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Öroninflammation beror på att bakterier
orsakar en infektion i mellanörat. Öron
inflammation är vanligast hos barn, men
även vuxna kan få det.

Förkylning är en infektion i näsan, halsen
eller svalget.

Klamydia är en vanlig könssjukdom i
Sverige. Infektionen orsakas av en bakterie
och sprids framförallt genom slidsamlag
eller analsamlag.

Öroninflammation 1–12 år

Förkylning

Klamydia

Sepsis är ett tillstånd som förr kallades
för blodförgiftning. Sepsis innebär att en
infektion påverkar hela kroppen och gör att
viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan
och njurarna inte fungerar som de ska.

Halsfluss kan även orsakas av virus och
andra bakterier.

Den vanligaste bakterien som orsakar hals
fluss är streptokocker.Vanliga symtom är
halsont, feber och svårigheter att svälja.

Sepsis (blodförgiftning)

Halsfluss med streptokocker

Ofta kommer öroninflammation i samband
med en förkylning.

Öroninflammation beror på att bakterier
orsakar en infektion i mellanörat. Öron
inflammation är vanligast hos barn, men
även vuxna kan få det.

Bakterier som kommer in i urinvägarna kan
orsaka urinvägsinfektion. Oftast stannar
infektionen i urinröret och urinblåsan och
kallas då blåskatarr. Ibland sprider sig bak
terierna upp till njurarna och njurbäckenet.
Då kallas det njurbäckeninflammation.

Öroninflammation 0–1 år

Blåskatarr (urinvägsinfektion)

Allvarlig lunginflammation
Vid en lunginflammation har en del av
lungorna blivit inflammerade.
Kan kräva sjukhusvård och ibland
intensivvård.

Bihåleinflammation
Bihåleinflammation kan uppkomma i sam
band med förkylning. Då svullnar slem
hinnorna i näsan och bihålorna. Eftersom
slemhinnan är svullen kan slem och vätska
som bildats inte rinna ut och blir kvar i
bihålorna. Om det uppstår en bakterie
infektion i bihålorna kan besvären bli värre.

Ofta kommer öroninflammation i samband
med en förkylning.
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