
Roemense vertaling uit het Nederlands van: ‘Kernboodschappen koorts’ 

 
 

Febră sau temperatură ridicată? 
 

Temperatura corpului bebelușului dvs. oscilează între 36,5 °C și 37,5 °C. 

Temperaturile diferă între bebelușii individuali și va varia pe parcursul zilei. Febra apare 

atunci când temperatura copilului dvs. crește peste 38 °C. 

 

Febra este reacția normală a corpului la o infecție. Febra nu este periculoasă și nu trebuie 

tratată întotdeauna. Vârsta copilului dvs. și starea generală de sănătate sunt foarte 

importante atunci când acesta are febră. Așadar, fiți atent la copilul dvs.! 

 

 

SEMNE DE AVERTIZARE PRIVIND FEBRA 

 Dificultăți de respirație 

 Lipsa poftei de mâncare sau de lichide 

 Stare de vomă 

 Deshidratare; scutece mai uscate, buze uscate și gură uscată și uneori ochi 

înfundați în orbite 

 Fața este palidă și întunecată 

 Durere la atingere 

 Somnolență, dificultăți la trezirea copilului 

 Discurs confuz 

 Plâns cu un ton înalt sau grav 

 Înțepenirea gâtului 

 Mici pete albastre roșiatice (urticarie) pe piele 

 Convulsii 

 

Cel mai bine este să consultați medicul dvs. imediat dacă observați unul sau mai multe 

simptome din cele descrise mai sus chiar și în cazul în care copilul dvs. nu are o 

temperatură ridicată sau are o mică febră. 

 



Febra la un copil mai mic de 3 luni 

 

 Mergeți la doctor atunci când temperatura este de 38 °C sau mai mare! 

 Nu administrați niciun medicament (antipiretic) pentru febră copilului dvs. fără 

sfatul doctorului. 

 Dacă doctorul prescrie orice medicament pentru febră: Administrați doza 

corectă și în mod corespunzător. 

 Monitorizați starea generală a copilului dvs. cu atenție pe durata febrei. 

 Administrați copilului dvs. mici cantități de lichide în mod regulat. Dați copilului 

dvs. mai mult lapte. Dacă alăptați, copilul dvs. poate fi hrănit mai des. 

 

Febra la un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 luni 

 

 Mergeți la doctor atunci când temperatura este de 39 °C sau mai mare! 

 Administrați o singură doză de medicament pentru febră dacă există semne de 

disconfort pronunțat (neliniștit, are dureri sau plânge) sau la sfatul doctorului 

atunci când așteptați consultația. 

 Administrați medicamentul în modul corect și utilizați doza corectă!  

 Nu administrați medicamente diferite în combinație sau unele după celelalte. 

 Monitorizați starea generală a copilului dvs. cu atenție pe durata febrei. 

 În cazul în care copilul dvs. este mai mic de 6 luni, puteți să îi dați mai mult 

lapte. Dacă alăptați, copilul dvs. poate fi hrănit mai des. 

 

Febra la un copil mai mare de 6 luni 

 

 Administrați o singură doză de medicament pentru febră dacă există semne de 

disconfort pronunțat (neliniștit, are dureri sau plânge) sau la sfatul doctorului 

atunci când așteptați consultația. 

 Administrați medicamentul în modul corect și utilizați doza corectă! 

 Nu administrați medicamente diferite în combinație sau unele după celelalte. 

 Monitorizați starea generală a copilului dvs. cu atenție pe durata febrei. 

 Dați-le să bea mai mult lapte. 

 

 

 

  
 


