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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1998 roku
zarekomendowała powszechne szczepienia dzieci
przeciw ospie wietrznej w krajach, w których choroba ta stanowi poważny problem zdrowia publicznego, a system organizacji szczepień ochronnych
pozwoli osiągnąć wysokie wykonawstwo w populacji
(85-90%). Jeżeli nie jest możliwe rekomendowanie
szczepienia przeciw ospie wietrznej dla całej populacji, WHO zaleca wprowadzenie szczepienia w grupach
o zwiększonym ryzyku zachorowania i ciężkiego przebiegu ospy wietrznej [1].
Do 2009 roku szczepienia dzieci przeciw ospie
wietrznej zostały wprowadzone do programów szczepień ochronnych w krajach Europy: Austrii, Cyprze,
Grecji [2], Hiszpanii (region Madrytu) [3], Łotwie,
Niemczech [4], Szwajcarii, Włoszech (Sycylia) [5] i innych regionach świata: Arabii Saudyjskiej [5], Australii [6], Kanadzie [7], Katarze [8], Korei [5], Tajwanie [9],
Urugwaju [10] i USA [11].
Dlaczego zalecać szczepienia przeciw ospie wietrznej w Europie?
Ospa wietrzna, która obecnie jest najbardziej zakaźną
chorobą wieku dziecięcego powoduje wtórne zakażenia
w obrębie kontaktów domowych, wynoszące do 90%
[12]. Przed wprowadzeniem w Stanach Zjednoczonych
powszechnych szczepień przeciw ospie wietrznej rocznie na tę chorobę zapadało 4 miliony osób, a współczynnik hospitalizacji wynosił 200–300/100 tysięcy zdrowych dzieci i 800/100 tysięcy dorosłych oraz
stwierdzano około 100 zgonów rocznie [12, 13].
W Europie współczynnik hospitalizacji określany
jest na 1,3–4,5/100 tys. na rok, a w populacji dzieci
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do 16 roku życia wzrasta do 12,9–28,0/100 tys. na
rok [14, 15, 16, 17, 18].
W Polsce zapadalność na ospę wietrzną wynosi
340 do 420/100 tysięcy (odpowiednio w 2008 i 2007
roku), czyli rocznie zgłoszono od 130 do 160 tysięcy
nowych zachorowań [19]. Współczynnik hospitalizacji z powodu ospy wietrznej i powikłań w omawianym
okresie wynosił 0,67–0,68/100 tys. na rok. W 2008
roku zachorowało łącznie 9 415 dzieci w wieku do 2
lat oraz ponad 12 000 osób powyżej 14 roku życia
[19]. W 2008 roku zapadalność na ospę wietrzną wynosiła dla dzieci w 1 roku życia 929,8/100 tys., do
4 r. ż. 2443/100 tys. (34,9% wszystkich zachorowań),
od 5–9 r. ż. 3057/100 tys. (43,4% wszystkich zachorowań), od 10 do 14 r. ż. 737,2/100 tys. (12,3% wszystkich zachorowań). Zachorowania na ospę wietrzną
u osób powyżej 14 r. ż. stanowiły w 2008 roku 9,4%
wszystkich zachorowań, a w grupie od 20 roku życia
zgłoszono 7 941 przypadków [19].
W Niemczech przed wprowadzeniem populacyjnych szczepień przeciw ospie wietrznej rocznie
stwierdzano około 760 000 nowych zachorowań, przy
rocznej kohorcie urodzeniowej 800 tys. Najwyższy
wskaźnik zapadalności występował u dzieci w wieku 5–6 lat. Powikłania występowały u 5,7% chorych
poniżej 12 roku życia. W latach 2003-2004 zgłoszono 918 hospitalizacji z powodu ospy wietrznej i powikłań. Dziesięcioro dzieci zmarło [15]. Najczęstsze
powikłania dotyczyły układu nerwowego (25,4%), zakażeń bakteryjnych skóry (23,2%) i przewodu pokarmowego (15%). U 93/918 (10,1%) hospitalizowanych
pacjentów utrzymywały się trwałe następstwa. Wartym podkreślenia jest fakt, że większość hospitaliza-
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cji i powikłań ospy wietrznej dotyczy dzieci immunologicznie kompetentnych, bez obciążeń zdrowotnych
w wywiadzie [15, 20]. Obserwacje niemieckie podają,
że 77,3% dzieci hospitalizowanych z powodu ospy
wietrznej nie miało obciążającego wywiadu [15]. Natomiast według danych pochodzących z Anglii, Szkocji i Walii w sezonie 2006/2007 na 13 odnotowanych
zgonów z powodu ospy wietrznej, u dzieci w wieku
9 mies.–9 lat, 12 dotyczyło dzieci immunologicznie
kompetentnych [21]. Ryzyko zgonów z powodu ospy
wietrznej jest 25 do 174 razy wyższe wśród dorosłych
w porównaniu z dziećmi [22, 23].
Szczególnie groźne jest zachorowanie na ospę
wietrzną kobiet w ciąży. Zakażenie wirusem varicella
zoster u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży może
być przyczyną wad wrodzonych (2% spośród płodów
zakażonych w pierwszych 20 tyg. ciąży). Natomiast
zachorowanie 4 dni przed do 2 dni po porodzie stanowi zagrożenie wystąpienia ospy wietrznej u noworodka, która nie leczona może w 20% przypadków prowadzić do zgonu [24]. Noworodkom tym natychmiast po
porodzie lub po rozpoznaniu ospy wietrznej u matki
należy podać hyperimmunizowaną immunoglobulinę
przeciwko varicella zoster.
Należy podkreślić, że dane epidemiologiczne pochodzące z rutynowego nadzoru są w wielu krajach
niedoszacowane. Potwierdzają to między innymi
zgłoszenia zebrane w systemie Sentinel od lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej we Włoszech, które
wykazały 3,8-krotnie wyższą zapadalność na ospę
wietrzną u dzieci w wieku od 0 do 14 lat niż podawaną w oficjalnych statystykach [25, 26]. Wskaźnik
serokonwersji po przebyciu ospy wietrznej u dzieci
w wieku 5–9 lat, oceniany w kilku krajach europejskich, wynosił 61,8–93% [27, 28, 29, 30].
Jakkolwiek znane są raporty dotyczące ognisk
zachorowań, liczby i rodzaju powikłań, hospitalizacji oraz przypadków zgonów z powodu ospy wietrznej,
to jednak choroba ta postrzegana jest nadal przez
wielu lekarzy i rodziców jako lekka i „obowiązkowa”.
Takie postrzeganie ospy wietrznej powoduje, że obowiązkowe szczepienia przeciw tej chorobie znalazły
się dotychczas w programach szczepień ochronnych
niewielu krajów.
Obciążenie systemu ochrony zdrowia zachorowaniami na ospę wietrzną
Zachorowania na ospę wietrzną związane są z obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia (medyczne
koszty bezpośrednie) i pacjenta (medyczne oraz pozamedyczne koszty bezpośrednie i pośrednie), oraz stanowią obciążenie dla gospodarki (koszty pośrednie)
[31]. Bezpośrednie koszty medyczne obejmują koszty
konsultacji lekarskich, hospitalizacji oraz leczenia
1

