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Milí priatelia, 

prihováram sa vám opäť iba takto – písomne. Od nášho posledného 
stretnutia v Hokovciach, nám súčasná pandemická situácia nedovoľuje 
uskutočňovať plánované stretnutia. Pre pandemickú situáciu a malý počet 
záujemcov sme museli zrušiť a preložiť stretnutie v Piešťanoch od             
4. marca 2021. Nezazlievame nikomu, že sa bál prihlásiť. Veď celé Sloven-
sko je v zlej situácii a my, vekovo najrizikovejší občania, sa ozaj musíme 
chrániť voči COVIDU-19. Pevne dúfame, že sa pandemická situácia na 
Slovensku čo najskôr zlepší a uskutočníme ešte v tomto roku tri pláno-
vané stretnutia. V Dudinciach od 6. do 13. 6. 2021, Hokovciach od 7. do 
14. 8. 2021 a Piešťanoch od 3. do 9. 10. 2021. Veď naším cieľom je 
vzájomné stretávanie sa, výmena poznatkov, priateľské posedenia a pod. 
Živú osobnú komunikáciu, stisk rúk ako aj objatia nám nenahradia 
telekomunikačné vymoženosti. Mobilné rozhovory, SMS správy, Skypové 
video hovory – to všetko je fajn, ale chýba tomu ľudská blízkosť, pohľad 
jeden na druhého, pocit súdržnosti, ktorý nás napĺňa plnohodnotným 
životom v našom združení. Napriek uvedeným ťažkostiam život ide ďalej.  

Keďže sme nemohli uskutočniť prvé tohtoročné rokovanie Rady AP v SR 
osobne, riešili sme ho formou konferenčného video hovoru prostred-
níctvom Skypu dňa 8. januára 2021. Prerokovali sme naše akcie v roku 
2021, prehodnotili sme finančnú situáciu ku koncu roka 2020 v oblasti 
2% príspevkov z daní, členských príspevkov, finančného príspevku od 
SZTP z odpredaja nehnuteľnosti v Štúrove, prípravu materiálov k 30. vý-
ročiu založenia našej Asociácie polio v roku 2022, prípravu príspevkov do 
Informátora, registráciu Asociácie polio v SR na notárskom úrade pre rok 
2021 na prijatie 2% príspevkov z daní, ako aj spoluprácu s našimi zahra-
ničnými asociáciami polio. Aj v budúcnosti pre operatívnejšie riešenie 
potrebných záležitostí a podnetov budeme využívať tento spôsob 
komunikácie.  

Koncom minulého roku som uskutočnil video hovor s predsedníčkou 
českej Asociácie polio Mgr. Stránskou spolu aj s naším priateľom 
z Maďarskej nadácie polio Károly Felegyim. Riešili sme vzájomnú infor-
movanosť o plánovaných akciách v roku 2021, možnosti zladenia termí-
nov ich konania ako aj účasti zástupcov na týchto podujatiach. V českej 
Asociáci polio sa taktiež konali voľby nového vedenia, kde došlo k čiastoč-
ným zmenám členov vo vedení. Podobne ako na Slovensku, rovnako 
v Česku aj Maďarsku v dôsledku pandemickej situácie museli zrušiť 
všetky plánované podujatia v roku 2020, ktoré presúvajú na tento rok.  
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Začiatkom tohto roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s poľským 
Združením Polio+. Predsedníčkou poľského Združenia je pani Malgorzata 
Koter-Morgowska, ktorá privítala túto spoluprácu a poslala nám takýto e-
mail: 

„Szanowny Panie Prezesie Milan Dovhun. Cieszymy się z waszej 
propozycji. 

Myślimy, że współpraca między słowackim i polskim stowarzyszeniem 
jest możliwa i potrzebna. 

Polskie Stowarzyszenie Polio+ działa dopiero od roku 2016. Powstało, 
gdy wśród osób po polio powstała potrzeba jakiegoś kontaktu z innymi 
osobami, które przeszły tę chorobę i które po latach zaczęły odczuwać 
niepokojące dolegliwości. Nawiązaliśmy kontakty przeważnie przez 
internet. 

Nasze Stowarzyszenie  realizuje swój cel głównie poprzez działalność 
informacyjną i edukacyjną. 

Słowackie Stowarzyszenie Polio działa znacznie dłużej. Jak wynika z 
waszej strony internetowej, zorganizowaliście wiele spotkań i to dużo 
wcześniej niż zaistniało nasze stowarzyszenie. Mieliście okazję poznać się 
osobiście.  Gratulujemy działalności. 

Teraz wszyscy mamy trudny czas, jest pandemia. Gdy już będzie 
bezpiecznie chętnie się spotkamy, o ile siły nam na to jeszcze pozwolą. 

Daniela Łukasiewicz – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Polio+.“ 

Verím, že blízkosť – podobnosť naších slovanských jazykov nepotrebuje 
preklad a každý tomuto textu porozumie. Pokračovateľom v rozvíjaní 
ďalších vzájomných vzťahov a  aktivít bude Števo Grajcár.   

Vo februári tohto roku nás oslovila dramaturgička Rozhlasu a televízie 
Slovenska z relácie „Cesta“ o možnosti nakrútenia relácie o detskej obrne 
na Slovensku a  našej Asociácii polio. V relácií je rozhovor s MUDr. Nadež-
dou Kamenickou, MUDr. Martou Špánikovou, MUDr. Milošom Jeseňákom 
a p. Baumanom, ktorí sa zaoberali problémom detskej obrny, očkovaním 
proti detskej obrne, postpoliomyelitickým syndrómom, očkovaním vakcí-
nou proti COVID–19, ako aj rehabilitáciou ľudí postihnutých detskou 
obrnou. Nakrúcania tejto relácie som sa zúčastnil spolu so Števom 
Grajcárom. Informovali sme o založení a poslaní našej Asociácie polio na 
Slovensku, ako aj spoluprácu s EPU, ktorej sme členmi, ukázali sme 
fotodokumentáciu z našich stretnutí, zo športových aktivít našich členov, 
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materiály z petícií, kondičné cvičenia, online vyučovanie, jazda automobi-
lom s ručným ovládaním, natočili aj náš konferenčný video hovor s členmi 
Rady AP a ako relaxujeme.  

Uvedená relácia „Cesta“ sa bude vysielať 27. marca 2021. Celú reláciu si 
môžete pozrieť po odvysielaní v Archíve RTVS, alebo na YouTube –
„Cesta“.  

Prvé zasadanie Republikovej rady SZTP na Slovensku taktiež poznamena-
la pandémia koronavírusu. Republiková rada v súčasnosti rieši svoje 
zasadnutia elektronicky, t. j. formou e-mailovej korešpondencie. Hlavnou 
témou rokovania RR, RKK a pracovníkov SZTP bola kontrola prijatých  
vyhodnotení, nových podaných projektov na rok 2021 na Ministerstvo 
kultúry SR, Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR, príprava osláv k 30. výročiu založenia SZTP, termín 
ktorého sa vzhľadom na pandémiu neustále prekladá, správy komisií 
a rôzne. K uvedeným písomným materiálom sa majú členovia RR, RKK 
a pracovníci SZTP vyjadriť do 10. 3. 2021.  

Milí priatelia, pevne verím, že sa už čoskoro dočkáme ustálenia a ukon-
čenia kritického stavu pandémie v SR a budeme si môcť spoločne na 
našom stretnutí povedať alebo aj zanôtiť, čo na Kremnickej barličke 
predniesol starší pán: 

Aj tak sme frajeri 

Aj keď nám už nekvitnú ruže, 
a už nepreskakujeme cez kaluže, 
aj keď sa nám každý rok skracuje aj krok 
a skleróza sa motá u dverí, 
ale aj tak sme ešte stále frajeri. 

Pretože vínečko nám chutí, 
žiadny podraz nás nezarmúti, 
a naša duša je ako kvet,  
a myseľ ešte dobíja svet, 
aj keď nám to už nikto neverí, 
aj tak sme ešte stále frajeri. 

Aj keď nás už prostata núti a kde,  
ktorá baba už smúti, že naše pokusy  
sú už redšie a vlasy zo dňa na deň bledšie, 
aj keď sa nám už zubatá cerí, 
ale aj tak sme ešte stále frajeri. 

Aj keď už nemáme lásku,  
ba už ani výplatnú pásku, 
aj bolesti už máme dosť 
a doba s Covidom nám kalí radosť, 
aj keď vo vreckách máme občas diery,  
ale aj tak sme ešte frajeri.

       Ing. Milan Dovhun 
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Tvorba a čerpanie finančných prostriedkov AP v SR v roku 2020 

Príjmy (v EUR)  

1.   Členské príspevky  .........................................................................................................  577,00 
2.   Účastnícke poplatky za vík. pobyt Piešťany ..................................................... 1 130,00 
3.   Účastnícke poplatky za rekondičný pobyt Hokovce...................................... 4 826,00 
4.   Účastnícke poplatky za rekondičný pobyt Dudince ....................................  4 280,00 
5. Finančné dary .................................................................................................................. 200,00 
6.   Príspevok RC SZTP z predaja Relax Štúrovo ................................................... 3 000,00 
7.   Ostatné príjmy  ................................................................................................................... 66,79 
8. Daňové úrady – príjmy z 2 %  ............................................................................... 6 042,31 

Príjmy spolu  ..................................................................................................... 20 122,10 

 
Výdavky (v Eur) 

1.  Vrátenie poplatkov za víkendový pobyt ............................................................ 1 130,00 
2.  Úhrada za SRK a vrátenie poplatkov Hokovce ............................................... 6 976,06 
3.  Vrátenie poplatkov za Dudince .............................................................................. 4 280,00 
4.  Zálohová fa na pobyt Dudince 2021 .................................................................... 1 900,00 
5.  Úhrada za tlač Informátora  ........................................................................................ 150,00 
6.  Kancelárske potreby .......................................................................................................... 66,70  
7.  Poštovné  ............................................................................................................................ 331,69 
8.  Poplatky Prima banke  .................................................................................................... 98,80 
9.  Ostatné náklady (overovanie, poplatky za registráciu 2 %,  
      kopírovanie, účast. popl. na MDZPO, čl. popl. EPU a iné) ................................ 613,62                                           

Výdavky spolu  .................................................................................................. 15 546,87 

 
Rozpočet Asociácie polio v SR na rok 2021 

Stav na bežnom účte k 31. 12. 2020 v Eur ............................................. 14 099,36  
Stav pokladne k 31. 12. 2020 v Eur  ................................................................ 183,02 
 
Predpokladané príjmy (v Eur) 

1.  Členské príspevky ........................................................................................................... 620,00            
2.  Účastnícke poplatky za SRK Dudince (35x250) ............................................. 8 750,00 
3.  Účastnícke poplatky za SRK Hokovce (25x200) ............................................ 5 000,00 
4.  Účastnícke poplatky za pobyt Piešťany (35x150) ........................................ 5 250,00 
5.  Predpokladané príjmy z 2 % z dane z príjmov ............................................... 2 500,00 

Príjmy spolu ..................................................................................................... 21 120,00 



Informátor 1/2021 
6 

 

 
Predpokladané výdavky (v Eur) 

1.  Úhrada za SRK Dudince .............................................................................................. 9 300,00 
2.  Úhrada za SRK Hokovce ............................................................................................. 6 275,00 
3.  Úhrada za pobyt Piešťany ......................................................................................... 7 350,00  
4.  Náklady na tlač Informátora (2 čísla) ..................................................................... 320,00 
4.  Poštovné  ................................................................................................ ............................ 330,00 
5. Ostatné náklady (kopírovanie, overovanie, kancelárske tlačivá, 
     registrácia na 2 % , čl. popl. EPU, účastnícke poplatky  
     na MDOZP a iné) ............................................................................................................... 380,00 
6.  Poplatky Prima banke  .................................................................................................. 100,00     

Výdavky spolu ................................................................................................... 24 055,00   

 

 

 

 

 

 
 

Všetkým našim členom  
prajeme  

príjemné prežitie  
veľkonočných sviatkov 
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COVID-19 – ČO O ŇOM DOTERAZ VIEME 

Zažívame pandémiu, ktorej dôsledky, už v súčasnosti obrovské, nemajú 
obdobu. Vypuknutie choroby COVID-19 predstavuje nielen nesmiernu 
hrozbu pre ľudské zdravie, ale tiež pripomína, že infekčné choroby 
nevymizli a novodobá globalizácia sveta výrazne napomáha jej šíreniu. 
Louis Pasteur koncom 19. storočia povedal: „Úloha nesmierne malých je 
v prírode nesmierne veľká.“  

Oskar Seifried, nemecký veterinár, poskytol prvý opis koronavírusu 
v roku 1931. Dnes je známych už množstvo ďalších druhov. Koronavírusy 
sú obalené RNA vírusy s tvarom pripomínajúcim korunu, podľa čoho sú aj 
pomenované. Boli identifikované u niekoľkých vtáčích hostiteľov, ako aj 
u cicavcov vrátane ľudí, netopierov, cibetiek, myší, psov, mačiek, kráv 
a tiav. Koronavírusy sú známe prenosom zo zvierat na človeka. Tri 
koronavírusy prekročili druhovú bariéru a spôsobili smrteľný zápal pľúc 
u ľudí od začiatku 21. storočia: ťažký akútny respiračný syndróm 
koronavírus (SARS-CoV - Severe Acute Respiratory Syndrome – v rokoch 
2002-2003), respiračný syndróm na Blízkom východe (MERS-CoV - 
Middle-East Respiratory Syndrome v roku 2012) a SARS-CoV-2 (COVID-
19 – coronavirus disease 19). SARS-CoV aj SARS-CoV-2 sú úzko prepojené 
a pochádzajú z netopierov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou slúžia 
ako hostiteľ pre tieto dva vírusy. Medzihostiteľom v prípade SARS boli 
cibetky a pri MERS ťavy. Medzihostiteľ SARS-CoV-2 zatiaľ známy nie je.  

Mutácie sú prirodzenou súčasťou životného cyklu vírusov. Stále však 
platí, že ako môže mutácia prispieť k vyššej infekčnosti vírusu, podobne 
môže prispieť aj k jeho nižšej virulencii.  

Vírus sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou a aj 
aerosólom. Schopnosť tohto vírusu replikovať sa v ústnej sliznici 
dovoľuje jeho ľahký prenos. Postihnutie horných dýchacích ciest a vysoká 
virémia na začiatku infekcie umožňujú prenos aj na ďalšie osoby ešte 
pred objavením sa prvých príznakov. To znamená, že infekcia sa môže 
šíriť už počas inkubačnej doby, počas symptomatického priebehu, ale aj 
počas obdobia klinického zotavovania a dokonca aj v bezpríznakovom 
štádiu. 

