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Przedstawiono warunki ekspozycji personelu sal operacyjnych na pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez urz¹dzenia elektrochirurgiczne. Wyniki
badañ dotycz¹ pól na stanowisku pracy oraz pr¹dów indukowanych w organizmie pracowników przy u¿ywanych w Polsce urz¹dzeniach. Przedyskutowano
zasady oceny ekspozycji zawodowej oraz wymagania dotycz¹ce metodyki badañ
na potrzeby takiej oceny.
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WSTÊP
Bezporednie oddzia³ywanie pola elektromagnetycznego (pola e-m.) na organizm ludzki
powoduje m.in. indukowane wewn¹trz cia³a pole i pr¹d elektryczny [3]. Gêstoæ pr¹du
uzale¿niona jest od czêstotliwoci i natê¿enia pola, w którym przebywa cz³owiek, rozk³adu
przestrzennego ekspozycji oraz izolacji elektrycznej cia³a od obiektów metalowych. Ze
wzglêdu na mo¿liwe zagro¿enie zdrowia ekspozycja na pole elektryczne (E) i magnetyczne
(H) na stanowisku pracy powinna byæ okresowo kontrolowana i oceniana.
Przy rêcznej obs³udze urz¹dzeñ elektrochirurgicznych personel sal operacyjnych i zabiegowych (lekarze, pielêgniarki, instrumentariuszki) jest szczególnie silnie eksponowany
na pola e-m. Badania zosta³y przeprowadzone w celu rozpoznania charakterystyki ekspozycji pracowników i jej oceny oraz weryfikacji wymagañ metodycznych wykonywania pomiarów, niezbêdnych do oceny ekspozycji omawianej grupy pracowników.
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MATERIA£ I METODY
Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urz¹dzenia elektrochirurgiczne
Popularnym wyposa¿eniem gabinetów zabiegowych i bloków operacyjnych s¹ urz¹dzenia elektrochirurgiczne (diatermie chirurgiczne) sk³adaj¹ce siê z generatora oraz do³¹czonych do niego d³ugimi kablami (ok. 2-3 m) elektrod, czynnej (zabiegowej) i biernej (powrotnej). Ich liczbê w kraju
szacuje siê na co najmniej kilkanacie tysiêcy [2]. Urz¹dzenia elektrochirurgiczne stosowane s¹ do
ciêcia i koagulacji tkanek [2, 3] wskutek ich przegrzania, spowodowanego przep³ywem pr¹du elektrycznego przez ¿yw¹ tkankê. Pr¹d przep³ywa przy kontakcie elektrody czynnej z tkank¹ lub bezdotykowo, dziêki pr¹dom przesuniêcia w powietrzu, je¿eli potencja³ elektrody czynnej jest wiêkszy od
200 V w stosunku do potencja³u odniesienia operowanych tkanek. Przy odpowiednio du¿ym pr¹dzie
i napiêciu elektrody czynnej dochodzi do zapalenia przy niej ³uku elektrycznego. Potencja³ elektrody czynnej oraz jego przebieg w czasie zale¿¹ od rodzaju urz¹dzenia i jego trybu pracy. Stosowane
s¹ generatory wytwarzaj¹ce napiêcie do kilku tysiêcy V, o czêstotliwoci od 300 kHz do kilku MHz
(aby unikn¹æ pobudzenia nerwów lub miêni w operowanych tkankach), od sinusoidalnie zmiennego (najczêciej w czasie ciêcia) do modulowanego impulsowo (w czasie innych trybów pracy, np.
koagulacji spray, ryc. 1), o mocy wyjciowej do ok. 500 W (najczêciej w czasie zabiegu 50-150 W)
[2].
