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Το κάπνισμα αποτελεί παγκοσμίως 
το κυριότερο αίτιο θανάτου που 
μπορεί να προληφθεί.



Αδιαμφισβήτητα το κάπνισμα αυξάνει 
τον κίνδυνο των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών Οι καπνιστές κινδυνεύουν 

έξι φορές περισσότερο
από επιπλοκές από το 
αναπνευστικό (πνευμονία, 
επαναδιασωλήνωση, 
βρογχόσπασμος, θάνατος 
εξαιτίας αναπνευστικής 
νόσου, ατελεκτασία) μετά 
από χειρουργική επέμβαση 
συγκριτικά με μη καπνιστές.
Bluman LG, et al. Preoperative smoking habits and portoperative
pulmonary complications Chest 1998;113(4):883–9.



Κάπνισμα και μετεγχειρητική πορεία

• 607 558  ασθενείς, 125 192 ενεργοί 
(20.6%) και 78 763 (13.0%) πρώην 
καπνιστές (>1 έτος), μετεγχειρητική πορεία 
(30 ημέρες) μετά από μείζον χειρουργείο.

• Αύξηση μετεγχειρητικής θνησιμότητας 
στους ενεργούς καπνιστές (odds ratio, 
1.17 [95% CI, 1.10-1.24]).

• Σύγκριση ενεργών και πρώην καπνιστών:
- Αυξημένα αρτηριακά αγγειακά 
συμβάματα στους καπνιστές (ΑΕΕ και ΟΕΜ) 
(1.65 [95% CI, 1.51-1.81] vs 1.20 [1.09-
1.31])

- Αυξημένες επιπλοκές από το 
αναπνευστικό (πνευμονία, διασωλήνωση, 
μηχανική υποστήριξη) (1.45 [1.40-1.51] vs
1.13 [1.08-1.18])

JAMA Surg. 2013;148(8):755-762.



Οι αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος 
έχουν περιγραφεί σε σχεδόν όλα τα είδη 
των χειρουργικών επεμβάσεων

• Σε ορθοπεδικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής
ισχίου ή γόνατος το ενεργό κάπνισμα 
συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
μετεγχειρητικών επιπλοκών.

• Σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς άνω των 70 
ετών το κάπνισμα συσχετίζεται με αυξημένη 
θνησιμότητα, αυξημένο κίνδυνο 
μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 Singh JA, et al. Smoking as a risk factor for short-term outcomes following primary total hip and total knee replacement in 
veterans. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 Oct;63(10):1365-74.

 Jones R ,et al. Current smoking predicts increased operative mortality and morbidity after cardiac surgery in the elderly. 
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Mar;12(3):449- 53.



• Στους νευροχειρουργικούς ασθενείς το κάπνισμα 
αυξάνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.

• Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πλαστικές 
χειρουργικές επεμβάσεις το κάπνισμα καθυστερεί την 
επούλωση του χειρουργικού τραύματος και αυξάνει την 
πιθανότητα ιστικών νεκρώσεων και επανεπέμβασης.

• Σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν λόγω κακοήθειας στο 
γαστρεντερικό σύστημα ή στο θώρακα το κάπνισμα 
συσχετίζεται με αυξημένη μετεγχειρητική θνησιμότητα 
και επιπλοκές

Lau D, Berger MS, Khullar D, Maa J. The impact of smoking on neurosurgical outcomes. . J Neurosurg. 2013 Nov;119(5):1323-30. 
Rinker B. The evils of nicotine: an evidence-based guide to smoking and plastic surgery. Ann Plast Surg. 2013 May;70(5):599-605.
Coon D, Tuffaha S, Christensen J, Bonawitz SC. Plastic surgery and smoking: a prospective analysis of incidence, compliance, and

complications. Plast Reconstr Surg. 2013 Feb;131(2):385-91.
Gajdos C, et al. Adverse effects of smoking on postoperative outcomes in cancer patients. Ann Surg Oncol. 2012 May;19(5):1430-8.



Οι συνήθεις μετεγχειρητικές επιπλοκές 
εξαιτίας του καπνίσματος περιλαμβάνουν:

• Επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα.
• Επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα (ΟΕΜ, 
ΑΕΕ).

• Καθυστερημένη επούλωση-μόλυνση 
χειρουργικού τραύματος.

4

Tobacco Cessation Improves Surgical 
Outcomes

• Cardiovascular complications

• Respiratory complications

• Wound related complications



Επιπλοκές από το αναπνευστικό

•300 patients for lung 
cancer resection
•“Recent” quitters:        
>1 week, < 2 months
•“Past” quitters:            
> 2 months

Barrera et al, Chest 127:1977, 2005
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Επιπλοκές από το χειρουργικό 
τραύμα.
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•48 smokers randomized 
to continuous smoking or 
abstinence, with or 
without nicotine 
replacement
•Standardized surgical 
wounds over a 12 week 
period

Sorensen et al, Ann Surg 238:1, 2003



Πώς η διακοπή του καπνίσματος θα 
ελαττώσει τις μετεγχειρητικές 
επιπλοκές;

• Επαρκής χρόνος μεταξύ διακοπής καπνίσματος και 
χειρουργείου.

