
MMR nr. 7 
Informacja 
o szczepieniu ochronnym przeciwko odrze, śwince i różyczce 
(Stan na październik 2021 r.) 
 
Odra, świnka i różyczka to szeroko rozpowszechnione choroby wywoływane przez 
wirusy (wirus odry, świnki lub różyczki), które rozwijają się głównie u dzieci, ale mogą 
również występować u dorosłych. Szczepionka skojarzona MMR zapewnia 
jednoczesną ochronę przed odrą, świnką i różyczką. Nie ma leków, które mogłyby 
wyleczyć odrę, świnkę czy różyczkę. Tylko terminowe i konsekwentne szczepienie 
MMR może chronić przed tymi chorobami! 
 
Odra jest często bardzo ciężką chorobą, która łatwo przenosi się z człowieka na 
człowieka. Trwa około 2 tygodnie i towarzyszy jej wysoka gorączka, kaszel, 
zapalenie spojówek oraz typowa wysypka (wykwit). Częste powikłania to zapalenie 
płuc i infekcje ucha środkowego. Zapalenie mózgu (encephalitis) rozwija się u około 
1 na 1000 do 2000 pacjentów, co może być śmiertelne u około 30 procent lub 
prowadzić do upośledzenia umysłowego i fizycznego. Szczególnie zagrożone 
zachorowaniem na odrę są dzieci poniżej 5 roku życia i dorośli, ale także młodzież –
 częściej doświadczają powikłań. Jeżeli odra przydarzy się we wczesnym 
dzieciństwie, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia rzadkiej, lecz zawsze 
śmiertelnej choroby mózgu SSPE (subacute sclerosing panencephalitis – podostre 
stwardniające zapalenie mózgu). 
 
Świnka jest chorobą wirusową, której towarzyszy gorączka, bóle głowy i obrzęk 
gruczołów ślinowych („świnka”). W około co dziesiątym przypadku świnki rozwija się 
dodatkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis – zapalenie opon 
mózgowych), a czasami zapalenie mózgu (encephalitis). Rzadkim, lecz typowym 
powikłaniem jest utrata słuchu. U co czwartego dorastającego lub dorosłego 
mężczyzny rozwija się obrzęk i zapalenie jąder, które również rzadko mogą 
prowadzić do bezpłodności. 
 
Różyczka jest zazwyczaj łagodną chorobą wirusową, której towarzyszy gorączka, 
wysypka (wykwit) i obrzęk węzłów chłonnych. Nierzadko przebiega bez objawów 
klinicznych; osoby chore na nią mogą również zarażać swoje otoczenie. Ale w czasie 
ciąży różyczka może przenosić się na nienarodzone dziecko i być przyczyną 
poronień oraz martwych urodzeń lub poważnych wad rozwojowych oczu, uszu, serca 
lub mózgu. 
 
 
Szczepionka 
Szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) składają się z osłabionych, 
żywych wirusów szczepionkowych, które namnażają się po szczepieniu. 
Szczepionkę wstrzykuje się podskórnie lub domięśniowo i zwykle może być 
podawana jednocześnie z innymi szczepionkami bez wpływu na jej tolerowalność 
lub skuteczność. Lekarz może udzielić porady w zakresie wyjątków od tej reguły 
i rozpoczęcia ochrony szczepionkowej. Obecna wiedza wskazuje, że po dwukrotnym 
szczepieniu szczepionką MMR nie są potrzebne uzupełniająco żadne dawki 
przypominające.  
  



Kto i kiedy powinien korzystać ze szczepienia? 
Stały Komitet ds. Szczepień (STIKO) zaleca szczepienia przeciwko odrze, śwince 
i różyczce u dzieci w wieku 11 miesięcy. Aby zapewnić skuteczną ochronę przed 
szczepionką, dzieci powinny być szczepione w wieku 15 miesięcy (odstęp minimum 
4 tygodnie od pierwszego szczepienia). 
Szczepionkę można podawać od 9 miesiąca życia, np. przed przyjęciem do placówki 
opiekuńczej. Jeżeli szczepienie nastąpi przed ukończeniem 11 miesiąca życia, 
drugie szczepienie należy podać wkrótce po 1. urodzinach. Lekarz może udzielić 
porady w tym zakresie. 
STIKO zaleca również, aby wszyscy dorośli urodzeni po 1970 roku z nieznanym 
statusem szczepień, w dzieciństwie nieszczepieni lub szczepieni jednorazowo, 
otrzymali jedno szczepienie przeciwko odrze (MMR). Pracownicy w niektórych 
obszarach zatrudnienia powinni otrzymać podwójne szczepienie – dotyczy to również 
studentów i pracowników szkół wyższych, szkół zawodowych oraz uniwersytetów. 
 
Ustawa o ochronie przed odrą wymaga dowodu podwójnego szczepienia przeciwko 
odrze (szczepionkami MMR lub MMRV) w przypadku dzieci i młodzieży 
w placówkach komunalnych, a także w przypadku osób pracujących w niektórych 
obszarach zatrudnienia, które urodziły się po 1970 roku (np. w placówkach 
medycznych i opiekuńczych oraz świetlicach dla dzieci i młodzieży).  
 
