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EGILEA:
 Ingeniaritza Mekanikoan Graduatua, Mondragon Unibertsitatean (MU)
 Industria Ingeniari Teknikoa, Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU)
 Enpresen Administrazioko Masterra, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan (UPM - CEPADE)
 Diplomado en Conocimiento y Empoderamiento: Las EERR y el Síndrome Post Polio-SPP/PPS, Salamancako
Unibertsitatean (USAL - HPHL)
 EPE-Euskadiko Polio Elkartearen27 sortzailea eta lehen Presidentea

DEFINIZIOAK:













GIZA ESKUBIDEEN ADIERAZPEN UNIBERTSALA2: 1948-12-10eko Batzar Nagusian onartu zen, eta
Espainiak berretsi egin zuen demokrazia parlamentariorako trantsizioan eta Konstituzioan sartu zuen 1978-1229an.
JUSTIZIA SOZIALA (Nazio Batuak)3.- Justizia soziala sustatzen dugu pertsonek aurre egin beharreko oztopoak
ezabatzen ditugunean:
 Generoa
 Adina
 Arraza
 Etnia
 Erlijioa
 Kultura
 Desgaitasuna
MEMORIA HISTORIKOA: Ofizialki baliozkotzat hartutakoaren azalpen disidentea da, garaituen eta biktimen
oroimenean oinarritua, baina baita estatuen bertsio hegemonikoetan ordezkatuta ez dagoen ororena ere.
Eusko Jaurlaritzak4 honako urrats hauek egin ditu biktimen ordaina jasotzeko eta garatzeko:
 Egiaren eskubidea (edo Egia Errekuperatzea).
 Justizia-eskubidea (edo Izandako bidegabekerien Errekonozimendua).
 Erreparazio eskubidea
 Ez Errepikatzeko bermea.
ZABARKERIA: (Negligencia) RAEren arabera, behar den arreta ez ematea da, ezer ez egiteagatik edo
axolagabekeriagatik edo egindakoa behar bezala ez egiteagatik, desegokia izateagatik edo nahikoa ez
izateagatik. EUSKALTZAINDIAREN arabera: Zabarra denaren egite edo jokaera gaitzesgarria. Zabar: Bere
eginbideak behar den arretaz, lastertasunaz edo txukuntasunaz egiten ez dituena.
ZABARKERIA LARRIA: Besteen eskubideekiko legezko betebehar bat nabarmen urratzen du. Zentzuzko
zaintza erabiltzeko beharra nahita eta kontzienteki ez adieraztea da, eta litekeena da horrek aurreikus daitezkeen
lesio larriak edo kalteak eragitea pertsonei, ondasunei edo biei.
ZINAUSTE: (Perjurio) RAEren arabera, zinez hitz emandakoa ez betetzea da. Eta zinpeko fedea hausten duen
pertsonak egiten duen delitua. EUSKALTERM-en arabera: (Zuzenbide penala): Lekuko eta adituek egiten duten
delitua, egia esateko zina aurretiaz egin ondoren, jakinaren gainean egiaren kontrakoa deklaratzen dutenean.
TRANTSIZIO ESPAINIARRA: Espainiako historia modernoaren zati bat, non diktadura batetik parlamentuko
demokrazia (monarkia) batera modu adostuan igaro zen. Prozesua honako puntu hauetan oinarritu zen: erreforma
Politikoaren Legea onartzea, Alderdi Politikoen Legalizazioa, Adostasuna edo Haustura Itundua, eta Juan
Carlos Borboikoa, Francisco Franco Diktadoreak bere oinordekotzat jarritakoa, Espainiako Estatuburu eta Errege
izendatzea.
KAPAZITISMOA5: Kapazitismoa desgaitasuna duten pertsonak diskriminatzen dituen sistema sozial, politiko
eta ekonomikoa da.
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Artikulu honen jatorrizko bertsioa gaztelaniaz sortu zen eta honako izenburua du:

“HAY EPIDEMIA DE POLIO. EL GOBIERNO VACUNARÁ A
TODOS SUS HIJOS”
LA PANDEMIA DE LA POLIOMIELITIS EN LA ESPAÑA FRANQUISTA DE
MEDIADOS DEL SIGLO XX: JUSTIFICACIONES PARA OCULTAR LA
PRIMERA NEGLIGENCIA GRAVE 1955-196282
(3. Edizioa)

Egileak eskerrak eman dizkio EPE-Euskadiko Polio Elkarteko Zuzendaritza Batzordeari dokumentu
hau euskaratzeagatik

Euskarara euskaratua: AIZPURUA ARANGUREN, Mikel

Dokumentu hau erabilera librekoa da
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Quienes no estén dispuestos a
enfrentar el pasado, no podrán
entender el presente y no serán
capaces de encarar el futuro

Iraganari aurre egiteko prest ez
daudenek, ezin izango dute oraina
ulertu eta ez dira gai izango
etorkizunari aurre egiteko

Ceux qui ne seront pas prêts à
affronter le passé, ne comprendront
pas le présent et ne pourront pas
affronter l’avenir

Els qui no estiguin disposats a
enfrontar el passat, no podran
entendre el present i no seran
capaços d'encarar el futur

Os que non están dispostos a
afrontar o pasado non poderán
entender o presente e non poderán
afrontar o futuro

Those who are unwilling to confront
the past, will be unable to
understand the present and unfit to
face the future

Bernard Lewis
(Notes on a Century)

Joaquin Sorolla-ren HERENTZIA TRISTEA (TRISTE HERENCIA)

ESKERRAK:
Artikulu hau Polioaren Biktima guztiei eta haien senideei eskaintzen diet, batez ere, hainbeste sufritu eta dena eman zuten
amei.
Halaber, gertatu zenaren egia osoa jakin nahi duten pertsona anonimo horiei ere, gertatutakoa pertsona askori bizitza
osorako kalteak eragin eta bizimodua aldarazi zien bidegabekeria bat izan zela aitortzen dutenei; gaur egungo gobernuen
jarrera zabarra ulertzen ez dutenei. Izan ere, oraindik Espainiako Estatuak Polioaren biktima guztiekin dituen
Erantzukizunak onartu gabe jarraitzen du biktimekin duen zorra Kitatu nahi ez duelako.
Azkenik, eskertu nahi ditut 1948 eta 1976 urteen artean Espainiak jasan zuen Poliomielitisaren Pandemiaren aurrean
Francoren Diktadurako Gobernuak hartutako erabaki eta burututako jarduera arduragabeak ikertu, ikertzen jarraitu
etaikertuko dituzten ikertzaileak, batez ere Juan Antonio Rodríguez Sánchez Doktorea, egia Berreskuratzen hainbeste
lagundu baitigu.
Dokumentu hau egungo gobernuei baliagarria izan dakieke egin behar ez dena ikas dezaten; gaizki egindakoa etorkizuneko
Pandemietan errepika ez dadin.
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LABURPENA
Gure gurasoek, 1957an, Frankismoaren Diktadurapeko Gobernuak zentsura estuaz kontrolatutako komunikabideetan
irakurri eta entzun behar izan zuten albiste hau: “EZ DAGO POLIO EPIDEMIARIK, BAINA SEME-ALABEI TXERTOA
JARRI BEHAR DIEZU”6. Ordurako, ordea, Poliomielitisa etxe askotan sartuta zegoen eta min handia eragina zuen, nahiz
eta 1955etik eraginkortasun frogatua zuen txertoa eskura izan.
Euskadiko etxe askotan ez zen gai horri buruz hitz egin, gurasoen obsesioa seme-alabok bizitzari aurre egiteko prestatzea
zen. Hala azaltzen du LAPAZARAN7 Psikologoak egindako lanak eta Espainian argitaratutako zenbait liburuk, hala nola,
"El drama de la Polio"8 eta "La rara secuela de una epidemia"9
2014an EPE-Euskadiko Polio Elkartea27 sortu zenean, argira atera ziren "Espainiako Poliomielitisaren pandemiaren
aurrean, 1955etik aurrera Frankismoaren Zabarkeria Larriari" buruzko lehen albiste kolektiboak, bai eta Gobernu eta
Alderdi Politikoek Frankismoaren Historiaren zati hori argitzeko inolako interesik erakusten ez duten lehen zantzuak ere.
Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordeak entzun zituen EPEk 2016an Estatuaren Zabarkeria Larrien 10 gaineko salaketak
baina, ez zuen ezertarako balio izan.
EPEk 2018an egin zuen azken ahalegina Espainiako eta Ipar Amerikako artxiboetan ikertu eta 1957an Espainiara iritsi
ziren txertoak frankisten eta haien mezenasen senitartekoentzat izan zirela frogatzeko. Ikerketa horiek GOGORA,
Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuan 4,11,12 ditu eskuragarri kontu honetan sakondu nahi duenak.
Artikulu honek gizartearen oroimenean bizirik mantendu nahi du honako egia hau: 1955-1962 bitartean, Polioaren
pandemian, Diktadura Frankistan gertatutakoa Gobernu Frankistaren Zabarkeria Larria izan zen (edo, hobe esanda, lehen
Zabarkeria Larria). Horretarako, garai hartako prentsa erabiliko dut, gure gurasoek irakurri ahal izan zutena, eta bertan
azaldu ziren gezurrak agerian utziko ditut, EPEk daraman errebindikazio-borrokaren sei urte hauetan lortu dugun
informazioarekin. Zerbait ikasteko balio izango al du?
Gako-hitzak: Poliomielitisaren pandemia, Post-polio sindromea, Diktadura Frankista, Polioaren aurkako txertoa, Kapazitismoa

RESUMEN
La noticia que nuestros padres tuvieron que leer y escuchar a través de unos medios de comunicación con férrea censura y
controlados por el Gobierno de la Dictadura Franquista en 1957, fue entre otras: “NO HAY EPIDEMIA DE POLIO, PERO
DEBE USTED VACUNAR A SUS HIJOS” 6. Para entonces la Poliomielitis ya había entrado en muchas casas y ocasionado
mucho dolor, cuando ya existía una vacuna con demostrada efectividad desde 1955.
En muchas casas del País Vasco no se habló de este tema, su obsesión era la de prepararse para hacer frente a la vida, tal
como lo explica el trabajo realizado por la Psicóloga LAPAZARAN 7. Al igual que en el resto de España, tal como queda
reflejado, entre otros, en los libros “El drama de la Polio” 8 y “La rara secuela de una epidemia” 9
Es a partir de 2014, año en el que se crea EPE-Euskadiko Polio Elkartea 27 (EPE-Asociación de Polio de la C. A. del País
Vasco), cuando se tienen las primeras noticias colectivas sobre la “Negligencia Grave del Franquismo a partir de 1955,
ante la pandemia de la Poliomielitis en España” y también las primeras noticias de que los diferentes Gobiernos y Partidos
Políticos no muestran ningún interés por aclarar esta parte de la Historia del Franquismo. La Comisión de Salud del
Parlamento Vasco fue receptiva ante la Negligencia Grave del Estado 10, cuando en el 2016, EPE presento sus demandas,
pero no sirvió para nada.
EPE hizo un último esfuerzo en el 2018 para indagar en archivos españoles y norteamericanos, con el fin demostrar que
las vacunas llegaron a España entes de 1957 y fueron distribuidas entre los familiares de altos cargos Franquistas y sus
mecenas. El esfuerzo generó dos documentos que se encuentran en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los DDHH,
GOGORA4,11,12, a disposición de todas las personas interesadas en el tema.
Con este artículo se pretende mantener vivo, que lo ocurrido durante la Dictadura Franquista entre los años 1955-1962 en
plena pandemia de la Polio, fue una Negligencia Grave del Gobierno Franquista (o primera Negligencia Grave). Para ello
utilizaré la prensa de la época, la que pudieron leer nuestros padres, y rebatir las mentiras que allí se reflejaban con la
información que hemos obtenido en estos seis años de lucha reivindicativa en EPE. ¿Servirá para aprender algo?
Palabras clave: Pandemia de la Poliomielitis, síndrome Post-polio, Dictadura Franquista, vacuna contra la Polio, Capacitismo
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RÉSUMÉ
La nouvelle que nos parents ont dû lire et écouter à travers les médias censurés et controlés par le Gouvernement de la Dictature
Franquiste à 1957 a été, parmi d’autres: “IL N’Y A PAS D’EPIDÉMIE DE POLIO, MAIS VOUS DEVEZ VACCINER VOS
ENFANTS”6. À cette daté-là la Poliomyélite était rentrée dans beaucoup de maisons et elle avait causé beaucoup de douleur,
mème s’il existait déjà depuis 1955 un vaccin avec une efficacité prouvée.
Dans beaucoup de maisons on n’a pas parlé de ce sujet, leur obsession était celle de nous préparer pour faire face à el vie, comme
explique la psychologue LAPAZARAN7, en même temps que dans le reste de l’Espagne, comme il est reflété dans les livres “El
drama de la Polio8 (Le drame de la Polio)” et “La rara secuela de una Epidemia 9 (L’étrange séquelle d’une epidémie)”.
C’est à partir de 2014, lors de la création de EPE-Euskadiko Polio Elkartea27, (EPE-Association Polio du Pays Basque), que
nous avons les premières nouvelles collectives sur la “Négligence Grave du Franquisme à partir 1955, face à la pandemie de la
Poliomyélite en Espagne”, et aussi les premières nouvelles avec lesquelles les différents Gouvernements et Partis Politiques n’ont
montré aucun intérêt pour clarifier cette partie de l’Histoire du Franquisme. La Commission de Santé du Gouvernement Basque
était réceptive face à la Négligence Grave de l’État 10, quand EPE a presenté ses démandes en 2016, mais ça a été inutile.
EPE a fait un dernier effort en 2018 pour rechercher dans les enregistrements espagnols et nord américains, afin de démontrer
que les vaccins sont arrivés en Espagne avant 1957 et qu’ils ont été distribués parmi les familles des hauts fonctionnaires
franquistes et leurs mécènes. L’effort a produit deux documents qui se trouvent à “l’Institut de la Memoire, la Cohabitation et les
Droits de l’Homme, GOGORA”4,11,12 à disposition des personnes intéressées par ce problème.
On veut avec cet article maintenir vivant que ce qui est arrivé dans la Dictature Franquiste, entre les années 1955 – 1962 pendant
la pandemie de la Polio, a été une Negligence Grave du Gouvernement Franquiste (ou la première Negligence Grave). Pour cela
je vais utiliser la presse de l’epoque, celle que nos parents ont pu lire, et réfuter les mensonges consignées avec l’information que
nous avons obtenu dans ces six ans de lutte revendicative dans EPE. Allons-nous apprendre quelquen chose d’ici?
Mots-clés: Pandemie de la Poliomyélite, síndrome Post-polio, Dictature Franquiste, vaccin contre la Polio, Capacitisme

RESUMO
A noticia que os nosos pais tiveron que ler e escoitar a través dos medios de comunicación con rigorosa censura e controlada
polo Goberno da Ditadura Franquista en 1957, foi entre outras: "NO HAY EPIDEMIA DE POLIO, PERO DEBE USTED
VACUNAR A SUS HIJOS”. Daquela a Poliomielite xa entrara en moitos fogares e causara moita dor, cando xa había unha
vacina con eficacia comprobada desde 1955.
En moitas casas do País Vasco non se discutiu este asunto, a súa teima era prepararse para afrontar a vida, como explica o
traballo realizado polo Psicólogo LAPAZARAN7. Como no resto de España, como se reflicte, entre outros, nos libros "El
drama de la Polio"8 e "La rara secuela de una epidemia"9
É de 2014, ano no que se creou EPE-Euskadiko Polio Elkartea27 (Asociación EPE-Polio da C. A. do País Vasco), cando
se produciron as primeiras noticias colectivas sobre a "Seria Neglixencia do Franquismo a partir de 1955, antes da pandemia
de Poliomielite en España” e tamén a primeira noticia de que os diferentes Gobernos e Partidos Políticos non amosan
ningún interese en esclarecer esta parte da Historia do Franquismo. A Comisión de Sanidade do Parlamento Vasco
amosouse receptiva á grave Neglixencia do Estado10, cando en 2016 EPE presentou as súas demandas, pero non serviu de
nada
EPE fixo un último esforzo en 2018 para investigar os arquivos españois e norteamericanos, para demostrar que as vacinas
chegaron a España antes de 1957 e distribuíronse entre familiares de altos cargos Franquistas e os seus patróns. O esforzo
xerou dous documentos que están no Instituto da Memoria, a Convivencia e os Dereitos Humanos, GOGORA 4,11,12, a
disposición de todos os interesados na materia.
Este artigo pretende manter vivo que o ocorrido durante a Ditadura Franquista entre 1955-1962 en plena pandemia de
Poliomielite foi unha Neglixencia Grave do Goberno Franquista (ou primeira Neglixencia Grave). Para iso empregarei a
prensa da época, que os nosos pais puideron ler, e rebaterei as mentiras que alí se reflectiron coa información que obtivemos
nestes seis anos de loita polas demandas en EPE. ¿Servirá para aprender algo?
Palabras clave: Pandemia de Poliomielite, síndrome Post-polio, Ditadura de Franco, Vacina contra a Poliomielite, Capacitismo
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RESUM
La notícia que els nostres pares van haver de llegir i escoltar a través d'uns mitjans de comunicació amb fèrria censura i
controlats pel Govern de la Dictadura Franquista a 1957, va ser entre d'altres: “NO HAY EPIDEMIA DE POLIO, PERO
DEBE USTED VACUNAR A SUS HIJOS”6. Per llavors la Poliomielitis ja havia entrat en moltes cases i ocasionat molt de
dolor, quan ja existia una vacuna amb demostrada efectivitat des de 1955.
En moltes cases del País Basc no es va parlar d'aquest tema, la seva obsessió era la de preparar-se per fer front a la vida,
tal com ho explica el treball realitzat per la Psicòloga LAPAZARAN 7. A l'igual que a la resta d'Espanya, tal com queda
reflectit, entre d'altres, en els llibres "El drama de la Polio"8 i "La rara secuela de una epidemia"9
És a partir de 2014, any en què es crea EPE-Euskadiko Polio Elkartea 27 (EPE-Associació de Pòlio de la C.A. del País
Basc), quan es tenen les primeres notícies colꞏlectives sobre la "Negligència Greu del Franquisme a partir de 1955, davant
la pandèmia de la Poliomielitis a Espanya "i també les primeres notícies que els diferents governs i partits polítics no
mostren cap interès per aclarir aquesta part de la Història del Franquisme. La Comissió de Salut del Parlament Basc va ser
receptiva davant la Negligència Greu de l'Estat 10, quan en el 2016, EPE va presentar les seves demandes, però no va servir
per a res.
EPE va fer un últim esforç en el 2018 per indagar en arxius espanyols i nord-americans, per tal de demostrar que les vacunes
van arribar a Espanya abans de 1957 i van ser distribuïdes entre els familiars d'alts càrrecs Franquistes i els seus mecenes.
L'esforç va generar dos documents que es troben a l'Institut de la Memòria, la Convivència i els Drets Humans,
GOGORA4,11,12, a disposició de totes les persones interessades en el tema.
Amb aquest article es pretén mantenir viu, que el que ha passat durant la Dictadura Franquista entre els anys 1955-1962 en
plena pandèmia de la Pòlio, va ser una negligència greu del Govern Franquista (o primera Negligència Greu). Per a això
utilitzaré la premsa de l'època, la qual van poder llegir els nostres pares, i rebatre les mentides que allà es reflectien amb la
informació que hem obtingut en aquests sis anys de lluita reivindicativa a EPE. ¿Servirà per aprendre alguna cosa?
Paraules clau: Pandèmia de la Poliomielitis, síndrome Post-pòlio, Dictadura Franquista, Vacuna contra la Pòlio, Capacitismo

SUMMARY
One unmistakable fact that our parents had to read and listen through the mass media with strict censorship under Franco´s
Dictatorial ruling of the country in 1957, was among others: "THERE IS NO POLIO EPIDEMIC, BUT YOU MUST
VACCINATE YOUR CHILDREN”6. By then Poliomyelitis had already entered many households and caused much pain,
even though a vaccine which had proven to be effective existed since 1955.
In many Basque households this topic was never mentioned, their obsession was to prepare themselves to face life, as was
explained by Psychologist LAPAZARAN7 in the work she carried out, like in the rest of Spain where books like “El drama
de la Polio8 (The drama of Polio)" and "La rara secuela de una Epidemia9 (The rare sequel to an epidemic)" where published
among others.
EPE-Euskadiko Polio Elkartea27, (EPE-Basque Country Polio Association) was created in 2014 and it was then when
we had the first news about the “Gross Negligence of Francoism since 1955, before the Pandemic of Poliomyelitis in Spain”
broke out and also the first news with which the different governments and political parties show no interest in clarifying
this part of the history of Francoism. The Health Commission of the Basque Parliament was receptive to State Gross
Negligence10 when in 2016 EPE presented its demands, but it has been of no use.
The Association made a last effort in 2018 to investigate the Spanish and North American archives, in order to demonstrate
that the vaccines arrived in Spain before that 1957 and were only for the relatives of high-rank Francoists. The effort
generated two documents which are at “The Memory Institute and Coexistence and Human Rights GOGORA” 4,11,12
available to all people interested in the subject.
With this article I intend to keep alive what happened under Franco´s dictatorship between the years 1955-1962 during the
Polio epidemic, which was a Gross Negligence of the Francoist Government (or first Gross Negligence). For this goal I
will use the press of the time, the one that our parents could read, and refute the lies that were reflected there with the
information that we have traced so far during these six years of vindicatory struggle at EPE. Will it help to learn something?
Keywords: Poliomyelitis pandemic, Post-polio syndrome, Francoist Dictatorship, Polio vaccine, Ableism
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 2. Eranskina. - 4. taula: erikortasun-tasak Espainian, 1940-1975
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 4. Eranskina. - Areilza jaunaren posta transkripzioak, 1957: Gaia, Erregimeneko
kargudunen senideentzako 1.000 txertoak
 5. Eranskina. - Arabako Osasun Buruzagitza Probintzialaren posta transkripzioak: Gaia,
txertaketaren kudeaketa negargarriaren adibideak
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I.- SARRERA
I.1.- TESTUINGURUA
Artikulu honen ideia pandemia betean sortu zen. COVID-19ari buruz jasotzen ari nintzen
informazioaren edota desinformazioaren gainetik, egunak pasa ahala, pandemia larriagotzen ari zela
ikusita. Egun horietan ulertu uste izan nuen zenbat sufrituko zuten nire gurasoek Frankismoaren
Diktadurako agintariek, informazioa manipulatuta eta alde batera lerratutakoa erabilita, herritarrek
jasaten zuten Poliomielitisaren pandemia ukatzen zutela ikusita. (Gaur eguneko demokrata
antifrankistek ere ikertu nahi ez dutena, bestalde) Haiek sufritu behar izan zutena kontatzean, nire ustez
gertatu zena ezagutaraztea espero dut. Kasu eta garai bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta,
adibide ona izan daiteke pandemia baten aurrean (zehazki, 2020ko pandemiaren aurrean) egin behar
ez dena ikasteko.
Artikuluaren izenburua gure gurasoek 1955ean entzun eta irakurri nahi izango zutena da. Zoritxarrez,
entzun eta irakurri behar izan zutena, besteak beste, honako hau izan zen: “NO HAY EPIDEMIA DE
POLIO, PERO DEBE VACUNAR USTED A SUS HIJOS”6 Bosch Marín Doktoreak esana. Bosch
Marín doktorea
Pediatria Elkarteko Presidentea, Polioaren aurkako Europako Elkarteko
Presidenteordea, Medikuntzako Akademikoa eta Espainiako ordezkaria izan zen Polioa eta hari aurre
egiteko bitartekoak aztertu zituzten nazioarteko Sinposio eta Biltzarretan. Ofizialki, lehen "Salk"
txertoak 1957an iritsi ziren Espainiara, nahiz eta 1955ean sortu. Ordurako, Espainian Polioa
endemikoa zen, gero eta oldarkorragoak ziren epidemia-agerraldiak; izan ere, 1955a baino lehenagotik
nabarmena zen hura pandemia zela. Urte haietan zegoen txerto kopurua ez zen nahikoa ume guztiak
txertatzeko. Beraz, gurasoek hartu behar izan zuten txertoa lortzeko, erosteko era txertatzeko
erantzukizuna.
Artikulu hau irakurtzen duten gazteenentzat garrantzitsua da, nahiz eta oso zaila izan, 1955eko
Espainia irudikatzea. Polio zuten pertsonen gurasoek zuten informazio bakarra Gobernu Frankistak
ematen zuena zen; kontrolatutako eta zentsuratutako mezu bakar bat ematen zuten irratiek, prentsa
idatziak, zinetako Noticieroak (NODO13) eta telebista bakarrak (telebista publikoa, TVE 1 kanalak
1956an hasi zuen bere ibilbidea, eta 2. kanalak 1966an. Kate pribatuak 1990ean agertu ziren).
Beraz, Frankismoaren gerra osteko bigarren etapan, "AEBren eskutik mundura irekitzekoa 1950-1960"
izenekoan, gure gurasoek ez zuten beste informaziorik Frankismoaren Diktaduraren Gobernuak behar
bezala zentsuratuta eskaintzen zuena baino. Beldur handia zuten, Frankismoaren Diktadurak
eskaintzen zuen informazioa ez zetorrelako bat inguruan ikusten zutenarekin. Egunetik egunera Polioa
neska-mutilengan zabaltzen ikusten zuten. LAPAZARAN-en7 artikuluan, Euskal Autonomia
Erkidegoko Polioa izanda bizi diren pertsonen amen testigantzak daude. Ama horiek zorigaiztoko egun
haietan jasan zuten beldurra eta informazio falta adierazten dute.
Espainian (Madrilgo Adierazpenean, 2000. urtean) Post-polio sindromeari (PPS) buruzko albisteak
agertu ziren baina osasun-erakundeek gaixotasun larri horren aurrean ez zuten zirkinik ere egin. Garai
berean, Espainiako Polio-elkarteak mugitzen ari zirela ikusita, Euskal Autonomia Erkidegoko Polioa
izan eta bizirik iraun edota PPS-diagnostikoa nahiz sintomak zituzten persona batzuek Bilbon bildu
eta 2014an elkarte bat sortu zuten. Elkartearen helburu nagusia hau izan zen: Eusko Jaurlaritzak,
osasunaren arloan eskumenak dituenak, gaitzak eskatzen dituen osasun-baliabideak indarrean jartzea.
Elkartea 2015ean erregistratu zen ofizialki AS/G/19040/2015 zenbakiarekin. EPE-Euskadiko Polio
Elkartea izena duen elkartearen egoitza Eibar hirian (Gipuzkoako Lurralde Historikoan) dago eta bere
jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidego osoa da.
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EPEk sortu zenetik hartu du aintzat Memoria Historikoa. Elkarteak zehaztutako lau helburuetan
laugarrenak honela dio hitzez hitz: “Reescribir la Memoria Histórica sobre los efectos de la epidemia
de Poliomielitis en Euskadi para que la Sociedad Vasca la conozca y entienda las negligencias habidas
y como las consecuencias resultantes de las mismas han y están afectando en las personas que la
padecieron y que se ha agravado en la actualidad con la aparición del Síndrome Post Polio”.
“Euskadiko Poliomielitis epidemiaren ondorioei buruzko Memoria Historikoa berridaztea, euskal
gizarteak ezagutu eta uler dezan zer-nolako zabarkeriak izan diren eta zabarkeriok nolako ondorioak
izan dituzten hura jasan zuten pertsonengan, gaur egun haien egoera larriagotu egin baita Post Polio
Sindromea agertzearekin batera”
2016an, Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean, Polioa izan eta bizirik dirauten euskal herritarren
egoera azaldu zen. Horren ondorioz, Eusko Legebiltzarreko talde guztiek "SPP-PPS duten polioak
eragindako pertsonei arreta emateari buruzko Ez-Legezko Proposamenaren 10. Transazioko zuzenketa"
aurkeztea onartu zuten. Zuzenketaren lehen puntuak horrela dio: “Eusko Legebiltzarrak Estatuko
Gobernuari eskatzen dio aitortzeko eta erreparatzeko 50eko hamarkadan polioak eragindako
kalteak.”
Alderdi positiboa da Eusko Legebiltzarrak onartzen duela Utzikeria "Larria" egon zela eta erreparazioeskubidea egon badela. Gainera, gertaera horren ondorioz, ez litzateke inolako oztoporik egon behar
etorkizuneko Euskal Autonomia Erkidegoko Memoria Historikoaren Legean kontuan hartzeko eta
erreparazioa aplikatzeko osasunean, gizarte-segurantzan, laguntza teknikoetan eta abarretan. Azken
batean, Gobernu Frankistak Euskal Herriko poliodunei kendu zien bizi-kalitatea itzultzeko.
Espainiako Trantsizio Demokratikoko Gobernuak (Espainiako Erresuma), orain arte, ez dio kasurik
egin Eusko Legebiltzarraren eskaera horri, ezta polioa izan eta bizirik dirauten gainontzeko espaniarrek
egindako aitortza- eta erreparazio-erreklamazio ugariei ere.
50eko hamarkadako Polioko pandemian Espainia Frankistan gertatu zena ikertu eta ikertzen ari diren
pertsonei esker, frogatuta dago Gobernu Frankistak Zabarkeria Larria izan zuela. Tristea da, gero,
Parlamentu Zentral eta Autonomikoek, Gobernu Demokratiko Zentralek eta Autonomikoek eta
Alderdi Politikoek, 1977tik gaur arte, Espainiako Erresumaren erantzukizunak bere gain ez hartzea.
Espainiako erresumak, Frankismoaren diktaduraren haustura adostuaren oinordeko denak, ahaztu egin
ditu Negligentzia Larriak sortu zituen Polioaren biktimak. Biktimok baztertze sozial eta sanitarioa
jasateaz gain, polioak bere garaian eragindako kalteak ere pairatzen ari dira. Gainera, kalte horiek
larriagoak dira, gaur egun, Polioaren Eragin Berantiarrek eta Post-polio Sindromeak areagotzen
dituztelako.
Beharrezkoa da, gurasoei eta Polioaren Biktimei zor diegulako, Polioa dugun Biktima guztiok,
Gizarteari, Alderdi Politikoei eta Gobernuei etengabe gogoraraztea oraindik hemen gaudela, 72 urte
daramatzagula sufritzen eta 43 urte daramatzagula Espainiako Erresumak Biktimekin duen zorra noiz
kitatuko duen zain. Zorra kitatzeko moduak hiru ardatz ditu: ikerketa sakona egitea Egia osoa
ezagutzea lortu arte; Justizia aplikatzea izandako zabarkeriaren aitorpen ofizialaren bidez, eta
Erreparazioa ematea Osasunaren eta Gizarte-segurantzaren bidez, gure bizitzaren azken herenean gure
bizitzaren bi herenetan ukatu zitzaigun Bizi-kalitatea izan dezagun.
I.2.- JUSTIFIKAZIOA
Gure gurasoentzat, gertatu zitzaigunaren errurik ez baitzuten izan:


Ez zuten informaziorik izan;
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Gezurra esan zitzaien, erruduntzat jo zituzten, zigortu egin zituzten;
Ez zuten txertoa jartzeko aukerarik izan, ez baziren erregimen frankistako goi-kargudunak edo
haien mezenasak ("boluntarioak" deitzen zieten);
Beren bizi-proiektua aldatu eta egokitu behar izan zuten, inolako laguntzarik gabe,
estigmatizatuta eta errudun sentiarazi zituzten, Gobernu Diktatorial baten arduragabekeria
larriagatik;
Asko eta asko betiko joan ziren egia jakin gabe etaDemokraziaren barkamen hitzik entzun
gabe.

