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Abstrakt 

 

Rošková, Emma: Ako vakcína pomohla k eradikácii detskej obrny, súťažná práca EUSTORY, 

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom, 2021 

Autorka práce sa zameriava na jednu z najhorších epidémii v histórii ľudských dejín – detskú 

obrnu. V teoretickej časti opisuje detskú obrnu z vedeckého pohľadu, načrtáva historické liečebné 

postupy, ktoré museli bežní ľudia absolvovať. Nevynecháva ani náhľad do histórie a situáciu 

v minulom Československu, ktoré bolo detskou obrnou taktiež zasiahnuté.  

Po teoretickej časti nasledujú ilustračné príbehy ľudí, ktorí si museli týmto náročným 

ochorením prejsť. Najdôležitejšou osobnosťou, ktorá autorku zaujala práve v dôsledku detskej 

obrny, je Franklin Delano Roosevelt.  

V závere autorka popisuje priebeh očkovania a jeho dopady na spoločnosť. K očkovaniu sa 

vyjadril aj pamätník Pavel Eli Vago, s ktorým mala autorka telefonický rozhovor počas práce.  

Cieľom práce je poukázať na nezastupiteľnú úlohu očkovania pre dosiahnutie kolektívnej 

imunity a pre návrat do normálneho života. 

 

Kľúčové slová: detská obrna, očkovanie, vakcína, epidémia, príbehy, postoje 

 

  



 
 

Abstract 

 

Rošková, Emma: How a vaccine helped eradicate polio, EUSTORY essay, Gymnázium Milana 

Rúfusa, Žiar nad Hronom, 2021 

The author's work focuses on one of the worst epidemics in human history - polio. In the 

theoretical part, she describes polio from a scientific point of view, depicting the historical medical 

procedures that ordinary people had to undergo. She also does not miss a glimpse into the history 

and situation in the former Czechoslovakia, which was also affected by polio. The theoretical part is 

followed by engaging stories of people who had to cope with this challenging disease. The most 

important figure who has caught the author's attention specifically regarding polio is Franklin Delano 

Roosevelt. The author concludes with a description of the course of vaccination and its impact on 

society. Pavel Eli Vago, with whom the author had a telephone conversation while working, also 

commented on the vaccination. 

The aim of the work is to highlight the irreplaceable role of vaccination for achieving herd 

immunity and for returning to normal life. 
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ÚVOD 

V súčasnosti, keď zúri pandémia Covid – 19, sú mnohí na pokraji svojich posledných síl, nielen 

z fyzického, ale aj z psychického hľadiska. Majú možno dojem, že sa im deje čosi nespravodlivé, 

možno výnimočné. Lebo epidémie sú predsa buď témou príliš geograficky vzdialenou (krajiny 

tretieho sveta), alebo vzdialenou v čase (ako napríklad mor). Krajiny Európy na epidémie a pandémie 

pozabudli, lebo mnohé úspešne zvládli vyššími hygienickými štandardmi a vakcináciou.  

Aj preto je dobré na danú tému hovoriť. Lebo v čase, keď sme sa stali bezmocnými a liečba 

zlyháva, prišla nádej – očkovanie. Napriek šanci, ktorú mnohí ľudia očkovaním dostávajú, sa stále 

ozývajú rôzny pochybovači, šíria sa hoaxy, u mnohých sa v hlave ozýva tiché alebo hlasné „čo ak...“. 

Ukazuje sa, že ľudia nie sú ochotní veriť vedcom, ktorí robia všetko preto, aby sme sa čoskoro mohli 

vrátiť do normálneho života. Cestou k nemu je vakcinácia populácie. Ale kolektívnu bezpečnosť 

dosiahneme až pri 85 % zaočkovanosti. 

Toto je jeden z dôvodov, prečo som si vybrala zmienenú tému. Lebo nie je prvá, a ani určite 

posledná, epidémia v dejinách ľudstva. Svetová populácia si už prešla viacerými nebezpečnými 

zabijakmi – medzi nich patrí aj detská obrna. Niektoré z týchto epidémií však bolo možné ukončiť 

len vďaka jednej veci – očkovaniu. Chcela som poukázať na takýto príklad „dobrej praxe“ a dôvery 

ľudí v prácu vedcov a lekárov. Povzbudiť nás. Preto poliomyelitída. 

Detská obrna bola ešte nedávno obrovský „strašiak“. Neexistoval na ňu žiaden liek. Mnohí 

ľudia, ktorí sa infekčne nakazili týmto ochorením, boli prakticky bez šance. Slovo „detská obrna“ 

vyvolalo na tele zimomriavky už pri pomyslení, hlavne u rodičov. Choroba totiž mierila do radov 

detí a mladých ľudí. Možno aj preto ma oslovila práve táto infekčná choroba. Postihovala moju 

vekovú kategóriu. Keď sa zdalo, že v boji s obrnou ľudstvo zlyháva, prišla ako posledná nádej – 

vakcína. A tak toto ochorenie zastavené vakcínou nám ukazuje, úspešný príbeh. Pre mňa osobne je 

silným argumentom, prečo by sme sa mali dať zaočkovať a dôverovať odborníkom.  

Tému detská obrna som zvolila aj preto, že ju považujem za jednu z najzaujímavejších 

celosvetových epidémií. Jej rozmanitosť, priebeh a následné úspešné eradikovanie očkovaním 

očkovanie je veľmi zaujímavým v histórii medicíny. Tú túžim študovať. Páči sa mi, že pri detskej 

obrne ľudia nerozmýšľali nad možnosťou očkovania, chceli sa zachrániť, a pretože pre nich zdravie 

a život boli prvoradé, dôverovali lekárom a vedcom.  

Dejiny je vždy dobré rozprávať cez príbeh. Pre mňa sa silným stal príbeh amerického 

prezidenta Franklina Delano Roosevelta, o ktorom sme sa tento rok učili na hodinách dejepisu. Na 

detskú obrnu ochorel už ako dieťa a jej následky musel znášať po celý život. Napriek ťažkej diagnóze 

sa však stal dôležitou osobnosťou USA. Bol jedným z najúspešnejších amerických prezidentov. Bol 

povzbudením a príkladom pre každého človeka s podobne náročnou diagnózou. Podnetné je aj to, že 
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sa počas svojho života zaujímal o ľudí, ktorí trpeli podobnou diagnózou a prispieval aj na 

organizácie, ktoré poskytovali pomoc deťom s obrnou. 

