
Háztartási gyermekbalesetek

A gyermekek nagyok kíváncsiak, viszont veszélyérzetük alacsony. Kisdedkorban életkori  
sajátosságaiknak megfelelően jellemzően ízlelés és tapintás útján fedezik fel a világot,  
hajlamosak mindent a szájukba venni, megkóstolni. Mivel a tiltás nem segít, a biztonságos  
környezet megteremtése, és a szülők odafigyelése a megoldás.
Gyermekkorban a megbetegedések egyik vezető oka a háztartási baleset. 

mérgezéses balesetek 

Ez a balesetfajta leginkább az 1-4 éves korosztályt veszélyezteti. Sok baleset forrása a munka 
közben elöl hagyott tisztítószer, amelynek kupakját a szülő nem csavarja vissza, mert úgy 
gondolja, néhány perc múlva újra szükség lesz rá. Erős savak is megtalálhatóak a háztartásban 
(sósav, vízkőoldószerek, 20%-os ecet), amelyek a szervezetbe kerülve felmarják a bőrt 
 és a nyálkahártyát, ami súlyos sérüléshez, a nyelőcső hegesedéséhez, szélsőséges esetben pedig 
halálhoz is vezethet.

Ha savas tisztítószert (vízkőoldó) és klóros tisztítószert (Hypo, Domestos) együtt használunk, 
klórgáz szabadul fel, ami súlyosan mérgező.
A legveszélyesebb általánosan használt háztartási szer a lefolyótisztító, amely erősen maró  
anyagot tartalmaz. Továbbá veszélyesnek számítanak a hideg zsíroldók is. 
A mosó- és tisztítószer gélkapszulákat egyre több háztartásban használják. Színesek, feltűnőek, 
ami a gyermekek számára csábítóvá teszi ezeket a szereket. Bár úgy tűnhet, hogy a tisztítószer 
koncentrátum a kapszulába van csomagolva, a külső filmréteg nedvesség hatására azonnal 
oldódni kezd, ezért, ha a gyermek a szájába veszi, a tömény mosószer pillanatok alatt kiszabadul. 
A kapszulák koncentráltan tartalmaznak vegyi anyagot, így a mérgezési tünetek is súlyosabbak 
lehetnek.  

Kiszerelés tekintetében a permetezőflakonok a legveszélyesebbek, mert a permetezőfejes  
lezárókupakok között csak elvétve találni gyermekbiztos változatot.
Szintén nagyon veszélyesek a növényvédőszerek, rovarirtók, rágcsálóirtók. A hazánkban rágcsá-
lók irtására használt szerek mérgezés során heveny vérzékenységet okoznak. 
Az autók fagyálló folyadékában, egyes téli szélvédőmosókban található etilén-glikol kellemes, 
édes ízű folyadék, amelyből azonban a 2ml/kg már halálos adagnak számít.
A gyógyszermérgezés szintén halálos kimenetelű lehet például nyugtatók, paracetamol,  
aspirin-félék, kábítószerek, altatók, szívgyógyszerek esetében. Sajnos, olyan eset is előfordult 
már, hogy különböző nevű, de azonos hatóanyagú (pl. paracetamol) gyógyszert adnak  
a gyermeknek, aminek túladagolás a vége, ezért mindig oda kell figyelni a hatóanyagokra! 
Mérgezést okozhatnak a különféle gázok (például szénmonoxid), gőzök, inhalációs gyógyszerek 
is. A gázkészülékek gombjai szintén vonzóak lehetnek a gyermekek számára. 

