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Kontrola zatru? produktami biobójczymi w Polsce regulowana jest na poziomie
ustawy o produktach biobójczych [1] tj. zgodnie z art. 40-43 przedmiotowej ustawy
oraz rozporz?dzenia nr 528/2012 [2].
Odpowiedzialno?? za kontrol? zatru? produktami biobójczymi na?o?ona zosta?a
na o?rodki konsultacji i informacji toksykologicznej. O?rodki te, maj? obowi?zek
pracy w systemie ci?g?ym 24 godziny na dob? przez ca?y rok, zapewniaj?c
ca?odobow? konsultacj? medyczn? w zakresie zatru? produktami biobójczymi z
lekarzem specjalist? w dziedzinie toksykologii klinicznej.
Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li? w drodze rozporz?dzenia cztery
o?rodki toksykologiczne odpowiedzialne za kontrol? zatru? produktami
biobójczymi zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. w
sprawie wykazu o?rodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrol? zatru?
produktami biobójczymi. [3]
1. Pomorskie Centrum Toksykologii w Gda?sku,
2. Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych
Uniwersytet Jagiello?ski Collegium Medicum w Krakowie,
3. O?rodek Informacji Toksykologicznej Oddzia? Toksykologii im. dr
Wandy B?e?skiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu,
4. O?rodek Kontroli Zatru? Warszawa w Halinowie
wraz z okre?leniem województw, na terenie których s? one w?a?ciwe do kontroli
zatru?.
O?rodki toksykologiczne maj? za zadanie gromadzenie zg?osze? przypadków
podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym. Zbieranie,
rejestracja i archiwizacja ww. zg?osze? dokonywana jest za pomoc? formularza
zg?oszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem
biobójczym. Informacje zawarte w formularzu zawieraj?: imi? i nazwisko albo
nazw? (firm?) podmiotu odpowiedzialnego albo posiadacza pozwolenia, p?e? i
wiek osoby, która uleg?a zatruciu, okoliczno?ci w jakich dosz?o do zatrucia oraz
opis nast?pstw zdrowotnych powsta?ych w wyniku nara?enia na dzia?anie
produktu biobójczego.
Na podstawie informacji zawartych w poszczególnych formularzach o?rodki
toksykologiczne sporz?dzaj? raporty, które co sze?? miesi?cy przekazywane s?
Prezesowi Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
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Produktów Biobójczych. Informacje zawarte w raporcie obejmuj?: dane o
produktach biobójczych, osobach, które uleg?y zatruciu, okoliczno?ciach, w jakich
dosz?o do zatrucia oraz opis nast?pstw zdrowotnych powsta?ych w wyniku
nara?enia na dzia?anie produktu biobójczego.
Minister Zdrowia okre?li? w drodze rozporz?dzenia w sprawie gromadzenia
informacji o przypadkach zatru? produktami biobójczymi [4], zarówno wzór
formularza zatrucia, wzór raportu o zg?aszanych przypadkach zatru? produktami
biobójczymi, szczegó?owy zakres informacji o zg?oszonym zatruciu produktem
biobójczym, sposób gromadzenia i archiwizowania danych o przypadkach zatru?
produktami biobójczymi, a tak?e sposób i tryb finansowania kosztów zwi?zanych z
ww. czynno?ciami.
Prezes Urz?du w ramach wspó?pracy przekazuje o?rodkom toksykologicznym
karty charakterystyki produktów biobójczych, a je?eli nie jest ona wymagana dane
o sk?adzie jako?ciowym i ilo?ciowym produktu biobójczego oraz imi? i nazwisko
lub nazw? oraz adres albo nazw? (firm?) oraz adres siedziby posiadacza
pozwolenia lub podmiotu odpowiedzialnego. Dane te mog? by? wykorzystywane
przez o?rodki toksykologiczne wy??cznie w celach leczniczych i
zapobiegawczych, w przypadkach stwierdzenia lub podejrzenia zatrucia
produktem biobójczym. Dane i informacje przekazywane s? o?rodkom co
3 miesi?ce oraz w ka?dym przypadku wyst?pienia zatrucia takim produktem
biobójczym, którego dane nie zosta?y jeszcze przekazane o?rodkom
toksykologicznym, na ka?de ich ??danie.
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