
Nekoč strah pred otroško paralizo, danes pred cepljenjem, je 

bil naslov mednarodnega simpozija, ki so ga v torek, 13. oktobra 2015 
organizirali v Novi gorici:  
 

Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani, 
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« N. Gorica, Oddelek za invalidno 

mladino Stara Gora, 
Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim nenalezljivim boleznim ko-RAK.si 

in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, študentje 
Medicinske fakultete Ljubljana. Člane Društva paralitikov Slovenije Paras  pa je 

povabil na simpozij član DPS Paras in predsednik Medobčinskega društva 
invalidov Goriške  mag. Valter Adamič iz Nove Gorice. 

 
Najprej smo spremljali  predstavitev zgodovine Stare gore, ki jo je preko Skypa 
predstavil slovenski študent medicine, ki je na izobraževanju v Berlinu, saj se je 
prav Stari Gori zdravilo preko 150 hudo telesno prizadetih otrok od otroške 
paralize.  
 
Otroška paraliza je bolezen, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja v obliki 
epidemije,  izbruhnila na območju Slovenije in za seboj pustila zelo težke 
posledice. V slabem desetletju je zbolelo preko tisoč otrok, umrlo jih je blizu 
sto. Tisti, ki so preživeli, so utrpeli hudo in trajno invalidnost. V času najhujše 
epidemije še ni bilo na voljo cepiva, s katerim bi bolezen lahko preprečili. To je 
bilo prvič na voljo šele leta 1957. Od takrat naprej so pri nas vsi otroci redno 
cepljeni po programu obveznega cepljenja.  
 

Simpozij so nadaljevali strokovnjaki različnih področij medicine, skozi zgodovino 
obravnave otroške paralize, osvetlili in spomnili so na pomen rednega 
cepljenja, ne le proti otroški paralizi, temveč tudi proti ostalim nalezljivim 
otroškim boleznim. Prav cepljenje je edini zares učinkovit način preprečevanja 
bolezni, ki so sicer v še nedavni zgodovini vzele na tisoče otroških življenj.  
Danes pa se vse bolj ustvarja zavajajoč vtis, da teh bolezni ni več, zato tudi 
cepljenje ni več potrebno in je posledično tudi nasprotovanja v javnosti vedno 
več. 
  
Okrogla  miza  pa je ob koncu simpozija predstavila  skupno sodelovanje med 
stroko in osebami, ki so prebolele otroško paralizo in se srečujejo s posledicami 
otroške paralize, ki se odražajo  v  »postpoliu sindromu« – zdravstvenih 
težavah, ki se kažejo v napadih utrujenosti, kontinuiranem pešanju mišične 



moči, občasnih ali stalnih bolečinah v mišicah in sklepih, težavah pri hoji ter o 
preobčutljivosti na mraz.  
 
Pomembno je, da ob mednarodnem dnevu otroške paralize, 24. oktobru, 
spregovorimo in opozorimo na bolezen, ki je zaznamovala z invalidnostjo kar 
veliko število  ljudi za vse življenje in je danes že skoraj pozabljena. 
Svetovna zdravstvena organizacije pa je v začetku letošnjega septembra 
sporočila, da so v Ukrajini odkrili dva primera otroške paralize, kar sta prva 
primera te bolezni v Evropi po letu 2010. 
 
Takih in podobnih srečanj si lahko samo želimo, s strokovnimi razlagami in 
izkušnjami bomo lažje opozarjali na bolezen in njene posledice, tako v društvu, 
stroki in medijih.  
 
Marija Gradišar, članica Programskega odbora RTV za problematiko 
programskih vsebin za invalide  
 
 
 
 