zachorowań i ich powikłań. Kategoria medycznych
kosztów pośrednich zawiera koszty transportu medycznego, dojazdów do miejsca udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej oraz opieki nad dzieckiem finansowanej przez rodziców/opiekunów. Koszty pośrednie
zachorowań odnoszą się do utraconej produktywności związanej z nieobecnością rodzica/opiekuna lub
dorosłego chorego w pracy [32]. Koszty pośrednie
mają istotny wpływ na profil farmakoekonomiczny
szczepień przeciwko ospie, ponieważ ich udział, w zależności od założeń analizy, waha się od 63,4% do
90,9% całkowitego obciążenia chorobą [31].
Badania przeprowadzone w roku 2006 we Francji oszacowały ilość przypadków zachorowań na ospę
wietrzną na 516 000, z czego ponad 95% u pacjentów
poniżej 20 roku życia [33, 34]. Związane z tym było
1 504 hospitalizacji. Koszty pośrednie choroby oszacowano na 144,50 € dla zachorowań występujących
u pacjentów poniżej 18 roku życia i 1 043,40 € dla
pacjentów w wieku 18–65 lat [35, 36]. Globalne koszty poniesione w związku z zachorowaniami na ospę
wietrzną oszacowano na 148 mln €, z czego 79,5%
stanowiły koszty utraconej produktywności.
W Niemczech roczny koszt związany z zachorowaniami na ospę wietrzną przed wprowadzeniem szczepień masowych szacowano na 187,5 mln €, z czego
82% stanowiły koszty pośrednie. Medyczne koszty
bezpośrednie wyniosły 34 mln € rocznie [37].
Szczepienia przeciwko ospie zostały poddane kompleksowej ocenie ekonomicznej. Wyniki analiz ekonomicznych w zależności od przyjętych założeń i perspektywy oceny wskazują na opłacalność lub oszczędności
netto uzyskiwane przez tę interwencję [31].
Aktualny stan szczepień przeciw ospie wietrznej
w Europie
Sukces szczepień przeciw ospie wietrznej w USA
spowodował włączenie tego szczepienia do narodowych programów szczepień w wielu krajach Europy.
Aktualnie rekomendowane są różne strategie profilaktyki ospy wietrznej. Cypr, Grecja, Malta, Niemcy,
Sycylia i autonomiczny region Madryt wprowadziły
powszechne szczepienia do swoich programów szczepień. Inne kraje (Austria, Belgia, Finlandia, Francja,
Węgry, Włochy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Wielka
Brytania) objęły szczepieniami grupy ryzyka oraz
osoby wrażliwe na zakażenie [38, 39]. Obecnie w tych
krajach rekomendowane są szczepienia przeciw ospie
wietrznej u dzieci z grup wysokiego ryzyka (np.: przy
planowanej transplantacji, chemioterapii i immunosupresji1), seronegatywnych osób z otoczenia dzieci
z grup ryzyka, seronegatywnych dziewcząt i kobiet
w wieku rozrodczym, personel medyczny i pedagogiczny, w szczególności pionu pediatrycznego, mło-

