 

• Να πνδζζιμπμζεί, ηνέιεξ, ηναβζυκ, ή ααγεθίκδ βζα κα “πνμζηαηεφζεζ” ηα ιάηζα 

ηαζ ηδ ιφηδ ημο: ηα ζφβπνμκα πδιζηά έπμοκ αάζεζ θζπανέξ εκχζεζξ πμο εκχκμκηαζ 

ιε ηα παναπάκς πνμσυκηα ηαζ παναηείκμοκ ηδκ έηεεζδ ημο ζηζξ ημλζηέξ μοζίεξ. 

Αοηά ηα ιέηνα πνμθφθαλδξ, υπςξ ηαζ δ πνήζδ θειμκζμφ, ήηακ απμηεθεζιαηζηά ζε 

παθζυηενεξ επμπέξ, υπμο ηα δαηνοβυκα είπακ ααζζηή (αθηαθζηή) ζφκεεζδ ηαζ υπζ 

υλζκδ υπςξ ζήιενα. 

Σα ζοιπηχιαηα ηδξ επυιεκδξ διέναξ ιπμνεί κα είκαζ: 

• πνδζιέκμζ αδέκεξ, 

• ενεεζζιέκμξ θαζιυξ, ιάηζα, δένια, 

• εθαθνφ άζεια - πνμαθδιαηζηή ακαπκμή, 

• ζοκεπή θθέβιαηα, 

• βεκζηή ηαηάπηςζδ (ζςιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή ιε ζπεηζηά αολδιέκδ 

επζεεηζηυηδηα ηαζ ζηνεξ), 

• εκηενζηέξ δζαηαναπέξ. 

Δκδεζηηζηή ηυκςζδ ημο μνβακζζιμφ ιεηά απυ έηεεζδ ζε πδιζηά: 

• Βζηαιίκεξ (Β βζα ημ δένια ηαζ ημ κεονζηυ ζφζηδια ηαζ  C ιε ρεοδάνονμ βζα ημ 

ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια). 

• Γάθα (απμαμθή ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ), 

• Μέθζ (ηαηαπνατκηζηυ βζα ημκ θαζιυ, εκζζποηζηυ ημο ακμζμπμζδηζημφ), 

• Πνυπμθδ (ζζπονυ εκζζποηζηυ ημο ακμζμπμζδηζημφ), 

• Δθαζυθαδμ (ηαηαπνατκηζηυ βζα ημ πεπηζηυ ζφζηδια), 

• Δοηάθοπημξ - οδναηιμί (βζα ημ ακαπκεοζηζηυ), 

• Τπεν - μλοβμκςιέκμ κενυ, 

• Βυθηεξ ζημκ ηαεανυ αένα, πμθφ φπκμ, πμθθά θνέζηα θνμφηα ηαζ θαπακζηά. 

Σα ζοιπηχιαηα είκαζ πνμζςνζκά, αθθά μζ πδιζηέξ μοζίεξ παναιέκμοκ ζηζξ 

επζθάκεζεξ ιε ηζξ μπμίεξ ένπμκηαζ ζε επαθή, δεκ έπμοκ ακηίδμημ ηαζ ιπμνμφκ κα 

λακαιμθφκμοκ. Ακ μζ εκμπθήζεζξ δεκ οπμπςνμφκ ή επζδεζκχκμκηαζ, πανά ηδκ 

απμιάηνοκζδ απυ ημ ζδιείμ ηδξ έηεεζδξ – ζδζαίηενα άκ κζχεεζ ηακείξ δφζπκμζα 

ή αννοειίεξ – απαναίηδηδ είκαζ δ ιεηάααζδ ζημ ημκηζκυηενμ εθδιενεφμκ 

κμζμημιείμ ηαζ δ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ αμήεεζαξ. ηναηζςηζηά πεζνάιαηα ιε 
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εεεθμκηέξ έδεζλακ υηζ πνάβιαηζ ηα ζοιπηχιαηα πανένπμκηαζ βνήβμνα ιεηά ηδκ 

απμιάηνοκζδ απυ ημκ πανάβμκηα. ημ ίδζμ ζοιπέναζια ηαηέθδλε ηαζ δ Ακαθμνά 

Himsworth πμο παναββέθεδηε απυ ημ Βνεηακζηυ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ βζα κα 

ελεηάζεζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ πνήζδξ ημο CS ζηδ Βυνεζα Ηνθακδία ημ 1969. 