Pole e-m wytwarzane jest jedynie od momentu za³¹czenia napiêcia, niezale¿nie od tego czy prowadzone jest ciêcie, tzn. po naciniêciu w³¹cznika aplikacji pola  rêcznego, w rêkojeci elektrody
lub no¿nego, ustawionego pod sto³em operacyjnym. ród³ami ekspozycji pracowników s¹:
 przewody ³¹cz¹ce generator z elektrodami (czynn¹, trzyman¹ przez chirurga i biern¹ przymocowan¹ do cia³a pacjenta, w celu zamkniêcia obwodu elektrycznego dla pr¹du przep³ywaj¹cego przez
operowane tkanki)
 elektroda zabiegowa
 generator w przypadku nieszczelnoci jego obudowy stanowi¹cej ekran e-m (np. z powodu
zdemontowania lub niew³aciwego zamontowania jego metalowej obudowy)
 obiekty metalowe znajduj¹ce siê w pobli¿u kabli zasilaj¹cych elektrody (np. stó³ operacyjny,
stolik narzêdziowy, lampa owietleniowa z metalow¹ obudow¹), które mog¹ staæ siê wtórnymi ród³ami pola e-m.
Warunki ekspozycji lekarza-operatora i pozosta³ych osób zale¿¹ zarówno od trybu pracy urz¹dzenia i rodzaju stosowanej elektrody, jak i od sposobu u³o¿enia kabli ³¹cz¹cych elektrody z generatorem. W czasie operacji generator i przewody zasilaj¹ce elektrody mog¹ znajdowaæ siê w bardzo
ró¿nych miejscach wzglêdem sto³u operacyjnego i osób asystuj¹cych przy zabiegu (ryc. 2), co decyduje o poziomie ekspozycji na pole elektryczne oraz o sprzê¿eniach pojemnociowych miêdzy elementami ród³a pola a cia³em poszczególnych pracowników i urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê na
stanowisku pracy oraz pr¹dach pojemnociowych przep³ywaj¹cych w ciele pracowników, podobnie
jak w operowanej tkance pacjenta. Je¿eli kable zasilaj¹ce elektrody s¹ zwiniête w pêtle, wystêpuje
przy nich równie¿ pola magnetyczne o zwiêkszonym natê¿eniu.
Metodyka pomiarów i oceny pola elektromagnetycznego
Pomiary pól e-m. wykonano zgodnie z postanowieniami PN-T-06580:2002 [6], a wyniki oceniano zgodnie z krajowymi przepisami dotycz¹cymi dopuszczalnej ekspozycji pracowników w polach
e-m. Definiuj¹ one wartoci graniczne tzw. stref ochronnych pola e-m. o czêstotliwociach 0 Hz
 300 GHz [7], w których pracownicy zatrudnieni przy ród³ach pól mog¹ przebywaæ zgodnie
z nastêpuj¹cymi zasadami:
 w strefie poredniej przebywanie jest dozwolone w czasie jednej 8-godzinnej zmiany roboczej
(dla czêstotliwoci z pasma 100 kHz -800 kHz s¹ to pola dzia³aj¹ce na tu³ów i g³owê, o natê¿eniach
odpowiednio 33 V/m < E < 100 V/m; 3,3 A/m < H < 10 A/m)
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 w strefie zagro¿enia czas przebywania powinien byæ krótszy od 8 godzin na dobê, tak aby
ekspozycja wynikaj¹ca ze specyfiki pracy ród³a pola i czynnoci zwi¹zanych z jego obs³ug¹ nie
spowodowa³a przekroczenia dopuszczalnego wskanika ekspozycji, W < 1 (odpowiednio 100 V/m
< E < 1000 V/m; 10 A/m < H < 100 A/m)
 w strefie niebezpiecznej przebywanie bez rodków ochrony osobistej jest zabronione (odpowiednio E > 1000 V/m; H > 100 A/m).
Poza strefami ochronnymi, w tzw. strefie bezpiecznej przebywanie wszystkich osób jest dozwolone bez ograniczeñ (odpowiednio E < 33 V/m; H < 3,3 A/m). Poziom ekspozycji ocenia siê
w odniesieniu do tzw. wartoci równowa¿nej natê¿enia pola, zdefiniowanej jako wartoæ miêdzyszczytowa natê¿enia podzielona przez 2,82 [6]. Sposób obliczania wskanika ekspozycji W podano
w przepisach i normie [6, 7].