Gure politikari eta gobernarientzat: antifrankistak omen zarete, Giza Eskubideen defendatzaileak, eta
Justizia Soziala ezarriko duzuela agintzen duzue, ez egon gu desagertzeko zain, har ezazue Espainiako
Erresumako Gobernuaren erantzukizuna, ez eragile izateagatik, baizik eta Frankismoaren
Diktaduraren Gobernuaren haustura adostuaren oinordeko izateagatik.
Polioaren biktimok zera nahi dugu:
 Egia.
 Justizia.
 Erreparazioa.
Egileak, Polioa izan eta bizirik dirauen Biktima den aldetik, dokumentu hau justifikatzen du Polioaren
Biktimen ahanztura-egoera dela eta, eta Polioko beste Biktima batzuk animatu nahi ditu Espainiako
Erresumako egungo gobernuek Espainiako gizarteari ezkutatu nahi diotena azaltzeko baliagarri diren
argitalpenak eta informazioa argira eman ditzaten. Espainiako gizarteak merezi du jakitea eta behar du
Espainia Frankistaren (1948-1978) zorigaiztoko urte haiek ezagutu, Frankismoaren Diktadurak
egindako Negligentzia Larriak ahaztu ez daitezen.
I.3.- HELBURUAK
Dokumentu honek, Frankismoaren Diktadurako 1955 eta 1962 urteen artean Espainian
Poliomielitisaren Pandemiari buruzko informazio idatzia aztertuko du honako helburu hauek lortzeko
asmotan:








Txertaketa masiboa ez egitearen arrazoiak justifikatzeko prentsa erabili zela frogatzea.
Frankismoaren zabarkeria larri horri buruz gizartea sentsibilizatzea.
Dagoeneko 1948 eta 1978 urteen artean eman eta gaur egun ere jarraitzen duen Zabarkeria
Larriari buruz dagoen nahiko informazioa dagoen arren, aletxo bat gehiago jartzea.
Alderdi Politikoak sentsibilizatzea frankismoaren zabarkeria larri horri buruz.
Poliotik bizirik atera direnak sentsibilizatzea, beren burua frankismoaren Biktima gisa aitor
dezaten.
Kontu hau iker dezaten, Medikuntzaren Historiako eta Gerra Frankistaren osteko Historiako
ikertzaileengan jakin-mina sortzea.
Espainian 1948tik aurrera poliomielitisaren pandemian egin ziren akatsak erakustea, beste
pandemia baten agerpenaren aurrean ez errepikatzeko, 2020ko COVID-19aren aurrean,
esaterako.
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Gure jardunaren arrakasta izango da parlamentuek eta gobernuek Memoria Historikoari buruzko
legeetan, 1948-1978 aldian polioak erasandako pertsonak aintzat hartzea. Horrela, Diktadura
frankistaren Negligentzia Larria Errekonozituko da, eta bizirik dirautenei behar dituzten osasun eta
gizarte arloko Erreparazioak eskainiko zaizkie. Gainera, hala izanez gero, beste pandemietan
(adibidez, COVID-19) aurretik egindako egindako akatsak Ez Dira Errepikatuko.
I.4.- POLIOTIK POST-POLIO SINDROMERA
Gehiago jakiteko, Polioari buruz bere Ondorio Berantiar eta Post-polio sindromeari buruz,
bibliografia-erreferentzietan48,49,50,51 dokumentuak erantsi ditugu.
II.- METODOAK ETA MATERIALAK
II.1.- METODOAK
Erabilitako metodoa 1955etik 1962ra bitartean Erregimen Frankistak kontrolatutako hedabideetan
idatzitako informazioa eta 1950etik 1988ra bitartean Espainian izandako Polioaren pandemiari eta
beste ikerketa berriago batzuen ondorioei buruzko erreferentzia bibliografikoak alderatzea da.
Informazioa ikusgarriago egiteko, egileak bibliografian identifikatuta egongo diren dokumentuetatik
berak sortutako taulak argitaratuko ditu.
Blanco y Negro6,14/1,14/2 aldizkari ilustratua hartuko da erreferentziatzat. Astekaria izan zen eta "bere
burua independente izendatzen du". Propaganda izaera zuten artikulu luzeak argitaratu zituen Polioari
buruz. Manipulatutako informazioa eta iritzia nahastuta, desinformazioa edota zentsura
desinformatiboa sortu zuen. Lan honetan frogatuko dut Blanco y Negro aldizkarian azaldu ziren
iritziek gobernuak hartutako erabakiak zuritu nahi zituztela. Era berean, lagungarri izango ditut garaiko
beste zenbait argitalpen ere/1,15/2,15/3.
Blanco y Negro aldizkaria Torcuato Luca de Tenak sortu zuen 1891, eta geroago Prensa Española
argitaletxearen oinarri bihurtu zen, ABC egunkaria ere argitaratuko zuena.
II.2.- MATERIALAK
II.2-1 Blanco y Negro – 1958
Has gaitezen 1958/04/126an argitaratutako Blanco y Negro aldizkaria aztertzen (030etik 036ra
bitarteko orrialdeak).
30. orrialdea izenburu argi eta zuzenekin hasten da eta Bosch Marín Doktoreak egindako grafikoa
erabiliko du Erregimen Frankistak txertaketa masiboa egin ez izana justifikatzeko.
Titularra nabarmena da “EZ DAGO POLIO EPIDEMIARIK BAINA SEME-ALABEI TXERTOA
JARRI BEHAR DIEZU”. Mediku ospetsu batek esandakoak bi ideia garbi zabaldu zituen:



Ez dagoela polio-epidemiarik;
Baina (badaezpada ere, agian, nork daki) zure seme-alabei txertoa jarri behar diezu (nik abisatu
dizuet, txertoa jartzen ez badiezu zure kontua izango da, txertoak bila itzazu eta seme-alabei jarri ).

1. eranskinean 3. taulan, 1940-1988 bitartean Espainian polioa zuten eta polioak hil zituen pertsonen
kasuak agertzen dira, BORONAT 16etik eta LEON eta ECHEVARRIA17tik hartuak. Datu horiek
Gobernu Frankistak argitaratu zituen. 1. grafikoa taula horren zati baten irudia da eta bertan hiru etapa
ikusten dira: lehenengoa 1940-1954 urteen artean, poliomielitisaren aurkako txertorik ez dagoen
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garaian, Espainian intzidentzia ez dela oso handia ikusten da, 50eko hamarkadako bi agerraldi izan
ezik (datu ofizialak). Bigarren aldian txertoa izan badira baina Diktadura Frankistaren Gobernuak
txertoak ez jartzea erabaki zuen. Aldi hau Lehen Negligentzia Larriaren aldia izendatu dugu.
Hirugarren aldia, 1963-1977 urteen artekoa, Bigarren Negligentzia Larria izendatu dugu. Garai
honetan txertoa bazegoen eta Diktadura Frankistaren Gobernuak txertaketa masiboa egin zuen, baina
kasuak gutxiagotu ahala, txertaketaren kudeaketaren antolaketa okerrera egiteaz gain, ekonomia
aitzaki, txertoak murriztu egin zituen. Horrek, Polio kasuak hutsera eraman beharrean ugaritu egin
zituen. 1978tik gaur arteko aldeari 3. Negligentzia larria esaten diogu. Polioa desagertu da, (OMEk
2002an eman zion Espainiari polioa desagertu izanaren ziurtagiria NAJERA56), haur guztiei jartzen
zaie txertoa (gurasoek nahi izanez gero), baina Gobernu Demokratikoek ez diete jaramonik egiten
Polioaren Kalte Berantiarrak nahiz Post-polio sindromea jasatzen ari diren Polioa izandako pertsonei.
(Espainian Post-polio sindromea Madrilgo Adierazpenean ofizialki azaldu zen 2002 18an) Jakina da,
persona horien egoera goian aipatutako lehen eta bigarren Negligentzia Larrien ondorio dela.
2. eranskinean4. Taulan, 1940-1975 aldian Espainian 100.000 biztanleko izandako gaixotze-tasak
agertzen dira, BORONAT16etik eta LEON eta ECHEVARRIA17tik hartuak. Datu horiek Gobernu
Frankistak argitaratu zituen.
LEON eta ECHEVARRIA17tik, 2. grafikoa egin da. Bertan, AEBko, Erresuma Batuko, Frantziako,
Espainiako (datu ofizialak) eta Portugalgo 100.000 biztanleko gaixotze-tasak ageri dira. Bertan ikusten
da AEBren intzidentzia oso handia dela, Erresuma Batuan handia dela eta, horiekin alderatuz gero,
Frantzian, Espainian eta Portugalen txikia dela. Era berean, ikusten da, bai AEBetan, bai Erresuma
Batuan, txertaketa azkar baten ondorioz, Frantzian, Espainian eta Portugalen baino tasa txikiagoak
lortu zirela. Azken nazio hauek 6 urte behar izan zuten AEB eta EBren datuetara iristeko.
1. Grafikoa: Geuk egindako grafikoa. 3. taulako datuekin egina; 1. eranskina; Espainiako polio-kasuen kopurua (datu ofizialak), 1940-1970
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Hurrengo titularra “LA PROTECCION NO ES TOTAL, PERO OFRECE MUCHAS GARANTIAS
DURANTE EL AÑO Y MEDIO QUE DURAN SUS EFECTOS”. (“BABESA EZ DA
ERABATEKOA BAINA ERAGINA DUEN URTE ETA ERDIAN BERME HANDIA EMATEN
DU) Asmoa argia da, eta gaixotutako pertsonen gurasoei eta, oro har, gizarteari zuzenduta dago; "Salk"
txertoa:
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ez da segurua;
eta ez da betiko.

Gainera, txertaketa masiboa egin ez izanaren justifikazio gisa balio du ( ez dugu txertaketa masiborik egingo
txertoa segurua ez bada eta iraupen gutxikoa bada).
Aldizkaria 1958. urtekoa da eta 1954an Erromako Batzarrean txertoari buruz egindako iruzkinak eta
1955ean gertatutako Cutter Gertakaria nahasten ditu, eta titularrarekin kontraesanean dago, 1957.
urtean jada "habían sido vacunados en todo el mundo unos 100 millones de personas sin que entre
ellas se hubiera registrado un solo caso de complicaciones. Hoy (1958) el número de vacunados es de
unos 150 millones y el éxito no ofrece dudas ". (“Mundu osoan 100 milioi pertsona inguruk jaso zuten
txertoa, eta horien artean ez zen konplikazio kasu bakar bat ere erregistratu. Gaur egun (1958) 150
milioi dira txertoa hartu dutenak, eta zalantzarik gabeko arrakasta izan da)
2. Grafikoa: Geuk egindako grafikoa. 4. taulako datuekin egina; 2. eranskina eta dokumentua 17; morbilitate-tasen konparazioa AEBetan,
Erresuma Batuan, Frantzian Espainian (datu ofizialak) eta Portugalen (1940-1970). Eta txertaketa masiboak egin zituzten urteak.
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Aldizkariak dioenez, 1954ko Erromako Batzarrean, "Salk" txertoaren eta beste batzuen ("Sabin",
frantsesa, suediarra…) emaitzak aurkeztu ziren, eta "Salk" txertoari buruzko hiru baieztapen hauek
egin ziren: 1: ez zen kaltegarria; 2: eraginkorra zen zenbait hilabetez, eta 3: ikertzen jarraituko zuten.
Hurrengo titularra haurren hilkortasuna edo Polioaren aurkako borroka aukeratu behar izan zutela
justifikatzeko da (Polio epidemiarik ez dagoenean, txertoa ez da segurua, eta, gainera, aldi baterako da, 2 udarako
soilik). " A MEDIDA QUE LA MORTALIDAD INFANTIL BAJA, LAS EPIDEMIAS DE
PARALISIS (se refiere a la Polio) SUBEN ".(UMEEN HILKORTASUNA JAITSI AHALA PARALISI
EPIDEMIEK (polioari buruz ari da) GORA EGITEN DUTE”) Gertakari hori ondo islatzen duen
grafiko bat erakusten du: Payne Fenomenoa da. Grafiko hori, Espainian txertaketa masiboko plan bat
egiteko promesarekin eta ospitaleetan egin beharreko inbertsioak izan ziren Boch Marín Doktorea
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buru duen Espainiako Ordezkaritzak 1958an Madrilen egiten ari den Nazioarteko V. Symposiumean
aurkezten dituen proposamenik nabarmenenak.
3. grafikoaren bidez, Diktadura Espainian Haurren Heriotza-tasa murrizteko egiten ari den ahalegin
handia erakutsi nahi da, horrek, ordea, ezinbestean, polioko kasuak ugaritzea dakar, baina ez kopuru
kezkagarrian. 033. orrialdean berriro nabarmentzen da " NO HAY ACTUALMENTE EPIDEMIA ",
eta Bosch Marín Doktoreak datu (ofizial) batzuk ematen ditu, azpimarratuz garrantzia duena joera
dela, eta joera hori, gainerako herrialdeetan bezala, Espainian goranzkoa dela.
Espainian Polioaren arazoa kezkagarria ez dela erakusteko, 1. irudiak 1938 eta 1953 artean Europan
izandako Polioko Kasuen egoera erakusten du. ( Interesgarriena litzateke, Polioko kasuekin batera, herrialde
bakoitzeko haurren hilkortasunaren bilakaera aztertzea, Payne Efektua eta Polioko Kasuak erlazionatu ahal izateko, hori
baita artikuluak transmititu nahi duena ). Gainera, 1958an, zertarako erakutsi 1953. urtera arteko irudi hori?

Zergatik ez da:




1953 eta 1957 urteen artean herrialde horietan gertatu zena aipatzen eta horien txertaketaplanak azaltzen?
Espainian, 1955ean gertatzen ari zena aipatzen? Urte horretan, Estatu Batuetan Salk txertoa
jartzen hasi ziren.
Espainian, 1957an, "Salk" lehen txerto ofizialak iritsi zirenean gertatu zena azaltzen?

" ARMA PREVENTIVA " atalean, txertaketa masiboak egin ez izana eta egitea aurrikusi ez izana
justifikatzen du. Frankismoaren Diktaduraren pentsamendua agerian da: "la vacuna es un arma
preventiva. No recomiendan los médicos (zein mediku?) que se utilice en masa, porque la Polio carece
en España de la extensión que alcanza en otros países". Jarraian: “no quieren dejar de señalar a las
madres que el arma (la vacuna) existe, que las garantías de eficacia son muchas y que a aquellas (a las
madres) corresponde decidir, sobre la base de esos datos ciertos, si han de vacunar o no a sus hijos".
Mezuaren tonua jaisten da, lasaitasuna adierazten du, beste txerto mota baten zain daudela jakinarazten
du ("Sabin"?), prest dagoenean, segurua eta kaltegabea izango da eta bere eragina betiko izango da. Bide
batez, aukera aprobetxatzen du egun dagoena ("Salk"), " de momento, la protección es de año y medio,
o sea dos veranos ", gogorarazteko.
Azkenik, Diktadura Frankistaren ohiko diskurtso militar bat agertzen da: " El objetivo inmediato de la
ciencia es contener los progresos de la parálisis infantil. Cuando no existía el medio de impedir ese
progreso (la vacuna), había que cruzarse de brazos (antes de 1955). Hoy (1958 y con vacuna) el niño que cae
víctima de la enfermedad, suscita la misma idea de injusticia que el soldado que cae muerto media
hora después de haberse suspendido oficialmente las hostilidades (albo kaltea?)". Aurrerago ikusiko
dugunez, Segurtasuneko Zuzendari Nagusiak, García Orcoyen Doktoreak, ordurako txertoa jarria zien
bere alabei (badaezpada ere?).
Beste titular bat " DE SEIS MESES A CINCO AÑOS ES LA EDAD MAS PELIGROSA PARA LOS
NIÑOS ESPAÑOLES ". Azaldu du epidemiak ez duela berdin jokatzen leku guztietan. Udan edo bero
handiagoarekin neguan baino oldarkorragoa da. Hala, orokorrean Espainiako haurrentzat adin
arriskutsua 6 hilabete eta 5 urte artekoa bada ere, doktoreak 15 urtetik beherako haur guztiei txertoa
jartzea gomendatzen du.
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3. grafikoa: 1958/04/12ko Blanco y Negro aldizkariaren grafikoa, 30. orrialdea

3. irudia: 1958/04/12ko Blanco y Negro aldizkariaren irudia, 36. orrialdea
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Erreportajearen gainontzekoa propaganda frankista hutsa da, bertan zaintza egokia jasotzen ari diren
haur zoriontsuen irudiak erakusten dira. Altzairuzko birikaren publizitatea egiteko aprobetxatzen dute,
tresna salbatzaile eta lasaigarria dela diote eta probintzia guztietan altzairuzko birikak badaudela
ziurtatzen dute. Aldarrikatzen dute gaixotasunari ( Polioa hartu ondoren) irabazi egiten zaiola
zientziarekin eta gaixoaren borondatearekin ( urtebeteko haur baten edo haren gurasoen borondatea? ).
Amaitzeko, "Salk" txertoaren potoaren irudia erakusten du eta Espainian erabiltzen dena 9 cm 3-ko poto
bat dela azaltzen du. Txertoa cm3 1-eko 3 hartualditan ematen da; beraz, poto bakoitzak 3 pertsonari
guztiz edo 9 pertsonari partzialki txertoa jartzeko balio du. Ontziak 400 pezeta balio du, eta bi modutan
erabiltzea gomendatzen du:
1. Hiru amen artean, eros dezatela poto bat eta txerto bana ume bati.
2. Madrilgo Farmaziako Ikuskaritza Nagusira joan daitezela, tiket bat eman diezaieten. Tiket
horrekin, umeari Madrilgo Puerikulturako Eskola Nazionalean txertatuko litzaioke txertoa, 3
cm3-ri dagokion ordainketa egin ondoren. Sistema honek berak zenbait probintziatan agintzen
du, bertako Osasun Buruzagitzak horretarako baimena izan baitzuten.
Mezuak ez du errealitatea islatzen, propaganda hutsa da; izan ere, Bosch Marín Doktoreak ondotxo
daki:




Lehenengo hartualditik bigarrenera eta bigarrenetik hirugarrenera hartualdiak ez direla
etengabeak;
Txertoa biltegiratzeko baldintza jakin batzuk bete behar direla, adibidez, tenperatura jakin
batean kontserbatu behar dela.
Txertoa ezin duela edonork eman;

Gainera, ama batek 3 cm3 erosiko balu, 3. dosia ia urtebete igaro ondoren eman behar diola jakinda,
non eta zer baldintzatan gorde beharko luke txertoa? Nola esterilizatuko lituzke orratzak? Zein
profesional serio jarriko luke etxean gorde den eta nola gorde den ez dakien txertoa? Ba al dute
zerikusirik Polioa hartu edota txertoren bat hartu ondoren gaixotutako haurren kasuek (inoiz ikertu ez
direnek) gobernuak bultzatutako jardunbide desegoki horiekin? Bestalde, Farmaziako Inspekzio
txartelari buruz, aurrez izendatutako "boluntarioentzat" al zen? Bide batez, nork eta zer irizpideren
arabera hautatu zituzten "boluntario" horiek?
Azkenik, une horretan Espainian zeuden txertoak ez ziren nahikoak Espainiako haur guztiei txertoa
jartzeko (7.000.000 haur eta 200.000 txerto).
Gurasoentzako eta gizartearentzako mezua:






Daukagun txertoa ("Salk") "nahiko" eraginkorra da, baina ez da guztiz segurua, eta,
gehienez ere, 1,5 urteko iraupena du.
Beraz, medikuek gomendatzen dute masiboki ez erabiltzea, Espainian ez baitago Polio
epidemiarik, 1. irudian ikusten den bezala.
Gobernuak ez du txertaketa masibo eta doakoa egingo, harik eta txerto berri bat atera
arte ("Sabin"?). Txerto hori eraginkorra, segurua, kaltegabea eta iraunkorra izango da
(zera gehitzea ahaztu zitzaion: “eta merkeagoa”).
Dena den, "Amek" 15 urtetik beherako seme-alabei "Salk" txertoa jarri nahi badiete,
beste txertoaren zain egon gabe ("Sabin"?), haien ardurapeko erabakia da. Txertoa
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("Salk") erostea eta seme-alabei txertoa jartzea, badakite zenbat kostatzen den, jarraitu
beharreko prozedura zein den eta non jarriko dieten txertoa.
Badakigu txerto berriaren zain gauden bitartean ("Sabin"?), hainbat haurrek hartuko
dutela polioa, eta hori gertatzen da bere Gorentasun Francisco Franco Generalaren
Gobernua haurren hilkortasuna murrizteko egiten ari den ahalegin handiagatik; izan
ere, higienikoki aurreratuen dauden herrialdeetan bezala, polio kasuak areagotu egiten
dira, 3. grafikoan eta 1. irudian ikus daitekeen bezala.
Gurasoen mina sentitzen dugu, eta bereziki polioa hartzen duten haurren amena, baina
albo-kalteak besterik ez dira, txerto berriaren zain gaudela gertatzen direnak
("Sabin"?). Baina gogorarazten dizuet Gobernuak ohartarazi zuela gurasoen erabakia
eta erantzukizuna zela "Salk" txertoa jartzea ala ez, eta, beraz, zorte txarra. Francisco
Franco jaun txit gorenaren gobernuak beharrezko baliabideak ditu kaltetutako haurrek
osasun-laguntza jaso dezaten, baina amaren borondatea ere behar da, osasun-langileek
haurraren onerako eskatzen dioten guztia egin dezaten.

II.2-2 Blanco y Negro – 1959
1959/10/1014/1ean argitaratutako Blanco y Negro aldizkariaren analisiarekin jarraitzen dugu, 046tik
052ra bitarteko orrialdeetan.
Aldizkaria 3. grafikoarekin hasten da, eta titularrak " A MEDIDA QUE ASCIENDE EL NIVEL
SANITARIO, AUMENTA LA PARALISIS INFANTIL”. Oraingoan, Bolonian egin zen
Poliomielitisari buruzko IV. Sinposioan, 1956an, nabarmendu zen hori, eta sakonago azaldu zuen: "en
los países menos adelantados desde el punto de vista sanitario – que ofrecen más elevados índices de
mortalidad – el virus está muy difundido, lo cual ocasiona un proceso natural de inmunización
espontánea, de tal forma que al llegar a la adolescencia todos los habitantes portadores del poliovirus desde la infancia están inmunizados" Payne Fenomenoa.
Azalpen hori ematen du justifikatzeko Espainiara ez dela txertaketarik heldu eta ez dela oraindik
helduko, 2 aukera baino ez baitaude: haurren heriotza-tasa edo poliomielitisa ( zergatik ez biak?).
"«Vamos a prescindir de tanta higiene y de tantos cuidados sanitarios y nos pondremos a salvo de ese
terrible azote». Y ese sería evidentemente el resultado, pero el precio altísimo de ver ascender
vertiginosamente el índice de mortalidad infantil. Es decir, el precio de cambiar esta terrible
enfermedad por otras más terribles aun necesariamente mortales "
Aurrerago aipatzen du hilkortasunaren eta Polioren arteko erlazioa 1948 eta 1952 artean egiaztatu zela
lehen aldiz, eta honako hau esaten jarraitzen du: “… y a partir de ese periodo, en el que se registran
las epidemias de 1950 y 1952, el número de casos de Polio sigue en línea ascendente …" ( baina gai eta
garai berari buruz idaztean, aldizkariak6 ez al zuen baieztatzen epidemiarik ez zegoela?).
Txertoari dagokionez, honakoa dio: " entre el primero de julio de 1958 y el 30 de junio último (1959)
han sido vacunados 150.000 niños. Anteriormente (julio 1958) habían sido vacunados 200.000 niños "
(zergatik ez zen hori aipatu6. aldizkarian? Noiz, nola eta zertarako ekarri ziren txerto horiek? Nortzuk izan ziren
"boluntario" saridunak eta nola aukeratu zituzten "boluntario" horiek? Hain segurua ez bazen, zergatik baimendu zen
erostea? Erantzunik gabeko galdera asko). Espainian 15 urtetik beherako 7 milioi haur daudela uste du, eta
honakoa aldarrikatu du: " Sería preciso vacunar, al menos, la mitad (3,5 millones de niños)". Mezua

aurreko urtekotik aldatzen da: 7 milioi haurren txertaketa gomendatzetik 3,5 milioi haurren txertaketa
gomendatzera pasa da. Gainera, 1958. urtean, txertoa erostera eta txertoa jartzera animatu zituen
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gurasoak (7.000.000 dosi edo 200.000 zeuden? Gainera, nola eros zitezkeen hainbeste txerto haurren % 2,8rentzat
besterik ez bairen?). Gezur hutsa eta propaganda.
51. orrialdean, Espainian 1957an eta 1958an kaltetutakoen tipologia dela eta, datuak aztertu ondoren,
honako hau aipatzen da: "“… se intensificarán las campañas de vacunación y se ampliará su acción
de manera sistemática hasta la edad de 15 años " (zein txertorekin?).
Amaitzeko, azken orrian hiru titular daude.
1. " EL LITORAL LEVANTINO HA SIDO EL MAS AFECTADO ESTE AÑO EN ESPAÑA ".
Esan du, urteen arabera, gaixotasunaren garapena ez dagoela berdin banatuta. Baina
Poliomielitis bezala diagnostikatzen den guztia Poliomielitis ez dela justifikatzeko beste mezu
bat ematen hasi da, hala justifikatzen baita txertorik ez hartzea 1955etik: " Con la identificación
del polio-virus los análisis han demostrado que lo que muchas veces se creyó poliomielitis era
meningitis, encefalitis u otras afecciones que nada tenían que ver con ella ".
2. " LA VACUNA “SALK” ES EFICAZ Y TOTALMENTE INOCUA ". " Las dos conclusiones
más importantes de la reunión de Múnich han sido ratificar la inocuidad de la vacuna (Salk) y
comprobar su efectividad…". "Sabin" txertoaz ere hitz egiten da, baita egindako proben
emaitzen zain daudela ere, orain arte onak izan baitira. Aurreko urtean "Salk" txertoa zalantzan
jarri eta txertorik ez jartzea justifikatzen zuen diskurtsoa aldatu denez, orain ontzat ematen da,
baina "Sabin" txertoaren onurak nabarmentzen dira, itxarotea hobe zela justifikatzeko. “… la
definitiva ratificación de la eficacia del polio-virus vivo (“Sabin”) no solo para quienes
directamente lo reciben, sino también para quienes quedan inmunizados por contacto tras
múltiples ciclos de diseminación entre la población no vacunada”
3. "57.000 NUEVOS ENFERMOS TUVO EEUU EN 1952". Espainian, 3. grafikoak islatzen
duen Payne Fenomenoa berresten du. Baina kontraesana badago: "Por fortuna las sombrías
perspectivas planteadas por Payne han cambiado desde que, en septiembre de 1954, el Dr.
Salk dio a conocer ante la III Conferencia Internacional, organizada en Roma por la
Asociación Americana contra la parálisis infantil, las experiencias de su vacuna". Aldizkariak,
1954an, ezagutzen zuen Salk Doktoreak esandakoa, baina bai 1958an eta baita 1959an ere
Polioak izandako hazkundea Payne Fenomenoari leporatzen jarraitzen du, baina ordurako jakin
badakite txertaketak Payne fenomenoa indargabetzen duela. 1959an gaude eta ez da txertaketa
masiborik egin.
Oraingo honetan, gurasoentzat eta gizartearentzat mezua honako hau da:





"Salk" txertoa eraginkorra, segurua eta iraunkorra da. Orain, Municheko birologo
ospetsuen bileraren ondoren, badakigu. Ezin ginen arriskatu gure haurrei txertoa
jartzera, horretaz ziur egon arte, nahiz eta, zoritxarrez, batzuek Polioa hartu (García
Orcoyen Doktorea, Osasuneko Zuzendari Nagusiak, bazekien seguruak zirela 1957an.
Ikusi elkarrizketa La Vanguardia Española 1958an)15/3-LVE.
Esaten dena baino Polio gutxiago dago, Polio esaten den guztia ez da Polio.
Gobernuak bermatu behar du haurren hilkortasunaren aurkako borrokak aurrera
jarraituko duela, polioaren aurka borrokatzeko dirua erabiltzen badugu, Espainiako
Polio Kasuak beste herrialde batzuetan bezain esanguratsuak ez direnean, beste
gaixotasun batzuk agertuko dira, eta polioagatik baino askoz haur gehiago hilko dira.
Gobernua Polioaren aurka ari da borrokan, aurreko urteko ekainetik (1958), 350.000
umeri jarri diegu txertoa, baina 3,5 milioi umeri txertoa jartzeko plan bat indartzen
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ari garen bitartean, bere umeei txertoa jarri nahi dien amak txertoa erosi eta txertoa
jarri ahal izango die. 15 urtetik beherako haurrei txertoa jartzea gomendatzen dugu.
II.2-3 Blanco y Negro – 1962
1962/12/1514/2ean argitaratutako Blanco y Negro aldizkariaren analisiarekin jarraituko dugu, 033tik
036ra bitarteko orrialdeetan.
Bitxia da 1962ko argitalpenetan polioari buruzko ia berririk ez egotea, Bosch Marínek (SOEFalangistak) defendatutako "Salk" txertoaren eta Pérez Gallardonek (DGS-Militarrak) defendatutako
"Sabin" txertoaren arteko "borroka" hasi zenean, urte horretan hasi baitzen Polioaren aurkako benetako
borroka, arrakasta handiarekin. Baina 1965ean, Polioa izan eta bizirik iraun zutenentzat, 2.
Negligentzia Larria hasten da.
Argitalpen hau " PROCESO A LA TALIDOMINA " titularrarekin aurkezten dugu. Talidomina ez da
artikulu honen xedea, baina gaiak artikulu bat merezi du; izan ere, Diktadura Frankistaren beste
Negligentzia bat izan zen, eta, gaur egun, Demokraziak ez du Errekonozitu eta ez die bidezko
Erreparaziorik eskaini kaltetutako pertsonei.
Dosierrean 3 galdera planteatzen dira, eta hirugarrena da Polio daukaten pertsonei dagokiena, artikulu
honetan hori aipatzeko arrazoia baita. Kaltetutako amen eta emakumeen testigantzak entzunez gero,
amatasunari izan zioten beldurra eta zalantzak agertzen dira. Pediatra hauek hemen komentatzen
dutena ez da Polioko Symposiumn eta Kongresuetan aurkeztutako ikerketa zientifikoen ondorio:
"¿EXISTEN EN LA ACTUALIDAD MAS CASOS DE DEFORMACIONES CONGÉNITAS (por la Talidomina)
QUE EN OTRAS ÉPOCAS?"
2. ” QUE PAPEL PUEDE ATRIBUIRSE A LA TALIDOMINA U OTROS SEDANTES EN LAS DEFORMACIONES
CONGÉNITAS?”
3. " A QUE OTRAS CAUSAS PUEDEN ACHACARSE LAS DEFORMACIONES Y CUALES
PUEDEN SER LAS MEDIDAS PARA REMEDIARLAS?”
 35. orrialdea.- Garrido-Gastache Doktoreak haurdun dauden emakumeek sortzetiko
malformazioen aurrean duten eraginari buruz hitz egiten du: "“…, POR ULTIMO EL
SARAMPIÓN, LA POLIOMIELITIS, SON DESGRACIADAMENTE ORÍGENES DE
ESTAS ANOMALÍAS ". Trigo Doktoreak esan du "“… SON LAS ENFERMEDADES
VIRALES "
 36. orrialdea.- Jaso Doktoreak komentatu du sortzetiko deformazioak hiru multzo
handitan sartzen direla: " INFECCIONES, (…. O EPIDÉMICAS, ETC), …", baina, era
berean, gehitzen du horri aurrea hartzeko "… Y VACUNACION ".

1.

Oraingoan, hau da mezua amentzat eta gizartearentzat:


Zure alabak Polio badu, hobe seme-alabarik ez izatea

II.2.4.- Bestelako egunkariak15
Bilboko El Correo Español: El Pueblo Vasco (ECE) 15/1-ECE, Madrileko ABC (ABC)15/2-ABC eta
Bartzelonako La Vanguardia Española (LVE) 15/3-LVE egunkarietako albisteak erabiliko ditugu,
Bilboko, Madrilgo eta Bartzelonako prentsa-ordezkari gisa.
1955
Urte zorabiagarria da, alde batetik txertoa egon badagoelako eta bestetik etsipena, Espainian ez delako izango:
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Apirila, poza, "OTRO BASTIÓN QUE CEDE, LA POLIOMIELITIS”, “LA VACUNA SALK CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL ES EFICAZ EN UN 80 O 90% DE LOS CASOS”, “DA RESULTADO ES SEGURA
EFICAZ Y PODEROSA”, “LA VACUNA SALK CONSTITUYE UN PASO DECISIVO EN LA LUCHA
CONTRA LA POLIOMIELITIS”, “HA SIDO VENCIDA LA POLIOMIELITIS". Baina hasierako pozarekin
kontraesanean dauden albisteak ere agertzen dira, OMEk ohartarazten du " AUN NO HA SIDO VENCIDA LA
POLIOMIELITIS " (ABC), zalantzan jartzen dira haren eraginkortasuna, iraupena eta segurtasuna, urte gutxiren
buruan polioa garaituko dela, Salk txertoak Espainiara iristeko denbora beharko baitu. OZN-DGSko Palanca
Doktoreakk (LVE) adierazi du Espainiako zientzialariek badituztela esperimentatzeko laginak, laster iritsiko den
kupo bat esleitu zaiola Espainiari, eta zalantzak dituztela Espainian polioak duen eragin txikiagatik txertoa
jarri behar ote duen ala ez. Doktore berak, (LVE) pozari aurre eginez, jarraitzen du esaten poliomielitisa ez
dela arazo larria Espainian, Salkek ez duela iraupen handirik, garestia dela eta Payne Fenomenoa ere
kontuan hartu behar dela. Palanca Doktoreak egin zuen ondorengo baieztapenak ez du oharkabean pasa behar:
Polio-kasuak zehaztea oso zaila da, medikuek ez baitute betetzen kasuak salatzeko betebeharra. Gure "bulo"
(gezur) dosia ere badugu, profesionalek beraiek hedatutako bat arriskutsuena (jeloskortasuna, inbidiak?): esaten
dute Salk txertoak ez duela balio munduko edozein tokitarako. Salk Doktoreak berak gezurtatu behar izan zuen.
Apirila, poza, ilusioa, itxaropena, laburrak izan dira; ezusteko berri txar bat: " INCIDENTE CUTTER ". Bosch
Marín Doktoreak dio Espainian Polioak gora egin duela.
Ekainean, amerikarrek iragarri zuten Espainian guraso amerikarren haurrei txertoa jarriko zitzaiela. Kontuan hartu
beharreko xehetasun bat da Erresuma Batuak eten egiten duela Salk txertoaren ekoizpena, eta horrek txertoa
ekoizten ari zirela esan nahi du (ABC). Sabin doktoreak iragarri du Salk baino txerto eraginkorragoa aurkitu duela,
baina haren garapena oraindik urrun zegoela (ABC). Palanca Doktoreak (LVE) adierazi du txertoaren
eraginkortasuna egiaztatu arte ez dela Espainian aplikatuko. Espainian ez dugu arinegi ibili behar, arazoa ez
baita hain larria, nahiz eta hainbat baimen eman diren txertoa inportatzeko.
Uztaila, Cutter gertakaria konponduta.

