
 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Πώς θα προστατευτούμε από την 

έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια 

 

Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα και οι συνέπειες από 

την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό - Βασικές οδηγίες 

προστασίας σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 

των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

https://www.protothema.gr/greece/article/916342/se-kloio-mikrosomatidion-i-attiki-sunagermos-sto-up-ugeias/


 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 

- Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 

χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να 

γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

 

- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 

https://www.protothema.gr/greece/article/1149388/sarigiannis-poia-maska-prepei-na-hrisimopoioume-enadia-stin-apopniktiki-atmosfaira-apo-tis-purkagies/
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και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 

ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 

εμφανισθεί και δύσπνοια. 

 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 

άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 

σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 

μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 

προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 

και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 



του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 

υλικών που περιέχουν άζωτο. 

 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 

έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 

των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 

αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 

όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 

λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 

άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 

Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα 

δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 

αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 

άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 

τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς να προστατευτείτε από την έκθεση στον καπνό 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

 

Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των 

ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα 

και πόρτες. 

Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 

θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 

οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 

μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 

ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 

ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή 

τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

 Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές 

ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την 

εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 

εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που οφείλεται 

στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 

ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών 

ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 



και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ 

τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για 

αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας 

από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια 

Διονυσία Προκόπη 

 

Ατμοσφαιρικοί ρύποι της μεγάλης πυρκαγιάς στη Β. Εύβοια, πάνω από το Κοντοπούλι Λήμνου 

INTIME NEWS 

 Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από τη βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό. 
   

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε 
πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη 
χώρα και ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των 
περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 
όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 
αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

https://www.newsbomb.gr/profile/dionysia-prokopi
https://www.newsbomb.gr/tag/fwtia-twra
https://www.newsbomb.gr/profile/dionysia-prokopi


Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

- Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

- Πλήρης αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

- Παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από τη βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 



και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 
Συστηματικά συμπτώματα 
όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 
πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι 
από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά 
στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης 
ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 
ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης 
του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται 
σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και 
η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και 
η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 



νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον 
ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται 
οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 
δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ 
όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες 
οδηγίες». 
Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Φωτιά: Οδηγίες προστασίας από καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
ΥΓΕΙΑ06.08.2021 15:04Newsroom 

Τα πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 
τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 
μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

https://www.ethnos.gr/ygeia
https://www.ethnos.gr/authors/newsroom
https://www.ethnos.gr/kapnos
https://www.ethnos.gr/fotia-tora


• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 
σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

https://www.ethnos.gr/symptomata


Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 
αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Τι λένε Λουκίδης - Μόσχος 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 
αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιά – Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια της 

φωτιάς 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια ανακοίνωσε η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων, 

όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, 

συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των 

περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται 

στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 
από καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 
θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 
σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 



Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 
θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση 
θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 
την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 
αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πυρκαγιές -Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς να προστατευτείτε από την έκθεση στον 

καπνό 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

 Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

 

   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 

των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα 

και πόρτες. 



 

   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

 

   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 

θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

 

   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 

οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

 

   Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 

μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 

ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 

ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

 

   Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

 

   Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές 

ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

 

   Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 

άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 



 

   Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

   Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που οφείλεται 

στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 

ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

 

   Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών 

ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 

και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

 

   Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ 

τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για 

αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό - 

Περιφέρεια Αττικής: 1110 για οδηγίες προφύλαξης 

προς τους πολίτες 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 
μέτωπα της φωτιάς. 

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2.5 στην ατμόσφαιρα 
της Αττικής 

   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 

μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου, πχ το βράδυ. 

   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 

της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

   Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 

βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

   Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

http://www.amna.gr/home/article/576543/Se-idiaitera-upsila-epipeda-ta-aioroumena-somatidia-PM-25-stin-atmosfaira-tis-Attikis-
http://www.amna.gr/home/article/576543/Se-idiaitera-upsila-epipeda-ta-aioroumena-somatidia-PM-25-stin-atmosfaira-tis-Attikis-


   Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

   Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 

ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 
ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

   Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

   Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 

από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα 
ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν 

άζωτο. 

   Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες 
σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την 

εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

   Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 

ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα 

δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

   Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 

σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 



 

Φωτιές: Οδηγίες προστασίας από την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 
Από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 
κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Οι βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς, είναι οι εξής: 

• Η άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Η πλήρης αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
• Η παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 
• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7678109/pos-na-prostatefteite-apo-ton-kapno-odigies-eody
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/7678109/pos-na-prostatefteite-apo-ton-kapno-odigies-eody
https://www.newsbeast.gr/tag/fwtia


Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, σημειώνει η ΕΠΕ, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο 
φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 
δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό, προστίθεται, ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. 

Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά 
στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 



των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

«Αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα» 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 
δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν 
νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 
σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική 

Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Οδηγίες 

προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από 

τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
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Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 

και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 

χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ 

το βράδυ.  

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά 



αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται 

η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 

οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 

επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 

ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και 

αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 

βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 

δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 

υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 



μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 

αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 

άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 

χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι 

από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου 

κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 

προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή 

το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών 

που περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 

και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 

μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, 

μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι 

πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 

αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 

είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με 

νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό 

το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 



Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιά – Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια της 

φωτιάς 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια ανακοίνωσε η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 
ΤοΒΗΜΑ Team 

07.08.2021, 08:51 

 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών 

ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα 

παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους 

κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

https://www.tovima.gr/wp-content/uploads/2021/08/07/1-6.jpg


της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 
και των εγκύων. 

• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 
ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. 
Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 
θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα 
δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται 
η αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης 

να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 

να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση θερμική 

βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και 

κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 

αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 

άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 

ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι 

σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό 
και τα αιωρούμενα σωματίδια από την ΕΠΕ 
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Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ 

 Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα 

δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 



   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και 

επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

   Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα 

και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 

και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 

εμφανισθεί και δύσπνοια. 

   Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

   Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές 

ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως 

του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

   Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 

η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

   Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

   Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που οφείλεται 

στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης 

όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 

υλικών που περιέχουν άζωτο. 

   Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η 

βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

   Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



   Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, μέλος ΔΣ 

ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και 

για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021, 14:28 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
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 -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

 -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

 -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων 

η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης 

να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 

να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 

είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει 

η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 

θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 

χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 

άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 

ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε 

αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 



 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των 

περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 

εγκύων. 

• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 

χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 

βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 

δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 



αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 

δύσπνοια. Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα 

που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 

προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και 

αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 

και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. 

Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 

άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 



βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά 

τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 

μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 

συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιά στην Αττική: 

Συναγερμός για την 

αποπνικτική ατμόσφαιρα 

- Πώς να προφυλαχτείτε 
Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2.5 στην 
ατμόσφαιρα της Αττικής λόγω της φωτιάς - Οδηγίες για την προστασία 
των πολιτών 

 

Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια PM 2.5 (μεγέθους κόκκου 

άμμου) και αιθάλης, εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε πολύ 

υψηλά επίπεδα στην ατμόσφαιρα πάνω από το λεκανοπέδιο, με 

ιδιαίτερη πυκνότητα στον βόρειο και κεντρικό τομέα, καθώς και 

https://www.thetoc.gr/tags/atmosfaira/
https://www.thetoc.gr/tags/lekanopedio/


στον Πειραιά, σύμφωνα με την καταγραφή της χαρτογράφησης τους 

από την περιφέρεια και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόγω 

της καταστροφικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αττική. Τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας στην Αττική σύμφωνα με 

τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζονται 

ως εξής: Καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτα (της 6ης Αυγούστου) οι 

συγκεντρώσεις των PM2.5 παρέμειναν σε μέτρια επίπεδα (περίπου 

στα 20 μg m-3) με μια μικρή επιβάρυνση στον βόρειο 

τομέα. Μεταξύ 7.00 και 11.00 το πρωί, υπήρξε απότομη αύξηση 

των συγκεντρώσεων, αρχικά στον Πειραιά και τον κεντρικό τομέα 

και κατόπιν σε όλο το λεκανοπέδιο, με ωριαίες τιμές που ξεπέρασαν 

τα 100 μg m-3, ωστόσο αρκετά χαμηλότερες από τα επίπεδα της 

πρώτης ημέρας τη φωτιάς, όταν τα μέγιστα ωριαία επίπεδα 

ξεπερνούσαν τα 300 μg m-3. 

- Μετά τις 11.00 παρατηρείται σταδιακή βελτίωση, με τα επίπεδα 

στον κεντρικό και όρειο τομέα να χαρακτηρίζονται μέτρια (περίπου 

στα 20 μg m-3), ενώ στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο παραμένουν σχετικά 

χαμηλότερα. 

- Επισημαίνεται, ότι τα επίπεδα της σωματιδιακής ρύπανσης 

μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με την κατεύθυνση 

και ένταση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. 

Με εντολή του περιφερειάρχη, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Γ. 

Κεχρής ενεργοποίησε το τηλεφωνικό κέντρο 1110 της περιφέρειας 

και του ΙΣΑ, προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται όλο το 

24ωρο για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων από 

το τοξικού νέφος που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. 

Με αφορμή την ανησυχητική αυτή εικόνα ο περιφερειάρχης καλεί 

τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και σε 

περίπτωση που πρέπει να εξέλθουν των κατοικιών τους να 

χρησιμοποιούν μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, οι οποίες παρέχουν 

προστασία από τα σωματίδια PM 2.5. Σημειώνει ότι είναι 

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/fotia-stin-attiki-flegontai-ippokrateios-politeia-kai-kruoneri---kaigontai-spitia-mesa-stous-oikismous/


σημαντικό να ακολουθούν τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης 

σύμφωνα με τις οδηγίες της περιφέρειας, του ΙΣΑ και του 

υπουργείου Υγείας. 

Ο κ. Πατούλης ενημερώνει ότι ενεργοποιήθηκε το 1110 για την 

φροντίδα των ευπαθών ομάδων και επισημαίνει ότι η περιφέρεια 

σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί 

συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου. 

Πως να προστατευτείτε από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα 
σωματίδια 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 

των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 

εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 

χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 

γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 

3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 



πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 

βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 

δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες 
από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 

και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα.Τα συμπτώματα 

αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 



Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 

αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 

άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 

κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 

όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ 

πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 

έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 

αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 

και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 

διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον 

ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: "Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 



να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται 

οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 

δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' 

όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες". 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: "Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 

λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αττικός ουρανός «δηλητήριο» - Οδηγίες 

προστασίας 

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι σήμερα η κατάσταση της ατμόσφαιρας 
στο Λεκανοπέδιο Αττικής, όσον αφορά τα επιβλαβή αιωρούμενα και 
εισπνεόμενα σωματίδια PM2.5 (με διάμετρο έως 2,5 εκατομμυριοστά 
του μέτρου), εξαιτίας των πυρκαγιών, σύμφωνα με το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). 