Zasad tych nie stosuje siê do ekspozycji pacjentów.
Do pomiaru pola e-m zastosowano szerokopasmowy miernik natê¿enia pola elektrycznego i magnetycznego EMR 300 prod. Wandel & Goltermann, kalibrowany w wartociach skutecznych natê¿enia pola, z izotropowymi sondami: pola magnetycznego  H-field probe type 13 (0,02-250 A/m;
300 kHz-30 MHz) oraz pola elektrycznego  E-field probe type 8 (1-800 (1600 pik) V/m; 100 kHz
-3 GHz). Poprawnoæ wskazañ miernika sprawdzono w akredytowanym laboratorium wzorcowych
pól e-m CIOP-PIB.
Zgodnie z danymi aplikacyjnymi producenta, niepewnoæ standardowa pomiaru tym miernikiem
w rozwa¿anym pamie czêstotliwoci wynosi ok. 6,5% w przypadku pomiarów fali ci¹g³ej,
a w przypadku pól zmodulowanych w taki sposób jak to wystêpuje przy urz¹dzeniach elektrochirurgicznych  wystêpuj¹ dodatkowo b³êdy systematyczne pomiaru zale¿ne od poziomu mierzonego
pola i jego modulacji. W polach o natê¿eniach rzêdu 70 V/m, wskazania przyrz¹du zale¿nie od ich
modulacji mog¹ byæ zani¿one do ok. 50% w stosunku do rzeczywistej wartoci skutecznej przebiegu, w polach o natê¿eniach ok. 200 V/m nie zale¿¹ od modulacji pola, a w polach o natê¿eniach
ok. 700 V/m mog¹ byæ zawy¿one do ok. 50%.
Odnonie niepewnoci pomiaru natê¿enia pola magnetycznego brak szczegó³owych danych. Zasada ich pomiaru jest analogiczna, co wskazuje na zbli¿one b³êdy systematyczne przy pomiarze
magnetycznych pól zmodulowanych.
Do identyfikacji mierzonego pola zastosowano kalibrowane anteny pola elektrycznego i magnetycznego EMCO oraz oscyloskop cyfrowy.
Metodyka pomiarów i ocena pr¹dów przep³ywaj¹cych przez koñczyny
Norma PN-T-06580:2002 okrela, ¿e je¿eli obs³uga urz¹dzenia wymaga dotykania przez cia³o
pracownika elementów, które s¹ pierwotnym albo wtórnym ród³em pola elektrycznego lub magnetycznego, w strefie zagro¿enia lub niebezpiecznej, to pomiary natê¿eñ tych pól nie mog¹ byæ jedynym kryterium oceny ekspozycji (p. 3.2.2.). Wymagana jest dodatkowa ocena na podstawie udokumentowanych wyników badañ, obliczeñ lub ekspertyz, uwzglêdniaj¹cych takie warunki ekspozycji.
Postanowienia te maj¹ zastosowanie do obs³ugi urz¹dzeñ elektrochirurgicznych. Do uzupe³niaj¹cej
oceny ekspozycji pracowników dotykaj¹cych do ród³a pola e-m mo¿na wykorzystaæ pomiary lub
obliczenia pr¹dów przep³ywaj¹cych w koñczynach.
