
24. oktober - svetovni  dan otroške  paralize   

Virus otroške paralize še ni izkoreninjen. Svetovna zdravstvena organizacija je že pred 25 leti 
napovedala ta cilj, a jim to, žal, do danes še ni uspelo. Virus, ki povzroča otroško paralizo,  je ostal 
prisoten v najmanj treh državah – Pakistanu, Nigeriji in Afganistanu. V minulih dveh letih so o novih 
primerih okužb poročali tudi od drugod. Otroška paraliza se iz naštetih t. i. endemičnih držav še 
vedno lahko razširi po vsem svetu, enako kot se je v države, od koder prihajajo zadnja poročila. To so 
Somalija, Kenija, Etiopija, Kamerun, Sirija in Izrael. Iz Sirije, kjer je precepljenost zaradi vojnih razmer 
padla pod 70 odstotkov, virus zlahka prinesejo številni begunci, za okužbo je ogrožen vsak, ki tja (ali v 
kakšno drugo državo med naštetimi) potuje. Kaj pa Slovenija? 
 
Kot so opozorili z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), možnosti vnosa bolezni v države Evropske unije ni 
mogoče povsem izključiti predvsem zaradi beguncev, ki iščejo zatočišče na evropskem kontinentu. 
Vendar bi bilo tudi ob njihovem morebitnem prihodu v Slovenijo razširjanje bolezni pri nas zaradi 
velikega deleža cepljenih ljudi (to je okoli 95 odstotkov) manj verjetno. Necepljeni pa bi lahko zbolel. 
Virus je visoko patogen, kar pomeni, da se zelo hitro širi. 
 
Zakaj smo  nekateri zboleli, če pa  smo bili cepljeni? Razlag je več. Takrat je k nam zašel tip 2 tega 
virusa, hkrati pa smo v tem času uporabljali cepivo, ki je učinkovalo le pri približno 70 odstotkih 
cepljenih. Torej približno tretjina, kljub mnogokratnim odmerkom, ni razvila imunosti na ta virus. To 
cepivo je bilo t. i. živo in je – sicer redko, pa vendarle – lahko tudi sprožilo paralitične oblike 
poliomielitisa. Od leta 2003 pri nas cepijo s t. i. mrtvim cepivom, ki paraliz ne povzroča. 
 
Kdor se okuži z virusom otroške paralize in bolezen brez (hujših in trajnih) posledic preboli, postane 
imun na ta virus in težav nima več. Kot se je izkazalo, pa žal ni tako pri tistih, ki so po okužbi že tako 
bolj prizadeti. Pri precejšnjem deležu tistih, ki so v otroštvu preboleli hujšo obliko otroške paralize, se 
od 15 do 40 let pozneje pojavijo nove težave, ki jih imenujemo post polio sindrom. Te težave so 
mišična slabost, bolečine v mišicah in sklepih, atrofija in utrujenost. Za obolele je zelo pomembna 
čimprejšnja prepoznava tega sidroma in takojšnja ustrezna rehabilitacija. 
 
Cepljenje proti otroški paralizi je pri nas obvezno. Precepljenost mora ostani na ravni vsaj 95 
odstotkov, da se lahko izognemo izbruhom ob morebitnem vnosu virusa v našo državo. 
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