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Informacje 

o szczepieniu przeciw ospie wietrznej (varicella) 
 
Ospa wietrzna jest niezwykle zaraźliwą, na całym świecie szeroko rozprzestrzenioną chorobą, 
wywoływaną poprzez wirus ospy wietrznej i półpaśca. Przenoszenie następuje poprzez 
bezpośredni kontakt fizyczny lub wydychane powietrze (zakażenie kropelkowe). Po około 2 
tygodniach od infekcji pojawia się wysypka, której zazwyczaj towarzyszy gorączka. Małe, 
pojedyncze czerwone plamy przemieniają się szybko w pęcherzyki wielkości groszku, 
wypełnione cieczą, która potem mętnieje, a po paru dniach zamieniają się w strupki. Typowe 
jest silne swędzenie. Z reguły chory może zarażać już na 2 dni przed wystąpieniem wysypki, do 
5 dni po pojawieniu się ostatnich świeżych pęcherzyków. Po zagojeniu się wykwitów skórnych, 
pojedyncze wirusy pozostają w zwojach nerwowych rdzenia kręgowego oraz mózgu. Przede 
wszystkim u osób starszych i z osłabioną odpornością, mogą stać się ponownie aktywne i 
wywołać półpasiec. 

U zdrowych dzieci ciężkie komplikacje wynikające z ospy wietrznej takie, jak bakteryjna 
superinfekcja (ogólne zakażenie) skóry, zapalenie mózgu lub płuc, występują rzadko. Natomiast 
pozostawanie wirusa w komórkach nerwowych u młodzieży i dorosłych wiąże się ze znacznie 
wyższym ryzykiem powikłań. Szczególnie zagrożeni są wszyscy niezaszczepieni pacjenci, u 
których działanie układu immunologicznego jest osłabione poprzez uwarunkowania dziedziczne 
albo spowodowane lekami. U dzieci cierpiących na białaczkę, ospa wietrzna może mieć nawet 
przebieg śmiertelny. 

Ospa wietrzna jest niebezpieczna także dla kobiet w ciąży, które przed zajściem w ciążę nie 
chorowały na ospę wietrzną, ani nie były przeciwko niej zaszczepione. Przy zachorowaniach do 
20- tego tygodnia ciąży, u nienarodzonego dziecka mogą powstawać ciężkie wady rozwojowe. 
Jeśli niezaszczepiona matka zachoruje w pobliżu terminu porodu (5 dni przed do 2 dni po 
rozwiązaniu), to istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia ospy wietrznej, groźnej dla życia 
noworodka. Także dla wcześniaków zaszczepionej matki niebezpieczne jest zachorowanie w 
pierwszych sześciu tygodniach życia.  

Jeśli ospa wietrzna pojawi się u wcześniaków lub noworodków lub osób z osłabionym układem 
immunologicznym, to dla uniknięcia ciężkich komplikacji mogą być zastosowane leki 
antywirusowe. Jednakże faktyczną ochronę przed wirusem ospy wietrznej w każdej postaci, 
zapewnia jedynie wykonane w porę szczepienie. 
 
Szczepionka 

Szczepionka składa się z żywych osłabionych wirusów ospy wietrznej i półpaśca, które 
rozmnażają się w organizmie zaszczepionej osoby. Wstrzykuję się ją pod skórę (iniekcja 
podskórna). Szczepienie przeciw ospie wietrznej może być przeprowadzone w wieku od (9 
do)12 ) miesięcy. 

O rozpoczęciu i długości trwania ochrony poszczepiennej mogą Państwo poinformować 
swojego lekarza. Po dokonaniu 2-iego szczepienia szczepionką przeciwko ospie wietrznej, 
wedle obecnego stanu wiedzy, jakiekolwiek szczepienie odnawiające nie jest niezbędne. 

 
 
Kto powinien być szczepiony? 

Zgodnie z kalendarzem szczepień z reguły zaleca się szczepienie przeciw ospie wietrznej 
wszystkich dzieci w wieku od 11 do 14 miesięcy. Aby uzyskać całkowitą ochronę 
poszczepienną, dzieci w wieku od 15 do 23 miesiąca powinny być szczepione ponownie. 
Jednakże ponowne szczepienie możliwe jest już w (4 do) 6 tygodni po pierwszym. U dzieci 
zaszczepionych dotychczas tylko 1 raz, należy przeprowadzić drugie szczepienie. Może ono 
nastąpić jednocześnie ze szczepieniem przeciw odrze, śwince i różyczce (szczepionce MMR) 
lub najwcześniej 4 tygodnie po nim. 

 



Aufklärung Nr. 21: Varizellen Polnisch / Polski 

 

 09/2014 2 

W odniesieniu do osób, które nie przebyły ospy wietrznej i dotychczas nie zostały 
zaszczepione, dwukrotne szczepienie jest szczególnie zalecane dla: 

– dzieci i młodzieży do lat osiemnastu 

– kobiet planujących zajście w ciążę 
– personelu (rozpoczynającego pracę) w ośrodkach opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym (np. przedszkole), 
 

– personelu medycznego, szczególnie na oddziałach położnictwa, pediatrii, onkologii, 
intensywnej terapii i opieki nad osobami z niedoborem odporności immunologicznej. 