W trakcie relacjonowanych badañ przeprowadzono pomiary wartoci skutecznej natê¿enia pr¹du
przep³ywaj¹cego w rêce pracownika, w której trzymana jest elektroda czynna (miernikiem indukcyjnym Holaday HI-3702) oraz pr¹du p³yn¹cego przez jego stopy (miernikiem pojemnociowym Narda
8850), wg zasad podanych w normie IEEE [5]. Wartoci dopuszczalne odnonie do pr¹du kontaktowego przep³ywaj¹cego przez rêkê (40 mA w pamie 0,1-110 MHz) podano w dyrektywie 2004/
40/WE [1] i zaleceniach ICNIRP [4] a do pr¹du indukowanego p³yn¹cego przez stopy (ka¿d¹ stopê
 100 mA lub dwie stopy  200 mA; w pamie 0,1-110 MHz)  w normie IEEE [5] i zaleceniach
ICNIRP [4].
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WYNIKI
Wyniki pomiarów wartoci skutecznej natê¿enia pola elektrycznego i magnetycznego
w otoczeniu poszczególnych urz¹dzeñ do elektrochirurgii przedstawiono w tabeli I. Pomiary wykonano przy ró¿nych trybach pracy ok. 30 aparatów, najczêciej u¿ywanych w krajowych placówkach s³u¿by zdrowia. Nastawy wybrane w czasie badañ odpowiadaj¹ wartociom nieco wiêkszym od typowych wartoci nastawianych w czasie zabiegów, aby wyniki
pomiarów umo¿liwia³y ocenê tzw. najgorszego przypadku ekspozycji pracowników. Badania wykonano przy najbardziej typowej konfiguracji urz¹dzeñ  tzn. stolik z generatorem
ustawiony obok sto³u operacyjnego, a kabel zasilaj¹cy elektrodê zabiegow¹ opuszczone
swobodnie pomiêdzy aparatem a d³oni¹ operatora (ryc. 2).
Ta b e l a I .

Ekspozycja lekarzy-operatorów na pola e-m. przy u¿yciu ró¿nych trybów pracy urz¹dzeñ elektrochirurgicznych, przy mocach nastawianych zwykle w placówkach, w których wykonano pomiary (zale¿nych od wykonywanych zabiegów)
Surgeons exposure to electromagnetic fields while various settings of electrosurgery
devices are applicable  the output power as usually used in particular hospitals, where
the measurements were done (depending on the medical treatment in which particular
hospital is specializing)
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Objanienia:  konfiguracja kabli wg ryc. 2 i 3
 przy pojedynczym kablu natê¿enie pola magnetycznego zwykle < 0,5 A/m, w przypadku zwiniêcia kabla w pêtle  do kilku A/m, zale¿nie od iloci pêtli
 maksymalne natê¿enia pól z regu³y zmierzono przy zapalonym ³uku elektrycznym pod
elektrod¹ czynn¹

Zagro¿enia elektromagnetyczne w chirurgii

Nr 2

169

a


Ryc. 1.
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Przyk³adowe oscylogramy zarejestrowane w czasie badañ
pola e-m. wystêpuj¹cego przy
urz¹dzeniach elektrochirurgicznych:
a) Valleylab FX-8/ ciêcie,
b) Bovie CSV-X / ciêcie
The example of the oscilloscopic registrations of the
electromagnetic fields from
the electrosurgery devices:
a) Valleylab FX-8 / cut,
b) Bovie CSV-X / cut
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Ryc. 2.