οβηεηνζιέκα, ημ ηεθεοηαίμ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά υηζ, ακ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα 

πνμηθδεεί εάκαημξ απυ πκεοιμκζηυ μίδδια, ηάηζ ηέημζμ εα απαζημφζε ηδκ έηεεζδ 

ζε ζοβηεκηνχζεζξ εηαημκηάδεξ θμνέξ ορδθυηενεξ απυ αοηέξ πμο είκαζ ακεηηέξ ζε 

έκακ θοζζμθμβζηυ άκενςπμ. Σμλζημθμβζηέξ ιεθέηεξ ζε πεζναιαηυγςα έπμοκ 

μδδβήζεζ ζηδκ εηηίιδζδ υηζ ζοβηεκηνχζεζξ ιεηαλφ 25.000 ηαζ 150.000 mg/m3 ημ 

θεπηυ εα ήηακ εακαηδθυνεξ βζα ημ 50% ηςκ εκδθίηςκ πμο εα εηηίεεκημ ζε αοηέξ. 

ημ επίηεκηνμ ημο κέθμοξ πμο ζπδιαηίγεηαζ ιε ηδκ έηνδλδ πεζνμαμιαίδαξ 

δαηνοβυκμο δ ζοβηέκηνςζδ είκαζ 2.000 - 5.000 mg/m3. Χζηυζμ, δ έηνδλδ 

πμθθαπθχκ πεζνμαμιαίδςκ εκηυξ ηδξ ίδζαξ πενζμπήξ ή ηθεζζημφ πχνμο μδδβεί ζε 

πμθφ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Τπυ ηέημζεξ ζοκεήηεξ έπμοκ πενζβναθεί 

πενζζηαηζηά πδιζηήξ πκεοιμκίηζδαξ ηαζ εακάημο απυ πκεοιμκζηυ μίδδια. 

Πανυιμζεξ ζοβηεκηνχζεζξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ επίζδξ ηανδζαηή 

ακεπάνηεζα ηαζ δπαημηοηηανζηέξ αθάαεξ. Ζ ηαηάπμζδ αοηχκ ηςκ μοζζχκ έδεζλε 

ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα πνμηαθέζμοκ αανζά βαζηνεκηενίηζδα αθθά ηαζ δζάηνδζδ ζε 

πεζναιαηυγςα. Πανάθθδθα, έδεζλε υηζ ημ CS ιεηααμθίγεηαζ πνμξ ηοάκζμ ζε 

πενζθενζημφξ ζζημφξ, πςνίξ κα είκαζ ζαθείξ μζ επζπηχζεζξ αοημφ ημ εονήιαημξ 

ζημκ άκενςπμ. Αοηυ πμο έπεζ απμδεζπεεί ζε πεζναιαηυγςα ηαζ ακενχπμοξ είκαζ 

δ δοκαηυηδηα πνυηθδζδξ εβηαοιάηςκ ηαζ δ εοαζζεδημπμίδζδ ημο δένιαημξ πνμξ 

πνυηθδζδ δενιαηίηζδαξ ελ επαθήξ. Ζ πνμζμπή ηςκ ενβαγμιέκςκ ΜΑΣ αθθά ηαζ 

υζςκ πνδζζιμπμζμφκ δαηνοβυκα ιαηνμπνυκζα, πνέπεζ κα είκαζ δζπθάζζα απυ 

αοηή ηςκ απθχκ δζαδδθςηχκ. Ζ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ζε ηέημζεξ πδιζηέξ ηαζ 

ημλζηέξ μοζίεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εακαηδθυνεξ επζπηχζεζξ ζημκ ακενχπζκμ 

μνβακζζιυ αθθά ηαζ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Δάκ ημ ζπίηζ νοπακεεί 

απυ πδιζηέξ μοζίεξ, μζ μζημβέκεζεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιπμνεί κα ειθακίζμοκ 

πνδζιέκμοξ αδέκεξ, ενεεζζιέκμ θαζιυ, ιάηζα, δένια, εθαθνφ άζεια - 

πνμαθδιαηζηή ακαπκμή, ζοκεπή θθέβιαηα, βεκζηή ηαηάπηςζδ (ζςιαηζηή ηαζ 

ροπμθμβζηή) ηαζ εκηενζηέξ δζαηαναπέξ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ ποηκυηδηαξ ηδξ 

