
 
 
 
 

 
 

 

                                              INFORMACJA O ODRZE  
           ORAZ O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU  IZOLACJI DOMOWEJ 

Odra jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną, charakteryzującą się grudkowo-plamistą wysypką, 

zapaleniem błon śluzowych dróg oddechowych i spojówek z towarzyszącą gorączką. Zakaźność 

odry jest bardzo duża.  

Chory na odrę jest zakaźny dla otoczenia do 5 dni przed wystąpieniem wysypki i do 3 dni 

po pojawieniu się wysypki. 

Największe nasilenie zakaźności występuje w okresie nieżytowym, w 2-3 dni przed wysypką. 

Rezerwuarem wirusa odry jest człowiek. Źródłem zakażenia jest człowiek chory na odrę. 

Drogi szerzenia: droga powietrzno-kropelkowa, przez bezpośredni kontakt z chorym, rzadko przez 

przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z nosa i gardła 

Okres wylęgania wynosi średnio 8 –13 dni. 

Chorobę rozpoznaje się na podstawie obrazu klinicznego, badań serologicznych 

i wirusologicznych. Leczenie odry jest wyłącznie objawowe, polega na obniżaniu gorączki 

i nawadnianiu. 

Przebieg kliniczny odry dzieli się na: 

• okres nieżytowy - trwa 3–4 dni i obejmuje: wysoką gorączkę, kaszel suchy, męczący, 

zapalenie gardła, katar, zapalenie spojówek ze światłowstrętem, pod koniec okresu 

nieżytowego pojawiają się wewnątrz jamy ustnej, tj. na błonie śluzowej policzków białe 

plamki otoczone czerwoną obwódką (plamki Koplika). Plamki znikają po wystąpieniu 

wysypki,  

• okres wysypkowy - towarzyszy mu wysoka gorączka, za uszami, na twarzy i na szyi 

pojawia się plamista wysypka, czasami grudkowa, która w drugiej dobie schodzi na tułów, 

a w trzeciej obejmuje kończyny. Ma tendencję do zlewania się,  

• okres zdrowienia - charakteryzuje spadek gorączki, wysypka brunatnieje i ustępuje 

w takiej kolejności w jakiej wystąpiła. Przebarwienia po wysypce i delikatne złuszczanie 

naskórka utrzymują się jeszcze ok. 2 tygodnie. 

Do powikłań w przebiegu odry należą najczęściej: zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, 

zapalenie mózgu, biegunka. Powikłania takie jak: małopłytkowość, zapalenie krtani, zapalenie 

tchawicy, zapalenie rogówki, zapalenie wątroby, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie 

jelita grubego, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie kłębuszków 

nerkowych mogą wystąpić sporadycznie. 

Przechorowanie odry pozostawia trwałą odporność. Niemniej najskuteczniejszym 

sposobem zabezpieczenia przed zachorowaniem są szczepienia ochronne.  



W Polsce szczepienie przeciw odrze należy do szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) 
podawanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w 13-15 miesiącu życia dziecka oraz 
6 roku życia. Obecnie w ramach Programu Szczepień Ochronnych stosuje się szczepionkę 
skojarzoną  przeciw odrze, śwince i różyczce. 

W Programie Szczepień Ochronnych szczepienia osób dorosłych przeciw odrze są wymieniane 
w grupie szczepień zalecanych, za które płaci osoba zainteresowana. W celu zaszczepienia 
należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu wraz z książeczką zdrowia, w której odnotowuje 
się wykonane szczepienia ochronne. Kwalifikacji dokonuje lekarz, do którego pacjent jest 
zdeklarowany.  

Uzupełnienie szczepień przeciw odrze w obecnej sytuacji zaleca się przede wszystkim osobom, 
które mają na co dzień kontakt z dziećmi np. w przedszkolu, szkole oraz pracownikom służby 
zdrowia oraz wyjeżdżającym w regiony narażenia na zachorowanie. 

Skuteczność szczepienia po podaniu 2 dawek szczepionki wynosi 98%, a uzyskana 
po szczepieniu odporność utrzymuje się do końca życia. 

Wirus odry przestaje się rozprzestrzeniać w populacji dopiero, gdy zaszczepionych jest 
przynajmniej 95% osób. 
 
Osoby chore lub podejrzewane o zachorowanie na odrę nie powinny opuszczać miejsca 

zamieszkania, lekarz powinien przyjechać do chorego na wizytę do domu. W przypadku 

zgłoszenia się chorego bezpośrednio do przychodni konieczne jest poinformowanie 

personelu tuż po przybyciu. Osoba podejrzewana o odrę powinna zostać wprowadzona 

do pomieszczenia zlokalizowanego blisko wejścia do przychodni, w którym będzie 

oczekiwać na udzielenie porady lekarskiej. Przemieszczanie się pacjenta podejrzewanego 

o odrę w obrębie przychodni powinno odbywać się wyłącznie w asyście personelu 

w sposób maksymalnie ograniczający styczność osoby chorej z pozostałymi pacjentami. 

Porada lekarska osobie podejrzewanej o odrę powinna zostać udzielona w pierwszej 

kolejności, aby skrócić jej czas pobytu w placówce. 

Osoby chore nie powinny poruszać się środkami komunikacji zbiorowej.  

Pacjent, u którego rozpoznano odrę, jeżeli nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, 

powinien pozostawać w izolacji w warunkach domowych do 3 dnia włącznie, liczonego 

od chwili pojawienia się wysypki. 

Izolacja domowa polega na odosobnieniu osoby chorej lub podejrzanej o zachorowanie, 

w celu uniemożliwienia przeniesienia drobnoustroju na inne osoby. 

Zasady izolacji: 

• ograniczenie kontaktu z osobami postronnymi, 

• przestrzeganie higieny rąk, 

• obsługiwanie osoby chorej w maseczce w celu ochrony przed zakażeniem, 

tj. przeniesieniem mikroorganizmów z nosa i jamy ustnej chorego podczas kaszlu, kataru 

i kichania na inną osobę, 

• używanie przez chorego osobnych i oznaczonych sztućców oraz zastawy stołowej, 

• nie spanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora, 

• nie przyjmowanie gości. 

 



Wirus odry ginie samoistnie poza ustrojem człowieka i nie powoduje długotrwałego 

zainfekowania pomieszczeń i przedmiotów.  

Wietrzenie pomieszczeń skutecznie prowadzi do oczyszczenia ich z wirusa odry. 

 

Należy pamiętać, że 

 

• Na odrę chorują głównie osoby niezaszczepione, 

• Odra jest szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabionym układem 

odpornościowym, 

• Potencjalny powrót  zachorowań na odrę może być  związany z coraz większą liczbą 

rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci. 

 

źródła: 

• Choroby Zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka 

• Program WHO eliminacji odry 2012-2020 

• www.szczepienia.pzh.gov.pl 

• www.gis.gov.pl 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/