Przyk³adowe rozmieszczenie urz¹dzenia elektrochirurgicznego, kabli ³¹cz¹cych elektrody
i cz³onków zespo³u zabiegowego przy stole operacyjnym
The example of typical location of electrosurgery device, cables and medical staff members
in the vicinity of treatment table
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Ze wzglêdów technicznych omawiane pomiary wykonano w czasie symulowanej pracy
urz¹dzeñ. Jako fantom wykorzystano gaziki nas¹czone sol¹ fizjologiczn¹. W przypadku
u¿ywania elektrod monopolarnych i nieekranowanych przewodów, przy mocy rzêdu 100150 W, w otoczeniu elektrody zabiegowej i przewodów wystêpuje zazwyczaj strefa zagro¿enia (do ok. 40 cm) i porednia pola elektrycznego (do ok. 70 cm), mo¿e te¿ wyst¹piæ
strefa niebezpieczne (do ok. 5-10 cm)  ocenione na podstawie wyników pomiarów wartoci skutecznej natê¿enia pola. Nie zanotowano przekroczenia poziomu granicznego strefy
poredniej pola magnetycznego, która mo¿e siêgaæ do 15-20 cm od ród³a. Przy mocy mniejszej od 50 W lub u¿yciu elektrod bipolarnych stwierdzono, co najwy¿ej wystêpowanie strefy poredniej pola elektrycznego. Przy obudowie generatora ze skutecznym ekranem wystêpuje jedynie strefa porednia pola elektrycznego, o zasiêgu do 30 cm od obudowy. Przy
innych obiektach metalowych, takich jak sto³y czy lampy, pola stref ochronnych wystêpuj¹
jedynie jako pola wtórne zaindukowane od znajduj¹cych siê przy nich kabli.


Ryc. 3.

Przyk³adowa pozycja lekarza-operatora podczas zabiegu elektrochirurgicznego
The example of the surgeons posture during electrosurgical treatment

Zale¿nie od sposobu u³o¿enia lub przypiêcia przewodów zasilaj¹cych przy ciele chirurga-operatora, silne pole elektryczne mo¿e oddzia³ywaæ jedynie na d³oñ i ramiê lekarza,
albo równie¿ na jego tu³ów i g³owê. Stwierdzono, ¿e na rozk³ad pola i zasiêgi stref maj¹
wp³yw metalowe przedmioty znajduj¹ce siê w sali operacyjnej  zale¿nie od ich po³o¿enia
poziom ekspozycji poszczególnych cz³onków zespo³u operacyjnego mo¿e zmieniaæ siê oko³o
dwu- trzy-krotnie. Je¿eli przewody zasilaj¹ce u³o¿one s¹ wzd³u¿ metalowego sto³u operacyjnego, to staje siê on wtórnym ród³em oddzia³uj¹cego na jego otoczenie pola elektrycznego o zwiêkszonym natê¿eniu, staj¹c siê ród³em ekspozycji wszystkich cz³onków zespo³u operacyjnego.
Czas ekspozycji jest istotnie uzale¿niony od rodzaju prowadzonych zabiegów  od pojedynczych minut w ci¹gu dnia, do ekspozycji wielogodzinnych w czasie skomplikowanych
zabiegów operacyjnych, np. kardiologicznych, kiedy prowadzone s¹ d³ugotrwa³e, precyzyjne ciêcia i koagulacja tkanek.
Przebiegi wytwarzanych pól elektrycznych oraz wartoci natê¿eñ pól elektrycznych
i magnetycznych w otoczeniu elektrody zabiegowej i kabli (czyli zarówno wystêpuj¹ce
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Przyk³adowa zale¿noæ natê¿enia pola elektrycznego zarejestrowanego przy kablach
urz¹dzenia do elektrochirurgii Valleylab FX od jego trybu pracy
The example of the relation between the electric field registered in the vicinity of the
cables of the electrosurgery device Valleylab FX and the mode of its operation
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przy nich strefy ochronne, jak i wskanik ekspozycji pracowników) zale¿¹ istotnie od sposobu dokonywanego ciêcia czy koagulacji. Przyk³adowe zale¿noci poziomu ekspozycji od
trybu pracy zestawiono w tabeli II. W miarê zwiêkszania g³êbokoci modulacji pola przy
ró¿nych trybach pracy, wzrasta równie¿ stosunek wartoci równowa¿nej do wartoci skutecznej sygna³u  przy sinusoidalnej fali ci¹g³ej wynosi 1, natomiast przy g³êboko zmodulowanych przebiegach, np. w czasie koagulacja spray z argonem dochodzi do wartoci 4.
