
Okres wylęgania od kontaktu z 

chorym wynosi  od 

 7 do 13 dni (przeciętnie 10 dni) 

Na początku choroby 

pojawia się gorączka, 

kaszel oraz katar 

DZIEŃ   

Po kilku dniach 

na błonie 

śluzowej 

policzków 

pojawiają się 

białawe plamki 

Koplika 

 

Wysypka pojawia się na 

twarzy, później na tułowiu,  

na końcu na kończynach 

OKRES ZARAŹLIWOŚCI 

 

INFORMACJE NA TEMAT ODRY 

 

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród 

nieuodpornionych osób w każdym wieku drogą kropelkową albo powietrzno-kropelkową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podane okresy wylęgania, pojawiania 
się objawów i zakażania są uśrednione  
i faktyczne mogą się różnić o kilka dni. 

 

 

Chory człowiek może być źródłem zakażenia innych osób w okresie 5 dni przed i  3 dni 

po wystąpieniu wysypki. W przypadku odry nie ma nosicielstwa. Przechorowanie odry 

powoduje trwałą odporność. 
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Wysypka 

ustępuje  

w kolejności 

 w jakiej się 

pojawiła.  



pierwsza dawka 

95 % 

skuteczności  

druga dawka  

99 -100 % skuteczności  
Odstęp min. 4 tyg.  

POWIKŁANIA 

 

Odry nie  należy lekceważyć ponieważ powikłania zachorowania mogą być bardzo 

groźne.  Najczęstsze powikłania to:  

zapalenie ucha środkowego, które może prowadzić do utraty słuchu,  

 

biegunka,  

 

zapalenie płuc,  

 

ostre zapalenie mózgu  i/lub opon mózgowo-rdzeniowych.  Bardzo ciężkim 

następstwem przebytej odry, które może wystąpić nawet kilka-kilkanaście 

lat po zakażeniu, jest podostre stwardniające zapalenie mózgu. 

 

 ZAPOBIEGANIE 

Sposobem zapobiegania odrze są szczepienia ochronne realizowane w formie 

dwóch dawek. Skuteczność szczepionki jest bardzo wysoka. 

 

  

  

 

  

 

 

 W Polsce powszechne obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono  

w 1975 roku dla dzieci w 13-15 miesiącu życia. Do szczepień podchodzono nieufnie, 

dlatego dopiero w latach 90 - tych odsetek dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem 

szczepień przekroczył 75%.  

 Do roku 1990 szczepienie obowiązkowe było wyłącznie jedną dawką. W roku 

1991 wprowadzono dawkę przypominającą.  



Lekarz rodzinny 

wystawi receptę na 

szczepionkę  

Szczepionkę 

należy 

zrealizować w 

aptece   

Lekarz przeprowadzi 

badanie kwalifikacyjne 

 i w przypadku braku 

przeciwskazań zostanie 

zrealizowane szczepienie 

72 godz. 

 Od 2004 roku standardowe szczepienie przeciwko odrze w Polsce wykonywane 

jest przy użyciu skojarzonego preparatu szczepionkowego przeciwko odrze, śwince  

i różyczce. Pierwsza dawka podawana jest w drugim roku życia dziecka, dawka 

przypominająca w 10 roku życia. Od 2019 roku dawka przypominająca będzie 

podawana wcześniej, tj. w 6 roku życia. 

 

 Osoby dorosłe, które nie chorowały na odrę, nie były szczepione lub nie 

pamiętają czy były szczepione, mogą się zaszczepić przeciwko odrze we własnym 

zakresie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
.  

W niektórych przychodniach można kupić szczepionkę na miejscu. Szczepienia 

pracowników może sfinansować pracodawca w ramach medycyny pracy. Pracownicy 

mogą być szczepieni również w przychodniach do których należą. 

 

 

W przypadku narażenia na zachorowanie czyli kontaktu z chorym na odrę, 

osoby nieszczepione lub  uodpornione 1 dawką szczepionki przeciwko 

odrze mogą zostać profilaktycznie zaszczepione w ciągu 72 godzin.  

 

 

 

 
W informacjach wykorzystano obrazki wikiHow 