– szczepienie uzależnione jest od stanu immunologicznego, np. na 6 miesięcy przed przeszczepem narządów litych (Francja)
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dzież wrażliwa na zakażenie po ekspozycji, seronegatywne kobiety po pierwszej ciąży [38].
W Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii,
Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Norwegii, Portugalii, Rumunii,
Słowacji, Słowenii i Turcji szczepienia przeciw ospie
wietrznej aktualnie nie są refundowane [38].
W krajach, w których wprowadzono powszechne szczepienia przeciw ospie wietrznej stwierdzono
wyraźną redukcję liczby zachorowań, hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych i zgonów z powodu ospy
wietrznej [40, 41]. W oparciu o niemieckie dane epidemiologiczne obliczono konsekwencje odraczania decyzji wprowadzenia powszechnego szczepienia przeciw
ospie wietrznej, którymi jest wystąpienie ponad 700
tys. zachorowań, prawie 40 tys. powikłań, 5 740 hospitalizacji i 22 zgonów na rok, przy 800 tys. kohorcie
urodzeniowej [42].
Schematy szczepień stosowane w USA i krajach
europejskich
W USA pomimo wprowadzenia szczepień w całej
populacji i niewątpliwego ich sukcesu nadal odnotowywano w zaszczepionej populacji zachorowania
na ospę wietrzną, które występowały po 42 dniach
od przeprowadzenia szczepienia (breakthrough varicella). Wykazano występowanie istotnej różnicy pomiędzy efektywnością populacyjną (effectiveness)
szczepionki w pierwszym roku po szczepieniu – 97%
w porównaniu z kolejnymi latami po szczepieniu (2
do 8 lat – 84%) [43, 44]. Większość badań pokazuje,
że efektywność populacyjna po jednej dawce szczepionki wynosi od 80–89%, podczas gdy 10–20%
szczepionych nie odpowiada na szczepienie (primary immune failure) lub traci przeciwciała z upływem
czasu (secondary immune failure) [45]. W badaniach
klinicznych podanie dwóch dawek szczepionki wykazało wzrost skuteczności i trzykrotnie mniejsze ryzyko zachorowań w zaszczepionej kohorcie w 10-letnim
okresie obserwacji (46). U osób zaszczepionych dwiema dawkami wykazano również wyższe wskaźniki
odpowiedzi humoralnej i komórkowej, co przemawia
za większą skutecznością schematu dwu- nad jednodawkowym [47, 48].
Dlatego też, po 10 latach szczepień przeciw ospie
wietrznej Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP – Advisory Committee on
Immunization Practices) w 2006 roku podjął decyzję
o zalecaniu dwudawkowego schematu szczepienia
u wszystkich dzieci, realizowanego dostępną na rynku USA szczepionką VarivaxTM [11]. Zgodnie z opublikowanymi oficjalnie przez ACIP w 2007 roku rekomendacjami pierwszą dawkę należy podać w wieku
12–15 miesięcy, a drugą w wieku 4–6 lat. Osobom
starszym i dzieciom od 13. roku życia, tak jak poprzednio, drugą dawkę szczepionki zaleca się podać
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po 4–8 tygodniach. Seronegatywne kobiety po pierwszej ciąży powinny zostać zaszczepione zaraz po porodzie dwiema dawkami w odstępie 4–8 tygodni [11].
Rekomendowane są także szczepienia nadrabiające,
u wszystkich zaszczepionych jedną dawką.
Europejska Grupa Ekspertów (European Working
Group on Varicella – EuroVar) opublikowała w 2004
roku rekomendacje, które zawierały zalecenie szczepienia wszystkich niemowląt w wieku 12–18 miesięcy,
dzieci przed 13 rokiem życia, które nie były szczepione lub nie chorowały na ospę wietrzną oraz dorosłych
i dzieci od 13 roku życia z grup ryzyka [49]. Zakres
zaleceń był podyktowany ograniczoną liczbą danych
epidemiologicznych i ekonomicznych w krajach europejskich. W 2007 roku Europejska Niezależna Grupa
Ekspertów (Society of Independent European Vaccination Experts – SIEVE) zaleciła pilne i konsekwentne
zaszczepienie dwiema dawkami szczepionki nastolatków, pacjentów z grup ryzyka i osób seronegatywnych
z ich otoczenia oraz wrażliwy na zakażenie personel
medyczny [50].
Strategie stosowania dwóch dawek szczepionki
przeciw ospie