Ciêcie lub koagulacja przy zapalonym ³uku elektrycznym pod elektrod¹ zabiegow¹ zwi¹zane s¹ z wystêpowaniem 2- 5-krotnie wiêkszego natê¿enia pola ni¿ w czasie pracy przy
takich samych nastawach urz¹dzenia, ale bez zapalenia ³uku elektrycznego.
Pomiary pr¹dów przep³ywaj¹cych przez cia³o pracowników wykonano rozpoznawczo
przy kilku urz¹dzeniach w kraju i we W³oszech. Przyk³adowo przy natê¿eniu pola elektrycznego ok. 70 V/m w odleg³oci 5-10 cm od elektrody monopolarnej, natê¿enie pr¹du
p³yn¹cego w przedramieniu (ryc. 4) wynosi ok. 10 mA. Ca³kowity pr¹d przep³ywaj¹cy przez
stopy pracownika izolowanego od pod³o¿a (w butach), trzymaj¹cego elektrodê w rêku w taki sposób, ¿e kabel zasilaj¹
cy nie dotyka jego cia³a, nie przekracza wartoci 20 mA przy
natê¿eniu pola przy elektrodzie ok. 250 V/m. Wyniki pomiarów pr¹du indukowanego wskazuj¹, ¿e pr¹d indukowany
mierzony miernikiem indukcyjnym na rêce, w której trzymana jest elektroda zabiegowa jest ok. 2-krotnie wiêkszy od
pr¹du przep³ywaj¹cy przez stopy, mierzonego miernikiem
pojemnociowym.

Ryc. 4. Pomiar pr¹du indukowanego w przedramieniu chirurga
przy zastosowaniu miernika indukcyjnego
The measurement of the current induced in the surgeons
forearm by the use of induction meter
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DYSKUSJA
Prezentowane badania s¹ pierwsz¹ w kraju prób¹ wykonania kompleksowej oceny warunków ekspozycji pracowników przy urz¹dzeniach elektrochirurgicznych. Ocena poziomu ekspozycji pracowników na pole e-m. wystêpuj¹ce w otoczeniu tego rodzaju urz¹dzeñ
w czasie zabiegu jest utrudniona ró¿norodnoci¹ jego cech morfologicznych i nieustalonym
po³o¿eniem ród³a pola, powoduj¹cymi ¿e:
 rozk³ad pola przy ródle jest bardzo niejednorodny, przez co urednianie mierzonego
pola na powierzchni anteny miernika wnosi b³êdy pomiaru;
 pomiary bezporednio przy kablach wi¹¿¹ siê ze znacznymi bezporednimi sprzê¿eniami anteny miernika ze ród³em, co mo¿e zmieniaæ dzia³anie przetworników pomiarowych miernika i wprowadzaæ b³¹d pomiaru;
 zgodnie z ogólnymi zasadami, ocena ekspozycji powinna odnosiæ siê do pola pierwotnego, natomiast w przypadku pól pochodz¹cych od urz¹dzeñ elektrochirurgicznych pomiar
takiego pola jest czêsto technicznie niemo¿liwy do wykonania, a w przypadku zasymulowania pracy urz¹dzenia do takich pomiarów ewentualna ocena warunków ekspozycji nie
uwzglêdnia skutków sprzê¿eñ pojemnociowych powoduj¹cych przep³yw pr¹dów kontaktowych lub indukowanych;
 w odniesieniu do pola elektrycznego podstaw¹ oceny jest wartoæ natê¿enia w osi
tu³owia, natomiast najsilniejsze pola oddzia³uj¹ na rêce pracownika;
 pomiar pola zmodulowanego miernikiem wartoci skutecznej obarczony jest b³êdami
kalibracji w stosunku do pól sinusoidalnie zmiennych.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e na stosunkowo silne pola elektryczne eksponowane s¹ rêce pracowników, kiedy elektroda zabiegowa lub kable trzymane s¹ w d³oniach
oraz kiedy kabel zasilaj¹cy dotyka do cia³a, np. do przedramienia. Stwierdzono mo¿liwoæ
wyst¹pienia zarówno ekspozycji dopuszczalnej (w strefie poredniej lub zagro¿enia, kiedy
W < 1) jak i niedopuszczalnej (w strefie niebezpiecznej lub, kiedy W > 1) wg klasyfikacji
podanej w p. 3.3.7 i 3.3.10 Polskiej Normy PN-T-06580-1 [6].
