
Odra jest jedną z najbardziej 
zaraźliwych chorób wiruso-
wych, wywoływaną przez para-
myxowirusy. Prawie wszystkie 
nieuodpornione dzieci ulegają 
zakażeniu, jeśli są narażone na 
kontakt z wirusem. Szczepienia 
przeciwko odrze mają duży 
wpływ na ograniczenie liczby 
zachorowań i zgonów z powo-
du tej choroby na całym świe-
cie. 

Okres wylęgania odry trwa 
od 8 do 13 dni. Pierwszym 
objawem odry jest wysoka 
gorączka. We wstępnej 
fazie choroby, osoba chora 
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może 
mieć 
objawy 

ostrego nieżytu górnych 
dróg oddechowych, zapale-
nie spojówek ze światło-
wstrętem i małe plamki po 
wewnętrznej stronie policz-
ków oraz na języku. Po kilku 
dniach w obrębie głowy 
pojawia się charakterystycz-
na plamisto-grudkowa wy-
sypka. Przez kolejne 3 dni, 
zstępuje ona z głowy na 
tułów, a następnie na ręce i 
nogi. Wysypka utrzymuje 
się przez 3 do 7 dni, potem 
ustępuje, pozostawiając 
brunatne przebarwienia i 

delikatne złuszczanie 
naskórka.  

Wysoce zaraźliwy wirus 
odry rozprzestrzenia się 
podczas kaszlu lub kichania, 
przez bliski lub bezpośredni 
kontakt z wydzielinami z 
nosa i gardła osoby zakażo-
nej. 

Wirus pozostaje aktywny i 
zakaźny w powietrzu lub na 
skażonych powierzchniach 
do 2 godzin. Może być roz-
przestrzeniany przez zaka-
żone osoby od 3 dni przed 
wystąpieniem wstępnych 
objawów nieżytowych i 
gorączki (5 dni przed wystą-
pieniem wysypki), do 3 dni 
od wystąpienia wysypki. 

1. Realizacja szczepień podstawowych – pierwsza dawka szczepionki przeciwko 
odrze jest podawana w Polsce dzieciom w 13-14 miesiącu życia lub krótko po. 
Jest to podstawa podtrzymania redukcji śmiertelności z powodu odry. Każde-
go roku, w każdym regionie powinno zostać zaszczepionych co najmniej 90% 
dzieci. 

2. Szczepienia przypominające – są przeznaczone dla wszystkich dzieci w Polsce 
w 10 roku życia, co zapewnia odporność przeciwko odrze u tych dzieci, które 
nie uzyskały odporności po szczepieniu pierwotnym (jest to ok. 15% dzieci). 

3. Nadzór – obejmuje pobór próbek krwi od osób podejrzanych o zakażenie 
oraz ich diagnostykę w laboratoriach akredytowanych, a także szybkie rozpo-
znanie i dochodzenie epidemiologiczne w ogniskach odry.  

4. Poprawa opieki medycznej nad chorymi na odrę, w tym odpowiednie lecze-
nie powikłań. 

Strategie zapobiegania oraz zwalczania odry: 

 

Szczep ien ie 
szczepionką 
przeciw odrze 
jest zalecane 
również: 
 
 dorosłym, którzy 

nie byli szczepieni 
przeciw odrze w 
dzieciństwie, 

 osobom, które w 
przeszłości otrzy-
mały tylko jedną 
dawkę szczepionki, 

 młodym kobietom, 
zwłaszcza pracują-
cym w środowi-
skach dziecięcych 
(przedszkola, szko-
ły, szpitale, przy-
chodnie). 

        

Ostra choroba 
zakaźna 


