
Coraz więcej dzieci choruje na 
ospę wietrzną . 

Proponuję poznać  „wroga” 









Wygląd  krostek  w  fazach  rozwoju  choroby – 
ospy wietrznej  







Po kontakcie z chorym 
z wykwitami pęcherzykowymi, 

przez co rozumiem np. 
przebywanie w jednym 

pomieszczeniu (domownicy, 
dzieci w przedszkolu), 

zachoruje 80-90% wrażliwych 
osób. 





Niekiedy 
pozostałość  

po ospie 
wietrznej 





I nie 
tylko w  
2011r  















WAŻNE 

WAŻ
NE 





Ogólnie zdrowe dzieci 
zwykle przechodzą 

ospę wietrzną 
łagodnie, jednak 
powikłania ospy 

wietrznej są w Polsce 
przyczyną około 1000 

hospitalizacji  
i kilku zgonów rocznie.  

Do czynników ryzyka 
ciężkiego przebiegu 

należą m.in. zaburzenia 
odporności, atopowe 
zapalenie skóry i wiek 

powyżej 12 lat. 

Powikłania 





Szczepienie jest skuteczne – 
podanie 2 dawek zabezpiecza 

przed zachorowaniem lub 
przynajmniej łagodzi przebieg 

choroby u 95-97% 
szczepionych.  



„Rodzice przyprowadzają dzieci, które mają na ciele jeszcze nieodpadnięte 
strupy. Spotkałam się z dwiema teoriami na temat okresu zarażania ospą. 

  
Pierwsza głosi, że zaraża się do momentu aż pęcherze nie zamienią się 

w strupy, druga – że zaraża się do momentu odpadnięcia wszystkich strupów, 
ponieważ w strupach są zarazki ospy.  

 
Tę drugą teorię usłyszałam od swojej lekarki, którą bardzo cenię. Jednak 

ostatnio miałam starcie z rodzicem, który przyprowadził "obstrupione" dziecko 
po 10 dniach i dał zaświadczenie od lekarza, że dziecko może chodzić do 

przedszkola. Jaka jest więc prawda? Do kiedy dziecko zaraża ospą? „ 

Zgodnie z tym co na następnym slajdzie 
lekarz, który uznał dziecko za niezaraźliwe, 
postąpił słusznie, ale też Pani lekarka nie 
minęła się z prawdą, przytaczając rzadkie 

przypadki zarażeń inną drogą. 

Czytaj 
dalej 



dr med. Ernest Kuchar  Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych Akademia Medyczna we Wrocławiu 

 
Co wiemy o zaraźliwości ospy wietrznej?  

Jest to choroba bardzo zaraźliwa, która przenosi się drogą kropelkową, tj. wirusy wnikają 
przez układ oddechowy. 

 Najbardziej zaraźliwy jest płyn zawarty w pęcherzykach, w którym jest najwięcej 
wirusów, dlatego uważa się, że ospa przestaje być zaraźliwa po przyschnięciu wszystkich 

wykwitów (gdy zmienią się w strupki), co zajmuje zwykle do 7-10 dni, czasem dłużej.  
Nie można całkowicie wykluczyć zakażenia przez wydzieliny układu oddechowego. 

Opisywano także przypadki zakażeń w trakcie badań sekcyjnych pacjentów, którzy zmarli 
na ospę wietrzną, co wskazuje, że inne drogi zarażenia także są możliwe.  

Największa zaraźliwość występuje jednak pierwszego dnia pojawienia się pęcherzyków, 

dlatego przyschnięcie wszystkich pęcherzyków uważa się 
za wystarczające do uznania, że dana osoba nie zaraża. 

Kiedy dziecko może wrócić do szkoły po 
przechorowaniu ospy wietrznej 

Czytaj 
dalej 

http://poczet.mp.pl/poczet/show.html?id=39253
http://poczet.mp.pl/poczet/show.html?id=39253


K Klasyczne choroby: znaki ostrzegawcze  

Odra Świnka Różyczka Ospa 
wietrzna 

Krztusiec 



Opracowała pielęgniarka szkolna  mgr Maria Sałamacha 