Μπορεί κανείς να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία ανά 
περιοχή εδώ 

https://influx.chemistry.uoc.gr/sensors/?fbclid=IwAR1_8Xg0LtPYEOsy4KO-2aFyuAyl9fOWQRDoz4K7oEeNOOmaGzErkc0xSVM


 

Ο χάρτης παρουσιάζει τα ωριαία επίπεδα συγκεντρώσεων των 
σωματιδίων PM2.5 σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Τα 
στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο αισθητήρων του Ινστιτούτου 
Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής 
Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Καινοτομίας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 

Το ΕΑΑ επισημαίνει ότι στις επιβαρυμένες περιοχές με υψηλές τιμές 
PM2.5 αν οι κάτοικοι είναι ανάγκη να εξέλθουν των κατοικιών τους, 
πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκες αυξημένης προστασίας N95, ΚΝ95 ή 
FFP2 (όχι τις απλές χειρουργικές), που παρέχουν καλύτερη 
προστασία από τα σωματίδια PM2.5, και επίσης να ακολουθούν τις 
σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε πρόσφατη εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας. 

Οδηγός που εξέδωσαν υπουργείο Υγείας και Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών (ΙΣΑ) αναφέρει ότι η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της 



Αττικής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και απαιτείται η λήψη μέτρων 
προστασίας από όλους τους πολίτες, ειδικά από εκείνους που έχουν 
αναπνευστικά προβλήματα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον οδηγό, όταν εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, 
ακόμη και εάν βρίσκεστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο 
της πυρκαγιάς, ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να 
φτάσουν στην περιοχή σας και να επιβαρύνουν την κατάσταση της 
υγείας σας. Ο καπνός που προκαλείται από τις πυρκαγιές σε δάση ή 
και κατοικημένες περιοχές είναι ένα μείγμα αερίων και λεπτών 
σωματιδίων από καμένα δέντρα και φυτά, κτίρια, δομικά υλικά, 
πλαστικά και άλλα στοιχεία. 

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου από έκθεση σε καπνό είναι άτομα με 
άσθμα ή άλλα αναπνευστικά νοσήματα, άτομα με καρδιοαγγειακές 
παθήσεις, χρονίως πάσχοντες, ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυοι και 
καπνιστές. 
Η έκθεση στον καπνό μίας πυρκαγιάς ενδέχεται να 
προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, 
βρογχίτιδα, ενδέχεται να επιδεινώσει ή να πυροδοτήσει 
συμπτώματα κρίσης άσθματος και σε ορισμένες περιπτώσεις 
διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, όπως δύσπνοια. 
Επίσης, σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται να συμβάλει 
σε διαταραχές ρυθμού της καρδιάς και σε ακραίες περιπτώσεις σε 
καρδιαγγειακά επεισόδια με κατάληξη τον θάνατο. 
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο κίνδυνος εγκαυμάτων του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος εξαιτίας της εισπνοής θερμών αερίων, 
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές επιπλοκές. 
Μέτρα προστασίας 

Πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών 
• Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου 

κατοικημένες περιοχές βρίσκονται πλησίον μίας δασικής 
πυρκαγιάς και επηρεάζονται από τον καπνό, προτείνεται η 
ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε 
κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον 
εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών 
διόδων αέρα προς το εσωτερικό). 



• Εξασφάλιση του δροσισμού των εσωτερικών χώρων των 
κατοικιών. Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα 
κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία 
ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς 
χώρους. Η επιλογή εισαγωγής «φρέσκου αέρα» που παρέχεται 
από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να 
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς για να 
αποφευχθεί η εισροή καπνού από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Αιωρούμενα σωματίδια 
• Περιορισμός Μετακινήσεων. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι 

άσκοπες μετακινήσεις. Σε περίπτωση, όμως, χρήσης του 
αυτοκινήτου, προτείνεται η ρύθμιση του συστήματος 
κλιματισμού του οχήματος στη λειτουργία ανακύκλωσης του 
εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η είσοδος του 
καπνού στην καμπίνα των επιβατών. 

• Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του 
σπιτιού. Κατά τη διάρκεια μίας πυρκαγιάς πρέπει να 
αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των κατοικιών, το 
μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για 
ψήσιμο/μαγείρεμα, η χρήση αεροζόλ (εντομοκτόνα, αρωματικά 
χώρου, σπρέι μαλλιών) και οποιασδήποτε άλλης πηγής που 
ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. 

• Χρήση Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από τον καπνό. 
Κάποια άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες ενδέχεται να 
απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουν μάσκες για να προστατευθούν 
από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, 
το φίλτρο της μάσκας πρέπει να είναι πιστοποιημένο για 
κατακράτηση Α.Σ.2.5 και να εξασφαλίζεται ότι η μάσκα 
εφαρμόζει καλά στο στόμα και τη μύτη του ατόμου. 

• Σε περίπτωση που κάποιο άτομο ή οι οικείοι του παρουσιάσουν 
οποιαδήποτε συμπτώματα εξαιτίας του καπνού ή των 
συνθηκών της πυρκαγιάς (ενδεικτικά αναφέρονται δύσπνοια, 
σύγχυση, σπασμοί, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, απώλεια 
συνείδησης) πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική συνδρομή. 

Μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά 
• Ο καπνός μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για αρκετές 

ημέρες μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, συνεπώς συνεχίστε να 



ενημερώνεστε για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της 
κατοικίας σας ή όπου διαμένετε. 

• Μην επιστρέφετε στο σπίτι μέχρι να σας ανακοινωθεί ότι 
μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια. 

• Ανεξάρτητα από το εάν είστε υγιής οργανισμός, να επιτηρείτε 
την κατάσταση της υγείας σας για τυχόν συμπτώματα. 
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν έχετε δυσκολία στην 
αναπνοή, δύσπνοια, βήχα που επιμένουν ή άλλα συμπτώματα 
που δεν απομακρύνονται. Σε αυτήν την περίπτωση καλέστε το 
166 ή κατευθυνθείτε αμέσως σε Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών για ιατρικές καταστάσεις. 

• Λάβετε ιδιαιτέρα μέτρα για την προστασία των παιδιών από 
τον καπνό που προκαλείται από τις πυρκαγιές. Τα παιδιά με 
άσθμα, αλλεργίες ή χρόνια προβλήματα υγείας μπορεί να έχουν 
μεγαλύτερη δυσκολία στην αναπνοή όταν υπάρχει καπνός από 
τις πυρκαγιές. 

Οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

- Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 
να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από τη βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 
και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ 
πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια από την 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 

προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 



Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους 

και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 

κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 
παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 
μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 

την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 

αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία 
με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 

ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας 
που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από 

την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή 
το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 
τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 

διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 

αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 
αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 

ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 
επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ 
ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρο?νια 
Αποφρακτικη? Πνευμονοπα?θεια (ΧΑΠ) και το α?σθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πνευμονολογική Εταιρεία: Ετσι θα προστατευθούμε από τον 

καπνό και τα μικροσωματίδια 
Εξαιρετικά χρήσιμες οδηγίες. 
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EUROKINISSI 

Ορατός από τον λόφο του Λυκαβηττού ο καπνός της αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς στην 

Βαρυμπάμπη 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία τους 
κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 
της φωτιάς. 
Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 
-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 
-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 
-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 
Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ′ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 
Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 
Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 
από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική 
ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως 
το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ′ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 
Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 
 
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τοξικό νέφος: Οι κίνδυνοι και τα 

συμπτώματα - Οδηγίες από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Οδηγίες προστασίας από τα τοξικά σωματίδια που αιωρούνται στην 

ατμόσφαιρα δίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Για τους κινδύνους που ελλοχεύει για την υγεία από το τοξικό νέφος 

που προκαλούν οι πυρκαγιές ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, δίνοντας οδηγίες στους πολίτες για το πώς μπορούν να 

προστατευτούν. 

Μεταξύ άλλων, συστήνει την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων 

για ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, 

παιδιά και εγκύους, σημειώνοντας ότι για τους εξωτερικούς χώρους, 

είαι απαραίτητη η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

Ειδικότερα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συστήνει τα εξής: 

Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

Πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις εγκύους. 

Παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 

να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 

θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Τα ανησυχητικά συμπτώματα και οι 
κίνδυνοι για την υγεία 
Αναφορικά με τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται 

με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, αυτά αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί, επίσης, να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 

και ερεθιστικός, ενώ μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

«Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος» όπως τονίζεται. 

Όπως τονίζεται, παράλληλα, η τοξικότητα από την εισπνοή 
προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη 
του αναπνευστικού συστήματος. 

Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 
κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς, ενώ η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή 
οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 
χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 
αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Παράλληλα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία σημειώνει ότι η 
κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς, είναι η 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά, αναφέρεται, συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 
ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του 
οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε 
εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα 
ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, όπως 
προειδοποιεί, η εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών 
ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. 

Σε ό,τι αφορά τη βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων, αυτή εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 
διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και 
η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα μπορεί να αφορά τον 
ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η 
κατάσταση της ατμόσφαιρας είναι βελτιωμένη. 



 

 

Νωρίτερα, η κατάσταση ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυμένη, 

δημιουργώντας συνθήκες «ασφυξίας» σε αρκετές περιοχές. 

Γα την κατάσταση της ατμόσφαιρας σε κάθε περιοχή, οι πολίτες 

μπορούν να ενημερώνονται live, εδώ. 

 

 

 

 

 

https://sputniknews.gr/20210806/ta-toxika-somatidia-pnigoyn-tin-attiki-poies-periohes-antimetopizoyn-to-megalytero-provlima-16317470.html
https://influx.chemistry.uoc.gr/sensors/?fbclid=IwAR1ekpJgsU8yHMqYlGUAr26S6ZePHVtcgCF2r7GVNNOMlxIlgegL1TInkXY


 

Πνευμονολογική εταιρεία: 

Οδηγίες για τον καπνό τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε 
πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και 
με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των 



περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους 
όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά 
με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 



ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 
σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 
την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 
αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 



αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 
αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 
άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 
τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newmoney.gr/tag/stelios-loukidis/
https://www.newmoney.gr/tag/stelios-loukidis/


 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Οδηγίες προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή 

και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 

μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται 

άμεσα 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

https://www.cretalive.gr/tags/kapnos
https://www.cretalive.gr/tags/elliniki-pneymonologiki-etaireia
https://www.cretalive.gr/tags/elliniki-pneymonologiki-etaireia


   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι 
εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό 
την προσαρμογή της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

   Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

   Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 
να διερευνάται άμεσα. 

   Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 



   Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 
σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 
εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 

   Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

   Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 
άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

   Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια 
της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 
αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα.  

   Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

   Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 
Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 
συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα ενημερώνει 
τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά 
στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και 
τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους 
τρόπους προστασίας. 
Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 



-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει 
να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε 
άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 



ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 
την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 
τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 



στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 
αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 

διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό: 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 

με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 

βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 

διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 

είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 

ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

  

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 

από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα 

ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν 

άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 

και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 

αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 

σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 

μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 

των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 

όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 

ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 

ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 

Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα 

θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, μέλος 

ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με 

τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά 

και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την 

Πνευμονολογική Εταιρεία για τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 

File Photo Καπνός υψώνεται πίσω από τη γέφυρα της Τσακώνας, στα όρια των νομών 
Μεσσηνίας και Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που μαίνεται ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ μέσω ΚΥΠΕ 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 



Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 
και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική 
βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία 
της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ 
πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και 
η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον 



ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 
είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Αθήνα, Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες 

προστασίας από τον καπνό και τα σωματίδια 

06/08/2021 14:36 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 
τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 
Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 
-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 



χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 
σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης 
να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 
να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 
σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 
εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. 
Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 



μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 
άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 
έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 
επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 
Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 
έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 
έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι 
σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς θα 

προστατευτούμε από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 
και των εγκύων. 



• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 
μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 
θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, 
ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, 
απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και 
επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 
και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 



συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς θα 

προστατευτούμε από την έκθεση στον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

 

Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα και οι συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό - Βασικές οδηγίες προστασίας σε 

συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 
και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 



Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 

– Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

– Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

– Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

– Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

– Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

– Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

https://ygeiamou.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/221284/sarigiannis-pia-maska-prepi-na-chrisimopioume-enantia-stin-apopniktiki-atmosfera-apo-tis-pirkagies/
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Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 
σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 
αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 



άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα 
δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 
αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 
άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 
τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γιατί κινδυνεύουν και υγιείς από τον καπνό της 

φωτιάς. Τι λένε οι Έλληνες πνευμονολόγοι 

 

Οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Τι μπορεί 

να προκαλέσει ο καπνός της φωτιάς σε όσους τον εισπνέουν. Οι 

κίνδυνοι για όσους βρίσκονται κοντά και μακριά από τις εστίες 

της. 

Η έκθεση στον καπνό που δημιουργεί η φωτιά μπορεί να έχει σοβαρές 

συνέπειες σε σημαντικό αριθμό ανθρώπων, ακόμα και υγιών, 

προειδοποιεί η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εξηγεί ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και 

τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευθούμε. 

Όπως αναφέρει, η εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση 

θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά 



στην εστία της φωτιάς. Η βλάβη αυτή εντοπίζεται στους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Αντίστοιχα, η χημική βλάβη μπορεί να εντοπιστεί στους αεραγωγούς 

και στο πνευμονικό παρέγχυμα (πνεύμονες). Προκαλείται από την 

εισπνοή: 

• Οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και 

μεγέθους 

• Χημικών ερεθιστικών ουσιών 

Κοντά στη φωτιά 

Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στη φωτιά, η κυριότερη, 

άμεση απειλή είναι η ασφυξία. Η φωτιά καταναλώνει 

το οξυγόνο γύρω της και αυτό, σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, είναι πολύ επικίνδυνο. Πόσο μάλλον 

που συχνά προκαλείται και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία, από 

την εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως: 

• Το μονοξείδιο του άνθρακα 

• Το υδροκυάνιο (από την καύση λ.χ. πλαστικών ή άλλων υλικών 

που περιέχουν άζωτο) 

Σε τέτοια περίπτωση το θύμα εκδηλώνει συστηματικά συμπτώματα, 

λόγω της αδυναμίας χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. 

Σε μεγάλες αποστάσεις 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την φωτιά, η εισπνοή μικροσωματιδίων 

και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε 

σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

αυτών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: 

• Το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων 

• Η διάρκεια της έκθεσης 

• Η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 

• Η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος 



Ακόμα κι αν κάποιος βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από τη φωτιά, 

μπορεί να παρουσιάσει τοξικότητα σε διάφορα τμήματα του 

αναπνευστικού. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνοντας ο ανώτερος 

αεραγωγός, το τραχειοβρογχικό δένδρο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Κλειστείτε στο σπίτι 

Για να αποφευχθούν οι προαναφερθέντες κίνδυνοι, οι πολίτες πρέπει 

να τηρούν ορισμένα βασικά μέτρα. Αυτά είναι, σύμφωνα με την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

• Η άμεση απομάκρυνση από τις περιοχές όπου υπάρχει φωτιά 

• Η πλήρης αποφυγή των μετακινήσεων από ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους 

• Η παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους  χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ’ όσον η μετακίνηση κριθεί απαραίτητη, πρέπει να γίνεται 

χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3). 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλή χειρουργική 

μάσκα. Οι  μετακινήσεις πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου (π.χ. το βράδυ). 

Οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 

πρέπει να μετακινούνται, κυρίως αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας. Αυτό φυσικά ισχύει για όσους 

βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από την φωτιά. 

Ειδικά οι πάσχοντες από άσθμα ή ΧΑΠ πρέπει να είναι εξαιρετικά 

προσεκτικοί. Αυτές οι δύο παθήσεις κατεξοχήν επιδεινώνονται από 

την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επομένως, πρέπει να τηρούν 

απαρέγκλιτα τις οδηγίες του γιατρού τους για τη θεραπεία τους. 

Αν, όμως, παρουσιάσουν οποιαδήποτε επιδείνωση των συμπτωμάτων 

τους, πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πνευμονολόγο τους. 

Εκείνος θα αναπροσαρμόσει την δόση των φαρμάκων τους. 



Ύποπτα συμπτώματα 

Πώς εκδηλώνεται όμως η τοξικότητα από τον καπνό που δημιουργεί 

φωτιά; Τα συχνότερα συμπτώματα στο αναπνευστικό που σχετίζονται 

με τη βραχυχρόνια έκθεση στον καπνό είναι: 

• Ρινίτιδα 

• Αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα 

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί βήχας που είναι ξηρός (χωρίς 

φλέγματα) και ερεθιστικός. Επιπλέον, ανεξαρτήτως της ύπαρξης 

υποκείμενου νοσήματος ή όχι, μπορεί να αναπτυχθεί 

και δύσπνοια. 

Ο ασθενής μπορεί να έχει και συστηματικά συμπτώματα που 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα από τη 

φωτιά. Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να αξιολογούνται αμέσως από 

γιατρό και είναι: 

• Ζάλη 

• Ναυτία 

• Καταβολή των δυνάμεων 

• Κεφαλαλγία 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 

άτομα. Ωστόσο η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε 

άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού. 

Όχι στις άσκοπες μετακινήσεις 

Μέχρι να σβήσει η φωτιά που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα κάθε 

περιοχής, το πιο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες 

μετακινήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους πάσχοντες 

από αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, τονίζει ο καθηγητής 

Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας. 



Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καπνός από τη φωτιά και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα. Επομένως, πρέπει να 

αποφεύγουμε την έκθεσή μας σε αυτά, τονίζει ο πνευμονολόγος 

Χαράλαμπος Μόσχος, επιμελητής Α΄, μέλος στο διοικητικό 

συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς θα προστατευτούμε 

από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. Βασικές 
οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/4343


- Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 
ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 
- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 
- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και 
ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος 
μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 
αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 



άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 
κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 
Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών  
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 
τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες».  
Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 



χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΩΤΙΕΣ: Οδηγίες προστασίας από την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των 

περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 

εγκύων. 

• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 



• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 

να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 

δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 

να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από 

την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 



μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 

καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 

πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως 

η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 



 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα 
ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται 
στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές 
συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 



-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης 
των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο 
με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από τη βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα 
που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 
να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η 
άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά 
στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και 
το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της 
φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 
επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 
καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 
π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των 
βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, 
η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 
να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και 
το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 
ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα 
θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 
αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 
άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 
τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
 

 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς και τα αιωρούμενα σωματίδια, δίνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ), εκθέτοντας τα πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να 

αποφύγουν τα χειρότερα.  

Βασικές οδηγίες 



-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς.  

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων.  

-Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες.  

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ.  

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι 

εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.  

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής.  

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 



εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια.  

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 

να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος.  

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η 

άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 

εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς.  

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει 

και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 

αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 



οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 

άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο.  

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματ ιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά 

τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα.  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 

λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα,  καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες».  

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο  καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 



αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα, όπως η  Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 

άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους 

και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Ηέκθεση στον καπνό που δημιουργεί η φωτιά μπορεί να έχει σοβαρές 
συνέπειες σε σημαντικό αριθμό ανθρώπων, ακόμα και υγιών, προειδοποιεί η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εξηγεί ποιοι είναι οι 

πιθανοί κίνδυνοι και τι μπορούμε να κάνουμε για να 

προστατευθούμε. 

Όπως αναφέρει, η εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή 
χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική 
βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς. Η βλάβη αυτή εντοπίζεται στους ανώτερους αεραγωγούς. 
Αντίστοιχα, η χημική βλάβη μπορεί να εντοπιστεί στους αεραγωγούς και στο 
πνευμονικό παρέγχυμα (πνεύμονες). Προκαλείται από την εισπνοή: 

• Οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους 

• Χημικών ερεθιστικών ουσιών 

Κοντά στη φωτιά 



Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στη φωτιά, η κυριότερη, άμεση απειλή 
είναι η ασφυξία. Η φωτιά καταναλώνει το οξυγόνο γύρω της και αυτό, σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, είναι πολύ επικίνδυνο. 
Πόσο μάλλον που συχνά προκαλείται και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία, από 
την εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως: 

• Το μονοξείδιο του άνθρακα 

• Το υδροκυάνιο (από την καύση λ.χ. πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο) 

Σε τέτοια περίπτωση το θύμα εκδηλώνει συστηματικά συμπτώματα, λόγω της 
αδυναμίας χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. 

Σε μεγάλες αποστάσεις 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την φωτιά, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 
χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών αυτών εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως: 

• Το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων 

• Η διάρκεια της έκθεσης 

• Η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 

• Η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος 

Ακόμα κι αν κάποιος βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από τη φωτιά, μπορεί να 
παρουσιάσει τοξικότητα σε διάφορα τμήματα του αναπνευστικού. Μεταξύ 
αυτών συμπεριλαμβάνοντας ο ανώτερος αεραγωγός, το τραχειοβρογχικό 
δένδρο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Κλειστείτε στο σπίτι 

Για να αποφευχθούν οι προαναφερθέντες κίνδυνοι, οι πολίτες πρέπει να 
τηρούν ορισμένα βασικά μέτρα. Αυτά είναι, σύμφωνα με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία: 

• Η άμεση απομάκρυνση από τις περιοχές όπου υπάρχει φωτιά 

• Η πλήρης αποφυγή των μετακινήσεων από ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους 

• Η παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους, με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 



• Εφ’ όσον η μετακίνηση κριθεί απαραίτητη, πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3). 
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλή χειρουργική μάσκα. 
Οι  μετακινήσεις πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου (π.χ. το βράδυ). 

Οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν πρέπει να 
μετακινούνται, κυρίως αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας. Αυτό φυσικά ισχύει για όσους βρίσκονται σε 
μεγάλες αποστάσεις από την φωτιά. 

Ειδικά οι πάσχοντες από άσθμα ή ΧΑΠ πρέπει να είναι εξαιρετικά 
προσεκτικοί. Αυτές οι δύο παθήσεις κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επομένως, πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τις 
οδηγίες του γιατρού τους για τη θεραπεία τους. 
Αν, όμως, παρουσιάσουν οποιαδήποτε επιδείνωση των συμπτωμάτων τους, 
πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πνευμονολόγο τους. Εκείνος θα 
αναπροσαρμόσει την δόση των φαρμάκων τους. 

Ύποπτα συμπτώματα 

Πώς εκδηλώνεται όμως η τοξικότητα από τον καπνό που δημιουργεί φωτιά; 
Τα συχνότερα συμπτώματα στο αναπνευστικό που σχετίζονται με τη 
βραχυχρόνια έκθεση στον καπνό είναι: 

• Ρινίτιδα 

• Αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα 

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί βήχας που είναι ξηρός (χωρίς φλέγματα) και 
ερεθιστικός. Επιπλέον, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποκείμενου νοσήματος ή 
όχι, μπορεί να αναπτυχθεί και δύσπνοια. 
Ο ασθενής μπορεί να έχει και συστηματικά συμπτώματα που υποδηλώνουν 
πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα από τη φωτιά. Τα 
συμπτώματα αυτά πρέπει να αξιολογούνται αμέσως από γιατρό και είναι: 

• Ζάλη 

• Ναυτία 

• Καταβολή των δυνάμεων 

• Κεφαλαλγία 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα. 
Ωστόσο η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού. 

 

Όχι στις άσκοπες μετακινήσεις 

Μέχρι να σβήσει η φωτιά που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα κάθε περιοχής, το 
πιο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό για τους πάσχοντες από αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καπνός από τη φωτιά και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα. Επομένως, πρέπει να αποφεύγουμε 
την έκθεσή μας σε αυτά, τονίζει ο πνευμονολόγος Χαράλαμπος Μόσχος, 
επιμελητής Α΄, μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πώς να προστατευτείς 
από τον καπνό που έχει 
πνίξει την Αττική 
Κάποιες βασικές οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

 

Ο πύρινος εφιάλτης που ζούμε δεν έχει τελειωμό. Οι φωτιές βρίσκονται 
σε εξέλιξη σε πολλά μέτωπα επικίνδυνες συγκεντρώσεις 
μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, οι οποίες σε συνδυασμό με τον 
καύσωνα δημιουργούν ένα τοξικό κοκτέιλ. 

https://www.news247.gr/live-blog/fotia-stin-archaia-olympia-agonia-gia-ton-archaiologiko-choro-ektos-elegchoy-i-pyrkagia-stin-eyvoia.9315960.html
https://www.oneman.gr/life/pos-boreite-na-voithisete-stis-foties-pou-katakaine-ti-xora/


Συγκεκριμένα στην Αττική, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων 
άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ. Ξεπέρασαν τα 250 μικρογραμμάρια ανά κυβικό 
μέτρο αέρα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας. Κρίνεται λοιπόν 
απαραίτητο να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα για την έκθεση 
στον καπνό, καθώς και ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
λάβουμε. 

Οι οδηγίες προστασίας που εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 

 

Τι πρέπει να κάνουμε όταν η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται από τον 
καπνό φωτιάς 

https://www.oneman.gr/life/eikones-apo-ti-nixta-pou-i-fotia-eftase-stin-athina/


1. Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

2. Πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις 
εγκύους. 

3. Παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

4. Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

5. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά 
αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

6. Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

• Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 
ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που 
είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

• Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

• Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 
υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 



• Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 
αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται 
από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και 
αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. Η χημική βλάβη, 
προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών 
ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. «Ο καπνός και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 
συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τουςκαι να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους», εξηγεί ο Χαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ. 

• Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι η 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά 
στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης 
ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ 
πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

• Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και 
η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 
και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 
να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

 

 



 

Πώς θα προστατευτούμε από την 

έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

Metrosport Team πριν 2 εβδομάδες 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 
τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 
μέτωπα της φωτιάς. 

 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 

- Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. 

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 

βράδυ. 

 

- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, 

https://www.metrosport.gr/metrosport-team


και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 
δύσπνοια. 
 
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 
 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 
 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 
ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 
 
Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 
από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα 
ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν 
άζωτο. 
 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 

https://www.protothema.gr/greece/article/1149388/sarigiannis-poia-maska-prepei-na-hrisimopoioume-enadia-stin-apopniktiki-atmosfaira-apo-tis-purkagies/
https://www.protothema.gr/greece/article/1149388/sarigiannis-poia-maska-prepei-na-hrisimopoioume-enadia-stin-apopniktiki-atmosfaira-apo-tis-purkagies/


αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 
δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 
επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 
 
Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, μέλος 
ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 
τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

Protothema.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βασικές οδηγίες για την 

προστασία από τον καπνό δίνουν 

οι Έλληνες πνευμονολόγοι 
Ενημέρωση για τις πιθανές συνέπειες και τους 

τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 06/08/2021 15:45 0 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία τους κατοίκους και εργαζόμενους των 
περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 
από καπνό φωτιάς 



-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 
να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 
και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 



λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα 

στον Βόλο από τον καπνό της 

Εύβοιας – Τι συμβουλεύουν οι 

ειδικοί 

Έντονη είναι από το πρωί και η οσμή του καμένου στην πόλη 

του Βόλου, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Μαγνησίας, 

όπως και στα νησιά των Σποράδων λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς 

στην Βόρεια Εύβοια. 

Οι ποσότητες καπνού που μεταφέρθηκαν με τους ανέμους προς 

τα βόρεια εγκλωβίστηκαν σε περιοχές όπως ο Βόλος με 



αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα οσμής και 

θολής ατμόσφαιρας. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει οι πολίτες να περιορίσουν 

στις απολύτως απαραίτητες τις μετακινήσεις τους και σε κάθε 

περίπτωση να φορούν προστατευτική μάσκα προκειμένου να 

προστατευθούν από τα επικίνδυνα μικροσωματίδια pm2,5 και 

pm10. 

Οι συμβουλές των ειδικών 

Περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων, όπως οι 

ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα 

παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι 

εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους 
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των 
παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα και 
πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 



• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 
κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση  της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με 
τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 

ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και 

αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 

βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 

δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο 

του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 

υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 

μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 



εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά 

τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 

χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι 

από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου 

κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου 

βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 

αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική 

ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως 

το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ 

πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 

και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 

μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. 

Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο 



οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 

αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 

είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με 

νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό 

το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

Πηγή: thenewspaper.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 



-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 



με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 

να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από 

την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 

καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 

πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 



Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως 

η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την 

εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα, ενημερώνει τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 

όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
• Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 
διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 
ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 
να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση 
θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία 
της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει 
και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 
αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 



βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια 
της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά 
τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 
συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 
και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς: 

▪ Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
▪ Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των 
παιδιών και των εγκύων. 

▪ Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

▪ Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 
μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 
θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

▪ Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, 
ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας. 



▪ Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 
κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 
αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, 
καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 
μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 
σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την 
εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική 
βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 
η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 
κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 
αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 
αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Πώς θα προστατευτούμε από τον 

καπνό

 
Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 
προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 
σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της 

φωτιάς. 
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Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους 
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των 
παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και 
πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 
μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 
θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει 
να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 
κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με 
τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 



Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, 
αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 
ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και 
ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 
δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή 
και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 
μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται 
άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ 
όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η 
ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή 
προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή 
χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει 
η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται 
από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 



χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο 
τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς 
είναι από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του 
οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με 
την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η 
ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 
ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική 
ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 
καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο 
από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η 
εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών 
ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 
και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, 
η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 
αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι 
πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και 



να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, 
καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες 
οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και 
τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και 
για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 
σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 
όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και 
το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή 
τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση 

στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια 
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Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

 



-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 

των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα 

και πόρτες. 

 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 

θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 

οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 

μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 

ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 

ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή 

τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές 

ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 

άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 



αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που οφείλεται 

στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 

ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών 

ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 

και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ 

τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για 

αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 



 

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα 
στον Βόλο από τον καπνό της 
Εύβοιας – Τι συμβουλεύουν 
οι ειδικοί 
9 Αυγούστου 2021 

 

Έντονη είναι από το πρωί και η οσμή του καμένου στην πόλη του Βόλου, αλλά 
και σε ολόκληρη την περιοχή της Μαγνησίας, όπως και στα νησιά των Σποράδων 
λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Βόρεια Εύβοια. 
Οι ποσότητες καπνού που μεταφέρθηκαν με τους ανέμους προς τα βόρεια 
εγκλωβίστηκαν σε περιοχές όπως ο Βόλος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα 
εκρηκτικό μείγμα οσμής και θολής ατμόσφαιρας. 

https://www.thenewspaper.gr/category/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%b1/topikes-eidiseis/


Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει οι πολίτες να περιορίσουν στις απολύτως 
απαραίτητες τις μετακινήσεις τους και σε κάθε περίπτωση να φορούν 
προστατευτική μάσκα προκειμένου να προστατευθούν από τα επικίνδυνα 
μικροσωματίδια pm2,5 και pm10. 

Οι συμβουλές των ειδικών 

Περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων, όπως οι ασθενείς με 
αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των 
περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι 
εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά 
παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση  μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 
μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να 
μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής 
αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της 
αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική 
ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και 
αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και 
κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 
αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 



ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 
σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας 

από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια 
 Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από τη βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό. 
 

 
 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο 
την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και ενημερώνει τους 
κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 
της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα 
σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 
προστασίας. 
Διαβάστε περισσότερα στο Newsbomb.gr 

https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1221593/elliniki-pneymonologiki-etaireia-odigies-prostasias-apo-ton-kapno-kai-ta-aioroymena-somatidia


 
 

Οδηγίες προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
Από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 

των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 



• -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 

και των εγκύων. 

• -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 

γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 

(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 

θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 

ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, 

ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

• -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 

κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 

αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 

και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 

άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 

μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 

μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική 

βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία 

της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 

όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 

του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 

υλικών που περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 

έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 

αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 

διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 

των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: "Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 

να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται 

οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 

δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες". 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: " Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 

λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους". 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 



 

Πώς να προστατευτείς από την 

αποπνικτική ατμόσφαιρα που 

έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της 

πυρκαγιάς; 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία δίνει συμβουλές 

για την προφύλαξη από τον καπνό που δημιουργείται 

από τις πυρκαγιές. 

Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε αρκετές περιοχές της χώρας 
και συνεχίζουν να καίνε έχουν προκαλέσει και την ύπαρξη 
αποπνικτικής ατμόσφαιρας σε γειτονικές περιοχές. Τα 
μικροσωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από τις 

https://www.neolaia.gr/tag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82/


φωτιές αυτές, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες 
δημιουργούν ένα επικίνδυνο για τον άνθρωπο φαινόμενο. 
Συγκεκριμένα στην Αττική, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων 
σωματιδίων ξεπέρασαν τα 250 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο 
αέρα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα για την έκθεση 
στον καπνό, καθώς και ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να 
λάβουμε. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε 

πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα 

και με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της 

φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και 

τουςτρόπους προστασίας.  

 



Τι πρέπει να κάνουμε όταν η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται από τον καπνό φωτιάς 

1. Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
2. Πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα 
παιδιά και τις εγκύους. 

3. Παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

4. Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 
μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 
θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

5. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να 
μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

6. Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 
κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με 
τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

• Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, 
αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό και εκδηλώνονται με 
ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και 
ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

• Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή 
και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 
μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται 
άμεσα. 

• Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ 
όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η 
ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 



νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

• Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 
καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 
αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 
Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 
χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο 
τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. «Ο 
καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 
τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 
έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τουςκαι να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους», εξηγεί ο Χαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ. 

• Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς 
είναι η ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του 
οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με 
την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει 
και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε 
εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών 
ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

• Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η 
εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών 
ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 
ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την 
εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 



αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από 

τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 



εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 

διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 
ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 
και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 

να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 
σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από 

την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της 

φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, 
σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία 
με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. 

Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως 
το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών 

ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. 

Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 
τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και 

η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 
τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. 

Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 



μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 

ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα 
θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 
έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. 

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 

συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Oδηγίες προστασίας 

από καπνό φωτιάς και αιωρούμενα σωματίδια 
Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
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-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων 

η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης 

να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 

να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 

είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει 

η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 



θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 

χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 

άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 

ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 

εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α, 

μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 

μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς θα 

προστατευτούμε από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 
τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά 
στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 

– Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

– Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 



– Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

– Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

– Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι 
εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

– Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 
σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και 
ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος 
μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα 
που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 



σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 
εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. 
Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 
άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 
διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 
αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί 
τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες 
οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 
Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 



συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες 

προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
06/08/21 14:04 

 

Οδηγίες προστασίας από τον καπνό και τα αιρούμενα 

σωματίδια που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τις 

πυρκαγιές, δίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Η ΕΠΕ παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε 

ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και 



εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 
όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις 
πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 
παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 

μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 

την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 

αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία 
με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 

ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας 

που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 

διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 
σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση 

θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και 
κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 

προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 
την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 
χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 

αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς 

με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 
ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 
επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα και οι συνέπειες από την βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό – Βασικές οδηγίες προστασίας σε συνθήκες επιβάρυνσης 

της ατμόσφαιρας 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

– Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

– Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 



– Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 

με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

– Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 

διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 

ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

– Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

 
 

– Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

  

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 

εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 



  

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

  

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 

να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από 

την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και 

το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία 

της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, 

σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία 

με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 

ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 

την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

  

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των 

βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των 

σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 

καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 



αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή 

της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και 

να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Οδηγίες 

προστασίας από την έκθεση 

στον καπνό 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά 
στα μέτωπα της φωτιάς. 
Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 
-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 
παράθυρα και πόρτες. 



-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 
μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου, πχ το βράδυ. 
-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 
-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 
αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία 
με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 
Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 
ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας 
που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 
σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 
ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 
Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από 
την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή 
το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 
Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 
χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 
ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 
τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 
αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 
αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 



ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα 
θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 
Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος 
ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 
τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με 
τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά 
και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προστασία από καπνό: Ενημερώνει η Ελληνική 
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Προστασία από καπνό: Βασικές οδηγίες για τους ευπαθείς 

Η χώρα πλήττεται σε σημαντικό βαθμό από τις φωτιές και την 
καταστροφή που αφήνουν στο πέρασμά τους. Ο καπνός από τις 
τεράστιες πυρκαγιές έχει “σκεπάσει” ολόκληρη τη χώρα και οι 



συνέπειες στην υγεία των πολιτών μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) ενημερώνει τόσο για αυτές 
τις συνέπειες όσο και για τους τρόπους τρόπους προστασίας από τον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 
διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 
ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 



Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, 
καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 
μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε 
άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την 
εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική 
βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 
η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 
κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 



Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 
ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του 
οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε 
εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή 
το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 
τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο 

καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 



καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται 
η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 
αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 



 
 

Πνευμονολογική Εταιρεία – Πως θα προστατευτούμε από 

την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 
μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο 
φάρυγγα 
Για τους τρόπους προστασίας από τα αιωρούμενα σωματίδια και τον 
καπνό ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 
-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 
είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 



Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 
να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και 
το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία 
της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 
επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 
καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 
π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των 
βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, 



η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 
να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και 
το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα 
δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 
αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 



 
Τοξικός καπνός και αιωρούμενα σωματίδια – Έτσι θα 

προστατευτείτε 
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Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 

μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο 

φάρυγγα. 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών 
ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά 
και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και 
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εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά 
και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους 

με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα 
πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 



Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση θερμική 

βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 

καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 

π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 



παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως 

η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ΕΠΕ: Οδηγίες προστασίας από 
την έκθεση στον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια 

Φωτ. Αρχείου EUROKINISSI 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 



-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 

διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 

ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 

να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από 

την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της 

φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, 

σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία 

με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 

ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την 

καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των 

βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 



διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, 

η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και 

το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και 

να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 
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Οι βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς. 

https://www.businessnews.gr/ellada


Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

▪ Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
▪ Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και 
των εγκύων. 

▪ Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

▪ Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

▪ Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά 
αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

▪ Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 

και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 



ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 

εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Tα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 

άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 

σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 

μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 

προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 

και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 

του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 

υλικών που περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 

έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 

των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 

αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 

όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 

λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 

άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 

στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 

απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 

αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 



 

ΕΠΕ: Πως να προστατευτείτε 

από την έκθεση στον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 
τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 
 
Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 
-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
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-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό 
την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 
 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 
να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 
σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 
εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 



Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 
άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια 
της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά 
τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 
συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από τον 

τοξικό καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
 09 Αυγούστου 2021 - 22:32 | Υγεία 

 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των 

ευπαθών ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι 

ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 

https://www.madata.gr/diafora/health/index.1.html


κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 

από καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 

διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 

ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα 

πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 



ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση θερμική 

βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 

καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 

π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 



βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως 

η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς θα 

προστατευτούμε από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
6 Αυγούστου 2021, 19:40 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο 
την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα 
ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον 
καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και 
τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

– Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

– Πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις εγκύους. 



– Παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι 
εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση  της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων 
η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

  

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 
 
Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 
να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η 
άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 
Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι η ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 



συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και 
κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 
αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, 
η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα 
δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 
Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 
σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τουςκαι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια από την ΕΠΕ 

06.08.2021 - 16:38 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

https://www.ekriti.gr/kriti/apokentromeni-dioikisi-kritis-odigies-prostasias-apo-dasikes-pyrkagies
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   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

 Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 

να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από 



την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 

ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του 

οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 

προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το 

υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν 

άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 

ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 

σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 



επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια της φωτιάς 

 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια ανακοίνωσε η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών 

ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα 

παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους 

κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια. 



Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει 

να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων 

η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 

ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας 

που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή 

χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται 

από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 



οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό 

με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου 

σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 

καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ 

πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 

διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 

καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 

αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 

ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος 

ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιές: Μέτρα προστασίας 

από τον καπνό – Οι οδηγίες 

των επιστημόνων 

 

Οι δασικές πυρκαγιές κατακαίουν τα πάντα στο πέρασμά 
τους και αφήνουν πίσω τους μαύρα σύννεφα καπνού. Ο 
καπνός αυτός, που μολύνει την ποιότητα του αέρα, μπορεί 
να έχει άσχημο αντίκτυπο στην υγεία όλων όσοι τον 
αναπνέουν. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ανέλαβε να ενημερώσει τους ανθρώπους, οι οποίοι 

https://www.powergame.gr/tag/pyrkagia/
https://www.powergame.gr/tag/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-epe/
https://www.powergame.gr/tag/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-epe/


εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 
αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 
προστασίας. 

Ειδικότερα, η ΕΠΕ  παρακολουθώντας την εξέλιξη των 
πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και ενημερώνει τους 
κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 
κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι 
εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 
αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 
προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 
από καπνό φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους 

ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των 
ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και 
πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει 
να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα 
πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 
κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 



επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία 
με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 
ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και 
αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να 
εμφανιστεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί 
να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 
μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται 
άμεσα. 
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ 
όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η 
ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, 
κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 
καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 
αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 



χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο 
τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς 
είναι από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του 
οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την 
εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και 
κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 
προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα 
ή το υδροκυάνιο από την καύση, όπως πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η 
εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. 
Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 
τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 
αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. 
Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται 
αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις 



εξελίξεις και εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει 
με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: 
«Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 
τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 
έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον 

καπνό 

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τα σωματίδια 

και τον καπνό στην ατμόσφαιρα, που έχουν προκύψει 

από τις φωτιές 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 



Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 



Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 
δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν 
νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 
σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια από 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία 

 

 Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα 
ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται 
στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές 
συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 



Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι 
εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με 
σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 
να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η 
άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει 
και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 
αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 
διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 
αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να  αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 
14:36 - 06 Αυγ 2021 | Ειδήσεις 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την 

εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους 

κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της 

φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 

αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
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https://www.reporter.gr/media/k2/items/cache/4fe7a59ef2b351f41be41c473db3bfc1_XL.jpg


-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση  μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 

θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 

την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής 

αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία 

με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 

ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας 

που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 

διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση 

θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό 

με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου 

σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 

καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ 

πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων 

ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 

και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 

τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 

καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 

αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες 

οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς 

με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και 

το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 
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«Πνίγηκε» η Αττική από τα 

αιωρούμενα σωματίδια και τον καπνό-

Οδηγίες προστασίας για τους πολίτες 
 

Σε σχέση με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας 

από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς: 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 
να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 
και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 



Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 
χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ 
πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 



έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2.5 

στην ατμόσφαιρα της Αττικής 

«Αναγκαία η λήψη μέτρων προστασίας από όλους τους κατοίκους της 
Αττικής», τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, 
απευθύνοντας έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων και χρήση 
ειδικών μασκών. 