W krajach, w których rekomendowane są dwie dawki
szczepionki przeciw ospie wietrznej była brana pod
uwagę jedna z trzech strategii szczepień: w schemacie wydłużonym, standardowym lub przyśpieszonym.
Na wybór strategii wpływ miała przede wszystkim
lokalna sytuacja epidemiologiczna, poziom realizacji obowiązujących programów szczepień oraz obowiązujący program szczepień przeciw odrze, śwince,
różyczce (MMR). W Europie dwudawkowy schemat
szczepienia został wprowadzony w Grecji, Hiszpanii
i Niemczech. Ze względu na możliwość jednoczasowego podawania szczepionki przeciw odrze, śwince,
różyczce (MMR) razem ze szczepionką przeciw ospie
wietrznej (V) w rekomendacjach uwzględniono zamienne zastosowanie nowej, skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej
(MMRV) [38].
Schemat wydłużony: pierwsza dawka 12–18 miesiąc, druga dawka 8–13 lat
Niektóre kraje stosują wydłużony schemat szczepień
MMR z odstępem 7–12 lat między dwiema dawkami
(Belgia, Bułgaria, Estonia, Holandia, Islandia, Malta,
Norwegia, Polska, Węgry, Słowacja). Podanie drugiej
dawki szczepionki przeciw ospie wietrznej w schemacie wydłużonym prawdopodobnie może mieć wpływ
na zmniejszenie ryzyka spadku odporności poszczepiennej u młodzieży i osób dorosłych. Jednakże doświadczenia z USA pokazują, że zwiększone wówczas
ryzyko zachorowań na ospę wietrzną pomiędzy dwiema dawkami może utrudnić eliminację ospy wietrznej
[45].
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Schemat standardowy: pierwsza dawka 12–24
miesiąc, druga dawka 3–7 lat
Standardowy schemat szczepień MMR stosują: Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania,
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania,
Włochy [38]. W krajach takich jak Finlandia, z bardzo
dobrą realizacją obu dawek MMR, szczepienie przeciw ospie wietrznej może być rekomendowane w tym
schemacie i z powodzeniem realizowane szczepionką
skojarzoną MMR-V [51]. Odpowiedź immunologiczna
po drugiej dawce szczepionki MMRV, podanej u dzieci
w 5–6 roku życia została dobrze oceniona w badaniach klinicznych [52]. Ten schemat z zastosowaniem
szczepionki MMR-V, obowiązuje od 2007 roku w USA
i jest rekomendowany przez American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases [53], a od
2008 roku w Grecji i Hiszpanii [38].
Potencjalna słabość stosowania schematu standardowego wiąże się z ryzykiem zachorowań pomimo
szczepienia w relatywnie długim okresie pomiędzy
dwiema dawkami, co może spowodować ogniska ospy
wietrznej w środowiskach zamkniętych oraz przypadki
zachorowań u wrażliwej na zakażenia młodzieży i dorosłych [54]. Ochronne stężenia przeciwciał stwierdzane po 13 miesiącach po szczepieniu jedną dawką były
znamiennie niższe w porównaniu z poziomem po 46
dniach (odpowiednio 17,2 VE i 21,3 VE; p<0,001). Znamienne obniżanie się stężenia przeciwciał po 13 miesiącach stwierdzono u 27,4% dzieci (p<0,0001) [55].
Schemat przyśpieszony: pierwsza dawka 11–23
miesiąc, druga dawka 12–24 miesiąc
Schemat przyśpieszony, za jaki uważane jest podanie
w drugim roku życia dwóch dawek szczepionki MMR
w odstępie co najmniej 1 miesiąca, stosowany jest
w Austrii, Czechach, Francji, Niemczech (MMR-V),
Szwajcarii oraz dopuszczany alternatywnie, zgodnie
z zaleceniami WHO, w USA [56, 57].
Za tym schematem szczepień przemawia jego
dobra realizacja, związana z większą akceptacją
szczepień u małych dzieci. Należy podkreślić, że ryzyko zachorowań na ospę wietrzną po jednej dawce szczepionki narasta z upływem czasu. Schemat
przyśpieszony zapewnia wysoki poziom ochrony już
w pierwszych latach życia, co daje redukcję ryzyka
zachorowań pomiędzy dawkami, związanego ze schematem standardowym i wydłużonym.
Zastosowanie dwóch dawek szczepionki przeciw
ospie wietrznej daje silną i utrzymującą się ochronę
przed zakażeniami VZV.
Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki
przeciw ospie wietrznej
Najnowsze wyniki badań klinicznych z jednoczasowym podaniem szczepionki MMR (PriorixTM) i V

