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ÖZET 

 

Giriş-Amaç: AteĢ çocukluk çağında sık görülen bir durumdur. Vücudun doğal 

savunma mekanizmalarından biri olmasına rağmen, aileler tarafından genellikle bir 

hastalık olarak algılanmakta ve aileleri çok fazla tedirgin etmektedir.  

Bu çalıĢmayla, 0-6 yaĢ grubu çocuğa sahip annelerin ateĢ ile ilgili bilgilerini, ateĢli 

çocuğa yaklaĢımlarını ve evde uyguladıkları ateĢ tedavilerini karĢılaĢtırmak; sağlık 

çalıĢanı olan ve olmayan annelerin yanlıĢ/uygun olmayan yaklaĢımlarını belirlemek 

amaçlanmıĢtır.  

 Materyal-Metod: . Bu çalıĢma gözlemsel analitik tipte kesitsel bir çalıĢma 

olup; ġubat 2016-Haziran 2017 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı polikliniğine baĢvuran ve 0-6 yaĢ grubu çocuğu 

olan 623 anne ile yapıldı. Literatür taranarak oluĢturulan çoktan seçmeli ve açık uçlu 57 

sorudan oluĢan bir anket formu ve Ebeveyn AteĢ Yönetimi Ölçeği (PFMS-TR) ile 

veriler toplandı; IBM SPSS Statistics 22 programı kullandı. Verilerin istatistiksel açıdan 

anlamlılık düzeyi ki-kare testi ile değerlendirildi, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. 

Bulgular: Annelerin çocukları ateĢlendiğinde yaptıkları en sık uygulamalar 

sırasıyla giysilerini çıkartma, ateĢ düĢürücü ilaç verme ve duĢ aldırma idi. Ancak %20,6 

soğuk su, %6,1 alkol-sirkeli su ile kompres yapma gibi yanlıĢ uygulamalar da 

yapıyordu. AteĢ varlığında ilk ilaç tercihi sağlık çalıĢanı olan annelerde %65,4 oranıyla 

parasetamol iken sağlık çalıĢanı olmayan annelerde %40 oranıyla ibuprofen idi. En sık 

ateĢ nedenin solunum yolu enfeksiyonları olduğunu düĢünüyorlardı. Yüksek ateĢin 

%96,5 havale,%57,5 beyin hasarına neden olacağını belirtmiĢlerdi. Annelerin eğitim 

seviyesi, yaĢı ve mesleği ile ateĢ bilinci arasında pozitif iliĢki bulundu. 

Sonuç: Annelerde ateĢ korkusunun yaygın olduğu, ancak ateĢle ilgili bilgi ve 

uygulamalarının yanlıĢ/yetersiz olduğu gözlenmiĢtir. Özellikle sağlık çalıĢanları 

tarafından güncel bilgiler ile ebeveynlerin ateĢ konusunda bilgilendirilmesi, bu konuda 

doğru tutumun oluĢturulması gerekmektedir. Etkin eğitim çalıĢmaları yapılarak 

annelerin ateĢ korkuları azaltılabilir ve hatalı uygulamalar önlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: AteĢ, Korku, Anneler, Çocuk, Bilgi 
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ABSTRACT 

Aim: Fever is one of the most common problems in childhood. Despite being 

one of the body's natural defence mechanisms, it‟s often perceived as a disease by the 

family and  could be very disturbing for them. 

In this study, we aimed to compare knowledge about the fever of mothers with 0-6 

years-old children, their approaches to febrile child and fever treatments applied at 

home. We also aimed to determine mothers wrong or inappropriate attitudes according 

being health care worker or not. 

Materials and Methods: This observational analytical type cross-sectional 

study conducted between February 2016 and June 2017. 623 mothers having children 0-

6 years-old and applied to the family medicine outpatient clinics were selected for the 

study. Data were collected with a questionnaire consisting of 57 multiple-choice open-

ended questions and with Parent Fever Management Scale (PFMS-TR). For the 

statistical analysis IBM SPSS Statistics V22.0 program used, statistical significance 

assessed by chi-square test and p <0.05 was considered statistically significant. 

Results: Parent‟s most common practices with febrile children were to take off 

clothes, give an antipyretic and take a shower. However, they also were doing wrong 

practices such as taking shower with cold water (20.6%) and compressing with alcohol-

vinegar solutions (6.1%). In the presence of fever, the first drug used was paracetamol 

(65.4%) for health care worker mothers and non-healthcare worker mother‟s first choice 

was ibuprofen (40%). According to mother‟s opinion the most common cause of the 

fever was respiratory infections and they stated that high fever would cause convulsion 

(96.5%) and brain damage (57.5%). Mother‟s education level, age and occupation were 

found to be positively related to fever management. 

Conclusion: Although the parental fears of fever are common, their knowledge 

and practice are mostly wrong or inadequate. In particular, it is necessary that healthcare 

providers should be informed about the current management of fever correcting parent‟s 

fears and misconceptions.  

 

Key words: Fever, Fear, Mothers, Child, Knowledge
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Yüksek ateĢ, çocukluk çağında sık karĢılaĢılan bir sorundur ve ailelerin 

hastaneye baĢvurularının en yaygın nedenlerindendir [1]. AteĢ, vücudun savunma 

sistemlerinden biri olup, kendi baĢına bir hastalık değil, hastalık belirtilerinden biridir. 

Enfeksiyon, ödem, doku hasarı, aĢı gibi çeĢitli nedenlerle vücut ısısını düzenleyen 

termoregülatör merkezdeki dengenin bozulması ile oluĢan bir semptomdur.  

Okul öncesi çocuklarda ateĢin nedeni sıklıkla kendi kendini sınırlayan, nispeten 

zararsız viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ciddi bakteriyel enfeksiyonlara bağlı 

ateĢ olması daha nadir görülen bir durumdur. Beslenme bozuklukları, dehidratasyon 

gibi baĢka nedenlerle de ateĢ yüksekliği görülmektedir. Tıbbi bir bakıĢ açısı ile 

değerlendirildiğinde ateĢin tedavi gerektiren az sayıda nedeni vardır. Ancak aileler 

tarafından bir semptom değil hastalık olarak algılandığından en küçük ısı artıĢları bile 

ateĢin hemen düĢürülmesi gerektiği fikrini tetiklemekte ve gereksiz tedavilere neden 

olmaktadır. Bu panik hali ateĢ korkusu olarak tanımlanmaktadır [2, 3].  