Keďže bol vírus izolovaný aj zo stolice (vylučuje ešte 5 týždňov po 
odznení respiračných problémov), je vysoko pravdepodobný aj fekálno-
orálny prenos. Tiež môže perzistovať aj na vlasoch. Prenos pohlavným 
stykom zatiaľ potvrdený nebol.  
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Pretrvávanie väčšiny mikroorganizmov, vrátane vírusov na povrchoch 
závisí od podmienok prostredia, napr. od relatívnej vlhkosti a teploty 
vzduchu a aj od samotného materiálu (obr. 1). Nízka teplota, vysoká 
dávka inokula a nižšia relatívna vlhkosť vzduchu prispievajú k dlhšej 
dobe zotrvania väčšiny vírusov, a preto je veľké množstvo prípadov 
pacientov s COVID-19 spojených s chladným a suchým podnebím v mier-
nom pásme. Ľudské koronavírusy môžu zostať infekčné na neživých 
povrchoch pri izbovej teplote až 9 dní. Riziko prenosu dotykom kontami-
novaných predmetov je však veľmi nízke v porovnaní s kvapôčkovým 
prenosom. Pri teplote 30 °C alebo viac je trvanie perzistencie kratšie. Istá 
štúdia preukázala, že SARS-CoV-2 sa môže udržiavať aj vo vzduchu 
uzavretých autobusov bez vetrania najmenej 30 min., a to bez akejkoľvek 
straty infekčnosti. 

 
Obrázok č. 1 – Perzistencia koronavírusov na rozličných povrchoch (zdroj: InVitro) 

 
Dezinfekcia 
Niektoré dezinfekčné prostriedky účinne znižujú infekčnosť koronavíru-
sov už do 1 minúty, napr. 70 – 95 % etanol, 0,5 % peroxid vodíka alebo 
0,21 % chlórnan sodný. Iné zlúčeniny ako napr. benzalkóniumchlorid 
alebo glutaraldehyd sú však menej účinné. 

Priebeh ochorenia  
Inkubačná doba pre COVID-19 je vo všeobecnosti do 14 dní po expozícii, 
pričom väčšina prípadov sa vyskytuje približne 4 – 5 dní po expozícii.  

Rizikovými faktormi sú okrem fajčenia a obezity aj predchádzajúca 
mozgová príhoda, cukrovka, chronické ochorenie pľúc a obličiek, srdcové 
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choroby, vrátane srdcového zlyhania, ischemickej choroby srdca, 
kardiomyopatie a pľúcnej hypertenzie. Ľudia s hypertenziou môžu byť vo 
zvýšenom riziku závažného ochorenia COVID-19 a mali by pokračovať 
v užívaní svojich liekov podľa predpisu.  

Príznaky a symptómy COVID-19 prítomné pri nástupe sa líšia, ale 
v priebehu ochorenia sa u mnohých ľudí vyskytne nasledovné: 

 Horúčka (nad 38 st. C, alebo zimnica) – 43 % 
 kašeľ – 50 % 
 dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním – 29 %  
 únava 
 bolesti svalov alebo tela – 36 %  
 bolesť hlavy – 34 %  
 strata chuti alebo čuchu – 10 – 64 %   
 bolesť hrdla – 20 % 
 výtok z nosa – do 10 %  
 nevoľnosť alebo vracanie – 12 % 
 hnačka – 19 %  

Najčastejšou symptomatológiou ochorenia je vždy teplota, kašeľ (často 
suchý), produkcia spúta, nádcha, bolesti svalov, slabosť a hnačka. 
Najrizikovejšou skupinou obyvateľstva sú osoby staršie ako 80 rokov. 
Deti (najčastejšie vo veku nad 5 rokov) nepredstavujú riziko vzniku 
ťažkých foriem infekcie, môžu byť však signifikantným vektorom prenosu 
COVID-19. Kožné príznaky u pacientov s COVID-19 nie sú charakteris-
tické. Môžu sa objavovať vyrážky aj s pľuzgiermi (22 %), začervenanie 
prstov rúk a nôh (18 %) a žihľavka (16 %). Hodnotenie kožných prejavov 
u pacientov s COVID-19  ochorením je náročné, pretože príznaky sa môžu 
podobať rôznym iným dermatózam, alebo môžu vzniknúť z dôvodu 
vedľajších účinkov liekov. Je evidentné, že infekcia prebieha aj asympto-
maticky, resp. presymptomaticky, čiže pacienti môžu mať abnormality pri 
zobrazovaní hrudníka ešte pred nástupom klinických príznakov (CT pľúc 
odhalilo u 50 % asymptomatických ľudí typické zákaly alebo nerovno-
merné zatienenia na pľúcach a ďalších 20 % malo atypické zmeny na 
pľúcach). Istý prieskum odhalil, že u 33 % ľudí s infekciou SARS-CoV-2 sa 
nikdy nevyvinú príznaky ochorenia. Podiel prenosu SARS-CoV-2 v 
dôsledku asymptomatickej alebo presymptomatic-kej infekcie v porov-
naní so symptomatickou infekciou nie je úplne jasný; nedávne štúdie však 
naznačujú, že ľudia, ktorí nevykazujú príznaky, môžu prenášať vírus.  
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Spektrum symptomatickej infekcie sa pohybuje od miernej po kritickú; 
väčšina z nich nie je závažná. 
 mierna až stredne závažná (mierne príznaky až mierna pneumónia): 

81 % 
 ťažká (dyspnoe, hypoxia alebo viac ako 50 % postihnutie pľúc): 14 % 
 kritické (respiračné zlyhanie, šok alebo dysfunkcia multiorgánového 

systému): 5 % 

medián času od nástupu ochorenia do času, keď sa vyskytnú dýchacie 
ťažkosti (dyspnoe) je 5 – 8 dní;  

medián času od nástupu ochorenia po syndróm akútnej respiračnej tiesne 
je 8 – 12 dní;  

medián času od nástupu ochorenia do prijatia na hospitalizáciu je 9,5 – 12 
dní.  

Pacienti s miernou klinickou prezentáciou (neprítomnosť vírusovej 
pneumónie a hypoxie) nemusia spočiatku vyžadovať hospitalizáciu 
a väčšina z nich bude schopná zvládnuť svoje ochorenie doma. Pacienti 
s rizikovými faktormi závažného ochorenia sa majú pozorne sledovať 
vzhľadom na možné riziko progresie do závažného ochorenia, najmä 
v druhom týždni po nástupe symptómov. Ťažké ochorenie si vyžaduje 
hospitalizáciu. 

Komplikácie ochorenia COVID-19 

Respiračné zlyhanie je hlavnou komplikáciou u pacientov s ťažkým 
ochorením a môže sa prejaviť krátko po nástupe dyspnoe. Vzniká asi v 20 
% s mediánom ôsmich dní po nástupe symptómov. 

Srdcové a kardiovaskulárne postihnutie vzniká buď priamo vírusom, 
ktorý napadne bunky myokardu a spôsobí jeho poškodenie (vírusovú 
myokarditídu), alebo samotným poškodením pľúcneho tkaniva, čo vedie 
k nedostatočnému prívodu kyslíka  do myokardu a k zvýšenému pracov-
nému zaťaženiu srdca. Komplikácie zahŕňajú poškodenie myokardu 
a myokarditídu, arytmie, akútne srdcové zlyhanie. Aj niektoré lieky použí-
vané v liečbe COVID-19 môžu potenciálne vyvolať srdcové komplikácie.  

Poruchy zrážania krvi - niektorí pacienti s ochorením COVID-19 môžu 
mať príznaky hyperkoagulačného stavu, čiže zvýšené riziko venóznej a 
arteriálnej trombózy veľkých a malých ciev, čo môže vyústiť do pľúcnej 
embólie a akútnej cievnej mozgovej príhody (dokonca aj u pacientov 
mladších ako 50 rokov s bezrizikovými faktormi). Prečo to vzniká, nie je 
úplne jasné. Zrejme hypoxia a systémový sekundárny zápal môžu viesť 
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k vysokým hladinám zápalových markerov a zvýšeniu koagulačnej 
aktivity. 

Neurologické komplikácie – hrozba neurologických prejavov vôbec 
nesúvisí so závažnosťou hlavných symptómov, ale ani s vekom pacientov. 
Encefalopatia je bežnou komplikáciou COVID-19, najmä u kriticky 
chorých. Mozgová príhoda, poruchy pohybu, motorické a zmyslové defici-
ty, ataxia a záchvaty sa vyskytujú menej často.  

Zápalové komplikácie – niektorí pacienti s ťažkým COVID-19 majú 
laboratórne zistenú zvýšenú zápalovú reakciu s pretrvávajúcimi horúčka-
mi, zvýšenými zápalovými markermi a multiorgánovou dysfunkciou 
(najmä srdcovou dysfunkciou), ale minimálnym pľúcnym postihnutím. 
Boli popísané multisystémové zápalové syndrómy s klinickými  črtami 
podobnými Kawasakiho chorobe a syndrómu toxického šoku aj u detí           
s COVID-19. 

Sekundárne infekcie – pridružené bývajú hlavne bakteriálne alebo 
hubové (Aspergillové) sekundárne infekcie v 8 – 28 %. 

Pitevné štúdie dokazujú, že vírus sa v niektorých prípadoch systémovo 
šíri, okrem pľúc, aj do obličiek, pečene, srdca, mozgu a krvi. 

Rekonvalescencia a dlhodobé následky  
Čas na zotavenie sa z ochorenia COVID-19 je veľmi premenlivý (tab. 1) a 
okrem závažnosti ochorenia závisí od veku a už existujúcich komorbidít. 
Očakáva sa, že jedinci s miernou infekciou sa zotavia relatívne rýchlo 
(napr. do dvoch týždňov), zatiaľ čo mnohí jedinci s ťažkým ochorením 
majú dlhší čas na zotavenie (napr. dva až tri mesiace). Medzi najčastejšie 
pretrvávajúce príznaky patrí únava, dyspnoe, bolesť na hrudníku, kašeľ a 
kognitívne deficity. Môžu pretrvávať aj poškodenia dýchacích ciest a 
srdcové následky. 

Tab. 1. Typ, pomer a trvanie pretrvávajúcich príznakov ochorenia COVID-19 

PRETRVÁVAJÚCI PRÍZNAK PODIEL 
PACIENTOV 

TRVANIE 

Únava 15 až 87 % 3 mesiace 

Dýchavičnosť 10 až 71 % 2 až 3 mesiace 

Nepríjemné pocity na hrudníku 12 až 44 % 2 až 3 mesiace 

Kašeľ 17 až 26 % 2 až 3 mesiace 

Strata čuchu 13 % 1 mesiac 

Bolesť kĺbov a svalov, bolesť hlavy, <10 % neznáme (pravdepo-
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rinitída, zlá chuť do jedla, závrat, 
vertigo, nespavosť, hnačka 

dobne týždne) 

Posttraumatická stresová porucha 24 % 6 týždňov až 3 mesiace 

Poškodená pamäť 18 % 6 týždňov až 3 mesiace 

Nízka koncentrácia 16 % 6 týždňov až 3 mesiace 

Úzkosť/depresia 22 % 6 týždňov až 3 mesiace 

Zníženie kvality života >50 % neznáme (pravdepo-
dobne týždne) 

 
Reinfekcia 
Zverejnené správy ukázali, že reinfekcia je možná, ale stále nie je jasné, 
ako dlho sú ľudia, ktorí sa zotavili z ochorenia COVID-19, chránení pred 
opätovnou infekciou SARS-CoV-2, aká koncentrácia protilátok je potrebná 
na zabezpečenie ochrany a ako často sa môže vyskytnúť opätovná 
infekcia. Riziko reinfekcie sa môže v budúcnosti zvýšiť vystavením 
vírusom SARS-CoV-2, ktoré nie sú neutralizované imunitným antisérom.  

Vylučovanie vírusovej RNA klesá s vymiznutím klinických príznakov, 
avšak môže pokračovať niekoľko dní až týždňov. Detekcia vírusovej RNA 
počas rekonvalescencie teda nemusí nevyhnutne indikovať vírus 
(infekčnosť), ktorý je schopný sa deliť, alebo prítomnosť nového 
infekčného vírusu. Niektorí ľudia, ktorí sa zotavili, môžu mať 
detekovateľnú RNA SARS-CoV-2 vo vzorkách horných dýchacích ciest 
počas 3 mesiacov po nástupe ochorenia, aj keď v koncentráciách výrazne 
nižších ako počas choroby. Niektorí ľudia so závažným ochorením môžu 
produkovať vírus kompetentný na replikáciu po dobu 10 dní, čo si môže 
zaručiť predĺženie trvania izolácie a preventívnych opatrení až o 20 dní 
po nástupe symptómov. Literárne údaje naznačujú, že niektorí pacienti s 
ťažkou poruchou imunity (napr. liečení chemoterapiou, kortikosteroidmi, 
biologickou liečbou, po transplantáciách) môžu produkovať vírus 
kompetentný na replikáciu po 20 dňoch.  

COVID-19 v  tehotenstve  
Tehotenstvo vo všeobecnosti nezvyšuje riziko získania infekcie SARS-
CoV-2, ale zdá sa, že zhoršuje klinický priebeh ochorenia COVID-19 v 
porovnaní so ženami rovnakého veku. Rizikové faktory pre závažné 
ochorenie v tehotenstve zahŕňajú vyšší priemerný vek, vyšší index 
telesnej hmotnosti a už existujúce pridružené choroby. Hoci väčšina (>90 
percent) infikovaných tehotných žien sa zotavuje bez hospitalizácie, môže 
dôjsť k rýchlemu klinickému zhoršeniu a symptomatické tehotné 
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pacientky majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní so symptomatickými 
ženami v reprodukčnom veku. Miera úmrtnosti matiek od 0,15 do 0,60 % 
bola pripísaná ochoreniu COVID-19. Prenos infekcie z matky na plod je 
približne 2 %-ný. Pravdepodobne ku prenosu dochádza fekálnou 
kontamináciou perinea. 

COVID-19 a deti 
Údaje čoraz viac naznačujú, že klinické príznaky, ktoré sa vyskytli u detí s 
COVID-19, sú podobné ako u dospelej populácie, ale ochorenie je zvyčajne 
miernejšie a závažnosť symptómov sa líši v závislosti od veku dieťaťa. 
Mnohé deti infikované SARS-CoV-2 zostávajú asymptomatické alebo majú 
mierne ochorenie. Bežne hlásené príznaky u detí s COVID-19 zahŕňajú 
kašeľ alebo horúčku a mnohé deti majú aj gastrointestinálne alebo iné 
príznaky. Hoci väčšina detí s ochorením COVID-19 má asymptomatické 
alebo mierne ochorenie, žiaľ boli hlásené aj závažné postihnutia, vrátane 
úmrtí. 

Testovanie na COVID-19 
Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy testov: molekulárne testy (napr. 
RT-PCR), ktoré zisťujú prítomnosť genetického materiálu vírusu, alebo 
vírusovej nukleovej kyseliny (RNA, alebo DNA) a antigénové testy, ktoré 
hľadajú antigény, t. j. špecifické bielkoviny vírusu. 

RT-PCR test 
RT-PCR predstavuje veľmi citlivú metódu. V súčasnosti je to najspoľahli-
vejšia metóda na diagnostiku ochorenia COVID-19. Táto metóda dokáže 
zachytiť len prebiehajúcu infekciu, pretože keď sa už vírus v organizme 
nenachádza, nedokáže ho zachytiť. Na identifikovanie a sledovanie 
pacientov, ktorí sa už vyliečili z ochorenia, je táto metóda nepostačujúca. 
Doplnkovou metódou sú v takomto prípade sérologické testy. 