Najdôležitejšou metódou mojej práce je literárna rešerš, v ktorej skúmam a pracujem 

s dostupnými literárnymi zdrojmi ako sú napríklad časopisy. Ďalšiu dôležitú úlohu v mojej práci 

zohrávajú svedectvá F. D. Roosevelta z rôznych zápiskov. Pracovala som rovnako aj so štatistickými 

údajmi a obrazovým materiálom. 

Cieľom moje práce je dokázať, prečo je očkovanie pre ľudstvo a pre kolektívnu imunitu 

dôležité. Zároveň chcem poukázať aj na ťažkú životnú situáciu, ktorú ľudia so svojimi deťmi 

prežívali. 

  



3 
 

1 TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1 Detská obrna  

Detská obrna, odborne poliomyelitída (anglicky poliomyelitis, skr. polio) je silno nákazlivá 

infekčná choroba, ktorú spôsobuje poliovírus. Jej výskyt je možný len pri ľuďoch.  

Prenos infekcie sa uskutočňuje fekálno-orálnou cestou, t.j. stolicou chorého. Vírus 

kontaminuje napríklad pitnú vodu, prípadne sa dostane na potraviny, následne sa dostáva do 

tráviaceho traktu človeka. Nakazení ľudia môžu byť infekční už aj pred prejavmi prvých príznakov, 

a aj 3 mesiace po prekonaní ochorenia.  

Inkubačná doba sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 5 – 20 dní. „Približne 90 % chorých 

však nemá žiadne príznaky, a chorobu prekonajú bez následkov, bez povšimnutia, čo výrazne 

podporuje jej šírenie.“1 Medzi najčastejšie mierne príznaky patrí horúčka, bolesť hlavy, zvracanie, 

hnačka, svalová stuhnutosť, bolesti rúk, chrbta a nôh. Z tejto formy detskej obrny sa človek dokáže 

uzdraviť za 1 až 2 týždne. 

„Približne 0,5 – 1 % prípadov však pokračuje do 

tzv. paralytickej formy, keď sa vírus dostáva do centrálneho 

nervového systému a spôsobuje svalovú slabosť, stratu ovládania 

svalstva, až paralýzu (neschopnosť hýbať svalmi).“ 1 Dodnes nie je 

známe, ako sa vírus dokáže dostať do nervovej sústavy. Známe je 

však to, že sa to deje častejšie u dospelých ako u detí, pričom je 

postihnuté celé telo, kým pri deťoch to býva práve jedna končatina. 

Sú známe tri typy poliovírusu – typ 1, s ktorým sa 

najčastejšie spája paralytická forma obrny. S typom 2 sa paralytická 

forma spája len minimálne. V prírode je najviac zastúpený poliovírus 

typu 1, ale všetky tri typy sú extrémne infekčné. 

Liečba tohto ochorenia je symptomatická – zakladá sa na tlmení príznakov, ošetrovaniach 

a rozličných rehabilitáciách. Pri paralytickej forme je liečba výhradne pomocou liekov väčšinou 

takmer nemožná.  

1.1.1 Začiatok a postupný vývoj epidémie  

Detská obrna sa začala už v praveku. Aj keď pred 20. storočím neboli známe veľké epidémie 

obrny, choroba spôsobila pre väčšinu ľudstva ochrnutie a smrť. Po celé tisícročia detská obrna ticho 

prežila ako endemický patogén až do 20. rokov 20. storočia, kedy sa v Európe začali vyskytovať 

 
1 BARKOCIOVÁ M.: Detská obrna – zabudnutá choroba alebo aktuálna hrozba? Dostupné na 
https://slovenskypacient.sk/detska-obrna-infekcna-choroba-priciny/, zo dňa 26. 5. 2021 

Obrázok 1 Paralytická forma 
poliovírusu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennia
https://en.wikipedia.org/wiki/Endemic_(epidemiology)
https://slovenskypacient.sk/detska-obrna-infekcna-choroba-priciny/
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veľké epidémie. Krátko nato sa v USA objavili rozsiahle epidémie. Do roku 1910 sa časté epidémie 

stali pravidelnými udalosťami v celom rozvinutom svete, predovšetkým v mestách, počas letných 

mesiacov. Na svojom vrchole v 40. a 50. rokoch obrna každý rok ochromila alebo zabila viac ako 

pol milióna ľudí na celom svete. 

Za prvé vyobrazenia detskej obrny sa považujú staroegyptské maľby a rezbárske práce, ktoré 

zobrazujú inak zdravých ľudí so zvädnutými končatinami a deti, ktoré sa v mladom veku prechádzali 

s palicami. Je pravdepodobné, že rímsky cisár Claudius bol počas svojho detstva postihnutý obrnou, 

čo spôsobilo, že počas celého života kríval. Pravdepodobne najskorším zaznamenaným prípadom 

poliomyelitídy je prípad sira Waltera Scotta . V roku 1773 sa hovorilo o tom, že Scott dostal 

„silnú zúbkovú horúčku, ktorá ho pripravila o silu pravej nohy“. V tomto období nebola detská obrna 

medicínou známa.  

„Stĺpový náhrobok s plastickou výzdobou (stéla) 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.“2 

Poliomyelitída bola pomenovaná rôzne. V 19. storočí niesla 

rôzne názvy ako: zubná obrna, infantilná spinálna obrna, esenciálna 

obrna detí, regresívna obrna, myelitída predných rohov, 

tephromyelitída a ochrnutie ráno. „V roku 1789 poskytol prvý klinický popis poliomyelitídy britský 

lekár Michael Underwood - detskú obrnu označuje ako „slabosť dolných končatín“. Prvú lekársku 

správu o poliomyelitíde vypracoval Jakob Heine v roku 1840; chorobu nazval Lähmungszustände 

der unteren Extremitäten („Ochrnutie dolných končatín“). Karl Oskar Medin bol prvý, kto empiricky 

študoval epidémiu poliomyelitídy v roku 1890. Táto práca a predchádzajúca Heineova klasifikácia 

viedli k tomu, že choroba bola známa ako Heine-Medinova choroba.“3 

„Hlavné epidémie obrny neboli známe pred 20. storočím; lokalizované paralytické epidémie 

detskej obrny sa začali objavovať v Európe a USA približne okolo roku 1900. Prvá správa o 

viacerých prípadoch detskej obrny bola publikovaná v roku 1843 a bola popísaná v roku 1841 

v Louisiane . Pred ďalšou správou USA nastane päťdesiatročný rozdiel - zhluk 26 prípadov 

v Bostone v roku 1893. Prvá rozpoznaná epidémia obrny v USA sa vyskytla nasledujúci rok 

vo Vermonte s celkovým počtom 132 prípadov (18 úmrtí), vrátane niekoľkých prípadov 

