
Токсиколог Драган Јоксовић: Сузавац отворио врата за коронавирус, то ћемо обилно платити у наредним данима
понедељак, 13 јул 2020 14:55

Некадашњи начелник Националног центра за контролу тровања на Војно медицинској
академији токсиколог Драган Јоксовић изјавио је у емисији Студио Н1 Ливе да су на
протестима у Београду "створени најбољи могући услови за развој свих присутних
инфекција које се у том тренутку ту налазе".

  

  

“Сузавац и кијавац су бојни отрови , и према најгрубљој подели деле се на оне за
убијање и за онеспособљавање. Сузавци и кијавци спадају у групу за привремено
онеспособљавање. Има их неколико врста. Они иритирају слузнице очију, носа, уста и
респираторног тракта. У неким ситуацијама, нарочито у затвореном простору, могу
довести до озбиљних физиолошких поремећаја, па чак и до смрти”, објашњава Јоксовић
за Н1.

  

Према његовим речима, оно што видимо последњих дана на улицама је, претпоставља,
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огромна количина баченог “ЦС”-а.

  

“Он би, због разлагања могао да буде веома незгодан. Ови отрови се називају и
‘полицијски’, јер их скоро све земље света користе за спречавање нереда. Ако већ имамо
надражај, и ако имамо оштећење слузнице свих поменутих органа, ако се оне повреде,
то су отворена врата за улаз инфекције”, наводи Јоксовић.

  

Он упозорава да у ситуацијама које су се десиле претходних дана, када се не носе
маске, а када дође до обилног лучења сузница или пљувачке “врата за корону су
отворена”, као и да ћемо то “обилно платити у наредним данима”.

  

Toksikolog sa VMA dr Joksović o tome šta radi suzavac u doba korone pic.twitter.com/BoXMQ
bIC3Z

— Žaklina Tatalović (@zaklina_prva) July 13, 2020    

“Не смо ни да заборавимо панику. Подсетићу да је на чувеној утакмици на Хејселу преко
170 људи погинуло управо због панике. Претпостављам да су се наши демонстранти
навикли на сузавац, па не праве стампедо. Хоћу да кажем да су ово најбољи могући
услови за развој свих присутних инфекција које се у том тренутку ту налазе”, наглашава
Јосковић.

  

Говорећи о најбољем начину да се санирају последице удахнутог сузавца, односно да ли
је добро да се очи испирају водом, он одговара: “Бежанија! Основна ствар је побећи из
свега тога. Испирање водом може и да одмогне, тако да то не треба радити. Треба се
што пре склонити из те зоне”.

  

(Н1)
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