Interpretácia RT-PCR testu 
Pozitívny test: - testovaná osoba má akútnu infekciu COVID-19. 
Negatívny test: 
 testovaná osoba nie je v súčasnosti nakazená vírusom; 
 vírus nie je prítomný v mieste, odkiaľ bol odobraný ster. V neskor-

šom štádiu vírus putuje nižšie a môže sa stať, že aj keď je 
prítomný v pľúcach, v hltane a nosohltane sa už nenachádza. 

 Ochorenie je v príliš ranom štádiu alebo už prebehlo a je príliš 
neskoro. Negatívny výsledok neznamená, že test bude negatívny 
aj zajtra prípadne o niekoľko dní a v prípade prítomnosti riziko-
vých faktorov, resp. po objavení príznakov ho treba zopakovať. 
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Antigénový test 
Na test sa používajú rovnako ako na PCR test výtery zo slizníc hltanu 
a nosohltanu. Tie sa následne vložia do tekutiny, aby sa uvoľnil vírus zo 
získaných vzoriek. Tekutina sa potom nanesie na povrch testovacieho 
sklíčka, ktoré pokrývajú protilátky. Protilátky sú prilepené na testovacom 
sklíčku a prichytia sa na bielkoviny vírusu, ktorý sa nachádza vo vzorke. 
Na testovacie sklíčko sa následne aplikujú ďalšie protilátky, ktoré sú 
chemicky upravené farbivom, aby boli viditeľné už voľným okom. Čím 
viac vírusu obsahuje vzorka, tým viditeľnejšia je farebná stopa. Ak je 
vzorka pozitívna, na testovacom sklíčku sa objavia farebné čiary už do 15 
– 20 minút. Antigénový test odhalí len to, či je testovaná osoba 
v súčasnosti infikovaná koronavírusom. Pred alebo po prekonaní 
ochorenia antigény nie sú prítomné, keďže aj táto metóda sa opiera 
o detegovanie častí vírusu. V porovnaní s PCR testami je tento test menej 
citlivý, keďže pri ňom nedochádza k znásobeniu čiastočiek vírusu ako pri 
RT-PCR teste. Ak je vo vzorke príliš málo antigénov, test ich nezistí, čo 
znamená falošný negatívny výsledok. 

Interpretácia antigénového testu:  
Pozitívny test - testovaná osoba má akútnu infekciu COVID-19. 
Negatívny test: 
 testovaná osoba nie je v súčasnosti nakazená vírusom, 
 vírus nie je prítomný v mieste, odkiaľ bol odobratý ster alebo je 

ho príliš málo, 
 ochorenie je v príliš rannom štádiu, alebo už prebehlo a je príliš 

neskoro. Ak je príliš skoro, test treba opakovať. 

Sérologické testy (testy na protilátky) 
Sérologické testy na COVID-19 sa zameriavajú na zistenie špecifických 
protilátok v krvi, ktoré sa viažu na antigény koronavírusu. Tieto testy 
zisťujú prítomnosť protilátok v krvi, teda imunitnú reakciu organizmu, 
ktorá nastáva až týždne po prejavoch ochorenia. Dokážu určiť úroveň 
nákazy populácie, nedokážu však zistiť ochorenie dostatočne včas pre 
účely diagnostiky ochorenia a vyhľadávania kontaktov. Tieto testy zisťu-
jú, či jednotlivec v minulosti prekonal ochorenie COVID-19. Každý, kto 
infekciu prekonal, bude mať v krvi špecifické protilátky proti vírusu. 
Protilátky ostávajú v krvi aj po prekonaní infekcie. Nevýhodou tejto 
metódy je, že nedokáže spoľahlivo určiť prebiehajúce ochorenie COVID-
19. Sérologické testy nemožno použiť na diagnostikovanie akútnych 
prípadov ochorenia COVID-19 ani ako doklad o neinfekčnosti. Na to treba 
RT-PCR test. Predpokladá sa, že ako v prípade iných infekcií, tak aj po 
prekonaní ochorenia COVID-19 ostávajú protilátky v krvi a zabezpečujú 
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tak ochranu organizmu pred opätovným ochorením. Najčastejšie sa 
používa tzv. ELISA metóda. Je veľmi spoľahlivá a citlivá. Dosahuje 
senzitivitu (čiže schopnosť presne určiť pozitívny výsledok) 100 % po 12 
dňoch od objavenia príznakov ochorenia a špecificitu (čiže schopnosť 
určiť presne negatívny výsledok) až 98 %.  

Pozitívny test: 
 prítomnosť protilátok v krvi znamená pravdepodobne pozitívny 

výsledok na ochorenie COVID-19 v minulosti. 
 prítomnosť protilátok nemusí nevyhnutne znamenať, že pacient 

mal COVID-19; mohli sa vytvoriť kvôli inej infekcii či ochoreniu. 
Preto je pre potvrdenie ochorenia potrebné zvážiť aj rizikové 
faktory. Ak sa testovaná osoba s koronavírusom nestretla, je len 
veľmi malá pravdepodobnosť, že toto ochorenie prekonala. 

Negatívny test: 
 testovaná osoba nemá protilátky na COVID-19, a teda s veľkou 

pravdepodobnosťou nemá voči ochoreniu imunitu; 
 keďže tvorba protilátok trvá určitý čas, ak bola vzorka krvi 

odobratá príliš skoro po infekcii, negatívny výsledok nemusí 
znamenať neprítomnosť ochorenia COVID-19. Po zvážení 
rizikových faktorov a symptómov treba v takomto prípade test 
zopakovať. 

Ak to zhrnieme, v prvej fáze ochorenia je najspoľahlivejšia práve detekcia 
vírusu pomocou RT-PCR z výteru z nosohltana. Postupom času však 
pravdepodobnosť detekcie vírusu vo výtere klesá, preto po určitom čase 
už nie je vhodná. Čím dlhší čas prešiel od infikovania, tým menej je táto 
metóda spoľahlivá. Sérologické testovanie protilátok môže pomôcť 
identifikovať tých, ktorí prekonali infekciu bezpríznakovo, a zistiť tak 
reálnejšiu prevalenciu (t. j. pomer všetkých nakazených voči celkovej 
populácii). 

Očkovanie 
Lepšie, ako infekciu COVID-19 prekonať a liečiť, je jej predchádzať. 
Najúčinnejšia, najlacnejšia, najjednoduchšia a najbezpečnejšia prevencia 
je očkovanie. Očkovaný človek vírus neprenáša. Očkovacie látky voči 
koronavírusu sú neživé, z toho dôvodu nie je možné, aby očkovaná osoba 
počas vakcinácie ochorela na COVID-19. Existujú štyri druhy očkovacích 
látok. Prvé dve z nich už používame v reálnej praxi. 

RNA/mRNA vakcína (fy. Moderna, Pfizer/BioNTech, CureVac). Táto 
vakcína obsahuje iba časť RNA vírusu, ktorá je obalená v tukovom obale. 
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Po očkovaní sa mRNA (gén kódujúci tvorbu S-proteínu vírusu SARS-CoV-
2) dostane iba do bunky (nie do jej jadra). Bunka vyrobí vírusovú 
bielkovinu, ktorá sa potom dostáva na povrch bunky, alebo aj mimo nej a 
tá stimuluje vlastnú imunitu. Potom sa mRNA degraduje v priebehu 
niekoľkých hodín a vylučuje z tela. Výhodou týchto vakcín je, že 
neobsahujú žiadne konzervačné látky, adjuvantné a stopové zložky, iba 
aktívnu zložku (mRNA) a stabilizátor.  

Vektorová vakcína (fy AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino 
Biologics', vakcína Sputnik V.). Očkovacia látka obsahuje neškodný 
adenovírus DNA z opice, na ktorý sa pripojí genetická informácia 
z koronavírusu. Táto kombinácia je neškodná a vyvolá iba imunitnú 
odpoveď proti SARS-CoV-2. 

Inaktivovaná vakcína (fy Sinopharm, Sinovac či Bharat Biotech 
International) obsahuje inaktivovaný vírus SARS-CoV-2, ktorý 
nespôsobuje ochorenie, iba vyvoláva imunitnú odpoveď.  

Subjednotková vakcína (fy Novavax, Sanofi/GSK) obsahuje časť 
bielkoviny, ktorý je špecifický pre vírus (spike proteín) s pridanou 
adjuvantnou látkou, ktorá má zosilniť jej účinok.  

COVID-19 a poliomyelitída, resp. PPS  
Keďže väčšina ľudí s detskou obrnou dosiahla vek šesťdesiat rokov a viac, 
patria do rizikovej skupiny infekcie COVID-19. Obrnári, ktorí mali pri 
vzniku choroby postihnutie dýchacích svalov alebo majú v súčasnosti 
akékoľvek dýchacie ťažkosti, sú vysoko rizikoví. Riziko zvyšujú aj pridru-
žené choroby (cukrovka, obezita, srdcové ochorenia, závažné postihnutie 
obličiek alebo znížená imunita). Kvôli oneskoreným následkom detskej 
obrny (chronický progresívny PPS) s účinkami zhoršujúcimi funkciu 
celého organizmu vrátane imunitného systému sa obrnári radia medzi 
vysoko rizikových pacientov, pretože COVID-19 môže poškodiť aj miechu 
a mozog. Poškodenie mozgu sa zistí dokonca aj pri miernych priebehoch 
koronavírusovej infekcie. Týmto spôsobom môže COVID-19 spustiť PPS a 
urýchliť jeho progresiu, dokonca aj pri miernom priebehu.  Asi 60% 
pacientov s PPS má problémy s dýchaním, často si to ani neuvedomujú. 
Preto sú mimoriadne ohrození, pokiaľ ide o najťažší priebeh COVID-
19. V takýchto prípadoch obrnári by mali informovať lekára o prípadných 
osobných problémoch s PPS. Pacientom s PPS sa dôrazne odporúča, aby 
disciplinovane dodržiavali všeobecne platné odporúčané ochranné opa-
trenia proti korone. Operácie, ktoré je možné odložiť a nie sú nevyhnutné, 
sa majú odložiť v súčasnej fáze rizika infekcie. Akékoľvek problémy 
s dýchaním je nutné čo najskôr diagnosti-kovať a vhodne liečiť. 
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Verme, že celoplošné očkovanie proti COVID-19 infekcii prebehne čo 
najskôr a na tieto posledné mesiace (ba už aj rok) budeme veru len rôzne 
spomínať, ale určite nie s romantickou nostalgiou a milo, pretože každého 
z nás istým spôsobom táto pandémia poznačila. Dovtedy stále to známe 
„RUR“ (rúška, umývanie rúk a rozostupy) nás bude denne sprevádzať. 
Dúfajme, že už nie dlho.  

                                                                                   MUDr. Zuzana Baranová, PhD. 

 

Čo nám v súčasnosti môže prospieť 

Kto by bol ešte pred rokom povedal, ako výrazne sa zmení náš život! 
Pandémia Covidu nás v mnohom paralyzuje.  Máme obmedzenia v práci, 
rodinných i spoločenských kontaktoch, psychickej i fyzickej pohode 
a vírus nás doslova ohrozuje na živote. 

Pre naše polio spoločenstvo je súčasná situácia komplikovanejšia z viace-
rých pohľadov.   

Samotné základné ochorenie, okrem problémov s mobilitou, býva sprevá-
dzané ďalšími častejšie sa vyskytujúcimi ochoreniami. Obmedzený je 
pobyt na čerstvom vzduchu, možnosť rehabilitácie  ev. kúpeľnej liečby, 
chýbajú nám spoločné stretnutia. 

Nevieme, kedy sa pandémia Covidu skončí, alebo môžeme očakávať vznik 
ďalších mutácií vírusu s nepredvídateľnými následkami. A pretože sme 
veční optimisti a prekonali sme v živote oveľa viac problémov ako naše 
okolie, verím že aj súčasná situácia nás nezrazí na kolená.   Preto som sa 
rozhodla pripomenúť niekoľko rád, ako sa postaviť Covidu do cesty. 

Za veľmi dôležité považujem uchovať si duševné zdravie, nepodľahnúť 
depresii, panike ani strachu. S nadhľadom pristupovať ku katastrofickým 
správam, ktoré na nás chrlia médiá a internet. 

Podporujem pravidlá, ktoré obmedzujú možnosť prenosu  vírusu a veľmi 
ma poburuje, ak ich niekto nedodržiava. Osobne si myslím, že práve 
neschopnosť dodržiavať pravidlá viacerých našich spoluobčanov  zapríči-
ňuje, že sa vírus u nás cíti dobre. 

Všeobecne známe sú informácie o prospešnosti vitamínu C a D, zinku, 
selénu. Hlavne príjem zvýšeného množstva C vitamínu má výrazné účinky 
v prevencii a liečbe Covidu. Infekcie (vnútrožilové podávanie C vitamínu 
výrazne pomáha pacientom v nemocnici s ťažkých priebehom ochorenia). 
Preventívna denná dávka C vitamínu by mala byť 1000 mg. Dôležité je  
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tiež konzumovať tento vitamín v prirodzenej forme (kyslá kapusta, 
paprika, šípky, citrusové plody a iné). Keďže už mávame aj slnečné dni, je 
dobré, okrem užívania prípravkov s D3 vitamínom, vystaviť sa slnku 
aspoň na ½ hodiny. A verte mi, už teraz má silu! 

Je známe, že cesnak má výrazný antivírusový účinok, Dokonca ruskí 
virológovia ho nazvali  ako „domácu vakcínu“. Stačí 1 strúčik denne, alebo 
rozkrájaný v l/2 litri vody, nechať do druhého dňa a vypiť ráno a večer. 
Ak niekto neznáša pach cesnaku alebo má po ňom ťažobu, v lekárni je tzv. 
„Čierny cesnak“. Ide o fermentovaný cesnak, ktorý má rovnaké účinky ako 
čerstvý, ale nezanecháva typický pach ani nezaťažuje zažívanie. 

Spomenula by som ešte veľmi účinný antivírusový liek, ktorý doteraz 
nebol povolený na Slovensku. Pôvodne sa používal na liečbu parazitov, ale 
zistila sa jeho výrazná účinnosť proti Covid vírusu (objaviteľ tohto lieku 
dostal zaň Nobelovu cenu). Liek  Ivermectin bol v širokej miere použitý na 
prevenciu aj liečbu covidovej infekcie. Od konca januára je schválený aj 
u nás, ale podrobnosti o distribúcii zatiaľ neboli zverejnené. 

Z môjho pohľadu sa v súčasnosti veľmi málo hovorí  o tom, ako si zlepšiť 
imunitu. A práve dobrá imunita je pre človeka  zárukou, že nepodľahne 
infekcii. Základom je samozrejme zdravý životný štýl - všeobecne 
racionálna strava s dostatkom vitamínov a antioxydantov, dostatok 
pohybu a minimum stresov. 

V mojej medicínskej praxi som sa venovala aj problematike pacientov 
s poruchami imunity a objavila som kúzlo liečivých húb. Išlo 
o preventívne podávanie prípravkov pacientom ohrozeným opakovanými 
infekciami, ale veľmi dobrý efekt bol aj po podaní u akútnych ochorení. 
V lekárňach je veľká ponuka voľnopredajných produktov - doplnkov 
výživy. Som veľmi nedôverčivá voči nim. 

