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Box Jellyfish

• Δληνπίδεηαη ζηνλ Ιλδηθό θαη Δηξεληθό

σθεαλό θαη ζπάληα ζηε Μεζόγεην.

• Κάζε πινθάκη ηνπ έρεη 500.000

βειόλεο πνπ εηζάγνπλ ην δειεηήξην

ζην ζύκα

•Τν δειεηήξην πεξηέρεη θαξδηνηνμίλεο

πνπ πξνθαινύλ θαξδηαθή πξνζβνιή

θαη ηειηθά ζάλαην.

Σηνλ θόζκν ππάξρνπλ δειεηεξηώδε δώα ηα δήγκαηα 

ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ζηνλ 

άλζξσπν

ΕΘΑΓΩΓΗ



Inland Taipan

• Απζηξαιία

• Η πνζόηεηα δειεηεξίνπ από έλα ηζίκπεκα

κπνξεί λα ζθνηώζεη 100 ελήιηθα άηνκα

• Πξσηενιπηηθά έλδπκα θαη λεπξνηνμίλεο

• Τν ζύκα θαηαιήγεη από αλαπλεπζηηθή

αλεπάξθεηα ζε 45 ιεπηά

The Brazilian Wandering Spider

• Νόηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή

• Τν πην ηζρπξό δειεηήξην από όιεο ηηο

αξάρλεο ηνπ θόζκνπ

• Νεπξνηνμίλεο

• Πξνζβάιιεη αλαπλεπζηηθό θαη κπτθό

ζύζηεκα αζθπμία θαη παξάιπζε

ΕΘΑΓΩΓΗ



Σηελ Διιάδα δελ ζπλαληώληαη ηα παξαπάλσ είδε, σζηόζν

ππάξρνπλ αξθεηά δειεηεξηώδε είδε ησλ νπνίσλ ηα δήγκαηα

ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθόξα γηα ηνλ

άλζξσπν.

ηην Δλλάδα ζςνανηάμε:

ΦΗΓΗΑ

• Τα πην επηθίλδπλα θίδηα αλήθνπλ

ζηελ νηθνγέλεηα Viperidae θαη

είλαη ηα δηάθνξα είδε νρηάο

πνπ απαληώληαη ζηα πεξηζζόηεξα

κέξε ηεο Διιάδαο.

• Σηε Θξάθε ην θπξίαξρν είδνο

είλαη ε νζσκαληθή νρηά

ΕΘΑΓΩΓΗ



ΤΜΔΝΟΠΣΔΡΑ

• Κπξίσο κέιηζζεο θαη ζθήθεο (επηθίλδπλα ιόγσ ηεο

αιιεξγηθήο αληίδξαζεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ

νξηζκέλα άηνκα)

Υπάξρνπλ θαη άιια δειεηεξηώδε είδε (ζθνξπηνί, κπξηάπνδα,

ζαιάζζηα είδε) ηα νπνία δελ είλαη ηόζν επηθίλδπλα.

ΑΡΑΥΝΔ

• Σηελ πεξηνρή καο ε πην

επηθίλδπλε αξάρλε

είλαη ε μαύπη σήπα

ΕΘΑΓΩΓΗ



• Βαζκόο επηθηλδπλόηεηαο σο πξνο ηα δειεηεξηώδε δώα ζηελ πεξηνρή

καο κε βάζε:

1. ηνλ αξηζκό ησλ δεγκάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε

ηνπηθνύο θνξείο πγείαο

θαη

2. ηνλ αξηζκό ησλ εηζαγσγώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί

ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε επηθίλδπλα γηα ηε δσή ηνπ

ζύκαηνο ζπκπηώκαηα.

• Καζνξηζκόο ηεο επηκέξνπο ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθόξσλ

δσηθώλ δεγκάησλ ζηε δεκόζηα πγεία κε ηελ θαηαγξαθή ησλ

ζπρλόηεξσλ πεξηζηαηηθώλ θαη ησλ εηδώλ πνπ επηθέξνπλ ηα

πην επηθίλδπλα δήγκαηα.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΘΑ



• Καηαγξαθή ησλ πην ζεκαληηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη ηνπ ηξόπνπ

πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηε ρώξα καο ζε ζρέζε κε ζεξαπεπηηθέο

κεζόδνπο πνπ εθαξκόδνληαη δηεζλώο.

• Αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ

αξκόδησλ θνξέσλ θαη ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ γύξσ από ζέκαηα

επηπηώζεσλ ησλ δειεηεξησδώλ δώσλ ηεο πεξηνρήο.

ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΘΑ



Απσικόρ σεδιαζμόρ

Πξνζέγγηζε όισλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηαηξηθώλ θέληξσλ ηεο

Βόξεηαο Διιάδαο:

• Φνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηνπ

Ννζνθνκείνπ

• Διιηπήο κεραλνγξάθεζε

• Φεηξόγξαθε θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθώλ

Σελικά:

Πεξηνξηζκόο ζηα αξρεία πεξηζηαηηθώλ ηνπ Τκήκαηνο

Δπεηγόλησλ (Τ.Δ.Π) ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΘΑ



ύνηαξη Δπωηημαηολογίος

Θεμαηολογία ηων επωηήζεων ηος επωηημαηολογίος:

• Πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ζρέζε αηόκνπ κε ηε θύζε

• Έιεγρνο επηπέδνπ γλώζεο ηνπ θνηλνύ γύξσ από ηα δειεηεξηώδε

είδε ηεο πεξηνρήο καο

• Έιεγρνο επηπέδνπ γλώζεο ηνπ θνηλνύ γύξσ από ην Κέληξν

Γειεηεξηάζεσλ ηεο ρώξαο καο

• Πεξηγξαθή ηπρόλ πεξηζηαηηθνύ από δειεηεξηώδεο δήγκα (ηαηξηθό

πξνζσπηθό κόλν)

• Πεξηγξαθή ηπρόλ επαθήο ηνπ θνηλνύ κε δειεηεξηώδεο δών (ηξόπνο

αληίδξαζεο, πξώηεο βνήζεηεο, ζπκπηώκαηα, ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο

ηνπ είδνπο)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΘΑ



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Μέζος 

αριθμός 

κροσζμάηω

ν ανά έηος

Διάθορα ένηομα 43 18 23 50 53 46 56 41,28

Μέλιζζα 50 26 41 71 80 50 64 54,57

αρανηαποδαρούζα 14 5 4 14 6 8 13 9,14

θήκα 11 3 2 7 7 12 10 7,43

Μέδοσζα 5 4 0 1 2 3 4 2,71

Φίδι 4 1 2 0 1 3 2 1,86

Θαλάζζιο ζώο 11 0 0 5 2 4 5 3,86

Δράκαινα 17 11 19 11 7 1 4 10

Πιθανά δηληηηριώδη 

δήγμαηα 0 1 0 12 3 20 0 5,14

κορπιός 1 0 1 1 0 0 0 0,43

Αράτνη 0 0 0 0 0 0 1 0,14

Περιζηαηικά ανά έηος 156 69 92 172 161 147 159 136,57

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 1

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 1

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ



Σηνηρεία από ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ (2008)

ΕΩΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ

Φίδηα 130

Σθνξπηνί μεξάο 69

Σθνξπηνί ζαιάζζεο 10

Γξάθαηλεο 55

Σθήθεο, Μέιηζζεο 40

Άιια έληνκα 7

Σαξαληαπνδαξνύζα 42

Αξάρλεο 30

Σθπιηά 12

Σκέξλα – Σαιάρη 5

Τζνύρηξεο 3

Γηάθνξα δήγκαηα 70

ΤΝΟΛΟ 473

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 1



Σηαηηζηηθά ζηνηρεία από ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ

• Τν έηνο 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 30.306 κλήζειρ γηα

πηζαλά πεξηζηαηηθά δειεηεξίαζεο.