Çocukluk çağı ateĢ yönetimi genel olarak evde baĢlayan ve alınan tıbbi bir 

destek sonrası yine evde devam eden bir süreçtir. Tedavisi kolay olmasına rağmen 

bilinçsizce, yerinde ve zamanında yapılmayan uygulamalar, olumsuz sonuçlara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle ateĢ anında alınması gereken önlemler ve zamanında 

yapılacak giriĢimler büyük önem taĢımaktadır. Yüksek ateĢte ilk uygulamaların 

gerekliliğini anlatmak ve uygun bir uygulamayla ateĢe bağlı sekelleri azaltmak, ailelere 

sağlık eğitiminin verilmesi ile mümkündür. Çocuğun bakımından sorumlu kiĢi 

genellikle anne olduğundan, annelerin ateĢi ve ateĢli durumlarda ilk müdahale 

yöntemlerini bilmeleri oldukça önemlidir. Özellikle annelerin çocuklarının vücut ısısını 

doğru Ģekilde ölçme ve ateĢli çocuğa yaklaĢım konusunda eğitilmesinde sağlık 

personeline önemli sorumluluklar düĢmektedir. Annelere verilecek sağlık eğitiminde, 

öncelikle annelerin ateĢ hakkında bilgilerinin ve evdeki ilk uygulamalarının 

belirlenmesine gereksinim vardır. 
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Bu doğrultuda çalıĢma kapsamında; 0-6 yaĢ grubu çocuğa sahip annelerin ateĢ 

ile ilgili bilgilerinin, evde uyguladıkları ateĢ tedavilerinin, yanlıĢ/eksik yaklaĢımlarının 

belirlenmesi, sağlık çalıĢanı olan ve olmayan annelerin bu konudaki tutumlarının 

karĢılaĢtırılması ve özellikle birinci basamak hekimi olarak her muayeneyi bir eğitim 

fırsatı olarak değerlendirip, bu konuda anneleri destekleyip, doğru tutumu 

oluĢturabilmek  adına durum ile ilgili veri elde edilmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Ateşin Tanımı 

AteĢ, vücut sıcaklığının ölçüldüğü yere göre ortalamadan 1°C daha yüksek 

olmasıdır. Normal vücut sıcaklığı ortalama 37°C olarak kabul edilmektedir, ancak gün 

içinde değiĢkenlik gösterebilmektedir. Sabah 04.00-06.00 arasında ölçülen ateĢ en 

düĢük değerlere sahip iken, akĢam 16.00-18.00 arasında ölçülen değerler en yüksek 

değerlerdir. AkĢam ateĢi sabah ateĢinden 0,3-0.5°C daha yüksektir [4]. Sıcak hava, 

egzersiz, sıcak yiyecek ve içecekler, sıkı giyinme gibi nedenlere bağlı olarak vücut 

sıcaklığı yükselebilir. Ayrıca menstrüel siklusun ikinci yarısında ve gebe kadınlarda 

progesteronun etkisi ile vücut sıcaklığı hafifçe artar. Sağlıklı bireylerde uyku sırasında 

vücut ısısı 2°C düĢebilir 

Klinik olarak ateĢ, sıcaklık ölçümünün; rektal 38°C, oral 37,8°C, aksiller 

37,2°C'nin üzerinde oluĢu olarak tanımlanmaktadır [5, 6]. 38°C‟den daha yüksek rektal 

sıcaklıklar özellikle de semptomlar ile iliĢkiliyse, genelde anormal kabul edilmektedir 

[7]. AteĢ ölçümü için ideal olan, aort ısısının ölçülmesidir. Ancak klinikte bu ısı 

özefagus yolu ile ölçülebilir. Normal koĢullarda ise bu ısıya en yakın ölçüm dıĢ kulak 

yolunda timpanik zardan yapılan ölçümdür. Bunların dıĢında koltuk altı, ağız, rektal ısı 

ölçümleri de kullanılmaktadır. Fakat normal vücut ısısı tek bir ölçümle 

değerlendirilemez [6]. 

 AteĢin kademeleri ( aksiller ölçüme göre ) [6]: 

 Subfebril AteĢ: 37,2-38 °C 

 Hafif AteĢ: 38-38,5 °C  

 Orta AteĢ: 38,5-39 °C  

 Yüksek AteĢ: 39-40 °C  

 Hiper AteĢ: 40-43 °C 

 

2.2. Ateş Patogenezi 

AteĢ; pirojenik sitokinler aracılığı ile enfeksiyöz bir ajan, toksin veya immüm 

komplekse cevap olarak oluĢan, vücut iç sıcaklığında artıĢ, akut faz reaktanların üretimi 

ve immün sistemin aktivasyonu ile karakterize karmaĢık fizyolojik bir yanıttır. Vücut 

ısısı anterior hipotalamusun preoptik bölgesindeki (AH/PO) termoregülatör alan ve 

buradan beyin sapı ve medulla spinalise uzanan hiyerarĢik bir yapı tarafından 
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düzenlenmektedir. Bu alanda termosensitif nöronlar bulunmaktadır ve diürnal ateĢ 

ritmini ayarlar. Hipotalamusa periferden gelen bilgiler önce yorumlanır, daha sonra 

efferent sinirler aracılığıyla periferal ısı birikimi/kaybı 

(vazodilatasyon/vazokonstrüksiyon) veya ısı üretimi (kas kontraksiyonu) yapılarak 

düzenlemeler yapılır [4]. 

 

AH/PO termoregülatör alan vücuttaki tüm ısıya duyarlı reseptörlerden afferent 

sinirler aracılığı ile uyarılar alır. Hipotalamusta oluĢan ısı değiĢikliklerine karĢı 

verdikleri cevaplara göre üç tip nöron grubu bulunmaktadır: 

1. Sıcağa duyarlı nöronlar (~%30): Isı kaybını ayarlayan nöronlardır. Beyin sapını 

etkileyerek ısı kaybı sağlamak için soluk sayısında artıĢ ve terleme gibi değiĢiklikleri 

tetiklerler. 

2. Soğuğa duyarlı nöronlar (<%5): Bu nöronlar gerçekte soğuğa duyarlı olmayıp, 

sıcağa duyarlı nöronlardan sinaptik inhibisyon alan nöronlardır. AH/PO bölgenin ısısı 

azaldıkça sıcağa duyarlı nöronların uyarıları azaldığından dolaylı olarak sinaptik 

inhibisyon kalkar ve uyarılmaları sonucunda ısı üretimi ve retansiyonunu baĢlatırlar. 

3. Isıya duyarsız nöronlar (>%60): AH/PO bölgedeki ısı değiĢimlerinden 

etkilenmezler. Isı düzenlemesi ile ilgili veya ilgisiz birçok iĢlevleri vardır. Sıcağa ve 

soğığa duyarlı nöronlar arasında inhibitor veya eksitatör uyarılar vermek suretiyle 

düzenleyici özellikleri vardır. Soğuğa duyarlı nöronlara tonik sinaptik eksitatör uyarılar 

verirler [4]. 