Wyniki wykonanych badañ wskazuj¹, ¿e ustawienie urz¹dzenia elektrochirurgicznego
obok sto³u operacyjnego i opuszczenie kabli zasilaj¹cych elektrody swobodnie pomiêdzy
aparatem a d³oni¹ operatora jest skutecznym sposobem zmniejszenia oddzia³ywania pola
elektrycznego na cia³o lekarza-operatora, pod warunkiem, ¿e nie opiera siê on o nie cia³em.
U³o¿enie kabli na stole operacyjnym równie¿ wp³ywa na zmniejszenie ekspozycji lekarzaoperatora, ale znacznie zwiêksza ekspozycjê pozosta³ych cz³onków zespo³u operacyjnego.
Niezbêdny jest zatem kompromis, aby osi¹gn¹æ zmniejszenie ekspozycji wszystkich pracowników.
Jest to typowy przypadek, kiedy wymagane jest uzupe³nienie rutynowej oceny natê¿enia
pola elektrycznego i magnetycznego, w jakim przebywa pracownik, analiz¹ miar wewnêtrznych skutków ekspozycji, m.in. pr¹dów indukowanych i kontaktowych.
Ocena ekspozycji na podstawie pomiarów natê¿enia pola na stanowisku pracy mo¿e byæ
uznana za poprawn¹ odnonie wiêkszoci cz³onków zespo³u zabiegowego, którzy nie dotykaj¹ ród³a pola. Odnonie ekspozycji chirurga wykonuj¹cego zabieg elektrod¹ monopolarn¹,
przy której wystêpuj¹ stosunkowo silne pola strefy zagro¿enia lub niebezpiecznej, ocena powinna zostaæ uzupe³niona o pomiary lub obliczenia pr¹du kontaktowego lub pr¹du indukowanego.
Zaprezentowane wartoci pr¹dów w koñczynach, zmierzone przy stosunkowo s³abych
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polach elektrycznych w otoczeniu kabli zasilaj¹cych elektrody, s¹ ok. 5 razy mniejsze od
wartoci dopuszczalnych. Oszacowano, ¿e przy mo¿liwych znacznie silniejszych polach
lub przy dotykaniu kabli do cia³a pracownika wartoæ dopuszczalna pr¹du kontaktowego
w koñczynach mo¿e byæ jednak przekroczona, co wymaga weryfikacji w dalszych badaniach. Pe³na ocena poziomu ekspozycji elektrochirurgów w oparciu o miary wewnêtrzne
i postanowienia dyrektywy 2004/40/WE bêdzie mo¿liwa jednak do przeprowadzenia po ustanowieniu norm europejskich definiuj¹cych szczegó³owo zasady takiej oceny. Je¿eli stwierdzone
jest jedynie s³abe pole elektryczne przy elektrodzie (np. w przypadku wykorzystywania niewielkiej mocy urz¹dzeñ, rzêdu 50 W, stosowania elektrod bipolarnych lub ekranowanych), pomiary natê¿eñ pól mo¿na przyj¹æ za wystarczaj¹ce do stwierdzenia ekspozycji dopuszczalnej.