μοζίαξ πμο έπεζ δζαννεφζεζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ οβναζία. πςξ ακαθένεηαζ ζε άνενμ 

ζηδκ εθδιενίδα εξγαζία@πγεία, ζηζξ 10 Απνζθίμο ημο 2012, ακαδδιμζζεοιέκμ 

απυ ημ πενζμδζημ Δπίθαηξα (Ραπζχηδξ 2012), δ πνυκζα έηεεζδ ημο αζηοκμιζημφ 

πνμζςπζημφ αηυιδ ηαζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ζε 

ηαιία πενίπηςζδ «αζθαθήξ». Ζ πνήζδ ιέζςκ αημιζηήξ πνμζηαζίαξ (π.π. 

ιάζηεξ) δεκ πανέπεζ πθήνδ πνμζηαζία, εκχ οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ υπμο δ 

πνήζδ ημο ελμπθζζιμφ δεκ είκαζ δοκαηή, θυβς πενζμνζζιέκμο πνυκμο ή πζεακά 

ακελέθεβηηςκ ζοκεδηχκ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

φιθςκα ιε υζα ακαθφεδηακ παναπάκς, δζαπζζηχζαιε πςξ ηα δαηνοβυκα 

ακήημοκ ζηδκ εονφηενδ ηαηδβμνία ηςκ πδιζηχκ αενίςκ. Οζ εκενβέξ μοζίεξ πμο 

πενζέπμοκ, ακαιεζβκφμκηαζ ιε δζαθφηεξ ηαζ είηε εηημλεφμκηαζ ιειμκςιέκα, ιε 

ιμνθή πεζνμαμιαίδαξ απυ εζδζηά υπθα, είηε ρεηάγμκηαζ ιαγζηχξ ιε ηδ αμήεεζα 

ηαηάθθδθμο εηημλεοηήνα - θοζμφκα. Με ημκ Ν. 2254/1994 ηονχεδηε απυ ηδ πχνα 

ιαξ δ ζφιααζδ βζα ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ ακάπηολδξ, απμεήηεοζδξ ηαζ πνήζδξ 

πδιζηχκ υπθςκ ηαζ ηαηαζηνμθήξ αοηχκ. Δπζζδιάκεδηε επίζδξ υηζ δ νίρδ 

δαηνοβυκςκ ςξ ιέζμ ηαηαζημθήξ εζνδκζηχκ δζαδδθςηχκ ηαζ ηονίςξ ηαηά 

ιειμκςιέκςκ πνμζχπςκ ζοκζζηά πανααίαζδ ημο άνενμο 3 ηδξ χκβαζεο 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ιε ημ μπμίμ απαβμνεφεηαζ δ πάζδξ 

θφζεςξ ηαημιεηαπείνζζδ, απμθάζζζε ημ Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (Δ.Γ.Α.Γ.). πεηζηά ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηςκ δαηνοβυκςκ ηαζ 

εζδζηά ημο CS πμο πνδζζιμπμζείηαζ πενζζζυηενμ, ένεοκεξ πμο δδιμζζεφεδηακ 

ζημ British Medicine Journal (2005), ζπεηζηά ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηςκ 

δαηνοβυκςκ ζηδκ οβεία ηαζ ηαηά πυζμ εηείκα εοεφκμκηαζ βζα ηανηζκμβεκέζεζξ ηαζ 

δδιζμονβία δζαθυνςκ ιμνθχκ ηανηίκμο ζημκ μνβακζζιυ, ακαθένμοκ πςξ ηάεε 

δαηνοβυκμ πενζέπεζ 1,1 kgr CS ηαζ αδεζάγεζ ηεθείςξ ιέζα ζε 16 δεοηενυθεπηα. Ζ 

ζπέζδ αοηχκ ηςκ ανζειχκ ιε ημκ ζζπονζζιυ υηζ ηα δαηνοβυκα πμο δεπυιαζηε 

πενζέπμοκ εθάπζζηδ ζοβηέκηνςζδ πμθφ ηάης ημο 56,3 mg/m3 πμο εεςνείηαζ ημ 

υνζμ επζηζκδοκυηδηαξ, ιπμνεί ζαθχξ κα ηαηαδείλεζ ζημκ ηαεέκα ηδ εακαηδθυνμ 

δνάζδ ημο. Δπζπνυζεεηα, ελεηάζαιε ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ δαηνοβυκςκ ηαζ 