Ha gyermek van a közelben, miközben a felnőtt vegyszerekkel dolgozik, egy pillanatra se tévesz-
sze szem elől, illetve a készítményekre is figyeljen oda! Érdemes gyermekbiztos csomagolású 
vegyszereket vásárolni, és azokat gyermek számára elérhetetlen helyen tárolni, szigorúan a saját, 
gyári csomagolásukban. (Ne töltsünk semmilyen vegyszert, veszélyes anyagot, üdítős vagy más, 
megtévesztő flakonba, dobozba!) Lejárt, szükségtelen gyógyszerek soha ne kerüljenek a kukába 
és a szemétdombra! Ezeket a gyógyszertárak kötelesek befogadni. Figyeljünk a kiürült flakonok 
megfelelő kezelésére, mert előfordulhat, hogy az éppen csak csúszni-mászni tudó kisgyermek  
a szemetesből veszi ki a flakont, ami már üresnek tűnik, de annyi vegyszer még éppen maradt  
az alján, hogy balesetet okozhasson.

Ha mégis baj történt, az orvosi segítségen kívül hívjuk az Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatának bárki által éjjel-nappal ingyenesen hívható 
számát (06-80-20-11-99), ahol tanácsot kaphatunk, míg megérkezik a segítség! 

Dr. Tarnai Rita Gyermekorvos

mérgező növények ottHonunkban

Bármennyire is otthonossá teszik környezetünket, nem szabad elfelejtenünk, hogy bizonyos 
szobanövények veszélyesek, allergiás reakciót, hányást, hasmenést, de akár életveszélyes  
mérgezéses tüneteket is okozhatnak.
Néhány egyszerű óvintézkedéssel a mérgezések elkerülhetők. A növények gondozásánál, 
használjunk gumikesztyűt, vagy kérjük ki szakember segítségét. Ha kisgyermek van a háznál, 
a szobanövényeket ajánlott úgy rendezni, hogy gyermekbiztos helyre, a gyermekek 
számára elérhetetlen magasságba kerüljenek. 
A bőrre került növényi nedveket bő, szappanos vízzel öblítsük le, így csökken vagy megszűnik  
az irritáció. Abban az esetben, ha a mérgező növényi részek a gyermek szájába kerültek,  
még ha nem is nyelte le azokat, mihamarabb távolítsuk el, vegyük ki vagy köpessük ki, majd bő 
folyadékkal öblítsük ki a száját és jól itassuk is meg! Erre a célra a legjobb a tiszta víz, szükség 
esetén tea, vagy szénsavmentes ásványvíz. A szénsavas, cukros üdítőket ilyen esetben kerülni 
kell. A mérgezés gyanúja esetén is forduljunk orvoshoz, hogy szakember dönthesse el, van-e 
szükség egyéb óvintézkedésre, például gyomormosásra, vagy az allergiás reakciók csökkentésére.
Nemcsak a mérgező növények okozhatnak balesetet, érdemes megvizsgálni a kisgyermekek 
biztonsága szempontjából, a virágtartó állványok megfelelő stabilitását is.

a legismertebb dísznövények között szinte 
minden lakásban előfordulHat mérgező!

1. Ciklámen (Cyclamen spp.)
A Földközi-tenger partvidékén őshonos növény virágzata és szára enyhén, míg föld 
alatti gumója már erősen mérgező.  A gumók és a levelek szaponint és mérgező 
cyclamin-glükozidot tartalmaznak. Elfogyasztása már kis mennyiségben hányást, 
gyomorfájást, hasmenést, valamint általános rosszullétet eredményez.

2. Diffenbachia (Dieffenbachia bowmannii)
Gyakran buzogányvirágnak is nevezik, mivel az egyes fajtáknál fellelhető virágzati 
tengely csupasz, buzogány fejére emlékeztet. Mivel a növény nedve kalcium-oxalá-
tot, oxálsavat, valamint cyanogén-glükozidot tartalmaz, így minden része mérgező. 
Lenyelve a szájban, torokban égő, maró érzés lép fel. Az irritált nyálkahártyák miatt 
nyelési nehézségek és beszédképtelenség is jelentkezhet.

3. Fikusz (Ficus elastica)
Az eperfafélék családjába sorolt örökzöld növény vastag, bőrszerű levelében  
és a kemény, fás szárában tejnedv található, ami gyantát, kaucsukot, kumarint, 
valamint különböző proteineket tartalmaz. Ezek hasmenést, hányást, légzési  
nehézséget is okozhatnak.

