Informacja dla osób podróżujących nt. odry
Podróże mogą zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się odry w populacjach osób
nieszczepionych przeciwko odrze i z tego względu pozostających wrażliwymi na wirusy ją
wywołujące. Sytuacja ta stwarza istotne zagrożenie odrą dla osób nieszczepionych, w tym
przede wszystkim dla dzieci, u których szczepienia są opóźnione, a także osób z obniżoną
odpornością.
Nie istnieje skuteczne leczenie odry. Największe znaczenie ma zapobieganie zakażeniom
poprzez stosowanie szczepień ochronnych. W Polsce obowiązkiem szczepień przeciw
odrze objęte są dzieci i młodzież w wieku 1-19 r.ż. W przypadku osób dorosłych, które nie
były szczepione rekomenduje się zaszczepienie przed wyjazdem za granicę, Szczepienie
jest wykonywane szczepionką, która chroni równocześnie przed świnką i różyczką
(szczepionka MMR).
Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową. Łatwo przenosi się z osoby chorej na osoby
nieuodpornione. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa. Wirus ten przenosi się drogą
kropelkową (kaszel, kichanie osoby chorej na osoby zdrowe) oraz przez bezpośrednią
styczność z wydzieliną z nosa, gardła lub moczem osoby chorej. Bardzo rzadko do
zakażenia dochodzi przez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną osoby
chorej. Odra zwykle jest chorobą o łagodnym lub umiarkowanie ciężkim przebiegu.
Przyczyną zgonów są zwykle powikłania po chorobie. Występują one w każdym wieku,
najczęściej jednak dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia oraz dorosłych powyżej 20 r. ż.
Okres inkubacji choroby trwa ok. 10-12 dni. Do objawów nieswoistych należą: gorączka,
katar, złe samopoczucie, kaszel, zapalenie spojówek. Młodsze dzieci mogą wymiotować
i mieć biegunkę. Około 14 dnia od zakażenia pojawiają się bardziej charakterystyczne
objawy: wysypka, trwająca 3-5 dni. Wysypka, począwszy od linii włosów na twarzy, zstępuje
ku tułowiu, obejmując następnie ręce i nogi. Na przekrwionej błonie policzków, mogą zaś
powstać plamki Kopika (ustępujące po wystąpieniu plamisto - grudkowej wysypki).
Do najczęstszych powikłań odry należą ślepota, zapalenie ucha środkowego, zapalenie
mózgu, zapalenia związane z układem oddechowym (głównie płuc). Odra może prowadzić
również do zapalenia innych narządów np.: wątroby, nerek czy mięśnia sercowego.

