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Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize i udruge članice uključuju se u obilježavanje Svjetskog 

dana borbe protiv dječje paralize. Zadnjih tri desetljeća nit vodilju i cilj Svjetske inicijative za 

iskorjenjivanje poliomijelitisa/dječje paralize (Global Polio Eradication Initiative - GPEI) predstavlja 

iskorjenjivanje i obuzdavanje svih 

divljih, s cjepivom povezanih i Sabin 

poliovirusa, tako da nijedno dijete više 

nikada ne oboli od paralitičkog 

poliomijelitisa.  

Pokrenuta 1988. godine nakon što je Svjetska zdravstvena skupština donijela rezoluciju o 

iskorjenjivanju dječje paralize, Svjetska inicijativa za 

iskorjenjivanje dječje paralize je sa svojim 

partnerima pomogla zemljama da postignu 

ogroman napredak u zaštiti globalnog stanovništva 

od ove iscrpljujuće bolesti. Kao rezultat toga, broj 

slučajeva oboljelih od dječje paralize smanjilo se za 

99,9% od osnutka GPEI-a, a u Hrvatskoj je zadnji 

zabilježeni slučaj bio 1989. g. Procjenjuje se da je 

danas zdravo oko 16 milijuna ljudi koji bi inače bili 

paralizirani bolešću, a živo je više od 1,5 milijuna 

ljudi čiji bi životi inače bili izgubljeni. Sada ostaje 

zadatak riješiti se dječje paralize u posljednjih 

nekoliko uporišta i riješiti se posljednjih 0,1% 

slučajeva dječje paralize. Sve dok u svim dijelovima 

svijeta poliovirusi ne budu iskorijenjeni, ni jedno 

dijete nije sasvim sigurno od dječje paralize. Bitno 

je stoga istaknuti kako još uvijek dvije države svijeta imaju slučajeve endemskog poliomijelitisa 

(Pakistan, Afganistan), 26 država svijeta ima povremene slučajeve oboljele djece (Hrvatskoj su najbliže 

Ukrajina i Tadžikistan) te pet država svijeta čija ih vrlo niska razina kolektivnog imuniteta zbog male 



procijepljenosti djece, slabog nadzora i praćenja stavljaju u opasnost od povratka dječje paralize (Više 

na poveznici: https://polioeradication.org/). 

U 2020. g. pokrenuta je revizija strategije za iskorjenjivanje dječje paralize. Partneri i dionici zajedno su 

identificirali preostale prepreke za njeno iskorjenjivanje te donijeli revidirani i ojačani plan (Više na 

poveznici: https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/). Ojačani plan ima za cilj postići i 

održati svijet  bez dječje paralize kroz fokus na provedbu i odgovornost. U narednom razdoblju će 

naglasak biti na skraćivanju vremena odgovora na epidemiju, povećanje potražnje za cjepivima, 

transformaciju učinkovitosti kampanje kroz širenje točnih informacija o cijepljenju te pobijanje 

dezinformacija, sustavni rad kroz integraciju, povećanje pristupa u nepristupačnim područjima, prijelaz 

prema državnom vlasništvu te poboljšanje odlučivanja i odgovornosti.  

Obilježavanjem Svjetskog dana dječje paralize naglašava se važnost ispunjavanja uvjeta za održivost 

proglašenja država slobodnih od dječje paralize i važnost održavanja visokog 

cijepnog obuhvata na nacionalnoj razini, no taj dan je i prilika da se zahvalimo 

svim stručnjacima i više od 20 milijuna volontera diljem svijeta za njihov 

neprestan i neprocjenjiv rad u borbi protiv dječje paralize. 
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