
ODRA

W sytuacji zwiększonej liczby zachorowań na
odrę warto poznać fakty o chorobie i rozważyć
możliwość zaszczepienia się. 

http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/odra/7/

Odra jest groźną chorobą wieku dziecięcego, którą wywołuje wirus odry. 
Wirus odry przenoszony jest drogą kropelkową, a do zakażenia może dojść 

również przez ręce po dotknięciu zabrudzonych przedmiotów lub powierzchni i 
przeniesieniu ich do śluzówki nosa lub gardła.

Szczepienia p/ odrze zostały wprowadzone do kalendarza szczepień w Polsce w 
1975 roku. Od tego roku wszystkie dzieci miały podaną jedną lub dwie dawki 
szczepionki. Od 2004 roku podaje się szczepionkę skojarzoną MMR, czyli odra świnka i 
różyczka w jednym szczepieniu. W przypadku udokumentowania podania dwóch 
dawek szczepionki nie ma potrzeby powtarzania szczepienia ani podawania kolejnej 
dawki szczepionki. Ponieważ szczepionka przeciw odrze należy do szczepionek żywych
odporność po szczepieniu w znacznej mierze rozwija się na poziomie komórkowym i 
utrzymuje się do końca życia.

Jeżeli osoba dorosła nie wie czy w przeszłości chorowała na odrę lub nie ma 
dokumentacji dotyczącej szczepień przeciw odrze powinna się zaszczepić. 
Przechorowanie odry w dzieciństwie zapewnia odporność na całe życie.

Można również zbadać poziom przeciwciał w klasie IgG przeciwko wirusowi odry. 
Przeciwciała te powstają w wyniku przechorowania odry lub w wyniku szczepień. 
Pozytywny wynik badania świadczy o istniejącej odporności.

Jakie są objawy odry?
Odra najczęściej przebiega z wysoką gorączką, która trwa kilka dni. U małych 

dzieci mogą jej towarzyszyć drgawki gorączkowe. Inne objawy odry to męczący 
suchy kaszel, zapalenie gardła, światłowstręt, zapalenie spojówek. 

Od 10 do 12 dni od początków zakażenia w jamie ustnej pojawiają się białe 
wykwity otoczone czerwoną linią (tzw. plamki Koplika). 

Następnie za uszami pojawia się czerwona grudkowa wysypka, która 
stopniowo obejmuje całą głowę, tułów i kończyny. Wypukłe grudki zlewają 
się w plamy. 

Chory odczuwa silne swędzenie. W ciągu 2-5 dni po wystąpieniu 
charakterystycznej wysypki, w surowicy krwi pojawiają się przeciwciała, które usuwają
wirusy z krwi i tkanek. Następuje okres zdrowienia.

Uzupełnienie szczepień przeciw odrze zaleca się przede 
wszystkim osobom, które mają, na co dzień kontakt z dziećmi np. 
w przedszkolu, szkole, pracownikom służby zdrowia oraz osobom 
podróżującym do krajów, gdzie są epidemie odry lub odnotowano 
niski stan zaszczepienia.

Jak się zaszczepić? 



 Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu
 Recepta na szczepionkę – wykupujemy w aptece
 Bezpłatne szczepienie w punkcie szczepień lub gabinecie zabiegowym w 

przychodni
 Dzieci do 19 r.ż. mogą być zaszczepione bezpłatnie w przychodni 

do której jest zapisane. 