Keďže sa mi naskytla príležitosť nazrieť do „kuchyne“ firmy Terezia 
Company, ktorá sídli v Prahe a venuje sa prioritne liečivým hubám, 
využila som všetky možnosti  dôverne poznať celý výrobný  proces od 
pestovania húb ale i iných rastlín, cez ich spracovanie, testovanie. 
Spracovala som štúdiu o nich s prípravkom na skupine 105 pacientov 
s výborným efektom (štúdia mala veľký ohlas na svetovej výstave 
doplnkov stravy v Dubaji). Firma má bohatý výrobný program, vyváža 
svoje produkty do celého sveta. Stojí za to pozrieť si na internete celú 
ponuku (www.terezia.sk). Verím, že tieto moje riadky nebudete 
považovať za reklamu nejakej firmy. Skutočne som úprimne presvedčená 
o kvalite a účinnosti produktov tejto firmy a uvediem dva prípravky, ktoré 
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sú v súčasnosti najdôležitejšie pre zlepšenie imunity. Produkty dostať 
v lekárni, alebo so zľavou cez uvedenú webovú adresu. 

Uvediem dva najdôležitejšie prípravky:  

Hlivu poznáme všetci  a vieme, že je zdravá. Obsahuje tzv. betaglukany, 
ktoré majú výrazný podporný vplyv na imunitu. Prípravok „HLIVA 
USTRICOVÁ“ je dostupný vo viacerých formách – s rakytníkom, 
laktobacilmi alebo reishi. Na prevenciu sa podáva 2x l kapsula, v prípade 
zápalového ochorenia sa prechodne 2 až 3 dni môže dávka zvýšiť  až na 
3x3 kapsuly. Nemá žiadne nežiaduce účinky. 

Za kráľovnú liečivých húb sa považuje „ REISHI“. Prípravok má široký 
obsah bioaktívnych látok a priaznivo pôsobí na imunitu. Dávkovanie je 
rovnaké.  

Prospešným prípravkom je v súčasnosti RAKYTNÍKOVÝ OLEJ  100 % od 
uvedeného výrobcu. Má mimoriadne vysoký obsah C vitamínu a je vhodný 
na vnútorné i vonkajšie použitie. 

A čo ešte na záver? 

Odporúčam otvoriť si okno alebo ísť do prírody, zhlboka dýchať, po 
výdychu  sa pomaly nadýchnuť do brucha, potom do hrudníka  a nakoniec 
až do ramien. Chvíľu zadržať dych a potom pomaly vydýchnuť v rovna-
kom  poradí – brucho, hrudník a ramená. Aspoň 10x. Nedáme Covidu 
šancu, aby sa uhniezdil v našich pľúcach. 

Prajem všetkým pevné zdravie, veľa optimizmu a nádej na lepšie časy. 

                                                                                             MUDr.  Dana Babincová   

 

World Polio Day. „One Day. One Focus: Ending Polio“ 

24. 10. Světový den polia je každoročně vyhlašován Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) a připomíná hlavní cíl eradikovat 
poliomyelitidu a dosáhnout tak světa bez obrn vyvolaných polioviry. 

Poliomyelitida (dětská přenosná obrna) 
Poliomyelitida je vysoce nakažlivé virové onemocnění; neuroinfekce, 
která postihuje přední rohy míšní, může způsobit celoživotní ochrnutí i 
smrt.  

Virus poliomyelitidy se přenáší z člověka na člověka fekálně-orální nebo 
orálně-orální cestou.  
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V dětském věku probíhá většina infekcí poliovirem bez příznaků a pouze 
u jedné z 200 až 300 nakažených osob se vyvine závažná forma 
onemocnění, která vyvolává ochrnutí.  

Infekce poliovirem, u nichž se neprojeví žádné příznaky, zůstanou 
většinou neodhaleny a nediagnostikovány. Nicméně lidé, kteří mají 
neparalytickou bezpříznakovou formu, jsou infekční pro své okolí; ještě 
několik týdnů vstupu viru do organismu vylučují poliovirus stolicí a 
sliznicemi úst a nosu. Tito lidé mohou nakazit další jedince, u kterých se 
může vyvinout závažná forma tohoto onemocnění. 

Eliminace poliomyelitidy v ČR 
Díky úspěšnému očkovacímu programu je Česká republika od roku 1961 
Polio-free. Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě a přetrvávajícím 
přenosu divokého polioviru v Pákistánu a v Afghánistánu nelze vyloučit 
možnost zavlečení onemocnění do ČR. Protiepidemická opatření, na 
prvním místě očkování, proto zůstávají nadále v platnosti. Očkování proti 
přenosné dětské obrně zabrání nejen onemocnění, ale také jejím 
případným pozdním následkům, postpoliomyelitickému syndromu (PPS) 
nebo progresivní postpoliomyelitické muskulární atrofii (PPMA). Je nutné 
si uvědomit, že žádné očkování nás nechrání celoživotně. Proto WHO 
doporučuje přeočkování při cestách do zemí s výskytem polioviru. 

Program globální eradikace/vymýcení poliomyelitidy 
Program byl zahájen v roce 1988 (WHO). Polioeradikační program od 
doby svého zahájení zabránil stovkám tisíc případů paralytických 
onemocnění dětí. V roce 1988 ve světě žilo pouze 10 % dětí v zemích bez 
obrny; v roce 2016 to bylo více než 95 % dětí. Počet paralytických 
případů polia se snížil o 99,9 % z více než odhadovaných 350 000 v roce 
1985 na 176 hlášených případů v roce 2019 (v roce 2017 bylo hlášeno 
historické minimum – 22 případů). Od roku 1988 počet zemí s endemic-
kým výskytem divokých poliovirů poklesl ze 125 zemí na 3 v roce 2017 
(Pákistán, Afghánistán, Nigérie) a od roku 2018 se případy polia vyskytují 
pouze v Afghánistánu (2019: 29 případů) a v Pákistánu (2019: 147 
případů). Region Afrika byl v pořadí jako čtvrtý ze šesti regionů WHO 
certifikován jako polio-free 25. srpna 2020. Nicméně se zde stále 
vyskytují místní ohniska cirkulujícího od vakcinálního kmene 
derivovaného polioviru (cVDPV).  

Ve stanovisku 23. IHR (2005) Emergency comittee WHO z prosince 2019 
k mezinárodnímu šíření polioviru se konstatuje, že přes tyto úspěchy 
vzhledem k nestabilní politické situaci a k vojenským nepokojům v 
některých zemích přetrvává stále riziko šíření viru. Takže pokud se 
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nepodaří udržet dostatečnou proočkovanost proti dětské přenosné obrně, 
onemocnění se může začít šířit kdekoliv, tedy může být zavlečeno i k nám. 
https://www.who.int/news/item/20-12-2019-statement-o-the-twenty-
third-ihr-emergency--committee-regarding-the-international-spread-of-
polioviru 

Doživotní následky Poliomyelitidy – Postpoliomyelitický Syndrom 
(PPS) 
Podle statistik WHO žije v současné době na světě asi 12 milionů lidí, kteří 
mají větší či menší následky po prožité poliomyelitidě. Mezi hlavní 
symptomy PPS (diagnóza podle mezinárodní klasifikace nemocí je B91) 
patří zejména nadměrná nevysvětlitelná únava, svalová slabost – 
narůstání paréz a svalových atrofií, výrazná bolest svalů a kloubů, 
vazovagální synkopy (VVS), poruchy spánku, přecitlivělost k chladu a 
bolesti, potíže s polykáním a dýcháním. Symptomy PPS se mohou objevit 
neočekávaně, po 15 i 30 letech (rozmezí od 8 do 71 let) po primárním 
onemocnění, až v 75 % po paralytické formě a ve 40 % po neparalytické 
formě onemocnění. První příznaky PPS se obvykle objevují ve věku 35 až 
60 let. 

Mezinárodní organizace POST-POLIO HEALTH se snaží shromažďovat 
informace o PPS. 

V České republice se tzv. „Obrnáři“ sdružují v Asociaci polio 
Na celém světě se v jednotlivých zemích lidé postižení obrnou sdružují, 
aby se vzájemně podporovali a pomáhali si. V České republice je to spolek 
Asociace polio (AP). Základním programem AP je hájení a prosazování 
zájmů skupiny osob postižených trvalými následky po poliomyelitidě, 
tedy chronicky nemocných s postižením různého druhu a stupně. Cílem 
AP je hájit zájmy této poměrně ještě početné skupiny invalidních občanů. 
V současnosti má Asociace polio do 1 000 aktivních členů. Více zde: 
https://www.polio.cz/ 

Státní zdravotní ústav s Asociací polio dlouhodobě spolupracuje a 
společně s AP připravil již dvě odborné konference s tématem „Postpolio-
myelitický syndrom. Přenosná dětská obrna.“ Materiály z konferencí 
a autentické výpovědi obrnářů naleznete zde: 

http://www.szu.cz/tema/prevence/odborna--konference-
postpoliomyeliticky-syndrom--prenosna-1  

http://www.szu.cz/tema/prevence/jednodenniodborna-konference-
postpoliomyeliticky-syndrom 

https://www.who.int/news/item/20-12-2019-statement-o-the-twenty-third-ihr-emergency--committee-regarding-the-international-spread-of-polioviru
https://www.who.int/news/item/20-12-2019-statement-o-the-twenty-third-ihr-emergency--committee-regarding-the-international-spread-of-polioviru
https://www.who.int/news/item/20-12-2019-statement-o-the-twenty-third-ihr-emergency--committee-regarding-the-international-spread-of-polioviru
https://www.polio.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/odborna--konference-postpoliomyeliticky-syndrom--prenosna-1
http://www.szu.cz/tema/prevence/odborna--konference-postpoliomyeliticky-syndrom--prenosna-1
http://www.szu.cz/tema/prevence/jednodenniodborna-konference-postpoliomyeliticky-syndrom
http://www.szu.cz/tema/prevence/jednodenniodborna-konference-postpoliomyeliticky-syndrom
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Příští rok, v roce 2021, bude Česká republika 60 let bez případu přenosné 
dětské obrny. Díky očkování!!! Očkování má smysl. Nezapomeňte, že 
vakcíny účinkují, jen pokud jsou aplikovány. A to platí nejen pro polio! 
Nezapomínejte a očkujte se! 

MUDr. Jitka Částková, CSc. – MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.  
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie 
Státní zdravotní ústav 

 
So súhlasom autoriek a redakcie prevzaté zo Zpravodaja Asociace polio, č. 3-
4/2020. 

 

Globální odstranění polioviru na rozcestí 

Vladimír Vondrejs, ASOCIACE POLIO 

Dětská přenosná obrna, poliomyelitis anterior acuta, stále poutá 
pozornost. Zatím však marně čekáme na odstranění tohoto postrachu 
pomocí očkování. 

Tento rok (rok 2020 – pozn. šg) je plný kulatých výročí týkajících se 
poliomyelitidy a polioviru, který nemoc vyvolává. Pandemie Covid-19 sice 
vytlačila poliovirus z centra zájmu, ale kolize pandemie s globálním 
odstraňováním dětské obrny zase znovu připomněla problémy, které tuto 
celosvětovou očkovací akci provázejí a vyvolala diskusi o tom, jak dále 
pokračovat – od zahájení globálního útoku na poliovirus roku 1988 
uběhlo již více času, než se očekávalo. 

Výročí 
• Před 180 lety lékař Jacobem von Heine vymezil nové infekční 
onemocnění, jehož epidemie se staly v posledních stoletích celosvětovým 
postrachem. Toto postižení pohybového ústrojí bylo opatřeno jménem a 
základním rozlišovacím popisem. Pro účely zdravotnictví se tak zrodila 
nová nemoc. Obrna byla však zaznamenána patrně již mnohem dříve, 
neboť postižený pravděpodobně touto chorobou byl zobrazen již na 
egyptské stéle asi 1400 let př. n. l. (1) 

Na epidemický charakter nemoci jako první upozornil Karl Oskar Medina 
(1891). Proto byl v minulosti pro tuto obrnu používán název Haine-
Medinova nemoc. Velkou zásluhou obou zmíněných lékařů bylo také to, že 
svými poznatky o infekčnosti obrny inspirovali hledání dosud neznámého 
původce onemocnění. Karl Landsteiner a Erwin Popper (1908) jako první 
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izolovali poliovirus a sir Macfarlan Burnet a Jean Macnamarová (1931) 
objevili jeho tři antigenní typy (VP-1, 2 a 3). Popisy struktury viru, jeho 
reprodukce na buněčné úrovni a sekvence RNA asi 7500 nukleotidů vešly 
ve známost až dlouho po konci druhé světové války. (2) 

• Před 60 lety byla tato nemoc v tehdejším Československu úplně 
odstraněna díky hromadnému očkování dětí živou vakcínou podávanou 
ústy. Hlavní zásluhy na realizaci akce, která se považuje za celosvětově 
první dobře dokumentované odstranění obrny očkováním v rámci 
jednoho státu, měl MUDr. Dimitrij Slonim, který využil zeslabené virové 
kmeny a zkušenosti s přípravou živé vakcíny popsané Albertem Sabinem 
(USA). Tento způsob očkování byl v té době účinnější než očkování 
usmrcenými viry, které vyvinul Jonas Salk (3) o několik let dříve. Všichni 
uvedení autoři využili k získání výchozích živých virových kultur pro 
přípravu vakcíny poznatky Johna Enderse, Thomase Wellera a Fredericka 
Robinse, kteří objevili možnost pomnožit polioviry na buněčných 
kulturách z opic a obdrželi za to Nobelovu cenu (1954). Mnoho 
následovníků v různých státech světa využilo později zkušenosti ze 
Slonimovy výborně organizované a dobře dokumentované akce, 
realizované rozsáhlým týmem jeho spolupracovníků, takže toto výročí má 
světový dosah. Před deseti lety byl na památku této události instalován 
v Janských Lázních na kolonádě před lázeňskou budovou bronzový model 
znázorňující ikosaedrický tvar poliovirové částice (obr. 1). Toto výročí je 
ovšem významné spíše jen pro autora tohoto článku, který je také tvůrcem 
sochy a pro poliomyelitiky z Česka i ze zahraničí, kteří se pravidelně 
v Janských Lázních léčí. 

• Před čtyřiceti lety ohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) 
úspěšné globální odstranění černých (pravých) neštovic, způsobovaných 
údajně nejstrašnějším virem v dějinách lidstva. Proč toto výročí uvádím 
v souvislosti s poliomyelitidou? Šlo sice o zcela odlišný virus, ale tato akce 
inspirovala hnutí rotariánů k přípravě obdobného projektu pro globální 
vymýcení poliomyelitidy. Projekt byl odstartován roku 1988 ve spolupráci 
s WHO a za podpory OSN a mnoha dalších organizací a subjektů veřejných 
i soukromých. V začátcích byla akce financována hlavně rotariány, později 
je vystřídaly jiné subjekty. 

Proč mohlo očkování proti polioviru napodobit globální akci proti 
neštovicím? 
V obou případech je původcem virus, který má pouze lidského hostitele. 
Neexistuje žádný jiný přirozený rezervoár, který by zajistil dlouhodobé 
přetrvání polioviru v přírodě. Jeho udržení bez opakované reprodukce v 
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lidském hostiteli je jen krátkodobé. Proti oběma virům existují vysoce 
účinné vakcíny, takže očkováním lze hostitele imunizovat, a tím záhy 
vymizí i virus z přírody. 

Očkovací látku proti viru pravých neštovic lze vyrobit např. pomocí 
příbuzného viru neštovic kravských. Tato vakcína vyvolává u lidí jen 
slabou reakci, ale účinně je imunizuje proti viru lidskému. O vakcínách 
proti polioviru jsem se zmínil již na začátku sdělení. Sabinova živá vakcína 
se jevila v první fázi odstraňování poliomyelitidy nejvýhodnější. Byla 
účinnější např. proto, že se zeslabené viry vyloučené z očkovaných mohou 
přenášet i na neočkované jedince a tím je imunizovat. Sabinova vakcína se 
podává ústy, což je jednodušší než injekční podání usmrcené vakcíny 
metodou Salkova. 

Strategie postupů pro odstraňování obou virů byly sice podobné, ale přece 
jen vykazovaly rozdíly. Kromě toho globální odstranění neštovic probíhalo 
za jiných historických podmínek, takže je obtížné obě akce porovnávat. 
Globální odstraňování obrny však běží již mnohem déle a stále nebylo 
dokončeno, přestože výsledky jsou obdivuhodné a nadějné. Většina států 
světa již v současnosti nevykazuje nová onemocnění touto chorobou. 
Divoký poliovirus jednoho antigenního typu VP-2 byl již zcela odstraněn 
z prostředí a předpokládá se, že jeho sbírkové zásoby byly zabezpečeny 
proti nekontrolovanému úniku. Nejdůležitějším pokrokem je ovšem 
letošní vyhlášení WHO o úplném odstranění výskytu divokých poliovirů 
všech tří typů v Africe, která dlouho odolávala všem snahám o dosažení 
tohoto cíle. Trvá tam však stále nebezpečí nákazy mutanty odvozenými 
zejména od vakcinačních zeslabených kmenů. 

Proč odstraňování obrny trvá déle, než se plánovalo? 
Příčin je více, např. neklidná politická situace a dokonce války v řadě 
oblastí světa. Některé vlády projekt nepodpořily a to vedlo k opakova-
nému neúplnému odstranění nákazy v několika státech, z nichž se později 
v důsledku migrace nemoc znovu dál šířila. Zeslabené vakcinační viry se 
udržují v populaci a v prostředí díky opakovanému očkování podle Sabina 
a vylučování z očkovaných jedinců. Pokud ve virovém geonomu dojde 
k mutacím, mohou dokonce vyvolávat onemocnění provázená obvykle jen 
velmi mírnými projevy. Tyto případy vyvolávají pochybnosti, což 
způsobuje spolu s nekázní a nepodloženými poplašnými zprávami absenci 
v docházce dětí na očkování. Imunodeficientní jedinci mohou po očkování 
či po infekci sloužit také jako přenašeči, protože uvolňují do prostředí 
nejen vakcinační formu zeslabeného viru, ale i mutantní formy, z nichž 
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některé mohou vyvolávat slabou poliomyelitidu. V posledních letech byla 
proto živá vakcína zaměněna za vakcínu z usmrcených virů. 

Kolize pandemie Covid-19 s globálním odstraňováním 
poliomyelitidy 
Pandemie Covid-19 s neobyčejnou silou letos zaměstnává celý svět a 
vytlačila globální odstraňování polioviru na vedlejší kolej, neboť si 
vyžádala obrovské finanční prostředky a úsilí. Ukázalo se, že do skupiny 
nejohroženějších koronavirem patří i přežívající postižení obrnou, kteří 
onemocněli před zahájením očkovacích akcí. U nás jsou to vesměs senioři 
více než šedesátiletí, kteří trpí navíc různými dalšími morbiditami včetně 
postpolio-syndromu. (4) Zvláště pečlivě se musí chránit před koronavirem 
dosti početná frakce těch, kteří mají navíc potíže s dýcháním. 

Velmi významná je skutečnost, že obrana proti pandemii Covid-19 
zahrnuje opatření, která omezují pohyb zejména osob nakažených a těch, 
které s nimi byly v kontaktu. Byli mezi nimi i ti, kteří realizují očkování. 
Kromě toho docházelo i k finančním ztrátám expirací očkovacích látek. 
Omezení provázející Covid-19 ovlivnila i pohyb osob, které se podílely na 
přidružených aktivitách, a zvýšila absenci adeptů na očkování. Není divu, 
že 24. března 2020 vedení Světové iniciativy pro odstranění dětské obrny 
(GPEI), vyzvalo státy, aby přerušily očkovací kampaně proti polioviru, a to 
nejméně do druhé poloviny roku. Michel Zaffran, který stojí v čele GPEI, 
prohlásil, že neměli na výběr, protože jinak by vystavili komunitu i 
zdravotníky riziku infekce koronavirem. Podobně bylo později 
doporučeno pozastavit hromadné očkování i proti jiným chorobám. 

Odstraňování polioviru bylo již v minulosti ohroženo zejména v Afghá-
nistánu, Pákistánu a Nigérii. Současné přerušení procesu povede jistě 
k novému šíření poliovirové infekce do některých států, kde již obrna není. 
Zatím se však počítá s obnovením očkování proti poliomyelitidě hned po 
odeznění pandemie i za cenu dalšího zdržení a prodražení akce. Je 
obdivuhodné, že na mnoha místech se původní polio-týmy podílejí na boji 
proti pandemii, pro který musí být částečně přeškolovány. Také nadace 
manželů Gatesových, která v posledních letech výrazně přispívala na 
vymýcení polioviru, údajně výborně spolupracuje s WHO při řešení 
pandemie Covid-19. 

Budoucnost globálního vymýcení polioviru a případně i dalších virů 

Přestože bylo přerušení globálního odstranění nedávno již odvoláno a 
očkovací akce pokračují, vznikla otázka do diskuze: „Do jaké míry a za 
jakých okolností mají globální akce tohoto typu smysl?“ 
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Před zahájením prozatím dvou globálních akcí se předpokládalo, že 
značné náklady spojené s očkováním, se po odstranění příslušných virů 
záhy vrátí tím, že stávající pravidelné očkovací kampaně budou ve všech 
zemích světa zastaveny. Již při odstraňování pravých neštovic se však 
ukázalo, že tak jednoduché to není. 

Potom, co se již nějakou dobu nové případy neštovic nevyskytovaly, došlo 
náhle k úniku virů z univerzitního pracoviště v Británii. Měl za následek 
smrt nejen nakažené pacientky, ale i vedoucího laboratoře, který neunesl 
tíhu zodpovědnosti a spáchal sebevraždu. Tato událost upozornila na 
slabé místo organizace takovýchto projektů. Ukázalo se, že na závěr, když 
se již delší dobu neobjeví nové případy, je třeba zcela odstranit také viry, a 
to nejen z přírody, ale i ze všech laboratoří a sbírek virových kmenů, a to 
včetně odvozenin, které mohou být také zdrojem infekce. Původní dohoda 
byla zanechat je jen ve dvou přísně hlídaných sbírkách pro výzkumné 
účely (jedna v USA a jedna v Rusku). Vývoj terorismu a politická situace 
světa však vyvolaly pochybnosti o tom, zda je takové opatření dostačující. 
Množství neočkovaných lidí zahuštěných na různých místech planety by 
mohlo být snadným cílem pro skupinu šílenců či teroristů. A to nemluvím 
o možnosti zneužití státem, který by viry použil jako zbraň, přestože 
mezinárodní dohody biologické zbraně zakazují. 

Dění během pandemie Covid-19, solidní zprávy i různé podvrhy, jasně 
ukázaly, jakým směrem se ubírají myšlenky a podezření sdílená veřej-
ností. A nemluvilo se, ani nepsalo, jen o zanedbáních, ale i o zlých 
úmyslech. Pokud vím, jejich oprávněnost se sice nepotvrdila, ale pachuť 
zůstala. Proto jsem do textu zařadil také pár poznámek na toto téma, 
neboť jsem se podobnými problémy v minulosti zabýval. (5) 

Výroba infekčního materiálu by ani nebyla příliš náročná a odborníků, 
kteří by ji zvládli, je na světě dost. Obtížnější by asi bylo získat je pro 
takový úkol. Cena by byla odhadnutelná na základě údajů o výrobě vakcín 
a podle představy o zamýšleném cíli útoku. Potíže by byly spíše s výrobou 
a distribucí infekčního materiálu ve velkém, ochranou výrobců a těch, 
kteří by neměli být zasaženi. Ani utajení by nebylo lehké. Teoreticky, útok 
sebevrahů by byl mnohem jednodušší, protože by řada problémů odpadla. 
Nejhorší je, že by záměrem nemusel být jen bojový útok, ale třeba jen 
hospodářské a finanční oslabení odpůrců nebo konkurentů. 

Odborníci, kteří se těmito záležitostmi zabývali, si pochopitelně nejdříve 
uvědomili, že hlavní ohrožení bezpečnosti tkví v tom, že nebezpečné viry 
mohou uniknout stažení a zůstat v „oběhu“ pod kontrolou nežádoucích 
jedinců či skupin. Současný stav rozvoje molekulární biologie a genového 
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inženýrství však ukazují, že situace je ještě komplikovanější. Dnes už není 
třeba mít někde ukrytý virus, nýbrž stačí, abychom znali jeho genetickou 
informaci. Např. u polioviru je genetická informace nejen přečtena, ale i 
zveřejněna. Dokonce vědci i vyzkoušeli cestu, která vede k umělému 
vytvoření a rozmnožení polioviru. (6) Troufám si předpovědět, že pokud 
obdobná cesta není pro jiné viry vyzkoušena, je jenom otázkou času ji 
najít. To ovšem znamená, že i úplné odstranění určitého viru pouze zvýší 
bioteroristům obtíže. S úplnou jistotou nemůžeme, domnívám se, biotero-
rismu zcela zabránit. 

Oficiální zdroje o zastavení očkování po odstranění viru stále mluví, ale se 
zastavením výroby vakcín jako pojistky se, pokud vím, obecně nepočítá. 
Několik států, navzdory původnímu záměru, např. vakcíny proti viru 
černých neštovic stále vyrábí a přebytky v milionech dávek jsou 
předávány WHO, která je deponuje ve Švýcarsku, kde si je lze při ohrožení 
vyžádat. Je však třeba také připomenout, že od vyhlášení úplného odstra-
nění neštovic již uběhlo 40 let a k bioteroristickému útoku nedošlo. 

Proti poliomyelitidě se stále očkuje, ale odstranění polioviru zatím nebylo 
dokončeno. Před několika lety došlo jen k náhradě živé vakcíny za vakcínu 
s inaktivovaným virem, čímž odpadají některé problémy s mutantními 
formami zeslabených vakcinačních kmenů. Je pravděpodobné, že s očko-
váním proti poliomyelitidě po jejím globálním odstranění bude naloženo 
podobně jako s neštovicemi. To znamená, že hrozba zneužití polioviru 
také nebude jednoznačně odstraněna, ale bude natolik ztížena, že se stane 
náročnější a nepravděpodobnější, než je využití jiných nebezpečných 
zbraní. Výroba vakcín ovšem, pokud budou vyráběny dnes používanými 
postupy, rozšíří seznam lidí, kteří budou manipulovat s viry po jejich 
odstranění z přírody. Úspory budou proto menší, než se očekávalo. 

Pro úplnost ještě uvedu, že nejnižší riziko lze u polioviru prozatím zaručit 
pouze pokračováním v očkování i po úplném vymýcení. Organizačně 
nejjednodušší variantou jak dokončit globální vymýcení polioviru – ovšem 
s nestejným rizikem pro jednotlivé státy – je nechat získávání vakcín a 
realizaci očkování na jednotlivých státech a od dokončení projektu buď 
upustit úplně, anebo proces dokončit, ale bez záruk a garancí znovu-
zahájení globálního projektu. Rozhodování mezi variantami, kterých bude 
asi ještě více, čeká lidstvo v blízké budoucnosti. 

Naštěstí se zdá, že poliovirus nepatří svými charakteristikami ani účinkem 
do pravděpodobného výběru pro bioteroristický útok (není ani uváděn na 
seznamech takovýchto infekčních činidel) a také zkušenosti s tímto typem 
zbraní ukazují, že bioterorismus zatím není na pořadu dne. Dalších virů, 
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které se hlásí o zneužití, je však v oběhu stále více. Kromě toho, jejich 
valná většina se pro globální vymýcení ani nehodí, takže často o ukončení 
očkování nebo jiného typu obrany se nedá uvažovat, protože infekce se 
z dalších rezervoárů než je člověk stále obnovuje. Kromě toho se stále 
objevují nové viry, proti nimž očkování dosud neexistuje a viry, na které 
používané vakcíny dostatečně nepůsobí. 

Přestože obtíže provázející zvládnutí práce s virovým materiálem jsou 
zatím do jisté míry nejlepší obranou proti jejich zneužití, hrozba 
ekonomické zátěže při bojích s virovými epidemiemi a pandemiemi a 
ztráty na životech a na zdraví lidí zůstávají. Bohužel, jsou stále atraktiv-
ními nabídkami světu plnému nesmiřitelné agresivity, nepokojů, záští a 
touhy po majetku a po moci. Musíme být stále ve střehu a neúnavně 
zvažovat a posuzovat možnosti zneužití různých virů i dalších infekčních 
činitelů a na základě kolektivních zkušeností široké obce odborníků 
hledat způsoby, jak se možným zneužitím bránit, anebo raději, jak jim 
předcházet. 

 

 

 

Model ikosaedrického tvaru polioviru 
instalovaný v Janských Lázních na kolo-
nádě, podle návrhu Vladimíra Vondrejse 
vyrobil Petr Světlík v roce 2010. 

 

 
Poznámky: 
(1) Machala L., Havlík J.: Přežije polio rok 2005? Vesmír 82, 384. 2003/7. 
(2) Racaniello V. R., Baltimore D.: PNAS, 1981, DOI: 10.1073/pnas. 78.8.4887. 
(3) Vondrejs V.: Lidstvo versus poliovirus, Vesmír 84, 349, 2005/6. 
(4) Janovská D.: Postpolio-syndrom, Vesmír 74, 674, 1995/12. 
(5) Vondrejs V.: Otazníky kolem genového inženýrství, Academia, Praha 2010. 
(6) Cello J., Paul A. V., Wimmer E.: Science, 2002, DOI 0.1126/science. 1072266. 

 

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2005/cislo-6/lidstvo-versus-poliovirus.html
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Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc., (*1937) 
vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK 
v Praze. Na několika vysokých školách v Čechách 
a na Slovensku zaváděl nebo spoluzaváděl výuku 
molekulární biologie. Na PřF UK zavedl výuku a 
jako první i výzkum v oblasti netradičních metod 
genetiky, indukované fúze protoplastů a zejména 
genového inženýrství u mikroorganismů. Postupně 
se věnoval výzkumu buněčného cyklu, rozvoji 
metod genových modifikací a reparaci DNA 
u mikroorganismů. S velkým zaujetím se ve volném 
čase věnuje malování a sochaření. 