• Τν 38,5% ησλ θιήζεσλ αθνξνύζε ηελ πεξηνρή ηεο

Αηηηθήο

• Μόλν ην 1,6% ησλ πεξηζηαηηθώλ (473 θιήζεηο) αθνξνύζε

πεξηπηώζεηο δειεηεξίαζεο από δήγκαηα δώσλ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 1

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ



• Γελ ππάξρεη ζεξαπεπηηθό πξσηόθνιιν (εγρώξην ή δηεζλέο)

πνπ αθνξά ηε ζεξαπεία ησλ δειεηεξησδώλ δεγκάησλ

• Αληηζέησο, ε ζεξαπεία (ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην

εμσηεξηθό) είλαη πάληα ζπκπησκαηηθή θαη εμαξηάηαη από

ηνλ εθάζηνηε αζζελή

Γενικέρ απσέρ θεπαπεςηικήρ ανηιμεηώπιζηρ:

• Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε νξνύ κε θνξηηδνλνύρεο νπζίεο

(ζπλήζσο solumendrol)

• Τνπηθά αληηθλεζκώδεο αινηθή

• Αληηηεηαληθόο νξόο

• Δπξέσο θάζκαηνο αληηβηνηηθά (Augmentin 1.5 gr tabs)

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 2

ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΗ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ



ε αναθςλακηικέρ ανηιδπάζειρ:

• Αδξελαιίλε ππνδνξίσο: θάξκαθν 1εο εθινγήο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε νμέσλ ζπκπησκάησλ ζνβαξήο 

ζπζηεκαηηθήο αλαθπιαμίαο 

• Αληητζηακηληθά: θνξηηθνζηεξνεηδή Η1 (π.ρ. πδξνμπ-

δίλε)

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 2

ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΗ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ



ε διαηαπασέρ ηων μησανιζμών πήξηρ ηος 

αίμαηορ:

• Ηπαξίλε ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο γηα απνθπγή ησλ 

ζξνκβώζεσλ

• Υγξά – ειεθηξνιύηεο θαη Vit. Κ (ζπζηεκαηηθέο 

αηκνξξαγίεο ιόγσ π.ρ. θαηεζηξακκέλσλ αγγείσλ)  

• Μεηάγγηζε αίκαηνο (ζε ζνβαξόηεξε πξνζβνιή)

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 2

ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΗ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ



Ανηίδοηα :

• Απαξαίηεηα γηα ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ ηνμηλώλ ησλ

δειεηεξίσλ ζηηο νπνίεο νθείινληαη ηα γεληθεπκέλα

ζπζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα (όπσο π.ρ. αηκνξξαγίεο,

λεπξνηνμηθόηεηα).

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 2

ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΗ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ



• Σύγρπζε ζην δηαρσξηζκό ησλ δειεηεξησδώλ δώσλ κε

ζεηξά επηθηλδπλόηεηαο

• Διιηπήο ελεκέξσζε γηα ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ

• Ιατροί: θαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δήγκαηνο θαη

άκεζε επίζθεςε ζε ηαηξηθό θέληξν

• Αγρότες: εκπεηξηθέο ζεξαπείεο, επίζθεςε ζε ηαηξηθό

θέληξν πην ζπάληα

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΖΗΣΗΗ – 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ε ΕΠΘΠΕΔΟ 

ΣΟΠΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΑ



• Γειεηεξηώδε δήγκαηα ζπκβαίλνπλ ζπρλά κε

θπξηόηεξα απηά ησλ κειηζζώλ, σζηόζν πην επηθίλδπλα

απηά ησλ θηδηώλ

• Τν Ιαηξηθό πξνζσπηθό ηεο πεξηνρήο καο είλαη ηθαλό λα

αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά, αξθεί λα

είλαη έγθαηξε ε πξνζέιεπζε ηνπ αζζελνύο ζε θάπνην

ηαηξηθό θέληξν.

• Καιύηεξε νξγάλσζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ

πεξηζηαηηθώλ  θαιύηεξνο εληνπηζκόο ηνπ

πξνβιήκαηνο γηα αζθαιέζηεξε ιήςε πξνιεπηηθώλ

κέηξσλ.

ΣΕΛΘΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ



Καιύηεξε ελεκέξσζε ηνπ θόζκνπ γηα:

• Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε δήγκαηνο

από δειεηεξηώδεο δών

• Γηαρσξηζκό ησλ πην επηθίλδπλσλ δειεηεξησδώλ δώσλ

• Παξνρή ππεξεζηώλ από ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ

• Μέηξα πξόιεςεο όηαλ πξόθεηηαη λα βξεζνύλ ζε

πεξηνρέο όπνπ δνπλ ηέηνηα δώα

ΣΕΛΘΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ


