Ulykker på landet
Forgiftet under marksprøjtning
En defekt marksprøjte sendte midt i maj cirka 1 liter sprøjtemiddel
ud over den landmand, som kørte med den. Han styrtede hjem,
men alligevel gik der nok 20 minutter, til han havde fået tøjet af og
kom i bad. Han havde kvalme, ondt i maven og svært ved at holde
balancen. Efter nogle dage ﬁk han en stor plamage med blærer på
huden, som både sved og gjorde ondt. De stoffer, han havde sprøjtet
med, var malathion og perfekthion. Det er nervegifte, som kan optages gennem huden eller ved indånding. Kommer man – som her
– kun i lettere kontakt med dem, fremkalder de spyt, tårer, rystelser,
mavesmerter og opkastning. Men i større doser kan forgiftningen
være dødelig.

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Vidste du







• At Bispebjerg Hospital har
en landsdækkende ”giftlinje”,
som er døgnbemandet med
en stab af speciallæger og
-sygeplejersker. Nummeret er
8212 1212.

En rullestol angiver en anmeldt alvorlig arbejdsulykke i 2009, 100 i alt.
I 2008 blev der i alt anmeldt 142 alvorlige arbejdsulykker.
De røde rullestole angiver antallet af anmeldte arbejdsulykker til dato i
2010. En alvorlig arbejdsulykke har medført amputation, knoglebrud eller
omfattende skader på legemet.

• At giftlinjen i 2009 modtog
cirka 15.000 opkald.

Aktuelle råd
• Anvend altid de nødvendige personlige værnemidler, som handsker, ansigtsskærm, støvler og overtræksdragt fra start til slut.
• Gift på huden fjernes straks med vand og sæbe (minus sæbe
ved ætsning).
• Se ikke tiden an, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning.
• Ved åndedrætsbesvær, sløvhed, kramper eller bevidstløshed,
ring direkte til 112.
• Hav navn på sprøjtemidlet og aktivt stof parat, så der hurtigt kan
gives modgift.
• Brug aldrig forbudte sprøjtemidler.

Læs mere om ulykken på
www.barjordtilbord.dk
www.landbrugsulykker.dk
Annonce nr. 20 af 46

• At ulykker med kemiske
stoffer i landbruget udgjorde
2 procent af 2.600 ulykker i
perioden 1998-2006.

