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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
•Τσίμπημα Εντόμων

• Τσίμπημα Σκορπιού
• Δάγκωμα Φιδιών
• Τσίμπημα από Θαλάσσιους 
Οργανισμούς
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Τα έντομα ζουν παντού, έρχονται εύκολα σε 
επαφή με τους ανθρώπους και γι’ αυτό, τα 
τσιμπήματα (δήγματα) ή τα δαγκώματα από 
έντομα είναι πολύ συχνά. 

Ορισμένα προκαλούν λίγο περισσότερο φαγούρα 
ή πόνο και ελαφρύ πρήξιμο που εξαφανίζεται 
μέσα σε μία με δύο μέρες. 

Ωστόσο, το 15% του πληθυσμού έχει αλλεργία 
στο δηλητήριο των εντόμων. Πρόβλημα 
αποτελούν συνήθως οι μέλισσες, οι σφήκες και 
τα μεγάλα μυρμήγκια.

Τέλος στην Μήλο, με το μοναδικό οικοσύστημά 
της πρέπει να εξετάσουμε και το δάγκωμα από 
την Οχιά της Μήλου καθώς και από Θαλάσσιους 
Οργανισμούς.
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Τσίμπημα από 
Μέλισσα / 

Σφήγκα
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Όταν μία μέλισσα τσιμπάει, χάνει το κεντρί της και πεθαίνει. 
Η σφήκα όπως μπορεί να επιφέρει πολλαπλά τσιμπήματα 
καθώς δεν αφήνει πίσω το κεντρί της.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Τα τσιμπήματα από έντομα μέλισσας ή σφήκας προκαλούν μία τοπική φλεγμονώδη 
αντίδραση του δέρματος που είναι, αποτέλεσμα του δηλητηρίου που εισχωρεί στον 
οργανισμό μας με το κεντρί του εντόμου.

• Τοπική κοκκινίλα, πρήξιμο πόνος ή φαγούρα είναι τα κύρια συμπτώματα στο σημείο του 
τσιμπήματος που μπορούν να διαρκέσουν από αρκετές ώρες μέχρι αρκετές ημέρες.

ΑΓΩΓΗ

• Εάν δεν είστε αλλεργικοί απλά αφαιρέστε το κεντρί.

• Αν είναι ορατό (πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για μέλισσα, αφού οι σφήκες 
δεν αφήνουν πίσω τους το κεντρί), προσπαθήστε να το απομακρύνετε 
σπρώχνοντάς το πλάγια με τα δάχτυλά σας. Πολλοί γιατροί συστήνουν τη χρήση 
ενός σκληρού αντικειμένου, όπως μια πιστωτική κάρτα ή ένα μαχαίρι για να το 
σύρετε πάνω από την περιοχή και να αφαιρέσετε το κεντρί. MH χρησιμοποιήσετε 
τσιμπιδάκι γιατί είναι πιθανόν πιέζοντάς το να ελευθερώσετε περισσότερο 
δηλητήριο μέσα στην πληγή κι έτσι να πονέσει περισσότερο.

• Εφαρμόστε πάγο. Ακουμπήστε μια παγοκύστη για να αποφύγετε το πρήξιμο.

• Πάρτε κάποιο αντιισταμινικό ή κορτιζονούχο κρέμα για τη φαγούρα και κάποιο 
παυσίπονο για τον πόνο αν χρειάζεται.
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Τσίμπημα από 
Μέλισσα / Σφήγκα

Αλλεργική 
Αντίδραση
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Οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τσίμπημα (μέλισσες) ή δάγκωμα (μόνον 
οι σφήκες) είναι το επακόλουθο αντιδράσεων υπερευαισθησίας, που 
προκαλούν αναφυλαξία ή αναφυλακτικό σοκ

Τα επικίνδυνα για τη ζωή του θύματος συμπτώματα εκδηλώνονται μέσα σε 10 λεπτά 
από τη στιγμή του τσιμπήματος.
Μεγάλος αριθμός τσιμπημάτων και η επακόλουθη δηλητηρίαση, μπορεί να οδηγήσει 
στο θάνατο και μη αλλεργικά άτομα.

Σημεία και συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης
• Κνίδωση.
• Κνησμός στα μάτια.
• Συσφιγκτικό αίσθημα στο λαιμό και στο θώρακα.

