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Çocukları zehirlenmelere karşı koruyalım 
 
Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü‘nün (BfR) çocuklar için 
zehirlenme risklerine dair broşürü Türkçe olarak çıkmıştır. 
 
Bir çocuk yanlışlıkla bulaşık deterjanı ya da boru temizlik maddesi 
içtiğinde ne yapılmalı? Peki bu durumun baştan hiç meydana 
gelmemesi için ne yapılmalı? “Süt içirmeli” ya da “çocuğun istifra 
etmesi sağlanmalı” gibi iyi niyetli tavsiyeler, sağlık açısından çok 
ciddi sonuçlara yol açabilir. Zehirlenmelerde durumun bir uzman 
tarafından değerlendirilmesi ve dozaja bağlı olarak tedavi edilmesi 
gerekir. Geçen yıl Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü’ne (BfR) 
neredeyse üç yaşında olan ve yanlışlıkla Türkiye’den ithal edilen 
nitrik asit ihtiva eden bir temizlik maddesinden içmesi sonucunda 
bir Türk kızı ile ilgili çok ciddi bir zehirlenme vakası bildirilmiştir. 
Enstitü bir yandan, bu olaydan yola çıkarak Federal Çevre Dairesi 
(UBA) ve ilgili bakanlıklar ile birlikte AB çapında geniş kapsamlı 
olarak nitrik asidin tüketici ürünlerinde kullanılması yasağının 
çıkarılması yönünde harekete geçmiştir. Diğer yandan ise, 
"Çocuklarda zehirlenme kazaları riski" broşürünün Türkçe’ye 
tercüme edilmesini sağlamıştır. Broşürü bugünden itibaren 
BfR’den ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Söz konusu broşür 
ebeveynlere, bir çocuğun zehirlenmesi durumunda ilk olarak ne 
yapılması gerektiğine dair bilgi vermektedir. Ayrıca sıvı mangal 
tutuşturucular, boru temizleme maddeleri veya ilaçların muhafaza 
edilmesine dair ipuçları da içermektedir. Broşürde acil numaralar 
ve çocuklarda zehirlenme durumu meydana geldiğinde ne 
yapılması gerektiğine dair bilgilendirme deftercikleri bulabilirsiniz. 
Broşür, Berlin Acil Zehirlenme Hattı ve "Çocuklar için daha fazla 
güvenlik” adlı Federal Çalışma Grubu’nun işbirliği sonucunda 
ortaya çıkmıştır. 
 
 
Çocuklar için en büyük sağlık riski kazalardır. Bununla ilgili ilk sırada 
düşmelerin yer almasına rağmen, zehirlenmelere de oldukça sık 
rastlanmaktadır. Uzmanlar, zehirlenme kazalarının büyük bir 
çoğunluğunu önlenebilir olarak değerlendirmektedir. Bunun için ise, 
öncelikle ebeveyn, başka akrabalar, bakıcılar, eğitmen ve öğretmenlerin 
riskler hakkında yeterince bilgilendirilmiş olması gerekir. Artık Türkçe 
olarak da yayınlanmış olan “Çocuklarda zehirlenme kazaları riski” adlı 
BfR broşürü, kimyasal ürün, oyuncak, ilaç, bitki ve mantarların 
barındırdığı zehirlenme risklerine dikkat çekmektedir. Broşür sadece 
kimyasal ürünlerin çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza 
edilmesine dair ipuçları değil, aynı zamanda acil durumda hayat 
kurtarabilen bilgiler de içermektedir. 
Örneğin, bir çocuğun yanlışlıkla tahriş edici bir boru temizleme maddesi 
içmiş olması durumunda çocuğa çay, su veya meyve suyu verilmelidir 
ve asla istifra etmesi sağlanmamalıdır. Zehirlenme durumlarında buna 
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neden olan ürün emniyete alınmalıdır. Ürün etiketi veya yanlışlıkla 
yenilen taneli ufak meyvenin resminin çekilmesi ilk yardımcılara 
uygulayacakları tedavi açısından önemli bilgiler verebilir. Broşürde, 
zehirlenenlerin uygulanması gereken tedaviye yönelik profesyonel 
kişilerden mümkün olduğunca çabuk bilgi edinebilmeleri için Alman 
Zehir Hakkında Bilgilendirme Merkezlerinin telefon numaraları ve başka 
acil yardım numaraları bulabilirsiniz. 
 
Broşür, ücretsiz olarak Almanca ve Türkçe dillerinde iletişim bilgileri 
Thielallee 88-92, 14195 Berlin, Tel 030-18412-4877, Faks 030-18412-
4970, publikationen@bfr.bund.de  olan Federal Risk Değerlendirme 
Enstitüsü’nün basın noktasından temin edilebilir.  
 
BfR hakkında 
 
Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), Federal Gıda, Tarım ve 
Tüketici Koruması Bakanlığı’nın (BMELV) alanına giren bilimsel bir 
kurumdur. Enstitü, Federal Hükümete ve Eyaletlere, gıda, kimyasal 
maddeler ve ürün güvenliği konularında danışma sunmaktadır. BfR, 
kendi değerlendirme görevleri ile yakından bağlantılı olan konulara 
yönelik kendi araştırmalarını yapmaktadır.  
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