 

AteĢin oluĢum mekanizmasında ekzojen pirojenler (mikroorganizmalar ve/veya 

toksinleri, immün kopleksler, ilaçlar vb.) ( Tablo-1) ve endojen pirojenler (IL-1,IL-6 

vb.) (Tablo-2) rol oynamaktadır. Ekzojen pirojenler vücuda girdiğinde monosit-

makrofaj sistemi tarafından fagosite edilir ve bu fagositotik hücrelerden endojen 

pirojenik sitokinler ( özellikle IL-1) salınarak dolaĢıma verilir. DolaĢıma karıĢan bu 

sitokinler AH/PO bölgedeki lokal endotel hücrelerini uyararak Prostaglandinlerin (PG) 

sentezlenmesine yol açarlar [7]. Özellikle PGE2 olmak üzere prostaglandinler direkt 

olarak veya tam bilinmeyen nörotransmitterlerin yardımıyla AH/PO alandaki 

termoregülatör eĢik değerin (set-point) daha yükseğe ayarlanmasına neden olurlar. 

Bunun sonucunda hipotalamustan serebral kortekse ve vazomotor merkeze ateĢin 
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arttırılmasına yol açacak uyarılar gönderilir. Korteksin etkilenmesiyle kiĢi ateĢin 

artırılmasına veya ısı kaybının azaltılmasına (sıcak yere gitme, sıcak Ģeyler içme isteği, 

kalın giyinme, ısı kaybını azaltıcı vücut postürü alma gibi) yönelik davranıĢlar gösterir. 

Vazomotor merkez sinyalleriyle deriden ısı kaybını azaltıcı vazokonstrüksiyon, ısı 

oluĢumunu arttırıcı kas titremesi geliĢir. Ayrıca otonomik sinyaller ile terleme azatılır, 

endokrin etkilerle (azalmıĢ vasopressin ile idrar artarak vücutta ısıtılması gereken sıvı 

miktarı azaltılır) ısı kaybı en aza indirilir. AteĢ yanıtı MSS tarafından yönlendirilen bazı 

adaptif  nöroendokrin mekanizmaları da devreye sokar, bu mekanizmalar vücudun ateĢe 

yol açan mikrobiyal etkenlere direncini arttırıcı niteliktedir. AteĢe yol açan etkenler 

ortadan kalkınca ve pirojenik sitokin salınımı kesilince AH/PO alandaki ısı eĢik değeri 

yine eski normal durumuna geçer, söz konusu etkiler geriye döner ve normal ateĢ 

durumu sağlanır [8]. 

 

Tablo-1. Ekzojen Pirojenler 

 

• Viruslar (Ġnfluenza, CMV, EBV) 

• Bakteriler 

• Peptidoglikan 

• Endotoksin 

• Enterotoksinler (S. aureus enterotoksin A, B, C, D, E) 

• TSS toksinleri 

• Eritrojenik toksin 

• Kapsül polisakkaritleri 

• Tüberkülin 

• Fungal antijenler 

• Antijen antikor kompleksleri 

• Ġlaçlar 

• Pirojenik steroidler (Etiokolanolon, safra tuzları) 
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Tablo-2: Endojen Pirojenler ( pirojenik sitokinler) 

 

• IL-1 (Alfa, beta) 

• TNF (alfa, beta) 

• IL-6 

• Ġnterferon (alfa, beta, gama) 

• IL-11 

• LIF (Leukemia inhibitory factor) 

• CNTF (Ciliary neurotropic factor) 

• Oncostatin M 

• Cardiotropin-1 

 

Vücut ısısını arttıran bir uyarı ile karĢılaĢtığında 4 evreden oluĢan bir klinik 

semptom dizisi oluĢur: 

1.Prodromal evre: Vücut ısısı normaldir, ancak hasta kendisini halsiz hisseder. 

Bu sırada ekzojen ve endojen pirojenler hipotalamik eĢik değeri etkilemektedir. 

2.Titreme evresi: Vücut ısısı yükselir. Hasta üĢür ve kendini soğuk 

hisseder.hipotalamik bölgede yeni bir eĢik değer belirlenir ve vücut ısısı bu değere 

yükseltilmeye çalıĢılır. Amaç; yüksek vücut ısısı ile mevcut hastalığı yenebilmektir. 

Çünkü normal eĢik değerde ufak ısı artıĢları bile ateĢ karĢıtı mekanizmalarla 

engellenerek, iyileĢme için gerekli olan ısı yükselmesi sağlanamayacaktır. 

3.Kızarma evresi: Vücut ısısı hipotalamik eĢik değere eĢitlenmiĢtir. Deri kuru ve 

sıcaktır. Hasta kendini daha iyi hisseder. 

4.Terleme evresi: Isı üretimi devam ettiğinden hipotalamus, ısı kaybını arttıran 

vazodilatasyon ve terleme gibi mekanizmaları uyarır. Deri ıslaktır. Vücut ısısı düĢmeye 

baĢlar. 

AteĢ durumunda vücutta bazı değiĢiklikler olmaktadır (Tablo-3). Normalin 

üzerinde her 1°C ısı artıĢı; bazal metabolizmada %10-12, günlük sıvı ihtiyacında 7,5 
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ml/kg/gün , kalp atım hızında 25 atım/dk, solunum sayısında 3-4/dk, oksijen 

tüketiminde ve karbondioksit üretiminde artıĢa yol açmaktadır. 

 

Tablo-3: Ateş durumunda vücutta oluşan değişiklikler[8] 

Endokrin ve metabolik: 

 Glukokortikoidlerin üretiminde artıĢ 

 Büyüme hormonu salınımında artıĢ 

 Aldosteron salınımında artıĢ 

 Vazopressin salınımında azalma 

 Iki değerlikli katyonların plazma düzeyinde azalma 

 Akut faz proteinlerinin(CRP, α-1 antitripsin, Haptoglobulin, Ferritin) 

salınımında artma 

Otonomik: 

 Kan akımının ciltten , derin dolaĢım yataklarına yönlenmesi 

 Nabız ve kan basıncında artıĢ 

 Terlemenin azalması 

DavranıĢsal: 

 Kaslarda kasılma 

 Ürperme 

 IĢtahsızlık 

 Uyku hali 

 Halsizlik  

 

2.3. Ateşin Yararları 

AteĢ, organizmayı korumaya yönelik olarak oluĢan bir cevaptır. AteĢin oluĢum 

mekanizmasında üretilen sitokinlerin tümünün konak için faydalı etkileri vardır. yüksek 

sıcaklıklarda; birçok mikroorganizmanın üreme hızı düĢer [8],  fagositoz ve nötrofil 

migrasyonu artarak mikroorganizmaların öldürülmesi sağlanır, T hücre 

proliferasyonunda artıĢ olur, IL-1‟in immün düzenleyici etkileri artar, interferon 
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aktivitesinde artıĢ olur, B hücrelerinin antikor üretimi artar. Yüksek ateĢ sırasında 

antibiyotikler daha etkilidir. Ayrıca düĢük vücut ısısı sepsisli hastalarda kötü prognostik 

faktör olarak kabul edilir [4]. 