1956
Zalantzak eta frustrazioa baizik sortzen ez duten kontraesanen urtea, Cutter Gertakaria jada konpondu bazen, zer gertatzen
da Espainian?






Otsaila. OMEren arabera, Poliomielitisaren txertoak seguruak dira, eta intzidentzia handiko herrialdeek egin
dezakete txertaketa masiboa, baina teknikari espezializatuekin
Abuztuan, Palanca Doktoreak Bilbon adierazi duenez (ABC eta LVE), kezkarik handiena Polioa da, nahiz eta ezin
den benetako izurritetzat hartu: “Ez nuen uste haurren paralisiaren epidemia izateko arriskurik zegoenik, baina
DGSn kezkatuta zeuden. Txertoa auzitan dago oraindik, eta horregatik ez da erabiltzen, eta 8 eta 10 hilabete
bitartean irauten du. Gu gestioak egiten ari gara 3.000 dosi inguru ekartzeko "borondatezko txertaketak"
egiteko”
Iraila. Bosch Marín Doktoreak Bolonian adierazi du ez dagoela daturik Poliomielitisak (ABC) eragiten duen
baliaezintasunari buruz.
Urrian, Bolonian (ABC), Espainiako ordezkaritzak bere datuak aurkeztu ditu, Polioak Espainian duen eragin
txikia argi utzita, eta zentzuzkoa dirudi txerto eraginkorra eta iraupen luzekoa izan arte itxarotea txertaketa
masiboak egiteko. Bosch Marínek aurkezten duen lana bat dator Payne Doktorearen lanarekin: "Txertaketaren
egungo egoera ikusita, nekez egingo luke txertoa naturak egiten duena baino gehiago berezko
immunizazioarekin". Orain arte 11.000.000 umeri jarri zaie txertoa, eta AEBetan, Kanadan, Danimarkan,
Alemanian eta Hegoafrikan eraginkorrak direla frogatu da.

1957
Azkenean, badirudi Salk txertoari oniritzia ematen zaiola eta lehen partidak Espainiara iristen dira. Lehen txertoak,
"boluntarioentzat" dira baina ez dakigu “boluntario” horiek nor diren. Badakigu txertoak ez duela kalterik eragiten baina
gerora zabalduko direla; izan ere, polioa “boluntarioentzat” bakarrik baita arazo.




Martxoa: behin eta berriz esaten da txertoa banaka hartu behar dela, ez kolektiboki, harik eta txertoaren arazoak
konpontzen diren arte. Zer esan nahi du txertoa banaka aplikatzen bada egokia dela baina txerto bera kolektiboki
aplikatzen bada ez dela egokia?
Uztailean, Genevan adostu zen Salk Polioa ezabatzeko txertorik onena zela. Bosch Marín Doktoreak (ECE) berean
jarraitzen du Polioa ez zela inoiz osasun-arazo bat izan Espainian, 1950ean eta 1952an izurritea egon zela,
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baina une honetan ez dago mehatxurik, baina polioaren kasuak areagotzen ari direnez, etorkizunean
txertoa hartzea gomendatuko da.
Urrian, LEHEN TXERTOAK IRITSI DIRA ESPAINIARA (LVE). Zenbat dira? Nondik? Nora? Gainera,
beste gezur bat da, lehen txertoak ez dira hauek, abuztuan 1.000 txerto iritsi ziren ezkutuan, 4. eranskina.
Norentzat?
Abendua: "MADRILEN" HASTEN DA HAURREN "BORONDATEZKO" TXERTAKETA. Abuztuan,
urrian iritsi ziren txertoekin edo Parke Davis and Co eta Eli Lilly Com laborategiekin urrian kudeatzen ari ziren
46.000 txertoekin? 4.1. eranskina. Orduan Laguna Doktoreak zehazten du erreserbarik gabe erabil daitezkeela
haien kaltegabetasunagatik (LVE)? Aipamen hori garrantzitsua da, oraindik ere, 1958an, adierazten dutelako
ez dela segurua

1958
Poliori buruzko sinposioa Madrilen, Frankismoaren osasungintzan egindako aurrerapenak goraipatzeko eta beteko ez diren
promesak egiteko erakusleihoa. Kontraesanak, faltsukeriak, desinformazioa, zalantza iraunkorrak, Blanco y Negro
aldizkarian medikuak eta amak erruduntzat jotzea, POLIOVIRUSen ondorioen aurrean eta, ordurako, haurrengan bereziki
eragiten ari den ondorioen aurrean nahasmena eta larritasuna sortzen dituzte.







Martxoa, merezi du Osasun Zuzendari Nagusia, García Orcoyen jaunari (LVE) egindako elkarrizketa irakurtzea,
agintari frankistek Espainiako Polioaren pandemian pentsatzen zutena ulertzeko: "¿estamos preparados para la
lucha contra la Poliomielitis? Pues sí; inicialmente se plantea la conveniencia de la vacunación, y, en este
sentido, la DGS ha previsto el abastecimiento adecuado a dicha labor, que con carácter voluntario viene
realizándose desde finales de año. ¿Gratuito no? Se ha previsto un porcentaje de vacunaciones gratuitas
bastante elevado. Usted como padre de familia, ¿lo aconseja? Yo he vacunado a mis hijas de 16 y 10 años;
porque no quiero, por remota que sea la posibilidad, que padezcan la Poliomielitis, pudiendo evitarlo. ¿La
vacuna no la provoca, a veces? En ningún caso; la experiencia actual es suficientemente favorable y con
garantías. … " Elkarrizketa honek galdera asko sortzen ditu: zergatik jarri zizkien txertoa bere alabei?
Boluntarioak al ziren? Zein txertorekin, abuztuan edo urrian iritsi zirenekin? Noiztik zekien txertoek bermea
eskaintzen zutela? Bere alaben txertoa ordaindu al zituen? Garai berean 7.000.000 haur zeuden POLIOBIRUS
hartzeko arriskuan baina gobernuak zioen epidemia ez zela aintzat hartzekoa eta txertoak ez zirela seguruak.
Dirudienez, García Orcoyen jaunak, Osasun Zuzendari Nagusiak, beste informazio bat eta beste pribilegio batzuk
zituen. Hilaren 15ean, Bosch Doktoreak ALARMA-ARRAZOIRIK EZ ZEGOELA ADIERAZI ZUEN
RNEn. Ordurako, García Orcoyen jaunak, badaezpada ere, bere alabei txertoa jarrita zien.
Apirila, herrialde asko txertaketa masiboak egiten ari direnetik 3 urtera, Juan March Fundazioak 500.000 pezeta
eman zituen, bi urteko epean ikerketa hau egiteko:" Estudios de epidemiología y profilaxis de la Poliomielitis en
España. Desarrollo de las técnicas de aislamiento del virus y de preparación de vacunas en la parálisis infantil "
(ABC eta LVE). Emaitza 1960an aurkeztu zen, 5 urte gehi txertaketa egiteko beharrezkoak diren prozesuak
prestatzeko beharrezkoak diren urteak galduta. Kontua da 1955ean AEBetatik pertsona bat etorri zela
Espainiako laborategiekin hitzarmena sinatzeko Espainian txertoa sor zezaten. 5 laborategirekin bildu zen
baina, gertatutakoa ikusita, ez zen akordiorik lortu, 3. eranskina. Kontu hori ez da prentsan ageri. Guk geure
buruari galdetzen diogu zergatik ez zen akordiorik lortu? Zer gertatuko zen Pandemiarekin 1955ean Espainian
Salk txertoak produzitu izan balira?
Abuztua. Osasuneko Buru Nazionalak (ECE) adierazi du "medikuen ustez Salk txertoak ez du poliomielitisa
behin betiko garaitu" (Nor ziren mediku horrek? )
Iraila. García Orcoyen jaunak adierazi du arrakasta izan dutela 1957ko abendutik 1958ko irailera bitartean
egindako txertaketek: 200.000 txertaketa (ABC). Zein txertorekin? Nola aukeratu zen nori jarri txertoa?
Sinposioaren inaugurazioan, Bosch Marín Doktoreak honako hau esan zuen: "Zenbat eta higiene handiagoa,
orduan eta polio kasu gehiago eta, zenbat eta jaiotza-tasa txikiagoa, orduan eta polio gehiago. Espainian,
osasun arloan ahalik eta hobekuntzarik handiena lortu da "," 15 urtetik beherakoek polioaren aurkako
txertoa hartzea komeni da ". Orain arte 200.000 umeri jarri zaie txertoa, baina ez da nahikoa, 7.000.000 haur
baitaude. Txertaketa masiboko kanpainak proiektatu dira eta 120 birika artifizial daude 20 hiritan
banatuta. Gaineratu du haurdun dauden emakumeek ere har dezaketela txertoa. Erabiltzen den txertoa iraupen
gutxiko eta kaltegabea den Salk txertoa da; urtero egitea gomendatzen du. Salk garestia da eta merkeagoak
aztertzen ari dira. Salk behin-behinekoa da eta birus biziak dituen beste batekin ordezkatuko da. V. Sinposioaren
amaierako ondorio garrantzitsuenak: txertaketa masiboko kanpainen proiektua, 15 urtera arteko haur
guztien eta ama haurdunen txertaketa, errehabilitazioa herritarren 2/3ra iristeko plana eta Rodríguez de
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Miguel jaunak, Gobernazio ministroaren izenean, Erregimenaren bertuteak eta erregimenak Espainian
osasunaren alde egin duen eta egingo duen guztia goraipatzen ditu. (1958tik 1962ra, txertoa 1.000.000 umeengana
iritsi zen, 3.500.000 umeengandik oso urrun, zer esanik ez 7.000.000 umeengandik, benetako porrota).
1959
Gobernuak urduritasuna erakutsi duen urtean, pandemia eskutik joan zaiola eta taldeko immunitateak ez duela funtzionatu
konturatu den urtea. Espainian Polio kasu gehien dagoen urtea da, eta Gobernuari gezurra esaten jarraitzea besterik ez zaio
bururatzen, hau da, kasuen zifrak oraindik ere ez direla arazo bat; "txertatu, txertatu eta txertatu" oihuka eskatzea, Espainian
txerto nahikorik ez zegoenean eta doakoak ez zirenean; txertoa segurua zela ziurtatu arte txertoa ez dela jarri justifikatzea,
munduan, 1955etik aurrera milioika umek txertoa jarrita zuten garaian; erantzukizuna gurasoei pasatzea, polioa edo
hilgarriak diren beste gaixotasunak, ezin zaiela guztiei batera aurre egin esatea; (Blanco y Negro aldizkaria ikusi)



Urtarrila, Garcia Orcoyen Doktoreak, Osasun Zuzendari Nagusiak, bere alabei 1958ko hasieran txertoa eman
zienak, jarraitzen du baieztatzen "kopurua ez dela oraindik arazo bat beste herrialde batzuekin alderatuta".
Abuztuan, Bosch Marín Doktoreak jada planteatzen du (ECE, ABC eta LVE) "prebenitzea, prebenitzea,
prebenitzea, hau da, txertoa jartzea, txertoa jartzea eta txertoa jartzea", (4 urte gezurretan, 4 urteko zentsura eta
desinformazioa; 4 urteko botere-abusua eta diskriminazioa; 4 urteetan hildako umeak etorkizunerako ondorio larriak izan dituztenak; 4
urteetan suntsitutako familiak...; baina tristeena da Zabarkeria 70eko hamarkadara arte jarraitu zuela, eta 2020an, oraindik ere, Polio
daukaten pertsonak ondorioak pairatzen ari direla ).

1960
Nahasmen handia eta konponbiderik ez




Urria, Alacanteko Carmen Soriano idazleak ABCn idatzi zuen, Una vacuna contra la cual, y por el accidente
ocurrido en la primavera de 1955, en su etapa de manufacturación que la desacreditó pasajeramente, la
MAYORIA DE LAS GENTES SIENTEN PERJUICIOS DIFICILES DE DESARRAIGAR, pues una
IDEA ERRONEA, dado lo PRIMARIA E INFANTIL que es en general LA HUMANIDAD, suele prender
en su SUBCOSCIENTE y DIVULGARSE más aprisa que una IDEA RAZONADA. Y estos errores
persisten, porque el torrente de prosa que la Prensa y las emisoras dedican a los detalles más estúpidos …
no sigue un poco de DIVULGACION CIENTIFICA que, … HICIERA LA LUZ EN LAS MENTES EN
TINIEBLAS. Entonces, el SENTIDO COMUN SE IMPONDRIA, Y SE ACEPTARIA POR TODOS LA
SALK Benetako nahasmena, istripua Cutter Gertakariari buruzkoa da, eta gurasoei egozten die errua futbolaz,
zezenez eta txutxumutxuez kezka handiagoa izateagatik txertoari buruzko albiste zientifikoengatik baino.
Zentsura desinformatiboa aplikatu zuenak, "Salk" -ari buruzko zalantza sortu zuenak, ez zuen Espainian ekoitzi
nahi izan, ez zituen behar adina txerto ekarri eta ekarri zituenak ez ziren doakoak izan.
Abendua. Madrilgo Osasun Saileko Probintziako buruak aitortu du Madrilen txertaketa-kopurua oso urria dela,
eta espero du askoz merkeagoa den Sabin txertoa aplikatzea Espainia osoan, baina azpimarratu du Espainiako
egoera ez dela kezkagarria.

1961
Gero eta albiste gutxiago, desinformazioa


Uztaila, Sabin txertoaren aurkezpena, egindako proben arrakastaren ondoren (ABC)

1962
Gero eta gehiago hitz egiten da Sabin txertoaz




Abuztuan, García Orcoyen doktoreak baieztatu du hurrengo neguan txertaketa masiboa egingo dela Sabinekin.
"Espainiak gaixotasun hori geldiarazi du txertoari esker" (ABC). Gezurrekin jarraitzen dugu, txertaketa
masiboak eta doakoak 1963an hasten dira
Iraila, Espainian polioaren pandemiaren kudeaketaren zentzugabekeriaren beste adibide bat, “una madre muy
preocupada y con cercanía al Dr. Bosch Marín pregunta en las cartas al director de ABC, ¿porque los pediatras no
le dejan vacunar por quinta vez a sus hijos ya que, según ella, el Dr. Bosch Marín dijo que había que vacunar cada
año hasta tener 15 años?, es increíble.”Sinestezina da, ume hori 4 aldiz txertatua eta milioika haur espainiarrek
lehen dosia ere jaso ez dutela, inolako lotsarik gabe prentsan argitaratzen dute ” Hainbesteko kezka duen
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amak dio umeari txertoa jartzen lehenengoetakoa izan zela. 1958an edo lehenago? Zergatik? DGSren
laguntzarekin? Zer laguntza mota? Boluntarioetako bat izan al zen?
Prentsaren irakurketarekin bakarrik, Espainia suntsitu zuen Polioaren pandemiaren eta Frankismoaren diktaduraren
Gobernuaren negligentzia larriaren berri izan genezake. Kontakizunak fikzioa eta errealitatea nahasten dituen nobela bat
idazteko aukera ere ematen du, best-sellerra izateko thiller batek beharko lituzkeen ia osagai guztiak ditu: gezurrak,
ustelkeria, bidegabezko jokaerak, diskriminazioa, jeloskortasuna eta inbidiak, haurren eta familien sufrimendua, kalte
fisikoak nahiz psikikoak haurrengan eta haien amengan, haurren heriotza, boterearen eta informazioaren abusua, negozioa
gaixotasunak eragindako sufrimenduaren kontura, esperimentazio medikoa haurrekin, txertoa jartzerakoan diskriminazioa,
etab. Literatura eta zinema asko dago Polioari buruz 62,81., Nahiago nuke artikulu honek idazleak, gidoilariak eta
gainontzeko sortzaileak animatuko balitu, Poliomielitisaren pandemiaren garaian Espainia frankistan gertatutakoa
ezagutzera emango duten lanak ekoiztera.

II.2.4.- Beste erreferentzia interesgarri batzuk
Hainbat dokumentu aurkezten ditut, hauek ere frankismoan Polioaren gaineko komunikazioarekin
zerikusia dutenak.


NO-DO. TUELLS eta ECHÁNIZ-MARTINEZ13 enpresek egindako azterlanean polioari
buruzko 1943-1973 bitarteko albisteen zerrenda agertzen da. Nazioko zein nazioarteko
informazioak dira

1. taula: Jatorrizko taulako 1955-1962 taula partziala13. 2. zutabea NO-DO zenbakiaren zenbakia da.



DOKTOREGO-TESIA. RAMIREZ19 doktoreak egindako doktorego-tesi honek
Poliomielitisa toki jakin batean aztertzen du, eta horretarako 1950-1970 arteko
Poliomielitisari buruzko albisteak aztertzen ditu Espainiako Falangearen egunkaria den
Voluntad de Gijon egunkarian agertutakoak.

II.3.- PRENTSAREN ETA POLIO KASUEN ARTEKO HARREMANA
Asko dira beren artikuluetan Polioari buruzko berrien eta Polioko Kasuen arteko erlazio ulertezina
adierazten dutenak. Besteak beste, EREITEN KZ 11, LEON eta ECHEVARRIA17, MARTINEZ34, …,
ditugu.
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4. grafikoa. Geuk egindako grafikoa. Zerrenda: Polioko kasuak (ofizialak) eta Poliori buruzko albisteak Madrilgo ABCn eta Bartzelonako La
Vanguardia española. (1955-1962)

1955=Vacuna SALK
1957=Llegan vacunas insuficientes
a España
1958=V Symposium Madrid
1959=Max. nº Casos
1961=Vacuna SABIN
1963=Vacunación masiva y
gratuita SABIN
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ABCren Madrilgo edizioaren eta Bartzelonako La Vanguardia Españolaren hemeroteken orrialdeak
jaso dira, Madril eta Bartzelonako prentsaren erreferente gisa. 1955 eta 1962 arteko Poliori buruzko
albisteak eta Polioko Kasu (ofizialak) alderatu dira. Mesfidantzarik ez izateko, Polioari buruzko
albisteak Espainiakoak nahiz Espainiatik kanpokoak hartu dira kontuan baita garrantzirik gabekoak
ere (adibidez, "Poliomielitisa duten pertsonentzako masaje-ikastaroa").
Polioko kasuek gora egin ahala, Polioari buruzko albisteek behera egiten dutela egiaztatzen da.
Zergatik?
II.4.- GAINERAKO ZABARKERIA LARRIAK
II.4.1.- Sarrera
Artikulu honi ez dagokio gertatu zena eta 1963tik artikulu hau idatzi zen egunera arte gertatzen ari
dena aztertzea. Hala ere, komeni da argitzea etapa hauek: 1955-1962; 1963-1978 eta 1979-20...,
egileak egindako banaketak direla, garai bakoitzean izandako zabarkeria larriak ez baitira berdinak.
Dena den, horiek guztiak prozesu beraren parte dira; prozesu horretan pertsonaia eta ekintza berriak
azaltzen dira 1955ean sortutako egoera aldatzen dutenak (ez dut baztertzen 1948an hasi izana, 226.
BOE, 1947-8-4ko Aginduak79, Polioaren prebentziorako zehazten zituen zenbait eginbide ez baitziren
bete. b Sakonago ikertu behar da 1947-1955 aldia). Gerraondoko aginte frankistan sortu den egoerak
oraingo Trantsizio Demokratiko Berantiarrean ere bere horretan badirau. "POLITICA, SALUD Y
ENFERMEDAD EN ESPAÑA: ENTRE EL DASARROLLISMO Y LA TRANSICION
DEMOCRATICA" liburuak, zenbait egilek idatzitakoak, garai horri buruzko deskribapena egiten du,
eta, zehazki, 2. kapituluak 1963-1988 aldiko Poliomielitisa aztertzen du; RODRIGUEZ SANCHEZ 77.
Izan ere, Lehen Negligentzia Larria (1955-1962) edo justifikazioarena, hiru garaitan zatitu daiteke:
1.- "1955-1957 aro iluna" garai horretan oso zaila da informazioa lortzea (nahiz eta, bitxia bada ere,
orduan agertzen den prentsan polioari buruzko albiste gehien), bai suntsitu egin delako, bai dokumentu
sailkatuen artean babestuta dagoelako. Garai hau Polioa izan eta bizirik dirauten biktimentzat
garrantzitsuena da. Garai honetan "susmatzen da" Erregimen frankistako goi-kargudunen
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senitartekoek eta Diktadurako Erregimeneko mezenasek txertoa jarri zutela ( Salk txertoa zalantzazkoa zen
besteei emateko baina ez haiek hartzeko), Diktadurak, Espainian, epidemia bera eta hura izateko arriskua ere
ukatzen zituen.
2.- Hurrengoa "1957-1959 engainuaren garaia" izendatu dut. Garai horretan, oso zaila da Espainian
epidemiaren ebidentzia ezkutatzea, eta nahasteaz arduratzen dira, datu kontrajarriak eskainiz
epidemiari, txertoei, txertaketari, buruzko datuak ematen dira gurasoak lasaitzeko. Gainera,
kaltetuentzako osasun-laguntzan oinarritutako diktaduraren propaganda (erietxeak eraikitzea,
altzairuzko birikak, etab.) zabaltzen da. Garai honetan egin zen Polioari buruzko Nazioarteko
Sinposioa Madrilen.
Hirugarrena "gezurraren garaia 1959-1962" izendatu dut. Bete gabeko promesen garaia, 1955etik dago
"Salk" txertoa, Espainian 1955etik txertaketa-jarduera puntualak daude, eta ofizialki 1957tik, baina
bakan batzuentzat “boluntarioak” eta, gainera, ez da doakoa. Madrilgo Sinposioan agindutako
kanpainarako, DGSk hiru talde sozial ezarri zituen txertaketarako: ongintzakoak (doakoa),
ekonomikoki ahulak (3 pezeta dosiko) eta dirudunak (9 pezeta dosiko), kanpainak iraun zuen bost
urteetan, 1963ra arte, 1.000.000 umeri baino ez zitzaien jarri txertoa (7.000.000 haur ziren guztira)
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ33. "Sabin" txertoa 1961etik dago; txertoak izango dirala agintzean
gezurretan ari dira; Espainian txerto bat sortuko dutela esatearekin nahasmena sortzen dute; ez daude
prest txertaketa masiboa egiteko eta, gainera, elkarren aurka dauden bi taldek nahi dute auzia bere gain
hartu: alde batetik, Falangistak, "Salk" txertoa dutenak, Lan Ministerioaren Prebisio Institutu
Nazionalaren mendeko Gaixotasunen Derrigorrezko Aseguruak (SOE) banatuko duena, eta bestetik,
militarrak "Sabin" txertoa dutenak eta Gobernazio ministerioaren mende dagoen Osasun Zuzendaritza
Nagusiak (DGS) banatuko duena. Artikulu hau 1. Negligentzia Larri honi buruz arituko da.
"ZINAUSTEA" da hiru Negligentzia horiek biltzen dituena, eta hirurak (1955-20.. epean) lotzen
dituen kontzeptua “KOSTUA” . Lehengoan txertaketa masiboa eta doakoa egitearen "kostua" da,
hau da, behar ziren "Salk" txertoak ez erosteagatik eta txertaketa masiboa ez egiteagatik
aurreztea (nahiz eta osasun eraikinetan eta kaltetuak tratatzeko ekipamendu sanitarioan gastua
izan). Bigarrenean, txertoa jartzearen "kostua" da beharrezkoa dela ikusten ez denean poliokasuen kopurua murriztu delako, hau da, aurreztea “Sabin" txertoa masiboki ez jartzeagatik.
Hirugarrena, PPS-a tratatzeko erreferentziazko zentroak ezartzeak eragingo lukeen "kostua"
eta PPSaren ondorioz pertsona ezgaituak ugaritzeak dakarren "kostua" da, hau da, PPS tratatu
beharreko gaixotasun gisa ez sartzeak edo ezgaitzailetzat jotzeak eragingo lukeen aurrezpena.
II.4.1.- 2. Zabarkeria Larria 1963-1978
Harrigarria bada ere, 1962an BOEn argitaratu zen haurrei (SOEn zeuden langileen seme-alabentzat)
doako txertaketa masiboa 6 hilabetez SOE aseguruarekin egiteko erabakia, "Salk" txertoa jarrita
(Falangistek kontrolatua, Lan Ministerioa). Hori ezin zen egin, "Salk" a 3 dositan banatzen zelako eta
6 hilabeteko tartea baino luzeagoa eskatzen zuelako, gainera, ez zuten baliabide ekonomikorik. Beraz,
SOEk ez zuen egiturarik txertaketa osoa egiteko (5. eranskina). Gainera, inolako oinarri zientifikorik
gabe planifikatu zen, ez baitzegoen inolako azterlan birologiko, epidemiologiko edo serologikotan
oinarrituta. Emaitza benetako porrota izan zen, eta, ondorioz, Bosch Marínek onartu behar izan zuen
txertaketa masiboa eta doakoa, oraingoan guztiontzat, Osasun Zuzendaritza Nagusiak (Gobernazio
Ministerioa) eta Pérez Gallardo Doktoreak zuzendutako "Sabin" txertoaren bidez egingo zela. 1963an
"Sabin" kanpaina masibo eta doakoa iragarri zen, Gobernazio Ministerioaren mendeko DGS Birusaren
Zentro Nazionalak kudeatua. Zenbaiten ustez, txertaketa masiboaren bat-bateko asmo hori irudi "demokratikoa"
eskaini nani izatearen ondorio izan liteke, Europako Erkidegoan sartzeko eskatu baitzuten, ez txertaketa beharrezkotzat
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jotzen zutelako. Gainera, 1962 oso urte gatazkatsua da Espainian, grebak, espetxeratzeak, salbuespen-egoera, torturak eta
fusilamenduak (Grimau), Europako Diktaduraren aurkako manifestazioak, " contubernio de Múnich o el de la traición "
…, horien aurrean, 7 urteko atzerapenarekin, Polioaren aurkako txertaketa masibo eta doakoak munduari beste irudi bat
eskain ziezaiokeen 56

Garai honi "lardaskeriaren garaia” deitu diot. Bitxia bada ere, garai handia da, bertan egiten baitira
kanpaina pilotuak eta txertaketa masiboa eta doakoa hasten baita. Baina garai horretan bertan:









Harrigarria bada ere, gehitu egin dira Polioko Kasuak 20,21,56
Liskarra dago; alde batetik Falangistak-SOE, Lan Ministerioa eta, bestetik,Militar-DGS,
Gobernazio Ministerioa, txertaketa masiboaren kontrolagatik22,33,56,77
Txertatu arren, polioa hartzen duten pertsonen kasuak agertzen dira, txertaketa-kanpainetan
bitarteko egokirik eta giza baliabiderik ez izateagatik; gai hori ezkutatuta dago, eta
“regimenak” (garaiko gobernuak) ez zuen apenas aztertu33,56
Larriagotu egin dira Polioaren epidemiak eta Gobernu Frankistaren Arduragabekeriak
eragindako gizarte-arazoak7,8, 23,24
Pérez Gallardo doktoreak 1967-02-23an Sabin doktoreari bidalitako gutunak egiaztatzen
du 2. Zabarkeria Larri hori, eta kexu da Polio-kasuen bilakaeraren egoera jasanezinaz;
izan ere, kasu horiek desagerrarazteko joera izan beharrean, kasuak gehitzeko joera
dago74. Kexu da txertoa ez zegoelako Biruseko Zentro Nazionalaren esku, dirurik ez
zegoelako eta osasun-buruzagitza batzuek ez zutelako behar adinako kezkarik txertoaren
jarraipenean, eta gomendatutako adinetatik kanpo ematen zirelako. Hondamendi berri
horren ondorioz, 1963an hasitako txertaketa masibo eta doako hori 1965etik aurrera
okerrera egin zuen, eta 1985ean amaitu zen. 1963 baino 8 urte lehenagoko urteak
gehituta, 28 urte ditugu guztira. Francoren Gobernuak mina eragin zuen 28 urteetan, eta
horren ondorioek, gaur egun ere, badiraute.
Pérez Gallardo doktorearen gutuna askoz hobeto ulertzen da, 1967an Fraser Brockington
OMEren Osasun Publikoko Administrazioko aholkularia, ANSEDE, RODRIGUEZ-OCAÑA
eta BALLESTER80 Doktoreek egindako txostena irakurrita. Txosten horrek Espainiako
Osasunaren egoera deskribatzen du, eta, hasieran, Oinarri Legearen ahulezia deskribatzen du
1944an, eta osasun-azpiegituren atzerapena adierazten du. Espainian eta 1967an gaude Axola
zaigun gaiari dagokionez, ez da harritzekoa 1947-7-4ko Agindua (BOE, 226 zk.) garatu
ezin izatea, Polioak eta Polioko kasuek eragindako heriotzak ez ezagutzea, txertaketaplan bati ekin ezin izatea eta informazio-zentsura nahiz gezurrak espainiarrak eta
mundua engainatzeko erabili zituzten armak izatea. Horrekin ez da burugabekeria
pentsatzea hemen deskribatzen den eta 1948an hasten den 1. aldia baino lehenagoko
Negligentzia bat egon zela, eta, Memoria Demokratikoaren Legerako, 1948-1978
bitartean kaltetuak BIKTIMATZAT jo behar direla.