 
2 MUDr. BARANOVÁ Z., Phd.: Detská obrna kontra koronavírusy (COVID – 19). Dostupné na 
https://www.polio.sk/kopia-polio/, z dňa 2. 6. 2021 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_polio, voľne preložené, z dňa 13. 6. 2021 

Obrázok 2 Egyptská stéla 
zobrazujúca obeť detskej obrny 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Emperor
https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius
https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Walter_Scott
https://en.wikipedia.org/wiki/Teething
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Underwood_(physician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Heine
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Oskar_Medin
https://www.polio.sk/kopia-polio/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_polio
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v dospelých. Po celej krajine sa začali objavovať početné epidémie rôzneho rozsahu; do roku 1907 

bolo v New Yorku hlásených približne 2 500 prípadov poliomyelitídy.“ 3 

V roku 1916 bolo v USA viac ako 27 000 prípadov tohto ochorenia a viac ako 6 000 úmrtí z 

toho len 2 000 v New Yorku. „Mená a adresy osôb s potvrdenými prípadmi obrny boli zverejňované 

každý deň v tlači, ich domy boli označené štítkami 

a ich rodiny boli umiestnené do karantény.“3 

Povaha choroby však zostala do značnej miery 

záhadou.  Po roku 1916 sa najmenej v jednej časti 

krajiny každé leto objavovala epidémia obrny. 

Najdrastickejšia sa vyskytla v 40. a 50. rokoch. 

Počas epidémie v roku 1949 bolo v Spojených 

štátoch hlásených 42 173 prípadov a 2 720 úmrtí. 

Ďalšími zasiahnutými štátmi boli aj Spojené 

Kráľovstvo a Kanada.  

 

V roku 1916 spôsobila epidémia rozsiahlu paniku. Veľká väčšina ľudí utiekla z mesta do 

blízkych horských stredísk. Zatvorili sa kiná, zrušili sa verejné podujatia, verejné zhromaždenia 

takmer neexistovali. Deti boli častokrát upozorňované, aby nepili z vodných fontán. Taktiež bolo 

odporúčané, aby sa vyhýbali zábavným parkom, bazénom a plážam. 

V týchto rokoch sa obrna stala najobávanejšou chorobou na svete. Choroba zasahovala ľudí 

bez varovania, mala tendenciu štrajkovať na akýchkoľvek jedincoch. Vyžadovala si 

dlhé karanténne obdobia, počas ktorých boli rodičia oddelení od detí. Žiadny lekár nevedel, kto túto 

chorobu dostane a kto naopak, bude ušetrený. Obrna po sebe zanechala viaceré následky: obete obrny 

boli poznačené na celý život, zostali im zdeformované končatiny a stávali sa závislé od invalidných 

vozíkov , barlí, výstuh nôh, dýchacích prístrojov. Detská obrna však zmenila nielen životy tých, ktorí 

ju prežili, ale ovplyvnila aj hlboké kultúrne zmeny: vznik miestnych kampaní na získavanie 

finančných prostriedkov, ktoré by znamenali revolúciu v lekárskej filantropii , nárast rehabilitačnej 

terapie, pomoc postihnutým pre prežitie prostredníctvom kampaní za sociálne a občianske práva 

postihnutých, ktoré taktiež podporili moderné hnutie za práva postihnutých. 

„Okrem toho výskyt epidémií obrny viedol k niekoľkým inováciám v oblasti verejného 

zdravia. Jedným z najrozšírenejších bolo šírenie nariadení „bez pľuvania“ v USA a inde.“3 

 

  

Obrázok 3 Kartónový štítok umiestňovaný do okien 
rezidencií, kde boli pacienti umiestnení v karanténe kvôli 
detskej obrne. Porušenie karantény alebo odstránenie 
tohto štítku sa trestalo pokutou vo výške 100 USD (v roku 
1909) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine
https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheelchair
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheelchair
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
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1.1.2 História liečebných postupov 

Pri epidémiách na začiatku 20. storočia bolo navrhnutých niekoľko nevhodných a značne 

nebezpečných liečebných postupov. Tieto spôsoby liečby však boli absolútne nevhodné a nízko 

účinné. Po epidémiách v roku 1916, v ktorých bol dosiahnutí malý úspech v liečbe pacientov 

s detskou obrnou sa vedci odhodlali nájsť nový, modernejší a lepší liečebný postup. Od roku 1917 

sa začalo so skúmaním niekoľkých terapií zameraných na prevenciu deformít, 

vrátane vodoliečby a elektroterapie. Po skúmaní Albert Sabin v roku 1939 uviedol, že 

„V experimentoch uvedených v tomto oznámení sa zistilo, že vitamín C, prírodné aj syntetické 

prípravky, nemajú žiadny vplyv na priebeh experimentálnej poliomyelitídy vyvolanej nazálnou 

instiláciou vírusu.“  3 Medzi časté liečebné postupy patrili aj nervové štepenie, prevody, 

predlžovanie, skracovanie šliach a končatín. Pacienti so zvyškovou paralýzou boli liečení 

strojčekom, stratenú funkciu končatín sa naučili kompenzovať pomocou barlí, strmeňov 

a invalidných vozíkov. Za účinné sa považovali aj pevné traky a odliatky tela, ktoré mali tendenciu 

spôsobiť svalovú atrofiu v dôsledku obmedzeného pohybu pacienta. Veľmi časté boli aj masáže 

a cviky pasívneho pohybu. „Väčšina z týchto liečebných postupov mala malú terapeutickú hodnotu, 

avšak počas týchto desaťročí sa objavilo niekoľko účinných podporných opatrení na liečbu obrny, 

vrátane železných pľúc , séra protilátok proti obrne a liečebného režimu, ktorý vyvinula 

sestra Elizabeth Kenny.“ 3  

Najznámejším prístrojom pri liečbe detskej obrny 

boli železné pľúca. „Prvé železné pľúca použité pri 

liečbe obetí obrny vymysleli Philip Drinker , Louis 

Agassiz Shaw a James Wilson na Harvarde 

a testovali ich 12. októbra 1928 v Detskej nemocnici 

v Bostone. Pôvodné železné pľúca napájačky boli 

napájané elektromotorom pripojeným 

ku dvom vysávačom a fungovali zmenou tlaku vo 

vnútri stroja. Po znížení tlaku sa hrudná dutina 

rozšíri a snaží sa vyplniť toto čiastočné vákuum. Keď 

sa zvýši tlak, hrudná dutina sa stiahne. Táto expanzia a kontrakcia napodobňujú fyziológiu 

normálneho dýchania. Konštrukcia železných pľúc sa následne vylepšila použitím vlnovca 

pripevneného priamo k stroju a John Haven Emerson upravil dizajn tak, aby výroba bola 

lacnejšia.  Emerson Iron Lung sa vyrábal do roku 1970. Používali sa ďalšie respiračné pomôcky, 

ako napríklad Bragg-Paulov pulzátor a „hojdacie lôžko“ pre pacientov s menej závažnými 

problémami s dýchaním.“3 Železné pľúca zachránili niekoľko tisíc život. Značnou nevýhodou však 

bolo, že prístroj bol veľký, ťažkopádny a príliš drahý. Ďalším problémom boli neúnosné náklady na 

prevádzku stroja. Mnohí z pacientov prežili v železných pľúcach uzavretí na niekoľko mesiacov, 

