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Ulotka informacyjna o odrze

Informacje o odrze

Odra dotyka dzieci i dorosłych.

Odra jest wysoce zakaźną chorobą i bardzo łatwo się rozprzestrzenia.

Objawy odry:

• Wysoka gorączka
• Kaszel
• Katar
• Zaczerwienienie oczu
• Czerwona wysypka, która zaczyna się od głowy i rozchodzi się w dół ciała

Odra może powodować infekcje klatki piersiowej, drgawki, infekcje ucha, obrzęk mózgu oraz
uszkodzenie mózgu.

Odra jest najgorsza dla dzieci poniżej pierwszego roku życia, kobiet w ciąży oraz u osób ze słabą
odpornością.

Odra w Irlandii

W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost przypadków odry pośród społeczności w Irlandii.

Odra może być bardzo poważna i może spowodować utratę wzroku a nawet śmierć.

Dzieci mogą zarazić się odrą jeśli nie zostały zaszczepione szczepionką MMR (szczepionka na
Odrę – Świnkę – Różyczkę).

Co możemy zrobić aby uchronić swoją rodzinę przed odrą?

Każdy rodzic pragnie zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo. Szczepionka MMR jest
najbezpieczniejszym sposobem ochrony dzieci przed odrą.

Dzieci powinny zostać poddane szczepieniu MMR w wieku

12 miesięcy oraz ponownie w wieku od 4 do 5 lat.

Jesteście Państwo chronieni przed odrą jeśli mieli Państwo podane 2 szczepionki MMR lub jeśli już
Państwo przechodzili odrę.
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Co zrobić, gdy nie jesteśmy pewni czy byliśmy szczepieni?

Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy Państwa dziecko było szczepione szczepionką MMR,
Państwa lekarz może to sprawdzić w rejestrze.

Bezpiecznie jest zaszczepić się ponownie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy, należy porozmawiać z lekarzem rodzinnym lub
Pielęgniarką Środowiskową – niezależnie od tego jakie to pytanie.

Co możemy zrobić, jeśli myślimy, że ktoś w naszej rodzinie może mieć odrę?

Proszę natychmiast zadzwonić do swojego lekarza.

Im szybciej dana osoba zostanie zbadana, tym lepiej. Dziecko powinno zostać w domu i nie
powinno być odwiedzane

w domu, o ile osoba odwiedzająca ma pewność, że jest ona chroniona przed odrą (miała podane
dwie dawki szczepionki MMR lub przechodziła już kiedyś odrę).

Co możemy zrobić, jeśli nasza rodzina narażona była na kontakt z osobą chorą na odrę?

Jakiekolwiek dziecko lub dorosły poniżej 40 roku życia, który nie jest w pełni zaszczepiony lub nigdy
nie przechodził odry musi zostać natychmiastowo zaszczepiony (najlepiej w przeciągu 3 dni).

Dzieci w wieku od 1 do 5 lat, które poddane były jednemu szczepieniu MMR, gdy były one
niemowlęciem, powinny pójść do lekarza aby dostać drugą szczepionkę MMR.

Niemowlęta w wieku od 6 miesięcy do pierwszego roku życia dostaną swoją pierwszą szczepionkę
wcześnie, ale mogą potrzebować swojej zwykłej dawki, gdy będą miały 12 miesięcy.

Należy poprosić lekarza rodzinnego o poradę.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy odnośnie szczepień, należy skontaktowaćsię z lekarzem
rodzinnym lub z miejscową placówką zdrowia w celu uzyskania porady o szczepieniu lub zadzwonić
na infolinię HSE (Zarządu Opieki Zdrowotnej).

Infolinia HSE (Zarządu Opieki Zdrowotnej): 1850 24 1850

Numery miejscowych placówek zdrowia dostępne na: http://www.hse.ie/eng/services/list/1/LHO/

Podziękowania:
Traveller Health Unit (Jednostka dla Wędrowców Irlandzkich), Cork & Kerry
Department of Public Health HSE (Departament Zdrowia Publicznego HSE) -Dublin/Leinster
środkowe, Tullamore.
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