Επείγοντα σημεία και συμπτώματα
• Οίδημα του λάρυγγα, που προκαλεί δυσχέρεια αναπνοής.
• Βήχας ή συριγμός.
• Σοβαρή κνίδωση.
• Κοιλιακές κράμπες, ναυτία και εμετός. Ελάττωση της αρτηριακής πίεσης που 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της συνείδησης.
• Εάν το τσίμπημα είναι στο λαιμό, στη μύτη ή στο στόμα, θα πρέπει να αντιδράσετε 

άμεσα, γιατί αν πρηστεί θα εμποδίζει τη δίοδο του αέρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αν διαπιστώσετε ότι δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε ή πρήζεστε στο πρόσωπο ή 
στο λαιμό, καλέστε άμεσα έναν γιατρό ή απευθυνθείτε στο Κ.Υ.
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Τσίμπημα από 
Σκορπιό
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Λίγα είδη σκορπιών, όπως το Centoyroides Exilicanda , προκαλούν δυνητικά σοβαρή 
δηλητηρίαση. Ένα τσίμπημα σκορπιού είναι επώδυνο, αλλά σπανίως απειλητικό για 
τη ζωή ενός ενήλικα ανθρώπου. Γίνεται αντιληπτό σαν τσίμπημα μέλισσας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Πρήξιμο 

• Φαγούρα

• Πόνο και μερικές φορές μούδιασμα, ο πόνος και το μούδιασμα επεκτείνονται 

κεντρικά.

• ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ναυτία, Εμετός, Σιελόρροια, Δυσφαγία, Ρινόρροια, 

Δακρύρροια, Ανησυχία, Διαταραχές της προσαρμογής, Εφίδρωση, Υψηλός πυρετός 

(μέχρι 42 βαθμούς Κελσίου), Ταχυκαρδία, Υπέρταση, Αρρυθμία, Σπασμοί, Κώμα. Ο 

θάνατος μπορεί να προέλθει λόγω καρδιακής ή αναπνευστικής ανεπάρκειας.

ΑΓΩΓΗ

• Σε ήπιες περιπτώσεις, τοπικά εφαρμόζουμε ψυχρά επιθέματα και δίνουμε 
αναλγητικά. 

• Εάν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα αναζητούμε ιατρική βοήθεια.
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Δάγκωμα από 
Φίδι
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✓ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ανάλογα με το είδος του φιδιού, μπορεί να υπάρχουν:
• Δύο σημάδια διάτρησης από τα δόντια του 
• Έντονος πόνος στην περιοχή του τραύματος.
• Ερύθρημα και μεγάλο πρήξιμο γύρω από τη δαγκωματιά.
• Ναυτία και εμετός.
• Δύσκολη αναπνοή. Σε ακραίες περιπτώσεις η αναπνοή μπορεί να σταματήσει 

εντελώς.
• Διαταραχές στην όραση.
• Αυξημένη έκκριση σάλιου και ιδρώτα.

✓ ΑΓΩΓΗ

Οι στόχοι είναι:
• Να ενθαρρύνετε τον πάσχοντα. Αφαιρούμε δαχτυλίδια / βέρα.
• Να αποτρέψετε την εξάπλωση του δηλητηρίου μέσα στο σώμα μειώνοντας την 
κινητικότητά του πάσχοντα. 
• Κρατάτε το τραυματισμένο μέρος κάτω από το επίπεδο της καρδιάς έτσι ώστε να 
μην εξαπλωθεί το δηλητήριο.
• Καλέστε ασθενοφόρο και μεριμνήστε για την γρηγορότερη δυνατή μεταφορά του 
στο Κ.Υ. ώστε να χορηγηθεί ο κατάλληλος αντιοφικός ορός.

✓ ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΔΕΝ ρουφάτε το δηλητήριο
• ΔΕΝ κόβετε την πληγή με μαχαίρι
• Χορήγηση φαρμάκων ή αλκοόλ απαγορεύεται
• Αντιοφικός ορός γίνεται μόνο ιατρό / νοσοκόμα
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Τσίμπημα από 
Θαλάσσιους
Οργανισμούς
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Θαλάσσιοι οργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν προβληματικές καταστάσεις 
είναι: μέδουσες, κοράλλια, αχινοί,  δράκαινες, σκορπίνες, σαλάχια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Πόνος.

• Κοκκινίλα.

• Πρήξιμο. 

• ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ναυτία, Εμετός, Αναφυλαξία (σπάνια).

ΑΓΩΓΗ

• Αν παραμείνει τμήμα της μέδουσας αφαιρείται, γίνεται καθαρισμός του τραύματος,  

με θαλάσσιο – όχι γλυκό  - νερό. Αν το αγκάθι από αχινό είναι σε θέση να αφαιρεθεί, 

κάντε το απαλά και σχολαστικά, γιατί τα αγκάθια είναι εύθραυστα και σπάνε εύκολα. 

• Μια παγωμένη κομπρέσα θα μειώσει πολύ τον πόνο στην περιοχή. Μερικά παγάκια 
τυλιγμένα στην πετσέτα της θάλασσας, ένα μπουκάλι με παγωμένο νερό είναι 
ιδανικά.

• Στη συνέχεια απλώστε στην περιοχή αντιισταμινική αλοιφή / κορτιζονούχα αλοιφή, 
ειδική για τσιμπήματα, που θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας στη θάλασσα.

• Στην περίπτωση του αναφυλακτικού shock αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.
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