To szczepienie zalecane jest dla wszystkich niezaszczepionych osób, dla których infekcja byłaby 
szczególnie groźna oraz dla tych, które mogłyby ospę wietrzną przenosić na inne osoby 
zagrożone. Takimi osobami przede wszystkim są pacjenci z chorobami nowotworowymi, ciężką 
neurodermitis i pacjenci oczekujący na zabiegi medyczne lub poddani leczeniu, które osłabia 
odporność (terapia immunosupresyjna), jak np. osoby oczekujące na transplantacje organów 
bądź chorujące na ciężkie schorzenia nerek. Oprócz tego, bezwarunkowo powinny zostać 
zaszczepione osoby mające bliski kontakt z takimi pacjentami (rodzina,  opiekunowie itp.), a 
także personel medyczny uczestniczący w opiece. 

W pewnych warunkach szczepienie może skutecznie działać nawet w kilka dni po możliwym 
zakażeniu. W takich przypadkach należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. 
 

Kogo nie należy szczepić? 

Nie powinien być szczepione osoby cierpiące na wymagającą leczenia chorobę z gorączką 
(powyżej 38,5 °C), także  nie powinny być szczepione osoby, u których występuje alergia na 
składniki szczepionki.  Ogólnie rzecz biorąc,  osoby z osłabionym układem immunologicznym 
nie powinny być szczepione. Jednakże  w szczególnych przypadkach możliwe są, a nawet 
konieczne, wyjątki . U kobiet w ciąży  szczepienia przeciwko ospie wietrznej nie wolno 
wykonywać, ponieważ istnieje teoretyczne ryzyko, że wirus szczepionki  może zostać 
przeniesiony na płód w łonie matki. Z tego samego powodu w ciągu 1 miesiąca od szczepienia 
powinno się zapobiegać zajściu w ciążę. Jednakże, pomyłkowe zaszczepienie w okresie ciąży 
nie stanowi powodu do przerwania ciąży. 

Aby nie zagrozić skuteczności szczepienia, szczepienie należy przeprowadzić dopiero po 
upływie trzech miesięcy po podaniu immunoglobuliny lub po przeprowadzeniu transfuzji krwi. 

W każdym z tych przypadków, aby się dowiedzieć jak najlepiej można się chronić przed infekcją 
ospy wietrznej (varicella), należy poradzić się lekarza wykonującego szczepienie. 
 
Zachowanie po szczepieniu 

Zaszczepiona osoba nie wymaga żadnej szczególnej ochrony, jednakże w ciągu 1 do 2 tygodni 
powinno się unikać nadzwyczajnych wysiłków fizycznych. W przypadku osób wykazujących 
skłonności do reakcji układu krążenia lub u których znane jest pojawianie się nagłych alergii, 
przed szczepieniem, o fakcie takim należy poinformować lekarza. 
 

W niezwykle rzadkich przypadkach wirusy szczepionki mogą zostać przeniesione na osoby 
podatne, z którymi utrzymuje się bliski kontakt. Z tego powodu osoby z silnie osłabioną 
odpornością i pozbawione odporności kobiety w ciąży powinny unikać bezpośredniego kontaktu 
z osobami zaszczepionymi, u których występują pojedyncze pęcherzyki ospy wietrznej, w 
okresie do 5 dni od pojawienia się ostatniego świeżego pęcherzyka. 

Z powodu teoretycznie możliwego ryzyka wystąpienia syndromu Reya przez sześć tygodni od 
zaszczepienia nie powinno się zażywać salicylanów (np. aspiryny). 
 
Możliwe miejscowe i ogólne reakcje poszczepienne 

Po zaszczepieniu, oprócz oczekiwanej odporności a tym samym nabycia ochrony przed 
chorobą, u 20 procent zaszczepionych, przede wszystkim u osób dorosłych po drugim 
zastrzyku, może wystąpić w miejscu wstrzyknięcia przejściowe zaczerwienienie lub bolesny 
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obrzęk. Jest to wyraz normalnej reakcji organizmu na wstrzykniętą szczepionkę. Z reguły co 
dziesiąty zaszczepiony reaguje lekkim lub umiarkowanym podwyższeniem temperatury ciała. U 
1 do 3 procent zaszczepionych zdarza się w 1 do 4 tygodnia po zaszczepieniu wyraźnie 
złagodzona forma przebiegu ospy wietrznej („choroba poszczepienna”), z pojedynczymi 
pęcherzykami i gorączką. U pacjentów z osłabionym układem immunologicznym te zjawiska 
występują częściej i wyraźniej, tak że z reguły tych osób nie wolno szczepić. Jednakże dzieci 
chorujące na białaczkę w okresie wolnym od symptomów (w czasie remisji), powinny zostać 
zaszczepione. Oprócz reakcji w miejscu wstrzyknięcia, wysypki i łagodnej „choroby 
poszczepiennej”, która może wystąpić u co czwartego pacjenta, u osób tych nie zostały 
rozpoznane żadne inne znaczące reakcje.  
 
