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Terméknyilvántartás





Információszolgáltatás




A Magyarországon forgalomban lévő veszélyes anyagok és keverékek
nyilvántartása az OKBI-hoz tett bejelentés alapján
Elektronikus nyilvántartás, elektronikus bejelentés (KBIR)

Mérgezésekkel kapcsolatban - 24 órás ügyelet

Mérgezési esetek gyűjtése



Az egészségügyi szolgáltatók által tett kötelező bejelentés alapján
Statisztikai elemzés – OSAP jelentés

Információszolgáltatás


Az ETTSZ a nyilvántartásban szereplő veszélyes anyagokról és
keverékekről, a rendelkezésére álló toxikológiai adatbázisok
felhasználásával információt ad az egészség és a
környezetvédelem érdekében

Miről?






Növények, vegyi anyagok, gyógyszerek, kábítószerek…
Akut és krónikus hatás, elsősegély, ellenanyag, kezelés
Fizikai, kémiai tulajdonságok, munkahelyi balesetek elleni védekezés
Vegyi katasztrófák elkerülése, kezelése
Kémiai biztonsággal kapcsolatos szabályozások

Hogyan?


Írásban – állásfoglalások, szakvélemények, egyéb
 foglalkozási megbetegedések kapcsán, termékbejelentettségről…



Telefonon – 24 órás ügyelet formájában
 akut mérgezési esetekhez, vonatkozó jogszabályokról

Információszolgáltatás
Kinek?



A mérgezettek egészségügyi ellátását végzők részére
Különböző hatóságok részére





NSZSZ, munkabiztonsági és munkaügyi felügyeletek, rendvédelmi szervek,
bíróság, ügyészség, környezet- és természetvédelmi felügyeletek,
növényvédelmi, ill. állategészségügyi hatóságok

A lakosság részére (elsősegély szinten)
Gazdálkodó szervezetek részére

Elérhetőségek
 - 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
 - 80 20 11 99  ingyenesen hívható!
 - 06 1 476 1138
@ - ettsz@okbi.antsz.hu

Mérgezési esetek










Pelenkázásnál az anyuka a baba kezébe adta a hintőporos flakont, hogy az azzal
foglalja le magát. A flakon kinyílott és a hintőpor a gyerek arcába ömlött, amit be
is szippantott. Átmenetileg erősen köhögött, egy alkalommal hányt, később
böfögött és hörögve lélegzett. Komoly beavatkozásra, hörgőöblítésre volt szükség.
Egy 14 év körüli lány rövid időn belül másfél liter energiaitalt ivott meg. Rosszul
lett, szapora szívveréssel kórházba szállították. A kórházban leállt a szíve, újra
kellett éleszteni. Az ezt követő kezelésnek köszönhetően felépült.
Fiatal férfi véletlenül felesége szőrtelenítő krémével kezdett fogat mosni. Mivel
marni kezdte a száját, azonnal kiöblítette.
Középkorú hölgy véletlenül kis mennyiségű vízzel hígított tapétaragasztót kevert a
rétesbe, mivel tejfölnek nézte, a ragasztó ugyanis mustáros üvegben volt.
Megsütötte, s meg is ette a rétest. Jól van. Tudni szeretné lesz-e baja tőle.
Vendégségben volt a család, ahol kislányuk a háziak cicáját az ölébe vette és elég
sokáig simogatta. A macskán bolhanyakörv volt. A kislány rosszul lett, émelygett,
izomrángásai is voltak. Kiderült, hogy a bolhanyakörv szerves foszforsav-észtert
tartalmaz, mely egy elég erős, bőrön keresztül is felszívódó méreganyag.

Mérgezési esetbejelentés
Nyilvántartás




Az ország területén előforduló bármilyen eredetű mérgezési
esetet jelenteni kell az ETTSZ-hez, a mérgezett, intézményből
történő elbocsátását vagy esetleges elhalálozását követő egy
héten belül
Elektronikus nyilvántartás, elektronikus bejelentés (KBIR)

Feldolgozás



Nemek, korcsoportok, megye, mód, kimenetel, mérgező anyag
kategória szerint
OSAP éves jelentés – „Jelentés az emberi mérgezési esetekről”

Mérgezések anyagcsoportok szerint / 2011
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Ipari és háztartási szerekkel történt
mérgezések / 2011
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Mérgezések korcsoportok szerint / 2011
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Mérgezések a 0-19 évesek körében / 2011
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Köszönöm a figyelmüket!