εζδζηυηενα ηδξ μοζίαξ CS ζηδ δδιυζζα οβεία αθθά ηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ηςκ ΜΑΣ. Οζ πδιζηέξ επζπηχζεζξ ιπμνεί κα εηδδθςεμφκ ηαζ ζημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, άκ μζ ίδζμζ δεκ αημθμοεήζμοκ νδηά ηζξ 

μδδβίεξ πνμθφθαλδξ ιεηά ηδκ έηεεζδ ζε δαηνοβυκα. Ζ πνήζδ δαηνοβυκςκ 

απμηεθεί ηίκδοκμ βζα ηδκ δδιυζζα οβεία ηαζ επζαανοκηζηυ πανάβμκηα 

επαββεθιαηζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ βζα ημοξ άκδνεξ ηςκ ΜΑΣ, μζ μπμίμζ εηηίεεκηαζ 

βζα πνυκζα ζε δαηνοβυκα πςνίξ κα λένμοκ ηζξ αθααενέξ ημοξ επζπηχζεζξ ζημκ 

μνβακζζιυ ημοξ, βζαηί ηακέκαξ δεκ ημοξ έπεζ εκδιενχζεζ. Ζ πνήζδ δαηνοβυκςκ 

πανααζάγεζ ημ Γζεεκέξ Γίηαζμ ηαζ δεκ πνέπεζ κα οπμεηηζιχκηαζ μζ ημλζηέξ 

επζπηχζεζξ ημοξ ζε πμθίηεξ αθθά ηαζ ζε επαββεθιαηζηά εηηζεέιεκμοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, Oxford University, Chemical and Other 

Safety Information. 

Dutch Palestine Committee, Ben Alofs Harassing agents and their use in the Israeli-occupied 

territories (1988, Dutch Palestine Committee).  

European Parliament, «Crowd control technologies», Λμολειαμφνβμ 2000, ζ. 21. 

Safer Restraint: A report of the conference held in April 2002 at Church House, Westminster. Police 

Complaints Authority. Retrieved on September 23, 2007 

Howard et al. (1989). The Use of Chemical Weapons: Conducting an Investigation Using Survey 

Epidemiology. Journal of the American Medical Association 262 (5): 640-3 

Heinrich, U. Possible lethal effects of CS tear gas on Branch Davidians during the FBI raid on the 

Mount Carmel compound near Waco, Texas. September 2000. 

UNODA 17 June 1925. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or 

Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. France.  

Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI) 1971. The problem of Chemical 

and Biological Warfare. 

Doty, Meriah. Examining Berkeley's liberal legacy. CNN. Retrieved February 20, 2008 

Capeli R.,  2000. Proliferation and Disarmament of Chemical Weapons in the NATO Framework.  

U.S. Army Medical Department 1997. Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare.  

Ford Administration, National Security Decision Memorandums (NSDM) 1974-77. 

European Court of Human Rights, Police should not have used tear gas against a peaceful 

demonstrator,  

HRW. 2012. World Report 2012: European Union   

θεθάθεο Π. Γηακαξέινπ Δ. Λμζιχλεζξ ηαζ Ακηζιζηνμαζαηή Υδιεζμεεναπεία, Λίηζαξ, 1998  

Jacob Petry, Alfred Schrempf, Chemical Mace. Direkt Verlag, Eschborn, 1977. 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, «Δπζπηχζεζξ ζηδ δδιυζζα οβεία απυ πνήζδ δαηνοβυκςκ», 20.10.2005. 

(Πυνζζια). 

Ιόο ηεο Κπξηαθήο (2002). Σα "ηαθά" πδιζηά υπθα. Διεπζεξνηππία.  

Wheeler, R.M., E. Evripidou, V. Murray. 1998. Surveillance into crowd control agents. The Lancet, 

352, 991-992.  

Διιεληθή Αζηπλνκία, Δβπεζνίδζμ ηδξ 33δξ Μδπακμηίκδηδξ Σαλζανπίαξ, Μκδιυκζμ Γζιμζνίαξ 

Καηαζημθήξ Πθήεμοξ. 