II.4.2.- 3. Zabarkeria Larria 1979-20..
Edo "Inork bere gain hartu gabeko erantzukizunena" izendatu dudana. Garai hori Post-polio
sindromearen agerpenari dagokio, eta Espainiako Erresumak ez dio aurre egiten ez osasun aldetik ez
gizarte aldetik, Polioa duten 11.798 pertsona abandonatuta uzten baititu, (kasuen % 25a) 25
Bitxia bada ere, senatariek, parlamentariek, gobernuek, eta 1979tik gaur arte izan ditugun alderdi
politikoek ez dute uste Frankismoaren Diktaduraren Negligentzia Larria haren oinordeko den gaur
egungo Espainiako Erresumak kitatu behar duenik. Beraz, 65 urte igaro arren, oraindik ez da egindako
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kaltea Onartu, ezta Erreparatu ere, nahiz eta Berreskuratu den egiaren zatiak argira ekarri duen
1948-1978 urteen artean gertatutakoa.
Espainiako elkarteek borrokan jarraitu dute Espainiako Erresumako Gobernu Demokratikoek beren
gain har dezaten Polioaren Biktimekiko Erantzukizuna, egia Berreskura dezaten, Frankismoaren
Negligentzia Larria aitor dezaten eta biktimei Erreparazioa eskain diezaieten (bai osasun aldetik bai
gizarteratze aldetik), Polioko Biktimen bizitzaren azken zatian Bizi-kalitatea hobetu dadin.
Elkarteek borrokan jarraitzen dute prentsa idatziaren, irratiaren, telebistaren, ekimen politikoen
(autonomikoak, nazionalak eta europarrak), elkarrizketen, bileren, dokumentalen, hitzaldien,
kongresuen, jardunaldien, ikastaroen, salaketen, medikuen, bidez RODRIGUEZ-SANCHEZ26. Egia
esan, Bizirik diren Biktimek uste dute Gobernu Demokratikoak Poliotik Bizirik Atera diren guztiak
desagertu zain daudela. Egoera paradoxikoa da gero: nork esango zuen antifrankistek lan zikina egingo
zutenik Frankismoaren Diktaduraren Gobernuaren Negligentzia Larria ezkutatzeko eta
Poliomielitisaren pandemian gertatutako guztia ahaztarazteko.
EPA haren oinordekoa den EPU-European Polio Union www.epu.org Europako Elkarteko kide diren
Espainiako Erresumako hiru Polio Elkarteen webguneek haien borroka historikoa eta gobernu
demokratikoei egindako eskaerak erakusten dituzte eta Memoria Historikoa Berreskuratzeko
konpromisoa islatzen dute27. McFARLANE61-k polioak Europan duen egoeraz hitz egin du.
II.5.- TXERTOAREN-KONTRAKOAK ETA POLIOAREN AURKAKO TXERTOA
Gobernu frankista nahiko permisiboa izan zen Polioa ez kutsatzeko txertoaren aurkako kanpaina
zabaldu zuten “naturistekin”. Izan ere, kanpaina horrek aitzakia eman baitzion txertaketa-aldietan
(Salk txertoarekin lehenbizi eta Sabin txertoarekin gero) izandako arazoak nahiz txertaketa masiboen
atzerapena zuritzeko. RODRIGUEZ-SANCHEZ28
65 urte igaro dira "Salk" txertaketa masibotik, eta 22 urte igaro dira Espainiako azken Polio kasutik.
Oraindik ere, txertoaren kontrako mugimenduek polioaren aurkako txertoek autismoa, HIESa,
minbizia, meningitisa, alzheimerra, esklerosia eta abarrak eragiten dituzten albo-ondorioei buruzko
informazioa ematen jarraitzen dute.(COVID-19a ere noiz aipatuko duten zain naukate)) Gainera,
COVID-19ren aurkako txertoa ukatzeko polioaren txertoa hartu dute adibide gisa, eta zabaldu dute
txerto-jatorriko poliomielitisak gora egin duela Afrikan eta Indian. Ez dute, ordea, txertaketa-jatorriko
polioa hartu duten haurren eta poliomielitisetik libratu diren haurren arteko datu konparatiborik
aurkeztu. Dena den, benetan mingarria da ez esatea Espainiako diktadura frankistak hainbat
haurrengan Polioa eragin zuela txertoak gaizki erabiltzeagatik eta garatu zituen txertaketa-planak ezin
txarragoak izan zirelako. Polioa izan eta ondorio larriak pairatzen ditugun 47.000 pertsona baino
gehiagok eskerrak eman behar al dizkiogu Diktadurari, berak bere legeak zioena ez betetzeagatik, hau
da, txertoa eskura izanda, txertoa ez jartzeagatik?
Balio eta etika faltak eta zenbait korporaziok eta pertsonak edozeinen bizkar etekinak lortzeko duten
jarrera zitalek ez dute txertoei buruzko hausnarketa lasaia ahalbidetzen (XXI. mendeko beste adibide
bat COVIDen aurka zabaldu diren lehen txertoena da. Txerto horien % 80 herrialde "aberatsetako"
biztanleen % 20k jartzeko erosi dituzte, eta gainontzeko txertoen % 20 herrialde pobreetako biztanleen
% 80k jartzeko laga dute). Polioaren aurkako txerto-kontrako mugimenduetan on beharrez eta asmo
onez diharduten pertsonek jakin beharko lukete Frankismoaren Diktadura eta Gobernu Demokratikoak
babesten ari direla zentzurik gabeko arrazoi hauetan: Polioa hartu dutenek "zorte txarra” izan dute;
"etxean zerbait gaizki egingo zuten", "albo-kalteak" izan dira, "Jainkoak jakingo du zergatik"… Ez
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dute, ordea, Frankismoaren Negligentzia Larria aipatzen ezta erantzukizunik duenik ere 1955etik
txertaketa masiboak ez egiteagatik edo txertaketa horiek baldintza egokirik gabe egiteagatik. Horiek
baitira txertoa hartu zuten hainbat pertsonek Polioa eta beste gaixotasun batzuk hartu izanaren
benetako arrazoiak; Gobernu Frankistak isilarazi zituenak. Asmo oneko pertsona horiek jakin dezatela
Espainian polio paralitikotik bizirik atera diren 47.000 pertsona baino gehiago bizitzari aurre egiten
ari direla, adinean aurrera egin ahala okerrera egin duten ondorio izugarriekin, eta, gainera, horietako
askori, berriz ere, "Polioak" eraso egin diela (birusaren mendeku bat balitz bezala, aurre egin
ziotelako), baita Post-polio sindromeak ere, eta hori guztia saihestu egin zitekeela, Frankismoak
pandemia aitortu izan balu eta beharrezkoak ziren errekurtsoak eta planak garatu izan balitu txertaketa
masiboak eta doakoak egiteko.
EL PAIS75 egunkarian irakurri dut, Espainiako haurren %3k ez duela txertorik jaso gurasoen erabakiz,
eta neure buruari galdetzen diot: Gu izango al gara Espainian Polio izango dugun azkenak?
Merezi du ikerketa sakon eta serio bat egitea polioaren aurkako txertoaren kontrako teoriei buruz.
Txertoei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi53,54
II.6.- ELKARTASUNA & ELKARTASUNIK EZA
COVID-19ren pandemian, aireztapen mekanikoaren erabilera agertzen da albisteen eta medikuntzaren
erdigunean. Polioko pandemian, Polioak eragindako arnasteko arazo handiak zituzten pertsona asko
hiltzen ziren, baina altzairuzko birikak ez zuen beti arazoa konpontzen. Anestesiologo daniar batek,
Bjorn Ibsenek Polioa eta arnas arazoak zituzten pazienteen biriketan zuzenean putz egiteko ideia
bikaina izan zuen, hau da, aireztapena presio positiboarekin erabiltzea. COVID-19 pandemian
hainbeste entzun ditugun arnasgailu ospetsuak Danimarkako Polioaren pandemian zehar asmatu ziren,
baita Zainketa Intentsiboetako Unitatearen kontzeptua ere (ZIU-UCI), PAN-MONTOJO 30. Baina
polioaren pandemiak hainbat osasun -arlotan izan duen eragina, hala nola Traumatologiako eta
Ortopediako mediku espezialistetan, Medikuntza Fisikoan eta Birgaitzekoan, edo Osasun-lanbide
berrietan (Fisioterapian edo Terapia Okupazionalean, kasu) ortesietan eta protesietan erabiltzeko
diseinu eta material berrien sorkuntzan handia izan da. Eragin horrek gaur egun erabiltzen diren
teknika eta garatu diren ezagutzak ahalbideratu zituzten PORRAS eta … 8, TOLEDO39. Zenbat zor ote
die Errehabilitazio modernoak Elisabeth Kennyri edo Sister Kennyri? Izan ere, poliomielitikoekin
berritzaile izan ziren. Bere errehabilitazio-metodoei esker errehabilitazioa irauli zuten EXPOSITO eta
…64 (bitxia bada ere, PPS duten pertsonei ez zaie errehabilitazioa modu iraunkorrean aplikatzen, Espainian ez zaielako
errehabilitazio iraunkorraren eskubidea gaixo kronikoei aitortzen. Berriz ere, diru kontua izango ote da?) . Kultibo
zelularrak eta biologia molekularraren hasiera "Salk" txertoa lortzeko egindako probekin hasten dira.
ÁLVAREZ A.62. 1963an "Sabin" txertoarekin egindako txertaketari esker, Espainian, birologiaren
sorrera polioaren pandemiaren erdian kokatu zen eta Osasun Institutu Nazionala berreskuratzeko balio
izan zuen. OIN (INS) 1934an Espainiako Errepublikak sortu eta Errepublika amaitu arte iraun zuen
erakunde arrakastatsua izan zen, NÁJERA56. Polioaren aurkako txertaketa masibo horri esker,
Espainian Tetanosaren, Difteriaren eta Tos-ferinaren aurkako txertaketa masiboak jaio ziren, aurretik
estatu-programetan sartu ez zirenak NAJERA56. 2020ko ekainaren 12an, COVID-19ren pandemiaren
erdian, polioaren eta COVID-19aren aurkako txertoa erlazionatzen duen albiste bat agertzen da zenbait
argitalpenetan: “Dagoeneko pandemiaren aurkako irtenbidea eskutan ote dugu?” titulupean , Science
aldizkariari eta Robert Gallo doktorearen taldeari ( GIB birusaren aurkitzaileetako bat ) erreferentzia egiten
diote. Hau da zabaltzen duten hipotesia: Aldi baterako, gutxienez, CORONAVIRUSen aurrean,
Polioaren aurka ahoz hartzen den txertoa eraginkorra izan ote daitekeen jakiteko saiakera klinikoak
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egiten ari dira (egia izango ahal da, eta Sabin ahotiko txertoak, 1963an Espainiako Polio Kasuak nabarmen murriztu
zituenak, ea 57 urteren ondoren, CORONAVIRUS geldiarazten duen behin betiko txertoa lortu arte ).
COVID-19 txertoaren zain gaudenean, txertoen segurtasunaren gaia pil-pilean dabil. Honek Polioa
ekartzen du berriro hizpidera; izan ere Cutter gertakariaren ondorioz, munduak jakin zuen txertoa
arriskutsua izan daitekeela analisi eta kontrol zorrotzez sortzen ez badira, behintzat. Polioaren aurkako
txertoarekin txertoen erregulazioak sortzen dira, TORRICO 76.
Baina poliodunen elkartasuna ez zen soilik osasun arlokoa izan; poliodunak dira Espainian
asoziazionismo errebindikatiboa hasten dutenak. Polioa duten emakumeek elkarte-erantzukizunak
beren gain hartzen dituzte desgaituen (gizonezkoen zein emakumezkoen) aldeko sentsibilizazioa
bultzatzen dute frankismoaren egitura tradizionaletatik, konfesionaletatik eta paternalistetatik
aldenduz (frankismoak ez zuen poliodun emakumea aintzat hartzen) PORRAS eta … 8, RODRÍGUEZSANCHEZ23.
Gaur egun, Polioaren aurkako txertoa badugu, Espainia polioa desagerrarazita duten herrialdeetako bat
da, polioa pairatu eta, beren zoritxarraren ondorioz, medikuntzan eta desgaitasunen bat zuten
pertsonen eskubideetan Frankismoan eta Trantsizioaren hasieran aurrera egitea eragin zuten haurrak
erretiratuta edo erretiratzear daude. Baina, orain Post- Polio Sindromea (PPS) gainera etorri zaien
garaian, konturatzen dira inork ez duela Polio pandemia gogoan edo gehienek Hirugarren Munduko
gaixotasun urruntzat hartzen dutela. Adierazgarria da COVID-19ren pandemiaren harira, Espainian
izandako pandemiak zerrendatzean, gehienek ez dutela Polio pandemia aipatu ere egiten.
Polio paralitikoaren eta Post-polioaren ondorioak ez dira ezgaitzailetzat jotzen, ez dago PPS-aren
onarpen ofizialik, gaixotasuna prebalentzia txikikoa da eta desgaitasun fisikoa duten kolektiboei
estaldura ematen dieten elkarte sasi-ofizial handiek “Polio” izena isildu egiten dute PORRAS eta … 8
Hori dela eta Polioa izan eta bizirik dirauten persona zaurgarriek babesgatasun haundia izaten dute
Polioaren ondorio berantiarrak eta Post-polio sindromeak dakarzkien arazoen aurrean. Arazo horiek
osasunean nahiz gizarte-segurantzan izaten dituzte. Babesgabetasun egoera horrek Polio/PPS elkarteak
sortzera behartzen ditu, gehienak tokian tokikoak (osasuna Autonomia-erkidegoetara transferituta dago),
independenteak, ia baliabiderik gabekoak, indar nahikorik gabekoak eta Desgaitasuneko elkarteegitura sasi-ofizialek apenas aintzat hartzen dituztenak RODRÍGUEZ-SANCHEZ23. Horren ondorioz,
elkarteek ez dute arazoa bere osotasunean aztertzen, xehetasun berezietan zentratzen dira, "Zuhaitzek
ez dute basoa ikusten uzten". Horrek badu ondorio txarrik: elkarteak ahulak dira, Administrazioaren
aurrean banatuta daude eta, nahiz eta tokian tokiko ahaleginetan arrakasta txikiak izan, lorpen
kolektibo nagusiak urrun geratzen zaizkie.
Poliomielitisa Espainian, elkartasun ezaren adibide tristea da. Egitura politikoek, sanitarioek,
gizarte-egiturek zein gainontzeko elkarteek ez diete elkartasun txikiena ere erakusten Polioak eta PPSak kaltetutako pertsonei.
II.7.- GAIXOTASUNEN ELKARTEAK ETA ELKARTEEN ELKARTEAK, GIZARTE
ANTIKAPAZITISTA BATERANTZ
Pertsona desgaituek dualtasuna dute beren eskubideen aldeko borrokan, eta horrek, askotan, elkarteei
helburuak ezartzea eta garatzea zailtzen dizkie. Alde batetik, Gaixotasunaren ondorioetatik
eratorritako eskubideak aitortzea dute helburu (adibidez, osasuna, gizarte-segurantza, laguntza
teknikoak, etab.). Bestetik, desgaitasuna duten pertsona gehienei, gaixotasuna edozein dela ere,
eragiten dieten Bazterketa-faktoreen ondoriozko eskubide kolektiboei dagozkien helburuak (adibidez,
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bizitza independentea, enplegua, hezkuntza, irisgarritasuna, osasuna, desberdintasuna, etab.), Bizikalitate egokia lortzeko, biak beharrezkoak baitira ELKARTEAN 72.
COVID-19ren pandemiak agerian jarri du Espainian kapazitismoaren benetako izaera. Ez elkarteek
ezta Makro-elkarteek ere, ez dute modurik izan Administrazioarekin batera beharrezko protokoloak
diseinatzeko. Ondorioz, persona ezgaituak ezkutatu egin dira eta “persona zaurgarriak” izeneko talde
zabalean ahaztu egin dira. Adibidez, IRAOLA71 eta ELKARTE aldizkaria, 2020ko abenduaren 53. zk.,
ELKARTEAK73 argitaratua. Gaixotasunek sortzen dituzten premia espezifikoen kasuistika ugariak
kontuan hartu dira, eta "café para todas las personas vulnerables” bat aplikatu da guztientzat eta, horien
artean, pertsona Ezgaituentzat, eta horrek osasunak okerrera egitea eragin du konfinamenduan zehar
(adibidez, mugikortasuna galtzea, haien egoera larriagotzea, …). Gainera, frogatu da gaur egun dagoen
antolaketa-diseinua ez dela Desgaitasunari aurre egiteko egokia, baizik eta hainbat gaixotasunen artean
desberdintasuna sortzen duen, pertsona desgaituen eskaeren lorpena ahultzen duen eta administrazioei
erosotasun-eremu batean egoteko aukera ematen dien diseinua dela. Arazoaren jatorria sakonagoa eta
larriagoa da, gizarte kapazitista5 batean murgilduta egotearen ondorioz, LAPAZARAN7,
HERNANDEZ66
Desgaitasunetik ikusten den "desberdintasuna" gizon eta emakumeen artekoa baino konplexuagoa eta
sakonagoa da, eta kasu bakoitzean desgaitasunen bat duten gizon eta emakumeak barne egongo
lirateke. Horrela, emakume desgaituak REMIRO 67 diskriminazio bikoitza eta "desberdintasun
hirukoitza" jasaten ditu. Gaixotasunen eta Desgaituen Elkarte, Federazio eta Konfederazioek
antolaketa-modu berri bat diseinatu behar dute, Gobernuarekin gobernantza partekatua izango duen
erakunde bat sor dadin. Erakunde horrek Espainiako gizarte kapazitistaren eraldaketan abangoardia
izan behar luke. Noizko Kapazitismoaren aurkako Ministerio bat?
III.- EMAITZAK
III.1.- KASU-KOPURUA
1. eranskinean 3. Taula aurkezten diren datuak ofizialak eta ofiziosoak dira. Hona Palanka doktoreak,
Osasun Zuzendari Nagusiak, 1955/04/22an Espainiako LA VANGUARDIA ESPAÑOLAn
argitaratutako iruzkinak dioena: "La determinación de los Casos de Polio en España es muy difícil
ya que los médicos incumpliendo su obligación, no denuncian los casos". BOSCH MARÍN
Doktoreak31, Espainiako ordezkari nagusiak Polioari buruzko nazioarteko Biltzarretan, Espainiako
elbarrituen kopuruari buruz zera dio: "no hay estadísticas nacionales del nº total de enfermos
inválidos. Los datos más concretos se refieren a los sordos y ciegos", eta azaldu du Birgaitze
Institutu Nazionala prest ez dagoen bitartean (dagoeneko proposatu dute Institutu hori sortzea) zaila
izango dela datu fidagarriak izatea, "mientras tanto utilizaremos estudios y encuestas de algunos
países occidentales (Frantzia?)". 1967an OMEren aholkularia den Fraser Brockington Doktoreak
Espainiako Osasun-zerbitzuen antolaketari buruz egindako txostenak adierazten du ez dagoela
osasun-plangintza egokirako beharrezko datu estatistikorik, ANSADE, RODRIGUEZ-OCAÑA
eta BALLESTER80
Zenbait autorek datu ofizialak zalantzan jartzen dituzte, "behetik” jotzen omen dutelakoan. Hala,
CABALLERO eta PORRASek32 esan dute tentu handiz hartu behar direla, % 20ko azpi-erregistroa
dela onartu baita. RODRÍGUEZ-SÁNCHEZren33 arabera, balio hori % 40koa izango litzateke.
2002an, I. S. Carlos IIIk18 argitaratu zuen Espainian 42.651 Polio Kasu zeudela. Post-polio sindromeari
buruzko Europako Biltzarra35 egin zen 2015ean Londonen, eta 45.000 Polio Kasu esleitu zitzaizkion
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Espainiari. IMSERSOren arabera, 2018an 48083 polio kasu zeuden Espainian, biztanleriaren% 0,1,
horietatik 1859 Euskadin (% 0,08) eta 481 Nafarroan (% 0,07). 2019an, I. S. Carlos IIIek 25
argitaratu zuen Espainian 47.182 Polio Kasu zeudela IMSERSOren datuen arabera.
Laburbilduz, eta konparazioak egin ahal izateko, eztabaidarako zenbateko bat zehazteaz gain, eta
kontuan hartzen baditugu 50 (1970) eta 80 (1940) urte bitarteko Polioa duten pertsonak edo 1940 eta
1970 artean Polioa hartu zuten pertsonak, zaila izango dugu datua zehaztea. Lehenik, Osasun
Frankistako Zuzendari Nagusiak datuak ez direla benetakoak aitortzen duena; bigarrenik, Espainiako
Gobernuak Nazioarteko Biltzarretan duen arduradun Frankistak estatistikak ez direla fidagarriak
onartzen du eta, azkenik, OMEk bere txostenean datu estatistikoen gabezia azpimarratzen du. Kontua
da Gobernu frankistak emandako datu ofiziala 26.537 kasukoa dela. IMSERSOk emandako azken datu
erreala, ordea, 47.182 da. Azken datu honek ez ditu biltzen 1940tik hil diren guztiak, beraz, 47.182a
oso zenbaki baxua da, hau da, askoz gehiago izan ziren.
EPE-Euskadiko Polio Elkarteak beti susmatu izan du datu ofizialak oso baxuak zirela; izan ere, urte
berean Ondarroan, Eibarren eta Gasteizen Polioa hartu eta biziraun zuten pertsonak hautatuta eta urte
horri zegokion erikortasun-tasa aplikatuta, emaitzak ez zetozen bat, ezta hurrik eman ere , legokiokeen
Kasu ofizialak oso baxuak ziren egon ziren benetako kasuekin alderatuta.
5. Grafikoa: geuk egindako grafikoa, 3. taulako datuekin; 1. eranskina; Espainiako polio-kasuen kopurua, IMSERSOtik hartutako datu ofizialak
eta ofiziosoak, 1940-1970
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Kontuan hartuta azken datu ziurra IMSERSOk 2019rako emandakoa dela (horiek ere behetik jotzen
dute), eta Gobernu Frankistak aplikatu dituen ehunekoak erabiliz, 1. eranskinean 3. Taulan, 5. grafikoan
adierazitako KASU OFIZIOSOAK gehitu dira.
Aurreko eskemarekin jarraituz, 2. eranskinean4.
grafikoan adierazten dira.
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6. Grafikoa: geuk egindako grafikoa, 4. taulako datuekin; 2. eranskina eta dokumentua 17; EEBB, Erresuma Batua, Frantzia eta Espainiako
Morbilitate-tasen konparazioa, IMSERSOren datu ofizialak eta ofiziosoak; 1940-1970

6. grafiko hori 2. grafikoarekin alderatuz gero, ikus daiteke Espainiako datu ofiziosoak Erresuma
Batuetako datu ofizialetara hurbiltzen direla, baina beste aldi batean. Hala ere, balio ofizioso hori
Frantziatik aldenduko litzateke.
Frantziaren kasua ere aztertu behar da. Londonen35, 2015garren urtean, Post-polio sindromearen
Biltzarrean aurkeztu zen dokumentuak zehazten du Frantzian dauden polio-kasuak 60.000 direla, eta
datu hori 50-60koa baino altuagoa dela.
Frantziako Morbilitate Tasak, LEON eta ECHEVARRÍA17 eta inguruko herrialdetakoak
(Espainiakoak ofiziala eta ofiziosoa, Belgikakoak, Suitzakoak eta Italiakoak) konparatzen baditugu, 7.
grafikoan ikus daiteke Suitza eskematik ateratzen dela, Espainia ofiziosoa Belgika eta Italiarekin ondo
egokitzen dela, baina Frantzia eta Espainia ofiziala gainerakoen azpitik daude eta eskutik doaz 195758 urtean bakoitzak bere bideari jarraitzen dion arte. Frantziako datuak zalantzazkoak dira. Komeni da
honako hauek kontuan hartzea:






Frantzia bere txerto propioa garatzen ari zen, Lépine doktoreak Parisko Pasteur Institutuan
sortutakoa. CABALLERO eta PORRASen32 arabera, txerto hau 1956an hasi zen erabiltzen,
baina modu mugatuan. 1964an egin zituen Frantziak txertaketa masiboak eta derrigorrezkoak,
"Sabin" txertoa erabiliz.
1955ean, Salk doktoreak ukatu behar izan zuen OMEren Genevako bileran zabaldu zen
"gezurra", alegia, bere txertoa ez zela mundu guztiarentzat aplikagarria. Gezur hori, Lépine
Doktorea bertan zela, Europako zientzialari batzuek defendatu zuten.
1955eko apirilean, Salk txertoaren eraginkortasuna eta kaltegabetasuna berretsi zuten AEBek,
eta txertaketa masiboaren hasieraren berri eman zuten AEBetan. Espainiako prentsak,
munduko gainerako egunkariek bezala, albistea pozez zabaltzen du. Bitxia bada ere, ABC
egunkarian agertzen da Frantziak ere "Salk" txertoaren oso antzeko txertoa lortu duela (txerto
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hori buruz ez zen beste berririk izan, 1964ra arte Frantziak ez baitzuen txertaketa masiboa
egin).
7. Grafikoa: norberak egindako grafikoa, 4. taulako, 2. eranskineko eta dokumentuko17 datuekin egina. Frantziarekin muga egiten duten
herrialdeen arteko Morbilitate-tasa, 100.000 biztanleko









1954an Erroman egindako III. Sinposioan, Lépine Doktoreak, Poliomielitisaren aurkako
Europako Elkarteko Presidenteak, aipatzen du aztertzen ari diren txertoek ikerketa gehiago
behar zutela. 1955ean "Salk" txertaketa masiboak egin ziren AEBetan eta Cutter gertakaria ere
gertatu zen. 1955eko azaroan, OMEko Adituen Batzordea bildu zen Stockholmen, Lépine
Doktorea bertan zela, eta AEBko emaitzak aztertu ziren. 1956an Bolonian egindako IV.
Sinposioan, Falconi Doktorea buru zela, Lépine Doktoreak protagonismo handia du, eta
AEBetan eta Europako hainbat herrialdetan 100.000.000 txertaketa baino gehiago egin eta
horien eraginkortasuna frogatu ondoren, txertoa ez zela % 100 kaltegabea eta urtebeteko
eraginkortasuna zuela adierazten jarraitzen zuen, beraz, ikertzen jarraitu behar zen, eta txertoa
jartzea gomendatzen da intzidentzia handiko herrialdeetan, baliabideek eta inguruabarrek hala
ahalbidetzen bazuten eta Payne fenomenoa kontuan hartzen bazuten. Hala, 1958an Madrilen
egindako V. Sinposiora iristen gara. Bertan ikusten da bai Frantziak bai Espainiak gaixotzetasa handia dutela, eta biak atzeratuta daudela txertaketa-maila apala edo hutsa baitute.
Herrialde gehienak ekoizpen propioko "Salk" motako txertoak erabiltzen ari ziren, batzuetan
AEBetatik edo Kanadatik inportatzen zirenak, beren beharren arabera. PORRAS, BÁGUENA,
BALLESTER eta HERAS36
1955ean, ERAIKIN KZ11 Washingtoneko Espainiako Enbaxadarekin izandako
korrespondentziaren artean, enbaxadoreak "Salk" txertoa gutxietsi zuen, baina jakinarazi zuen
Frantziak antzeko bat zuela, merkeagoa, fabrikatzeko errazagoa eta ekoizpen mugatuarekin.
BOSCH MARIN31-en arabera IV. Sinposioan Lèpine Doktoreak esan zuen: "sobre la
vacunación reposa nuestra esperanza de una lucha eficaz", eta "Salk" txertoari izen ona
kentzeko aprobetxatzen du: " …después de dar lugar a esperanzas legítimas, pero exageradas,
por la publicidad, fue ocasión de accidentes serios, que han ocasionado el desánimo entre la
clase médica ". Cutter gertakaria da.
1956an Bolonian egindako IV. sinposioaren ondoren, Bosch Marín Doktoreak Madrilgo
Pediatria Elkartearen ekitaldi batean, 1956ko azaroan, gomendatu zuen ez egitea txertaketa

Mario FEIJÓO ANAKABE
POLIO SURVIVOR’S RIGHTS

NEURE BOSTEAN / ASESOR LIBRE / FREELANCE
pps.euskadi@gmail.com

34

POLIOMIELITISA: Memoria Historikoa



2020-12-01 (1. Edizioa, EU)

masiborik, baizik eta familiaren eta medikuaren ardurapean uztea txertaketa egitea,
"Frantzian" egiten den bezala. BOSCH MARÍN31
1960an, Frantziako txertoa aurkeztu zen Espainian, LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 1960ko
uztailaren 15ean.

Frantziako kasuak ere ikerketa sakonagoa eskatzen du, bereziki Frantziako ordezkaritzak Espainiako
ordezkaritzan izan zuen eragina aztertzeko eta agerian jartzeko eragin horrek nola baldintzatu zituen
Espainiako Polioaren inguruan hartutako erabakiak.
Txertoa Portugalen, GUERRA, RODRIGUEZ-SANCHEZ, MARTINS, RUI eta PEREIRAk 37
deskribaten dute
III.2.- PARADOXA EDO PAYNE FENOMENOA
Blanco y Negro 6,14 aldizkarien argitalpenak 1958ko apirilean eta 1959ko urrian dira, hurrenez hurren.
Ordurako, Bosch Marín Doktorea Erromako III. Sinposioan (1954) eta Boloniako IV. Sinposioan
(1956) izan zen, baita Kopenhage, Geneva eta beste Kongresu batzuetan ere, eta Madrilen 1958ko
amaieran egin beharreko V. Sinposioa prestatzen ari ziren. Beraz, Bosch Marín Doktorea buru zuen
Espainiako Ordezkaritzak Poliomielitisaren aurkako borrokaren inguruan munduan gertatzen ari zen
guztiaren berri bazuen, eta 3. grafikoak Payne Fenomenoa Espainian ere betetzen dela adierazten du,
Polioaren existentzia justifikatzeko.
Payne Doktoreak gutxi garatutako herrialdeei buruzko estatistikak aztertu zituen, gorakada ekonomiko
eta sozial handieneko garaietan Poliomielitisaren eragina aldatzen zen egiaztatzeko eta, horrela,
poliomielitisaren etorkizuneko martxa aurreikusteko korrelazio bat ezartzeko. Haurren heriotza-tasa
herrialde bateko osasun-mailaren adierazle gisa hartuta, egiaztatu zuen horrek behera egin ahala
poliomielitisaren intzidentziak gora egiten zuela. Haurren heriotza-tasa bizirik jaiotako 1.000
pertsonako 75etik behera jaisten zenean, polio paralitikoko kasuen gorakada agertzen zen. Payneren
azterlanaren ondorioak honako hauek izan ziren: 1. Poliomielitisaren intzidentzia handitzen ari zen
mundu osoan. 2. Zenbat eta Osasun-maila altuagoa orduan eta intzidentzia handiagoa, baita pertsona
zaharragoengan ere. Payne fenomenoaren ondorioa hau izan zen:, herrialde baten osasun mailaren eta
poliomielitisaren agerpen maiztasunaren arteko alderantzizko erlazioa ematen da. AGILAMATURANA38
Espainian Paynek adierazitako lau gertaerak betetzen al dira? Erantzuna hau da: 1. Polioak gora egin
du Espainian, 2. Gure osasun-mailak hobera egin du, 3. Gaixoen adinak gora egiteko joera txikia izan
du eta 4. Haurren heriotza-tasa 1000ko 50era iritsi da, poliomielitisaren gorakadaren garai berean.
BOSCH MARÍN31
Payne Efektua argudio politiko gisa erabili zen herrialde batzuetan, bereziki Espainian, TOLEDO 37
1959ko urriaren 10eko Blanco y Negro 14/1 aldizkarian, 46. orrialdean, honako hau deskribatzen da:
"Vamos a prescindir de tanta higiene y de tantos cuidados sanitarios y nos pondremos a salvo de ese
terrible azote. Y ese sería evidentemente el resultado, pero el precio altísimo de ver ascender
vertiginosamente el índice de mortalidad infantil. Es decir, el precio de cambiar esta terrible
enfermedad por otras más terribles aun necesariamente mortales". Aldizkari berean esaten da Payne
Fenomenoaren paradoxa aldatzeko modua txertaketa dela.
Testuak ez du zalantzarik sortzen, edo hilkortasuna edo morbilitatea, aukeratu egin behar da, hori zen
Espainiako gizarteari bidalitako mezua. Payne Fenomenoa beste herrialde batzuetan ere gertatzen dela
ikusita BOSCH MARÍN31, Espainia baino askoz tasa handiagoekin, eta haurren heriotza-tasa handitu
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gabe murriztu dutela ikusita, batek galdetzen du zergatik ez zuen beste grafiko bat aurkeztu Gobernu
Frankistak beste faktore batekin, adibidez, Osasun Zuzendaritza Nagusiaren gastuekin 40.
8. Grafikoa: Geuk egindako grafikoa, 3. taulako datuekin; 1. eranskina eta dokumentua 40; Espainiako polio-kasuen kopurua, datu ofizialak eta
ofiziosoak eta DGSren gastuak

Kontuan hartuta polioaren Morbilitate-tasak, Haurren Heriotza-tasa eta Osasun Zuzendaritza
Nagusiaren gastuen eta Estatuko gastu orokorren arteko erlazioa
9. Grafikoa: Geuk egindako grafikoa, 4. taulako datuekin; 2. eranskina eta. Dokumentua 40; Espainiako morbilitate-tasak, datu ofizialak eta
ofiziosoak, haurren heriotza-tasak eta DGS/GGEren gastuen zerrenda