2.4. Ateşin Zararları 

AteĢ, oksijen kullanımını arttırır ve kardiyak verimi düĢürür. Ancak bu durum 

klinik olarak sadece belirgin hipoksemine neden olan ciddi pnömoniler ve kalp hastalığı 

gibi ileri derecede hastalığı olan çocuklar için risklidir [9]. Ayrıca febril konvülziyon 

için riskli olan 6 ay- 3 yaĢ arası çocuklarda ve epilepsisi olan çocuklarda ateĢe bağlı 

ortaya çıkan nöbetler görülebilir. Yalnızca 40°C üzerindeki ateĢ MSS ve diğer 

sistemlere zarar verebilir [10]. Normal febril  cevabın herhangi bir zararı 

gösterilmemiĢtir. Çünkü vücuttaki kontrol mekanizmaları sayesinde hemen hiçbir 

zaman 41°C‟yi aĢmaz. Sadece sıcak çarpması ve diğer hipertermi formlarında daha 

zararlı derecelere yükselebilir [11]. 

2.5. Hipertermi  

Hipertermi, vücut ısısının hipotalamik termoregülatör alandan bağımsız olarak 

yükselmesidir. Pirojenik sitokinlerle alakasızdır ve diğer akut faz reaktanları cevabı 

yoktur. Cilt sıcak ama kurudur. Isı yapımının artması veya ısı kaybının azalması söz 

konusudur [7, 12]. Birçok hipertermi yapan durum vardır (Tablo-4). 

2.6. Hipotermi 

Vücut ısısının 35°C‟nin altına inmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 

prematüre bebeklerde sık görülür. Ayrıca üremi, miksödem, açlık, travma, sepsis, 

ensefalit, metabolik hastalıklar, Ģok, soğuk maruziyeti, ateĢ düĢürücülerin aĢırı 

kullanımı ve ağır sedasyona bağlı olarak da geliĢebilir. YaĢanılabilir en düĢük vücut 

sıcaklığı 26°C, en yüksek sıcaklık ise 43°C‟dir [7, 12, 13]. 
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Tablo-4: Hipertermi nedenleri 

 

Isı yapımının arttığı durumlar 

• Sıcak çarpması 

• Anesteziye bağlı malign hipertermi 

• Nöroleptik malign sendrom (fenotiazin, haloperidol vs) 

• Tirotoksikoz 

• Feokromasitoma 

• Katatoni 

• Kokain, amfetamin 

• Delirium tremens 

• Status epileptikus 

• Generalize tetanoz 

 

Isı kaybının azaldığı durumlar 

• Nöroleptik malign sendrom 

• Sıcak çarpması (sıkı kalın giysilerle sıcak nemli havada yapılan aĢırı egzersizler) 

• Dehidratasyon 

• Antikolinerjik ilaçlar (terlemeyi önleyerek) 

 

Hipotalamik ateĢ 

• Nöroleptik malign sendrom 

• Ġntrakraniyal kanama, ensefalit, sarkoidoz 

• Ġntrakraniyal granulom, travma 

 

2.7. Ateş Tipleri 

Sürekli AteĢ ( febris continua): Sabah ve akĢam arasında ısı farkı 1°C‟den daha 

az olup, ateĢ sürekli 38,3°C‟nin üzerindedir. Günlerce, haftalarca sürebilir. Tifo, 

paratifo, bruselloz, Ġnfektif endokardit, tularemi, psittakoz, Kawasaki hastalığında 

görülebilmektedir [4, 14]. 
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Oynak AteĢ ( febris remittens): Günlük ısı farkı 1°C‟den fazladır. AteĢ gün 

içerisinde 37°C‟nin altına inmez. Tüberküloz, kızamık, tifo, bruselloz, falsiparum 

sıtması, lejyoner hastalığı, mikoplazma pnömonisi ve grip gibi enfeksiyon 

hastalıklarında görülebilmektedir [4, 14]. 

Aralıklı AteĢ ( febris intermittens): Sabah ve akĢam ısı farkı 1°C‟den fazla olan, 

gün içerisinde 37°C‟nin altına inebilen ve çoğu gün ateĢsiz kısa dönemler görülebilen 

ateĢ Ģeklidir. Sıtma, Kala-azar, bruselloz, romatizmal ateĢ, infektif endokardit, sepsis, 

pyojenik apseler gibi hastalık hallerinde görülebilmektedir [4, 14]. 

Dönek AteĢ (febris recurrens): AteĢ birdenbire yükselip birkaç gün yüksek 

seyreder ve birden bire düĢer. Birkaç günlük ateĢsiz dönemin ardından ateĢ tekrar 

aniden yükselir. Sıtma, dönek humma, Kala-azar, brusellozda görülebilmektedir [4, 14]. 

Dalgalı AteĢ (febris undulans): AteĢ 5-7 günde yavaĢ yavaĢ yükselerek zirveye 

çıkar ve birkaç gün yüksek seyreder. Daha sonra yine yavaĢ yavaĢ düĢerek normale 

döner ve birkaç gün ateĢsiz dönemden sonra yine yükselmeye baĢlar. Tipik örnekleri 

bruselloz ve Hodgkin hastalığında görülen Pel-Ebstein tipi ateĢtir [4, 14]. 

Septik AteĢ (Hektik AteĢ): Vücut ısısı gün içinde çok abartılı değiĢkenlik 

gösterir. Piyojenik enfeksiyonlarda görülür [4, 14]. 

Günde iki zirveli ateĢ: AteĢin gün içerisinde iki kez yükselmesidir. Kala-azar, 

eriĢkin Still hastalığı, miliyer tüberküloz, mikst sıtma enfeksiyonlarında görülebilir [4, 

14]. 

Subfebril AteĢ: AteĢin uzun süre 37-37,7 derece arasında seyretmesidir. Fokal 

enfeksiyonlarda (prostatit, sinüzit vb. ) görülür. Ayrıca kronik tüberküloz ve bazı 

neoplastik hastalıklarda da görülmektedir [4, 14]. 

 

2.8. Ateş Ölçümü 

2.8.1. Ateş Ölçüm Yerleri 

Vücut sıcaklığı dıĢ ve iç olarak ikiye ayrılabilir. DıĢ sıcaklık genel olarak alından 

veya aksiller bölgeden ölçülür. Ġç sıcaklığa ise oral ve rektal sıcaklık değerleri daha 

yakın değerlerdir. 

AteĢ  değerleri Celcius (santigrad; C)  veya Fahrenheit (F) olarak belirtilir ve 

bunlar F=C*1,8+32 formülü ile birbirine dönüĢtürülebilir.  
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Oral yolla (sublingual) ölçüm:  Genelde 5 yaĢ ve üzerinde kullanılır. Bu bölge 

merkezi vücut sıcaklığının direkt göstergesi olan eksternal karotid arterin ana dalı 

tarafından kanlandırılıp, ortam sıcaklığından fazla etkilenmediği için avantajlıdır. Fakat 

hastanın tam uyumunu gerektirmesi nedeniyle dezavantajdır [15]. Ayrıca sıcak/soğuk 

katı veya sıvı gıda alımları da sonuçları etkilemektedir  

Sublingual ölçülen ısı değerlerine göre; 

 Subfebril ateĢ: 37,4°C- 38,4°C 

 Hafif ateĢ: 38,5°C-39°C 

 Yüksek ateĢ: 39°C- 40°C 

 Çok yüksek ateĢ: 41°C ve üzeri olarak değerlendirilir [16]. 