Obrázok 4 Železné pľúca 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_lung
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Drinker
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_cleaner
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Haven_Emerson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg-Paul_Pulsator
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rokov, ba aj na celý život. Aj napriek železným pľúcam presiahla úmrtnosť pri pacientoch 

s bulbárnou obrnou 90%. „Tieto nevýhody viedli k vývoju modernejších pretlakových ventilátorov 

a k použitiu pretlakovej ventilácie pomocou tracheostómie . Pozitívne tlakové ventilátory znížili 

úmrtnosť bulbárnych pacientov z 90 % na 20 %. V kodanskej epidémii z roku 1952 bolo veľké 

množstvo pacientov ventilovaných ručne („v sáčku“) študentami medicíny a kýmkoľvek iným po ruke, 

a to kvôli veľkému počtu pacientov s bulbárnou obrnou a malému počtu dostupných ventilátorov.  

V roku 1950 William Hammon na univerzite v Pittsburghu izoloval sérum obsahujúce 

protilátky proti poliovírusu z krvi preživších obrny. Sérum, podľa Hammona, zabráni šíreniu obrny 

a zníži závažnosť ochorenia u pacientov s obrnou. V období od septembra 1951 do júla 1952 bolo 

do klinického skúšania séra proti obrne zapojených takmer 55 000 detí . Výsledky procesu boli 

sľubné; ukázalo sa, že sérum je asi z 80 % účinné v prevencii rozvoja paralytickej poliomyelitídy 

a ochrana sa preukázala ako účinná za prísne kontrolovaných okolností po dobu 5 týždňov. Ukázalo 

sa tiež, že sérum znižuje závažnosť ochorenia u pacientov, u ktorých sa vyskytla obrna.  Široké 

použitie protilátkového séra na prevenciu a liečbu detskej obrny však malo rad nevýhod, vrátane 

pozorovania, že imunita poskytnutá sérom netrvala dlho a ochrana ponúkaná protilátkou bola 

neúplná, takže opätovné podanie injekcie počas každého vypuknutia epidémie a že optimálny časový 

rámec na podávanie nebol známy. Protilátkové sérum bolo široko podávané, ale jeho získanie bolo 

nákladným a časovo náročným procesom a lekárska komunita sa čoskoro zamerala na vývoj vakcíny 

proti obrne.“3 

Ukázalo sa, že včasné postupy riadenia ochrnutých svalov zdôrazňovali potrebu odpočinku 

pre postihnuté svaly, Používanie dláh by teda bránilo napnutiu väzov, šliach a svalov prípadne kože 

a tým by bol znemožnený aj normálny pohyb. Veľké percento ochrnutých pacientov bolo odkázané 

práve na používanie sadrových odliatkov. Tento liečebný postup sa často končil atrofiou 

postihnutých ale aj nepostihnutých svalov. Tento postup liečby spochybnila v roku 1940 po prílete 

do Severnej Ameriky austrálska sestra z Queenslandu Elizabeth Kenny. Počas epidémie detskej 

obrny na austrálskom vidieku v rokoch 1928 – 1940 vyvinula Kenny formu fyzickej terapie. Tento 

druh terapie namiesto imobilizácie postihnutých končatín zmierňoval bolesť a kŕče použitím 

horúcich a vlhkých obalov. Tento spôsob liečby si pomaly získal uznanie a do polovice 20. storočia 

sa stal charakteristickým znakom liečby paralytickej obrny. Spoločne s protikŕčovými liekmi na 

zníženie svalových kontrakcií sa terapia stále používa pri liečbe paralytickej poliomyelitídy. 

1.1.3 Situácia v Československu  

Prvá epidémia detskej obrny vypukla v Československu v roku 1939, krátko po príchode 

nemeckého okupačného vojska. K najväčšej epidémii došlo v roku 1948, kedy sa infikovalo viac ako 

2000 osôb, veľmi vysoká incidencia bola aj v roku 1953. V rokoch 1939 - 1956 ochorelo 12 868 

osôb, prevažne detí, pričom došlo k 1 159 úmrtiam. Epidémie sa opakovali každých 5 rokov. 

Narastajúca infekčnosť v roku 1956 ukazovala, že môže dôjsť k ďalšej epidémii. Na jar 1957 sa preto 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tracheostomy
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hammon
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Pittsburgh
https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_serum
https://en.wikipedia.org/wiki/Antibodies
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_trial
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uskutočnilo masové očkovanie detí tromi 

dávkami vakcíny, ktoré zabránilo hroziacemu 

šíreniu infekcie. Československo schválilo 

Sabinovu OPV vakcínu v roku 1960. Na jar 

1960 sa zrealizovala celoštátna kampaň, počas 

ktorej bolo pokrytie očkovaním 94% detí do 

veku 15 rokov. Od 2. polovice roku 1960 sa v 

Československu nevyskytol žiadny prípad 

paralytickej formy poliomyelitídy. Bývalé 

Československo sa tak v roku 1961 stalo prvou 

krajinou na svete, v ktorej bola poliomyelitída úspešne odstránená.  

1.1.4 Strach a obavy  

Detská obrna bola neskutočne psychicky náročná choroba. Ľudia, ktorý sa stali jej obeťami 

už v detstve mali väčšiu pravdepodobnosť neskôr trpieť psychiatrickými poruchami. Je to možné 

z viacerých dôvodov. Choroba bola neznesiteľne bolestivá, pacienti, ktorí boli infikovaní, prežívali 

trápenie počas celého života. Väčšina ľudí a hlavne detí mala pred týmto ochorením veľký rešpekt. 

