
 

Sóc la Neus, la mare d’un nen víctima d’una meningitis bacteriana. 

Aquesta fou causada per la bacteria Streptococc Pyogenes y no va ser més 

que una complicació de la infecció de vies respiratories que aquesta 

provoca.  

Durant els vint dies de patiment en els que vam estar ingressats vam 

poder veure com la planta i la UCI s’anava omplint de nens amb malalties 

respiratories. Al sortir de l’hospital i constatar en diverses ocasions que 

molts pares continuen portant els seus fills malalts a l’escola o llar 

d’infants vaig decidir que havia de fer alguna cosa per lluitar contra això.  

Pare i mare, portar al teu fill malalt a la llar d’infants el perjudica 

greument a ell i al seu benestar. És una forma de tractar-lo malament i per 

tant, una conducta reprobable.  

Per altra banda, és una falta d’empatia cap a altres companys que potser 

tenen un sistema immunitari més immadur i una simple infecció de mocs i 

tos pot tenir conseqüències greus, com va ser el nostre cas.  

Hi ha un problema real de conciliació però hem de ser capaços de buscar 

alternatives, sense perjudicar l’ambient “segur” de la llar.  

Ajuda’m a aconseguir un entorn més segur, lliure de virus i buidar els 

hospitals de bronquiolitis. Perquè no oblidis que sempre pot passar que el 

que acabi a la UCI, sigui el teu fill.  

Per això us dóno tota la informació sobre les malalties més freqüents i el 

període en el que són contagioses perquè la informació és imprescindible 

per actuar correctament. 

1. Quan es truca als pares/mares perquè un nen té febra l’ha de 

venir a buscar. 

2. En cap cas, s’ha de portar al dia següent amb la dosi de medicació 

suficient per emmascarar el procés.  

 

COSTIPAT COMÚ: 

PERÍODE DE CONTAGI: el periode simptomàtic 

 

CONJUNTIVITIS: 

VÍRICA: fins remissió de la simptomatologia. 

BACTERIANA: fins a 2 dies després d’inici del tractament antibiòtic.  

 

DIARREES:  

PERÍODE DE CONTAGI: tot el periode simptomàtic 

 

 

ESCARLATINA: 

PERÍODE DE CONTAGI: contagia desde dos dies abans de l’exantema fins a 

2 dies després  d’iniciar el tractament antibiòtic i afebrils. 

 

FARINGITIS:  

PERÍODE DE CONTAGI: contagia fins a 1 dia després d’iniciar el tractament 

PERÍODE REINGRÉS: afebrils i asintomàtic 

 

IMPETIGEN:  

PERDÍODE DE CONTAGI: contagia fins a 2 dies després d’iniciar el 

tractament. 

 

INFECCIÓ RESPIRATORIA BAIXA (PNEUMONIA, BRONQUITIS) 

PERÍODE DE CONTAGI: contagia durant tot el periode simptomàtic. 

 

VIRUS BOCA, MÀ, PEU: 

PERÍODE DE CONTAGI: contagia durant tota 1 setmana. 

 



 

 

 

 

 

 

 