Aksiller ölçüm: Aksiller ölçümde 37,2°C‟nin üzeri ateĢ olarak değerlendirilir. 

Aksiller bölgeden ölçülen değerler sublingual ısıya göre 0,5°C, rektal ısıya göre 1°C 

daha düĢüktür [16]. Güvenilir olması ve uygulama kolaylığı açısından avantajlıdır. 

Ancak takip zorluğu (yerinden oynaması), uygulama için uzun zamana ihtiyaç olması, 

ateĢin ciltte neden olduğu vazokonstriksiyon ve terleme nedeniyle gerçek değerlerden 

daha düĢük değerler gösterebilmesi nedeniyle dezavantajlıdır [17]. 

Rektal ölçüm: DıĢ ortam sıcaklığından etkilenmemesi ve yaĢa bağlı kullanım 

kısıtlılığı olmaması nedeniyle avantajlıdır. Fakat hijyenik olmaması, küçük çocuklar 

için korkutucu, daha büyük çocuklar için ise örseleyici olması, nötropenik hastalar için 

riskli olması, ölçüm için daha uzun süre gerektirmesi ve ağrı dezavantajlarıdır. Rektal 

ölçüme göre vücut ısısının 37,6°C‟nin üzerinde olması ateĢ olarak kabul edilmektedir. 

Kulaktan ölçüm: Timpanik zar, vücudun termoregülatör bölgesine yakın olması ve 

bu bölgenin kanlanmasını sağlayan arter dalları tarafından kanlandırılması sebebiyle 

ateĢ ölçümü için en ideal bölge olarak görülmektedir. Hijyenik olması, kolay 

ulaĢılabilmesi ve kullanım kolaylığı sunması açısından avantajlıdır, ancak özellikle 3 

yaĢın altındaki çocuklarda farklı sonuçlar vermesi ve kullanıcı eğitimi gerektirmesi 

nedeniyle dezavantajlıdır. Vücut ısısının kulaktan ölçüme göre 38°C üzerinde olması 

ateĢ olarak değerlendirilmektedir [15-17]. 

 

2.8.2. Ateş ölçüm yöntemleri 

Cıvalı cam termometreler: Az hacim kaplayan ve sıcaklık ile standart değiĢim 

gösteren cıva kullanılır. Bu termometreler aksiller, rektal veya oral kullanılabilir. Kolay 



12 
 

kullanılabilir olması ve diğer klinik termometrelere göre çok daha ucuz olmasından 

dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımında karĢılaĢılan en büyük sorun ölçüm 

için gereken sürenin uzun olmasıdır. Bu sürenin bazı kaynaklarda üç ile beĢ dakika 

arasında olması gerektiği söylense de, kabul edilen uygulama süresi en az sekiz 

dakikadır. Zamanla kullanıma bağlı olarak ölçüm hataları da geliĢebilmektedir. Ayrıca 

cıvalı termometrelerin kırılması halinde her ne kadar deri teması veya yutma ile vücuda 

giren cıva zararlı olmasa da, oda sıcaklığında dahi gaz haline geçtiğinden inhalasyon 

yoluyla intoksikasyona neden olabilmektedir [18]. 

Termister kaynaklı elektronik klinik termometreler: Duyarlı kısımlarında bulunan 

metallerin (prob) elektrik akımına gösterdikleri direncin ısı ile değiĢimine göre 

sıcaklığın tahmin edilmesi ilkesiyle çalıĢırlar. Son yıllarda özellikle evde kullanım için 

çeĢitli markalarla yaygınlaĢmıĢlardır. Kolay kullanılabilir olmaları, ölçüm iĢlemi 

bittiğinde sesli uyarı vermeleri, kolay okunabilen likit kristali ekranları ile yoğun ilgi 

görmektedirler. Ancak bu termometrelerdeki en büyük problem, zamanla ölçüm 

hassasiyetlerini kaybetmeleridir [18]. 

Bi- metalik strip termometreler: Çelik ve bakır gibi sıcaklık değiĢimi ile farklı 

genleĢme özellikleri olan metallerin, sıcaklık değiĢimi ile aralarında geliĢen uzunluk 

farkı ile sıcaklığın hesaplanması ilkesine dayanır. Ġnvazif monitorizasyonda ve 

kateterler aracılığı ile vücut sıcaklığının ölçümünde kullanılır [18]. 

Likit kristal veya plastik bant termometreler: Uzay çalıĢmalarında vücut sıcaklığının 

değiĢiminin izlenmesi ve astronotların sağlık takibi için geliĢtirilmiĢtir. Diğer 

termometrelere göre hassasiyetlerinin ve güvenirliklerinin daha az olması ve ayrıca az 

da olsa fiyat farkı olması dezavantajlarıdır [18]. 

Ġnfrared termometreler: Objelerden yayılan elektromanyetik dalgaların ölçümü ile 

sıcaklığın belirlenmesini sağlar. Genel olarak uzaktan ölçüm termometresi olarak 

adlandırılmaktadır. Bu termometrelerin en önemli avantajı temasa gerek olmadan 

sıcaklığın uzaktan ölçülmesidir. Tıbbi kullanımda genellikle kulaktan vücut sıcaklılığın 

ölçülmesi için kullanılan Ġnfrered termometrelerde kulak zarından yansıyan sıcaklık 

ölçümü yapılmaktadır. Bu yöntemde karĢılaĢılan en önemli problem dıĢ kulak yolunda 

uygun olmayan yerleĢime bağlı ölçüm hataları olmasıdır. Ayrıca dıĢ kulak yolunda 

buĢon veya lokal enfeksiyon varlığı da vücut sıcaklığını etkileyebilmektedir [18]. 
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Taktil (dokunsal ) değerlendirme: Aslında en eski vücut sıcaklığı ölçme yöntemidir. 

Günümüzde bile çoğu aile çocuklarının veya kendilerinin ateĢi olup olmadığına 

dokunarak karar vermektedir. Yapılan bir çalıĢmada bu yöntemle ateĢ tespiti oranının 

annelerde sağlık personeline kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuĢtur [18]. 

Vücut sıcaklığı ölçümünde son 250 yılda büyük geliĢmeler olmasına rağmen, hala en 

uygun ölçüm bölgesi ve en geçerli termometreye karar verilememiĢtir [18]. 

 

2.9. Ateşin Etiyolojik Sınıflaması [19] 

Enfeksiyonlar: Her türlü virüs, bakteri, mantar, riketsiya, mikoplazma klamidya, 

parazit 

enfeksiyonları ve lokal-sistemik, septisemik, iltihaplı-iltihapsız tüm enfeksiyonlar ateĢe 

sebep olabilirler. 

