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Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov
Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., SLK 20756, 13. 3. 2019
Organizátor : Hviezda života, OZ, 925 63 Dolná Streda 558
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kongres UM a MK
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vzdelávacej aktivity - nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k vzdelávacej
aktivite a organizátorovi podujatia. 



Telefonické konzíliá – 2018
Rozdelenie podľa druhu noxy
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Volajúci v %
Zdravotníci  57,7%
Laici              42,1%
Nezaradení    0,2%



Akútne intoxikácie – 2018
Rozdelenie podľa spôsobu intoxikácie a vekových skupín
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Náhodné Suicidálne Neznáme

2008 146/163 – suicid/náhodných
2018 224/131 za 11 rokov +78 (34%) 

Veková skupina



Herba

Herba je sušená rastlina postriekané syntetickou náhradou THC - účinnej drogovej zložky v 
marihuane.



Akútne intoxikácie ortuťou a jej zlúčeninami
• Najbežnejšími formami v životnom prostredí sú: elementárna ortuť, 

anorganický sulfid (cinabar, rumelka), chlorid a organická 

methylortuť. 

• Všetky formy ortuti majú špecifický profil toxicity v závislosti od 

spôsobu expozície.

• Akútna toxicita obyčajne vzniká po inhalácii elementárnej ortuti,

požití anorganických zlúčenín a po požití organických zlúčenín v

potravinách z kontaminovaného mora alebo iných potravín. 



Perorálna intoxikácia ortuťou

• Požitá elementárna ortuť sa z GIT takmer  nevstrebáva (menej ako 1‰). 

• Vylúči sa v nezmenenej forme per vias naturales.

• Požitie Hg p.o. si, v drvivej väčšine, nevyžaduje si terapiu.

• Po požití elementárnej ortuti môžeme sledovať jej 

pasáž zažívacím traktom (rtg), ale málokedy je toto 

vyšetrenie potrebné.



Zalomenie teplomeru v konečníku

• 18 mesačné dieťa - 17. 11. 1995 zalomenie teplomeru

• O 1,5 mesiaca RTG a CT vyšetrenie potvrdilo kontrastný objekt  v oblasti 

rekta (špička teplomeru s ortuťou)

• Vysoké hladiny Hg v krvi aj moči

• Čiastočné chirurgické odstránenie 8.2. 1996



RTG



CT



Liečba 
• 17. 11. 1995 zalomenie teplomeru
• DMPS (sodná soľ kyseliny 2,3 –dimerkapto- 1-propánsulfonovej) 

Dimaval 30.1. 1996
• Pre zvýšenie tranzamináz, ikterus, susp. periférna neuropatia -

zmena na DMSA (2,3-dimerkaptosukcinát) Chemet 15.3. 1996
• 2x exsangvinačná transfúzia 29.3. 1996
• V súčasnosti má 24 rokov je sledovaná nefrológom pre ortuťovú 

nefropatiu



Ortuť v podkoží
• Podkožné injekcie alebo poranenia kontaminované ortuťou môžu 

zapríčiniť lokálne abscesy alebo vznik granulómov. 
• Pri striasaní teplomeru chlapec narazil do teplomeru chrbtom 

(dorzum) ruky a rozbil teplomer - 4.12. 2018
• O týždeň flegmóna ruky lekárske ošetrenie
• RTG nepatrné kontrastné bodky
• Odstránenie ortuti chirurgom (odsatie väčšiny Hg)
• Zvýšené hladiny Hg v krvi a moči
• Th. Dimaval (opakovane)
• Dieťa sledované



Inhalačná intoxikácia ortuťou

Inhalácia pár spôsobuje dyspnoe, kašeľ, horúčku s hnačkou, 
saliváciu a kovovú chuť v ústach. 

Poškodenie pľúc môže vyústiť do pneumónie, nekrotizujúcej 
bronchiolitídy, pľúcneho edému, respiračného zlyhania a smrti.
V garáži varili pervitín. Vybuchol im ortuťový teplomer.

Aspiračná intoxikácia Hg.
Spáchal samovraždu vo výkone trestu....



Intravenózne podanie ortuti
Vnútrožilové podanie ortuti môže zapríčiniť nielen akútnu 
embolizáciu do pľúc s respiračným zlyhaním, ale aj systémovú 
mikroembolizáciu.

Dvaja narkomani sa rozhodli spáchať samovraždu i.v. 
podaním kovovej ortuti a ešte aj obesením.
Jeden sa trafil i.v., druhý si podal Hg paravenózne.
I.v. má motorickú neuropatiu DK, opakovane podávaný 
Dimaval.
Druhý bez orgánového poškodenia.



Hromadná intoxikácia ortuťou

Opísaný bol hromadný výskyt otravy ortuťou 

obyvateľov zálivu Minamata v Japonsku po 

konzumácii morských rýb v r. 1950 (choroba 

Minamata) a v Iraku v r. 1971 po požívaní obilnín 

ošetrenými fungicídmi s obsahom ortuti. 



Choroba Minamata (otrava metylortuťou) 

Charakterizovala ju ataxia, dysartria, parestézie, tremor, poruchy

zraku, sluchu, stratou pamäti, progresívnou demenciou a smrťou.

Zvlášť ťažko boli postihnuté deti po expozícii matiek počas gravidity: 

Nízka pôrodná hmotnosť, mikroceflia, poruchy neuropsychického vývinu,

slepota, kŕče, syndróm tichého dieťaťa. 



Hromadná intoxikácia ortuťou v SR
(Choroba Jarovnice)

• Osada na východnom Slovensku
• Intoxikované celé rodiny, dospelí (5) aj deti (16)
• Hospitalizovaní Prešov, Košice, Bratislava
• ↑ hladiny Hg v krvi a moči, ktoré si vyžadovali th.
• Zdroj neznámy !!!!!
• Ortuť sa stanovuje toxikologickým vyšetrením 
• v moči a krvi  
• Hodnoty <10µg/L v krvi a <20µg/L v 24 h moči 

sú v norme



Ďakujem za pozornosť!