Dopuszczalny wskanik ekspozycji chirurga mo¿e zostaæ przekroczony w przypadku
d³ugotrwa³ych zabiegów wykonywanych w jednym dniu elektrod¹ monopolarn¹, wskutek
zbyt d³ugiego czasu nara¿enia na pola strefy zagro¿enia (np. ponad 2 godziny w oddzia³uj¹cych na tu³ów polach o natê¿eniu 200 V/m). Obecnie brak mo¿liwoci technicznych pomiaru wskanika ekspozycji, mo¿na jedynie oszacowaæ jego wartoæ na podstawie wyników punktowych pomiarów wartoci chwilowej natê¿enia pola w miejscach wykonywania
ró¿nych czynnoci lub oceniæ jego najwiêksz¹ wartoæ w odniesieniu do najwiêkszego natê¿enia pola oddzia³uj¹cego na pracownika. Na podstawie tych danych pracodawca powinien zapewniæ tak¹ organizacjê pracy aby nie by³o przekroczeñ wskanika ekspozycji poszczególnych pracowników.
Modulacja jest przyczyn¹ rozbie¿noci pomiêdzy wartoci¹ równowa¿n¹ i skuteczn¹
mierzonego pola oraz opisanych b³êdów systematycznych pomiaru pola. Uwzglêdnienie
tego przy ocenie wyników pomiarów wymaga dysponowania bie¿¹cymi danymi odnonie
modulacji mierzonego pola i szczegó³owymi danymi aplikacyjnymi miernika. Analiza taka
mo¿e skutkowaæ stwierdzeniem wystêpowania stref ochronnych o zwiêkszonym zasiêgu
w stosunku do bezporedniej oceny wyników pomiarów wartoci skutecznej.
WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badañ i oceny ekspozycji pracowników s³u¿by zdrowia na pole elektromagnetyczne od urz¹dzeñ elektrochirurgicznych stwierdzono, ¿e:
 przy wykonywaniu zabiegów elektrodami bipolarnymi lub elektrodami unipolarnymi
przy mocy poni¿ej 50 W wystêpuje ekspozycja dopuszczalna wszystkich osób z zespo³u
zabiegowego;
 przy wykonywaniu zabiegów elektrodami unipolarnymi przy wiêkszej mocy mo¿e wyst¹piæ ekspozycja niedopuszczalna;
 ekspozycja lekarza-operatora trzymaj¹cego w rêku elektrodê zabiegow¹ mo¿e byæ dopuszczalna przy w³aciwym u³o¿eniu kabli ³¹cz¹cych elektrody z generatorem urz¹dzenia
elektrochirurgicznego;
 cena ekspozycji lekarza-operatora wymaga uwzglêdnienia miar wewnêtrznych oprócz
wyników pomiarów pól wystêpuj¹cych na stanowisku pracy;
 ekspozycja pozosta³ych osób z zespo³u zabiegowego mo¿e byæ oceniana w oparciu
o wynik pomiarów natê¿enia pola elektrycznego i magnetycznego je¿eli nie dotykaj¹ one
ród³a pola i kiedy nie przebywaj¹ one bezporednio przed wyprowadzeniami kabli z generatora.
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ELECTROMAGNETIC HAZARDS FROM ELECTROSURGERY  ASSESSMENT
OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELD AND CURRENTS
INDUCEED IN THE BODY
Summary
The investigation of the occupational exposure to electromagnetic fields from electrosurgery devices were done (according to the requirements of Polish Standard PN-T-06580:2002). The exposure was evaluated following the criteria established by occupational safety and health regulations. The
measurements and evaluation of the currents flowing through the exposed workers body were also
conducted following the method and criteria published by IEEE standard and European Directive
2004/40/EC. It was found that in the vicinity of electrosurgical devices, the area of electromagnetic
fields to which only workers operating the source of field should be exposed can exist up to the
distance of 70 cm from the active electrode and supplying cables. In the case when the cables are
placed directly on the surgeon body or long duration of the daily exposure the overexposure of
workers can appear (referring to Polish regulations). The current flowing through the arm of surgeon
keeping the electrode with electric field of the maximum strength (app. 1000 V/m or higher) can
exceed permissible value of 40 mA established by the Directive 2004/40/EC for contact current. The
reduction of the surgeon exposure can be reached by the proper positioning of the cables supplying
monopolar electrode or by the use of bipolar electrode.
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