Horrelako grafiko baten aurrean, Espainiako gizarteak agian pentsatuko zukeen ( galdetzea debekatuta
zegoen), zergatik ez dira baliabide gehiago esleitzen Osasunean, txertaketa masibo bat eginda?
Prebentzioan inbertituz gero, polioaren aurkako txertaketa masibo batekin, beste herrialde batzuetan
bezala, polioaren eta beste gaixotasun batzuen ondoriozko Haurren Hilkortasuna murriztu egingo
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zatekeen. Hala izan balitz, epidemia bera, epidemiaren ondorioak eta erietxeetan nahiz horien
hornikuntzan egin behar izan ziren alferrikako gastuak txikiagoak izango ziratekeen
III.3.- CUTTER GERTAKARIA
Cutter gertakaria da Erregimenak "Salk" txertoa ez jartzeko erabili zuen beste aitzakietako bat. Lépinek
eta beste batzuek ere erabili zuten Salk txertoari izen ona kentzeko, baina kasu honetan horretarako
arrazoiak lehen txertoa lortzeko lasterketarekin lotutako beste batzuk ziren.
TUELLS eta AROSTEGUI41 iruzkinak, “El director del Laboratory of Biologics Control recibió una
serie de llamadas procedentes de California, 5 niños habían sufrido una parálisis en el brazo donde
habían sido vacunados de polio.
En todos los casos la vacuna procedía de los laboratorios Cutter. Al día siguiente la vacuna se retiró
del mercado, pero ya se habían administrado 380.000 dosis en alumnos de 1º y 2º grado. El 7 de mayo
se suspendió el programa de vacunación en todo el país y las exportaciones de vacuna. Se inició una
investigación epidemiológica como consecuencia de la tremenda crisis organizada. Se encontró que
120.000 dosis de vacuna fabricadas por los laboratorios Cutter contenían poliovirus vivo.
Entre los niños que las recibieron se estimó un total de 40.000 casos de polio abortiva (casos leves,
sin parálisis), 51 casos de forma paralítica y 5 muertes. También se produjo un brote epidémico
comunitario con 113 afectados de parálisis en contactos y 5 fallecimientos. Los requerimientos para
la fabricación de vacuna fueron revisados por las autoridades federales, reiniciándose las
inmunizaciones en junio de ese mismo año. Entre 1955 y 1962 se distribuyeron en Estados Unidos 400
millones de dosis vacuna de polio inactivada que provocaron un brusco descenso en la incidencia de
la enfermedad”. Ikusi bideoa:
https://www.elconfidencial.com/
Cutter gertakariak txertaketak geldiarazi zituen 1955eko maiatzean, eta, behin arazoa konponduta,
txertaketa berriz hasi zen 1955eko uztailean. Espainiara ofizialki 1957ra arte ez zen txertorik iritsi, eta
Blanco y Negro aldizkariak 1958an txertoa ez zela segurua gogoratzen jarraitzen zuen. Hori bai,
Osasuneko Zuzendari Nagusiak, García Orcoyen Doktoreak, bere alabei txertoa jarri zien 1957.
urtearen amaieran edo 1958. urtearen hasieran, LVE 15/3 – Martxoa 1958
III.4.- ESPAINIAN PANDEMIARIK IZAN AL ZEN?
Ikus dezagun "EPIDEMIA de POLIOMIELITIS en España en 1950" 42 dokumentuaren izenburua.
Osasun Ikuskari Orokorra zen Pedro González Rodríguez Doktoreak idatzitako dokumentu ofiziala.
Dokumentu honen azterketa sakon batek, 1947-4-8 Aginduarekin79 batera, zabarkeria 1950ean edo
lehenago hasi zela erakusten du. Dokumentuak Poliomielitisaren aurkako borrokaren Batzordeko
kideak izendatzen ditu hasieran, Palanka Doktorea buru da eta bokalen artean Bosch Marín Doktorea
dago (dokumentu honek txertoaren aurretik COVID-19aren antzeko egoera bat deskribatzen du).
Batzorde honen eginbeharren artean daude:
 Dispentsategi nagusi bat antolatzea, polio-kasuak kudeatzeko.
 Isolamendu-zentroak izatea eta ospitaleetan gelak prestatzea.
 Haur-paralisiari (polio) buruzko albisteak zentsuratzea, agintariek ohar ofizialak zabaldu arte.
Prentsan agertzen ari diren albiste alarmistak saihesteko arrazoia. Gainera, kutsatutako
edo inkubazio-prozesuetan dauden pertsonen sakabanatzea saihesteko ( ondo ikasi zuten 19551962ko pandemiarako).
 Ikasturtearen hasiera atzeratzea (ez da ikastaroa etengo udako oporrak gertu daudelako).
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Gazteen eskola-udalekuetarako prebentzio-arauak ezartzea.
Intsektuak akabatzeko kanpaina bat egitea.
Edateko uren eta hondakinen osasun-zaintza.
Igerileku publikoak zaintzea eta, behar izanez gero, ixtea gomendatzea.
Osasun- eta errehabilitazio-laguntza antolatzea, trebakuntza barne.
Arnasgailuak erostea (altzairuzko birikak).
…

Baina zeintzuk ziren 1950eko epidemiaren zifrak? Datu ofizialen arabera eta urrira arte (datu ofizial
guztiak zalantzan jarri behar ditugu III.1 puntuan adierazitakoaren arabera), 1551 Polio kasu (batez
beste 155 kasu) eta 87 heriotza (batez beste 9 heriotza). Madril da eremu zigortuena, 484 kasurekin
(batez beste 48 kasu) eta 26 heriotzarekin (batez beste 3 heriotza). Gainera, datu berberak 1949ko
datuekin alderatzen dira, eta ikusten da morbilitate-tasak probintzia guztietan areagotu direla, eta
probintzia horietako batzuetan epidemia-guneak izendatu dituztela (Madril, Santander, Palentzia,
Pontevedra, Segovia, Ciudad Real, Albacete, Alacant, Bizkaia, Valladolid eta Valentzia).
Datu estatistiko gehiago emateaz gain, Batzordeak honako hau ondorioztatu du:
 Epidemia-agerraldia egoera endemiko baten areagotze gisa hartu behar da.
 1947-08-04ko Ministerio Agindua aldatzen da, polioaren aurkako borroka antolatzeko.
 Madrilgo epidemia-agerraldian, aitortu da prebentzio-neurririk eraginkorrena gaixoak goiz
isolatzea dela, eta, horrez gain, propio, poliomielitikoentzako Ospitale-zentro bat izatea.
 Espainia osorako arnasgailuak erostea gomendatzen du.
 1929koa bezalako epidemia-agerraldi hori bat dator sukar tifoidearekin, edateko uraren
osasun-zaintza estutzea gomendatzen da eta hondakin-gaien arazketa zaintzea.
Interesgarria litzateke aztertzea ea 1955ean kontuan hartu ziren gomendio horiek eta 1947-8-4ko
Aginduan zehaztutakoak; bestela, eta bilakaera ikusita, zabarkeria larria 1950ean edo lehenago hasiko
zen.
Datu ofizialen arabera, 1950ean 1597 kasurekin (batez beste 133 kasu) eta 127 heriotzekin (batez beste
11 heriotza) amaitu zen. Zeintzuk ziren 1. Utzikeria Larriaren (1955-1963) urteetako datuak? Datu
ofizialen arabera, 14693 kasu (batez beste 1633 kasu) eta 1907 heriotza (batez beste 212 heriotza). Eta
1. zabarkeria larriaren garaiko urteko daturik positiboena? Datu ofizialen arabera, 1957an 919 kasu
(batez beste 77 kasu) eta 151 heriotza (batez beste 13 heriotza) izan ziren. Laburbilduz, eta datu
ofizialak erabiliz, 2. Taula daukagu:

ESPAINIA 1950 (10 hilabete)
MADRIL 1950 (10 hilabete)
ESPAINIA (19551963)
ESPAINIA 1957

DATU OFIZIALAK
KASUAK BATEZBESTEKOA
1551
155
484
48
14693
1633
919
77

HILDAKOAK
87
26
1907
151

BATEZBESTEKOA
9
3
212
13

Datu ofiziosoak taulako horiek baino altuagoak dira. Madrilgo datuak epidemia-agerralditzat hartzen
badira, ez dago gehiago esaterik. Palanka doktoreak eta Bosch Marín Doktoreak Espainian ez zela
epidemiarik izan (1955-1962) aldarrikatzen duten arren, bai dokumentu ofizialen irakurketetan, bai
prentsan, Espainiako polioari buruz hitz egiten dutenean, "Epidemia, agerraldi epidemikoa, endemia"
aipatzen dute. Gainera, erreferentzia bibliografikoen irakurketan, egileek ez dute zalantzarik Espainian
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epidemia bat egon zela, hori bai, ez zen Estatu Batuetan edo Eskandinaviako herrialdeetan bezain
indartsua izan, baina ematen dituzten datuak ere ez dira benetakoak, askoz ere txikiagoak dira.
Aipa dezagun 1. Irudia, Diktadurak erabili zuena herritarrek ikus zezaten Poliomielitisaren Pandemiak
ez zuela ia eraginik izan Espainian. Irudiak, mila hitzek baino hobeto adierazten digu Espainian ez
zegoela izurriterik, eta justifikatzen du prebentzio-neurri egokiak ez hartzea (txertaketa masiboa).
Kontuan hartu behar da irudiak 1938tik 1953ra arteko tartea hartzen duela eta, prentsak argitaratzen
duenean, Bosch Marín Doktorea buru zuen espainiar ordezkaritzak 1954ko eta 1956ko
Symposiumetan parte hartu zuela eta 1958koa prestatzen ari zirela, eta, bitarte horretan, AEP eta
OMEk antolatutako hainbat kongresutan ere izana zela. Gero, 1956an, Bosch Marín Doktoreak bere
dokumentuan31 sartu zuenean eta geroago prentsan argitaratu zenean, askoz ere informazio gehiago
zuen gertatutakoaz, gertatzen ari zenaz eta herrialde bakoitzak hartutako batez bestekoez. Gainera,
irudia Blanco y Negro 6 aldizkarian agertzen da, Payne Fenomenoak azaltzen duen zenbaki berean, ez
da kasualitatea, biek elkar osatzen dute eta justifikaezina denaren justifikazio gisa balio dute. Herrialde
bakoitzeko haurren hilkortasunari buruzko datu gehiagorik gabe, herrialde zigortuenak Eskandinavoak
eta Suitza direla adierazten du irudiak; izan ere, ondorioztatu dut haurren hilkortasuna oso txikia dela,
baina, Polioko kasuei erreparatuta, harrigarria da Frantzia Demokratikoa bezalako Europako potentzia
batean haurren hilkortasuna Espainia, Yugoeslavia, Errumania, Bulgaria, Polonia... bezalako
diktaduren oso antzekoa izatea. Zergatik ote da? Akaso Frantziako higiene neurriak txarrak izan ziren
ala beste nazioek aitortzen zituztenak baino Polio kasu gehiago zituzten?
Polioren kasuetako datuak oso onak ziren. Kasualitatea izango da diktaduretan Polioren Kasuak
hutsaren hurrengo izatea? Agian frogatu nahi du Europa hegoaldean ia ez zela Polioren eraginik izan?
Baina, orduan, Polonia?
III.5.- TXERTOA
III.5.1.- Sarrera
POLIOBIRUS ezagutzeko, hainbat artikulu bildu ditu SELLÉSek 45, eta horrek poliomielitisa
ezagutzea errazten du. Emakumeek, nahiz eta izenik ez izan, paper garrantzitsua izan dute
POLIOBIRUSen azterketan, hala deskribatzen dute RAZKIN 68,69 eta MACHO-STADLER70
Ikus ditzagun Espainian "Salk" txertoari oniritzia eman arte jarraitutako prozesuak; izan ere, urte
gogorrak dira, eta gaur egun ere dirauten kalteak ekarri zituen Negligentzia Larria eman zen urte
horietan. Espainiak 1955etik aurrera beste herrialde batzuek bezala jokatu izan balu, Poliomielitisaren
Pandemiaren historia Espainian Eskandinaviako edo Suitzako historiaren oso antzekoa izango
zatekeen, adibidez.
Espainia, herrialde askorentzat susmagarria den Diktadura bat, Mussoliniren faxistekin eta Hitlerren
naziekin izandako lankidetzagatik, AEBen eskutik mundura zabaltzen da, Europako hegoaldean duen
posizio estrategiko-militarrari esker. Irekiera honek, nazioarteko ekitaldietan parte hartzea dakar,
adibidez, Poliomielitisaren aurkako borrokaren Europako Elkartean (EPA), zeinetan Espainiaren
ordezkaritzaren buru Bosch Marín Doktorea Lehendakariorde izatera iritsi zen. Espainia ekitaldi
horietara joatearen helburua da Poliomielitisaren aurkako borrokaren aurrerapenak bertatik bertara
ezagutzea (Espainian aurrerapen horiek aplikatzeko uste dugu), polioaren pandemiaren aurrean
Espainiak bizi duen egoerari buruzko informazioa ematea eta munduari oparotasun-irudia eskaintzea,
Francisco Francoren Diktaduraren ahaleginei esker.
Hasiera-hasieratik, EPAn bi gai nabarmendu behar dira: txertaketa eta berreziketa-errehabilitazioa.
Izan ere, birologikoa eta ortopedikoa diren bi talde sortu ziren, eta biak EPAko batzorde zientifikoaren
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kontrola izateko borrokatu ziren. II. Symposiumetik, 1954tik, Bosch Marín Doktoreak EPAn parte
hartzen du, talde birologikoan (Pediatra bat Birologoen artean), baina 1964ra arte ez zen Florencio
Pérez Gallardo Birologoa talde birologikoan sartu, eta orduan hartu zuen Espainiak txertoa. Ordura
arte, espainiarren parte-hartzea oso aktiboa izan zen talde ortopedikoan, Madrilgo Symposiumean,
PORRAS eta …8 ikus daitekeenez. Hori izan daiteke Espainiak "sendatzeko eta hezteko" egiten duen
apustuaren arrazoia, eta ez "txertatzekoa". Diktaduraren apustua gehiago izan zen "elbarriak"
tratatzeko osasun-zentroetan "gastatzea", "Elbarriak eta hildakoak" prebenitzeko "inbertitzea" baino
(hori ez zen gertatu 1963ra arte, zortzi urte galdu baitziren, eta horrek milaka "elbarri eta
hildako" eragin zituen).
10. Grafikoa: Norberak egindako grafikoa, 4. taulako, 2. eranskineko eta dokumentu 17 datuekin egina. Morbilitate-tasa, 100.000 biztanleko,
hainbat herrialderen eta Espainiako datu ofizial eta ez-ofizialen artean

Poliomielitisaren aurkako borrokaren norgehiagoka, funtsean, AEBen, Frantziaren, Suediaren,
Danimarkaren eta Hegoafrikako Errepublikaren artean jokatu zen, txerto bat lortzen lehena nor izango
zen ikusteko. Bestela esanda, txertoa patentatzeak, fabrikatzeak eta merkaturatzeak dakartzaten ospe
nazionala onura ekonomikoak zeinek eramango zituen. Espainiak kontu honetan zuen betebeharra
"une egokian toki egokian egotea" zen, eta beharrezko baliabideak planifikatzea, txerto irabazlea
eraman ahal izateko eta Espainiako haurrei ahalik eta azkarren aplikatu ahal izateko. Zailtasuna zera
zen, laborategiek beren garapenak Symposium eta Kongresuetan partekatzen bazituzten ere, horietako
bakoitza bere txertoa beste modu batean garatzen ari zela, horrek esan nahi du irabazle bat egongo zela
eta prestigioa pertsona batek, laborategi batek, txerto mota batek eta nazio batek eramango zuela, eta
gainerakoek “ohore” izango zutela bigarren mailako izatea. Adibide gisa, Frantzia Lèpinerekin eta
AEB Salkekin, OMEko adituen Genevako bileran edo Boloniako IV. Symposiumean izandako
norgehiagoka edo baita herrialde beraren barruan ere, AEBetan, Salk eta Sabin artean LOPEZ 43. Txerto
irabazlea Pittsburgeko Unibertsitateko Jonas Salk estatubatuarrarena izan zen, txertoa patentatu ez
zuena. Polio pasa eta bizirik irauten duen pertsona izanik, eskerrak eman nahi dizkiot Jonas Salk
Doktoreari, baita honako Doktore hauei: Albert Bruce Sabin, Annie Jean Macnamara, Dorothy
Millicent Horstmann, Erwin Popper, Frederick Chapman Robbins, Hilary Koprowski, Isabel
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Morgan, Jean Pierre Lépine, John Franklin Enders, John Kolimer, Karl Landsteiner, Maurice
Brodie, Paul Lewis, Simon Flexner y Thomas Huckle Weller, guztien lanari esker lortu baitzen
POLIOBIRUSa garaitzea.
III.5.2.- Txertaketa
Azter dezagun zer gertatu zen urte hauetan, batez ere PORRAS, BÁGUENA, BALLESTER eta DE
LAS HERAS36 agiriak, prentsa, BOSCH MARIN31, OME44 erakundearen 2. txostena eta EPEEuskadiko Polio Elkartea, ERAIKIN KZ11 erakundearentzat egindako ikerketak erabiliz. Kontu
garrantzitsuenetan, beste dokumentu batzuei buruzko erreferentziak gehitzen joango gara.
OMEren Poliomielitisean Adituen Batzordeak 1953an egindako lehen bileran aztertu zen "Salk"
txertoaren egoerari buruzko txosten sakona. "Salk" txertoaren egoerari buruzko informazioa
Espainiako agintariek dute, gutxienez 1953tik, eta esan dezakegu Bosch Marín Doktorea buru duen
Espainiako ordezkaritza leku egokian dagoela une egokian, baina geroko gertaerak ikusita, Espainiako
ordezkaritzaren arrakasta propagandarena izan zela. Nazioarteko foroetan Poliomielitisak Espainian
duen eragin txikia azaltzea, bai eta Frankismoaren Diktadura osasungintzan lortzen ari zen lorpen
handiak ere, haurren hilkortasuna murrizteko adierazlea baitzen.
1954, badugu Salk txertoa, AEBn esperimentalki probatzen dena. 1955ean Espainiako prentsak
Poliomielitisaren amaiera iragarri zuen, 1955-4-25eko 642 zenbakidun NODOan ere, Espainiako
familiek espero zuten albistea iragarri zen. Erromako III. Symposiumean (1954), Espainiako
Ordezkaritzak Salk doktorearen lanak ezagutzen ditu, eta frogatzen du ez dela kaltegarria, eraginkorra
dela, iraupen mugatua duela eta oraindik gehiago ikertu behar dela emaitzak ezagutu arte. Gainera,
Payne Fenomenoa ezagutzera ematen da.
1955eko apirilean, estatubatuarrek, proben arrakastaren ondoren, txertaketa masiboa egingo zutela
iragarri zuten. Espainiako prentsak dagoeneko iragarri du txertoaren arrakasta, eta herritarrei jakinarazi
die laster iritsiko dela Espainiara; izan ere, AEBko Gobernuak iragarri du herrialde lagunei bidaliko
diela, besteak beste, Espainiara. Palanka Doktorearen esanetan, Espainian txertoa egiteko lagin batzuk
iritsi ziren (zenbat, noiz eta zertarako?), Wylie jaunaren txostenak baieztatzen duen beste gezur bat, "EZ
ZUTEN ESPAINIAN EKOIZTEKO ASMORIK" 3. eranskina.
1955ean bertan, Cutter gertakaria baino egun batzuk lehenago, prentsak euforiari eusteko mezuak
igortzen ditu. Palanca Doktoreak esaten du prezioa oso altua dela, eta Espainian polioaren eragina oso
txikia dela.
Cutter gertakaria iritsi da, eta 3 hilabetez bertan behera geratu da txertaketa-programa, harik eta frogatu
zen arte txertoak ez zuela akatsik, Cutter laborategiak huts egin zuela baizik. Txertaketa-programari
berrekin zitzaion. 1955eko uztailean gaude, baina Gobernuarentzat Cutter gertakaria aitzakia ezin
hobea da txertaketa alboratzeko; beste argudio bat txertoaren fidagarritasunik eza da.
Espainiako Enbaxadore Areilza jaunak (Motricoko Kondea) bidalitako idatzagirien bidez, jakin
badakigu Gobernuak bazuela Cutter kontuaren berri. Informazio horretan, apirilaren 13an, Areilza
Jauna saiatzen da Gobernuak duen txertoa erosteko gogoa itzaltzen saiatzen da. Horren oinarria da
AEBek ezin izango dutela nahikoa txerto sortu bertako haurrei txertoa jarri ahal izateko, eta, beraz,
oso zaila izango dela esportazio-lizentzia lortzea, nahiz eta dagoeneko Kanadan eta Erresuma Batuan
fabrikatzen ari diren. Era berean dio inokulazioaren kostua, guztira, 86 dolarrekoa izango dela.
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Dokumentazio berean, Areilza Jaunak iragarri zuen Frantziak antzeko txerto bat duela, fabrikatzeko
errazagoa, merkeagoa, baina ekoizpen mugatua duena.
1955eko apirilaren amaiera aldera, Estatu Batuek Espainiak "Salk" txertoa gara dezan nahi dute
IRUJO46 eta, horretarako, David S. Wylie izendatzen dute, Espainiako laborategiekin
harremanetan jartzeko, Espainiako teknikariak AEBetara bidaltzeko eta ondoren, Espainian
ekoizteko estatubatuarren laguntzarekin. Wylie jauna Laboratorios Vekar, Laboratorios Reunidos
SA, Biologia eta Sueroterapia Institutua (IBYS) eta Llorente Institutuarekin harremanetan jarri zen.
Wylie jaunak ez zuen arrakastarik izan. Vekar eta L. Reunidos ez zuten interesik agertu 3.
eranskinean. IBYSek esan zuen urteak zeramatzala polioaren aurkako txertoa ikertzen eta hori
lortzeko gertu zeudela eta ez zutela ezer ikasi behar AEBko laborategi batetik ( zein txertori buruz ari dira?).
Azkenik, Madrilgo Llorente Institutuak interesa agertu zuen, baina ez da informazio gehiago lortu.
Wylie jaunaren txostenaren arabera, Espainiako agintariek ez dute interesik txertoa Espainian
ekoizteko
1955ean, Estatu Batuetako Merkataritza Sailak beste herrialdeek esportazio-lizentziak eskatzeko
jarraitu beharreko araudia jasotzen duen dokumentu bat idatzi zuen. Dokumentu horretan, besteak
beste, AEBek txertoak ekoizteko dituzten arazoak ikusten dira, eta herrialde lagunentzako kuota
ezartzen da. Lizentzia horiek emateko, besteak beste, bi irizpide hauek ezartzen ditu: Polioren eragin
handia eta txertaketarako programa bat. Espainiak ez ditu bi irizpide horiek betetzen: Espainian
intzidentzia txikia aldarrikatzen ari direlako eta ez dagoelako txertaketa-planik. Txertoak bidaltzeko
planean, Merkataritza Delegatu Nazionalak neurriak hartzea eskatzen die lagunak diren herrialdeetan
dauden Ipar Amerikako Enbaxadei eta Militar Basei txertoaren banaketak hornidura arazoak izaten ari
direlako. (Espainiako base militarretan goi mailako ofizialen seme-alabei txertoa jarri ote zitzaien ikertu beharko
litzateke). 1955eko uztailetik aurrera, Espainian bizi diren amerikar herritarrak, txertoa jaso dezakete
IRUJO46. Bartzelonan lau zentrori eman zitzaien baimena: “Hospital Clínico, Hospital Municipal de
Infecciosos, Casa de Maternología y la Casa Provincial de Maternidad” ( zentroetatik kanpoko zibil
espainiarren seme-alabei txertoa jarri ote zitzaien ikertu beharko litzateke ). Hala, 1955ean, Estatu Batuek
txertoak bidali zituzten euden herritarrentzat (zibilak eta militarrak).
1955. urtearen amaieran Stockholmen egindako bileran ezagutzera eman zuten "Salk" txertoak
AEBetan izan zuen arrakasta.
1956ko albisteen arabera, Espainiako OZNn Pérez Gallardo Doktoreak txertoa ekoizteko ahaleginak
bideratu zituela pentsa genezake: OMEko birusetan aditua den Morgan Doktorearen bisita, Koprowski
Doktorearen hitzaldia eta entseguetarako lehen tximu-partidaren etorrera, baina ez dugu berririk
aurkitu.
Bolognako Symposiumean, 1956ko irailean, "Salk" txertoa bermatzen da, Cutter gertakarian
gertatutakoa ez dela berriro gertatu argitaratzen da, 100.000.000 umeri jarri zaie txertoa, kaltegabea
eta eraginkorra da, baina ikertzen jarraitu behar da. Gomendatzen da txertoa jartzea Polioak eragin
handia duen herrialdeetan, baliabideek eta inguruabarrek horretarako aukera ematen badute, baina
baita infekzioa areagotu zezakeen Payne Fenomenoa kontuan hartzea ere.
1956ko azaroan, Bosch Marín doktoreak Madrilgo Pediatria Elkartean deklaratu zuen, Lépine
doktoreak esandakoari erreferentzia eginez, "el fracaso de las clásicas medidas higiénicas frente a la
Polio obliga a fijar la atención y la esperanza en la vacunación contra la misma …” Ez dezagun
ahaztu 1956ko azaroan gaudela, Cutter gertakaria 1955eko uztailean argitu zela, eta Areilza
Enbaxadoreak gutunak bidali zituela, Cutter gertakaria konponduta zegoela jakinaraziz. Payne
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Doktoreak Bosch Marín Doktoreari esan zion: "dado el estado actual de la vacunación, difícilmente
haría la vacuna más de lo que hace la naturaleza con la inmunización espontánea" eta Bosch Marín
Doktoreak errematatu zuen: "no es aconsejable las vacunaciones totales en la población, si no dejar
en libertad y bajo la responsabilidad exclusiva de la familia y del médico tal como se hace en Francia".
Adierazpen "ofizial" honekin, Espainiak, 1956tik aurrera, polioaren aurkako txertaketa
masiborik ez egitea erabaki zuela baieztatzen da, Boloniako Symposiumak txertoari eman zion
bermea ezagutu arren, eta POLIOBIRUSaren aurkako itxaropen bakarra txertaketa dela
jakinda. Haiek espero zuten Talde edo Komunitate Immunitateak konponduko zuela
Espainiako Polioaren arazoa
1955etik 1958ra bitartean txertaketa-jarduera puntualak izan ziren, hala nola herrialde batzuetako
gobernuek (AEB, Kanada) edo ekimen pribatuek egindako dohaintzei esker. 1958tik aurrera
egindakoek, publikoak izan arren, ez zuten zabalkunderik izan, eta doakoak izan ziren soilik
ongintzako subsidiarioak zirenentzat" RODRÍGUEZ SANCHEZ33,77.
1957ra iritsi ginen, Salk txertoak ofizialki Espainiara iritsi ziren urtera, eta badirudi egoera ez zihoala
aurreikusi bezala, pandemia handitzen ari zen, eta Gobernu Frankistak txertoaren alde egiten zuela
zirudien, baina bere seme-alabak bakarrik txertatzearen alde. Urrian txertoak Espainiara iritsiko direla
iragarri dute, eta "borondatezko" lehen immunizazio kanpaina iragarri dute.
Txertoa lortzeko Espainiako Enbaxadaren eta Espainiako Kanpo Arazoetako Ministerioaren arteko
lanak 1957ko otsailean hasi ziren. Bertan, 4. eranskineko, txertoen 2000 dosi eskatzen dira
(Osasuneko zuzendari nagusi Palanca Doktoreak 1956ko abuztuko prentsan15/2-ABC aipatzen dituen eta
borondatezko txertaketetarako ziren 3.000 dosien parte al dira?) "para satisfacer el deseo de nuestros
clínicos pediatras y de algunos familiares que así lo vienen solicitando desde hace tiempo".
Martxoaren 7an, Enbaxadak txertoak inportatzeko dituen arazoen berri ematen du, baina kopuru
txikiak direnez, laborategiek gomendatzen dute eskaera Enbaxadaren ziurtagiriarekin etortzea.
Ziurtagiri horrek zehazten du ez direla merkataritza-erabileretarako izango, eta erabilera ofizialetarako
eta ikerketarako izango direla. Enbaxadak uztailean egiten du eskaera. Abuztuaren 6an, Enbaxadak
agiri bat jaso zuen, Ministerioak eskatuta atxikita dagoen eskaerari erreferentzia eginez, 2000 dosi
eman beharrean 45000 anpoila izan zitezen (22000 Parker Davisi eta 23000 Elly Lilyri). Badirudi
zailtasunak daudela eskaera horiek izapidetzeko, eta Enbaxadak, informazio-ondorioetarako,
Kanadatik egiteko aukeraren berri eman du. Urriaren 10ean Ministerioak berretsi egin zuen eta
aurreikusitako 45000 dosiak izapidetzeko eskatu zuen. Areilza enbaxadoreak urriaren 14an eta 24an
egin zituen eskaerak, baina 46000 anpoila, (23000 + 23000) dira. Azkenik, txertoak urriaren 27an
iritsi ziren Espainiara, baina 46000 anpoila horiek ala beste batzuk dira iritsi zirenak? Hasiera batean,
46000 horiek, 1956an, 3.000 izango ziren borondatezko txertaketetarako, ondoren, 2000 izatera pasa
ziren 1957an, eta, azkenik, 1.000 izango ziren? Eta hauek ez badira, zenbat iritsi ziren eta nola kudeatu
ziren?
Aurreko puntuan deskribatutako guztia gertatzen zen bitartean, uztailaren 2an Ministerioak honako
hau jakinarazi zion Enbaxadari: "Reservado: DGS necesita urgentemente 1000 dosis, repito mil
vacunas Salk anti-poliomielítica. Dada …. Gabinete diplomático” Abuztuaren 23an, Areilza jaunak
telegrama bat bidali zuen "Parker Davis anuncia expedición avión hoy. …. gabinete diplomático”
1.000 txerto horiek 593,4 $ balio izan zuten. Beraz, lehen txerto "ofizialak" abuztuaren 24an
Espainiara eraman zituzten 1.000 txerto horiek dira (herritarrei eta prentsari ezkutatuta eta
balija diplomatiko bidez), ofizialki eskatutakoak baino bi hilabete lehenago eta ofizialki kudeatzen
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ari ziren 46.000 anpoiletatik 4. eranskina. Zer dakigu "nuestros clínicos pediatras y de algunos
familiares" txerto horiei buruz?
1958, Madrilen V. Nazioarteko Symposiuma egingo den urtea, irailaren 28tik urriaren 1era,
nazioarteko erakusleiho handi bat diktadurarentzat, eta, era berean, lehen txertaketa-kanpainak
iragartzen diren urtea. Kanpainak ez ziren ez doakoak ez unibertsalak izan, eta herritarrak hiru taldetan
banatu ziren: ongintzakoak, doako txertaketa eman zitzaien; ekonomikoki ahulak, dosiko 3 pezeta edo
guztizkoaren 9 pezeta ordainduko zituztenak; eta dirudunak, dosiko 9 pezeta edo guztizkoaren 27
pezeta ordainduko zituztenak, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ33. Iragarri da orain arte, 1958ko urrian,
200.000 umeri jarri zaiela txertoa (zer txertorekin?), eta 15 urtetik beherako haurrentzat txertaketa
"masiboak" hasiko liratekeela, 7.000.000 haur inguru. Zenbat txertorekin hasiko ziren, txertaketa
masibo hori nolakoa izango zen eta zenbat denboran? Propaganda hutsa
1958 eta 1963 artean, txertaketaren kudeaketa oso eskasa izan zen.Txertoa jartzeko orduan, Osasun
Zuzendaritza Probintzialei utzi zitzaien ekimena, eta deskoordinazio handia egon zen, adibidez, Euskal
Autonomia Erkidegoan, Araban, zehazki, 5. eranskinean. 1959an, Espainian polio-intzidentzia gehien
egon zen urtean, 300 dosi baino gutxiago eskatu ziren eta guztiak ez ziren erabili, 30 dosi itzuli ziren
iraungita. Gainera, Buruzagitzaren eta Zuzendaritzaren arteko komunikazioek erakusten dute ez
zekitela zehazki zenbat umeri jarri behar zitzaien txertoa probintzian ERAITEN KZ 11 eta 5.
Eranskina. AEBetako eta Kanadako laborategi eta gobernuen dohaintzak izan ziren, biztanleriaren
sektore batzuei txertoak jartzeko. 1958-1962 aldian 1.000.000 umeri jarri zitzaiela txertoa uste da,
7.000.000 umeetatik oso urrun, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ33.
Bosch Marín Doktorea 1955 baino lehenagotik zegoen Polioari buruzko bilera guztietan, eta, beraz,
Polioaren pandemiari ekiteko nazioarteko planak ezagutzen zituen. Hala ere, 1962ko txertaketaplanaren porrotarekin, 7 urtetan egia ezkutatzen aritu zirela frogatu zen, ez baitzuten jakin edo ez
baitzuten nahi izan edo ez baitzieten utzi "Salk" txertaketa masiboa eta doakoa planifikatzeko behar
ziren egitura birologiko, epidemiologiko eta serologikoak ezartzen. Pérez Gallardo Doktorearekin,
1963an, Espainian sartu zen birologia, eta, azkenean, modu aktiboagoan parte hartu zuen AEPko
birologia-taldean, eta "Sabin" txerto-planari ekin zitzaion, behin betiko plana izango zena. 1963an,
Espainiako Polioaren aurkako borrokan beste fase bat hasi zen, berehalako arrakasta izan zuena, baina
hasierako bultzada horrek 1965etik aurrera behera egin zuen eta Espainian Polioa deuseztatzea 25 urte
atzeratu zuen. NÁJERA56
III.6.- KOSTUA
1955etik aurrera txertoa masiboki eta doan ez jartzea justifikatzeko gehien erabiltzen den argudioa
honako hau da: Kostua. Garestia omen zen txertoak erostea, edo Espainian ekoizteko behar diren
baliabideetan inbertitzea, edo behin txertoak eskuratu edota ekoitzi ondoren, 7.000.000 haur edo
3.500.000 haur txertaketa kudeatzea. Nire iritzia da, kostua faktore garrantzitsua bada ere, Diktadurak
ez zuela inoiz asmorik izan txertaketa masiboak eta doakoak egiteko, eta "talde-immunizazio" bat
egotea nahi izan zuela, baina Diktadurako goi-kargudunen senideak eta mezenasak "Salk" txertoarekin
babestuta. Bien bitartean, Polioa zuten pertsonak tratatzeko Sanatorioak sortzeko eta euren
ekipamenduarekin hornitzeko inbertitzen zen. Beraz, sanatorioetan eta ekipamenduetan kostua handia
izan zen, baina, harrigarria bada ere, kostu hori ez zuten halakotzat hartu ( agian, diktadurako "mezenasei"
errazagoa zitzaien "onurak" lortzea, kontrol gutxiago izatea eta gardentasun gutxiago izatea ospitale-eraikinak eta horien
ekipamendua eraikitzearekin, txertaketa masibo baten kudeaketa integralarekin baino. Interesgarria izango litzateke
Poliomielitikoentzako erietxeen kudeaketa integralari buruzko azterketa bat egitea).
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III.6.1.- Txertoa
Bibliografia aztertuz gero, txertoen kostuari buruzko datu ezberdin asko daude. Beraz, ez du merezi
luze jardutea gai honi buruz. Nire ustez, txertoa, anpoila eta dosia kontzeptuak eta txertoa hartzeko
garaia nahasten dira, eta kopuru desberdinak sortzen dira.
III.6.2.- Txertaketa
Txertoaren kostuaren ideia orokor bat izateko, RAMÍREZ 19, NÁJERA56 eta LEÓN eta
ECHEVARRÍA17 erabiliko ditut.
RAMIREZek, "Sabin" txertoaren kanpaina aipatu du. Kalkuluen arabera, txertoaren kostua
(inbertsioa) 40.000.000 pesetakoa da. 8.300 haur gaixotu eta 620 hiltzea saihestu zuela uste du. 40
urtetan gaixotu ez ziren eta hil ez zirenen ekoizpena 3.000.925.600 pezetakoa dela kalkulatzen da.
Beraz, txertaketa-kanpainan egindako inbertsioa oso inbertsio ona izan zen epe luzera.
NAJERAk, "Sabin" txertoaren kanpaina ere aipatzen du, 40.000.000 pezeta kostatu zen (inbertitu zen)
200.000.000 pezetako osasun-aurrekontu osotik (% 20) eta 3.000.000.000 pezetakoa izan ziren
ebaluatutako onurak.
LEÓN eta ECHEVARRÍAn ustez, datu ofizialak erabiliz, txertoa 1956an hasi zenean, txertoa % 90eko
eraginkortasunarekin, 1.600 heriotza eta 12.000 kasu saihestuko ziren, eta 1957an hasi izan balira,
1.300 heriotza eta 10.000 kasu saihestuko ziratekeen (betiere datu ofizialekin alderatuta). AEBetan,
1955 eta 1961 artean, txertaketa-kanpainek 333.000.000 $ inguru aurreztu zizkioten Ipar Amerikako
gizarteari, eta Salk eta Sabin txertoen garapenaren bateratuaren kostua 6.000.000 $-koa izan zen.
Ramirezen datuak beste datu horiei aplikatzen badizkiegu, kontuan hartuta ekidingo ziren heriotzak
eta gaixoak, Espainian 1956an txertaketa masiboan egin beharreko inbertsioa (ez gastua) oso
errentagarria izango zen.
2016an egindako azterketan, MARTEL-ek52 frogatu zuen txertoetan inbertitzen den dolar bakoitzeko
estatuak 44 dolar aurrezten dituela osasun publikoko gastuen murrizketari esker. Era berean pertsona
gaixo batek dakarren kostua ere aurrezten da. Azterketak, onurak neurtzeko, hainbat aldagai hartu
zituen kontuan, adibidez, ezintasunak edo bizi-kalitateak baldintzatutako bizi-urteak. Txertaketarik
gabe, gobernuek galdu egiten dituzte gizartean lan egiten duen pertsona baten diru-sarrera fiskalak;
gainera, hartutako gaixotasunaren ondoriozko desgaitasuna garatzeko arriskua dago.
Ikuspegi ekonomiko batetik egindako azterketa batean, zein da herritar guztiei txertoa jartzearen
kostua? Galderak tranpa du. Galdera izan beharko luke: Zeintzuk dira herritar guztien txertaketan
inbertitzearen onurak? Egia esan, kostuari buruz galdetzen duten guztiek badute erantzunaren berri,
eta alderdi teknikoak, informazio-manipulazio interesatuak, osasun-kudeaketarekin arazoak, …, eta
Txerto-kontrakoaren zarata gehituz, argudio hori erabiliko da herritarrak konbentzitzeko ez dela
beharrezkoa, arriskuak dituela eta txertaketa masiboa oso garestia dela. Gauza bera gertatu zen
polioaren pandemiarekin, eta espero dezagun Espainian gertatzen diren hurrengo pandemiekin berriro
ez gertatzea.
BORONAT16ren dokumentuak berreziketa-errehabilitazioak dakarren "kostuaren" ideia bat egiteko
erietxe baten proiektua erakusten digu (prebentziorik ezaren gastua) eta dokumentuak desgaitasunak
sortzen duen konparaziozko bidegabekeriari buruzko ikuspegi bat ematen du. JIMÉNEZ eta
HUETEn55
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IV.- EZTABAIDA
Datu horiekin egiaztatutako 1958 eta 1959 Blanco y Negro 6,14/1 aldizkariaren irakurketak honako hau
adierazten du:
 "Ez dago Polioaren epidemiarik". Polioko izurritea egon zen, baina ez zituzten ezagutzen
Polioko Kasuen eta Espainiako Polioak eragindako heriotzen benetako datuak. 1955a baino
lehen Frantziako estatistikekin argitaratutako datuen banaketa erabili zen argi uzteko
Espainiako Polio Kasuak ez zirela arazo kezkagarria, eta gertakari hori erabili zen gastu bat
egiteko konpromisorik ez hartzeko txertaketa masiboak eta doakoak egiteko baliabide
nahikoak dituen plan bat ez ezartzeko, hau da, ez prebenitzeko.
 "Zentsura eta desinformazioa". Gobernuari interesatzen zitzaiona soilik jakinarazteko erabili
zen prentsa: kasu faltsuei buruzko datuak eskaini, Salk txertoaren eraginkortasuna zalantzan
jarri, amei seme-alaben segurtasunaren errua egotzi, "Sendabidea" eskaini erietxeetako
tratamenduen bidez, nahasmena sortu, asmo txarreko azalpen grafikoak erabili, Espainian
polio-kasuak asko ez zirela eta herritarrei txertoa jarri behar ez zitzaiela justifikatzeko, eta
Erregimenaren lorpen handiak Haurren hilkortasun Tasak erakutsita eta Gobernua erne eta
prest dagoela esanda herritarrak lasaitzeko. "Zenbat eta polio kasu gehiago, orduan eta albiste
gutxiago”
 "Zure seme-alabei txertoa jarri behar diezu". Ezin zen txertorik jarri:
1. Espainian ez zegoen txerto (Salk) nahikorik 1962 arte (Sabin).
2. 1962ra arte, ez zegoen txertaketa egiteko baliabide teknikorik ezta giza baliabiderik ere.
Eta 1962tik aurrera, eta OMEren aholkulariaren txostenaren arabera, nahiko
eztabaidagarria da osasun-erakundea egokiena izatea txertaketa masiboak egiteko.
3. 1955ean ez zen Salk txertoa Espainian sortu nahi izan iparramerikarren
aholkularitzarekin.
4. Mediku baten oniritzia behar zen txertoa hartzeko.
5. 1962ra arte, txertoak ahal bezala lortu eta erosi behar ziren.
6. 1959ra arte, txertoa europarrentzat ez oso eraginkorra, zalantzazkoa eta iraupen
laburrekoa zela zabaldu zuten.
 "Babesa ez da erabatekoa, baina berme asko eskaintzen ditu haren ondorioek irauten duten urte
eta erdian". 1954an Erroman txertoaren emaitzak aurkeztu zirenetik, Espainiak, Symposium
eta Kongresu guztietara joaten zen (Bosch Marín Doktorea izan ohi zen ordezkaria), beraz,
Salk txertoaren bilakaeraren berri bazuen. Washingtongo Enbaxadorearekin, Areilza
Jaunarekin (Motricoko Kondearekin), izandako korrespondentziaren bidez, 1955etik
ezagutzen zuten AEBko txertaketa masiboen bilakaera, eta horrek eragina izan zuen Cutter
gertakariarekin eta AEBek 75 herrialde laguni, Espainia barne, Salk txertoa eskaintzeko
zituzten planekin.
 "Haurren hilkortasunak behera egin ahala, paralisi-epidemiek gora egiten dute" Payne
Fenomenoa da. Payne Doktoreak egindako azterlan baten ondoren betetzen da, eta Erroman
aurkeztu zenean, Espainiako Ordezkaritzak bere egin zuen adierazpen hori eta itsu-itsuan,
1963. urtera arte, loroa balitz bezala errepikatu zuen. Gaur egun, fenomeno hori Pandemiekin
eta, bereziki, Polioarekin lotzen da. Guztiei ahazten zaiena zera da, Payne Doktoreak esan zuela
ere, 50eko hamarkadako polioaren kasuan, fenomeno hau ez dela gertatzen txertaketa masibo
batekin. Gainera, inork ez du aipatzen Polioaren Pandemian, giza baliabideak, baliabide
ekonomikoak eta materialak esleitzen ez badira, polioak eragindako Hilkortasun- eta
Morbilitate-tasak handitzen direla (edozein Pandemiarentzat ere balio du). Osasun-gastuak eta
polio-kasuen gehikuntza ez dira erlazionatzen. Txertorik ez hartzea justifikatzeko, errua
gurasoei leporatzen zaie; izan ere, Gobernuak polioaren aurka borrokatzeko dirua gastatzen
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badu, beste gaixotasun larri batzuk areagotzeak ekarriko lituzkeen ondorioen erantzule egingo
lirateke.
"Inmunitate espontaneoa" Estrategia argia zen ( V. Symposiumera arte), gezur sekuentzia bat egin zen: hasi
"Espainian ez dago polioaren epidemiarik" eta "borondatezko txertaketa selektibo batekin" amaituko
zena, eta erdian, herritar gehienentzat "talde babes edo talde-inmunitate bat" egongo zen itxaropena
izan (COVID-19 eta Erresuma Batua gogora etortzen zaizkizue?). Paralisia duten kaltetuentzat: "Ospitaleko
arreta (arnasketa/traumatologia), errehabilitazioa (psikologikoa/ortopedia) eta berreziketa (onarpena/ahalegin
pertsonala/borroka-izpiritua)" Talde-immunitateak lau fase izan zituen:
1. Talde-immunitate "espontaneoa" edo biztanle guztiak txertatu gabe. 1955a baino
lehenagotik 1963ra arte irauten du, eta 1955etik "immunitate puntualakin" eta 1957tik
“immunitate mistoarekin" bizi da.
2. Talde- immunitate "puntuala". Esanguratsua ez den kopuruan txertatutako
pertsonen kopurua. 1955ean hasten da, "Salk" txertoa agertu zen urtean ( ez dakigu
zenbat izan zitezkeen ). "Txertaketa-jarduera puntualak" izan ziren, hala nola herrialde
batzuetako (AEB, Kanada) gobernuek egindako dohaintzak, nola ekimen pribatuak
(doakoak izan ziren) RODRÍGUEZ SÁNCHEZ77. Pertsonen txertaketa "puntualak" izan
ziren, eta, beren estatusagatik, txertoa beren kontura erosi ahal izan zuten BLANCO Y
NEGRO6, baita Espainian jarduten zuten multinazionalen bidez lortu ahal izan zuten
(ez ziren doakoak). Espainian bizi ziren pertsona iparramerikarrei edo Ameriketako
erakunde eta base militarretan edo base militar mistoetan lan egiten zutenei jarri
zitzaien txertoa.
3. Talde-immunitate "mistoa" (% 80 espontaneoa eta % 20 txerto-hartuak). Bi
zatitan banatuko dugu:
 1957-1958, "Boluntarioen" txertaketa hasi zen ( gure kliniko pediatrak eta senide
batzuk), hau da, Erregimeneko goi-kargudunen seme-alabentzat. (Ez dakigu zenbat
izan ziren, ezta doakoak izan ziren ala ez. Baina gutxienez 47.000 txerto edo 423.000 dosi edo
141.000 txertoak izan zituzten, % 2) 4. eranskina

