
Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Che-

micals Agency-ECHA), Nisan-Eylül 2017 

döneminde bir fizibilite çalışması yapmış-

tır. Çalışmaların sonucunda, ECHA tarafın-

dan yönetilen merkezi bir portal üzerinden 

bildirimlerin toplanması ve gönderilmesi 

önerildi. Aralık 2017’deki ECHA Yönetim 

Kurulu kararına istinaden, şirketlerden 

gelen bildirimlerin, atanan kuruluşlara (ve 

belirlenen zehir merkezlerine) gönderil-

mesini ve denetim amacıyla bildirimlerin 

merkezi olarak depolanmasını sağlayan 

bir AB portalı geliştirilmektedir. Ancak, 

üye ülkeler kendi ulusal bildirim sistemle-

rini de geliştirebilirler. 

Potansiyel olarak zehirleyici bir madde / 

kimyasal madde hakkındaki bilgiler, bileşi-

mi Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tara-

fından sağlanan bir veri tabanına yüklenerek ve her bir ürü-

nün bir Birleşik Formül Tanımlayıcısı (UFI) ile etiketlenmesi ile 

yapılacaktır. UFI, Ulusal Zehir Merkezleri sayesinde, gereksiz 

aşırı tedaviyi azaltarak, yeterli tıbbi müdahalenin sağlanması 

için ürünü ve bileşimini tam olarak tanımlayabilecektir.

Zehir Merkezleri bildirim (PCN) portalı, endüstrinin tehlikeli 

karışımlar hakkında bilgi hazırlaması ve sunması için çevrim 

içi bir araçtır. PCN portalı üzerinden gönderilecek olan bil-

giler, farklı üye ülkelerdeki tıbbi personele sunulan bilgiler-

deki tutarsızlıkları azaltmak için uyumlu bir 

PCN formatına dayanmaktadır.

Portalın ilk sürümünün 2019 yılının başla-

rında başlaması bekleniyor. Bununla bir-

likte, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), 

beton karışımlarının nasıl kaydedileceğini 

açıklayan bir kılavuz hazırlamaktadır.

Zehir Merkezleri İlerleme Raporu: İş bir-

liği Çalışması 

28 Ocak’ta AB Komisyonu, “Wood” firması 

tarafından hazırlanan bir “ilerleme” raporu 

yayımladı. Çimento hariç, bütün inşaat mal-

zemesi sektörü bu konuda ayrıntılı bilgi ver-

miş olsa bile, kısıtlı inşaat sektörü girdileri 

ve etkisi dikkate alınmıştır. Olumlu bir nokta 

“karşılaştırılabilir MIM (karışım içindeki ka-

rışımlar)” yaklaşımından ve “tekil UFI”den bahsedilmektedir.  

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) diğer sektörlerle iş birliği-

ne devam edecek ve 13 Şubat’ta Avrupa Komisyonu tarafından 

düzenlenen özel bir çalıştaya katılacaktır.

Kaynaklar:

• https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

• https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/222 

84544/22295820/ufi_developers_manual_en.pdf/ 

9d47a5c9-ba58-4b5c-8101-7d5610928035

Zehir Merkezleri 

Poison Centers

European Chemicals Agency (ECHA) 

conducted a feasibility study in the  

April-September 2017 period. Upon the 

study, it was suggested that notifications 

are gathered and submitted via a central 

portal managed by ECHA. In view of the 

ECHA Board of Directors Resolution 

dated December 2017, an EU portal that 

ensures that the notifications delivered 

from companies are forwarded to the 

appointed institutions (and designated 

poison centers) and stored centrally for 

inspection purposes is being developed. 

However, member states might also 

develop their own national notification 

systems. 
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