4. Kroton (Codiaeum variegatum)
A kutyatejfélék családjába tartozó növény a trópusokon vadon termő. Foltos, színes 
levelei a szárral együtt mérgező tejnedvet tartalmaznak. A növényi nedv hányást, 
hasmenést, valamint égő, maró érzetet okoz. A bőrre cseppenő, mérgező hatóanya-
gú nedv izgató hatása perceken belül jelentkezik kivörösödés, viszketés formájában.

5. Szobai kankalin (Primula spp.)
Alig akad szobanö¬vény, amely a lakás¬ban is olyan gyorsan, bőségesen virágzik, 
mint a kanka¬lin. Sokan „viszketős kankalin” néven is ismerik, mivel a levelén 
található hosszú, hegyes mirigyszőrök primin tartalmuk miatt bőrirritációt, allergiás 
reakciót, viszkető, égő kiütéseket okozhatnak. 
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A veszélyes anyagokat tartalmazó tisztítószerek helyett környezetbarát, és olcsó szereket  
is használhatunk, amelyekkel legalább olyan jó hatásfokkal lehet takarítani, mint a drága,  
mérgező – sav, lúg, és foszfáttartalmú – anyagokkal. Az olívaolaj, az ecet, a mosószóda,  
a szódabikarbóna, a bórax, a citromlé, vagy a konyhasó mind-mind hatékony és környezetbarát 
anyagok.

Az éghető folyadékok – benzin, hígító, gázolaj, stb. – könnyen lángra kapnak, szétfolyva pedig 
akár a menekülést is megakadályozhatják, de mindenképpen felgyorsítják az égési folyamato-
kat. Mivel ezek sokszor illékony anyagok, jól szellőző, hűvös helyen biztonságos a tárolásuk. 
Ne engedjük, hogy a veszélyes anyagokhoz gyerekek hozzáférjenek!

Sajnos a veszélyes anyagok nagy része – a háztartási hulladékkal együtt – szeméttelepekre,  
vagy a mosdó, WC lefolyójába kerül, ami nagymértékben veszélyezteti környezetünket.  
Ezért mindig olvassuk el, hogy az adott anyagot milyen módon lehet hulladékként kezelni.  
Ne öntsük az anyagot lefolyóba, és ne tegyük a háztartási hulladék közé, ha az tiltva van! 

A nagyobb üzletek sokszor begyűjtik az elemeket, a veszélyes anyagok gyűjtésére pedig  
hulladékgyűjtő udvarok állnak rendelkezésre. Ilyen helyre, vagy üzemanyagtöltő állomásokra 
érdemes elvinni a használt étolajat is, ugyanis a lefolyóba öntve dugulást okozhat, az élővizekbe 
jutva pedig gátolja az oxigénfelvételt és pusztítja az élővilágot.

A megelőzést tekintve igaz, hogy minél kevesebb veszélyes anyagot használunk közvetlen  
lakókörnyezetünkben, annál egészségesebb életet élhetünk. Környezetbarát anyagok használa-
tával csökken az allergia, az asztma, a bőrirritáció, illetve a maró, vagy savas anyagok okozta  
bőr, vagy szemkárosodás. 

Az eldobható elemek helyett vásároljunk újratölthetőt, elemmel működő eszközök helyett  
akkumulátorral üzemelőt.

A rovarirtó spray használatánál egészség- és környezetkímélőbb megoldás a szúnyogháló,  
a ragacsos légypapír, vagy egyszerűen a légycsapó. A levendula illatát nem bírják a molyok,  
a citrom, illetve szegfűszeg illatát a szúnyogok. Párologtatóba csepegtetve hatékony  
és egészséges rovarűzők.

veszélyHelyzetek kisgyermekkorban

Természetes, hogy az egészséges kisgyermek komolyan érdeklődik az őt körülvevő környezet 
iránt: minden tárgyat megnéz, megfog, megtapogat, megkóstol.

