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„Minden dolog méreg, ha önmagában 
nem is az; csupán a mennyiség teszi, 

hogy egy anyag nem méreg”

Paracelsus

Van amiből minimális mennyiség is elég a letalis mérgezéshez!



Extracorporalis méregtelenít ő eljárást 
igényl ő gyakoribb mérgezések

• HP:
– Acetaminophen, amobarbital, atenolol, 

carbamazepin, paraquat, fenobarbital, szalicilát, 
theophyllin

• HD:
- etilénglykol, INH, metanol, valproat, szalicilát

• Plazmaferezis:
- amanita toxin, neuroleptikumok, Ca csat. gátlók, 
triciklikus antidepresszánsok



Mérgezett betegek megoszlása az 
összbetegszámhoz képest 2005. 01. 01. 

2012. 08. 31. között

2005. 01. 01. és 2012. 08. 31 között osztályunkon összesen 
263406 beteg került ellátásra.

Az érintett időszakban 5617 beteget mérgezéses kórkép 
miatt kezeltünk.

Extracorporalis méregtelenít ő eljárást  96 beteg 
igényelt.



A férfiak és a nők aránya az érintett 
beteganyag esetén
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Átlagéletkor alakulása
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A méregtelenít ő eljárások aránya
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Mérgezések típusa szerinti megoszlás
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Szándék
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Suicid

Véletlen

A véletlen mérgezések nagyon megnehezítik a diagnoszti kát (pld.:véletlen 
fagyálló ivás)!



Mortalitás alakulása
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Intenzív ellátás

• 105 beteg centralis véna/9 esetben két centr. 
Katéter/

• Arterias kanül

• Monitorizálás,infuzomat, perfuzorok

• Átlagos ápolási nap 6,81

34 eset gépi lélegeztetést igényelt.









• Utánkövetés

• 1 beteg mérgezéstől független ok miatt 
elhunyt/malignus ritmuszavar/

10 beteg krónikus HD programba került 

és mai napig vesepótló kezelésre 

szorul 



Konklúzió
Több mint 7 és fél éves időintervallumban megjelent 
ambuláns és toxicológiai esetek számához képest a súlyos, 
extracorporalis méregtelenítő eljárást igénylő betegek 
száma alacsony (2,13%). 

Az említett eljárások igen költségesek de ezek a súlyos 
mérgezések kezelés nélkül igen magas mortalitással 
járnak. 



Konklúzió
A betegek hosszú távú sorsa szempontjából meghatározó:

- a gyors diagnosztika (DEOEC Toxicológiai Labor és NÉBIH)

- és a szükséges kezelési eljárás minél gyorsabb elvégzése 
(plazmaferesis, HD készenlét).

- klinikai kép alapján már az eredmény megérkezése előtt 
extracorporalis méregtelenítő eljárást kezdünk.



Köszönöm a figyelmet!