(VarilrixTM) w odstępie 6–8 tygodni wykazały po 3 latach odsetek serokonwersji na poziomie 96,8% [58].
Wyniki randomizowanych badań klinicznych,
oceniających bezpieczeństwo i immunogenność
dwóch dawek, podawanych jednoczasowo szczepionek MMR i V (PriorixTM i VarilrixTM) oraz MMR-V (Priorix-TetraTM), na podstawie których przeanalizowano
skutek podania drugiej dawki szczepionki zawierającej komponentę ospy, potwierdziły bezpieczeństwo
schematu dwudawkowego. Po drugiej dawce obserwowano niższy odsetek miejscowych odczynów poszczepiennych (ból, zaczerwienienie, obrzęk) oraz rzadziej
występującą podwyższoną ciepłotę ciała czy gorączkę
[52, 59, 60]. W badaniach, w których podawana była
tylko szczepionka przeciw ospie wietrznej (VarilrixTM)
obserwowano tendencję do częstszego występowania
bólu, zaczerwienienia i obrzęku po podaniu drugiej
dawki w porównaniu z pierwszą dawką [61].
U dzieci zaszczepionych w wieku od 9 miesięcy do
12 lat, serokonwersję (przeciwciała oznaczane metodą
immunofluorescensji – IFA) po 6 tygodniach po szczepieniu jedną dawką szczepionki stwierdzono u ponad
98% zaszczepionych. U dzieci zaszczepionych w wieku 11 do 21 miesięcy, serokonwersję po 6 tygodniach
po szczepieniu (przeciwciała oznaczano metodą
ELISA; cut-off 50 mj.m./ml) obserwowano u 89,6%
dzieci szczepionych jedną dawką i u 100% dzieci
szczepionych dwiema dawkami. U dzieci zaszczepionych w wieku 9 miesięcy do 6 lat, serokonwersję
(przeciwciała oznaczane metodą IFA) po 6 tygodniach
po podaniu drugiej dawki stwierdzono u 100% zaszczepionych [60].
Po drugiej dawce szczepionki obserwowany jest
istotny wzrost miana przeciwciał (5–26,5 krotny
wzrost średniej geometrycznej miana przeciwciał)
[59, 60].
Biorąc pod uwagę powyższe, GSK w 2007 przygotowało i złożyło w części europejskich państw dokumentację, uzasadniającą zarejestrowanie zmiany
dawkowania, polegającej na wprowadzeniu wskazań do podawania drugiej dawki szczepionki przeciw ospie wietrznej u dzieci poniżej 13 roku życia.
Zmiana dawkowania została już zarejestrowana, na
podstawie powyższej dokumentacji, w części państw
europejskich (min. w Niemczech, Francji, Włoszech,
Szwecji, Czechach).
W Polsce 18 lutego 2010 roku Minister Zdrowia zatwierdził zmianę rejestracyjną uwzględniającą wprowadzenie obligatoryjnego, dwudawkowego schematu szczepienia preparatem VarilrixTM,
na podstawie analizy danych z badań klinicznych,
przeprowadzonych u dzieci w drugim roku życia,
które wykazały istotne zwiększenie odpowiedzi immunologicznej po podaniu dwóch dawek szczepionki
[59, 62, 63, 64]. Zmiana schematu dawkowania jest
obecnie w trakcie rejestracji w tych państwach EuPediatria Polska tom 85, nr 3, maj– czerwiec 2010
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ropy, które jeszcze nie wprowadziły dwudawkowego
schematu szczepienia.
W związku z powyższymi nowymi rekomendacjami [11, 38, 50, 53, 65, 66] w zakresie zmiany schematu szczepień przeciw ospie wietrznej, zmianą rejestracji szczepionek (VarilrixTM firmy GSK i VarivaxTM
firmy MSD) przez European Medicines Agency (EMEA),
a także rejestracją nowych szczepionek skojarzonych
przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (Priorix-TetraTM firmy GSK i ProQuadTM firmy MSD) istnieje
potrzeba opracowania krajowych zaleceń w zakresie
schematu stosowania obecnie jedynej, zarejestrowanej w Polsce szczepionki przeciw ospie wietrznej –
VarilrixTM, zgodnie z programem szczepień ochronnych
i w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną.