Az ismeretek gyarapítása azonban számos veszély forrása is lehet, ezért a kisgyermekek állandó 
és gondos felügyeletet igényelnek. A szezonális veszélyek pl. nyáron a napégés, csípések,  
vízbefulladás, mérgező növények, kiszáradás, stb. mellett az egész éven át fennálló veszély-
forrásokra is figyelmet kell szentelni. 

Egy kisgyermek könnyen hozzáférhet földön hagyott háztartási vegyszerekhez, hypóhoz,  
vagy más tisztító- és mosogatószerhez, rovarirtó porokhoz. Az üdítős üvegben tárolt vegyi anyag 
sajnos már okozott halálos mérgezést. De a gyermekek hajlamosak megkóstolni a tusfürdőt, 
sampont, folyékony szappant, vagy a testápoló szereket is, ezért ezeket is érdemes zárható 
helyen tárolni.

Komoly veszélyt jelentenek a cukorkákhoz hasonló alakú vagy színű gyógyszerek,
illetve a cigaretta, és az alkoholos italok elfogyasztása.

A kisgyermekeket rövid időre sem szabad magukra hagyni a konyhában, ugyanis leforrázhatják 
magukat, forró vízzel, étellel, teával. Komoly sérülést szenvedhetnek a lakásban is, hiszen még 
nem alakult ki a veszélyérzetük. Legurulhatnak lépcsőn, leeshetnek pelenkázóról forgás közben, 
vagy más mozgásból adódó sérülést szenvedhetnek.

Egészségkárosodásuk megelőzése érdekében érdemes minden lehetséges veszélyforrást  
eltávolítani a közelükből!

Dr.Kindlovits Mária gyermekorvos

veszélyes anyagok a Háztartásban

A háztartásokban használt veszélyes anyagok helyes használata, tárolása, ártalmatlanítása  
fontos feladat a család védelme szempontjából is.

melyek a veszélyes Háztartási anyagok?
• Elemek, akkumulátorok
• Szépségápolási termékek
• Háztartási tisztítószerek
• Egészségügyi termékek, gyógyszerek
• Mosószerek, öblítők
• Festékek, hígítók, oldószerek
• Gépjármű ápolószerek, folyadékok, adalékok
• Grillezéshez használt folyadékok
• Kertápoló vegyszerek, kártevőirtó szerek
• Izzók, fénycsövek

a Háztartási balesetek megelőzHetők, 
Ha figyelmet fordítunk az alábbiakra:

Csak annyit vásároljunk egy termékből, amennyire valóban szükségünk van, ne raktározzunk 
feleslegesen nagy mennyiséget.

Kövessük a használati utasítás előírásait, ismerkedjünk meg a termék veszélyeivel, tárolási  
szabályaival, legyen az akár egészségügyi-, környezeti-, vagy tűzveszély. Például fontos lehet,  
hogy bizonyos termékekkel keveredve nem jön-e létre mérgező gáz: a tisztításhoz használt 
vegyszereket egymással keverni szigorúan tilos, és több esetben életveszélyes! A hypo (ami lúgos 
kémhatású) és a sósav (ami savas kémhatású) reakciójából klórgáz képződik, ami erősen mérgező!

Ne csomagoljuk, ne öntsük át termékeket az eredetitől eltérő csomagolásba,  
mert ez megtéveszthet másokat és véletlenül fogyaszthatnak belőle!

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY ANGOL MEGNEVEZÉSSZIMBÓLUM

Robbanásveszélyes (E) explosiv

Égést tápláló, oxidálószer (O) oxidizing

Mérgező (T) toxic

Erősen mérgező (T+) very toxic

Könnyen gyulladó (F) highly flammable

Rendkívül gyúlékony (F+) extremely flammable

Maró (C) corrosive

Ingerlő (Xi) irritant

Ártalmas (Xn) noxious

Környezetre veszélyes (N) erviromental danger