Himsworth H. Report of the Enquiry into the Medical and Toxicological Aspects of CS 

(orthochlorobenzylidene malonitrile): Part II - Enquiry into Toxicological Aspects of CS and its Use 

for Civil Purposes. London: HMSO; 1971. 

Himsworth H. Report of the Enquiry into the Medical and Toxicological Aspects of CS 

(orthochlorobenzylidene malonitrile): Part I - Enquiry into the Medical Situation following the Use of 

CS in Londonderry on 13th and 14th August 1969. London: HMSO; 1969. 



 

189 
 

Haas JS, Whipple RE, Grant PM, et al. Chemical and elemental comparison of two formulations of 

oleoresin capsicum. Sci Justice.1997;37:15-24. 

Jancso N, Jancso-Gabor A, Szolcsanyi J. Direct evidence for neurogenic inflammation and its 

prevention by denervation and by treatment with capsaicin. Br J Pharmacol Chemother. 

1967;31:138-151. 

Watson CPN, Evans RJ, Watt VR. Post-herpetic neuralgia and topical capsaicin. Pain. 

1988;33:333-340. 

Steffee CH, Lantz PE, Flannagan LM, et al. Oleoresin capsicum (pepper) spray and «in-custody 

deaths». Am J Forensic Med Pathol. 1995;16:185-192. 

Busker RW, van Helden HPM. Toxicologic evaluation of pepper spray as a possible weapon for 

the Dutch Police Force. Am J Forensic Med Pathol. 1998;19:309-316. 

Vesaluoma M, Muller L, Gallar J, et al. Effects of oleoresin capsicum pepper spray on human 

corneal morphology and sensitivity. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:2138-2147 

Brown L, Takeuchi D, Challoner K. Corneal abrasions associated with pepper spray exposure. 

Am J Emerg Med. 2000;18:271-272. 

Vesaluoma M, Muller L, Gallar J, et al. Effects of oleoresin capsicum pepper spray on human 

corneal morphology and sensitivity. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41:2138-2147. 

Ro YS, Lee CW. Tear gas dermatitis: allergic contact sensitization due to CS. Int J Dermatol. 

1991;30:576-577 

Gray PJ. Treating CS gas injuries to the eye [letter]. BMJ. 1995; 311:871. 

Hu H, Christiani D. Reactive airways dysfunction after exposure to teargas. Lancet. 1992;339:1535 

Hu H, Fine J, Epstein P, et al. Tear gas: harassing agent or toxic chemical weapon? JAMA. 

1989;262:660-663 

Pollanen MS, Chiasson DA, Cairns JT, et al. Unexpected death related to restraint for excited 

delirium: a retrospective study of deaths in police custody and in the community. Can Med Assoc J. 

1998;158:1603-1607.  

State for the Home Department, Statement by Parliamentary Under-Secretary of State for the 

Home Department, Mr. Mike O‟Brien during House of Commons Debate, 12 May 2000.  

Smith CG, Stopford W. Health hazards of pepper spray. N C Med J. 1999;60:268-274. 

ECHR, Police should not have used tear gas against a peaceful demonstrator, ECHR 149 (2012) 

10.04.2012 

Ραρηώηεο Γ., Γαηνοβυκα: Αζθαθή ή Δπζηίκδοκα βζα ηδ Γδιυζζα Τβεία; εξγαζία@πγεία, ηπ. 60, 

10.04.2012. Ακαδδιμζίεοζδ απυ ημ πενζμδζηυ Δπίθαηξα.  

Wheeler H, MacLehose R, Euripidou E, Murray V. Surveillance into crowd control agents. Lancet 

1998;352:991-2. 

Anderson PJ, Lau GS, Taylor WR, Critchley JA. Acute effects of the potent lacrimator o-

chlorobenzylidene malononitrile (CS) tear gas. Hum Exp Toxicol. 1996 Jun;15(6):461-5. 

Parfrey J. Symptoms Described by 55 Victims of Tear Gas and Pepper Spray in the Seattle WTO 

Protests. In Seatle Forecast: Tear Gas Clouds and Chronic Health Problems. Eds. Physicians for 

Social Responsibility - Los Angeles. June 11, 2001:23.  