Uwagi: 1. Osoby nieszczepione w wieku powyżej 9 miesiąca życia lub osoby, które 
do tej pory nie były szczepione lub otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki MMR 
albo których status szczepienia nie jest jasny, powinny otrzymać jedno szczepienie 
MMR – jeśli to w ogóle możliwe – w ciągu 3 dni od kontaktu z osobą chorą na odrę, 
świnkę lub różyczkę. 2. Kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć 2 
udokumentowane szczepienia przeciw różyczce, w takim przypadku można pominąć 
określenie miana. 3. Podawanie szczepionki ochronnej przeciwko odrze, śwince 
i różyczce osobom, które są już odporne na jedną lub więcej z tych chorób, jest 
nieszkodliwe. 
 
 
Kto nie powinien być poddany szczepieniu? 
Osoby cierpiące na ostrą chorobę z gorączką powyżej 38,5°C nie powinny być 
szczepione, dopóki nie wyzdrowieją. Osoby z niedoborem odporności – wrodzonym, 
nabytym lub spowodowanym przez leki – zasadniczo nie powinny być szczepione. 
W pewnych okolicznościach możliwe są wyjątki. Pacjenci ci powinni zasięgnąć 
porady lekarza prowadzącego, czy z takim niedoborem odporności i po odpowiednim 
rozważeniu ryzyka oraz korzyści, mogą mimo wszystko otrzymać szczepienie MMR. 
Jeżeli objawy wystąpią po poprzednim szczepieniu MMR lub jeżeli występuje silna 
nadwrażliwość na składniki szczepionki, lekarz wykonujący szczepienie udzieli w tym 
zakresie stosownej porady. Osoby z ciężką alergią na białko kurze (białko jaj) 
(anafilaksja po spożyciu białka jaja kurzego) mogą ogólnie zostać zaszczepione; 
jeżeli to konieczne; szczepienie należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich 
środków ostrożności.  
 
Szczepienia MMR nie należy wykonywać u osób, które otrzymały immunoglobuliny 
w ostatnich miesiącach (odstęp od 3 do 8 miesięcy w zależności od dawki 
zastosowanego preparatu immunoglobulinowego) lub u osób, którym w tym samym 
czasie przetoczono krew (szczepionka może pozostać nieaktywna ze względu   



na substancje ochronne – przeciwciała – we krwi dawcy przeciwko wymienionym 
wirusom). Szczepionki MMR nie należy podawać kobietom w ciąży, ponieważ istnieje 
teoretyczne ryzyko dla dziecka w łonie matki w związku z wirusami zawartymi 
w szczepionce. Z tego samego powodu należy unikać ciąży przez okres 1 miesiąca 
po szczepieniu. Przypadkowe szczepienie w czasie ciąży nie jest jednak powodem 
do przerwania ciąży.  
 
 
Zachowanie przed i po szczepieniu  
Przed szczepieniem lekarz wykonujący szczepienie powinien zostać poinformowany, 
jeżeli dana osoba ma skłonność do reakcji krążeniowych lub jeżeli wiadomo, że ma 
natychmiastowe reakcje alergiczne. Osoba szczepiona nie musi zachowywać 
żadnych specjalnych środków ostrożności, chociaż należy unikać nietypowego 
wysiłku fizycznego w okresie od 1 do 2 tygodni po szczepieniu. 
Wirusy szczepionkowe nie przenoszą się na osoby kontaktujące się ani nie powodują 
żadnych chorób. Z tego względu szczepienie dziecka jest nieszkodliwe, nawet jeżeli 
w otoczeniu zamieszkuje kobieta w ciąży.  
 
 
Możliwe miejscowe i uogólnione reakcje alergiczne po szczepieniu  
Po szczepieniu MMR w miejscu szczepienia może wystąpić ból, obrzęk 
I zaczerwienienie u około 10 procent zaszczepionych osób. Jest to wyraz normalnej 
reakcji organizmu na szczepionkę i rozwija się w ciągu 1 do 3 dni po szczepieniu, 
rzadko trwając dłużej. Sporadycznie (od 0,1 do 1 procent) puchną pobliskie węzły 
chłonne. Często (od 1 do 10 procent) mogą również rozwinąć się objawy ogólne, jak 
ból głowy, zmęczenie, złe samopoczucie lub objawy żołądkowo-jelitowe. Często – 
najczęściej od 5 do 12 dni po szczepieniu – mogą rozwinąć się łagodne objawy odry, 
świnki lub różyczki – niezakaźne, określane jako choroba poszczepienna. W tym 
stanie od 5 do 15 procent zaszczepionych osób ma gorączkę, która często (w ilości 
około 2 procent przypadków) związana jest ze słabą wysypką przypominającą odrę. 
Sporadycznie może nieznacznie puchnąć ślinianka przyuszna. U młodzieży 
i dorosłych obserwowano przejściowe bóle stawów, lecz bardzo rzadko u dzieci. 
Bardzo rzadko może wystąpić przejściowa lekka opuchlizna jąder lub łagodna 
i przejściowa reakcja trzustki (wzrost poziomu enzymów). Wszystkie te objawy są 
zazwyczaj chwilowe i szybko ustępują bez konsekwencji. 
 
