NoutÄƒÈ›i de la spital! Starea elevei de la Zinca la ora
actualÄƒ....
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VeÈ™ti bune de la Spitalul Matei BalÈ™, unde o elevÄƒ a Colegiului NaÈ›ional Zinca Golescu PiteÈ™ti a ajuns, acea
suspectatÄƒ de meningitÄƒ. Potrivit autoritÄƒÈ›ilor locale care au luat legÄƒtura cu medicii de la clinica din capitalÄƒ
fetei este din ce în ce mai bunÄƒ. Aceasta a fost într-o comÄƒ indusÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... Elevii de la Zinca au chiulit de frica meningitei! Azi, s-au trezit È™i autoritÄƒÈ›ile

UrmÄƒtorul pas pe care medicii îl vor face, dacÄƒ starea fetei va fi într-o continuÄƒ evoluÈ›ie, este ca eleva din ArgeÈ
deconectatÄƒ de la aparate.
Update

Potrivit inspectorului È™colar general, Dumitru Tudosoiu, clasele în care a învÄƒÈ›at fata sunt în carantinÄƒ. SÄƒlile
eleva a învÄƒÈ›at vor fi închise mâine È™i poimâine. Cel mai probabil, nici elevii nu vor merge la ore.

Un nou caz de meningitÄƒ în judeÈ›ul ArgeÈ™. De aceastÄƒ datÄƒ, este vorba despre o elevÄƒ, în vârstÄƒ de 16 ani, de la C
Colegiul NaÈ›ional Liceal ?Zinca Golescu?, din PiteÈ™ti.

Potrivit primelor informaÈ›ii, fata este din comuna Bradu, iar noaptea trecutÄƒ a ajuns la Boli InfecÈ›ioase, fiind supectÄƒ cu
meningitÄƒ. DupÄƒ douÄƒ ore, a fost transferatÄƒ de urgenÈ›Äƒ de la PiteÈ™ti la Spitalul Matei BalÈ™, din BucureÈ™ti.
fetei este gravÄƒ.

În aceste momente, reprezentanÈ›ii DirecÈ›iei de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ ArgeÈ™ se aflÄƒ la Colegiul NaÈ›ional Zinca Goles
preleva probe de la colegi È™i familie.
CITEÈ˜TE È˜I
... Util pentru pÄƒrinÈ›i! Simptome ale meningitei

?Pacienta, în vârstÄƒ de 16 ani, a fost adusÄƒ în cursul nopÈ›ii la Spitalul de Pediatrie din PiteÈ™ti. Avea o stare generalÄƒ
modificatÄƒ. În cursul zilei prezentase vÄƒrsÄƒturi, dureri abdominale, iar seara a prezentat, de asemenea, febrÄƒ È™i friso
fost suspectÄƒ de meningitÄƒ. Astfel, pacienta a fost trimisÄƒ la Spitalul Matei BalÈ™ din CapitalÄƒ, pentru continuarea
a declarat pentru Sursa ta Adina Enescu, purtÄƒtor de cuvânt în
investigaÈ›iilor medicale È™i pentru tratament de specialitate?,
cadrul Spitalului de Pediatrie din PiteÈ™ti.

Reamintim cÄƒ în luna aprilie au fost înregistrate alte douÄƒ cazuri de meningitÄƒ în ArgeÈ™ ( un bÄƒrbat de 40 de ani, din
o femeie de 47 de ani din Recea). În ambele situaÈ›ii a fost vorba însÄƒ de meningitÄƒ viralÄƒ, ci nu de forma severÄƒ a afe
È™i anume meningita meningococicÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... DouÄƒ cazuri de meningitÄƒ în ArgeÈ™