• Κατάλληλη παρέμβαση διακοπής του καπνίσματος.
• Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας που 
έρχονται σε επαφή με χειρουργικούς ασθενείς.



Επαρκής χρόνος μεταξύ διακοπής 
καπνίσματος και χειρουργείου.

• παρεμβάσεις που έγιναν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα προ του χειρουργείου αν 
και επιτυχείς ως προς την διακοπή του 
καπνίσματος δεν ελάττωσαν τις 
μετεγχειρητικές επιπλοκές.



Επαρκής χρόνος μεταξύ διακοπής 
καπνίσματος και χειρουργείου.
Σε μελέτη με στόχο την 
αποτελεσματικότητα της 
βαρενικλίνης σε χειρουργικούς 
ασθενείς, 286 τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν βαρενικλίνη ή εικονικό 
φάρμακο 7 ημέρες προ 
χειρουργείου με στόχο να μην 
καπνίζουν 24 ώρες προ αυτού . 
Όλοι ελάμβαναν συμβουλευτική 
υποστήριξη διακοπής. Το σκέλος 
που ελάμβανε βαρενικλίνη έδειξε 
αυξημένα ποσοστά διακοπής 
καπνίσματος αλλά δεν συνέβη το 
ίδιο και με τη συχνότητα των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών 
που ήταν παρόμοια και στις δύο 
ομάδες. Wong J, Abrishami , et al. A perioperative smoking cessation 

intervention with varenicline: a double-blind, randomized, 
placebo-controlled trial. . Anesthesiology. 2012 
Oct;117(4):755-64



Επαρκής χρόνος μεταξύ διακοπής 
καπνίσματος και χειρουργείου.

188 ασθενείς που θα υποβάλλονταν 
σε επέμβαση στον τράχηλο ή το 
κεφάλι: Oι καπνιστές και αυτοί που 
διέκοψαν όψιμα το κάπνισμα (<21 
ημέρες από το χειρουργείο) 
παρουσίαζαν μεγαλύτερη 
συχνότητα προβληματικής 
επούλωσης τραύματος σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες ομάδες.

Kuri M, et al. Determination of the duration of preoperative smoking 
cessation to improve wound healing after head and neck surgery. 
Anesthesiology. 2005 May;102(5):892-6.



Επαρκής χρόνος μεταξύ διακοπής 
καπνίσματος και χειρουργείου.
• Ανασκόπηση και μετανάλυση 6 τυχαιοποιημένων και 15 
μελετών παρατήρησης σχετικά με την επίπτωση της 
προεγχειρητικής διακοπής του καπνίσματος στη 
συχνότητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών επιβεβαιώνει 
την αξία της έγκαιρης διακοπής προ του χειρουργείου. 
Συγκεκριμένα κάθε εβδομάδα χωρίς κάπνισμα προ του 
χειρουργείου αυξάνει το όφελος από την ελάττωση των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών κατά 19%. Η άνω των 4 
εβδομάδων διάρκεια προεγχειρητικής διακοπής
έχει σαφώς μεγαλύτερη επίδραση στην ελάττωση των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών από μικρότερης διάρκειας 
διαστήματα. 

Zaman M, et al. Does getting smokers to stop smoking before lung resections reduce their risk? Interact Cardiovasc 
Thorac Surg. 2012 Mar;14(3):320-3. 

Mills E, et al. Smoking cessation reduces postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. 

Am J Med. 2011 Feb;124(2):144-154.e8.



Επαρκής χρόνος μεταξύ διακοπής 
καπνίσματος και χειρουργείου.

• Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι σε ασθενείς 
που υπέστησαν πνευμονεκτομή το ελάχιστο χρονικό 
διάστημα που χρειαζόταν να διακοπεί το κάπνισμα 
για να ελαττωθεί η συχνότητα των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών ήταν 4 εβδομάδες προ 
του χειρουργείου. Ασθενείς που διέκοψαν περισσότερες 
από 10 εβδομάδες προ χειρουργείου παρουσίασαν 
μετεγχειρητικές επιπλοκές με την ίδια συχνότητα με τους 
μη καπνιστές

Zaman M, et al. Does getting smokers to stop smoking before lung resections reduce their risk? Interact Cardiovasc 
Thorac Surg. 2012 Mar;14(3):320-3. 

Mills E, et al. Smoking cessation reduces postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. 

Am J Med. 2011 Feb;124(2):144-154.e8.



The ASA recommends that all patients 
should abstain from smoking for as long 
as possible both before and after 
surgery, and they should obtain help in 
doing so. 









Έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος προ του 
χειρουργείου ελαττώνει τις μετεγχειρητικές 
επιπλοκές. 



Κατάλληλη παρέμβαση διακοπής 
του καπνίσματος 
• χαμηλής έντασης παρεμβάσεις είναι αναποτελεσματικές τόσο στα 
ποσοστά διακοπής όσο και στην μετεγχειρητική νοσηρότητα.

• Σε ασθενείς με καρκίνο του στήθους χαμηλής έντασης
παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος (σύντομη συμβουλευτική 
υποστήριξη) είχαν μέτρια αποτελέσματα στα ποσοστά διακοπής 
(28% vs. 11%) και κανένα αποτέλεσμα στην ελάττωση της 
συχνότητας των μετεγχειρητικών επιπλοκών. 

• Ομοίως χαμηλής έντασης παρέμβαση διακοπής καπνίσματος που 
κυμαινόταν από απλή σύσταση διακοπής έως βραχείες συνεδρίες 
είχε και μέτρια αποτελέσματα στα ποσοστά διακοπής και καμία 
ελάττωση στη συχνότητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών. 

Thomsen T, et al. Brief smoking cessation intervention in relation to breast cancer surgery: a randomized controlled trial. 
Nicotine Tob Res. 2010 Nov;12(11):1118-24. 
Sørensen LT, et al. Strategies of smoking cessation intervention before hernia surgery-- effect on perioperative smoking 
behavior. Hernia. 2007 Aug;11(4):327-33. 



• Σε πρόσφατη εργασία του Cochrane Collaboration 
ανασκοπήθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες καπνιστών που 
επρόκειτο να χειρουργηθούν και στους οποίους προσφέρθηκε 
ένα πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος ώστε ανάμεσα στα άλλα 
να μετρηθεί και η συχνότητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών 
μετά την εφαρμογή του. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι οι 
παρεμβάσεις υψηλής έντασης, δηλ προγράμματα που 
περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συνεδρίες και 
συνδυάζονται με φαρμακευτική αγωγή (υποκατάστατα 
νικοτίνης) ελαττώνουν σημαντικά τη συχνότητα 
μετεγχειρητικών επιπλοκών όταν εφαρμοστούν έγκαιρα
δηλαδή 4 έως 8 εβδομάδες προ του χειρουργείου.

Κατάλληλη παρέμβαση διακοπής 
του καπνίσματος 

Thomsen T, et al. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database 
Syst Rev. 2014 Mar 27;3:CD002294



Κατάλληλη παρέμβαση διακοπής 
του καπνίσματος 



Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας που 
έρχονται σε επαφή με χειρουργικούς ασθενείς

• Η συμβολή των επαγγελματιών υγείας 
στον αγώνα για τη διακοπή του 
καπνίσματος είναι κεφαλαιώδης. 



• Η εμπειρία της νοσηλείας αποτελεί καθεαυτή κίνητρο 
διακοπής του καπνίσματος, πολύ περισσότερο εάν 
συνδέεται με την πάθηση που οδήγησε τον ασθενή στο 
νοσοκομείο.

Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας που 
έρχονται σε επαφή με χειρουργικούς 
ασθενείς

Lando H, et al. Predictors of quitting in hospitalized smokers. Nicotine 
Tob Res. 2003 Apr;5(2):215-22.
Vernon JD, et al.  Smokers hospitalized in an urban, public hospital: 
addiction, stages of change, and self-efficacy Prev Med.. 1999 
May;28(5):488-95.
Glasgow RE, et al. Changes in smoking associated with hospitalization: 
quit rates, predictive variables, and intervention implications. Am J Health 
Promot. 1991 Sep-Oct;6(1):24-9



• Η ευαισθητοποίηση των ιατρών που κυρίως 
έρχονται σε επαφή με τους χειρουργικούς 
ασθενείς είναι μικρή με μόλις το 30% των 
αναισθησιολόγων και το 58% των 
χειρουργών να συστήνουν τη διακοπή του 
καπνίσματος στους ασθενείς τους. 

• Από την ιατρική κοινότητα επομένως 
απαιτείται εγρήγορση και έγκαιρη ενημέρωση 
των ασθενών που πρόκειται να 
χειρουργηθούν για τα πολλαπλά οφέλη της 
διακοπής του καπνίσματος, όπως και η 
ανάπτυξη των ιατρείων διακοπής 
καπνίσματος και η διασύνδεσή τους με τις 
χειρουργικές κλινικές ώστε να παρέχονται 
έγκαιρα ολοκληρωμένα προγράμματα 
διακοπής καπνίσματος 

Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας που 
έρχονται σε επαφή με χειρουργικούς 
ασθενείς

Warner DO, et al. Anesthesiologists, general surgeons, and 
tobacco interventions in the perioperative period. Anesth Analg. 
2004 Dec;99(6):1766-73
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