Neoplastik hastalıklar: Solid ve metastatik tümörler (pankreas, akciğer, kemik ve 

diğer dokulardaki tümörler), sarkom, melanom gibi hastalıkların çoğunda ateĢ 

mevcuttur. AteĢ, genellikle tümörün sebep olduğu obstrüksiyona veya infeksiyona 

bağlıdır. Bununla birlikte, bazı neoplazmalarda (özellikle karaciğer ve mide 

tümörlerinde) ateĢ, tümörün kendisine bağlı olabilir. Hipernefroma, her gün titremelerle 

ortaya çıkan hektik ateĢ meydana getirebilir. Hodgkin‟de ateĢ, hastalığın ilk 

semptomlardan biridir. 

Merkezi sinir sistemi hastalıkları: Beyin tümörleri, beyin kanamaları, pontin 

kanamaları, trombozlar, ensefalitler, medülla spinalis kesilmeleri, hipotalamus 

lezyonlarına bağlı ısı düzenleme merkezi bozukluklarında ateĢ olur. 

Mekanik travma: Crush sendromu, bir veya iki gün süreyle ateĢe sebep olurlar.  

Hemopoetik bozukluklar: Akut hemolitik hastalıklar, özellikle lösemide ateĢ 

görülebilir. 

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları: Miyokard, akciğer, beyin dokusu 

enfaktüslerinde, dissekan anevrizmalarda, hematomda ateĢ meydana gelir. 

Ġmmün mekanizmalara bağlı hastalıklar: Kollagen doku hastalıkları, serum 

hastalığı, ilaç ateĢi ve psikojen ateĢ bu gruptadır. 

Akut metabolik bozukluklar: Gut, porfiria, tiroid krizi gibi durumlarda da ateĢ 

olur. 



14 
 

Diğer Nedenler: Tirotoksikoz, Kawazaki hastalığı, dehidretasyon, aĢı 

reaksiyonları, çevre ısısının yükselmesi 

Ġlaç ateĢi: AteĢ nedeni olarak ilaçlar sıklıkla karĢımıza çıkabililir ve tanı 

karıĢıklığına sebep olabilir. Genellikle de bunların çoğu antibiyotiklerle iliĢkilidir. 

Devamlı veya aralıklı tiptedir. Enfeksiyon ateĢine benzeyebilir, lökositoz görülebilir. 

Bazen ateĢ dıĢında hiçbir sistemik bulgu olmayabilir. Bazı hipersensitivite bulguları 

(artrit, artralji, eozinofili, döküntü, karaciğer enzimlerinde yükselme vb. ) saptanabilir. 

En önemli özellikleri; diskordans olması, hastanın ateĢine rağmen kendini iyi hissetmesi 

ve görünümünün iyi olması. Uzun yarı ömürlü ilaçlarda 4-5 günde olmak üzere genelde 

ilaç kesildikten 24-48 saat içinde ateĢ düĢer. Ġlaç ateĢi yapabilen ilaçlar: barbitüratlar, 

atropin, bleomisin, metildopa, penisilinler, sefalosporinler, salisilatlar, interferon, 

amfoterisin- B vb. [20]. 

Temaruz ateĢi: Ġstemli olarak vücuda pirojen madde enjekte edilmesi veya 

termometrenin manipüle edilmesi ile oluĢturulan ateĢtir. Genellikle kadınlarda ve sağlık 

çalıĢanlarında görülen bu psikiyatrik bozuklukta gerçekte var olmayan ancak yapay 

olarak yüksek gösterilen vücut ısısı söz konusudur. Hasta bu ateĢ nedeniyle ikincil 

kazanımlar elde etmeye çalıĢmaktadır [7, 21].  

YaĢ gruplarına göre çocuklarda ateĢin en sık rastlanan sebepleri Tablo-5‟de 

gösterilmiĢtir. 

Toksik görünümlü olmayan ateĢli yeni doğan ve küçük çocuklarda ateĢin nedeni 

genellikle viral bir enfeksiyondur [22]. 
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Tablo-5: Çocuklarda yaş gruplarına göre ateşin en sık nedenleri 

Yeni doğan  

 Viral enfeksiyon 

 Üst solunum yolu enfeksiyonu 

 Gastroenterit 

 Ġdrar yolu enfeksiyonu 

 Pnömoni 

 Döküntülü hastalıklar 

 Dehidratasyon 

 Metabolik bozukluklar 

 Pyelonefrit/menenjite bağlı septisemi 

Okul öncesi yaĢ grubu 

 Üst solunum yolu enfeksiyonları(tonsilit ve otitis media dahil) 

 Pnömoni 

 Ġdrar yolu enfeksiyonu 

 Gastroenterit 

 Rubella, Ebstein-Barr ve Eritema infeksiyozum gibi spesifik viral 

enfeksiyonlar 

 Nadir olarak; menenjit, Bruselloz, malignensiler, Salmonella enfeksiyonu 

Okul çağı yaĢ grubu 

 Viral döküntülü hastalıklar 

 Üst solunum yolu enfeksiyonu 

 Pnömoni 

 Ġdrar yolu enfeksiyonu 

 Nadir olarak; Juvenil Romatoid Artrit 

 

2.10. Nedeni Bilinmeyen Ateş 

Nedeni bilinmeyen ateĢ (NBA); tüm dünyada klinisyenlerin sık karĢılaĢtığı ve 

etiyolojik tanıya gidiĢte hem ciddi bilgi birikimine hem de yeterli deneyime gereksinim 

duyulan klinik bir tablodur. Ġlk kez 1961‟de Petersdorf ve Beeson tarafından 

tanımlanmıĢtır. Bu tanımlamada aranan ölçütler; ateĢin 3 haftadan uzun sürmesi, ateĢ 

yüksekliğinin çeĢitli ölçümlerde 38,3°C„den yüksek bulunması ve hastanede yatırılarak 

yapılan bir haftalık incelemede tanı konulamamasıdır. 1991 yılında ise Durack ve Street 

NBA için bugün de hala geçerliliği olan yeni bir tanımlama yaptılar. Bu tanıma göre 

NBA; 38,3°C‟nin üzerinde olan ateĢin 3 haftadan uzun sürmesi, 3 gün hastanede 

yatırılarak yapılan tetkiklere veya 3 ayrı günde hastaneye yatırılmadan yapılan 

tetkiklere rağmen nedeni bulunamayan ateĢtir [14, 23]. 

Önceden sağlıklı olup, altta yatan herhangi kronik veya ciddi hastalığı olmayan, 

ateĢ 38 derecenin üzerinde, kötü görünümde olmayan çocukta öykü ve fizik muayene 
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bulguları ile enfeksiyon kaynağı saptanamayan ateĢ de kaynağı saptanamayan ateĢ 

olarak tanımlanır [19]. 