So súhlasom autora a redakcie prevzaté z časopisu Vesmír, č. 12/2020 
(https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-12/globalni-odstraneni-
polioviru-rozcesti.html) 

 

Česká Asociace polio tridsaťročná 

Minulý rok uplynulo 60 rokov od eradikácie 
poliomyelitis anterior acuta (detskej obrny) 
v Československu. Pred desiatimi rokmi pri prí-
ležitosti jeho 50. výročia bol v Janských Lázních 
inštalovaný model poliovírusu ako spomienka na 
všetkých postihnutých a na tých, ktorí im v ich 
ťažkom údele obetavo pomáhali. Autor je obrnár 
doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc. Takže aj tento 
model mal svoje výročie – desiate. 

Posledné minuloročné bolo 30. výročie založenia 
Asociace polio. Podujala som sa zdokumentovať 
túto tridsaťročnú etapu českých obrnárov spracovaním brožúry 30 let 
Asociace polio. Predchádzalo tomu prečítanie všetkých Informáto-
rov, následne Zpravodajov a iných publikácií, ktoré boli za toto obdobie 
vydané. Najdôležitejším zdrojom boli zápisy z výborových schôdzí. Snaha 
bola zachytiť históriu tak, ako bola zaznamenaná. Osobnú skúsenosť 
a dokumentáciu som mala až od roku 2006, kedy som sa aktívne zapojila 
do jej diania. 

Rada by som vás s touto históriou v krátkosti previedla. Existencia 
Asociace polio (AP) by sa dala rozdeliť do štyroch období, podľa toho, kto 
ju viedol.  

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-12/globalni-odstraneni-polioviru-rozcesti.html
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-12/globalni-odstraneni-polioviru-rozcesti.html
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Prvé obdobie bolo pod vedením predsedu RNDr. Jiřího 
Fidlera, CSc. Datuje sa od septembra 1990 do septembra 
1991, počet evidovaných členov 1380. Toto obdobie 
začína založením AP 4. augusta 1990 v kolonáde 
v Janských Lázních ako organizácie s pôsobnosťou v Čes-
kej republike, združujúcej osoby postihnuté následkami 
po poliomyelitíde. Iniciátormi založenia AP boli manželia 
Fidlerovci, už spomínaný Jiří Fidler a jeho manželka 

Markéta, ktorá pracovala na Svazu tělesně postižených v Prahe. 
V kolonáde bol zvolený výbor s revíznou komisiou a boli schválené zásady 
činnosti. Jej základom bolo vytvorenie členskej základne, legislatívna 
činnosť, propagácia očkovania proti obrne, poradenstvo v oblasti proteti-
ky, bezbariérového bývania, zmien v legislatíve, sociálneho zabezpečenia 
a rôznych príspevkov, podpora rekondičných pobytov.  

Prvá a veľmi dôležitá bola I. lékařská konference o PPS s medzinárodnou 
účasťou konajúca sa v novembri 1990 v Hodoníně u Kunštátu s vydaním 
Sborníku. Na konferencii prednášali renomovaní odborníci z Českej re-
publiky a zo SRN, spomeniem najznámejších: prof. MUDr. Janda, DrSc., 
prof. MUDr. Pfeiffer, DrSc., MUDr. Pokorný,  následne odborníci – obrnári: 
doc. MUDr.  M. Havlová, CSc., MUDr. J. Remešová, Dr. A. Wokoun a JUDr. H. 
Reinisch.   

Hneď od začiatku sa vydával Informátor AP, pokračovali kontakty so 
zahraničím začaté ešte pred založením AP, ktoré bravúrne zvládal Ála 
Wokoun, pripravovali sa akcie na rok 1991.   

V septembri 1991 bol zvolený nový výbor AP. Nastáva 
druhé obdobie pod vedením Ing. René Remeša, ktoré 
trvalo do decembra 1998, počet evidovaných členov 
1744.  

Vo výbore pracovali zanietenci ako manželia Bébrovi – 
MUDr. Eliška a JUDr. Jan, JUDr. Jan Hutař, Dr. Alois 
Wokoun, Ing. Jaroslav Diener, Věra Obrdová, Věra 

Doubravová, prof. František Konečný, František Fux, Jiří Šuster, Stanislava 
Nováková. V revíznej komisii pracovali Jiří Vinkler, Ing. Anna Kneysová 
a Ludmila Kolečkářová. Vo výbore sa neskôr angažovali noví zanietenci 
ako Ing. Petr Veleba, Mgr. Jana Bechynská, Evžen Filip, Ing. Jiří Krám, Věra 
Novotná, Eva Semerádová, MUDr. Eva Přibylová, Květuše Steckerová, Ing. 
Dana Prošková.     

Toto obdobie je obdobím rozbehu rôznych aktivít AP. Neodmysliteľnou 
súčasťou sa stávajú rekondičné pobyty, zabezpečuje sa rehabilitačné plá-
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vanie, výjazdové zasadnutia výboru AP vo Veselí nad Moravou, plavby 
výletnou loďou Moravia po Vltave, spoločenské večierky, výlety do sklárni 
v Novém Boru, prezentácia AP v Českej televízii, na medzinárodných 
výstavách Rehaprotex v Brne. Vytvorilo sa Centrum AP v nebytových 
priestoroch pridelených OÚ v Prahe 5. Priestory bolo treba zadaptovať, 
prostriedky na to poskytla členka AP pani Blanka Jírová. Boli to priestory 
s dvomi samostatnými časťami, jedna slúžiaca do dnešných dní ako admi-
nistratívne zázemie, schôdzovanie a konanie malých akcií ako cvičenie 
jogy, nácvik divadelného súboru a mikulášske stretnutia členov AP. Sú tu 
striedavo vystavené výtvarné a fotografické diela obrnárov alebo fotodo-
kumentácia z akcií. Slávnostné otvorenie Centra AP sa uskutočnilo v apríli 
1997 aj za účasti minidelegácie zo Slovenska. Bola som tam ja s Mgr. 
Zorkou Kmeťovou, Ing. Alenou Chudou a Oľgou Bařinkovou.  

Pokračuje sa v organizácii seminárov: O PPS opäť v Hodoníně u Kunštátu 
v máji 1992 a Konference o rehabilitací a diagnostice PPS v októbri 1993 
v Janských Lázních a Seminář o PPS v septembri 1994 v Sezimově Ústí. Aj 
na týchto vystúpilo viacero odborníkov ako doc. MUDr. Véle, CSc., doc. 
MUDr. Havlová, CSc., Prim. MUDr. Jandová z Velkých Losin, Prim. MUDr. 
Audiová z Janských Lázní, z Nemecka RNDr. Kiessig, ktorého tlmočila naša 
Zorka Kmeťová. Nechýbali obrnári Dr. Alois Wokoun, JUDr. Jan Hutař, 
JUDr. Jan Bébr. Zúčastnili sa aj zástupcovia tzv. Polio poradní: MUDr. 
Švestková z Prahy a MUDr. Kašpárková z Ostravy. Cieľom týchto aktivít 
bola potreba informovať čo najširšiu verejnosť s aktuálnymi poznatkami 
o PPS a jeho dopade na obrnárov.  

AP sa angažovala aj v otázkach zabezpečenia kúpeľnej starostlivosti, 
zúčastňovala sa na medzinárodných lekárskych kongresoch s aktívnou 
účasťou. Vydala tri knihy obrnára Ály Wokouna Světoběžníkem se 
sadistkou, Slasti vozičkáře a Vyšinutý senior, letáky o PPS a pravidelne 
Informátor AP, od roku 1997 už ako Zpravodaj AP. 

Tretie obdobie pod vedením Ing. Jindřicha Beneša sa 
datuje od januára 1999 do mája 2016. Vo výbore pri-
budli nové mená ako RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc., 
MUDr. Terezie Tokáriková, PhDr. Libuše Zušťáková, 
Karel Vlasák, Mgr. Roman Herink, Milan Plašil, Jana 
Zimová, Jana Zeminová, MUDr. Hana Opravilová, Ing. 
Božena Doležalová, Ludvika Bradová. Neskôr MUDr. 
Marta Langmeierová, Emil Chadima, Mgr. Mária Mruz-
ková, Bohumil Svoboda, Jaroslava Šebestová, Ing. Miroslav Novosad, CSc., 
v roku 2014 PhDr. Marcela Stránská.  
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AP v tomto období pripomienkuje návrhy reforiem sociálnych a zdra-
votníckych zákonov, presadzuje potrebu komplexnej kúpeľnej liečby pre 
postihnutých po polio a PPS, vydáva brožúry MUDr. Zuzany Dlouhej 
Akutní poliomyelitis a PPS, doc. MUDr. Miluše Havlovej, CSc. Post-polio-
myelitický syndrom s podtitulom Etologie a možnosti léčby. Aktívne sa 
v roku 2006 zúčastňuje na konferencii vo Veľkých Losinách PPS, příčiny 
vzniku, diagnostika a možnosti léčby, v roku 2015 v Prahe na konferencii 
Státního zdravotního ústavu PPS, přenosná dětská obrna, 55 let od zave-
dení plošného očkování v ČR s osobnými príbehmi samotných obrnárov. 

V rámci medzinárodných vzťahov sú naviazané kontakty s Európskou 
úniou polio (EPU) a v roku 2012 sa v Janských Lázních organizuje aj 
medzinárodné Valné zhromaždenie EPU. Taktiež začína aktívna spolu-
práca medzi českou a slovenskou AP a s Maďarskou polio nadáciou. AP sa 
prezentuje na konferencii k Svetovému dňu polia v Budapešti O nás, medzi 
nami s vydaním brožúry príspevku Poliomyelitida a obrnáři v ČR.   

Toto obdobie nesie aj niekoľko priorít. Vznikol nápad organizovať stret-
nutia obrnárov v Janských Lázních. A tak sa od roku 1999 každoročne 
organizuje Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích, súčasťou ktorého sú 
výstavy fotografií, výtvarných diel a hudobné produkcie obrnárov, 
výstavy archívnych fotografií, stretnutia so zástupcami kúpeľov a mesta, 
kultúrne a športové zápolenia, spoločenský večer a množstvo ďalších vzá-
jomných stretnutí s výmenou skúseností. K 15. výročiu festivalov vydala 
AP CD s prezentáciou jednotlivých ročníkov. Druhou prioritou bol nápad 
„vzdať hold obrnárom“ formou výtvarného diela – modelu poliovírusu 
v Janských Lázních tak, ako je to uvedené na začiatku tohto článku.  

Vznikla aj tradícia decembrových výborových schôdzí so slávnostným 
predvianočným stretnutím členov AP s kultúrnym programom a ukážkou 
fotografických a výtvarných prác. V Centre Na Skalce sa v októbri stretá-
vajú seniori - obrnári s cieľom zaspomínať si pri fotografiách a pri speve.      

V roku 2015 boli vytvorené nové webové stránky doplnené o fotodoku-
mentáciu z akcií, sú tu všetky vydané brožúry a Zpravodaje od roku 2010, 
pre odbornú aj laickú verejnosť obsahujú odborné články o polio a PPS.  

V júni 2016 sa predsedníctva AP ujíma PhDr. Marcela Stránská. Toto 
štvrté obdobie stále trvá.  
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Predsedníčka zabezpečuje transformáciu AP na spolok, 
vydávajú sa nové Stanovy AP. Je navrhnutá nová 
koncepcia AP zahrňujúcu najmä odovzdávanie 
skúseností o našom postihnutí, propagáciu očkovania, 
prezentáciu AP, aby povedomie o detskej obrne 
nevymizlo. AP nadväzuje úzku spoluprácu so Státním 
zdravotním ústavem Praha a spolu s ním organizuje 
odbornú konferenciu nadväzujúcu na konferen-ciu 
v roku 2015 PPS, přenosná dětská obrna, zkušenost 

obrnářů. Odzneli prednášky k aktuálnej epidemiologickej situácii a 
k skúsenostiam z polio poradne. S príčinami vzniku PPS, jeho diagnostike 
a o farmakológii PPS hovorila obrnárka – doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. 
O liečbe poliomyeli-tídy a PPS informovala primárka kúpeľov v Janských 
Lázních MUDr. Ivana Uiberlayová. Zahraničný hosť, predseda AP v SR 
Štefan Grajcár zhodnotil kvalitu života obrnárov na Slovensku na základe 
dotazníkov. Zástupcovia českej AP doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc., 
MUDr. Eliška Bébrová a Mgr. Mária Mruzková sa podelili o svoje životné 
skúsenosti s obrnou. Z konfe-rencie bol vydaný Sborník přednášek. 

V rámci medzinárodných vzťahov poveruje česká AP predsedu slovenskej 
AP PhDr. Štefana Grajcára na zastupovanie v rámci EPU. Na základe 
dobrých vzťahov je podpísaná Dohoda o spolupráci medzi českou a slo-
venskou AP, spolupracuje sa aj s Maďarskou polio nadáciou. 

Pokračuje sa v organizovaní rekondičných pobytov – štyroch až šiestich 
ročne, dva v Janských Lázních, ostatné v rôznych zaujímavých zariade-
niach po celej republike. Organizujú sa Festivaly Obrnáři obrnářům 
a o obrnářích, k 20. výročiu vydáva AP brožúru 20 let Festivalů OOO 
a prezentáciu z minulých festivalov. Neodmysliteľné sú výstavy výtvarné-
ho umenia RNDr. Vladimíra Vondrejse, CSc., samostatné výstavy prác 
členov AP, decembrové predvianočné stretnutia. Pravidelne vychádza 
Zpravodaj AP, aktívne sú editované webové stránky. Na týchto webových 
stránkach www.polio.cz nájdete brožúru 30 let Asociace polio a môžete si 
ju celú prečítať.   

Je smutné, že rok 2020, rok významných výročí bol ovplyvnený 
pandémiou Covid-19. Neuskutočnili sa žiadne plánované kontaktné akcie 
Asociace polio ani oslavy spomínaných výročí. Verme, že to neovplyvní 
a neoslabí ďalšiu činnosť pocovidového obdobia činnosti českých 
obrnárov. 

http://www.polio.cz/


Informátor 1/2021 
34 

 

 

Na fotografii účastníci rekondičného pobytu v Janských Lázních v roku 2016. 

 

 

Čo nové v Európskej únii polio 

Výbor EPU sa v priebehu posledných štyroch mesiacov stretol dva razy – 
17. novembra 2020 a 9. februára 2021.  

Novembrové stretnutie sa po prvý raz uskutočnilo online prostred-
níctvom platformy zoom (vďaka technickej podpore BPF sme sa mohli 
nielen počuť, ale aj vidieť) a okrem členov výboru sa ho zúčastnil ako 
hosť aj novozvolený predseda British Polio Fellowship, BPF (Britská 
spoločnosť polio), p. Andrew Gilliland (65). BPF má aktuálne 2 000 
členov, ľudí po prekonaní detskej obrny je však vo Veľkej Británii 
niekoľkonásobne viac, aj preto bude snahou nového zloženia BPF získať 
týchto ľudí pre členstvo v organizácii. 

