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POLIO

Hvad er POLIO?
Polio – på dansk også kaldet børnelammelse – er en
virusinfektion, som angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Herved opstår sygdommen ”paralytisk
polio”, hvor der i løbet af ganske få dage udvikles
blivende lammelse af et større eller mindre antal muskler.
Sygdommen angriber primært mindre børn – og den
kan ikke helbredes – kun forebygges!
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Mere end 350.000 tilfælde
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Polio plus programmet for at udrydde polio.
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”Global Polio Eradication Initiative”.
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I Danmark fik langt de fleste polioramte (cirka 90%) det
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nationer. Derudover er det WHO, der kontrolle-

2018
Kun 22 tilfælde i 2 lande:
Afghanistan og Pakistan i 2017
(i 2015 var der 74, 2016 var der 37)
En kæmpe indsats i 33 år fortsætter
Målet er, at overførsel af virus er slut i 2019, hvorefter
hele verden i 2022 kan erklæres for polio fri.
Budgettet for total afslutning på projektet justeres
løbende. I forhold til de seneste beregninger, har
Rotary gennem sponsorer sikret 2/3 af det nødvendige beløb.
Men det er nødvendigt, at vi får samlet resten ind.
Derfor er dit bidrag vigtigt!

I fællesskab

Hjælp verdens børn og støt indsatsen
brug konto: 4180 4777342711
Tak for din hjælp!