Ďalším problémom bolo odlúčenie od rodiny na niekoľko týždňov do prísnej izolácie. Pacienti 

s detskou obrnou prežili veľkú časť svojho života osamote, bez rodinných príslušníkov. Fyzické 

znevýhodnenia, ktoré na pacientoch zanechala detská obrna, si pacienti odniesli na celý život.  

Nepríjemným, ale veľmi častým javom boli aj sociálne predsudky. Ľudia s paralyzovanými 

končatinami boli považovaní za menejcenných, častokrát sa nevedeli uplatniť v zamestnaní, čo 

výrazne prispievalo k psychickej nestabilite. Postihnutí členovia rodín boli umiestnení do azylových 

domov a vyhostení z rodín. Asi najhorším faktom je, že na detskú obrnu neexistoval žiaden liek. 

Infikovaný pacient sa mohol zachrániť jedine tým, že sa vírus nedostal do paralytickej formy. 

Postihnuté končatiny sa  liečili jedine rôznymi terapiami, už nikdy sa ale nevrátili do pôvodného 

stavu. Bolesť, obavy, strach, osamelosť, predsudky. Toto všetko prinášalo ľuďom a deťom 

neskutočné obavy a strach, pred ktorými sa nemali ako brániť. 

  

Obrázok 5 Graf ukazuje výskyt ochorení na detskú obrnu v 
Českej republike v rokoch 1945 - 2011 
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2 PRÍBEHY ĽUDÍ S DETSKOU OBRNOU 

2.1 Príbehy významných osobností s detskou obrnou 

Pred detskou obrnou nedokázal nikto ujsť. Nikto nedokázal povedať, kto sa infikuje a kto 

nie. Niektorí ju prekonali mihnutím oka, iní bojovali o svoj život každú sekundu. Obrna si však 

nevyberala len chudobných. Častokrát sa obeťami stávali práve bohatí a vysokopostavený ľudia, 

ktorí mali dokonalú zdravotnú starostlivosť a pred obrnou boli úplne chránení. Bohužiaľ, ani im sa 

toto ochorenie nevyhlo. Medzi významné osobnosti s detskou obrnou patrí napríklad Judith 

Heumann, Atrhur C. Clarke, Philip Morrison, Franklin Delano Roosevelt, Joseph Goebbels a ďalší.  

Joseph Goebbels ochorel a detskú obrnu ako štvorročný. Následkom bola 

tzv, konská noha, ktorá výrazne poznačila jeho detstvo a dospievanie. 

Kvôli krivej nohe musel so sebou neustále prenášať obrovské ortopedické 

zariadenie, čo spôsobilo, že bol vždy mimo kolektívu rovesníkov. V roku 

1914 ho neodviedli ako vojaka, čo v ňom zanechalo hlbokú stopu 

sklamania a poníženia. Choroba zohrala v jeho živote katastrofálnu úlohu, 

pretože u Goebbelsa vyvolala nenávisť a túžbu po pomste.  

 

Príkladom bežného človeka je Diana Odell. Na detskú obrnu 

ochorela vo veku 3 rokov. Zvyčajný proces dýchania, bol pre 

ňu prakticky nemožný. Američanka bola umiestnená do 

špeciálneho tanku, ktorý zabezpečoval dýchanie namiesto 

nej. V prístroji ležala neustále na chrbte čo zapríčinilo, že 

postupne jej väčšina svalov ochabla. Na strednej škole mala 

výnimočnú príležitosť, aspoň na chvíľu opustiť železné 

pľúca. Fyzické znevýhodnenie jej znemožnilo kontakt so 

svojimi rovesníkmi a štúdium. Jej rodičia sa nevzdali 

a vďaka nim zvládla napriek svojej diagnóze štúdium, hoci si domáce úlohy robila poležiačky, 

prednášok sa zúčastňovala online, vďaka šikovnému otcovi, ktorý jej namiesto bežného zrkadla, 

ktoré je umiestnené v hornej časti kapsuly, namontoval monitor. Diana vyštudovala University of 

Frida-Hardman. V roku 1991 začala písať knihu „Menej svetla“, v ktorej opisuje svoju ťažkú životnú 

situáciu. Zomrela v 28. mája 2008, počas výpadku elektriny. Napriek neľahkému životu Diana nikdy 

nestrácala nádej a bola zo svojho života šťastná, o čom svedčí aj jej citát: „Život je taký, raz je dobre, 

inokedy horšie.“ 

 

 

Obrázok 7 Diana Odell umiestnená v 
špeciálnom tanku 

Obrázok 6 Joseph Goebbels 
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2.2 Najznámejšia obeť detskej obrny - Franklin Delano Roosevelt  

Najvýznamnejšou osobnosťou s detskou obrnou bol 32. prezident 

USA Franklin Delano Roosevelt. Bol najobľúbenejším americkým 

prezidentom, čo dokazuje fakt, že bol zvolený na 4 volebné obdobia, teda 

na najdlhšiu možnú dobu. Detská obrna mu bola diagnostikovaná v roku 

1921, keď mal 39 rokov. Zvládnutie tejto náročnej choroby bolo síce ťažké, 

ale pomohlo mu k vyformovaniu svojej a aj politickej osobnosti. 

Roosevelt pochádzal z bohatej rodiny a rád trávil leto v rodinnej 

chate na ostrove Campobello. Práve na tomto mieste sa prejavili prvé 

príznaky ochorenia. Okolnosti nákazy dodnes nie sú presne známe, mnohí 

sa domnievajú, že sa nakazil v tábore skautov v New Yorku, krátko pred odchodom na spomínanú 

rodinnú chatu v Campobello. Príznaky sa prejavovali ako bolesti dolnej časti chrbta, neschopnosť 

chodiť, citlivá pokožka. Jeho manželka Eleanor kontaktovala niekoľko lekárov v nádeji, že jeden 

z nich dokáže vyriešiť nepredvídateľné probelémy. Viackát mu boli nesprávne určené diagnózy. 

Prvý doktor Keen tvrdil, že náhla slabosť je spôsobená krvnou zrazeninou v dolnej mieche, pričom 

Rooseveltovi odporučil, aby dennodenne absolvoval bedrové masáže na lepšie prekrvenie tela. 

O niekoľko dní neskôr informoval Roosevelta, že určená diagnóza bola nesprávna a pravdepodobne 

ide o léziu chrbtice. Pokračovala masážna terapia, ktorá však nepriniesla očakávané výsledky.  

25. augusta 1921 ďalší doktor Robert Lovett diagnostikoval Rooseveltovi detskú obrnu. 

