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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Goleniowie w związku ze wzmożoną liczbą zachorowań na

ospę wietrzną na terenie powiatu goleniowskiego przypomina, że główną metodą zapobiegania ospie ił,ietlznej jest

uodpornienie czynne. czyli szczepierrie p/ospie wietrznej.

Jest to najczęstsza choroba zakaźna zgłaszana w Polsce. Obecnie rrajczęściej chorują dzieci przedszkolne

w wieku 3-5 lat. Ospa lviętrzna na.jczęście.i występuje chłodną porą loku, rv oklesie jesienno-zimowyn-r, .jeclnak

zirchorowania obserwuje się plzez cały rok, W Polsce dostępne są szczepienia ochronne przeciw ospie rvietrzrrej,

Zgodnie z Progratrrem Szczepieri Ochlonnych szczepienie plzecirvko ospie rvietrzrrej jest zalecanym szczepienieln

odpłatnyn, ale istnieje szereg osób, u lrtórych jest to obowiązkowe nieodplatne szczepierrie rcalizowane ze

środków publicznych. Sq to: dzieci do ukończenia 12. roku Ącia z upośledzenietn odporności o lvysokin ryzl,ku

ciężkiago przebiegu choroby (z ostrq bialaczkq lintfoblastycznq w olcresie remisji, rukażone HIV, przed leczenieltl

inununoutpresuinym lub cheniolerapiq, a także zdroy,e dzieci do ukołiczenia ]2 roku 4lcia z otoczenia t|ch

pacjentów, które nie chorowaĘ na ospę y,ien,znq) lub przeblłłajqce w zakladach pielęgtacyjno-clpiekuńc4ch,

:akludach opiekuńczołeczniczych, rodzinnych domach dziecka, domach dlą mątek z małoletnimi dziećmi i kobiet

v, ciqży, domach ylomocy społecznej, placówklch opiekuńczo-wycholvau,czych, regionalullch placówkach opiekuńczo-

lefapeutycznych, inlervencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a ponadto dzieci przebywajqce w żlobkaclt lub kIubaclt

ziecięcych. Szczepienie wymaga podania drvóch dalvek, Pierwszą dawkę szczepionki można podaó po ukończeniu

9. miesiąca źycia. a dawkę przlpominającą po ó tygodniach. Jeśli dolosła osoba nie chorolvała na ospę wietrzną,

szczepionkę lnożna podać r.v dowolnym rvieku, Nie odnotowano istotnych niepożądanych odczynórv poszczepiennych

po szczcpionce przecirr ospic rvietrzllei.

Ospa wietrzna jest clrorobą wirusową, którą wywołuje wirus Varice|la-zostef virus. Jest to ten sam ll'irLls.

który porvodirje zaclloron ania na póĘaśca. Ospa wietrzna charaktelyzuje się rłryŚoką zaraźlilvością,

Wil,us ri,yrvołujący ospę rvietrzną szerzy się drogą kropelkową popuel koIrtakt bezpośredlli oraz l<onlakt pośredni

przez przedmiotr, ślvieżo zanieczyszczone nateriałem z nosa, gardła oraz wykwitów skólnych chorej osoby.

Najczęściej ospa r.vietrzna ivystępLlje u dzieci, Chorobę clraraktelyzuje przede wszystkim wysypka, którą poprzedzają

łagodne objawy kliniczne m.in,: ból głowy, blak apet}tu, osłabienie oraz lliewysoka sory+.
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wsypka pojawia się stopniowo na całym ciele, począwszy od tułowia, następnie twarzy oraz owłosionej skóry głolvy.

WYsypce towarzyszy silny świąd. Wysypka przechoclzi od fazy maĘch czerwonych grudek do pęcherzyków, krost

i klótko utrzyrnująclch się blizIry. Przebieg choroby jest najczęściej łagodny w rvieku przeclszkolnynl i szkolnym,

natoniast u nrłodzieży oraz dorosłyclr charakteryzuje się nasileniem ww, objawów. Ze względu na eu,entualne

Powikłania choroba rnoże być szczególnie niebezpieczna dla noworodków, chorych rra białaczkę oraz clla kobiet
w cląży.

Przechorowanie osp1' wietrznej lv dzieciństwie pozostawia trwałą odporność u dorosłych. W;,jątek stanorł,i

natolniast reaktyłvacja wirLlsa pod postacią półpaśca, Dzieje się tak r.v wyniku indlłvidualnych właścirvości

neurotroporvych, które powodują uakt}T.vnienie wirusórv pozostał,vch rv zrvojach czrtciowych po pierlvotrlej inf'ekc.ji.
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