 1958-1963, txertaketa "selektiboa" hasi zen, eta zati hauek egin ziren:
ongintzakoak (doako txertaketa batekin ), ekonomikoki ahulak direnak (9 pezeta
txertoagatik) eta dirudunak (27 pezeta txertoagatik). Gainera, 1962an doanekoa zen
txertaketa-plana hasi zen, Lan Ministerioarena, SOE gaixotasun-asegurua
duten langileen seme-alabentzat. (1.000.000 haurrek hartu zuten txertoa, edo haurren %
14k) RODRÍGUEZ SÁNCHEZ33
4. Talde-immunitatea, "Txertotakoak" edo txertatutako biztanleen % 80 baino
gehiago. 1963an hasi zen, "Sabin" txertoaren txertaketa masiboarekin eta doakoarekin,
gaur egunera arte. Bertan, Espainiako biztanleen % 95ek baino gehiagok
poliobirusaren aurkako txertoa jaso du ( 1965etik 1975era bitartean, 2. Zabarkeria larria gertatu
zen) RODRÍGUEZ SANCHEZ33
 "Altzairuzko birikak. Lehenik, arnasa hartu" Igerilekuak, altzairuzko birikak eta abar dituzten
erietxe eta instalazioetan dauden polioa duten ume zoriontsuen propaganda egin zen. Polioa
duten eta ez duten haurren gurasoak lasaitzeko esaten zitzaien gaitza ez zela hain larria,
instalazio egokiak, mediku eta zaintzaile profesional bikainak badirela umeak zaintzeko,
errehabilitatzeko, sendatzeko eta, azken finean, gizartean integratzeko. Prebentzio
selektiboaren aldeko apustua egin zuten, "Borondatezko eta doakoa ez den txertaketa" eginez
diktadurako goi-kargudunentzat, mezenas eta pertsona oso aberatsentzat. Gainerakoei,
kirurgia-teknikak, arnasgailuak (altzairuzko birika nahikorik ez izateagatik zein haur biziko
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zen edo zein hilko zen aukeratu behar izan zuten medikuek ANSEDE 80), teknika ortopedikoak
eta errehabilitazio-teknikak zegozkien. Polioa duten haur pobreen eta umezurztegietako
batzuk, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ eta GUERRA47 traumatologia-kirurgian esperimentatzeko
erabili izan ziren (kaltetutako gorputz ataletan esperimentatzeko kirurgia berriak ). Beste batzuk gurasoen
baimenik gabe operatu zituzten aparatu ortopedikoekin probak egiteko, errehabilitazioteknikak aztertzeko, seruma sortzeko, odola ateratzeko, polioaren aurkako medikamentuen
probak egiteko, … Azken batean, giza akuriak izan ziren; inoiz inork ez zizkien eskerrak eman
ezta egin zieten kaltea kitatu ere. (Zenbat gastatu zen Sanatorioak eraikitzen eta hornitzen? Zein enpresari
esleitu zitzaizkien lanak eta zer harreman zuten Diktadurako arduradunekin? Izan al zen batzorderik eta izan al
zen haietaz baliatu zenik?)

 "Arma prebentiboa". Ez dago zalantzarik bai orduan baita orain ere txertoa prebentziozko arma
bat dela, hori bazekitela eta "prebentziozko arma" hori bazutela, baina Espainian modu
masiboan eta doan ez erabiltzeko gezurrak zabaldu zituzten:
 Izurriterik ez zegoela esan zuten.
 Salk txertoa eraginkorra eta iraunkorra ez zela esan zuten. Baina 1957ko abuztuan,
"Senide batzuentzako" txartel diplomatiko bidezko txertoak jaso ziren. Kontu hau,
Espainiara iristen diren lehen txertoak, 1957ko urrian direla sinestaraziz ezkutatzen da.
García Orcoyen Osasun Zuzendari Nagusiak "badaezpada" txertoa jarri zien bere alabei
1957. urtearen amaieran edo 1958. urtearen hasieran, eta txertoa segurua zela esan zuen.
Berak ederki asko zekien segurua zela.
 AEBk hornikuntza arazoak zituztela eta guztientzako txertorik ez zegoen aitzakia
erabili zuten. Baina ezkutatu egin zuten Wylie jaunak 1955ean Espainiara egindako
bisita, Espainiako laborategiekin harremanetan jartzeko, Espainian txertoa egiteko eta
espainiarrentzat, baina ez zen egin. Zergatik?
 Laborategien, Kanadako eta AEBetako gobernuen eta ekimen pribatuen
dohaintzengatik 1955 eta 1958 artean egindako noizbehinkako txertaketei buruzko
informazioa ezkutatu zuten. RODRÍGUEZ SÄNCHEZ77 Zenbat txerto, nola banatu
ziren eta nortzuk izan ziren zortedunak?
 Espainiarentzat onena "berezko immunitatea edo taldearen babesa" zela erabaki zuten,
lagun eta dirudunentzat izan ezik, "Borondatezko txertoa" izango baitute, Frantzian
bezala.
 1955etik aurrera, herritarrak lasaitzeko, Espainian sortuko zen txerto bati buruzko
albiste faltsuak zabaldu zituzten. 1959an 500.000 pezeta esleitu ziren, 2 urteren buruan
azterketa serologikoak egin ahal izateko eta, beharbada, Espainian txerto bat sortzeko.
 1958ko Madrilgo Nazioarteko sinposioan, txertaketa-plan bat egongo zela aldarrikatu
zuten. 1962an frogatu zen ez zutela Salk-ekin txertaketa masibo bat planteatzeko
beharrezko gaitasun eta baliabiderik.
 Birus biziekiko txertoa (Sabin) berehala agertuko zela zabaldu zuten nahiz eta jakin
txerto horren garapena ez zela berehalakoa izango.
 1958an esan zuten egin zezaketen guztia egin zutela, beraz, polioa hartu edota hil ziren
haurrek zorte txarra izan zutelako kaltetu ziren edo amek ez zutelako txertoa erosi eta
seme-alabei jarri (txertoa ba omen zegoen, baina ez segurua, 1955etik). Baina ez zuten
esan 1958ra arte ez zela onartu segurua zenik, eta 1957tik 1962ra Espainiara ekarri
ziren txertoen kopuruak, erosi behar zirenak, 1.000.000 haur espainiarri baino gehiagori
txertoa jartzeko baino ez zuela balio izan.
 Salk txertoa gaizki erabili ondoren eragindako haurren kasuak ezkutatu zituzten.
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 "Poliomielitis en Europa 1938-1953" 1958ko grafiko bat erakusten da, non islatzen den
nolakoa zen Europako egoera 1953an, eta horrek guztiak erakusten du Espainian poliomielitisa
ez zela problematikoa. Grafikoak eremu mediterraneoan intzidentzia txikiagoa zela ikusarazi
nahi du. Hasteko, Espainiako datuak ez dira benetakoak, eta Payne fenomenoa kontuan hartuta,
Frantzian haurren hilkortasuna Espainian, Grezian, Jugoeslavian, Errumanian eta Bulgarian
bezalakoa al da? Ez dago besterik esateko. Gainera, zergatik ez ditu 1958ko aldizkariak
1955etik 1957ra bitarteko Europako herrialdeen benetako datuak aurkezten eta txertaketaplanak erakusten?
 "Azkenean, txertaketa-plan masibo eta doakoa, baina…" Azkenean bai baina, espainiar
familiek, aurretik, Falangistek kontrolatutako Lan Ministerioaren eta Militarrek kontrolatutako
Gobernazio Ministerioaren arteko liskarra pairatu behar izan zuten. Bi erakundek nahi zuten
txertaketa masiboen kudeaketa eta kontrola eraman. Bitartean, polio kasuen kopuruak gora
egiten zuen. 1963a polioaren aurkako txertaketa masibo eta doakoaren urtea izan zen.
Aurrekaririk gabeko arrakasta, baina 1965etik aurrera, lehengo lepotik burua: ez da txertaketa
prebentiboko planik egiten, eta ez zaie txertoa jartzen jaio diren guztiei, kasuak agertu arte ez
zen ezer egiten. Dirua izan zen kontua: Ez zituzten txertoen faseak errespetatu, txerto tribalente
bakarrarekin nahiko ote zen begiratu zuten… Hala, gainerako herrialdeek polioa errotik
kentzeko bidean, oinarrizko maila bajuari eusten zioten bitartean, Espainian polio kasuak
ugaritu egin ziren. Birologia Zentro Nazionaleko zuzendaria zen Pérez Gallardo Doktoreak 74
kexa bat idatzi zion Sabin Doktoreari, polioa errotik kentzeko kudeaketa Osasun Txertaketa
Zentro Ofizialaren esku ez zegoela gogoraratzen eta eta ordura arte egindako kudeaketa
onartezina zela esan zion. Egoera horrek 1975era arte iraun zuen. Horrez gain, txertoaren
kudeaketa txarragatik Sabin txertoa jaso zuten haurren polio-kasuen berri ez zen argitaratu.
Kaltea eragin zuen txertaketa hori ez zen OMEren jarraibideen arabera egin (tenperaturaren
kontrola, udan ez egitea, faseen arteko denborak ez betetzea). Erabaki politiko baten adibide
bat gehiago da; izan ere, Erregimenak ikusi zuen kasuen jaitsiera handiarekin bere irudia hobetu
zela, baina ez zitzaion axola kasu berriak egotea, 1963. urtea baino lehenagoko kopurura iristen
baziren, behintzat. Jarrera hori zela eta OMEk kargu hartu zion Espainiari. Najera doktoreak,
1963ko txertaketa masiboaren egileak, esan zuen bezala: Espainak behar baino 25 urte gehiago
behar izan zuen Polioa desagerrarazteko.
V.- ONDORIOAK
V.1.- IZOZMENDIA
Imajina dezagun nolakoa zatekeen gaur egungo egoera 1958an Madrilen egindako V. Symposiumari
buruzko prentsa nazionalaren titularra "LA POLIOMIELITIS DERROTADA EN ESPAÑA" izan
balitz. Symposiumean, inaugurazio-ekitaldian eta Nazioarteko Ordezkaritzen aurrean, Palanca
Doktoreak Diktaduraren ahalik eta propagandarik onena azalduko zukeen: “… con la más hospitalidad, …,
tengáis ocasión de comprobar, …, de qué modo un pueblo unido y en orden, no solo es fiel custodio de sus pretéritas
grandezas sino que se esfuerza para que en nuestra Nación impere el nivel económico, la justicia social, la inquietud
científica y los avances de la cultura, que son consustanciales con la llamada civilización occidental, en la que España
siempre tuvo un lugar y su misión. Con relación concreta al problema sanitario que les ocupa, es ocioso decirles que la
medicina española, consciente de su responsabilidad, supo llevar a conocimiento de los poderes públicos la evolución de
la poliomielitis y cuanto ella implica en el orden humano, en el médico y en el económico-social. Es satisfactorio que, por
los medios y organización de la vigente Ley de Sanidad de 22 de noviembre de 1944, inspirada por el mando tutelar del
Generalísimo Franco, “desapareciera la epidemia de la Poliomielitis”, además, desaparecieran endemias ...declarando
inauguradas las sesiones del V Symposium europeo sobre Poliomielitis”

Eta saioen aurkezpenean, Bosch Marín Doktoreak, Payne fenomenoarekin hain obsesionatuta,
"ESPAÑA FRENA EL EFECTO PAYNE" aurkeztu eta azaldu izan balu ”… como con el gran esfuerzo de
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la DGS que no escatimó en aplicar los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios, y la inestimable
ayuda de un país amigo como los EEUU, logró junto con la colaboración de los laboratorios CL y ADPC, producir la
vacuna Salk en España y con ello realizar la vacunación masiva desde 1956, consiguiendo erradicar la Poliomielitis en
España, sin frenar la evolución de la reducción de la mortalidad infantil…”

Eta harrotasunez erakutsi izan balu Polioko kasuek behera egin zutela eta morbilitate-tasek eta Haurren
hilkortasunak behera egin zutela erakusten zuten grafikoak, azaldu izan balitu eta aditzera eman izan
balu diktadura frankistaren ahalegin handiak Payne fenomenoa ekidin zuela.
11. Grafikoa: Morbilitate-tasa 1956an
Polioaren aurkako txertoa eman izan balitz

12. Grafikoa: Morbilitate eta Hilkortasun Tasak Polioaren aurkako
txertaketan inbertitu izan balitz (beste infekzioei aurre egiteko behar
inbertsioak murriztu gabe)
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Zoritxarrez, ez zen gertatu gure gurasoek nahi zutena. Kontatu dugu zer gertatu zen eta zer ondorio
izan zituen.
V.1.1.- Erantzunik gabeko galderak
Espainiako Poliomielitisaren Pandemiari buruz ezagutzen den informazioa, iceberg baten punta baino
ez da, eta kontakizun hau, izozmendiaren puntako puntatxoa da. Galdera gehiegi geratzen dira
erantzunik gabe.
V.2.- ZINAUSTEA
Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944: TITULO PRELIMINAR:
 Base única: “Incumbe al Estado el ejercicio de la función pública de Sanidad. […] Para el logro de la salud y
el fortalecimiento de los ciudadanos, así como el mejoramiento físico del pueblo español, el Estado podrá […]
ordenar con carácter obligatorio las vacunaciones, el empleo de medios preventivos […] Asesorar sobre las
medidas extraordinarias que deban adoptarse en caso de epidemias o de otros trastornos de la salud pública,
proponiendo la cuantía de los créditos extraordinarios dedicados a combatirlas.”
 La Base segunda exponía como competencias del Consejo Nacional de Sanidad “Emitir dictamen sobre la
declaración o ratificación de la existencia de epidemias […] Informar acerca de la utilización de determinados
medios profilácticos […] proponer la importación de los medicamentos de usos preventivo o curativo no
registrados”.
 La Base cuarta se ocupaba de la “Lucha contra las enfermedades infecciosas” y reconocía como cometido del
servicio epidemiológico “el aislamiento y esterilidad de toda fuente de infección, vigilando a los sujetos
receptivos y practicando las vacunaciones cuando esta medida se halle indicada”. “En todas las demás
infecciones en que existan medios de vacunación de reconocida eficacia total y parcial y en que ésta no
constituya peligro alguno, podrán ser recomendados y, en su caso, impuestos por las autoridades sanitarias”

RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ21
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Francisco Franco Jeneralaren Diktadurako Gobernuak beharrezko giza baliabideak, baliabide
teknikoak, ekonomikoak eta oinarri juridikoa zituen egin zuena ez egiteko, hala ere, honako hau egin
zuen:
 Zinaustea, kargu ofizialek kargua hartzean zin egindakoa ez zuten bete.
 Lekukotza faltsua, gezurra esan zuen, ez zuen egia esan, zentsura desinformatiboa erabiliz,
erreala ez zen egoera bat sortzeko.
 Zabarkeria Larria, Poliomielitisaren pandemia geldiarazteko betebeharrak nahita eta
kontzienteki ez zituzten bete, horretarako behar ziren baliabideak izan arren. Ez zuten prebenitu
nahi izan, goi-kargudunentzako eta haien mezenasentzako txertoen babesa nahi izan zuten,
gainerakoentzat talde-babesa, eta kaltetuentzat ospitaleak, errehabilitazioa eta berreziketa.
Pandemia horrek heriotza edota ondorio fisiko eta psikologiko larriak eragin zituen
POLIOBIRUSek kutsatutako pertsonengan, baita ondorio psikologikoak eta kalte
ekonomikoak ere pertsona horien gurasoengan eta senideengan. Ez da ahaztu behar gaixotasun
kroniko, degeneratibo eta progresibo berri bat (Post-polioa) berriro pairatzen ari direla.
 Diskriminazioa, Frankismoko kargu garrantzitsuak zituzten pertsonak eta Frankismoaren
diktadurari diruz lagundu zioten mezenasak hautatu eta polioaren aurkako txertoa eskaini
zieten. Gainerako herritarrak, ordea, gezurrekin, desinformazioarekin eta promesa faltsuekin
baztertuta, txertoaren babesik gabe utzi zituzten POLIOBIRUSaren mende.
V.3.- MEMORIA DEMOKRATIKOAREN LEGEA (MEMORIA HISTORIKOAREN LEGEA)
Diktadura frankistak oraindik indarrean dagoen Trantsizio Demokratikoari bide eman zion. Polio izan
eta bizi diren pertsona espainiarrok, Espainia Demokratiko honetako Estatu, Parlamentu eta Gobernu
buruari eskatzen diegu:
 Memoria Historikoa berreskuratzea. Egia "osoa" ikertzea eta ezagutaraztea nahi dugu, egia
hori espainiar guztien ondarea baita. Horretarako, behar diren baliabideak eta mekanismoak
ezartzea eskatzen dugu, Medikuntzaren Historiako profesionalek, Espainiako gerraosteko
Historiako profesionalek eta beste aditu batzuek ikertzen jarrai dezaten eta Espainiako,
atzerriko artxiboetara, apirilaren 5eko 9/1968 Legeak babestutako artxiboetara, nahiz
AEBetako Atalantan daudenetara jo dezaten. IRUJO46. Hala egingo balitz gaiari buruz den
informazio garrantzitsu guztia eskura izango genuke egia osoa zabaltzeko ere.
 Frankismoaren Biktima gisa Errekonozimendua, lege-euskarriaren bidez.
Errekonozimendu honek Gerra Frankistaren ondorengo kapitulu triste baten zauriak ixteko
balio beharko luke. Poliomielitisaren pandemiatik Frankismoko goi-karguak eta mezenak
baino ez ziren salbatu. Gainerakoei berdin eraso zigun Frankismoarekiko kidetasuna galdetu
gabe. (Frankismoaren Biktimen Aitorpen hori ikusgai jarri behar da, eta EB eta NB nazioarteko euskarri
juridikoarekin). Errekonozimendu horrek Erreparazioa jasotzeko eskubidea eskaini behar du.
 Erreparazioa. Erreparazioa adostu behar da Poliotik bizirik atera diren pertsonak eta haien
senideak edota Espainiako ordezkariak ordezkatzen dituzten elkarteekin eta beste erakunde
batzuekin. Gutxienez, gaur egun dauden osasun-arazoei, arazo sozioekonomikoei eta
bazterketa-faktoreak, bizitza independentea eta inklusiboa izatea eragozten duten kanpoalderdiei erantzun beharko lieke, gaixook bizitzaren azken herenean Bizi-kalitate egokia izan
dezagun; gure bizitzaren beste bi herenetan Frankismoak kendu zigun Bizi-kalitatea.
Dokumentu hau argitaratzeko bidean den bitartean, Diputatuen Kongresuan Memoria
Demokratikoaren Legearen aurreproiektua eztabaidatzen ari dira. Lege honek, aurrikusi genuen
bezala, (nahiz eta Polioko Elkarte eta Plataformek 1955-1978 aldian polioak eragindako pertsonak Frankismoaren
Biktimatzat jotzeko egindako eskaera askotan egin duten), ez ditu aintzat hartzen polioak gaixotutako pertsonak
Frankismoaren Biktimatzat. Polioa/Post-polioa duten Pertsonen Elkarte eta Plataforma batzuek
Espainian 1948-1978 urteen artean polioa jasan zuten pertsonak FRANKISMOAREN BIKTIMA gisa
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sartzeko eskatzen jarraitzen dute78. Bestalde, nire ustez helburuak bete badira ere, azken arrakasta
(dokumentu honek lortzen lagundu nahi duena) Memoria Demokratikoaren Legearen azken
onespenaren esku dago oraindik, eta bertan Espainian 1948-1978 urteen artean polioak erasandako
pertsonei EGIA, JUSTIZIA eta ERREPARAZIOA aitortzeko zain.
Frankismoaren Diktadurak 1948-1978 aldiko Poliomielitis pandemian izandako Negligentzia
Larriaren Egia Berreskuratzeko borrokan jardun diren guztien omenez eta gure XXI. mendeko
Demokraziak eta berau sostengatzen duen gizarteak ahaztu ez dezan, EITB57, TV358 eta RTVEren59
dokumentalak (gehiago ere badaude) ikustea gomendatzen dut.
V.4.- "TO BE CONTINUED"
Dokumentu hau COVID-19ari buruzko albiste kezkagarriak ezagutzen ari zirenean hasi nuen.
Konfinamendu egun hauetan, gero eta gehiago entzuten da Negligencia hitza. Hitz horrek goibeltzen
nau. Txertoari buruzko berriak entzuteak 1954. urtea eta nire gurasoak ekarri dizkit gogora. Lanari
azken ukituak ematen ari nintzaiola, artikulu bat agertu zen El País egunkarian, Rafael Nájera
Doktoreari buruz, 1963an Sabin txertaketa masiboa egin zuen pertsonari buruz ANSEDE 60. Bera
COVID-19 hartu eta osatu den bitartean, birus berak emaztea eraman dio. Nire izenean, EPEEuskadiko polio Elkartetik, gure doluminik sentituena Nájera doktoreari eta COVID-19ren zigorra
jasan duten eta jasaten ari diren pertsona eta familia guztiei elkartasuna eta lehenbailehen sendatzeko
desioa helarazi nahi diegu.
Eskertzen dut El País egunkariko artikulua, balio izan baitit adierazteko Ez dadila Berriz Gertatu.
Nekez adieraziko nuke nire nahia Nájera Birologoak baino hobeto, Espainiak jasan dituen azken hiru
pandemiei buruz asko baitaki, eta horietan guztietan protagonista nagusia izan baita ( batez ere haurrek
pairatu zuten POLIOA, nagusiki gazteek pairatu zuten HIESa eta orain arte nagusiki helduek pairatu duten COVID19). Espero dut artikulu hau baliagarria izango dela 2020ko Espainiako Gobernuari gogoeta

eginarazteko, COVID-19ren aurkako txertoarekin ez dadin egin Frankismoaren Diktadurak Espainian
1955ean "Salk" txertoarekin eta 1965ean "Sabin" POLIOBIRUSAREN aurkako txertoarekin egin zuen
akats edo ZABARKERIA LARRI bera.
“La futura vacuna contra la covid-19 tiene que ser fruto de un proceso democrático y estar
disponible para cualquiera que pueda estar en riesgo. Eso es un elemento fundamental de nuestra
civilización. Si no, apaga y vámonos. De nada sirve vacunar a los ricos si los pobres son el
reservorio. Las campañas de vacunación no se deben basar en el capital, sino en la epidemiología.”
Rafael Nájera Doktorea
Birologoa
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LA POLIOMIELITIS Y EL SINDROME POST POLIO: UNA BREVE REVISION; Pilar León Rega y José
Manuel Echevarría Mayo;

http://www.postpoliomexico.org/PolioPostPolioBreveResumen.html
18

INFORME DE LA SITUACION SOBRE EL SINDROME POST POLIO: REVISION DE LA LITERATURA,
SITUACION EN ESPAÑA Y POSIBLES LINEAS DE ACTUACION; Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III; 2002

