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MMR
Broszura informacyjna dla rodziców
SZCZEPIENIA OCHRONNE
Co to jest MMR?

Szczepionka MMR chroni Twoje dziecko przed zachorowaniem na odrę, świnkę i różyczkę.
Szczepionka działa stymulując system immunologiczny w celu wzmocnienia odporności na te
choroby.
Fakt MMR
Od czasu wprowadzenia szczepionki, odra, świnka i różyczka stały się mniej powszechne. Jednak
zagrożenie epidemią nadal istnieje, jeśli zaszczepiona zostanie zbyt mała liczba dzieci.

Czym są odra, świnka i różyczka?
Odra, świnka i różyczka to wysoce zakaźne choroby wirusowe. Rozprzestrzeniają się kiedy wirus
przenosi się z osoby zarażoną na osobę, która nie jest przed daną chorobą chroniona.

Najczęstsze objawy

Możliwe powikłania

Odra

Gorączka, wysypka,
zaczerwienione, bolące oczy

Zapalenia ucha środkowego
pojawiają się u 1 na 20 osób
chorych na odrę. Jedna na 25
osób może zachorować na
zapalenie płuc lub zapalenie
oskrzeli.

Świnka

Bolesne, powiększone
ślinianki podżuchwowe i
gorączka

U jednego na pięciu dorosłych
mężczyzn świnka powoduje
obrzęk i bolesność jąder.
Świnka podczas ciąży może
stworzyć zagrożenia dla
prawidłowego rozwoju
nienarodzonego dziecka.
Świnka jest główną przyczyną
wirusowego zapalenia opon
mózgowych.

Różyczka

Gorączka i wysypka

Jeśli ciężarna kobieta
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zachoruje na różyczkę, jej
dziecku mogą grozić poważne
wady wrodzone, takie jak
ślepota, uszkodzenie mózgu,
głuchota, problemy z sercem
oraz inne poważne
powikłania.
Fakt MMR
Co roku 1 - 2 milionów dzieci na świecie umiera na odrę

Kto powinien otrzymać szczepionkę MMR?
Szczepionkę MMR powinny otrzymać dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Należy przyjść z
dzieckiem do lekarza rodzinnego, aby otrzymać bezpłatną szczepionkę. Dzieci powinny otrzymać
drugą dawkę w wieku 4-5 lat. Tę dawkę dzieci zazwyczaj otrzymują w szkole. Dwie dawki
szczepionki MMR zapewnią Twojemu dziecku najlepszą ochronę.

Czego mogę się spodziewać po szczepionce?
Po otrzymaniu szczepionki, miejsce w którym wykonano szczepienie może boleć, może pojawić się
zaczerwienienie lub opuchlizna. Dziecko może być rozdrażnione, lub gorączkować.
Wtedy należy dziecku podać paracetamol lub ibuprofen. Powinno ono również dużo pić. Należy
zapewnić, żeby dziecku nie było zbyt gorąco oraz żeby ubrania nie ocierały o miejsce, w które
podano szczepionkę.

Czy niektórym osobom nie należy podawać szczepionki MMR?
Bardzo niewiele jest osób, którym nie należy podawać szczepionki MMR. Nie należy szczepionki
podawać dzieciom, które wykazały reakcje alergiczne (anafilaksja) na wcześniejsze szczepionki lub
któryś ze składników szczepionki.
Należy opóźnić podanie szczepionki jeśli dziecko:
• choruje i ma temperaturę ciała wyższą niż 38oC (100oF);
• przyjmuje wysoką dawkę kortyko-sterydów;
• jest poddawane kuracji takiej jak chemioterapia czy radioterapia; lub
• choruje na jakąkolwiek chorobę mającą wpływ na jego system immunologiczny.
Z wszelkimi pytaniami należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub pielęgniarki środowiskowej.

Czy mojemu dziecku można podać szczepionkę jeśli cierpi na alergię na jajka?
Tak. Dzieci uczulone na jajka mogą otrzymać szczepionkę MMR. Wszelkie pytania dotyczące
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poważnej alergii na jajka należy zgłaszać lekarzowi rodzinnemu.

Czy istnieje powiązanie pomiędzy szczepionką MMR a autyzmem lub
zapaleniem jelit?
Nie. Wykonano wiele badań, które wykazały że nie istnieje powiązanie pomiędzy szczepionką
MMR a autyzmem, zapaleniem jelit czy nadaktywnością.

Więcej informacji





można uzyskać od lekarza rodzinnego lub pielęgniarki środowiskowej.
Kopię broszury My Child's Immunisations (Odporność mojego dziecka) - przewodnika dla
rodziców, można uzyskać od pielęgniarki środowiskowej.
Wejdź na stronę www.immunisation.ie lub www.hspc.ie
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