Nu orice bebeluş prezintă toate
aceste simptome şi ele pot
apărea în orice ordine.

Punct moale tensionat sau
bombat
Temperatură mare
La bebeluşii mai mici de
3 luni, poate fi normală
sau scăzută

Foarte somnoros/
expresie fixă/oboseală
mult prea mare pentru a
se trezi

Monitorizarea
meningitei la
bebeluşi
Starea bebeluşului dvs. se
înrăutăţeşte rapid? Bebeluşii se
pot îmbolnăvi foarte rapid,
aşa că verificaţi adesea.
Sunete neobişnuite de mormăit
Vomă/refuzul alimentaţiei

Stare de iritabilitate în
momentul în care este
luat, cu plâns ascuţit,
geamăt sau plând ciudat

Respiraţie rapidă/dificultate
de respiraţie

Frisoane
extreme
Iritaţie sub forma unor
înţepături de ac/semne
sau vânătăi de culoare
violetă oriunde pe corp

Piele pătată, paloare
sau albăstrire
Corp rigid cu mişcări
sacadate sau altfel care
atârnă şi fără viaţă

Uneori diaree

Mâini şi
picioare reci

Pentru informaţii şi asistenţă, apelaţi linia noastră gratuită de
asistenţă:
MAREA BRITANIE 080 8800 3344 | Irlanda 1800 41 33 44
helpline@meningitis.org
www.meningitis.org

Durere/iritabilitate
de la dureri de muşchi
sau durere serveră de
membre/articulaţii

Meningita şi Septicemia
loveşte rapid şi poate ucide
Ce ar trebui să fac dacă sunt îngrijorat(ă)?

Testul Paharului

Aveţi încredere în instinctele dvs. Dacă credeţi
că bebeluşul dvs. suferă de meningită sau
septicemie, cereţi de urgenţă sfatul medicului.
Spuneţi că sunteţi îngrijorat(ă) că ar putea fi
meningită sau septicemie.

Dacă un pahar de sticlă este apăsat ferm
de o iritație cauzată de septicemie, semnele
nu vor dispărea. Veți putea să le vedeți prin
pahar. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți
de urgență ajutor medical.

Cunoaşteţi simptomele

Nu uitați: un bebeluș foarte bolnav are
nevoie de ajutor medical chiar dacă
prezintă doar câteva puncte, o iritație care
dispare sau nicio iritație.

Simptomele timpurii de meningită şi septicemie
(otrăvirea sângelui de la boală) poate fi
asemenea altor boli de copilărie, însă bebeluşul
se va îmbolnăvi de obicei rapid, iar starea sa se
va înrăutăţi rapid.
Atenție la iritații mici sub forma unor înțepături
de culoare roșie sau maro care se poate
schimba în pete violete sau blistere cu sânge.
Dacă bebelușul dvs. are o iritație, faceți „
Testul Paharului”.
Puteți avea dificultăți în a vedea iritația pe pielea
de culoare închisă, de aceea căutați puncte pe
corpul întreg al bebelușului, în special pe zonele
mai palide cum ar fi palmele, tălpile, pe burtă, în
interiorul pleoapelor și pe cerul gurii.

Cum îmi pot proteja bebelușul?
Vaccinați-vă bebelușul. Vaccinurile oferă
o protecție excelentă, dar nu pot preveni
toate formele, așa că trebuie să cunoaşteţi
simptomele.

Pentru informaţii şi asistenţă, apelaţi linia noastră gratuită de asistenţă:
MAREA BRITANIE 080 8800 3344 | Irlanda 1800 41 33 44
Bristol 0333 405 6262
info@meningitis.org

Belfast 028 9032 1283
belfast@meningitis.org

Edinburgh 0131 510 2345
edinburgh@meningitis.org

Dublin 01 819 6931
dublin@meningitis.org
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