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ODRA 
 

Co to jest odra? 

Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Jedynym źródłem zakażenia 

jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową 

oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-

gardłowej. Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez 

przedmioty świeżo zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-

gardłowej. Wirusy odry dostają się do organizmu przez usta lub nos 

oraz przez spojówki. Po namnożeniu w błonach śluzowych 

przedostają się do różnych organów, tj.: skóry, nerek, żołądka, jelit, 

wątroby. Okres wylęgania wynosi najczęściej od 10 do 12 dni. 

 

Jakie rodzaje szczepionek przeciw odrze są dostępne w Polsce? 

Obecnie w Polsce dostępna jest skojarzona szczepionka zawierająca 

żywe, atentowane (osłabione) wirusy odry, świnki i różyczki 

(szczepionka popularnie nazywana MMR) lub wirusy odry, świnki, 

różyczki i ospy wietrznej (szczepionka MMR-V). Podanie tych 

szczepionek wywołuje odporność przeciw odpowiednio trzem  

i czterem chorobom zakaźnym. Skuteczność szczepionek MMR  

i MMR-V jest bardzo wysoka. Po otrzymaniu dwóch dawek 

szczepionki MMR lub MMR-V co najmniej 96% (86%-100%) dzieci 

jest chronionych przed zachorowaniem na odrę. 
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Szczepionki przeciw odrze w Programie Szczepień Ochronnych 

Szczepienia przeciw odrze wykonuje się skojarzoną szczepionką 

przeciw odrze, śwince i różyczce. Szczepienia przeciw odrze, śwince 

i różyczce są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra 

Zdrowia) dla dzieci w schemacie szczepienia:  

- podstawowego w 13-14 miesiącu życia,  

- uzupełniającego w 10 roku życia.  

Dzieciom powyżej 10 roku życia, które nie otrzymały dwóch dawek 

szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce należy systematycznie 

uzupełnić brakującą dawkę szczepionki, nie później niż do ukończenia 

19 roku życia. Dotyczy to dzieci urodzonych po 31 grudnia 1996 r. 
 

Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce są zalecane 

(niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia) osobom: 

- nieszczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach 

szczepień obowiązkowych, podaje się dwie dawki szczepionki  

w odstępie co najmniej 4 tygodni,  

- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach 

dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) i młodym 

mężczyznom dla zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie 

nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli  

od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat. 

Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę nie jest 

przeciwwskazaniem do szczepienia, należy je podać nie wcześniej niż 

po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia. Nie zaleca się podawania 

szczepionki w okresie ciąży, a przez 1 miesiąc po szczepieniu  

nie należy zachodzić w ciążę. 
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