 

190 
 

HEALTH IMPACT OF TEAR GAS 
IN GENERAL POPULATION  
(AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM)  
AND EMPLOYEES OF M.A.T.  
(AS AΝ OCCUPATIONAL EXPOSURE PROBLEM) 
 

E. Kotzabouyouk, D. Hadolias and T.C. Constantinidis  
 

Postgraduate Programme Health and Safety in Workplaces, Organized by Medical School of 

Democritus University of Thrace, in cooperation with Departments of Public Health and Nursing 

Athens Technological Educational Institute. 

 

Abstract: The purpose of this study is to approach the issue of using repressing 

means and more precisely the issue of using chemical gas, which are commonly 

known as tear gas. Concretely, it is going to be discussed the effect of chemical 

gases and especially CS tear gas, to people protesting as well as to Units for the 

Reinstatement of Order. It is an undisputed fact that for years now, the tear gas 

constitutes the permanent refrain of demonstrations or any other mass events, not 

only in our country but also worldwide. In this article investigated if the use of the 

tear gas is harmful for the public health and the workers of the Units for the 

Reinstatement of Order and their family environment. Actually, analyzed and 

presented all those implications of the deadly use of tear gas on the human body 

as well as those significant implications that are related to carcinogenesis and 

several problems on pregnant women. To sum up, this assignment focused on the 

effects of tear gas on the Units for the Reinstatement of Order and their families. 

Could those chemical gases affect the members of one of those Units family? That 

is exactly what are we going to analyze further. Specifically, the first part of this 

article is referring to the definition of the lacrimal, species, and their use, their 

effects on the human body and public health and the protection measures that 

have to be taken in potential exposure to tear gas. Furthermore, it is mentioned the 

dimension of human rights and the global and Greek legislative framework. The 

second part of this article talks about the creation of M.A.T., the use of tear gas as 

a means of repression, the effects of chemicals on workers and their families and 

finally the deaths that have occurred from dropping tear gas in humans, in 

accordance with the literature. 
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EDITORIAL   hυgeίa@εργασiα                           χωρίς αιθαλομίχλη 
 

 

