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Πρώτεσ βοικειεσ ςε ηώα με δθλθτθρίαςθ από γεωργικά φάρμακα 
 
Θ παροφςα διαδικαςία ςτθρίχτθκε ςε κείμενο που παράχκθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 
LIFE+ «Καινοτόμεσ Δράςεισ για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Παράνομθσ Χριςθσ Δθλθτθριαςμζνων 
Δολωμάτων ςε Μεςογειακζσ Πιλοτικζσ Περιοχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» (LIFE09 
NAT/ES/000533) και ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ τθσ Εκνικισ Ομάδασ Εργαςίασ Ενάντια ςτθ Χριςθ 
Δθλθτθριαςμζνων Δολωμάτων ςτθν Ελλάδα. 
 
Θ επεξεργαςία του κειμζνου ζγινε από τθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ και τθ 
Διεφκυνςθ Τγείασ των Ηϊων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και αποςκοπεί 
ςτθν παροχι οδθγιϊν για τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςε ηϊα με ςυμπτϊματα δθλθτθρίαςθσ από τα 
γεωργικά φάρμακα. 
 

Η διαχείριςθ περιςτατικών άμεςθσ επζμβαςθσ και χοριγθςθσ πρώτων βοθκειών ςε ηωντανά 
ηώα με πικανι δθλθτθρίαςθ, είναι ιδιαίτερα απαιτθτικι και εξειδικευμζνθ διαδικαςία και 

απαιτεί την παρουςία κτηνιάτρου. 

 
1. Στόχοσ: επείγουςα ανάςχεςθ και αποτροπι περαιτζρω προςβολισ από τον νοςογόνο 

παράγοντα με: 

 Παρεμπόδιςθ παραπάνω απορρόφθςθσ. 

 Χριςθ ειδικϊν αντιδότων.  

 Σαχεία εξάλειψθ τθσ τοξικισ ουςίασ που απορροφικθκε. 

 Τποςτθρικτικι κεραπεία. 
 
2. Οι ςυνικεισ τοξικζσ ουςίεσ περιλαμβάνουν ζνα μεγάλο εφροσ ουςιϊν, από 

περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ μζχρι και κτθνιατρικά φάρμακα, ςκευάςματα για ανκρϊπινθ 

χριςθ, χθμικά οικιακισ χριςθσ και τρόφιμα. Οι παροφςεσ προτάςεισ εξειδικεφονται ςε 

περιπτϊςεισ δθλθτθρίαςθσ από γεωργικά φάρμακα. 

 

3. Οι οδοί που καταναλϊνονται αυτζσ οι τοξικζσ ουςίεσ είναι: 

 Κατάποςθ μζςω τθσ πεπτικισ οδοφ (θ πιο ςυχνι οδόσ: 75% -90% των ηϊων). 

 Ειςπνοι μζςω τθσ αναπνευςτικισ οδοφ.  

 Δερματικι επαφι.  

 Οφκαλμικι ζκκεςθ. 
  
4. Γενικι κεραπευτικι προςζγγιςθ 

 Πρόκλθςθ εμζτου: πριν τθν πρόκλθςθ εμζτου πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ: 

o Ο χρόνοσ από τθν κατάποςθ (όχι >από 4 ϊρεσ). 

o Θ  τοξικι ουςία (εάν είναι εφικτό). 

o Θ κλινικι κατάςταςθ του ηϊου.  
   

Θ πρόκλθςθ εμζτου: 

o Επιτυγχάνεται με χοριγθςθ φαρμακευτικϊν ουςιϊν (απομορφίνθ, α2-αγωνιςτζσ, 
υπεροξείδιο του υδρογόνου). 

o Γίνεται ΜΟΝΟ από κτθνίατρο, φροντιςτι ηϊων ι άλλο εξειδικευμζνο άτομο. 
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o Οι κρφςταλλοι μαγειρικισ ςόδασ (όξινο ανκρακικό νάτριο, NaHCO3) μπορεί να 
χορθγθκοφν από άλλο άτομο ςε εμπειρικι δόςθ. 

 
Αντενδείξεισ: 

o Θ πρόκλθςθ εμζτου αντενδείκνυται ςε ηϊα με νευρολογικά ςυμπτϊματα, με  
ςοβαρι καρδιακι νόςο, ςε λικαργο ι κϊμα, ςε υποξία/δφςπνοια, ςε κατάποςθ 
όξινθσ ι καυςτικισ  τοξικισ ουςίασ ι τοξικισ ουςίασ με βάςθ το πετρζλαιο.  

o Σο επιτραπζηιο αλάτι και θ μουςτάρδα είναι μθ αξιόπιςτεσ ουςίεσ. 
 

 Πλφςθ ςτομάχου: Θ πλφςθ ςτομάχου γίνεται ςε ηϊα με καταςτολι του κεντρικοφ 
νευρικοφ ςυςτιματοσ υπό γενικι αναιςκθςία και ΜΟΝΟ από κτθνίατρο. 

 Χοριγθςθ ενεργοφ άνκρακα: Προςροφθτικό για πολλζσ τοξικζσ ουςίεσ ςε μορφι 
θμίρρευςτων διαλυμάτων, χαπιϊν ι κάψουλων, αλλά χορθγείται με ςτοματογαςτρικό 
κακετιρα ΜΟΝΟ από κτθνίατρο. 

 Χοριγθςθ κακαρτικών: Αυξάνουν τθν ταχφτθτα απομάκρυνςθσ τθσ τοξικισ ουςίασ από 
τον γαςτρεντερικό ςωλινα και αντενδείκνυνται ςε διάρροια, αφυδάτωςθ, 
θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ, ειλεό. 

 Χοριγθςθ αντιδότων: Θ χοριγθςθ αντιδότων κεωρείται ιατρικι πράξθ και πρζπει να 
πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από κτθνίατρο. 

 
5. Στακεροποίθςθ τθσ γενικισ κατάςταςθσ του ηώου: 

 Ζλεγχοσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ.  

 Ενδοφλζβια χοριγθςθ υγρϊν ι/και αίματοσ. 

 Παροχι οξυγόνου.  

 Ζλεγχοσ του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ νεφρικισ λειτουργίασ.  

 Ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ.  
 

 
 
 
 

ΠΡΟΟΧΗ!!! 
Πριν τθν παροχι πρώτων βοθκειών ςε ηωντανά ηώα κα πρζπει 

ΠΡΩΣΙΣΩ!!! να εκτιμάται θ κατάςταςι τουσ αναφορικά με τθν 
πικανι παρουςία ςυμπτωμάτων ΛΤΑ!!! οπότε και κα πρζπει να 

ειδοποιοφνται οι Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ. 
 