Lovett, ktorý bol odborníkom na detskú obrnu, trval na tom, aby Franklin prestal s masážami 

a namiesto toho sa kúpal v horúcom kúpeli. V mladom veku 39 rokov, sa teda Franklin Delano 

Roosevelt stal oficiálne obeťou detskej obrny. 

Na jeseň v roku 1921, sa rozhodol opustiť politický život, aby 

sa mohol naplno venovať rehabilitácii vo svojom dome v Hyde 

Parku. Počas celého rehabilitačného procesu trval na tom, aby 

bol obklopený dobrou náladou. Do cvičenia zapojil aj svoju 

rodinu.  

 

 

V roku 1926 kúpil zariadenie Warm Springs, ktoré v minulosti sám navštevoval a aspoň čiastočne 

mu pomohlo v jeho rehabilitácii. Warm Springs transformoval na rehabilitačné centrum pre 

pacientov s detskou obrnou. 

Obrázok 9 Franklin Delano Roosevelt 
plávajúci v bazéne vo Warm Springs 
Georgia v roku 1932 

Obrázok 8 Franklin Delano 
Roosevelt 



11 
 

O pár rokov neskôr sa jeho zdravotný stav zlepšil a rozhodol sa opäť sa vrátiť do politiky. 

Dôležitú úlohy zohrala jeho rodina, ktorá ho plne podporovala. Spočiatku bol v rozpakoch, ako bude 

verejnosť reagovať na jeho telesné postihnutie. O jeho zdravotnom stave nevedel takmer nikto 

a nehovorilo sa o ňom, odkedy sa stiahol z politického života. Postihnutí ľudia boli v tom období 

často odsudzovaní a vylúčení zo spoločenského života.  Američanov jeho zdravotné postihnutie 

neotriaslo. Viacerým občanom bol veľmi sympatický a chorobu považovali za normálnu vec. 

V súkromí používal Roosevelt špeciálny invalidný vozík, ktorý maximálne vyhovoval jeho 

potrebám. Počas rôznych verejných udalostí sa pokúšal maskovať svoje zdravotné postihnutie, čo 

nebolo vždy jednoduché. Často bolo od neho požadované, aby sa dostavil na pódium k poslucháčom. 

Franklin samozrejme nechcel, aby Američania nadobudli dojem, že je neschopný, práve naopak, 

chcel ukázať Amerike, že je hodný byť prezidentom. Taktiež požadoval aby nebol fotografovaní v 

„slabých“ chvíľkach, napríklad počas chôdze alebo premiestňovaní z jeho auta. Toto pravidlo 

samozrejme častokrát nebolo rešpektované a reportéri prehnane zasahovali do jeho súkromia. Tajná 

služba bola preto poverená, aby zasiahla v situáciách, keď sa niekto pokúsil vyfotiť Roosevelta 

v nekomfortnej chvíli.  

Napriek tomu, že sa Roosevelt vrátil do 

politiky, nikdy sa nevzdal svojho sna pomáhať 

ľuďom s detskou obrnou. Po desiatich rokoch od 

založenia Warm Springs (Georgia Warm 

Springs Foundation), ktoré sa stalo hlavným 

miestom pre liečbu pacientov s detskou obrnou, 

sa vyskytli problémy financovania nadácie 

Georgia Warm Springs Foundation. V roku 1934 

sa na počesť Franklina konal narodeninový ples, 

na ktorom vyzval ľudí aby finančne prispeli 

a pomohli tak zariadeniu. Vyzbieraná suma sa 

pohybovala okolo jedného miliónu dolárov 

a tým bola nadácia zachránená. V roku 1938 založil Národnú nadáciu pre infantilnú paralýzu. Opäť 

pokračovali narodeninové plesy, ktoré mali za cieľ pomôcť nielen Warm Springs, ale aj Národnej 

nadácii. Finančná zbierka pre Národnú nadáciu sa vyformovala do toho, čo dnes poznáme ako 

Pochod desiatich tisíc. Všetky finančné prostriedky, ktoré sa podarilo vyzbierať v zbierke, sa 

odovzdali Národnej nadácii. Pokračovanie tejto udalosti prebiehalo každý rok, pričom nakoniec 

peniaze poputovali na výskum vakcíny Salk proti detskej obrne, bohužiaľ Roosevelt sa tohto 

okamihu už nedožil.  

Obrázok 10 Franklin Delano Roosevelt užívajúci si 
konverzáciu s pacientami vo Warm Springs 
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Franklin Delano Roosevelt zomrel 12. apríla 1945, vo svojej chate vo Warm Springs, 

pravdepodobne kvôli krvácaniu do mozgu. Napriek tažkému životnému postihnutiu sa Roosevelt 

nikdy nevzdal a bojoval za svoje sny. Jeho manželka Eleanor často označovala jeho postihnutie za 

„požehnanie v prestrojení. Roosevelt toho totiž dokázal viac ako si ľudia mysleli. Jeho pohľad na 

detskú obrnu výrazne zmenil spôsob, akým sa ľudia pozerali na iných postihnutých.  Nikdy sa 

nevzdal, bojoval za každú cenu a bol vždy optimistický, o čom svedči aj jeho citát: „Silu, odvahu 

a dôveru získavate každou skúsenosťou, pri ktorej sa naozaj prestanete pozerať strachu do tváre.“ 

2.3 Objavenie vakcíny – posledná záchrana 

Jedinou nádejou, ktorá mohla zastaviť poliomyelitídu bola vakcína. Americký virológ, imunológ 

a detský lekár Jonas Edward Salk 26. marca 1953 verejnosť informoval, že objavil vakcínu proti 

detskej obrne (IPV vakcínu). Po tomto úžasnom objave sa stal doslova národným hrdinom. Považuje 

sa aj za objaviteľa vakcíny proti chrípke. Vakcína proti chrípke, ktorú 

vyvinul spoločne s Thomasom Francisom Jr. v roku 1943, bola vakcína 

proti zabitému vírusu: obsahovala kmeň influenzavírusu zabitý 

formalínom, ktorý nemohol spôsobiť ochorenie, ale indukoval protilátky 

schopné odvrátiť budúce vírusové záchvaty. „V roku 1951 program 

typizácie Národnej nadácie potvrdil, že existujú tri typy 

poliovírusov. V tom čase bol Salk presvedčený, že rovnaký princíp 

„zabitého vírusu“, aký použil pri vývoji vakcíny proti chrípke, bude 

fungovať aj proti obrne. Veril tiež, že by to bolo menej nebezpečné ako 

živá vakcína: ak vakcína obsahovala iba mŕtvy vírus, potom by 

u očkovaných nemohla náhodne spôsobiť detskú obrnu. Jedným z problémov však bolo, že na výrobu 

vakcíny proti zabitému vírusu bolo potrebných veľké množstvo poliovírusu, pretože zabitý vírus 

nebude v tele po podaní rásť tak, ako bude rásť živý vírus. V roku 1949 John Enders, Thomas Weller 

a Frederick Robbins zistili, že poliovírus sa môže pestovať v laboratórnych tkanivových kultúrach 

iných ako nervových tkanív (v roku 1954 im bola udelená Nobelova cena za fyziológiu alebo 

medicínu). 