Çocukluk çağındaki ateĢli olgulara aslında ayrıntılı bir öykü, fizik muayene, 

laboratuvar ve görüntüleme incelemeleri ile tanı konulabilmektedir.  

Anamnezde; hastanın yaĢının öğrenilmesi, ilaç kullanma öyküsünün 

araĢtırılması, daha önceki hastalıkların sorgulanması, ateĢ paterninin tespit edilmesi, 

hastanın Ģikayetleri ile ilgili olarak eklem ĢiĢliği, ağrısı, hareket kısıtlılığı, eklemde 

sertlik ve zayıflık gibi multiorgan tutulumu ile ilgili semptomların soruĢturulması, deri 

döküntüleri, genitoüriner sistem ve defekasyon ile ilgili sorunların araĢtırılması, seyahat 

öyküsünün, hayvanlar ile temasın, çiğ et ve balık, pastörize edilmemiĢ süt ve peynir 

alımı varlığının araĢtırılması (malarya, brusella enfeksiyonu riski), pika hikayesinin 

sorgulanması (visceral larva migrans ve Toxoplasma gondii açısından) , aile hikayesinin 

alınması (özellikle nefrojenik diabetes insipitus ve Riley-Day Sendromu-Familial 

Disotonominin tespiti için ), davranıĢ veya aktivitede değiĢikliklerin (beyin tümörü, 

tuberküloz, EBV enfeksiyonu, kayalık dağlar lekeli humması riski) sorgulanması 

önemlidir. Hastanın yaĢı, immün durumu, yaĢadığı bölge ayırıcı tanıda önemli 

faktörlerdir.  

Fizik muayenede; bütün sistemlerin muayenesi ile elde edilen muhtemel tanısal 

ipuçları ile tanısal yaklaĢım yapılır. Öncelikle yapılması gereken gerçekten hastanın 

ateĢinin olup olmadığının belirlenmesidir. Munchausen Sendromu (fiziksel belirti ve 

bulguların kasıtlı olarak ortaya çıkarıldığı ya da bu tür belirtiler varmıĢ gibi 

davranıĢların sergilendiği bir durum) olup olmadığına dikkat edilmelidir. 

Muhtemel tanısal ipuçları; 

- Terlemenin olmaması; Dehidratasyon, Ektodermal displazi, Familial Disotonami, 

Atropin intoksikasyonu 

- Titreme ile yükselen ateĢ gözlenmesi; Septisemi, Piyelonefrit, Bilier sistem 

enfeksiyonu, Endokardit, Malarya, Brusellosis, Lokal abseler, EBV enfeksiyonu, CMV 

enfeksiyonu, Toksoplasmosis, Kawasaki hastalığı, Leptospirosis 

- Derin tendon reflekslerinde artma; Tirotoksikoz 

- Rektal muayenede hassasiyet; Derin pelvik abseler, Pelvik osteomyelit, Ġliak adenitis 

- Kalpte üfürümü; Bakteriyel Endokardit 

- Hepatosplenomegali; Hepatitler, EBV enfeksiyonu 
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- Kaslar, kemikler veya eklemler üzerinde hassasiyet; Osteomyelit, Konnektif Doku 

Hastalıkları, Septik artrit 

- Ağız içerisinde aftöz lezyonlar; Behçet hastalığı 

- GözyaĢı eksikliği ve düz dil; Familyal disotonomi yönünden yol gösterici olabilir. 

Laboratuar: Tam kan sayımı, ESR, karaciğer fonksiyon testleri, hepatit tarama 

testleri, tam idrar analizi, idrar kültürü, kan kültürleri, gaita kültürleri, gaitada parazit 

araĢtırması, streptokokal enzim titreleri, ANA, PPD, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar 

için serolojik testler yapılmalıdır. 

Görüntüleme Metodları : 

-Göğüs grafileri: Akciğer infiltrasyonu, Perikardit, Perikardial effüzyon, Plevral 

effüzyon 

-Spesifik kemik radyografileri; Osteomyelit veya tümör Ģüphesi olduğunda 

-Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi; Özellikle perikarditi ekarte etmek için (SLE 

hastaların tanısı için) 

-Kemik sintigrafisi; Osteomyelit, Juvenil romatoit artriti göstermek için 

-Batın ultrasonografisi: Ġntraabdominal abse veya tümörleri saptamak için 

-MRI: Vertebraların MRI incelenmesi abse, disk iltihabını saptamak için, batın MRI ise 

abdominal abseleri tespit etmede kullanılabilir [24]. 

 

2.11. Ateşli Çocuğa Yaklaşım 

AteĢli çocuk hastaya yaklaĢım basamakları hastanın yaĢına göre farklılık 

göstermektedir (ġekil-1). Buna göre:  

 0-28 gün (yeni doğan dönemi)  

 29-90 gün (1-3 ay)  

 3-36 aylık çocuklar farklı gruplarda incelenmelidir [10, 19]. 

Çocuklarda ateĢin nedenleri her ne kadar yaĢa bağlı farklılık gösterse de, aĢağıdaki 

durumlar ciddi bir enfeksiyon varlığını gösterdiğinden mutlaka doktora baĢvurulmalıdır 

[25]; 

 Havale geçirme 

 Üç aylıktan küçük ateĢli bebek 
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 Kaç yaĢında olursa olsun genel görünümün kötü olması (neĢesiz, rengi soluk 

veya dudak-parmak uçları mor, ileri derecede halsiz ve yorgun görünümde veya 

baygın, kalp atıĢları ve nefes alması hızlı) 

 Bebeklerde emmeme, ağlamama 

 AteĢin 39°C (rektal) veya 38,5°C (koltuk altı) üzerinde olması 

 Devamlı ağlama huzursuzluk, rahatlatılamama 

 AteĢ düĢürücüler ile düĢmeyen ateĢin olması 

 Üç günden uzun süren ateĢ 

 Ense sertliği ve sırt ağrısı, baĢını öne eğmede güçlük 

 IĢıktan rahatsız olma 

 Halüsinasyon görme 

 Ciltte kırmızı veya mavi renkli noktalar veya döküntülerin olması 

 Hızlı soluk alıp verme, hırıltılı solunum, nefes alırken ötme sesi, 

 Krampların olması 

 Tekrarlayan kusma ve ishalin olması 

 6 saatten daha uzun süre idrar çıkarmama 

 Ġdrar yaparken yanma ve ağrı hissinin olması 

 12 saatten daha uzun süre gaz ve gaita çıkarmama ve karında ĢiĢlik 

 Yakın zamanda ameliyat geçirilmiĢ olması 

 Çocuğun durumunun giderek kötüleĢmesi 

 Devamlı olarak uyuma hali 

 Kusma ile birlikte inatçı baĢ ağrısının olması 

 BağıĢıklık sistemi baskılanmıĢ çocukta ateĢ 

 Kan hastalığı olan çocukta ateĢ 

 DoğuĢtan kalp hastalığı olan çocukta ateĢ 

 Prematüre bebekte ateĢ 

 Kronik hastalığı olan çocukta ateĢ 

Özellikle bebek ve çocukların, çoklu hasta gruplarında yapılmıĢ uzun çalıĢmalar 

sonucunda Ģiddetli enfeksiyon yönünden risk grubunu belirlemeyi hedefleyen çeĢitli 

ölçütler (Boston, Rochester ve Philadelphia ölçütleri) geliĢtirilmiĢtir. Amaç; ciddi 
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enfeksiyon risklerini belirlemek, hastaneye yatıĢ oranlarını azaltmak, ayaktan tedavi ve 

izlem oranlarını arttırmaktır [19, 26]. 

