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Mit kell róla tudni? 
 

 

A zöld dohány betegség (GTS – Green 

Tobacco Sickness) egy lehetséges 

kockázat azok számára, akik munkájuk során 

zöld dohány növénnyel érintkeznek. Ez egy 

eddig nem kellően dokumentált és gyakran 

tévesen diagnosztizált betegség, mivel sokan, 

akiknél ez problémát okoz, nem képesek 

helyesen értelmezni a betegséget vagy annak 

okát.   

A zöld dohány betegség a nikotinmérgezés 

egyik formája, amelyet nedves, friss, zöld 

dohánnyal való érintkezés válthat ki. A 

növényben lévő nikotin összekeveredve a  

leveleken lévő nedvességgel közvetlen 

érintkezés esetén felszívódik a munkás bőrén 

keresztül akkut nikotin-mérgezést és ezzel 

kapcsolatos tüneteket okozva. 

Tünetek 

A zöld dohány betegség jellegzetes tünetei az 

émelygés, hányás, általános gyengeség, szédülés, 

gyomorgörcs, nehéz-légzés, sápadtság, túlzott 

izzadás, vérnyomás és szívritmus ingadozás. Ezek a 

tünetek nagyon hasonlóak a hőguta vagy a 

növényvédő szerek által okozottakhoz, és emiatt a 

zöld dohány betegséget gyakran 

félrediagnosztizálják.  

Ezek a tünetek már a munka kezdete után 1 

órával is jelentkezhetnek és akár 12-48 órán 

keresztül is fennállhatnak. Ez a betegség nem okoz 

közvetlen életveszélyt és csak néhány eset igényel 

orvosi ellátást a hányás következtében fellépő 

folyadékveszteség okozta kiszáradás miatt. A zöld 

dohány betegség legyengíti a szervezetet, 

diszkomfort érzetet okoz és gyengíti a 

termelékenységet.  
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SZÁNDÉKUNK A MEGELŐZÉS          Hogyan kerülhetjük el? 
 

 
 

 Képezze magát és másokat a zöld dohány 

betegség okairól és tüneteiről  
 
 

 Viseljen hosszú ujjú inget, kesztyűt és/vagy 

esőkabátot, hogy minimálisra csökkentse a 

zöld növénnyel való közvetlen 

érintkezésnek kitett bőrfelületet. Azonban 

ügyeljen arra, hogy nehogy túlmelegedjen.  

 

 Időnként cserélje le a nedves, vagy 

dohánynedvvel átitatott ruhadarabokra. Ha 

megoldható, naponta max. 7 órában 

végezzen betakarítást.  

 Amikor lehetséges, dolgozzon hűvös, 

száraz körülmények között. Addig ne 

kezdje el a munkát, amíg a dohánylevelek 

fel nem száradtak.  
 

 Időként tartson munkaközi szünetet, mert a 

zöld dohány betegség előfordulása a fizikai 

munka mennyiségével nőhet.  

 A dohánnyal való munka után meleg 

szappanos vízzel mossa meg a kezét és a 

testét. 

 

Hogyan alakul ki? 

 

A dohány növényben található nikotin vízben oldódik 
és így kiül a levelek felületére eső, harmat vagy a 
növény párologtatása során. Innen a nikotin a bőrön 

keresztül felszívódva közvetlenül a véráramba jut, 
szétterjedve az egész testben. A nikotin változást idéz 

elő az agy egyes részeiben, hányási reflexet okoz, 
ingerli a gyomor-bélrendszeri szerveket, amely 
következménye lehet az émelygés és gyomortájéki 
görcsök.   

 

Melyek a kockázati 

tényezők? 

 

A zöld dohány betegség beazonosított kockázati 

tényezői az életkor, környezeti feltételek, személyes 
dohányfogyasztás, és az elvégzett munka fajtája.  

A meleg, nedves körülmények között dolgozó 

munkások körében nagyobb valószínűséggel alakul ki, 
mert a meleg és a magas páratartalom a nikotint a 
dohánylevél felszínére hozza, valamit a magas 

környezeti hőmérséklet elősegíti a bőrön keresztüli 
felszívódást is.  

A zöld dohány termesztésekor előforduló néhány 
munkafolyamat szintén növeli a zöld dohány betegség 
kialakulásának kockázatát. A legnagyobb kockázatot a 
dohánytörés jelenti, amit a pajta betöltés követ. 

Amennyiben a törést kézzel végzik, a munkások a letört 
leveleket a testükhöz közel tartják, amikor a sérült 
kocsányból kiömlő nikotin eláztatja a ruházatukat is, 
ezáltal a nikotin hosszú ideig marad a bőrükön. A 
nikotin közvetlen vagy hosszabb ideig tartó érintkezése 

a bőrrel szintén növeli a betegség kialakulását. Ezen 
felül, a dohányban végzett kézi munka során előforduló a 
bőrön keletkező vágások vagy karcolások egy másik 
közvetlen lehetőséget adnak arra, hogy a nikotin 
bekerüljön a véráramba.   

 

Hogyan kezelhető? 

 

Többfajta recept nélkül kapható gyógyszer elérhető, 

amelyet a zöld dohány betegség kezelésére lehet 
használni. Mielőtt bármilyen gyógyszert bevenne, 
konzultáljon az orvosával vagy gyógyszerészével.  

A zöld dohány betegséget megfelelő óvintézkedések 
betartásával el lehet kerülni. Ehhez elsődlegesen az kell, 

hogy az emberek tudjanak arról, hogy a növény, amivel 
dolgoznak, betegséget okozhat. Ez a tájékozódás a 
megelőzés legjobb eszköze. Kérem, hogy oktassa ki erről 
mindazokat, akik a munkájuk során zöld dohánnyal 
érintkeznek, mert nekik tudatában kell lenniük ennek a 
potenciális munkakockázatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