Salk vyvinul metódy na pestovanie veľkého množstva troch typov poliovírusov na kultúrach 

opičích obličkových buniek. Potom vírusy zabil formaldehydom. Po podaní injekcii opiciam ich 

vakcína chránila pred paralytickou poliomyelitídou. V roku 1952 Salk začal testovať vakcínu na 

ľuďoch, počnúc deťmi, ktoré už boli vírusom infikované. Pred očkovaním im zmeral hladiny 

protilátok a potom bol nadšený, keď zistil, že vakcína tieto hladiny významne zvýšila.“4 

 
4 https://www.sciencehistory.org/historical-profile/jonas-salk-and-albert-bruce-sabin, zobrazené dňa 
21. 6. 2021 

Obrázok 11 Jonas Edward Salk 

https://www.sciencehistory.org/historical-profile/jonas-salk-and-albert-bruce-sabin
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Počas práce na vakcíne proti detskej obrne mu pomohol objav ďalšieho amerického virológa 

a lekára Thomasa Huckle Wellera, ktorý je objaviteľom metódy kultivácie vírusu poliomyelitídy na 

humánnych tkanivách v laboratórnych podmienkach. Salk sa zaradil k 

priekopníkom vakcín proti usmrteným vírusom. Predtým sa na výrobu 

vakcín používali oslabené živé vírusy. „V roku 1954 bol zahájený 

rozsiahly kontrolovaný poľný pokus sponzorovaný Národnou nadáciou 

pre infantilnú paralýzu. Zúčastnili sa takmer dva milióny detí v USA vo 

veku od šesť do deväť rokov. V niektorých oblastiach krajiny polovica 

týchto „priekopníkov obrny“ dostala vakcínu, zatiaľ čo polovica dostala 

placebo. V iných oblastiach krajiny boli deti, ktoré nedostali žiadnu 

vakcínu, starostlivo sledované. 12. apríla 1955 Thomas Francis, Salkov 

mentor a riaditeľ procesu, uviedol, že vakcína je bezpečná, účinná a z 

90% účinná pri ochrane pred paralytickou poliomyelitídou.“10 Pilotné 

očkovanie prinieslo úspech, dosiahli sa očakávané výsledky a ukázalo sa, že ochorenie bolo takmer 

porazené. Počas rokov 1955 až 1957, keď sa začalo plošné očkovanie, výskyt ochorenia klesol 

dokonca až o 90 %. Napriek tomu, že vakcína by Salkovi priniesla neskutočné množstvo peňazí, 

nikdy si ju nenechal patentovať. 

V tom čase iný americký imunológ Albert Sabin vyvinul taktiež vakcínu proti 

obrne, ale so živým vírusom (OPV vakcína). Podobne ako mnoho iných 

vedcov aj on bol presvedčený, že iba živý vírus je schopný zabezpečiť 

imunitu na dlhé obdobie. O poliovírusy sa Sabin začal zaujímať počas štúdia 

Rockefellerovom inštitúte pre lekársky výskum. V roku 1936 spoločne 

s kolegom dosiahol úspech, keď vypestoval poliovírus na mozgovom tkanive 

z ľudského embrya. „Približne v rovnakom čase, keď Salk začal pracovať na 

vakcíne proti usmrteným vírusom, začal Sabin pracovať na oslabenej vakcíne 

proti živému vírusu. Sabin mal pocit, že perorálna vakcína by bola lepšia ako 

injekcia, pretože by sa dala ľahšie podať.“10 V USA sa však používala Salkova vakcína, a preto 

V Amerike nemal Sabin úspech. Sabin presvedčil v roku 1957 Sovietsky zväz, aby uskutočnil 

terénne štúdie s jeho vakcínou. „Po úspechu sovietskeho pokusu v roku 1960 schválila americká 

služba verejného zdravotníctva v roku 1961 vakcínu na výrobu v USA a Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) začala používať vakcínu so živým vírusom vyrobenú v ZSSR.“10 Na konci 50. 

rokov Sabin uzavrel dohodu s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer o výrobe jeho vakcíny proti 

živému vírusu. Sabinova živá vírusová orálna vakcína proti detskej obrne čoskoro nahradila injekčnú 

vakcínu Salk zabitého vírusu v mnohých častiach sveta. V roku 1994 WHO vyhlásila, že prirodzene 

sa vyskytujúci poliovírus bol eradikovaný zo západnej pologule vďaka opakovaným kampaniam 

masovej imunizácie vakcínou Sabin v Strednej a Južnej Amerike. Jedinými prípadmi paralytickej 

Obrázok 12 Jonas Salk a 
zdravotná sestra podávajú 
vakcínu 

Obrázok 13 Albert Sabin 
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poliomyelitídy na Západe po tomto čase boli prípady spôsobené samotnou vakcínou proti živému 

vírusu. V dôsledku dvoch rozdielnych vakcín vznikali úvahy o kontroverziách medzi Salkovou 

a Sabinovou vakcínou. Salk sa domnieval, že vakcína so zabitým vírusom dokáže poskytnúť 

ekvivalentnú ochranu jednotlivcom aj komunitám bez rizika paralýzy. Pri Sabinovej vakcíne však 

existuje riziko paralýzy, aj keď je mierne. „V roku 1999 federálny poradný panel odporučil, aby sa 

USA vrátili k Salkovej vakcíne, pretože nemôže náhodne spôsobiť obrnu. Na základe desaťročia 

ďalších dôkazov bolo toto odporúčanie v roku 2009 opätovne potvrdené.“10 

V Československu bolo plošné očkovanie zahájené v roku 

1957, pričom sa očkovalo Salkovou IPV vakcínou. Tromi dávkami 

zaočkované skoro dva a štvrť milióna detí vo veku od jedného do 

14 rokov. Od roku 1960 sa začala používať Sabinova vakcína. 

V roku 1960 prebehla masívna kampaň, vďaka ktorej dosiahla 

percentuálna zaočkovanosť 94 %. Zaočkované tak boli viac ako 4 

milióny detí. 

