Otravy metylalkoholem
informace pro ČTK

Dne 13.9.2012 proběhla v 16,00 hod na KHS MSK operativní porada za účasti ministra
zdravotnictví ČR, policejního prezidenta, hejtmana MS kraje, náměstka ministerstva vnitra a
zástupců Policie ČR, Celní správy ČR, České obchodní inspekce, Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, Hasičského záchranného sboru, zdravotního odboru Krajského úřadu
MSK. V průběhu jednání byla hodnocena účinnost mimořádného opatření a dosavadní
zkušenosti s jeho aplikací při práci v terénu. Byly diskutovány další možnosti jednotného
postupu. Závěrem proběhla tisková konference.
KHS MSK denně posílá aktuální informace o vývoji situace na Ministerstvo zdravotnictví
ČR, a to včetně informací z kontrolní činnosti poskytovaných Policií ČR, Celní správou ČR,
Hasičským záchranným sborem, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Českou
obchodní inspekcí.
Aktuální informace jsou pravidelně podávány rovněž prostřednictvím internetu www.khsova.cz a všech typů médií.
Počty provedených kontrol ke dni 13.9.2012:
KHS
Policie ČR
Celní správa ČR
SZPI
ČOI

183
206
202
196
19

Nejčastější zjišťované nedostatky:
-

chybějící nabývací doklady, dodací listy

-

láhve či jiná balení bez kontrolních pásek (kolků), popř. se špatně nalepenými či
poškozenými kontrolními pásky

-

lihoviny nebyly opatřeny označením šarže

V průběhu kontrol bylo doposud odebráno téměř 200 vzorků, z nichž u 1/6 byla zjištěna
přítomnost metanolu. Další analýzy se provádějí.
Provádějí se rovněž kontroly dodržování mimořádného opatření ministra zdravotnictví.
Porušení dodržování tohoto mimořádného opatření bylo zjištěno v 7 případech.
K datu 14.9.2012 bylo v MS kraji hospitalizováno celkem 17 osob, je potvrzeno 10 úmrtí na
intoxikaci metanolem. Jednalo se o 13 mužů a 4 ženy.
Pacienti byli a jsou hospitalizováni v Nemocnici Havířov, MNO (Nemocnice Fifejdy),
Fakultní nemocnici v Ostravě, v Nemocnici Třinec-Podlesí, v Bohumínské městské
nemocnici a ve Slezské nemocnici Opava.
Na KHS byla zavedena telefonní infolinka - 595 138 179 (v pracovní době).
V sídle IBC Ostrava (Integrované bezpečnostní centrum) byla zajištěna nepřetržitá (24
hodinová) přítomnost pracovníka KHS z důvodu podávání informací občanům, a to včetně
kontaktní telefonické linky 950 739 943.

Situace dosud není uzavřena, vývoj je neustále sledován a hodnocen. Z tohoto důvodu jsou
denně svolávány koordinační schůzky zainteresovaných kontrolních orgánů za účelem
dohodnutí dalšího integrovaného postupu. Aktuální informace jsou neprodleně poskytovány
prostřednictvím webových stránek KHS MSK.

