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Informace Evropské Polio-iniciativy (registrovaného sdružení)

Ochrana proti  dětské obrně: 

Očkování patří mezi nejdůležitější obran-
né prostředky, které mají lékaři k dispozici. 
Cílem je zabránit šíření nakažlivých cho-
rob.

V roce 1961 onemocnělo v SRN dětskou 
obrnou (Poliomyelitis) 4 700 dětí, kdežto 
v roce 1965 po provedení plošného očkování 
jich bylo méně než 50. Po té se objevi-

lo onemocnění už jen výjimečně a viditel-
né následky nemoci se z běžného života 
společnosti téměř vytratily.

Poliomyelitis je vysoce nakažlivá nemoc 
doprovázena vysokými teplotami. Polio-viry 
napadnou u nenaočkovaných jedinců míchu 
respektive nervové buňky řídící svaly a ve-
dou k celoživotním následkům, jako je ochr-
nutí, zápal mozkových blan, zástava dechu, 
což může vést až ke smrti.
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Po dlouhých letech, kdy zůstává stav paci-
enta neměnný, přichází nové onemocnění 
– Post-post-syndrom, PPS (nazývaný také 
Post-polio-motoneuron-syndrom, PPMS). 
To znamená další zhoršení: přibývající 
svalová slabost částí těla, která nebyla 
dříve zasažena a další často silná, nesne-
sitelná bolest, také rychlá únava až úplné 
vyčerpání.

Existují tři různí strůjci Poliomyelitis: Typ 1 = 
Brunhilde, typ 2 = Lansing a typ 3 = Leon.

Infekce jednoho ze tří typů nechrání od další 
možné infekce jedním z obou zbylých typů.

Poliomyelitis není bohužel, jak se očekávalo, 
zcela pokořena. Ve spoustě států na světě 
se tato nemoc neustále vyskytuje a může být 
do států západní Evropy opět přenesena. 
Ochranu před dětskou obrnou nabízí pou-
ze očkování. To je také neustále podporo-
váno Institutem Roberta Kocha v Berlíne. 
Institut doporučuje základní očkování podle 
očkovacího kalendáře pro novorozence, děti 
a mladistvé.

Právě novorozenci a malé děti musí být 
ochráněni co nejdříve, neboť jejich imu-
nitní systém není ještě dostatečně vyvi-
nut. U dětí probíhají často infekční nemoci 
závažněji, proto by měly být před nástupem 
do školky náležitě ochráněny. Nejpozději 
do 18 let by měla být všechna zmeškaná 

očkování dodatečně provedena. Důsledně 
provedená očkování v dětském věku jsou 
součástí zdravotní péče, nechrání ale 
ve všech případech celý život. Někdy jsou 
nutná pravidelná přeočkování.

Pro ochranu před dětskou obrnou se 
doporučuje očkující látka IPV.

První očkování se doporučuje ve dvou 
měsících života dítěte, následně pak 
ve čtvrtém měsíci a prvním roce (většinou 
společně se spalničkami, příušnicemi, 
zarděnkami, s černým kašlem a záškrtem). 
Ve věku 9 a 17 let je očkování očkovací 
látkou obsahující IPV u mladistvých 
dokončeno. Očkování chrání před všemi 
třemi typy poliomyelitis. 

U dospělých se opětovné očkování 
nedoporučuje. Je nutné pouze v následu-
jících případech:

 u dospělých, kteří přicházejí 
 při výkonu zaměstnání do styku 
 s pacienty nemocnými dětskou 
 obrnou  nebo s polioviry v laboratoři

 u osob cestujících do zemí 
 s aktuálními případy ochrnutí obrnou

  u přistěhovalců, uprchlíků nebo   
 azylantů ze zasažených oblastí vys- 
 kytující se ve společných zařízeních

 u personálu v těchto zařízeních 
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 u osob přicházejících do kontaktu 
 s pacienty nemocnými dětskou   
 obrnou

Očkování neživou vakcínou IPV 
nezpůsobuje žádné zdravotní potíže. 
Dbát je třeba pouze na to, aby byla osoba 
v době očkování zdravotně v pořádku.

V Německu není očkování povinné. 
Očkování proběhne pouze za souhlasu 
pacienta nebo jeho zákonného zástup-
ce. Někdo se tedy může domnívat, že 
očkování není nutné. To je ale velký omyl, 
který může mít závažné následky. 

Takže:
Očkování je neustále aktuální a 
nejlepší ochrana.

Vy sami máte zdraví svých dětí ve svých 
rukou a vy sami rozhodujete o zdravém 
pohybu Vašich dětí. Vy sami máte možnost 
vyhnout se díky očkování následkům 
dětské obrny.

Nechte své děti očkovat 
proti dětské obrně! Pouze 
tak můžete své děti ušetřit 
možným těžkým následkům.

Další informace obdržíte u následujících regi-
onálních kontaktů resp. kontaktních osob 
Evropské Polio-iniciat ivy:

Bad Kissingen – Würzburg
Monika Jäger · Telefon 0049(0)9732 - 78 64 99

Göppingen – Schwäbisch Gmünd
Waltraud Bart · Telefon 0049(0)7171 - 8 33 54

Oberfranken - Vogtland
Dr. med. Claus-Peter Kos · Tel. 0049(0)9288 - 363 
Kurt Pfingst · Telefon 0049(0)9288 - 61 36

Reutlingen – Tübingen 
Ingrid Elster · Telefon 0049(0)7121 - 32 99 70 
Barbara Scheibel · Telefon 0049(0)7121 - 7 11 58

Raum Oberpfalz
Dieter Schlegel · Telefon 0049(0)9433 - 407

Berlin
Hannelore Meister · Telefon 0049(0)33438 - 6 76 30

Raum Mittelhessen
Eva Schwenecke · Telefon 0049(0)6403 - 6 49 51

Raum Nordhessen
Ingrid Pütz · Telefon 0049(0)561 - 49 79 78

Raum Mannheim/Ludwigshafen
Dorothea Warnest · Telefon 0049(0)6236 - 6 19 07

Raum Ravensburg/Friedrichshafen
Christa Ray · Telefon 0049(0)7529 - 26 19

Österreich/Steiermark
Grit Rick · Telefon 0043(0)3862 - 5 48 47
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