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-002
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TESIS DOCTORAL: PRESENCIA DE LA POLIOMIELITIS EN EL PERIODICO “VOLUNTAD” DE GIJON
(1950-1970); Susana María Ramírez Martín; 2017
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-006
20

INFORMACION BASICA SOBRE LA POLIOMIELITIS EN ESPAÑA 1955-1988; Documento presentado al
Gobierno del PSOE como apoyo ante las reivindicaciones de las Asociaciones de Polio de España; Juan Antonio
Rodríguez-Sánchez; 2019

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-009
21

LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA POLIOMIELITIS EN ESPAÑA EN 1963; Juan Antonio
Rodríguez-Sánchez y Jesús Seco Calvo; 2009

http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewArticle/273
22

LA BATALLA DE MADRID POR LAS VACUNAS ANTIPOLIOMIELITIS (1963): CIENCIA, IDEOLOGIA Y
PODER EN LA PRIMERA CAMPAÑA DE INMUNIZACION MASIVA EN ESPAÑA; José Tuells; 2018
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-010
23

LAS SECUELAS SOCIALES DE LA POLIO: LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN ESPAÑA
(1957-1975); Juan Antonio Rodríguez-Sánchez; 2012
https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/262888/350382
24

LA POLIOMIELITIS EN LA ESPAÑA FRANQUISTA: EDUCAR Y REEDUCAR; Mª Isabel Porras-Gallo;
2014

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-010
25

INFORME DE LA SITUACION SOBRE EL SINDROME POST POLIO: ACTUALIZADO; Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III; 2019

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-047
26

LA PERSONA ENFERMA COMO EXPERTA. LOS CAMBIOS SOCIOSANITARIOS PROMOVIDOS POR
EL ASOCIACIONISMO POLIO-POSTPOLIO EN ESPAÑA; Juan Antonio Rodríguez-Sánchez; 2018
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-011
27

EPE-Euskadiko Polio Elkartea, www.polioeuskadi.org , ámbito de actuación: Comunidad Autónoma del País
Vasco (Euskadi); AAPSPP-Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Post-polio, www.postpolioinfor.org , ámbito
de actuación: España; Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya – POLIOASSOCIATS, www.polioassociats.cat ,
ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Cataluña (Catalunya)
28

POLIOMIELITIS Y MOVIMIENTO ANTIVACUNACIONISTA EN ESPAÑA (1955-1963); del 1e Congreso de
Historia Contemporánea ATAS; Juan Antonio Rodríguez-Sánchez; 2013

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-012
29

VACUNA CONTRA LA POLIO LA HISTORIA REAL; Ciencia y Salud Natural.com;

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-013
30

LA POLIO UNA EPIDEMIA QUE AYUDO A INVENTAR LOS CUIDADOS INTENSIVOS; Nicolás PanMontijo; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-048
31

PROBLEMAS QUE PLANTEA ACTUALMENTE LA POLIOMIELITIS; Juan Bosch Marín; 1957

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-049
32

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DE LA POLIOMIELITIS ENTRE 1955 Y 1975: LOS
CASOS DE ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL, BELGICA Y GRAN BRETAÑA; María Victoria Caballero y
María Isabel Porras;

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-050
33

RESPONSABILIDADES NO ASUMIDAS: LA POLIOMIELITIS EN ESPAÑA (1954-1967); Juan Antonio
Rodríguez-Sánchez; 1995

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-003
34

TESIS DOCTORAL: NOTICIAS SOBRE VACUNAS EN PRENSA ESPAÑOLA: COBERTURA Y ANALISIS
DE CONTENIDOS (1955-2015); Pedro Javier Martínez Martínez; 2016
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-014
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35

POST-POLYOMIELITIS SYNDROME AS A POSSIBLE VIRAL DISEASE; Andreina Baj, Martina Colombo,
Joan L. Headley, John R. McFarlane, Mary-ann Liethof y Antonio Toniola; 2015
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-045
36

LA ASOCIACIÓN EUROPEA CONTRA LA POLIOMIELITIS Y LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE
VACUNACIÖN; Mª Isabel Porras, Mª José Báguena, Rosa Ballester y Jaime de las Heras; 2012

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-051
37

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD: ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA
POLIO EN PORTUGAL Y ESPAÑA; Inês Guerra Santos, Juan Antonio Rodríguez-Sánchez, Sandrine Martins
Pinto, João Rui Pita y Ana Leonor Pereira, capítulo 10 del libro LA ERRADICACIÓN Y EL CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS; Mª Isabel Porras Gallo, Mª José Báguena Cervellera, Mariano Ayarzagüena
Sanz y Noelia Mª Martín Espinosa; 2016
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-011
38

TESIS DOCTORAL: EL DEBATE MEDICO EN TORNO A LA REHABILITACION EN ESPAÑA (1949-1969);
Ana Mª Águila Maturana; 2007
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-052
39

LIBRO: LA POLIOMIELITIS EN ESPAÑA; Universitas Miguel Hernández; ISBN: 978-84-96297-93-7; José
Vicente Toledo Marhuenda; 2013
https://editorial.umh.es/2013/08/02/lapoliomelitisenespana/
40

LA SALUD PUBLICA DURANTE EL FRANQUISMO; Pedro Marset Campos, José Miguel Sáez Gómez y
Fernando Martínez Navarro
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-053
41

VACUNA SALK DE POLIO: EL ENSAYO DE CAMPO DE THOMAS FRANCIS JR. Y EL INCIDENTE
CUTTER; José Tuells y Javier Arístegui; 2007
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-031
42

EPIDEMIA DE POLIOMIELITIS EN ESPAÑA EN 1950; Pedro González Rodríguez; 1951

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-054
43

LA TRISTE BATALLA DE LA VACUNA DE LA POLIO … SALK CONTRA SABIN; José Manuel López
Nicolás; 2011
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-055
44

COMITÉ DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS. 2º INFORME, OMS, Nº145; 1958

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-056
45

LA VACUNA DE LA POLIO Y SU HISTORIA; Juli Sellés;

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-017
46

ESPAINIA FRANKISTAREN POLIOMIELITISARI BURUZKO INFORMAZIOA BILATZEN ESTATU
BATUETAN: 1955-1963; Xabier Irujo; 2018
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-012
47

TEMPLOS DE DOLOR, MEMORIA DE LOS HOSPITALES ANTIPOLIOMIELITICOS; Juan Antonio
Rodríguez-Sánchez e Inês Guerra Santos; 2012
https://www.researchgate.net/publication/274457126_Templos_del_dolor_memoria_de_los_hospitales_antipoliomieliticos
48

LA POLIOMIELITIS UNA ENFERMEDAD AUN NO SUFICIENTEMENTE ESTUDIADA Y POCO
COMPRENDIDA; Jorge Federico Eufrasio Téllez; 2015

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-015
49

SINDROME POSTPOLIOMIELITIS – ORIENTACIONES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD;
Acary Souza Bulle Oliveira y Abrahâu Augusto Juviniano Quadros; 2008

http://www.postpoliomexico.org/SINDROME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profesionales_de_la_Salud.pdf
50

POST POLIO SYNDROME. A GUIDE TO MANAGEMENT FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS; British
Polio; 2016
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-005
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51

POLIO: SECUELAS DE POLIO, EFECTOS TARDÍOS DE LA POLIO Y SÍNDROME POSTPOLIO; Consuelo
Ruiz Sánchez y Sergio Augusto Vistrain; 2012
http://www.postpoliomexico.org/Polio_Secuelas_de_polio_Efectos_Tardios_de_la_Polio_y_Sindrome_Postpolio.html
52

LA CONSPIRACION DE LOS ANTIVACUNAS AUMENTA EL Nº DE CASOS POR SERAMPION UN 300%;
Carlota Martel; 2019
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-016
53

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE INMUNIZACION Y SEGURIDAD DE LAS VACUNAS; OMS;2018

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-057
54

LAS 20 PREGUNTAS MAS IMPORTANTES SOBRE LA VACUNACION; The College of Physicians of
Philadelphia; 2018

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-017
55

ESTUDIO SOBRE EL AGRAVIO COMPARATIVO ECONOMICO QUE ORIGINA LA DISCAPACIDAD;
Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García; 2008

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-018
56

LA POLIOMIELITIS. LA VACUNACIÓN Y EL NACIMIENTO DE LA VIROLOGÍA EN ESPAÑA Y DEL
INSTITUTO CARLOS III; Capítulo 4 de la PUBLICACIÓN: EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III EN EL
MARCO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA; Editado por el Instituto de Salud Carlos III - Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades; NIPO:695190038 / 695190043; Rafael Nájera Morrondo; 2019
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2019-85502bd997
57

https://www.youtube.com/watch?v=UqKdh15vqEw

58

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Version-en-castellano-del-documental-Polio-cronica-de-unanegligencia/video/4900033/
59

https://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-vacunas/1097364/

60

LECCIONES PARA LA PANDEMIA DEL HOMBRE QUE AYUDO A ERRADICAR UN VIRUS EN MULA;
Manuel Ansede; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-019
61

ADVERSITY TO UNIT; John McFarlane; Capítulo 4.5 del CURSO: CONOCIMIENTO Y
EMPODERAMIENTO: LAS ENFERMEDADES RARAS Y EL SINDROME POST POLIO; Dirigido por Juan
Antonio Rodríguez-Sánchez; Universidad de Salamanca – Grupo de Investigación Hispano-Luso
https://iberrara.jimdofree.com/; 2018
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-EPU-002
62

LA POLIOMIELITIS EN LA LITERATURA, EL CINE Y LA TELEVISIÓN; Susana Collado-Vázquez, Jesús
M. Carrillo y Ana M. Águila-Maturana; 2014
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-020
63

HENRIETTA LACKS: EL NOMBRE DETRÁS DE LAS CÉLULAS HELA, PRIMERA LÍNEA CELULAR
INMORTAL HUMANA; Juan Pablo Álvarez A.; 2013
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-070
64
ELISABETH KENNY: ENFERMERA AUSTRALIANA; Raúl Expósito González, Jesús Rubio Pilarte y Manuel
Solórzano Sánchez; 2012

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-069
65

CIF CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y DE LA
SALUD; OMS, OPS y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-22
66

CONTRACTUALISMO Y DISCAPACIDAD. HACIA UNA CRÍTICA DEL CAPACITISMO Y EL
CONTRATO FUNCIONAL DESDE LA OBRA DE CAROLE PATEMAN; Mario Alberto Hernández Sánchez;
2018

www.polioeuskadi.org Documento: DPU-SO-23
67

MUJER Y DISCAPACIDAD: DOBLE DISCRIMINACION; Pilar Ramiro Collar;

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-24
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ANNIE JEAN MACNAMARA (1899-1968): EL FARO DE AUSTRALIA ANTE LA CRISIS DE LA POLIO;
Uxue Razkin; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-066
69

ISABEL MORGAN (1911-1996): LA ViRÓLOGA QUE PRECEDIO EL DESCUBRIMIENTO DE LA VACUNA
DE LA POLIO; Uxue Razkin; 2019

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-067
70

DOROTHY MILLICENT HORSTMANN, VIRÓLOGA; Marta Macho Stadler; 2017

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-068
71

MENDEKOTASUNA KUTXA BATEAN SARTU DA, ETA ITXI EGIN DA; Arantxa Iraola; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SO-027
72

28 PROPOSAMEN DATORREN LEGEALDIRAKO (Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak 2020); Euslal
Autonomia Erkidegoko Gutxitasun Fisikoa eta/edo Organikoa duten Pertsonen Konfederazio Koordinatzailea ELKARTEAN; 2020

www.polioeuskadi.org Documento: DPU-SO-028
73

ELKARTEAN-Euskal Autonomia Erkidegoko Gitxitasun Fisikoa duten Pertsonen Konfederazio Koordinatzailea,
www.elkartean.org , ámbito de actuación: Comunidad Autónoma del País Vasco (Euskadi); EDEKA-Elbarrituen
Ordezkarien Euskal Kontseilua, www.edeka.es , ámbito de actuación: Comunidad Autónoma del País Vasco
(Euskadi) y España; CERMI-Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, www.cermi.es ,
ámbito de actuación: España; COCEMFE-Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica,
www.cocemfe.es , ámbito de actuación: España; FEDER-Federación Española de Enfermedades Raras,
www.enfermedades-raras.org , ámbito de actuación: España
74

CARTA DEL DR. PEREZ GALLARDON AL DR. SABIN EL 23-02-1967.

www.polioeuskadi.org Documento: DPU-SA-071
75

EL 3% DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES NO ESTA VACUNADO POR DECISION DE SUS PADRES; El País;
2018

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-072
76

EL INCIDENTE CUTTER Y VACUNAS CONTAMINADAS QUE MEJORARON EL CONTROL DE LOS
LABORATORIOS; Ernesto Torrico; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-073
77

LIBRO: POLITICA, SALUD Y ENFERMEDAD EN ESPAÑA: ENTRE EL DESARROLLISMO Y LA
TRANSICION DEMOCRATICA; Univérsitas Miguel Hernández; ISBN: 978-84-16024-99-5; Rosa Ballester Añón,
María José Báguena Cervellera, Josep Bernabeu Mestre, Ramón Castejón Bolea, Josep María Comelles Esteban,
María Eugenia Galiana Sánchez, Pedro Marset Campos, J. Ferran Martínez Navarro, María Jesús Pérez Mora,
Enrique Perdiguero-Gil, María Isabel Porras Gallo, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, José Vicente Toledo
Marhuenda, Eva María Trescastro López; 2015
www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-016
78
PROPUESTA DE LA ASOCIACION DE POLIO DE CATALUÑA Y DEL PAISVASCO AL GOBIERNO PARA
LA INCLUSION COMO VICTIMAS DEL FRANQUISMO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA POLIO
EN ESPAÑA DURANTE 1955-1978 EN EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE LA MEMORIA
DEMOCRATICA; Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya – POLIOASSOCIATS y EPE-Euskadiko Polio
Elkartea; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-MH-017
79

BOE 226, Orden 4-8-1947

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-075
80

EL INFORME DE F. BROCKINGTON (EL INFORME OLVIDADO QUE SACO LAS VERGÜENZAS A
FRANCO / INFORME TRADUCIDO DE FRASER BROCKINGTON, OMS-ESPAGNE 0030-PNUD(AT) 219-65
/ EL INFORME DEL CONSULTOR DE LA OMS FRASER BROCKINGTON DE 1967 EN EL CONTEXTO DEL
REFORMISMO SANITARIO FRANQUISTA); El País, Manuel Ansede / Esteban Rodríguez Ocaña / Esteban
Rodríguez Ocaña, Rosa Ballester Añón; 2018 / 2020 / 2019

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-076
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CINE Y ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD. EL CASO DE LA POLIO. DESDE LA ANATOMIA A
LA MICROBIOLOGIA; Universidad de Salamanca; Enrique García Merino; 2014

www.polioeuskadi.org Documentos: DPU-SA-077
82

“HAY EPIDEMIA DE POLIO. EL GOBIERNO VACUNARA A TODOS SUS HIJOS”: LA PANDEMIA DE LA
POLIOMIELITIS EN LA ESPAÑA FRANQUISTA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX; JUSTIFICACIONES
PARA OCULTAR LA PRIMERA NEGLIGENCIA GRAVE 1955-1962 / “POLIO PANDEMIC IN FRANCOIST
SPAIN, 1948-1978”: THE FORGOTTEN VICTIMS; Mario Feijóo Anakabe; 2020

www.polioeuskadi.org Documentos:
ES
DPU-MH-013/1
EU
DPU-MH-013/2
EN
DPU-MH-013/3

ERANSKINAK






1. Eranskina. - 3. taula, Espainiako polio-kasuak, 1940-1980.
2. Eranskina. - 4. taula: Erikortasun-tasak Espainian, 1940-1975.
3. Eranskina. - Wylie Jaunaren txostenaren transkripzioa, 1955: Gaia, Salk txertoaren
ekoizpena Espainian.
4. Eranskina. - Areilza Jn-ren postaren transkripzioak, 1957: Gaia, Erregimeneko
kargudunen senideentzako 1.000 txertoak.
5. Eranskina. - Arabako Osasun Buruzagitza Probintzialaren postaren transkripzioak:
Gaia, txertaketaren kudeaketa negargarriaren adibideak.
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1. ERANSKINA / ANEXO 1 / APPENDIX 1
3 taula: Polioak eragindako Kasuak (PK) eta Heriotzak (PH) Espainian 1940-1988. Datu Ofizialak (DO) eta Ofiziosoak (DOO)
Tabla 3: Casos (CP) y Defunciones (DP) por la Polio en España 1940-1988. Datos Oficiales (DO) y Oficiosos (DOO)
Table 3: Cases (CP) and Deaths (DP) from Polio in Spain 1940-1988. Official (OD) and Unofficial (UOD) dates

%
DOO%

59

100
55

KASUAK
CASOS
CASES
358
247
741
593
532
499
311
482
335
522
1597
541
1576
935
867
1085
1258
919
2079
2130
1632
1778
1853
1959
193
70
308
362
191
396
188
249
157
159
187
222
41

HERIOTZAK
HERIOTZAK
KASUAK
DEFUNCIONES
DEFUNCIONES
CASOS CASES
DEATHS
DEATHS
156
358
156
120
247
120
145
741
145
151
593
151
113
532
113
95
499
95
90
311
90
104
482
104
77
335
77
104
522
104
127
1597
127
118
541
118
165
1576
165
121
935
121
117
867
117
117
1085
117
158
1258
158
151
919
151
325
2079
325
328
2130
328
208
1632
208
218
1778
218
192
1853
192
210
1959
210
43
193
43
34
70
34
37
308
37
34
362
34
33
191
33
43
396
43
21
188
21
18
10
6
11
3
ARTIKULUAREN
2

FRANKISMOAREN
AMAIERA / FINAL
DEL FRANQUISMO
/ EN OF
FRANCOISM

27552
100
765
99
58

4005
14,5
111
99
55

DATUEN AZKEN
DATA / FECHA
LIMITE DATOS
ARTICULO /
ARTICLE DATA
LIMIT

26537
100
885
96
56

3955
15
132
98
54

KASUAK
CASOS
CASES

HERIOTZAK
DEFUNCIONES
DEATHS

DOAKOA EZ DEN ETA
NAHIKOA EZ DAGOEN
"SALK" TXERTOURTEA /
AÑO EN EL QUE SE
DISPONE DE LA VACUNA
NO GRATUITA E
INSUFICIENTE "SALK" /
YEAR IN WHICH THE NOT
FREE AND INSUFFICIENT
"SALK" VACCINE IS
AVAILABLE

1085
1258
919
2079
2130
1632
1778
1853
1959

117
158
151
325
328
208
218
192
210

"SABIN"
TXERTAKETA
MASIBOA ETA
DOAKOA /
VACUNACION
MASIVA Y
GRATUITA
"SABIN" / FREE
MASS
VACCINATION
"SABIN"

14693
100
1633
53
31

1907
13,0
212
48
26

PK / CP
IMSERSO
2019
610
421
1263
1011
907
851
530
822
571
890
2723
922
2687
1594
1478
1850
2145
1567
3545
3632
2783
3031
3159
3340
329
119
525
617
326
675
321
425
268
271
319
379
41
39
82
17
14
14
15
25
1
3
2
9
3
47182¹

100

PH / DP
2
2019
192
208
257
267
200
167
157
185
135
185
224
208
291
214
207
207
280
267
575
581
368
386
340
358
372
76
60
60
58
76
37
18
10
6
11
3
2
1
4
1
2
0
2
0
0
2
0
2
0
7262

100

Norberak egindako taula, 16 y 17dokumentuetatik ateratako datuekin
16 y 17
Tabla de elaboración propia, con los datos extraidos de los documentos
Own elaboration table with data obtained from the documents 16 y 17
1

IS Carlos IIIk 2019an aitortutako Kasu guztiak / Casos totales declarados poer el I.S. Carlos III en 2019 / Total Cases declared by the IS Carlos III in 2019
Aplikatutako egunekoa DO aren araberan / Porcentaje aplicado según DO / Percentage applied acording OD
Espainian ez dago errejistro ofizialik. EPE aren arabera aplikatutako % / No existe registro oficial en Epaña. El % aplicado es el existente en EPE / There are no
in Espain. The % applied is the existing one in EPE
2
3

official register

PPSSPP
KASUAK
3
CASOS/CASES

Ez dago txertorik / No hay vacunas /
No vaccines

HERIOTZAK
DEFUNCIONES
DEATHS
156
120
145
151
113
95
90
104
77
104
127
118
165
121
117
117
158
151
325
328
208
218
192
210
43
34
37
34
33
43
21
18
10
6
11
3
2
1
4
1
2
0
2
0
0
2
0
2
0
4019
14,5
84

1. Arduragabekeria
1ª Negligencia
1st Negligence

1940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1950
51
52
53
54
1955
56
57
58
59
1960
61
62
1963
64
65
66
67
68
69
1970
71
72
73
74
75
76
1977
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
1988
Ʃ
%
x

KASUAK
CASOS
CASES
358
247
741
593
532
499
311
482
335
522
1597
541
1576
935
867
1085
1258
919
2079
2130
1632
1778
1853
1959
193
70
308
362
191
396
188
249
157
159
187
222
41
39
82
17
14
14
15
25
1
3
2
9
3
27776
100
579
100

2. Arduragabekeria / 2ª Negligencia
2nd Negligence

URTEAK
AÑOS YEARS

DOO / UOD

24000

3. Arduragabekeria / 3ª
Negligencia / 3rd Negligence

DATU OFIZIALAK (DO) / DATOS OFICIALES (DO) / OFFICIAL DATES (OD)
ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2 ERANSKINA /ANEXO 2 / APPENDIX 2

1940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1950
51
52
53
54
1955
56
57
58
59
60
61
62
1963
64
65
66
67
68
69
1970
71
72
73
74
75
1976

Morbilitatetasa (MT) / Tasa Morbilidad (TM) / Morbidity Rate (MR)
1,38
0,95
2,83
2,24
2
1,86
1,15
1,73
1,22
1,88
5,73
1,92
5,56
3,27
3,01
3,74
4,3
3,12
7
7,12
5,41
5,84
6,01
5,28
0,61
0,22
0,96
1,11
0,58
1,2
0,56
0,75
0,45
0,44
0,53
0,65

1,38
0,95
2,83
2,24
2
1,86
1,15
1,73
1,22
1,88
5,73
1,92
5,56
3,27
3,01
3,74
4,3
3,12
7
7,12
5,41
5,84
6,01
5,28
0,61
0,22
0,96
1,11
0,58
1,2
0,56

FRANKISMOAREN
AMAIERA / FINAL
FRANQUISMO / END OF
FRANCOISM
x
%
DOO %

2,57
100
56

ARTIKULUAREN
DATUEN AZKEN
DATA / FECHA
LIMITE DATOS
ARTICULO /
ARTICLE DATA
LIMIT
2,89
112
63

16,17

DOAKOA EZ DEN ETA
NAHIKOA EZ DAGOEN
"SALK" TXERTOURTEA
/ AÑO EN EL QUE SE
DISPONE DE LA
VACUNA NO GRATUITA
E INSUFICIENTE "SALK"
/ YEAR IN WHICH THE
NOT FREE AND
INSUFFICIENT "SALK"
VACCINE IS AVAILABLE

3,74
4,3
3,12
7
7,12
5,41
5,84
6,01
5,28

"SABIN"
TXERTAKETA
MASIBOA ETA
DOAKOA /
VACUNACION
MASIVA Y
GRATUITA
"SABIN" /
FREE MASS
VACCINATION
"SABIN"
5,31
206
116

Norberak egindako taula,
dokumentuetatik ateratako datuekin
Tabla de elaboración propia, con datos extraidos de los documentos 16, 17
Own elaboration table with data obtained from the documents 16, 17
*1. eranskineko 3. taularen arabera aplikatutako ehunekoa
*Porcentaje aplicado según la tabla 3 del anexo 1
*Percentage applied according to table 3 in appendix 1

*MT / TM /
MR
2,46
1,69
5,04
3,99
3,56
3,31
2,05
3,08
2,17
3,35
10,20
3,42
9,90
5,82
5,36
6,66
7,65
5,55
12,46
12,67
9,63
10,40
10,70
9,40
1,09
0,39
1,71
1,98
1,03
2,14
1,00
1,34
0,80
0,78
0,94
1,16

4,58
178
100

1. Arduragabekeria

ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN
URTEAK/AÑOSY
EARS

1ª Negligencia / 1st Negligence

DOO / UOD

2. Arduragabekeria / 2ª Negligencia
2nd Negligence

DATU OFIZIALAK (DO) / DATOS OFICIALES (DO) / OFFICIAL DATA (OD)

Ez dago txertorik / No hay vacunas /
No vaccines

4. taula: Morbilitate-tasa 100.000 biz. Espainian 1940-1975. Datu Ofizialak (DO) eta Ofiziosoak (DOO)
Tabla 4: Tasas de Morbilidad por 100.000 hab. en España 1940-1975. Datos Oficiales (DO) y Oficiosos (DOO)
Table 4: Morbidity Rate eor 100.000 inh. in Spain 1940-1975. Official (OD) and Unofficial Dates (UOD)

3. ERANSKINA / ANEXO 3 / APPENDIX 3

Wylie Jaunaren txosten transkripzioa, 1955: Gaia, Salk txertoaren ekoizpena
Espainian
Transcripción del informe de Mr. Wylie, 1955: Asunto, Producción de la vacuna
Salk en España
Transcript of Mr Wylie's report, 1955: Subject, production of Salk vaccine in
Spain
Jatorrizko dokumentua National Archives and Records Administration (NARA), Washington DC,
delakoan eskuratua, ERAIKIN Kultur Zerbitzuak eta University of Nevadarekin batera “La negligencia
del Franquismo durante la epidemia de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” Proiekturako,
EPE-Euskadiko Polio Elkarteak eskatua eta Eusko Jaurlaritzako GOGORA, Memoriaren,
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak diruz lagundua
Documento original obtenido en el National Archives and Records Administration (NARA),
Washington DC, por ERAIKIN Kultur Zerbitzuak junto con la Universidad de Nevada para el Proyecto
“La negligencia del Franquismo durante la epidemia de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en
Euskadi” solicitada por EPE-Euskadiko Polio Elkartea y subvencionada por GOGORA, Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco
Original document obtained from the National Archives and Records Administration (NARA).
Washington DC, by ERAIKIN Kultur Zerbitzuak together with the University of Nevada for the Project
“La negligencia del Franquismo durante la epidemia de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en
Euskadi” requested by EPE-Euskadiko Polio Elkartea and subsidised by GOGORA, the Basque
Government's InsEtitute for Memory, Coexistence and Human Rights

Egilearen oharrak: / Notas del autor: / Author's notes:




1955ean, Gobernuak ez zuen Salk txertoa Espainian ekoizteko planik. Zergatik? / En 1955, el
Gobierno no tenía planes para la producción de la vacuna Salk en España. ¿Por qué? / In 1955,
the Government had no plans for the production of the Salk vaccine in Spain. Why?
Zer gertatu zen IBYS garatzen ari zen txertoarekin? / ¿Que ocurrio con la vacuna que estaba
desarrollando el IBYS? / What happened to the vaccine that IBYS was developing?
IBYS zentro publikoa zen / IBYS era un centro público / IBYS was a public centre
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May 3, 1955
FROM: AMEMBASSY, MADID
TO: THE DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON
REF: Join State-USIA Circular Telegram No. 612, April 21, 1955
SUBJECT: Salk Polio Vaccine Production Plans for Spain
The recent announncements about the success of the Salk polio vaccine emanating from the
United States have stimulated a great deal of press comment and discussion in profesional
and lay circles regardin the wonders of this development and the outlook for its supply and use
in Spain. Most attention has been centered on the expected supply fron the US rather tan on
domestic production. Officials of Dirección General de Sanidad (Directorate General of
Health) have stated that they have no concrete plans for production of the vaccine in
Spain. Other widely scattered sources consulted confirmed this information.
On the other hand, with regard to plans of United States firms respecting Spain, the following
information has been furnished by Mr. David S. WYLIE, an American businessman, formerly a
Sales Manager for the Goodyear Rubber Co. In the philippines, and currently associated with
the Spanish Firm, Comercial Anonima FABREGAT, headquartered in Barcelona:
During a recent visit to the United States, Wylie met throught other contacts in the
pharmaceutical industry, a Mr. Hayden (Haydn) who said that two manufacturers of the Salk
vaccine, (1) Allied Drug Products Company, and (2) The Cutter Laboratories, han been
designated by Washington to undertake programs to train foreign technicians in the production
of the vaccine. It was stated that these two firms had been selected because neither of them
operated outside the US and consequentily they could be considered as more objective than
other firms which have foreing branches. In any case, these firms are seeking two or more
capable Young technicians in each of several foreing countries whom they will bring to the US
for four to six months training. Hayden charged Wylie with the job of surveying the Spanish
industry to find a likely laboratory or pharmaceutical firm with which some future production
arrangement might be worked out and which might be asked to send the two technicians to the
US for training.
After returning to Spain, Wylie has contacted several local pharmaceutical firms to discuss this
proposition, with the varied results that are outlined on the following page:
1. LABORATORIOS VEKAR, SA, Bailen 20, Madrid, advised Wylie that they have
acquiried the exclusive representation in spain for PARKE DAVIS & CO., and that the
later firm recently announced to its agents that it hoped to be able to introduce its own
anti-polio vaccine soon. Hence, this local firm could not have any interest in the offer
presented by Wylie
2. LABORATORIOS REUNIDOS, SA, Jorge Juan 9, Madrid, as Spanish distributor for the
LEDERLE LABORATORIES DIVISION, American Cyanamide Company, informed
Wylie that they would have to consult Lederle before discussing any arrangements.
With such information, talks with this were dropped.
3. INSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA SA (“IBYS”), Bravo Murillo 49,
Madrid, informed Wylie that they have been working on their own antipoliomyelitis vaccine for years and that they feel they probably know as much
about the subject as any of the American laboratories. As they expect to perfect
their own vaccine before long, they are not the least bit interested in Wylie
proposition.
4. INSTITUTO LLORENTE, Ferranz 7 $ 9, Madrid, told Wylie that they have been working
on the problema but that they would nonetheless welcome the oportunity to collaborate
2

with the American firms. They have large technical staffs and moder facilities. This firm
is one of the five Spanish elements in the firm, ANTIBIOTICOS SA, which is one of the
two domestic penicillin manufacturers.
One or two other laboratories were contacted by Wylie but in each case with negative results.
His reporte don the American firms, through Hayden, urged that some consideration be given
to posible arrangement with the Instituto Llorente, but further development rest upon the
decisión of the American interests.
Any further information which the Embasy can develop concerning plan sor desires to produce
the Salk vaccine or any other anti-polio serum will be reported at a later date.
In the meanwhile, copies of the Departments reference circular telegrams and of this despatch
have been forwarded to the several Consular offices in Spain with the request that they likewise
report any significant developments in this field directly to the Department.
For the Ambassador
John J. Ingersoll
Assistant Commercial Attaché
Traducción:
Los recientes anuncios sobre el éxito de la vacuna anti poliomielítica de Salk, procedente de los Estados Unidos, han
estimulado una gran cantidad de comentarios de prensa y debates en círculos profesionales y laicos sobre las maravillas de
este desarrollo y las perspectivas de su suministro y uso en España. La mayor parte de la atención se ha centrado en el
suministro previsto de los Estados Unidos, más que en la producción nacional. Los funcionarios de la Dirección General
de Sanidad han declarado que no tienen planes concretos para la producción de la vacuna en España. Otras fuentes
diferentes consultadas confirmaron esta información.
Por otra parte, en lo que respecta a los planes de las empresas de los Estados Unidos respecto de España, la siguiente
información ha sido facilitada por el Sr. David S. WYLIE, un empresario estadounidense, anteriormente Director de Ventas
de la Goodyear Rubber Co. en Filipinas, y actualmente asociado a la empresa española, Comercial Anonima FABREGAT,
con sede en Barcelona:
Durante una reciente visita a los Estados Unidos, Wylie se reunió a través de otros contactos en la industria farmacéutica,
con un tal Sr. Hayden (Haydn) quien dijo que dos fabricantes de la vacuna Salk, Allied Drug Products Company, y The Cutter
Laboratories, han sido designados por Washington para llevar a cabo programas de formación de técnicos extranjeros en la
producción de la vacuna. Se afirmó que estas dos empresas habían sido seleccionadas porque ninguna de ellas operaba fuera
de los Estados Unidos y, por consiguiente, podían considerarse más objetivas que otras empresas que tienen sucursales en el
extranjero. En cualquier caso, estas empresas están buscando dos o más técnicos jóvenes capaces en cada uno de los países
extranjeros para traerlos a los EE.UU. para una formación de cuatro a seis meses. Hayden encargó a Wylie la tarea de estudiar
la industria española para encontrar un probable laboratorio o empresa farmacéutica con la que se pudiera llegar a algún
acuerdo de producción y a la que se le pudiera pedir que enviara a los dos técnicos a los Estados Unidos para su formación.
Tras regresar a España, Wylie se ha puesto en contacto con varias empresas farmacéuticas locales para discutir esta propuesta,
con resultados dispares:
1. LABORATORIOS VEKAR, SA, Bailen 20, Madrid, informó a Wylie que han adquirido la representación exclusiva
en España de PARKE DAVIS & CO., y que esta última firma anunció recientemente a sus agentes que esperaba
poder introducir su propia vacuna anti poliomielítica pronto. Por lo tanto, esta firma local no podría tener ningún
interés en la oferta presentada por Wylie
2. LABORATORIOS REUNIDOS, SA, Jorge Juan 9, Madrid, como distribuidor español de la DIVISIÓN DE
LABORATORIOS DE LEDERLE, American Cyanamide Company, informó a Wylie que tendrían que consultar a
Lederle antes de discutir cualquier arreglo. Con tal información, las conversaciones con este se abandonaron.
3. INSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA SA ("IBYS"), Bravo Murillo 49, Madrid, informó a Wylie
que han estado trabajando en su propia vacuna contra la poliomielitis durante años y que creen que
probablemente saben tanto sobre el tema como cualquiera de los laboratorios americanos. Como esperan
perfeccionar su propia vacuna en breve, no están en absoluto interesados en la propuesta de Wylie.
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4.