Τα αιωρούμενα μικροσωματίδια PM 2.5 (μεγέθους κόκκου άμμου) και 
αιθάλης, εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα 
στην ατμόσφαιρα πάνω από το λεκανοπέδιο, με ιδιαίτερη πυκνότητα 
στον βόρειο και κεντρικό τομέα, καθώς και στον Πειραιά, σύμφωνα 
με την καταγραφή της χαρτογράφησης τους από την περιφέρεια και 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 



Με εντολή του περιφερειάρχη, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Γ. 
Κεχρής ενεργοποίησε το τηλεφωνικό κέντρο 1110 της περιφέρειας 
και του ΙΣΑ, προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται όλο το 24ωρο 
για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων από το τοξικού 
νέφος που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. 

Με αφορμή την ανησυχητική αυτή εικόνα ο περιφερειάρχης καλεί 
τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και σε 
περίπτωση που πρέπει να εξέλθουν των κατοικιών τους να 
χρησιμοποιούν μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, οι οποίες παρέχουν 
προστασία από τα σωματίδια PM 2.5. Σημειώνει ότι είναι σημαντικό 
να ακολουθούν τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις 
οδηγίες της περιφέρειας, του ΙΣΑ και του υπουργείου Υγείας. 

Ο κ. Πατούλης ενημερώνει ότι ενεργοποιήθηκε το 1110 για την 
φροντίδα των ευπαθών ομάδων και επισημαίνει ότι η περιφέρεια σε 
συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί 
συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας στην Αττική σύμφωνα 
με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
παρουσιάζονται ως εξής: Καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτα (της 6ης 
Αυγούστου) οι συγκεντρώσεις των PM2.5 παρέμειναν σε μέτρια 
επίπεδα (περίπου στα 20 μg m-3) με μια μικρή επιβάρυνση στον 
βόρειο τομέα. Μεταξύ 7.00 και 11.00 το πρωί, υπήρξε απότομη 
αύξηση των συγκεντρώσεων, αρχικά στον Πειραιά και τον κεντρικό 
τομέα και κατόπιν σε όλο το λεκανοπέδιο, με ωριαίες τιμές που 
ξεπέρασαν τα 100 μg m-3, ωστόσο αρκετά χαμηλότερες από τα 
επίπεδα της πρώτης ημέρας τη φωτιάς, όταν τα μέγιστα ωριαία 
επίπεδα ξεπερνούσαν τα 300 μg m-3. 

– Μετά τις 11.00 παρατηρείται σταδιακή βελτίωση, με τα επίπεδα 
στον κεντρικό και όρειο τομέα να χαρακτηρίζονται μέτρια (περίπου 
στα 20 μg m-3), ενώ στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο παραμένουν σχετικά 
χαμηλότερα. 

– Επισημαίνεται, ότι τα επίπεδα της σωματιδιακής ρύπανσης 
μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με την κατεύθυνση 
και ένταση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. 

 



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Απαιτείται περιορισμός 

της κινητικότητας των ευπαθών ομάδων και χρήση μάσκας 

στις μετακινήσεις 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα ενημερώνει τους 
κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 
μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους 
τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με 
σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 
επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 
να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η 
άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 
μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 
σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει 
και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 
αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 
διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 
αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 
πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, 
καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 
εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 



 

 

ΝΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΠΕ: Τοξικότητα αιωρούμενων 

σωματιδίων καπνού- Οδηγίες 

αποφυγής 
6 Αυγούστου, 2021 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 

προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 

κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

https://health4u.gr/nea-ygeias/
https://health4u.gr/pnevmonologia/
https://health4u.gr/pnevmonologia/epe-odigies-somatidia-kafsis-fotia/


Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 

και των εγκύων. 

• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 

χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ 

το βράδυ. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά 

αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται 

η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 

οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 

επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

 



Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 

και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. Συστηματικά 

συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 

άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 

μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Είναι γνωστό ότι 

η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται 

από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και 

αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 

χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 



του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 

υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 

έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 

αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 

διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 

των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 

λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 

άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 

στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 

λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 



 

Φωτιές: Οδηγίες προστασίας από την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από 

τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 

των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Οι βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς, είναι οι εξής: 

• Η άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Η πλήρης αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 

εγκύων. 
• Η παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 

με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 

να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 
• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 



δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες 
από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, σημειώνει η ΕΠΕ, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο 

φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό, προστίθεται, ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 
καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος. 

Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 
κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και 

το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία 

της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, 
σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία 

με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 



κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την 

καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 

αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 
αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

«Αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα» 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 
αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 
άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 
τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 
 

 

 

 

 

 



 

Φωτιές: Οδηγίες προστασίας 

από την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Οι βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς, είναι οι εξής: 

• Η άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



• Η πλήρης αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Η παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με 

σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, σημειώνει η ΕΠΕ, αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο 

φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 

με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό, προστίθεται, ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος. 



Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού 

κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και 

το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία 

της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, 

σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 

συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 

ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την 

καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση 

των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των 

σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 

καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

«Αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα» 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 



έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως 

η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 

είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 

ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική 

αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιές στην Ελλάδα: Τι συστήνουν οι 

πνευμονολόγοι για την προστασία μας από 

τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εξέδωσε οδηγίες προς τους 
πολίτες για την προστασία τους από την ατμοσφαιρική ρύπανση 
που έχουν προκαλέσει οι φωτιές. 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε 

πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη 

χώρα και με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 



Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

–Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 

και των εγκύων. 

-Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 

γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 

(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. 

Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 

θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά 

ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, 

ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 

κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης 

των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 



 

 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 

με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

μέτωπα της φωτιάς. 

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2.5 στην ατμόσφαιρα 

της Αττικής 

   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 



   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 

μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 

φορτίου, πχ το βράδυ. 

   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 

άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 

της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

   Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 

με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 

βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

   Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που 

θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

   Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 

είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

   Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 

ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

   Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



   Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 

από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 

άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

   Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 

και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 

αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 

σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 

μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 

των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 

όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

   Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 

ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 

ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 

Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα 

θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

   Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 

σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την 

έκθεση στον καπνό από την 

Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία 
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Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς 



-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 

και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ 

το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά 

αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται 

η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 

οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 

επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 

ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και 

αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 

βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 



ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 

δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο 

του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 

υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 

μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 

αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 

η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 

χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι 

από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου 

κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει 

και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 

κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 

προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή 

το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 



Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 

και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 

μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, 

μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 

να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και 

να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 

αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 

είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με 

νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 

απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή 

τους». 

 

 



 

 

Οδηγίες Προστασίας Από Την Έκθεση Στον Καπνό 
6 Αυγούστου, 2021 

Ειδήσεις 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

   -Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

   -Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

   -Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

   -Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

https://analitis.gr/news/


   -Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα 

δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

   -Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και 

επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

   Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 

ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που 

είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος 

μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

   Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

   Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, 

κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

   Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 

άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

   Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

   Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με 

την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου 

βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του 

οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 

ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ 

πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

   Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. 

Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η 

διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 



νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

   Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

   Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για 

αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα 

οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από τον τοξικό καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
09 Αυγ. 2021 - 21:36 | Υγεία 

 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των 
ευπαθών ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των 
περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 
όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 
εγκύων. 

Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

https://www.ourlife.gr/health/index.1.html


εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 
θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση 
σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 
στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 
και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 
Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 
ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 
όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Ασφυξία 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 
προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το 
υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 
τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 



 

Τι συστήνουν οι πνευμονολόγοι για την προστασία μας από 

τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 
Οδηγίες προστασίας από τον καπνό και τα αιρούμενα σωματίδια που εκλύονται στην 

ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές, δίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

 

Η ΕΠΕ παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε 

ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 

όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 
παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 
μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 
φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 
αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της 
αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με 

ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη 

προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 



Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό 

με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 

από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το 

υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. 

Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 

αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των 

σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. 

Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

 



 

Πυρκαγιές – Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς να 

προστατευτείτε από την έκθεση στον καπνό 

Πυρκαγιές: Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 
προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 
ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους 
κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 
κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

   Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 
ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 
και των εγκύων. 
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-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 
ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις 
θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, 
πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, 
ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται 
η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

   Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 
ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και 
αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 
δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο 
του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 
υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 
καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 
αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η 
άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 
ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 
χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 
αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι 
από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου 
κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 
μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του 
οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε 
εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 
και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 
τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 
έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 
ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 



αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι 
πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 
αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 
αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα 
δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό 
το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 
είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό - Περιφέρεια 

Αττικής: 1110 για οδηγίες προφύλαξης προς τους πολίτες 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά 

στα μέτωπα της φωτιάς. 

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα αιωρούμενα σωματίδια PM 2.5 στην 

ατμόσφαιρα της Αττικής 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

http://www.amna.gr/home/article/576543/Se-idiaitera-upsila-epipeda-ta-aioroumena-somatidia-PM-25-stin-atmosfaira-tis-Attikis-
http://www.amna.gr/home/article/576543/Se-idiaitera-upsila-epipeda-ta-aioroumena-somatidia-PM-25-stin-atmosfaira-tis-Attikis-


-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό 

την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 

να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 

είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 



Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος 

σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 

εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 

χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 

άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια 

της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά 

τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 

ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 



Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 

μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 

συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 

οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την 
εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει τους 
κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της 
φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 
αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 
των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

- Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα 
και πόρτες. 

- Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση  μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. 
Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν 
θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

  

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 
μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 
ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή 
τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. Τα συμπτώματα 
αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και 
η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και 
του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 
θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται 
από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 
σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 
αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που οφείλεται 
στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 
μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 
άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών 
ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 
και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 
έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 
δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ 
τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 
αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 
νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ 
επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό 
το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 
είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς 

θα προστατευτούμε από την έκθεση στον 

καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 
Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα και οι συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό - Βασικές οδηγίες 

προστασίας σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

μέτωπα της φωτιάς. 

 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 

https://www.protothema.gr/greece/article/916342/se-kloio-mikrosomatidion-i-attiki-sunagermos-sto-up-ugeias/


- Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής 

μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 

φορτίου, πχ το βράδυ. 

 

- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 

την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 

αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία 

με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

  

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

  

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 

ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 

δύσπνοια. 