Spomedzi ďalších bodov programu načim spomenúť najmä aktuálne 
informácie Johna McFarlana o pokračovaní rekonštrukcie webstránky 
EPU (www.europeanpolio.eu) – je to už  tak trochu nekonečný príbeh, 
keďže na rekonštrukcii sa pracuje od decembra 2018. Napriek tomu, že 
softwérová firma (mimochodom slovenská – modernewebstranky.sk) už 
svoju časť práce dávnejšie dokončila, nedarí sa nám dopracovať sa ku 
konečnej predstave o tom, čo by malo byť obsahom jednotlivých sekcií 
stránky, resp. kto a za akých okolností by mal byť zodpovedný za ich 
aktualizáciu.  

Ako člen výboru EPU sa od r. 2018 podieľam na zostavovaní  časopisu 
(newslettra) EPU, občasníka vychádzajúceho 1-2x ročne v anglickej 
a nemeckej jazykovej verzii. Navrhol som, aby obsahom nasledujúceho 

http://www.europeanpolio.eu/
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čísla boli osobné príbehy obrnárov z členských organizácií EPU s tým, že 
číslo by vyšlo vo februári 2021. Návrh bol prijatý a dohodli sme sa aj na 
tom, ako osloviť čo najširší okruh potenciálnych prispievateľov. 

V súvislosti s pandémiou COVID-19 zaujala ešte informácia Paula Neuhau-
sa (Nemecko, Polio Selbsthilfe e.V.), ktorý hovoril o článku publikovanom 
v odbornom časopise v Nemecku, kde sa špecialista pneumológ vyjadril, 
že ak sme pacienti po detskej obrne, aby sme sa snažili vyhnúť intubácii, 
ak sa dá. Článok by mal byť neskôr k dispozícii aj v anglickom preklade.  

Výbor EPU sa vo februári stretol už klasicky, teda len na telekonferencii. 
Najvýznamnejším – aj z nášho pohľadu ako členskej organizácie – je 
jednomyseľne prijaté rozhodnutie, že v r. 2021 sa nebudú platiť 
členské príspevky do EPU. Je to dôsledok skutočnosti, že nie je možné 
organizovať žiadne spoločné stretnutia ani iné aktivity, na ktoré by sme 
prostriedky z členských príspevkov mohli minúť, na druhej strane aj 
samotné členské organizácie vzhľadom na pandemické obmedzenia majú 
problémy získať dostatok finančných príspevkov na zabezpečenie svojej 
činnosti. Členské organizácie EPU bude o tomto rozhodnutí informovať 
v najbližšom čase Gurli B. Nielsen, prezidentka EPU.  

Philip Rendtorff (Dánsko) informoval, že informačnú brožúru, ktorú EPU 
plánovala vydať pre potreby účastníkov konferencie o polio a PPS v špa-
nielskej Vitorii – plánovanej pôvodne na jún 2020, ale kvôli pandémii 
nakoniec bez náhrady zrušenej – má nemecký vydavateľ stále záujem 
vydať. Výbor EPU ho poveril, aby spolu s Margret Embry (Francúzsko) 
prerokoval túto vec s Paulom Neuhausom a dohodli s vydavateľom ďalší 
možný postup.  

Pokiaľ ide o Newsletter EPU, členovia výboru sa nakoniec rozhodli, že 
namiesto osobných príbehov budú obsahom najbližšieho čísla informácie 
spracované jednotlivými členskými organizáciami v minulom roku pre 
potreby informačného konferenčného bulletinu, do čísla budú zaradené aj 
niektoré aktuálne informácie súvisiace s pandémiou a týkajúce sa priamo 
ľudí s polio a PPS. Číslo by malo vyjsť v prvej polovici júna 2021.  

Ako sme avizovali už v predchádzajúcom čísle Informátora, tohtoročné 
Valné zhromaždenie EPU sa uskutoční len online, a to v druhej polovici 
júna 2021, technicky to prostredníctvom platformy zoom zabezpečí 
francúzska organizácia Polio France.     

                 Štefan Grajcár 
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Ako sme prekonali koronavírus 

Milí priatelia, 

keď som v poslednom našom Informátore písala o 16. ročníku Kremnickej 
barličky a v úvode som uviedla o koronavíruse, či je umelo vytvorený 
alebo ozaj existuje a ako ovplyvnil naše životy, ani v najhoršom sne by 
som si nepomyslela, že sa to dotkne osobne mňa aj Milana. 

Všetko začalo v pondelok 9. novembra  2020, v deň keď som bola objed-
naná na pravidelné kardiologické vyšetrenie v Dunajskej Strede. Deň som 
začala ako iné dni. Všetko bolo v pohode, žiaden zhon, stres, veď som 
mala termín na 10,40 hod. Neviem prečo, alebo čím to bolo, ale okolo 8,00 
hod. som pocítila silné bolesti hlavy, búšenie srdca a čo bolo najhoršie, krv 
v žilách na rukách mi tak pulzovala, že som si myslela, že mi popraskajú. 
Zľakla som sa. Zmerala som si tlak – 189/92 a pulz 116. Nikdy som taký 
nemala (ešte pulz do tých 90). Vzala som si tabletku na tlak, ktorú som si 
brávala, okrem iných tabletiek, iba pri vysokom tlaku a ľahla som si, 
mysliac, že než pôjdeme na kontrolu, všetko sa upraví. Omyl. Pri ďalšom 
meraní cca asi po hodine, tlak bol o niečo vyšší a pulz 126. Už sme 
nečakali a vybrali sme sa do Dunajskej Stredy.  

Na kardiológii pred ambulanciou sedelo cca 7 alebo 8 ľudí. Odovzdala 
som sestričke papiere a povedala som jej, že sa veľmi zle cítim, že aký som 
mala doma tlak a pulz. Povedala mi, že musím čakať, že sú ešte pacienti, 
ktorí prišli skôr. Prešli skoro dve hodiny než ma zavolala. Urobila mi EKG, 
podarilo sa jej to asi na štvrtýkrát a keď ešte mi zmerala tlak, videla som 
na nej, že znervóznela. Uvedomila si, že niečo zanedbala tým, že ma 
nechala dlho čakať. Keď si lekár pozrel výsledky EKG a tlaku a ma vyšetril, 
spýtal sa ma či už som mala niekedy takéto príznaky. Povedala som mu, 
že tlak áno, ale búšenie srdca a pulz nie. Povedal mi, že ide o prvý záchyt 
arytmie srdca a že musím ostať v nemocnici. Keď som odmietla, že on vie 
aký som bojko, spýtal sa ma, či chcem dôjsť na chodbu a skolabovať, alebo 
po ceste domov volať záchranku. Neostávalo mi nič iné, iba zobrať správu 
z vyšetrenia a ísť do prijímacej kancelárie. Pred ambulanciou už čakali 
dvaja pacienti s doprovodom sanitárov. Všimli sme si s Milanom na 
dverách veľké upozornenie, že uprednostňujú pacientov dovezených 
sanitkami. Po nejakom čase doviezli ďalšiu pacientku. Sestrička vzala od 
nás správu z kardiológie a povedala, že musíme čakať. Tak sme čakali 
ďalšie dve hodiny. Po vyšetrení, odobratí krvi, ktorú vložili Milanovi do 
rúk (tri skúmavky) nás poslali na hematológiu a röntgen pľúc a odtiaľ na 
JISku. Mne doviezli invalidný vozík, aby som sa nenamáhala chodením cez 
dlhé chodby nemocnice. A aby som nezabudla, pri vyšetrovaní som si 
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všimla na nástenke upozornenie pre pacientov, že si musia dať urobiť test 
na COVID-19 (ten mi však neurobili). Videla som tiež na stole veľké 
obálky a veľkými písmenami vypísané COVID-19. Asi to boli správy 
pacientov, s ktorými som čakala na chodbe – prvé podozrenie miesta 
mojej nákazy.  

Keď sme sa konečne dostali k JISke, pribehol za nami asistent 
z ambulancie, že sa musíme vrátiť späť, že mi zabudli urobiť test na 
COVID-19. Test bol negatívny a bolo viac než pol štvrtej poobede, keď sme 
došli späť na JISku. Čo sme tam videli a zažili nás šokovalo. Žiadna 
sterilita, žiadne oblečenie (plášte, čiapky, rukavice) a to nielen personál, 
ale ani prichádzajúci pacienti, buď sami alebo s doprovodom. Ešte, keď 
ma pripájali na prístroje, povedala som im, že mám tečúcu ranu na nohe 
a že mi skoro pretečie, lebo som si ju od rána nemala možnosť ošetriť. 
Ošetrili mi ju dve sestričky so sanitárkou a to ako, som si všimla až ráno. 
Bola som tak unavená, že som si nevšimla ako to urobili. Nebudem sa 
rozpisovať, čo všetko som tam prežila a ako som reagovala na liečbu. 
Nespala som celú noc. Ráno pri rannej toalete, keď som videla ako mi 
ošetrili ranu – prestrihnutá plienka, tvrdý leukoplast, na ktorý som 
alergická (ešte aj doma som mala po ňom zapálené miesta). Takýto zábal 
som nemala ani po operáciách. Keď som videla akú mám špinavú nohu po 
betadine, rozhodla som sa ísť do sprchy. No keď som videla, ako to tam 
vyzerá, tri sprchovacie kúty a pred nimi tri invalidné vozíky, jedna stolič-
ka  aj to až pri okne a na nej veľké gumáky, žiaden vešiak, žiadne madlá, 
zaváhala som. No musela som to zvládnuť  kvôli ošetreniu nohy. A za celý 
čas nikto, vôbec nikto sa na mňa neprišiel pozrieť, či mi netreba pomôcť 
alebo kde som tak dlho. JISka – druhé podozrenie miesta mojej nákazy.  

Neskoro poobede ma preložili na tretie poschodie na interné oddelenie. 
Už pri vstupe na oddelenie bolo vidieť, že prešlo rekonštrukciou – moder-
nizáciou. Tak to bolo aj v izbe, kde ma priviezli. Polohovateľná posteľ, 
polohovateľné kreslo, televízor, chladnička, varná kanvica. A čo bolo 
najlepšie – veľké sociálne zariadenie – sprcha, WC, dve stoličky. Úplne iné 
ako dole na JISke.  

Na internom oddelení som pokračovala v liečbe infúziami, v skúšaní 
rôznych nových liekov ako na nich zareagujem, meraním tlaku, teploty, 
EKG vyšetrení aj 3x  za deň. Všetko to bolo ako tak dobre do štvrtka. Opäť 
som začala mať tlak na hrudi a dusivý kašeľ. Myslela som si, že je to od 
nových liekov. V piatok som mala odísť domov, ale v noci som mala také 
isté reakcie ako v pondelok, keď som musela ostať v nemocnici. Musela 
som zostať cez víkend na pozorovanie. A dusivý kašeľ sa stupňoval, 
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k tomu sa pridali bolesti hlavy, svalov, úplná nechuť do jedla a strata 
čuchu. Nepomohlo mi ani  vyvýšenie do sedavej polohy ani pritlačenie  
ruky na hruď. Stále som si myslela, že je to od nových liekov, ale ani 
doktori ani sestričky na to nereagovali. Cítila som sa mizerne. Ešteže som 
si mohla viackrát za deň urobiť čaj. Najhoršie to bolo pri telefonovaní, keď 
mi volala  rodina a známi. Bola som rada, že majú o mňa záujem a obavy. 
Tešilo ma to, ale nevládala som s nimi dlho komunikovať. A každým dňom 
to bolo horšie. Po celý ten čas, či už pri odchode  z domu alebo v nemoc-
nici som sa modlila a prosila Pána Boha, aby mi pomohol zvládnuť túto 
skúšku. A to som netušila, čo ma ešte čaká.  

V pondelok na vizite pani doktorka, ktorá ma ošetrovala na JISke, pove-
dala, že pôjdem domov, ale že mi podajú ešte jeden nový liek a musíme 
počkať, ako naňho zareagujem, ale mi nepovedala, že je to na riedenie 
krvi. Až doma asi na tretí deň, keď mi začalo silne krvácať z rany na nohe, 
z ďasien a tvorili sa mi krvavé hlieny pri vykašlávaní, prinútilo ma to 
informovať svoju obvodnú lekárku. Ta mi ihneď upravila dávkovanie lie-
kov. Interné – tretie podozrenie mojej nákazy.  

Tešila som sa domov, bolo to v deň, keď mal Milan narodeniny. Veľmi sme 
ich neoslavovali,  pretože už večer som mala teplotu 39,6 C. Ráno Milan 
obvodnej lekárke preposlal prepúšťaciu správu z nemocnice a informoval 
ju ako sa cítim. Poradila mu, čo mám užívať, zatiaľ žiadna reč o Covide. 
A až keď vo štvrtok večer už aj Milan mal vysoké teploty 39,8 C a ráno jej 
zavolal, povedala mu, že toho sa bála a že nám neostáva nič iné, iba ísť na 
COVIDOVE-19 testy. Testy boli u nás obidvoch  pozitívne. A tak začal náš 
boj o zdravie a prežitie. Nezvládali sme bez problémov ani cestu na 
toaletu,  nie to ešte varenie a najmä jedenie. Mali sme, okrem bolesti na 
hrudi, aj  problém nadýchnuť sa, vysoké teploty celý týždeň a pri vstávaní 
z postele veľké závrate (pocit na odpadnutie) a silné hnačky. Ešteže 
máme dobrú obvodnú lekárku (ktorá je tiež z východu a býva v susednej 
obci), ktorá nám každý druhý deň volala, ako sa máme a radila. Dokonca 
nám osobne doniesla potrebné lieky a ďalší týždeň sterilný materiál na 
ošetrenie mojej nohy. Starší syn  (ktorý má bližšie k nám ako mladší) nám 
robil nákupy a nechával nám nákup buď na kľučke dverí, alebo v garáži, 
aby sme neboli v kontakte. A najviac, čo nám pomohlo pri vykašliavaní, 
bol sirup z čerstvého zázvoru (ďumbieru), citrónu a medu. Nosieval nám 
ho syn 2 až 3x do týždňa. Chcel nám nosiť aj varenú stravu, ale tú sme 
odmietli. Nevládali sme zjesť ani ľahké polievky, čo sme si uvarili. Schudli 
sme: Milan 7,5 kg a ja 4,5 kg, k tomu všetkému nás sprevádzali aj hnačky. 
Moja liečba COVIDU-19 trvala, síce nie do úplného vyzdravenia, cca 2 
týždne po príchode z nemocnice, ale musela som vystriedať  Milana, lebo 
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jeho priebeh liečby bol o to horší a dlhší, že po pozitívnom zistení sa 
nemohol ihneď liečiť, pretože sa musel postarať nielen o mňa, ale aj 
o naše zvieratka a celú domácnosť. Podľa Hygienickej stanice Dunajská 
Streda nám karanténa mala trvať do 30. 11. 2020, ale v skutočností nám 
trvala do 15. 12. 2020. Keď sme sa opýtali obvodnej lekárky, či máme ísť 
na nové testy, povedala nám: „Nech Vás Pán Boh varuje, neopovážte sa na 
testy ísť do nemocnice v Dunajskej Strede“. A mne až vtedy prezradila, že 
sa bála ako ja so svojimi diagnózami, aj s tou, kvôli ktorej som išla do 
nemocnice, a ešte s COVIDOM-19 to všetko zvládnem. Pomohla nám viera 
v Nášho Pána a povzbudenie a pomoc nielen našich blízkych, ale aj priate-
ľov a kamarátov, ktorí sa za nás modlili, boli s nami stále v kontakte 
a povzbudzovali nás. To, čo sme prežili a skúsili, ako sa hovorí, na vlastnej 
koži, neprajeme nikomu a vás prosíme, nepodceňujte hoci aj nepatrné 
príznaky.  