Ζ εηνδηηζηή αφλδζδ ηδξ αζεαθμιίπθδξ αοηέξ ηζξ διένεξ ακαδεζηκφεζ ηυζμ ηζξ ηνμιενέξ 
επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ πμο πνμηαθμφκ μζ ικδιμκζαηέξ 
πμθζηζηέξ θζηυηδηαξ, υζμ ηαζ ηδκ αδζέλμδδ εκενβεζαηή, μζηζζηζηή ηαζ ακαπηολζαηή 
ιεηαπμθειζηή ζηναηδβζηή ζηδ πχνα ιαξ. Ζ αζεαθμιίπθδ, πνμσυκ ηονίςξ ηαφζδξ 
αζμιάγαξ ηαζ πδιζηά επελενβαζιέκδξ λοθείαξ, επζαανφκεζ πεναζηένς ηδκ ήδδ αεαανδιέκδ 
αηιυζθαζνα ηςκ πυθεςκ ηαζ έπεζ άιεζεξ ηαζ ιαηνυπνμκεξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο 
ακενχπζκμο πθδεοζιμφ. Ο δναιαηζηυξ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ αένζςκ νφπςκ, απμηεθεί 
ζδιακηζηυ ηίκδοκμ βζα ηδκ οβεία ηαζ απαζηεί άιεζα ηαζ δναζηζηά ιέηνα βζα ηδκ 
ακηζιεηχπζζή ημο. Απυ υ,ηζ έπεζ απμδεζπεεί απυ ηδ δζεεκή ειπεζνία, ιε παναηηδνζζηζηυ 
ηαζ ζοιαμθζηυ πανάδεζβια ηδκ ακηίζημζπδ ηνίζδ ημο Λμκδίκμο ημ 1952, οπάνπεζ άιεζδ 
ζοζπέηζζδ πνυηθδζδξ κμζδνυηδηαξ ηαζ εκδζζιυηδηαξ ζε ηαηαζηάζεζξ, μλείαξ 
πενζααθθμκηζηήξ επζαάνοκζδξ. Οζ άιεζα εοάθςηεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ είκαζ μζ 
πάζπμκηεξ απυ ακαπκεοζηζηά ηαζ ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα, ηαεχξ ηαζ υζμζ γμοκ ζε 
αηναίεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ (ήδδ ηαεδιενζκά ακαθένμκηαζ εάκαημζ απυ 
αζθολία ηαζ ειπνδζιυ μζ μπμίμζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ αδοκαιία εένιακζδξ). Δηηυξ 
υιςξ απυ ηζξ άιεζεξ ηαζ αηναίεξ επζπηχζεζξ, μζ μπμίεξ ηαζ πνμηαθμφκ ζοκήεςξ ημ 
εκδζαθένμκ ηςκ Μ.Μ.Δ., οπάνπμοκ ηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηδ 
ιαηνυπνμκδ έηεεζδ ζηδκ αένζα νφπακζδ. Σδκ ίδζα ηδκ αζεαθμιίπθδ απμηεθμφκ 
ζςιαηίδζα ειπθμοηζζιέκα ιε μνβακζηέξ εκχζεζξ ηαζ ιέηαθθα, πνμσυκηα ηαφζεςκ 
οπμπνμσυκηςκ εένιακζδξ. Σα ζςιαηίδζα αοηά υπςξ έπεζ απμδεζπεεί απυ ζεζνά δζεεκχκ 
ενεοκχκ έπμοκ ηανηζκμβυκμ δνάζδ, ηδξ μπμίαξ ηα απμηεθέζιαηα εα βίκμοκ ακηζθδπηά 
ιεηά απυ θίβα πνυκζα ηαζ υπζ ζήιενα. ημ ζδιείμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα ημκζζηεί υηζ 
ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ηανηζκμβέκεζδξ δεκ οπάνπμοκ αζθαθή υνζα έηεεζδξ. Με ηδκ έκκμζα 
αοηή δ ακαημίκςζδ ηδξ ηοαένκδζδξ υηζ εα πάνεζ ιέηνα ακ δ νφπακζδ πενάζεζ ηα υνζα 
πμο δ ίδζα μνίγεζ είκαζ επζζηδιμκζηά αηεηιδνίςηδ, παναπθακδηζηή ηαζ επζηίκδοκδ βζα ηδκ 
δδιυζζα οβεία. Με αάζδ ηα παναπάκς εεςνμφιε επζηαηηζηή ηδ θήρδ ηςκ ακαβηαίςκ 
ιέηνςκ, πμο εα δχζμοκ ηδ δοκαηυηδηα άιεζδξ εένιακζδξ ιε αάζδ ηδκ οπάνπμοζα ηαηά 
πενίπηςζδ μζηζαηή οπμδμιή (πεηνέθαζμ, αένζμ, δθεηηνζηυ), χζηε κα ζηαιαηήζεζ δ 
οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ. Πανάθθδθα εεςνμφιε υηζ δ ζδιενζκή ηνίζδ ακαδεζηκφεζ ςξ 
άιεζδ πνμηεναζυηδηα ηδκ ακάβηδ δζαιυνθςζδξ μθμηθδνςιέκμο αεζθμνζημφ ζηναηδβζημφ 
ζπεδζαζιμφ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηυζμ ηςκ επζηαηηζηχκ ακαβηχκ μζηζαηήξ εένιακζδξ, 
υζμ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ζηζξ πυθεζξ. 

Ηωάλλεο Παληήο, Αιέμεο Μπέλνο 
 

Ο η. Ησάλλεο Παληήο είκαζ Καεδβδηήξ Οζημθμβίαξ Α.Π.Θ. ηαζ μ η. Αιέμεο Μπέλνο είκαζ Καεδβδηήξ 
Τβζεζκήξ, Κμζκςκζηήξ Ηαηνζηήξ ηαζ Πνςημαάειζαξ Φνμκηίδαξ Τβείαξ Α.Π.Θ.  

 

hυgeίa@εργασiα  4(3): 213 



 

214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνμεημζιάγεηαζ επυιεκμ εζδζηυ εειαηζηυ ηεφπμξ αθζενςιέκμ ζημκ ακίαλην σο πξφβιεκα 

δεκφζηα  πγείαο  θαη  σο  ζέκα  επαγγεικαηηθήο  έθζεζεο  ιε  επζιέθεζα  έηδμζδξ  απυ  

ημκ η. πχξν Γξίβα, Δζδζηυ Ηαηνυ Δνβαζίαξ. Παναηαθμφκηαζ υζμζ εκδζαθένμκηαζ κα 

απμζηείθμοκ  ζε  δθεηηνμκζηή  ιμνθή  επζζηδιμκζηά  άνενα  ηαζ  εηδμηζηά  ζδιεζχιαηα.  
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