 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 

πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

  

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

  

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 

ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

https://www.protothema.gr/greece/article/1149388/sarigiannis-poia-maska-prepei-na-hrisimopoioume-enadia-stin-apopniktiki-atmosfaira-apo-tis-purkagies/
https://www.protothema.gr/greece/article/1149388/sarigiannis-poia-maska-prepei-na-hrisimopoioume-enadia-stin-apopniktiki-atmosfaira-apo-tis-purkagies/


 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από 

την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή 

το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

  

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 

διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών 

αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 

καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς 

με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 

ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, μέλος 

ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 

ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

  

Πηγή: Protothema.gr 



 

ΕΠΕ: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια από την 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από 

τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 

μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 

από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 



-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 

και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 

γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 

(FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 

θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, 

ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, 

απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και 

επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 

επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό 



Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 

ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και 

αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να 

εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 

εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο 

του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 

υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση 

είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως 

του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του 

αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 

η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 



χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι 

από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου 

κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή 

μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 

συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του 

οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται 

σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 

του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή 

άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα 

και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως 

το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 

αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα.  



Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται 

αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 

Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 

αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για 

αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. 

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν 

να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους 

και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 



 

Φωτιές: Τι συστήνουν οι πνευμονολόγοι για 

την προστασία μας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εξέδωσε οδηγίες προς 

τους πολίτες για την προστασία τους από την ατμοσφαιρική 

ρύπανση που έχουν προκαλέσει οι φωτιές. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό 
χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα 
ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται 
στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές 
συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 



Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
-Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ.  
-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 
δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 
-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 
Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής.  

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 
και δύσπνοια. 
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε 
άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 
Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί 
να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 
ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 



Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και 
το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την 
καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο.  
Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς,  η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος 
των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 
καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 
αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 
δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  
Διάβασε επίσης: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Προσοχή στα 
μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας  
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 
επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 
Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 
οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους».  
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας σε πραγματικό 

χρόνο την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα 
ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 
βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται 

στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές 
συνέπειες και τους τρόπους προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 

εγκύων. 

-Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 

γίνεται χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 
3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 



-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 

δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 

τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης 
των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο 

με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί 

και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της 

φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά 



συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς 
καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 

π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των 
βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 

των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. 
Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 
επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Απo την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 
σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 

αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 

άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό 
τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 

φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 



 

Γουργουλιάνης: πόσο κινδυνεύουμε από τοξικό καπνό και τα μικροσωματίδια 
από τις φωτιές 

 

Όλα θα εξαρτηθούν από τους πνέοντες ανέμους 
τις προσεχείς ημέρες για να διακριβωθεί αν 
υπάρχει κίνδυνος για τα εισπνεόμενα 
μικροσωματίδια από τις φωτιές επισημαίνει ο 
καθηγητής της Πνευμονολογικής κλινικής του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας 
Γουργουλιάνης.  

Ο κ. Γουργουλιάνης μιλώντας στη Θεσσαλία 

τηλεόραση επισήμανε ότι το μεγάλο πρόβλημα 



δημιουργείται από τα εισπνεόμενα σωματίδια 

pM 2,5 που εισέρχονται βαθιά στις 

πνευμονικές κυψελίδες εκεί που γίνεται η 

ανταλλαγή με τα αιμοφόρα αγγεία του 

διοξειδίου του άνθρακα με το οξυγόνο και 

μπορεί να προκαλέσουν χρόνια βλάβη.  

Τις τελευταίες μάλιστα ημέρες μετρήθηκαν 

στην Αθήνα συγκεντρώσεις ρΜ 2,5 περίπου 40 

φορές πάνω από το κανονικό όριο. από τις 

στάχτες και τα φουράνια που εκπέμπονται από 

τις φωτιές στη Βόρεια Αττική, ενώ σημείωσε 

ότι έχει παρατηρηθεί μεταφορά αέριων ρύπων 

λόγω των ανέμων ακόμη και 150 χιλιόμετρα 

μακριά από το σημείο από όπου εκπέμπονται, 

αλλά αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με τη 

φορά των ανέμων που θα πνεύσουν τις 

επόμενες ημέρες κατέληξε.  

 Αξίζει να τονιστεί πως τη νύχτα οι φωτιές στη 

Βόρεια Εύβοια φαίνονται από το νότιο Πήλιο, 

αλλά και από τις περιοχές από το Σωρό μέχρι 

και τη Νέα Αγχίαλο και τη Μιτζέλα, ενώ καπνός 

και στάχτες έχουν συγκεντρωθεί και πάνω από 

τις Βόρειες Σποράδες.  



Δείτε χαρακτηριστικά τη φωτογραφία που 

τραβήχτηκε από το νότιο Πήλιο χθες βράδυ, 

όπου είναι ορατές οι φωτιές στη Βόρεια 

Εύβοια:  

 

 
 

 
 

 Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια της φωτιάς  
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Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό 

των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων, όπως  

οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι 

ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους 

κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών 

που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, 

αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια.  

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς περιλαμβάνουν:  

Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της 

φωτιάς. 

Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους 

ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα,  

των ηλικιωμένων, των παιδιών και των 

εγκύων. 

Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς 

κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα 

και πόρτες. 

Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη 

θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 



μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ.  

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να 

μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η  

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις 

που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, 

και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 

συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής.  

Επιπτώσεις από τον καπνό  

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 

μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα 

και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί 

επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός 

και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 



ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 

εμφανισθεί και δύσπνοια.  

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, 

καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα.  

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν 

και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές 

ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 

μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος.  

Βλάβη του αναπνευστικού  

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων 

καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή 

χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. 

Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την 

εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 

αεραγωγούς.  

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή 

οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών 



ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 

παρέγχυμα. 

Ασφυξία  

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε 

περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου 

κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με 

την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. 

Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 

ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 

αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό 

επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε 

εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 

την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο.  

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της 

φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 

αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως το μέγεθος και η διάμετρος των 



σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 

διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να 

αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 

να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 

είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 

στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα 

δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες».  

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, 

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για 

αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της 

έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 



αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 

άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και 

να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 

αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια από την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 
Ποια είναι τα συμπτώματα και συνέπειες 

 

 



Φωτιά τώρα: Για τις πιθανές συνέπειες και τους 

τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των 

περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 

της φωτιάς. Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους 
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των 
παιδιών και των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά παράθυρα και 
πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 
γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να 
γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει 
να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που 
κατεξοχήν επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική 
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επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με 
τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με 
βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 
μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 
εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο 
φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι 
ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και 
δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή 
και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από 
μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται 
άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε 
καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα 
και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή 
προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή 
χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει 
η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 
προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 



εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή 
οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και 
μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς 
είναι από ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του 
οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με 
την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η 
ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική 
ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 
αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το 
υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η 
εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών 
ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 
από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 
και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, 
η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως 
αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, 



το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται 
αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα 
δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, 
πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: 
« Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η 
αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι 
σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και 
να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και 
την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 



 

Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια της 

φωτιάς 
06.08.2021 

 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα 
σωματίδια ανακοίνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των 
ευπαθών ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των 
περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 
όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 
από καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
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• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών 
και των εγκύων. 

• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς 
κλιματιζόμενους  χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ 
το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα 
δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, 
απαιτείται η αυστηρή τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και 
επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 
καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 
και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 
Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 
ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να 
εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα 
πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε 
άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 



Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 
θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση 
θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 
ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 
και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 
εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με 
συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε 
κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων 
ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από 
την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 
έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των 
τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 
τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο 
αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό 
παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 



επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα 
στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 
απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον 
θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, 
αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιά: Πως μπορείτε να 

προστατευτείτε από τον καπνό 
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Φωτιά τώρα: Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 

προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια, 

ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 
καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
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-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και 
των εγκύων. 

-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 
χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 
πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 
καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά 
αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 
αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί 
οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση 
επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την 
προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 
αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 
ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που 
είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 



Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 
κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 
άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 
άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 
μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 
αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 
μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 
συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική 
βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 
εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 
μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή 
χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 
αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 
ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά 
στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης 
ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και 
κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από 
την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης 
όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση 
πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 
μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και 
η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 
αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 
και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη 



υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 
να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται 
οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 
δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ 
όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες 
οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α΄, ,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα 
αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό 
το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να 
είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την 
φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιά – Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια της φωτιάς 

• 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 

 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια ανακοίνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών 

ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα 

παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους 

κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 
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της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια. 

Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς περιλαμβάνουν: 

Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

Την παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 

χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει 

να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων 

η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την 

προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης 

να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 

υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει 

να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 

αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει 

θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική 

βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και 

μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 

που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς 

σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει 

και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την 

αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 

άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών 

από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο 

αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 

ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 



ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 

Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 

μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε 

συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις 

οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Φωτιές: Οδηγίες προστασίας από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

TownsendiaΑυγούστου 06, 2021 

 

 

Από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους 

κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της 

φωτιάς. 
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Οι βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 

φωτιάς, είναι οι εξής: 

Η άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

Η πλήρης αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

Η παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 

μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 

βράδυ. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής 

αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με 

τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, σημειώνει η ΕΠΕ, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και 

εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. 

Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 

πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι 

σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα 

νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό, προστίθεται, ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 

μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. 

Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία 

της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό 

με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και 

κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή 

προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την 

καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 

χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 

ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 

τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 

διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 

καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί 

να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 

«Αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα» 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με 

αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 



επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα 

ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ 

ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα 

και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους 

και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή 

τους». 

newsbeast.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση 

στον καπνό από την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία παρακολουθώντας την 

εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και με αίσθημα 

ευθύνης ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των 

περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά 

και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους 

τρόπους προστασίας τους. 



Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 

από καπνό φωτιάς 

– Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

– Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με 

σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και 

των εγκύων. 

– Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους 

χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

– Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 

βράδυ. 

– Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν 

δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. 

– Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 

θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 

έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο 

αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 

ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που 



είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή 

άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι 

μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 

μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική 

βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην 

εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, 

όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από 

ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην 

εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας 

καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού 

χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 

χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 

μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ 

πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η 



έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών 

αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και 

η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 

διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου 

νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον 

ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το 

πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες 

να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται 

οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 

καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 

δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α΄, επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα 

σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο 

απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά 

τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Οι φωτιές μαίνονται σε πολλά σημεία της Ελλάδας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την κάλυψη πολλών περιοχών της χώρας με καπνό και επιβλαβή για την υγεία 
μας αιωρούμενα σωματίδια. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
ενημερώνει τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται 
κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα 



αιωρούμενα σωματίδια, αναφορικά με τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους 
προστασίας. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας 

από καπνό φωτιάς 
• Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις εγκύους. 
• Παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 

κλειστά παράθυρα και πόρτες. 
• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να 

γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 
εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει 
να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με  χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δε 
θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται 
η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 
επιδείνωσης των συμπτωμάτων, η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από τη βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 
Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στον φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα 
υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε 
άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 
 
Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση 
θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. Η χημική βλάβη, προκαλείται 
από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και 
μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 
αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι η ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και 



κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία 
χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε 
εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το 
υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 
Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως 
το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 
διαλυτότητα των τοξικών αερίων, καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. 
Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής ΕΚΠΑ, τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, 
ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η 
ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφόσον 
προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 
Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
Μέλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: «Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και γι’ αυτόν τον λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής 
μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και τη φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οδηγίες προστασίας από τον τοξικό καπνό και 

τα αιωρούμενα σωματίδια 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των 

ευπαθών ομάδων, όπως οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι 

ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των 

περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και 

όλους 

πηγή 

 

https://www.madata.gr/diafora/health/807963-odhgies-prostasias-apo-ton-toxiko-kapno-kai-ta-aioroymena-somatidia.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτιά – Τοξικός ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 

της φωτιάς 

 Δευτέρα, 9 Αυγούστου, 2021 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα 
σωματίδια ανακοίνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

 

Απομάκρυνση από τις φωτιές και περιορισμό των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων, όπως οι 

ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυοι, συνιστά η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και όλους όσοι εκτίθενται στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια. 

https://www.tovima.gr/wp-content/uploads/2021/08/07/1-6.jpg


Οι βασικές οδηγίες προστασίας από την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

περιλαμβάνουν: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

• Την παραμονή  όσο το δυνατόν σε κλειστούς κλιματιζόμενους  χώρους 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

• Εφ΄ όσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 
χρήση  μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά 
διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι  μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

• Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα 
πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 
επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή 
τήρηση  της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα Πνευμονολόγο με σκοπό 
την προσαρμογή της αγωγής. 

Επιπτώσεις από τον καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως 

μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα 

ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, 

ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή 

τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η 

συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του 

αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Βλάβη του αναπνευστικού 

Η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη 

του αναπνευστικού συστήματος.  Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 

ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 



Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής 

σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους 

αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ασφυξία 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που οφείλεται στην 

κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης 

ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 

συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το 

υδροκυάνιο από την καύση π.χ πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και χημικών 

ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και 

η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της 

έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά  τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 

δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ 

τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 

αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον 

προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Μέλος ΔΣ ΕΠΕ 

επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 

λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι 

σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 



 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια 
 

 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 

αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά 

στα μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

- Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

- Πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 



- Παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου 

θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 

νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 

από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 

φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 

άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 

της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 

ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 

με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να 

εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα 

όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή 

τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή άτομα, αλλά 

είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 

υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 

συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 

προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται 

από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους 

ανώτερους αεραγωγούς. 



Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 

διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 

αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 

οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 

συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. Συχνά 

συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 

από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 

οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του 

άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 

περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή 

μικροσωματιδίων και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες 

σε σημαντικό αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την 

εισπνοή σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως το μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η 

διαλυτότητα των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η 

τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 

τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 

καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: "Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες 

μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά 

νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα 

επανέλθει με νεότερες οδηγίες". 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, μέλος 

ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: "Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 

τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε 

αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρο?νια 

Αποφρακτικη? Πνευμονοπα?θεια (ΧΑΠ) και το α?σθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 

προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους". 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ 



 

 

 

 

Επικαιρότητα 

Ελ.Πνευμονολογική Εταιρεία: 

Οδηγίες προφύλαξης από καπνό-

σωματίδια 
06/08/2021Newsroom 

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα 
της φωτιάς. 

https://foititikoskosmos.gr/category/epikairotita/
https://foititikoskosmos.gr/%ce%b5%ce%bb-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/
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Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό 
φωτιάς: 

• Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 
• Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 
• Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 

παράθυρα και πόρτες. 
• Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, π.χ. το βράδυ. 

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

• Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό: 

Τα συχνότερα συμπτώματα που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος, σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού 
ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 



Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, υπογραμμίζει η ΕΠΕ. Συχνά 
συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, 
από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία 
οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα 
ή το υδροκυάνιο, από την καύση λ.χ. πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν 
άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό 
δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και καθηγητής του ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον 
Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα 
θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, μέλος 
ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη 
τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με 
τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά 
και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

 



 

 

 

Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό – 

Περιφέρεια Αττικής: 1110 για οδηγίες προφύλαξης 
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Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
τους κατοίκους και εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα 
μέτωπα της φωτιάς. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 

-Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

-Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 



-Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με 
κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

-Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 
χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες 
χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

-Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

-Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η 
άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή 
της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
υποκείμενου νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία 
υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να 
διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, αλλά 
είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού 
συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η 
ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή 
θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους 
αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί 
να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 



Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία που 
οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε 
συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η ΕΠΕ. 
Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η 
χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το 
μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων 
υλικών που περιέχουν άζωτο. 

Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων 
και χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό 
αριθμό ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή 
σωματιδίων ή/και τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 
μέγεθος και η διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα 
των τοξικών αερίων καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, 
όπως αναφέρθηκε, μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το 
τραχειοβρογχικό δένδρο καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής ΕΚΠΑ τονίζει: «Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για 
ασθενείς με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται 
δίπλα στον Έλληνα ασθενή, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν 
νέα δεδομένα θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες». 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
,έλος ΔΣ ΕΠΕ επισημαίνει: « Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν 
αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας 
σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους». 

 

 

 

 

 



 

Βασικές οδηγίες προστασίας για την 

έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια 

Τα πιο συχνά συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια 
έκθεση σε καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το 
ανώτερο αναπνευστικό. 

 



Τρόποι προστασίας 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) ενημερώνει τους κατοίκους και 
εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς για 
τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα 
αιωρούμενα σωματίδια. 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς 
– Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

– Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα 
νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

– Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους με κλειστά 
παράθυρα και πόρτες. 

– Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι 
μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το 
βράδυ. 

– Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά 
νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση μάσκας 
υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

– Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν επιδεινώνονται από την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, 
και επί οποιασδήποτε επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον 
θεράποντα πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την 

βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό 
Τα πιο συχνά συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε καπνό, 
ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, και εκδηλώνονται 
με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί 
βήχας που είναι ξηρός και ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου 
νοσήματος μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 
Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και κεφαλαλγία υποδηλώνουν 
πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 



Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ’ όλα υγιή άτομα, 
αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη σε άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να 
προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Η 
άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 
φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων 
διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να 
αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι από ασφυξία 
που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία 
της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού, σημειώνει η 
ΕΠΕ. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά 
συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική 
ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο 
του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ πλαστικών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν άζωτο. 
Σε μεγαλύτερη απόσταση από την εστία της φωτιάς, η εισπνοή μικροσωματιδίων και 
χημικών ερεθιστικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε σημαντικό αριθμό 
ατόμων. Η βαρύτητα και η έκταση των βλαβών από την εισπνοή σωματιδίων ή/και 
τοξικών αερίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και η 
διάμετρος των σωματιδίων, η διάρκεια της έκθεσης, η διαλυτότητα των τοξικών αερίων 
καθώς και η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος. Η τοξικότητα, όπως αναφέρθηκε, 
μπορεί να αφορά τον ανώτερο αεραγωγό, το τραχειοβρογχικό δένδρο 
καθώς και το πνευμονικό παρέγχυμα. 

Τι λένε οι ειδικοί  
«Κρίνεται αναγκαίο οι πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, και να 
αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά για ασθενείς με αναπνευστικά και 
καρδιολογικά νοσήματα, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα ασθενή, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα θα επανέλθει με 
νεότερες οδηγίες», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ. 
«Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν αυξημένη τοξικότητα και για αυτό το 
λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Οι ασθενείς με χρόνια 
αναπνευστικά νοσήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 
άσθμα οφείλουν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να 
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή τους», 
ανέφερε από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, 
μέλος ΔΣ ΕΠΕ. 

https://radar.gr/?s=%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC
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Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό 

και τα αιωρούμενα σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και εργαζόμενους 

των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. 

 

Βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από 

καπνό φωτιάς 

 

- Την άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. 

- Την πλήρη αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά 

υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και των εγκύων. 

 

- Την παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 
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με κλειστά παράθυρα και πόρτες. 

 

- Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται 

χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή 

εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να 

γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού φορτίου, πχ το βράδυ. 

- Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν 

είναι εφικτή η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

 

- Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις που κατεξοχήν 

επιδεινώνονται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, απαιτείται η 

αυστηρή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, και επί οποιασδήποτε 

επιδείνωσης των συμπτωμάτων η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την προσαρμογή της αγωγής. 

 

 

Πιθανά συμπτώματα και συνέπειες από την βραχυχρόνια έκθεση 

σε καπνό 

Τα συχνότερα συμπτώματά που σχετίζονται με βραχυχρόνια έκθεση σε 

καπνό, ανεξαρτήτως μηχανισμού, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, 

και εκδηλώνονται με ρινίτιδα και αίσθημα ξηρότητας 

στο φάρυγγα. Μπορεί επίσης να εμφανισθεί βήχας που είναι ξηρός και 

ερεθιστικός, ενώ ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος 
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μπορεί να εμφανισθεί και δύσπνοια. 

 

Συστηματικά συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, καταβολή και 

κεφαλαλγία υποδηλώνουν πιθανή τοξικότητα από μονοξείδιο του 

άνθρακα που θα πρέπει να διερευνάται άμεσα. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανισθούν και σε καθ' όλα υγιή 

άτομα, αλλά είναι σαφές ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μεγαλύτερη 

σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, κυρίως του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήματος. 

 

Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης 

μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού 

συστήματος σημειώνει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι η άμεση θερμική βλάβη 

προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της 

φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς. 

 

Η χημική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή οργανικών 

μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών 

ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο 

και το πνευμονικό παρέγχυμα. 
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Φωτιές: Οδηγίες προστασίας από την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
14:29 6/8/2021 - Πηγή: NewsBeast 

  

Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα 

σωματίδια, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) τους κατοίκους και 

εργαζόμενους των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. Οι 

βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς, είναι οι 

εξής: Η άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. Η πλήρης αποφυγή μετακινήσεων 

για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, των ηλικιωμένων, των παιδιών και 

των εγκύων. Η παραμονή, όσο το δυνατόν, σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους 

 με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Εφόσον η μετακίνηση κρίνεται απαραίτητη θα πρέπει να 

γίνεται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 3) ή εναλλακτικά διπλής 

χειρουργικής μάσκας. Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ώρες χαμηλότερου θερμικού 

φορτίου, πχ το βράδυ. Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή 

καρδιαγγειακά νοσήματα δεν θα πρέπει να μετακινούνται, ειδικά αν δεν είναι εφικτή η χρήση 

μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας. Για τους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ, παθήσεις 

που […] 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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