Czy możliwe jest wystąpienie powikłań wywołanych szczepionką? 
Powikłania wywołane szczepieniem są konsekwencjami, które wykraczają poza 
normalny zakres reakcji poszczepiennych i które znacznie pogarszają zdrowie 
zaszczepionej osoby. Jeżeli niemowlę lub małe dziecko reaguje na szczepionkę 
MMR pojawieniem się gorączki, w rzadkich przypadkach może to prowadzić do 
skurczu gorączkowego. Zwykle nie ma to żadnych konsekwencji. Reakcje alergiczne 
są bardzo rzadkie. Najczęściej są one skierowane przeciwko dodatkom zawartym 
w szczepionce, takim jak żelatyna lub antybiotyki (które są składnikami śladowymi). 
Wstrząs anafilaktyczny odnotowano jedynie w odosobnionych przypadkach. 
Podobnie krwotoki skórne w wyniku zmniejszonej liczby płytek krwi po szczepieniu 
występowały tylko w odosobnionych przypadkach. Z reguły szybko i bez 
konsekwencji ustępują, a ciężkie przebiegi występują tylko w odosobnionych 
przypadkach. Bardzo rzadko u młodzieży i dorosłych można zaobserwować dłużej 
utrzymujące się zapalenie stawów. Nie ma dowodów na to, że osłabiony wirus świnki 
zastosowany w tej szczepionce może wywołać zapalenie opon mózgowych. W 



literaturze medycznej rzadko informowano o innych schorzeniach układu nerwowego 
(np. napady padaczkowe, zaburzenia czucia, przejściowy paraliż) lub o stanach 
zapalnych naczyń krwionośnych w związku czasowym ze szczepionką.  
 
Uwaga: Alergia na białko kurze (białko jaja) nie jest przeciwwskazaniem do 
szczepienia MMR, ponieważ wirusy odry i świnki namnażają się nie w białku, lecz 
w  embrionalnych komórkach kurczaka (patrz także „Kto nie powinien być poddany 
szczepieniu?”). 
 
 
Porada lekarza wykonującego szczepienie na temat możliwych skutków 
ubocznych 
Oprócz niniejszej ulotki informacyjnej lekarz wykonujący szczepienie zaoferuje 
konsultację doradczą. Jeśli po szczepieniu wystąpią objawy przekraczające 
przejściowe miejscowe i ogólne reakcje opisane powyżej, lekarz wykonujący 
szczepienie będzie oczywiście dostępny w celu uzyskania dalszej porady. 

 

 

Można skontaktować się z lekarzem wykonującym szczepienia  
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Szczepienie ochronne przeciwko odrze, śwince i różyczce  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Imię i nazwisko 

Name  

Przed szczepieniem prosimy o podanie następujących danych osobowych: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Czy osoba, która ma zostać zaszczepiona, ma niedobór odporności (nabyty, dziedziczny 
lub spowodowany lekami)? 

Tak       Nie  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Czy osoba, która ma zostać zaszczepiona, otrzymała immunoglobulinę (gammaglobulinę) 
lub transfuzję krwi w ciągu ostatnich 3 (do 8) miesięcy? 

Tak        Nie  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Czy osoba, która ma zostać zaszczepiona, otrzymała szczepionkę ochronną w ciągu ostatnich 
4 tygodni lub czy jest zaplanowane jej zaszczepienie przeciwko innym chorobom w ciągu najbliższych 
4 tygodni? 

Tak       Nie  

jeżeli tak, którego szczepienia to dotyczy i kiedy 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. W przypadku kobiet w wieku rozrodczym: Czy obecnie jest Pani w ciąży? 

Tak        Nie  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

W przypadku chęci dowiedzenia się więcej o szczepieniach ochronnych przeciwko odrze, śwince 
i różyczce, prosimy zapytać lekarza wykonującego szczepienie! 

Na umówione szczepienie(-a) prosimy dostarczyć paszport szczepień! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Potwierdzenie zgody  

na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko odrze, śwince i różyczce 

(Formularze z kopią dostępne są również w celu dostarczenia osobie poddawanej szczepieniu lub jej 
przedstawicielowi ustawowemu, wraz z kopią – zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi praw 
pacjenta) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Imię i nazwisko osoby, która ma zostać zaszczepiona 

Name der zu impfenden Person 

data urodzenia 

geb. am 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią niniejszej ulotki informacyjnej, jak również mój lekarz wyczerpująco 
poinformował mnie na temat tego szczepienia. 

Nie mam więcej pytań. 

Wyrażam zgodę na zaproponowane szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce. 

Odmawiam szczepienia. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwych konsekwencjach tej odmowy.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Uwagi: 

Vermerke: 

Miejscowość, data: 

Ort, Datum: 

Podpis osoby, która ma zostać zaszczepiona   Podpis lekarza  
lub jej przedstawiciela prawnego 

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 



 


