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Existuje znepokojenie, či ľudia, ktorí prekonali detskú obrnu, sú viac náchylnejší k infekcii spôsobenej 
koronavírusom. V snahe vyriešiť tieto obavy a poskytnúť niekoľko usmernení medzinárodná 
organizácia PHI (Post-Polio Health International) vydala nasledujúce vyhlásenie. 
 
Globálna situácia s pandémiou vyvolanou koronavírusom sa prudko mení. To, čo vieme dnes, 
o týždeň, či mesiac platiť nebude. Odborníci, i laická verejnosť si kladú otázky týkajúce sa 
koronavírusu, a to vrátane tých, ktorí prežili detskú obrnu.  
 
Niektoré skutočnosti, ktoré sú však nemenné, sú tieto: 

1. Detská obrna a jej neskoré dôsledky samy osebe nespôsobujú imunitný kompromis. Preto 
„obrnári“ nie sú viac náchylnejší na infekciu koronavírusom, alebo sa u nich nevyvinú 
vážnejšie komplikácie ako u ostatných ľudí. 

2. Väčšina osôb, ktorá má následky po prekonanej detskej obrne je však staršia ako 60 rokov, 
čo nás stavia do kategórie „s vyšším rizikom“ s väčšou pravdepodobnosťou výskytu 
závažných chorôb po infikovaní vírusom ako u mladších ľudí. 

3. Ľudia s prekonanou detskou obrnou, ktorí mali s pôvodnou chorobou postihnuté dýchacie 
svaly a / alebo v súčasnosti majú akékoľvek problémy s dýchaním, sú „vysoko rizikoví“, keď 
ochorejú na akúkoľvek infekciu dýchacích ciest, vrátane koronavírusov. 

4. Rovnako ako v prípade osôb, ktorí nikdy nemali detskú obrnu, ak pacient, ktorý prežil detskú 
obrnu, má cukrovku, ochorenie srdca, závažné ochorenie obličiek alebo ak má zníženú 
imunitnú odolnosť z dôvodu zdravotného stavu alebo určitých liekov, existuje vysoké riziko 
vzniku komplikácií, ak sa nakazí COVID-19. 

 
Ako je známe, poliomyelitída (z gréckych slov polio - „sivá“ , myelos -„kostná dreň“ a itis -„ zápal“) 
mohla trápiť ľudstvo už od staroveku. Stĺpový náhrobok s plastickou výzdobou vyobrazuje egyptského 
kňaza Ruma (približne 1400 rokov pred n.l.) so skrátenou, atrofickou, chabou pravou dolnou 
končatinou, čo sa považuje za jedno z prvých zobrazení detskej obrny. Múmia faraóna Siptaha (z 
1200 rokov pred n.l.) vykazuje deformitu ľavej dolnej končatiny, veľmi podobnú Rumovej.  
 
Prvý klinický opis choroby pochádza z roku 1789 od britského lekára Michaela Underwooda. Jakob 
Heine, nemecký ortopéd, ju v roku 1840 uznal za chorobnú jednotku. Karl Landsteiner a Erwin Popper 
identifikovali poliovírus v roku 1908 a o 40 rokov neskôr John Enders, Thomas Weller a Frederick 
Robbins dokázali vykultivovať poliovírus v bunkových tkanivových kultúrach, za čo získali v roku 1954 
Nobelovu cenu za medicínu. Tento prielom uľahčil výskum vakcín a prvá inaktivovaná vakcína proti 
detskej obrne, ktorú vyvinul Jonas Salk a jeho tím, získala licenciu v roku 1955. O šesť rokov neskôr 
vyvinul Albert Sabin a jeho tím živú atenuovanú orálnu vakcínu proti detskej obrne.  
 
Pretože rozsiahle imunizačné kampane dosiahli pokrok v odstraňovaní regionálnej detskej obrny v 
Amerike, Svetové zdravotnícke zhromaždenie vyhlásilo v roku 1988 za cieľ globálnu eradikáciu 
detskej obrny. Prostredníctvom partnerstva medzi spoločnosťami Rotary International, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO), Detským fondom OSN, Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb 
a Nadáciou Billa a Melindy Gatesovej dosiahla globálna iniciatíva na odstránenie detskej obrny v 
celosvetovom meradle pokles výskytu detskej obrny o 99,9%. V súčasnosti sa prenos divého 
poliovírusu vyskytuje iba v Afganistane (celkový počet hlásených prípadov v roku 2019 zostáva 29) a 
v Pakistane (počet prípadov do roku 2020 je 30, pričom celkový počet v 2019 zostáva 146 prípadov, 
bolo tam hlásených 13 nových prípadov cirkulujúceho poliovírusu typ 2 získaného z vakcíny. V 4 zo 6 
regiónov WHO formálne vyhlásila odstránenie pôvodného divého poliovírusu. Z troch druhov 
poliovírusu bol divý poliovírus typu 2 vyhlásený za globálne eradikovaný v roku 2015 a divý poliovírus 
typu 3 sa nezistil od roku 2012. Úlohou zostáva eliminovať iba 33 prípadov divého poliovírusu typu 1.  
 
Pandémia COVID-19 si vyžaduje celosvetovú solidaritu. Globálna iniciatíva na eradikáciu obrny 
(Global Polio Eradication Initiative - GPEI) s tisíckami pracovníkov v oblasti obrny a rozsiahlou 
laboratórnou sieťou má morálny imperatív zabezpečiť, aby sa tieto zdroje použili na podporu krajín v 
ich pripravenosti. V Nigérii, Pakistane a Afganistane, kde majú pracovníci GPEI v oblasti obrny značné 
skúsenosti, sa podieľajú na dohľade nad COVID-19 v odbornej príprave zdravotníckych pracovníkov, 
sledovaní kontaktov, komunikácii o rizikách a podobne. Americké strediská pre kontrolu a prevenciu 



chorôb, hlavný partner GPEI, nasadili dobrovoľníkov programu „Prestaň prenášať obrnu“ (Stop 
Transmission of Polio programme - STOP), ktorí už pracujú na eradikácii obrny v 13 krajinách, na 
prípravy na zvládnutie pandémie COVID-19.  
 
Pracovníci GPEI sú si vedomí, že núdzová situácia COVID-19 znamená, že niektoré aspekty 
programu eradikácie obrny budú ovplyvnené. GPEI v súčasnosti dokončuje operačné usmernenia a 
pohotovostné plány pre program eradikácie obrny s cieľom určiť, ktoré aktíva sa môžu nasadiť proti 
šíreniu COVID-19, a určiť, ktoré rozhodujúce činnosti musia pokračovať, ak sa má obrna eradikovať.  
 
V rámci solidarity s najzraniteľnejšími skupinami sa program pre boj proti obrne bude deliť o svoje 
aktíva, aby zabezpečil čo najrýchlejšie porazenie tejto novej epidémie. Ich úloha eradikovať obrnu je 
stála, avšak ich záväzok v týchto časoch je spoločne bojovať aj proti COVID-19. 
 