Prajeme Vám s Milanom všetkým hlavne pevné  zdravie, silu zvládnuť 
túto pandemickú situáciu a nestrácať nádej, že sa čoskoro stretneme.  

Tešíme sa na vás                                                                                                                         

                                                                                              Hela a Milo Dovhunovci  

 
Ešte malá poznámka:  

A ako hovorí Peťo Petrík, že nemusíme mať všetko pandemické, veď už 
máme polio, no ale nás dobehla aj ďalšia pandémia COVID -19.  

 

 

Moji milí priatelia, 

keď som bola oslovená, aby som napísala príspevok do nášho Informá-
tora, tak som rozmýšľala, o čom by som mala písať a tak som sa rozhodla, 
že napíšem o nás a o svojich pocitoch. 

Na úvod chcem začať s tým, že mám k našej Polio rodinke veľmi pozitívny 
vzťah. Môj kalendár je celý naplnený poznámkami, kto má kedy narode-
niny, alebo meniny a snažím sa na nikoho nezabudnúť, keď mám na 
oslávencov kontakt, či už písomný, alebo telefonický. Občas sa mi stane, 
že obrátim kalendár o deň či dva neskôr a zbadám, že som u niekoho 
sviatok prepásla, ale zablahoželám dodatočne, lebo sa držím zásady, že 
lepšie je zablahoželať neskôr, ako vôbec. To ma zvlášť zamrzelo, keď mal 
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náš Števko okrúhle jubileum pred Vianocami, ale meniny mal ešte pred 
sebou, tak som mu zavolala. 

Všetci vieme, aká ťažká doba nás sprevádza vlastne od jari minulého roka, 
že sme sa stretli len raz v auguste v Hokovciach. Aj v našej prešovskej ZO 
SZTP sme mali len výročnú členskú schôdzu na jar a ani každoročné stret-
nutie s mojimi bývalými kolegami a kolegyňami sme vlani nezrealizovali. 
Všetky naše aktivity nám zbrzdila pandémia coronavírusu, aspoň, že nám 
umožňuje internet a mobil byť v kontakte. Vždy ma veľmi poteší, keď mi 
Ondrík pošle na WhatsApp video s pesničkou, ktorú zahrá na gitare a za-
spieva, alebo mi Dovhunovci pošlú milučké video s ich roztomilým psí-
kom, s jazierkom, v ktorom majú rybičky, alebo mi moje priateľky zašlú 
MMS. Tiež nechcem zabudnúť na mojich stálych prispievateľov emailo-
vých príloh, alebo krásnych a milých videí, ktoré dostávam na Messenger 
od Aninky, ktorá vie, ako mám rada zvieratká, alebo veselé od Peťka, čo 
mi vždy vyvolajú úsmev na tvári, aj krásne rodinné fotografie od Martuš-
ky. Všetko ma poteší, lebo to vnímam tak, že si na mňa spomenuli. Okrem 
mojej komunikácie s dcérkou, ktorá žije dlhodobo v Londýne a svojou 
neterou, ktorá žije vo Švajčiarsku, sa rozprávam na Skype s naším dobrým 
kamarátom Františkom, a tak mám prehľad, čo sa deje v zahraničí. 
Nechcem opomenúť aj moju komunikáciu na Skype alebo mobilom 
s mojou milovanou Blaženkou, ktorú by som tak rada videla medzi nami 
aspoň na našom víkendovom stretnutí. Mám aj mnohých prispievateľov 
príloh a videí, ktoré sú nielen zaujímavé, milé a vtipné, ale aj poučné.   

V Hokovciach som viacerým kamarátom spomínala, že sa zdravotný stav 
môjho manžela zhoršil a musíme to nejako riešiť. Ako prvý mi poslal 
video František, okrem rôznych druhov vozíkov a skútrov, kde si vyskúšal 
mechanický vozík s elektrickým pohonom od českej firmy. Na moju 
radosť tam moji košickí kamaráti Janko s Peťkom podobné vozíky mali so 
sebou, tak som si ich mohla prezrieť zblízka a podrobne ma o všetkom 
poinformovali. Dokonca mi Janko tak dôveroval, že mi dovolil sa na jeho 
type vozíka s pohonom previezť od jedálne na koniec chodby. Peťko sa 
z obozretnosti za mnou odviezol, aby mi vysvetlil, ako sa mám v zákrute 
otočiť. To boli pre mňa veľmi užitočné skúsenosti a informácie, ktoré 
medzi zdravými ľuďmi nezískame. Tiež mi náš dvorný fotograf Janko 
ukázal šikovnú, malú stoličku do sprchy, ktorú si objednal v predajni 
zdravotníckych potrieb v Prešove a poslal mi stránku, kde si ju môžem 
objednať. Aj preto mám tak rada naše stretnutia, lebo okrem samotných 
a vzácnych stretnutí sa dozviem vždy niečo pre mňa zaujímavé ohľadne 
rôznych kompenzačných a zdravotníckych pomôcok. S takým nadšením 
som o našich stretnutiach rozprávala mojej priateľke Boženke, ktorú 
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mám v Prešove a robí krásne ručné práce, že sa ma opýtala, či by sa k nám 
nemohla pridať. Samozrejme, že áno, vyplnila prihlášku a aj keď nie je po 
polio, ale po DMO, určite medzi nás dobre zapadne, veď všetci vieme, ako 
si naše diagnózy lekári mýlia. Veľmi rada chodím do Hokoviec, páči sa mi 
hlavne vonkajší bazén a nezabudnem ani na masáž od rehabilitačnej  
sestry Zitky, ktorej som povedala, že sa môže do mňa zaprieť a nech 
neberie ohľad na moje reakcie. Zobrala ma za slovo a poviem vám, takú 
masáž som nemala nikde, ani na liečení. Aspoň Janinka, ktorú na vedľaj-
šom stole v sede masírovala Zitkina kolegyňa, mala zo mňa zábavu, ako so 
mnou mykalo a šklbalo. Keby som takých masáží mohla mať viac ako 
počas jedného týždňa, tak by mi Zitka dala môj stuhnutý chrbát pekne do 
poriadku.  

Ešte vám chcem, priatelia moji, povedať, ako veľmi ma zasiahla nečakaná 
a rýchla smrť nášho dobrého kamaráta Stanka Stašíka, ktorý sa pobral   
10. 2. na večný odpočinok. Keďže sme bývali v jednom meste, tak som sa 
o jeho odchode dozvedela ako prvá. Najprv som tomu ani nemohla uveriť, 
lebo len desať dní pred jeho odchodom som s ním telefonicky hovorila. 
Diktovala som mu dátumy našich tohtoročných stretnutí, ktoré vždy 
v predstihu vymámim od Alicky, aby som ich čím skôr povedala 
priateľom. Tešil sa, že pôjdeme v júni do Hviezdy v Dudinciach, na nič sa 
nesťažoval a nič nenasvedčovalo tomu, že sa s ním rozprávam naposledy. 
Mala som Stanka veľmi rada, bol to dobrý a srdečný človek so zmyslom 
pre humor a bude mi veľmi chýbať. Pripomenula som si, že presne tak, 
krátko po svojich 65. narodeninách, pred necelými dvoma rokmi zomrela 
aj moja priateľka Anička Sztankayová, lebo aj Stanko mal 18. 1., čiže 
prednedávnom  65 rokov.  

Snažím sa byť v kontakte s priateľkami a kamarátmi v častom telefonic-
kom kontakte, lebo ma zaujíma, ako sa majú, ako sa im darí, zvlášť v tejto 
ťažkej dobe. Vraví sa, že rodinu si nevyberieš, ale priateľov áno. Preto keď 
zistíte, že vaše priateľstvo s kýmkoľvek je založené na vašom neustálom 
prispôsobovaní, keď niekto vidí na každom chyby, len svoje nie, tak s ním 
jednoducho nestrácajte svoj čas v jeseni života. Obklopte sa dobrými, 
srdečnými a prajnými ľuďmi, ktorí nemajú negatívne povahové črty ako 
sú žiarlivosť, závisť, pomstychtivosť,  panovačnosť a budete aj vy spokoj-
ní a vyrovnaní. Kontaktuje sa s priateľmi a priateľkami, s ktorými si stále 
máte čo povedať, ako ja každý týždeň s Janinkou, Aninkou, jednou aj 
druhou a Helenkou a to sú často dlhé hovory. Keď ma počuje môj manžel 
rozprávať, tak to nechápe, že o čom sa vieme toľko rozprávať, nerozumie 
tomu, lebo jeho hovory sú stručné, vecné, trvajúce pár minút. Ale myslím 
si, že muži nemusia rozumieť nám ženám, stačí, keď nás budú milovať. 
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Mám aj veľa známych z liečení, kolegov, kolegyne a kamarátky, čiže 
nemám čas sa nudiť, alebo mať depresie. 

 Tiež sa veľmi zaujímam aj o môjho dobrého kamaráta Janka, ktorý sa 
podrobil náročnému operačnému zákroku, a aj o tých, čo majú vážne 
zdravotné problémy, a úprimne si želám, aby sa im čím skôr ich zdravotný 
stav zlepšil a mohli sme sa v čo najväčšom počte stretnúť na našich 
pobytoch. Žiadne internetové, či mobilné kontakty nenahradia tie osobné, 
kedy sa môžeme zvítať a objať, najlepšie už bez rúšok, a zmeniť prostre-
die. Preto sa ako mnohí z vás teším na naše stretnutia, ktoré nám tak 
skvele zorganizovala naša Alicka s p. predsedom Milankom. Aj Ferko Kán 
mi povedal, ako mu chýbajú naše stretnutia a tombola, keď som mu 
blahoželala k narodeninám. Tak si už len želajme, aby sme sa v zdraví, 
hoci bude primerané nášmu veku, a pohode stretli tak, ako je to napláno-
vané. Budem sa na vás všetkých tešiť. 
               Vaša Anna Porembová 

 

 

 

   Naše rady opustili: 

   Filoména Porubská 
   Ing. Miroslav Novosad, CSc. 
   Stanislav Stašík 
   Peter Molnár            

  Česť ich pamiatke! 
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Zoznam daňovníkov, ktorí poukázali podiel zaplatenej dane 
v roku 2020  

a súhlasili so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému 
prijímateľovi podielu zaplatenej dane: 

Meno     Adresa 

Monika Adamová   Banská Bystrica 
MUDr. Daniela Babincová  Bratislava 
Stanislav Babychenko   Kremenčuk, Ukrajina 
Daniela Bakajsová   Pozdišovce 
Zuzana Bakajsová   Iňačovce 
Ing. Kazimír Baláž   Košice 
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.  Košice 
Doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.  Dubnica nad Váhom 
Peter Bombala    Zvolen 
EKON-EM, s. r. o.   Banská Bystrica 
ELOBA, s. r. o.     Lazany 
Pavel Fekiač    Zvolen 
PhDr. Renáta Géseová   Levice 
PhDr. Štefan Grajcár   Bratislava 
Mgr. Tomáš Grajcár   Bratislava 
Mgr. Alexandra Grajcárová  Bratislava 
Lívia Gregoríková   Levoča 
Janka Gregušková   Štrba 
Ing. Alena Hrúzová   Zvolen 
Anna Mária Humajová   Zvolen 
Oľga Jankechová   Kunerad 
Ing. Mária Janovcová Homolová  Turecká 
Lenka Kopková   Očová 
Mgr. Libuša Kostelková  Bratislava 
Jana Krnáčová     Zvolen 
Martin Krug    Zvolen 
Renáta Kulichová   Zvolen 
Ing. Michaela Kyjanicová  Sliač 
LINNE, s. r. o.     Banská Bystrica 
Jozef Mičech    Kamenná Poruba 
Ing. Ľubomír Mikloško   Banská Bystrica 
Ing. Alexander Mižák   Pavlovce nad Uhom 
Ing. Gabriela Mižáková  Pavlovce nad Uhom 
Anna Mokrohajská   Malacky 
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Dana Molčanová   Košické Oľšany 
Jana Pacigová    Zvolen 
Katarína Papová   Tvrdošovce 
Renáta Pobežalová   Bratislava 
Igor Revesz    Brezno 
Pavol Ryšian    Turová 
Marianna Semanová   Levoča 
Martin Slašťan    Zvolen 
Stanislav Smoter   Košice 
Jana Smoterová   Košice 
Dušan Šebian    Zvolen 
Ing. Róbert Šebian   Budča 
JUDr. Emília Šimkuláková  Spišská Nové Ves 
Tomáš Štafura    Pavlovce nad Uhom 
TREMBITA, s. r. o.   Banská Bystrica 
Ľubica Urbaničová   Stará Turá 
VAS – VIVA, s. r. o.    Šaľa 
Xcars servis, s. r. o.   Banská Bystrica 
YARD STUDIO, s. r. o.   Banská Bystrica 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2020 venovali 2 % z dane 

z príjmu! 

Táto suma dosiahla v r. 2020 čiastku 6.042,35 €. 

 
 
 

Asociácia polio v SR úprimne ďakuje Odborovému zväzu Slovnaft – 
OVZORCHOZ pri Slovnaft, a. s., za finančný dar, ktorým prispel na 
činnosť našej organizácie. 
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Zloženie Rady Asociácie polio v SR 

Predseda:   Ing. Milan Dovhun  
   Hlavná 64, 930 25 Vrakúň 
                                     Tel.: 031/5694 192, 0903/141 030,  
   e-mail: dovhunmilan@gmail.com  

Podpredsedníčka: Ing. Alica Suchá 
   Na barine 5, 841 03 Bratislava 
   Tel.: 02/6542 7959, 0903/949 136,   
   e-mail: suchaalica@gmail.com 

Tajomníčka:                Mgr. Anna Hmiráková  
   M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava 
   Tel.: 0904/977 341 
   e-mail: a.hmirakova@centrum.sk,   
   annah589@gmail.com 

Hospodárka:               Helena Kánová 
   L. Dérera 2, 831 01 Bratislava 
    Tel.: 02/5477 2951, 0914/147 653 

Členka:    Ing. Marcela Gašová 
   Narcisová 21, 900 42 Dunajská Lužná 
   Tel.:  0903/186 110,  
   e-mail: gasom@centrum.sk 
 

Kontrolná komisia AP v SR 

Predsedníčka:   Jana Šebianová  
   Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen 
                                    Tel.: 0908/148 544  
   e-mail: j.sebianova@gmail.com 

Členovia:   Ondrej Mocko 
   Blatná ul. 55/15, Horné Mýto 
   Tel.: 0911/750 357  
   e-mail: anrym799@gmail.com 

   Anna Porembová 
   Švábska 35, 080 05 Prešov 
   Tel.: 0918/460 906 
   e-mail: aporembova@gmail.com  
  
 
 

Informátor Asociácie polio v SR 
Vydáva a bezplatne rozširuje pre svojich členov a priaznivcov AP v SR 

Zostavila: Ing. Alica Suchá, grafická úprava a zalomenie: Elena Senková; 
grafická úprava a zalomenie elektronickej verzie: Štefan Grajcár 
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