INSTITUTO LLORENTE, Ferranz 7 & 9, Madrid, le dijo a Wylie que han estado trabajando en el problema pero
que, sin embargo, agradecerían la oportunidad de colaborar con las empresas americanas. Tienen un gran personal
técnico y unas instalaciones moderadas. Esta empresa es uno de los cinco españoles de la firma, ANTIBIOTICOS
SA, que es uno de los dos fabricantes nacionales de la penicilina.

Wylie se puso en contacto con uno o dos laboratorios más, pero en cada caso con resultados negativos. Su informe a las
empresas estadounidenses, a través de Hayden, instaba a que se considerara la posibilidad de un acuerdo con el Instituto
Llorente, pero el desarrollo ulterior depende de la decisión de los intereses estadounidenses.
Cualquier información adicional que la Embajada pueda desarrollar en relación con el plan para producir la vacuna de Salk
o cualquier otro suero anti poliomielítico será comunicada en una fecha posterior.
Mientras tanto, se han enviado copias de los telegramas circulares de referencia del Departamento y de este envío a las
diversas oficinas consulares de España con la petición de que informen también directamente al Departamento de cualquier
novedad importante en este campo.
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4. ERANSKINA / ANEXO 4 / APPENDIX 4
Areilza Jn-ren posta transkripzioak, 1957: Gaia, Erregimeneko kargudunen
senideentzako 1.000 txertoak
Transcripciones correspondencia del Sr. Areilza, 1957: Asunto, las 1000 vacunas
para familiares de cargos del Régimen
Transcriptions of correspondence from Mr. Areilza, 1957: Subject, the 1000
vaccinations for family members of officials of the Regime
Jatorrizko dokumentua Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares, delakoan
eskuratua, ERAIKIN Kultur Zerbitzuak “La negligencia del Franquismo durante la epidemia de la Polio
años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” Proiekturako, EPE-Euskadiko Polio Elkarteak eskatua eta
Eusko Jaurlaritzako GOGORA, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak diruz
lagundua
Documentos originales obtenidos en el Archivo General de la Administración (AGA) Alcalá de Henares,
por ERAIKIN Kultur Zerbitzuak para el Proyecto “La negligencia del Franquismo durante la epidemia
de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” solicitada por EPE-Euskadiko Polio Elkartea y
subvencionada por el Instituto GOGORA del Gobierno Vasco
Original documents obtained in the Archivo General de la Administación (AGA), Alcalá de Henares, by
ERAIKIN Kultur Zerbitzuak for the Project “La negligencia del Franquismo durante la epidemia de la
Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” requested by EPE-Euskadiko Polio Elkartea and
subsidised by GOGORA, the Basque Government's Institute for Memory, Coexistence and Human
Rights

Egilearen oharrak: / Notas del autor: / Author's notes:










1.000 txerto horiek dira Espainiara iritsi ziren lehenak, / Estas 1000 vacunas son las primeras que
llegaron a España / These 1000 vaccines are the first to arrive in Spain
1.000 txertoa * 9 cm3 = 9.000 dosi / 1.000 vacunas * 9 cm3 = 9.000 dosis / 1,000 vaccines * 9
cm3 = 9,000 dose
Txerto horiek "gure kliniko Pediatrentzat eta senide batzuentzat" ziren. / Estas vacunas estaban
destinadas a "nuestros clínicos Pediatras y el de algunos familiares" / These vaccines were
intended for "our paediatric clinics and those of some family members"
Nor ziren “gure kliniko pediatrak eta familiako batzuk”? / ¿Quiénes eran “nuestros clínicos
Pediatras y algunos familiares”? / Who were “our pediatric clinicians and some family
members”?
Txertoak Espainiak Washingtonen duen enbaxadatik Madrileko Osasun Zuzendaritza Nagusira
iritsi ziren, diplomazia-txartel bidez / Las vacunas llegaron por valija diplomática desde la
Embajada de España en Washington a la Dirección General de Sanidad en Madrid / The vaccines
arrived by diplomatic pouch from the Spanish Embassy in Washington to the Directorate General
of Health in Madrid
Nork jarri zuen txertoa txerto horiekin? / ¿Quiénes se vacunaron con estas vacunas? / Who
received these vaccines?
Espainiako Osasuneko Zuzendari Nagusiak, txertoa jarri zien bere alabei txerto horiekin? / El
Director General de sanidad de España ¿vacunó a sus hijas con estas vacunas? / Did the Director
General of Health in Spain vaccinate his daughters with these vaccines?
Txertoa doakoa izan zen? / ¿La vacunación fue gratuita? / Was the vaccination free?
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Madrid 15 de Febrero de 1957
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Política Económica. Acuerdos Técnicos
EU 9/50-p; Nº 95 al Embajador de España en Washington
Asunto: IMPORTACION DE VACUNA CONTRA LA POLIOMIELITIS
Excmo. Señor:
El Director General de Sanidad en Oficio número 274-510, de 11 del corriente, comunica a
este Departamento lo que sigue:
“Por el Ministerio de Comercio han sido concedidas dos licencias de importación de Vacuna
contra la Poliomielitis a las Empresas, Parke, Davis & Company, Limited, e Eli Lilly,
representadas en España por Laboratorios Vekar SA e Indiana SA con los nºs M-36.050 y M34.035, que amparan la cantidad de dicho medicamento en la cuantía de 2.000 dosis.Interesa a este Departamento Ministerial el conseguir la Vacuna contra la Poliomielitis, aunque
sea en tan pequeña cantidad, por satisfacer el deseo de nuestros clínicos Pediatras y el
de algunos familiares que así lo vienen solicitando desde hace mucho tiempo. Por lo
expuesto y por tratarse de un producto que está todavía intervenido por el Gobierno
Norteamericano, cúmpleme poner en conocimiento de VI, estos antecedentes, para rogarle
que solicite a nuestro Embajador en Washington que gestione del Gobierno de los EEUU, la
exportación a España de dicha vacuna, o bien que nos indique los requisitos que habríamos
de cumplir para que dicho Gobierno accediera a nuestra petición”
Lo que, de orden del señor Ministro de Asuntos Exteriores, traslado a VE a los efectos
indicados
Dios guarde a VE muchos años
EL EMBAJADOR SUBSECRETARIO

(ikusi 4.1. erainskina / ver anexo 4.1 / see appendix 4.1)
Washington DC, 7 de marzo de 1957
Política Económica . Acuerdos Técnicos
jmg/eb; Nº 357
Asunto: IMPORTACION DE VACUNA CONTRA LA POLIOMIELITIS
Excmo. Señor:
En respuesta a la Orden No. 95, de fecha 15 de febrero último, relativa al asunto arriba
mencionado, tengo la honra de poner en conocimiento de VE que esta Embajada se ha puesto
en contacto con el Departamento de Comercio norteamericano y con las Empresas, Parke,
Davis & Company Ltd. Y Eli Lilly Company, que han de suministrar a España la vacuna
solicitada.
Por tratarse de una cantidad muy pequeña, las citadas empresas están dispuestas a salvar
los requisitos exigidos para la concesión del permiso de exportación, que son bastante
complicadas mediante un certificado de esta Embajada, en el que se acredite que el
producto no será vendido para fines comerciales y que estará dedicado exclusivamente
a usos oficiales y de investigación.
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Sin embargo, dicen las compañías suministradoras que todavía no han recibido pedido alguno
de las autoridades españolas y que, dada la escasez de sus existencias, no podrán hacerlo,
caso de que se formalice tal encargo inmediatamente, hasta el mes de abril en lo que respecta
a Parke, Davis y hasta el mes de julio en lo que se refiere a Eli Lilly.
Las compañías suministradoras están dispuestas a tomar las medidas necesarias para la
expedición de la licencia de exportación norteamericana. Las condiciones requeridas por esta
legislación para la exportación de la vacuna a un país extranjero son, si se trata de una
cantidad importante, como sigue:
 Un certificado de la autoridad competente, en este caso la Dirección General de
Sanidad, acreditando el número de casos de poliomielitis por cada 100.000 habitantes;
 El área donde se producen específicamente más casos de enfermedad;
 Las edades que más sufren de la poliomielitis y las características y edades de las
personas que han de ser vacunadas.
También se exige que el producto sea consignado a una entidad oficial y que no haya de ser
usado para la venta al público con fines comerciales, aunque las Autoridades pueden imponer
la percepción de derechos por este servicio.
Dios guarde a VE muchos años
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
José Mª de Areilza
2 de Julio de 1957
Telegrama: EL MINISTRO al EMBAJADOR DE ESPAÑA EN WASHINGTON
Nº 76 cif
RESERVADO. Dirección General de Sanidad necesita urgentemente mil dosis repito mil
vacunas SALK antipoliomielítica. Dadas restricciones impone America exportación
citada vacuna ruego VE se sirva gestionar urgentemente autorización exportación
vacuna deberá ser enviada refrigerada avión. Gasto vacuna y transporte (¿) será
abonado por Direccion General Sanidad.
GABINETE DIPLOMATICO
Castiella
Washington DC, July 8, 1957
THE AMBASSADOR OF SPAIN to the Department of Comerce, Washington DC
No. 511 SCH/eb
The Spanish Goberment in view of the occasional appearance of cases of polio in Spain
has decided to start a campaign for a prevention of this disease and wishes to require
in the United States the necessary Salk vaccine.
For the initiation of this first phase, the Spanish Goverment has indicated that it will require
one thousand dosis, for wich the necessary export permit would be greatly appreciated.
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The vaccine is to be purchased trough the Comercial Office of this Embasy from Parke,
Davis & Company Ltd. and will be flown directly to Madrid for its use by the Dirección
General de Sanidad, and with no comercial purpose.
THE AMBASSADOR OF SPAIN
José Ma. de Areilza
WASHINGTON 23 de agosto 1957
Telegrama: EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN WASHINGTON AL Ministerio de Asuntos
Exteriores
Nº 114.- Claro
PARKE DAVIS ANUNCIA EXPEDICION AVION HOY VACUNA SU 76 CONSIGNADA ESE
MINISTERIO GABINETE DIPLOMATICO.
AREILZA
WASHINGTON 27 de agosto 1957
Telegrama: EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN WASHINGTON AL Ministerio de Asuntos
Exteriores
Nº 118.- Claro
PARKE DAVIS PRESENTA CUENTA 593,40 DOLARES ENVIO MI 114 RUEGO VE
REMISION URGENTE. CONFIRMO VALIJA
AREILZA
Madrid, 11 de diciembre de 1957
EL JEFE DEL GABINETE DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES Particular
a la EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHNGTON
Excmo. Señor Conde de Motrico. Embajador de España en Washington
Hoy paso a referirme al pago de 593,40 dólares a Parke, Davis & Cº por el envio de vacuna
antipoliomelítica.
El pago ha sido hecho por la Dirección General de Sanidad a la central de la casa Parke Davis
en Detroit. El agente de dicha casa en Madrid, señor Galata, ha sido portador de un cheque
en dólares por la citada cantidad. Se hizo el pago hace una semana y regresado ayer a Madrid
el señor Galata ha puesto hoy mismo un telegrama a Detroit explicándole el pago hecho
correspondía a la vacuna entregada a la Embajada.
El pago lo hizo directamente la Dirección General de Sanidad tras numerosas gestiones
mías desde aquí para que l Instituto de Moneda entregara los dólares sin que hubiera
sido posible lograrlo
Un abrazo de
Juan Ramón Parellada
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4.1. Eranskina / Anexo 4.1 / Appendix 4.1
Areilza Jn-aren posta transkripzioak, 1957: Gaia, 46.000 txertoak, hauek izan al
ziren "boluntarioentzako" txertoak?
Transcripciones correspondencia del Sr. Areilza, 1957: Asunto, las 46.000 vacunas,
¿fueron estas las vacunas para los “voluntarios”?
Transcriptions of Mr. Areilza's correspondence, 1957: Subject, the 46,000
vaccines, were these the vaccines for the "volunteers"?
Jatorrizko dokumentua Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares, delakoan
eskuratua, ERAIKIN Kultur Zerbitzuak “La negligencia del Franquismo durante la epidemia de la Polio
años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” Proiekturako, EPE-Euskadiko Polio Elkarteak eskatua eta
Eusko Jaurlaritzako GOGORA, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak diruz
lagundua
Documentos originales obtenidos en el Archivo General de la Administración (AGA) Alcalá de Henares,
por ERAIKIN Kultur Zerbitzuak para el Proyecto “La negligencia del Franquismo durante la epidemia
de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” solicitada por EPE-Euskadiko Polio Elkartea y
subvencionada por el Instituto GOGORA del Gobierno Vasco
Original documents obtained in the Archivo General de la Administación (AGA), Alcalá de Henares, by
ERAIKIN Kultur Zerbitzuak for the Project “La negligencia del Franquismo durante la epidemia de la
Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” requested by EPE-Euskadiko Polio Elkartea and
subsidised by GOGORA, the Basque Government's Institute for Memory, Coexistence and Human
Rights

Egilearen oharrak: / Notas del autor: / Author's notes:









46.000 txertoa * 9 cm3 = 414.000 dosi / 46.000 vacunas * 9 cm3 = 414.000 dosis / 46,000 vaccines
* 9 cm3 = 414,000 dose
Noiz iritsi ziren txerto horiek Espainiara? / ¿Cuándo llegaron estas vacunas a España? / When
did these vaccines arrive in Spain?
Txerto horiek dira Gobernuak iragartzen dituenak Espainiara iristen diren lehenak? / ¿Son estas
vacunas las que el Gobierno anuncia como las primeras que llegan a España? / Are these vaccines
the ones that the Government announces as the first to arrive in Spain?
Hauek al dira Gobernuak “boluntarioentzat” iragarri zituen txertoak? / ¿son estas las vacunas que
el Gobierno anunció para los “voluntarios”? / Are these the vaccines that the Government
announced for the “volunteers”?
Zenbat kostatu dira txertoak? / ¿Cuánto costaron las vacunas? / How much did the vaccines cost?
Nork jarri zuen txertoa txerto horiekin? / ¿Quiénes se vacunaron con estas vacunas? / Who
received these vaccines?
Espainiako Osasuneko Zuzendari Nagusiak, txertoa jarri zien bere alabei txerto horiekin? / El
Director General de sanidad de España ¿vacunó a sus hijas con estas vacunas? / Did the Director
General of Health in Spain vaccinate his daughters with these vaccines?
Txertoa doakoa izan zen? / ¿La vacunación fue gratuita? / Was the vaccination free?
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Madrid 6 de Agosto de 1957
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Política Económica.
Nº 326 al Embajador de España en Washington
Asunto: Importación de vacuna contra la poliomielitis
Excmo. Señor:
En contestación a su Despacho número 357 de fecha 7 de marzo último, el Director General
de Sanidad por escrito de 1º de los corrientes, número 285185, comunica a este Departamento
lo siguiente:
“Con referencia a su escrito de fecha 16 de abril último pasado, Acuerdos Técnicos, referencia
EU.9/50-p, esta Dirección General ha de insistir en la conveniencia de importar vacuna contra
la Poliomielitis. - A tal efecto, y teniendo en cuenta que nuestra Embajada en Washington, ha
establecido contacto con el Departamento de Comercio Norteamericano y con las Empresas
Parke Davis & Company Ltd y Eli Lilly Company, encargadas del suministro a España de una
pequeña cantidad de Vacuna solicitada, mediante licencias de importación que fueron en su
día autorizadas por la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria y más tarde
retenidas a petición nuestra, por el Instituto Español de Moneda Extranjera, con cuya
retención o prórroga no pierden las mismas la debida efectividad, esta Dirección pasa a
cumplimentar los requisitos a que su comunicación hacía referencia.- El número de casos de
poliomielitis por cada cien mil habitantes, arroja una media para los últimos seis años de
3,68%.- No existe un área específica en que se produzcan más casos de la enfermedad, pues
el virus está repartido por toda la península y recorre periódicamente las distintas regiones
con brotes epidémicos de mayor o menor importancia.- La edad mas afectada es la primera
infancia y la edad pre-escolar. De los casos habidos un 75% corresponde a enfermos de tres
años o menos y en cuanto a la personas, que debieran ser vacunadas, entendemos que niños
menores de diez años, y restringiendo la vacunación masiva a las zonas urbanas, la cifra no
sería inferior a 1.683.224.- Consignados estos requisitos que pedía nuestro Embajador en
Washington, ruego a VI dé traslado al mismo, de la presente comunicación, para que a su vez,
solicite a las Compañias administradoras, la concesión para nuestro país, de las
partidas de vacuna contra la Poliomielitis y que han sido concedidas por nuestras
autoridades con licencia de importación números rojos M-34.035 y M-36.050, a las
Empresas arriba indicadas y que amparan 23.000 ampollas y 22.000 ampollas
respectivamente de vacuna contra la Poliomielitis”
Lo que, de orden del Señor Ministro de asuntos Exteriores comunique a VE a los efectos
indicados
EL EMBAJADOR SUBSECRETARIO
Madrid 10 de Octubre de 1957
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Política Económica.
EU 9/50-p Nº 402 al Embajador de España en Washington
Asunto: Importación de vacuna contra la poliomielitis
Excmo. Señor:
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Con referencia en ultimo término a la Orden de este Ministerio número 326, de 6 de Agosto
del corriente año, comunico a VE que la Dirección General de Sanidad por escrito nº 286872,
de 3 de los corrientes, informa a este Departamento lo siguiente:
Como continuación a mi escrito de fecha 1 de agosto que se refería al de esa Dirección
General de 16 de abril último, Acuerdos Técnicos, referencia EU. 9/50-p, y dado que cada día
aumenta la necesidad de disponer de vacuna contra la Poliomielitis, tengo el honor de
comunicar a VI lo siguiente:
“Que entre las condiciones que el Departamento de Comercio norteamericano exige para que
pueda realizarse la operación de exportación de vacuna por las Empresas Parke Davis &
Company Ltd. y Eli Lilly Company, figura la de que el producto sea consignado a una Entidad
oficial y que no haya de ser usado para la venta al público con fines comerciales; esta
Dirección le interesa hacer constar, con el fin de que se facilite esta operación que se hace
cargo de las dos licencias de importación que han sido concedidos por la Dirección General
de Comercio y Política Arancelaria y que ampara 45.000 dosis de Vacuna contra la
Poliomielitis y cuya distribución se hará de acuerdo con las necesidades sanitarias,
directamente y, por los propios Servicios de esta Dirección General de Sanidad, dando las
necesarias garantías para que dicha Vacuna no sea vendida al público con fines comerciales.
Lo que tengo el honor de comunicarle para que con la rapidez que sea posible haga llegar a
nuestra Embajada en Washington, estas manifestaciones de nuestro Servicio, con el fin de
que las Empresas ya citadas Parke Davis & Company Ltd. y Eli Lilly Company, puedan hacer
el envio con la urgencia necesaria de las dosis de vacunas contratadas”
Lo que, de orden del Señor Ministro de Asuntos Exteriores, comunico a VE a fin de que realice
con la urgencia posible las gestiones oportunas.
Dios guarde a VE muchos años
EL EMBAJADOR SUBSECRETARIO
Washington DC, October 14, 1957
THE AMBASSADOR OF SPAIN to the Department of Comerce, Washington DC
No. 755 SCH/eb
The Spanish Goberment in view of the occasional appearance of cases of polio in Spain
has decided to start a campaign for a prevention of this disease and wishes to require
in the United States the necessary Salk vaccine.
The Spanish Goverment has indicated that it will require 23.000 vials 99 cc each, for wich the
necessary export permit would be greatly appreciated.
The vaccine is to be purchased trough the Spanish Firms, Indiana SA Madrid Spain,
representative of Elly Lilly International Co. Indianapolis in Spain and is to be used for
a programs sponsored by the Dirección General de Sanidad, and with no comercial
purpose.
THE AMBASSADOR OF SPAIN
José Ma. de Areilza
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Washington DC, October 24, 1957
THE AMBASSADOR OF SPAIN to the Department of Comerce, Washington DC
No. 768 hr/
The Spanish Goberment in view of the occasional appearance of cases of polio in Spain
has decided to start a campaign for a prevention of this disease and wishes to require
in the United States the necessary Salk vaccine.
The Spanish Goverment has indicated that it will require 23.000 vials 99 cc each, for wich the
necessary export permit would be greatly appreciated.
The vaccine is to be purchased trough the Spanish Firms, Laboratorios Vekar, SA
Madrid, Spain, representative of Parke, Davis & Company, Detroit in Spain and is to be
used for a programs sponsored by the Dirección General de Sanidad, and with no
comercial purpose.
THE AMBASSADOR OF SPAIN
José Ma. de Areilza
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5. ERANSKINA / ANEXO 5 / APPENDIX 5
Arabako Osasun Buruzagitza Probintzialaren posta transkripzioak: Gaia,
txertaketaren kudeaketa negargarriaren adibideak
Transcripciones correspondencia de la Jefatura Provincial de Sanidad de Alava:
Asunto, ejemplos de la nefasta gestión de la vacunación
Transcriptions of correspondence from the Provincial Health Authority of ArabaAlava: Subject, examples of the disastrous management of vaccination
Jatorrizko dokumentuak Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Nagusian
(HAAN), Gasteiz, delakoan eskuratua, ERAIKIN Kultur Zerbitzuak “La negligencia del Franquismo
durante la epidemia de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi” Proiekturako, EPE-Euskadiko
Polio Elkarteak eskatua eta Eusko Jaurlaritzako GOGORA, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza
Eskubideen Institutuak diruz lagundua
Documentos originales obtenidos en el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi (AGAP), Vitoria, por ERAIKIN Kultur Zerbitzuak para el Proyecto “La
negligencia del Franquismo durante la epidemia de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi”
solicitada por EPE-Euskadiko Polio Elkartea y subvencionada por el Instituto GOGORA del Gobierno
Vasco
Original documents obtained in the Herri Administrazioaren Artxibo Nagusia of Basque Autonomus
Community (HAAN-AGAP), Vitoria-Gasteiz, by ERAIKIN Kultur Zerbitzuak for the Project “La
negligencia del Franquismo durante la epidemia de la Polio años 1955-1963. Sus efectos en Euskadi”
requested by EPE-Euskadiko Polio Elkartea and subsidised by GOGORA, the Basque Government's
Institute for Memory, Coexistence and Human Rights

Egilearen oharrak: / Notas del autor: / Author's notes:








Zenbat txerto iraungi ziren? / ¿Cuántas vacunas se caducaron? / How many vaccines have
expired?
Nola kudeatzen ziren iraungitako txertoak? / ¿Cómo se gestionaban las vacunas caducadas? /
How were expired vaccines managed?
Nola bermatzen zen txertoen mantentze-tenperaturaren trazabilitatea? / ¿Cómo se garantizaba la
trazabilidad de la temperatura de mantenimiento de las vacunas? / How was traceability of the
holding temperature of the vaccines ensured?
Nola bermatzen zen farmaziek zuzenean eskuratzen zituzten txertoen trazabilitatea? / ¿Cómo se
garantizaba la trazabilidad de las vacunas que adquirían directamente las farmacias? / How was
the traceability of vaccines purchased directly by pharmacies ensured?
Nola kontrolatzen ziren txertaketak gurasoek zuzenean hartzen zituzten txertoekin? / ¿Cómo se
controlaban las vacunaciones con las vacunas que se adquirían directamente por los padres? /
How were vaccinations controlled with vaccines purchased directly by parents?
Ezagutzen al ziren probintzia bakoitzeko txertaketa-premiak? / ¿Se conocían las necesidades de
vacunación en cada Provincia? / Were the vaccination needs in each province known?
Udan txertorik ez hartzeko OMEren eta Osasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideen aurka egon
arren, egin al zen txertorik? / Aun en contra de las directrices de la OMS y de la Dirección
General de Sanidad de no vacunar durante el verano, ¿se realizaron vacunaciones durante el
verano? / Even against WHO and DG Health guidelines not to vaccinate during the summer,
were vaccinations carried out during the summer?
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Zenbat umeri eragin zien polioak polioaren aurkako txertoa jarri ondoren? / ¿Cuántos niños
fueron afectados por la Polio tras la vacunación contra la polio? / How many children were
affected by polio after the polio vaccination?
Zenbat umeri eragin zieten beste gaixotasun batzuk polioaren aurkako txertoaren ondoren? /
¿Cuántos niños fueron afectados por otras enfermedades tras la vacunación contra la polio? /
How many children were affected by other diseases following polio vaccination?
Zeintzuk izan ziren polioa zuten haurren arrazoiak txertoa jaso ondoren? / ¿Cuáles fueron los
motivos de niños con polio tras ser vacunados? / What were the reasons for children with polio
after being vaccinated?
Zein izan ziren polioaren aurkako txertoa jaso ondoren gaixotasunak izan zituzten haurren
arrazoiak? / ¿Cuáles fueron los motivos de niños que sufrieron enfermedades tras ser vacunados
contra la polio? / What were the reasons for children suffering from illness after being vaccinated
against polio?
Vitoria, 8 de Octubre de 1959

EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD AL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD, INSPECCION
GENERAL DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y PRODUCCION
2.760
Iltmo. Señor:
En contestación a su escrito de fecha 26 del actual, tengo el honor de poner en su
conocimiento que la vacuna antipolio que queda en esta Jefatura está ya pasada de fecha,
necesitando para la tercera inyección 30 dosis.
Ruego a VI tenga a bien indicarnos si la vacuna pasada de fecha debemos devolverla a esos
Servicios centrales.
Dios guarde a VI muchos años
EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD
Madrid, 14 de Octubre de 1959
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD, INSPECCION GENERAL DE INVESTIGACION,
ENSEÑANZA Y PRODUCCION AL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD DE ALAVA
Sección16
Con fecha 26 de septiembre ppdo. se envió a esa Jefatura Provincial la siguiente
comunicación:
“Estando ya próxima la fecha en que se ha de proceder a aplicar la tercera dosis de vacuna
antipolio y teniendo en cuenta que algunas Jefaturas han devuelto vacuna pasada de
fecha, le ruego encarecidamente que a la mayor brevedad nos comunique que cantidad
necesitan para esta tercera dosis para enviarla rápidamente”
No habiendo recibido contestación de esa Jefatura, le ruego que con urgencia nos
manifieste la vacuna que necesitan para adquirirla y hacer el reparto conveniente.
Dios guarde a VS muchos años
EL INSPECTOR GENERAL
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Vitoria, 20 de Julio de 1960
EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD AL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD, INSPECCION
GENERAL DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y PRODUCCION
Múmero 1713
Contestando su telegrama referente vacuna polio manifiéstole dificultad calcular cantidad
necesaria; si se considerase obligatoria menores seis años, precisaríase treinta mil dosis
de las que la mitad por lo menos serian gratuitas. Saludole.
Transmitese:
EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD
Vitoria, 20 de Febrero de 1962
EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD AL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD, INSPECCION
GENERAL DE INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y PRODUCCION
En contestación a su circular de 22 del pasado Enero, referente a vacunaciones contra la
viruela y antipoliomielítica, debo significar a VE que secundando el interés, muy laudatorio
de esa Dirección General de Sanidad, esta Jefatura ha iniciado una campaña en la Prensa
y confeccionado una Circular para enviar directamente a los Médicos de la provincia
estimulándoles para que por su parte, pongan a contribución todos sus recursos con
objeto de que se proceda a vacunar al mayor número de personas posible contra la
viruela y de niños contra la poliomielitis.
Esta Jefatura esperaba conocer, aun cuando fuera en parte, la respuesta de todos o
algunos de ellos al objeto de hacer un cálculo aproximado de nuestras necesidades,
mas como esto por el momento no es posible, y dado que en la anterior campaña de
vacunación antivariólica se vacunaría al 50% aproximadamente de la población, podría darse
como probable que el número de dosis necesarias de vacuna antivariólica será de unas 12.000
Por lo que respecta a la de poliomielitis el hecho cierto es que en la Capital, que supone
más de 50% de la población total de la Provincia, dicha vacunación no es muy bien
aceptada sin duda como consecuencia del fallecimiento de un niño (hace dos años) al
que se había inyectado la primera dosis y que sin duda sería casual y no debido a la
vacuna, por lo cual y aun a pesar de la campaña y circulares médicas, podría señalarse la
cifra de 3.500 y 4.000 los niños a vacunar sin tener en cuenta algunos otros que se
vacunaran por su propia cuenta e iniciativa.
Dios guarde a VI muchos años
EL JEFE PROVINCIAL DE SANIDAD

3