Rekomendacje
Biorąc pod uwagę powyższe doniesienia o immunogenności, skuteczności klinicznej i efektywności populacyjnej szczepionek przeciw ospie wietrznej oraz
aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, Grupa Ekspertów rekomenduje przyspieszony schemat
szczepień przeciw ospie wietrznej, który przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Schemat szczepień z zastosowaniem dwóch dawek szczepionki przeciw ospie wietrznej
Table 1. Vaccination schedule for two doses vaccine against varicella

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
1* Dzieci do ukończenia 12 roku życia narażone w sposób
szczególny na zakażanie:
– z upośledzeniem odporności, o wysokim ryzyku ciężkiego
przebiegu choroby,
– z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
– zakażone HIV,
– przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,
2* Dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób
określonych w punkcie 1, które nie chorowały na ospę
wietrzną,
3* Dzieci do ukończenia 12 roku życia zaszczepione wcześniej
jedną dawką szczepionki, zawierającej komponent ospy,
które nie chorowały na ospę wietrzną.

Schemat:
Dwie dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni (optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).
Zalecane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciw ospie
wietrznej:
– I dawka w wieku 13–23 miesiące,
– II dawka w wieku 14–24 miesiące lub w każdym innym
czasie, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie szczepień przeciw
ospie wietrznej.
Zalecane jest podanie drugiej dawki w odstępie co najmniej
6 tygodni
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).

Zalecenia opisane w punkcie 1 i 2 wchodzą w zakres szczepień obowiązkowych finansowanych z budżetu Ministerstwa Zdrowia (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 122, poz. 795)

Szczepienia zalecane
1

Dzieci po ukończeniu 1 roku życia, młodzież i dorośli, którzy nie chorowali na ospę wietrzną i nie zostali wcześniej
zaszczepieni w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych.

Schemat:
Dwie dawki w odstępie co najmniej 6 tygodni
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).

2

Dzieci zaszczepione wcześniej jedną dawką szczepionki,
zawierającej komponent ospy, które nie chorowały na ospę
wietrzną.

Zalecane jest podanie drugiej dawki w odstępie co najmniej
6 tygodni
(optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).

3

Osoby po ukończeniu 9 miesiąca życia po ekspozycji na
ospę wietrzną

Schemat:
1 dawka jak najszybciej po kontakcie (do 72 godzin)
Jeżeli nie wystąpi zachorowanie to druga dawka w odstępie co
najmniej 6 tygodni (optymalny odstęp 6 tygodni–3 miesiące).

4

Kobiety planujące ciążę, które nie chorowały na ospę
wietrzną

Zalecenie szczepienie dwiema dawkami w odstępie co najmniej
6 tygodni, przy czym drugą dawkę należy podać nie później niż
6 tygodni przed planowaną ciążą.
Przypadkowe zaszczepienie ciężarnej nie jest wskazaniem do
przerwania ciąży.
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Zalecane jest podanie dwóch dawek szczepionki przeciw ospie
wietrznej:
– I dawka w wieku 13-23 miesiące,
– II dawka w wieku 14-24 miesiące lub w każdym innym
czasie, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie szczepień przeciw
ospie wietrznej.
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