
 

SEMNE DE ÎNGRIJORARE

DA 

NU

Măsurați din 
nou temperatura 

după o oră

 

Ce trebuie să faceți dacă cineva din gospodăria  
dumneavoastră are FEBRĂ

Fiți foarte atenți când copilul dumneavoastră are un apetit scăzut, nu vrea să bea, are 
mai puține sau mai multe scutece umede (diaree) și observați dacă pielea sa are o 

culoare normală, dacă respiră normal, dacă plânsul este normal, dacă este activ sau 
foarte liniștit, dacă are dureri și dacă rămâne alert când este treaz

Dacă temperatura sa este de 38°C2 sau mai mult2

• pete de sânge albastru-roșii pe piele3 

• culoare gri a pielii 
• somnolență sau dificultăți de trezire 
• stare de confuzie 
• dificultăți de respirație, gemete

Sunați imediat 
la 112 sau 

contactați de 
urgență un 

medic

 

       

NU

Sunteți îngrijorați5 sau există semne 
grave, cum ar fi deshidratarea 
sau o erupție cutanată care se 

răspândește rapid?

Dacă există semne de disconfort6 puteți 
administra o doză de paracetamol7

Vedeți pe partea cealaltă  Citiți mai multe despre febră pe kindengezin.be 

OBSERVAȚIE CORECTĂ

Când ar trebui să îi măsurați temperatura?1

contactați un 
medic astăzi

copil cu vârsta mai 
mică de 3 luni4 

copil mai mare  
de 3 luni  

DA

ROEMEENS



1. Ar trebui să măsurați temperatura corpului în cazul în care sunteți îngrijorați și în cazul în care copilul 
nu se comportă normal, doarme mai puțin sau mai mult, are mai puțină poftă de mâncare sau nu are 
deloc, are un comportament dificil, se joacă mai puțin sau deloc, plânge mai mult sau este palid. 

2. Măsurați temperatura copilului pe cale rectală până la vârsta de 3 ani. 

3. Pete subcutanate, în formă de vârf de ac, pe brațe, picioare sau pe trunchi, care nu dispar la apăsare: 
acest lucru indică septicemie și faptul că se dezvoltă o infecție foarte gravă 

4. Mai mic de 90 de zile. 

5. Posibile motive de îngrijorare: copilul prezintă alte simptome sau se simte mai rău decât de obicei, se 
simte din ce în ce mai rău sau a avut febră mai mult de 3 zile la rând. 

6. Semne de disconfort: lăcrimare, durere, disconfort, apetit redus, mai puțin activ. 

7. O doză de sirop de paracetamol, în funcție de greutatea copilului. În cazuri excepționale, poate fi 
urmat un alt curs de acțiune după consultarea unui medic.

Note de subsol: 