Posledný domáci prípady paralytickej poliomyelitídy sa 

vyskytol v prvej polovici roka 1960. Od roku 1961 sa 

v Československu nevyskytol ani jediný prípad detskej obrny a Československo sa tak stalo prvým 

štátom na svete, v ktorom sa úspešne podarilo eradikovať toto ochorenie. Väčšina európskych krajín 

v tomto období za Československom výrazne zaostávala – v škandinávskych krajinách sa posledný 

prípad detskej obrny vyskytol v roku 1985, v západnej Európe v roku 1990, v južnej Európe v roku 

1996 a v Turecku v roku 1998. Európa preto bola vyhlásená za polio- free v roku 2002, kedy sa 

pripojila k Amerike (polio-free od roku 1994) a západnému Pacifiku (2000). Juhovýchodná Ázia je 

polio-free regiónom od roku 2014. Problematickými oblasťami však zostávajú Afrika a východné 

Stredomorie.  

Vďaka očkovaniu sa detskú obrnu podarilo eradikovať takmer po celom svete. Problémom 

sú stále zaostalé oblasti sveta, v ktorých však postupne k eradikácii dochádza. V súčasnosti existujú 

3 krajiny, kde sa zatiaľ obrnu nepodarilo zastaviť – Afganistan, Nigéria a Pakistan. Očkovanie pri 

tejto epidémii nám ukazuje, prečo je dôležité svojím zaočkovaním prispieť ku kolektívnej imunite, 

pretože len tak sa môžeme zachrániť. Kedysi (aj počas epidémie detskej obrny) bolo očkovanie 

povinné, ľudia nemali na výber, no napriek tomu mali radosť z očkovania. Chceli sa zachrániť. Dnes 

máme slobodnú voľbu, môžeme si vybrať dokonca aj vakcínu, no napriek tomu sa určité osoby 

očkovaniu stále bránia. 

Obrázok 14 Koniec prvej etapy 
očkovania proti obrne v 
Západoslovenskom kraji 
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2.4 Pavel Eli Vago 

Pozitívny pohľad na očkovanie má aj Pavel Eli Vago (autorka 

s ním mala telefonický rozhovor počas práce). Pavel Eli Vago sa narodil 

14. mája v roku 1930 v obci Bytčica pri Žiline. Keď mal 12 rokov, 

prebiehali transporty do koncentračných táborov, preto sa spoločne so 

svojou sestrou ukrýval v horách. Elimu sa podarilo prežiť celú 2. 

Svetovú vojnu, nechcel však zostať na Slovensku a emigroval do 

novovzniknutého štátu Izrael. Našťastie sa počas svojho detstva detskou 

obrnou nenakazil, počas svojho života však dostal osýpky a brušný 

týfus. „Pamätám si, že keď som mal osýpky, museli ma viazať, aby 

som sa neškrabal. Bolo to strašné.“ Eli potvrdil, že v minulosti ľudia nepremýšľali nad epidémiami 

tak intenzívne ako teraz. „Pre nás bolo hlavné, aby sme prežili v čase 2. Svetovej vojny. Nad 

ostatným nebol čas sa pozastavovať.“ Na očkovanie má Eli jasný pohľad: „Zaočkovať sa najskôr 

ako sa dá. Aj v minulosti sme sa očkovali a nič sa nám nestalo. Netreba nad tým zbytočne 

premýšľať. Ak máme možnosť sa zachrániť, nepremrhajme ju.“ Eli bližšie popísal aj situáciu 

v Izraeli počas pandémie Covid – 19: „Ja ani moja rodina sme neváhali a ihneď sme sa dali 

zaočkovať. U nás neexistujú žiadne antivaxerské pochody a podobne. Tu sa ľudia doslova bijú 

o to, aby sa mohli dať zaočkovať.“ Eli teda poukázal na to, že očkovanie je dôležité, ale hlavne 

účinné a jedine ono dokáže zachrániť ľudstvo aj pred ďalšími epidémiami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 15 Pavel Eli Vago 
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ZÁVER 

 

Keď som začínala svoju prvú veľkú prácu písať, nevedela som si predstaviť, ako tému 

zvládnem. Mala som veľa plánov, predstáv aj pochybností. Jedna vec mi ale bola jasná od začiatku- 

mojím cieľom bude ukázať očkovanie ako jednu z najlepších možností na víťazstvo nad infekčnou 

chorobou.. Myslím, že tento cieľ sa mi podarilo naplniť. Očkovanie je nádherným darom, vďaka 

ktorému môžeme poraziť nebezpečné choroby a musíme si ho vážiť, nie spochybnňovať.  

Je mi jasné, že pandémia COVID-19 ma obrala o veľa možností a prácu nad zadanou témou 

ochudobnila. Mala som v pláne urobiť interview so staršími ľuďmi, ktorí si poliomyelitídu pamätajú. 

Bohužiaľ, snažiť sa ich navštíviť ich v domove seniorov alebo klube dôchodcov, by bolo 

nezodpovedné a náhodne ich kontaktovať telefonicky neprinieslo úspech. Tak ostal len rozhovor 

s Pavlom Eli Vagom, ktorého som spoznala počas jednej online hodiny dejepisu. 

Nepodarilo sa mi pracovať v archíve, kde som mala v pláne vyhľadať informácie o detskej 

obrne a očkovaní v našom regióne. Dúfala som, že možno nájdem aj nejaký novinový článok 

v regionálnej tlači alebo príbeh spoluobčana. Na začiatku môjho bádania bol archív pre verejnosť 

uzavretý, potom bol nápor bádateľov taký veľký, že sa mi nepodarilo dostať termín. 

Neúspechom skončila aj snaha vyhľadať lekárov, ktorí sa v minulosti na očkovaní proti 

obrne podieľali. V tomto všetkom som svoju prácu nemohla viesť tak, ako sme s  pani profesorkou 

Kohútovou naplánovali.  

Napriek tomu nie som sklamaná. Aj literárna metóda a rešerš mi dali dosť zabrať. Nakoniec, 

je to môj prvý pokus o tento typ práce. Mnohému ma naučil, ukázal mi, ako plánovať, zbierať 

a selektovať materiál, zostaviť text, sledovať jeho logiku. Som veľmi rada za túto príležitosť. Moja 

prvá účasť v EUSTORY ma v mnohom posunula ďalej a som za túto príležitosť vďačná. Lebo 

nenaplnené ciele mi dávajú možnosť pokračovať a snažiť sa aj naďalej. 
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