Czy możliwe są powikłania poszczepienne (niepożądane objawy poszczepienne)? 

Powikłania poszczepienne są bardzo rzadkimi reakcjami na szczepionkę, które przekraczają 
normalną miarę i znacząco pogarszają stan zdrowia osoby zaszczepionej. Po szczepieniu 
przeciwko wirusowi varicella reakcje alergiczne występują niezwykle rzadko; przy 
nadwrażliwości na towarzyszącą substancję składową szczepionki framycetynę/neomycynę, 
osób takich szczepić nie wolno. Literatura powołuje się na pojedyncze przypadki nagłych reakcji 
alergicznych, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie, przypadki półpaśca lub zapalenia płuc u 
osób zdrowych, jak i osób z osłabionym układem immunologicznym. Istnieją również 
doniesienia o pojedynczych jedynie przypadkach przeniesienia infekcji z osoby zaszczepionej, 
wykazującej objawy „choroby poszczepiennej” (wysypkę) na – zazwyczaj osłabioną 
immunologicznie – osobę, z którą nastąpił kontakt. Dotyczy to także przejściowego spadku 
liczby płytek krwi. W rzadkich doniesieniach na temat innych chorób układu nerwowego, gdzie 
występuje czasowa koincydencja ze szczepieniem MMR, związek przyczynowy jest wątpliwy. 
 
Porady lekarza wykonującego szczepienie odnośnie możliwych skutków ubocznych 

W uzupełnieniu do informacji zawartej w niniejszej ulotce, mają Państwo możliwość odbycia 
rozmowy informacyjnej ze swoim lekarzem. 

Jeśli po zaszczepieniu pojawią się symptomy, które wykraczają poza wyżej opisane objawy 
miejscowe i ogólne, to oczywiście mogą uzyskać Państwo poradę lekarza przeprowadzającego 
szczepienia. 

Lekarz wykonujący szczepienia jest dostępny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ograniczenie odpowiedzialności 
 

Tłumaczenie oryginału (stan z 09.2014) nastąpiło za uprzejmym zezwoleniem Deutsches 
Grünes Kreuz e.V. na zlecenie Robert Koch Institut. Obowiązuje tekst niemiecki, nie ponosi się 
odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu, ani za aktualność przedłożonego 
tłumaczenia w przypadku późniejszych przeróbek niemieckiego oryginału. 
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Nazwisko: ___________________________________________________________________ 
Name 

 
Szczepienie ochronne przeciw ospie wietrznej 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
Jako załącznik otrzymują Państwo ulotkę na temat przeprowadzania szczepienia przeciwko 
ospie wietrznej. Są w niej zawarte istotne informacje na temat chorób, których można 
uniknąć dzięki szczepieniu, na temat szczepionki i szczepienia oraz o reakcji 
poszczepiennych i możliwych powikłań. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Przed wykonaniem szczepienia dodatkowo wymaga się następujących danych: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 
1. Czy u osoby szczepionej występuje niedobór odporności immunologicznej (nabytej, 
wrodzonej, spowodowanej zażywaniem leków)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ tak (ja)   □ nie (nein) 

 

 
2. Czy u pacjenta jest stwierdzona jakaś alergia? 
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ tak (ja)   □ nie (nein) 
 

jeśli tak, to jakie: _______________________________________________ 
wenn ja, welche? 

 
3. Czy osoba szczepiona w czasie minionych trzech miesięcy otrzymała 
immunoglobulinę lub przeszła transfuzję krwi? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 
vorgenommen? 

□ tak (ja)   □ nie (nein) 

 

 
4. Przy szczepieniu kobiet w wieku rozrodczym: czy obecnie jest ona w ciąży? 
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

□ tak (ja)   □ nie (nein) 

 

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej na temat szczepienia przeciwko 
ospie wietrznej, prosimy zapytać się lekarza wykonującego szczepienie! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Do szczepienia prosimy przynieść książeczkę szczepień! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Oświadczenie zgody 
Einverständniserklärung 

 
na przeprowadzenie szczepienia ochronnego przeciwko ospie wietrznej (varicella) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 

 
Nazwisko osoby szczepionej: __________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 

ur. dn.: ____________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
 

Treść pouczenia przyjąłem (przyjęłam) do wiadomości i w rozmowie z moim lekarzem (moją 

lekarką) zostałem (-am) na temat szczepienia poinformowany (-a) w sposób wyczerpujący. 

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden.  

 

 

□ Nie mam żadnych dalszych pytań. 
                   Ich habe keine weiteren Fragen. 

 

□ Wyrażam zgodę na zaproponowane szczepienie przeciw ospie wietrznej. 
                   Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

□ Odmawiam zgody na szczepienie. Zostałem/am poinformowany/a o możliwych 

negatywnych skutkach odmowy wykonania tego szczepienia. 
                    Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

 
 
 

Uwagi: Vermerke_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Miejscowość, data: Ort, Datum__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

___________________________  __________________________ 
Podpis osoby szczepionej    Podpis lekarza/lekarki 
lub uprawnionej do opieki 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


