Jed na potkany v Petržalke nestraší len psíčkarov, ale aj rodičov: Bojíme
sa o naše deti!
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Betka (29) s dcérou Leou (11 mesiacov)
| Okrem psičkárov prežívajú krušné chvíle plné strachu aj rodičia detí. Jedovaté granuly môžu byť
totiž stále roztrúsené po najväčšej mestskej časti.
Riziko, že dieťa skonzumuje jed na potkany, je preto stále veľmi vysoké. Konzumácia jedu môže
spôsobiť ukrutné bolesti, ba až smrť. Petržalčania musia v týchto dňoch dávať na svoje ratolesti oveľa
väčší pozor ako zvyčajne. Jedom na potkany, ktorý roztrúsil v niektorých častiach Petržalky neznámy
páchateľ, sa už otrávili desiatky štvornohých miláčikov. Psičkári otravu objavili na Černyševského ulici,
Farského, Wolkrovej, Vavilovovej, Vlasteneckom námestí a Pifflovej.
Veterinári ošetrujú postihnuté psíky, ktoré nebezpečný jed skonzumovali počas prechádzky. Na
trávnatých plochách sa často hrávajú aj deti. Nie je ničím výnimočným, že pri malej nepozornosti
rodičov vezmú zo zeme a vložia si do úst čokoľvek. Znepokojené mamy a otcovia tak majú plné právo
obávať sa o zdravie a životy svojich potomkov. Mestská časť Petržalka však zatiaľ v tejto veci
nevykonala žiadne opatrenia.
"Situáciu stále prešetrujeme. Oslovili sme kompetentné orgány, ktoré môžu v tejto veci konať.
Informácia o otravách sa nám zatiaľ nepotvrdila, takže vo veci nemôžeme nijako zakročiť," vysvetľuje
nečinnosť mestskej časti hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.
Rodičia majú plné právo obávať sa o deti. "Otrava totiž môže spôsobiť krvácanie zo slizníc
dýchacích ciest či v tráviacom trakte," potvrdzuje nebezpečenstvo jedu lekárka Etela Janeková.
Dodala, že usmrtenie po požití jedu býva zriedkavé. Také šťastie však nemal päťročný yorkshirský
teriér Budy, ktorý na následky otravy jedom na potkany v stredu uhynul.
Betka (29) s dcérkou Leou (11 mesiacov) a psíkom Majkym:
- Bojím sa o svoju malú. Voči psíčkarom je rozsypanie jedu neohľaduplné. Páchateľovi asi
prekáža, že štekajú, a že lúdia nezbierajú exkrementy, ale nie všetci sú takí. Jed však nie je riešenie,
pretože je to nebezpečné.
Betka (29) s dcérou Leou (11 mesiacov)Autor - Marián Hertz
Matej (49) a dcéra Lea (7):
- Máme strach, a tak sme začali chodiť len na vyhradené detské ihriská.
Matej (49) a dcéra Lea (7)Autor - Marián Hertz
Čo spôsobuje otrava?
Otrava jedom na potkany vyvoláva veľmi bolestivé stavy. Bežné príznaky sú slabosť, tupé bolesti
brucha či ťažkosti s dýchaním. Otrava vyvoláva aj krvácanie, pretože jed narúša zrážanlivosť krvi. Ide
hlavne o krv v moči, krv v stolici alebo dýchacom trakte. Ochorenie sa lieči podávaním vitamínu K1 a
aktívneho uhlia.
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