 

 Üç aylıktan küçük çocuklar: 

Üç aydan küçük çocuklarda düĢük ve yüksek risk gruplarını belirlemek için Rochester 

ve Philadelphia ölçütleri kullanılır. 

Rochester Ölçütleri [27] 

Klinik 

• Term, komplikasyonsuz doğum, 

• Non-toksik görünüm, 

• Önceden sağlıklı 

• Fizik muayenede otitis media dıĢında fokal bakteriyel enfeksiyon yok. 

 

Laboratuvar 

• Beyaz küre sayısı: 5–15.000/mm3 arasında, 

• Band/nötrofil <0,2, 

• Ġdrar sedimentinde <5 lökosit var, 

• Ġdrarda lökosit esteraz ve nitrit yok, 

• Ġshal varlığında gaitada Wright boyası ile <5 lökosit var, 

• BOS‟ta lökosit <8 ve gram boyada bakteri yok. 

 

Philadelphia Ölçütleri [27] 

• Beyaz küre sayısı 15.000/mm3 ya da daha yüksek, 

• Ġdrar sedimentinde her alanda ≥ 910 lökosit var ya da idrar incelemesinde bakteri var, 

• BOS‟ta lokosit ≥ 98 ve gram boyası ile bakteri var, 

• Akciğer grafisinde infiltrasyon var. 

 

 Üç aylıktan küçük bebeklerde, ateĢ ciddi ve acil bir durumdur. Çünkü bu yaĢ 

grubunda bağıĢıklık sistemi ve nörolojik sistem geliĢimini tamamlamadığı için 

enfeksiyonlara yatkınlıkları fazladır ve ateĢ cevabının oluĢmasında yetersizlik vardır. 

Ayrıca yeni doğan bebekler doğum kanalından geçerken diğer yaĢ gruplarında hastalık 

yapanlardan daha farklı mikropları alırlar. AteĢli yeni doğanların %20‟sinde 1-2 aylık 
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bebeklerin %10‟unda ciddi bakteriyel enfeksiyon saptanır. Bakteriyel enfeksiyonların 

üçte birini idrar yolu enfeksiyonları oluĢturur. Bakteriyel ishaller, kan akımı 

enfeksiyonu, menenjit ve cilt-yumuĢak doku enfeksiyonları bu yaĢ grubunda sık 

görülür. Bebek en kısa zamanda bir çocuk hekimi tarafından muayene edilmelidir. 

AteĢin kaynağı saptanamazsa bebek hastaneye yatırılarak izlenmelidir [25, 28]. 

28 günden küçük (yeni doğan ) bebeklerde; tam kan sayımı, periferik kan 

yayması, idrar, BOS ve dıĢkı analizi yapılıp tüm kültürler alınarak akciğer grafisi 

çekilir. Yüksek risk grubundakilere kültür çıkıncaya kadar paranteral antibiyotik verilir. 

DüĢük risk gurubundakiler ise yakın gözleme alınıp kültürde üreme olursa antibiyotik 

uygulanır. 28-90 gün (1- 3 ay) arası bebeklerde tam kan sayımı, periferik kan yayması, 

idrar tetkiki, BOS incelemesi ( 2 aydan büyüklerde hastanın kliniğine göre) yapılarak 

kültürler alınır. DüĢük riskli olanlarda parenteral seftriakson yapılarak, 24 saat sonra 

değerlendirilir ya da antipiretik uygulanarak 24 saat sonra değerlendirilip kültür 

sonuçlarına göre ilaç verilir. 

Üç aylıktan büyük çocuklar: Genellikle Yale Gözlem Skalası (Tablo-6) ile 

değerlendirilirler. 

Üç aylıktan büyük çocuklarda; bağıĢıklık ve sinir sistemleri daha iyi geliĢmiĢ 

olduğundan menenjit ve bakteriyemi gibi ağır bakteriyel enfeksiyonların tanınması daha 

kolaydır. En sık rastlanılan ateĢ nedeni viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Grip 

virüsüne bağlı olarak yüksek ateĢ, eklem ağrıları, baĢ ağrısı, bulantı-kusma, boğaz 

ağrısı, yutma güçlüğü, kuru öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, aksırık gibi 

belirtiler görülebilir. Grip virüsü dıĢındaki diğer solunum yolu viral enfeksiyon etkenleri 

gribe benzer fakat daha hafif bulgularla seyreder, ateĢ genellikle 39°C‟nin altındadır. 

Ġshaller de bu yaĢ grubunda sık görülen ateĢ nedeni olup çoğunlukla virüslere bağlıdır. 

Üst solunum yolu enfeksiyonu ve ishal gibi kaynağı kolay belirlenen ve antibiyotik 

tedavisi gerektirmeyen ateĢ nedenleri yanı sıra daha az sıklıkta görülen orta kulak 

iltihabı, zatürre, yumuĢak doku-deri enfeksiyonları, sinüzit, dizanteri, bademcik ve 

adenoid vejetasyon iltihabı gibi daha ciddi durumlar da vardır. Üç aylıktan büyük ve 

ateĢi 39°C üzerinde olan çocuklarda bakteriyemi ve menenjit gibi ciddi bakteriyel 

enfeksiyonlara nadir olsa rastlanabilir. AteĢ dıĢında önemli bir yakınması olmayan, 

genel durumu iyi olan, muayenesinde ateĢin nedeni saptanamayan 3 ay üzerindeki 

bebek ve çocukların %5-10‟unun kan kültüründe mikroorganizma üremesi saptanır. Bu 
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durum “gizli bakteriyemi” olarak adlandırılır. Bu hastalar tedavi edilmediği takdirde 

%10-20‟sinde ciddi klinik tablo geliĢir [25].  

 

 

Tablo-6: Yale Gözlem Skalası [29] 

 1 puan (normal) 2 puan (orta) 3 puan (ciddi) 

Ağlama kalitesi 
Normal tonda 

güçlü ağlama 
Kısık sesle ağlama Zayıf ağlama 

Anne-babaya 

tepki 
Ağlama durur Aralıklı ağlar 

Sürekli ağlar, 

kısıtlı tepki verir 

Renk Pembe Siyanotik Siyanotik 

Genel durum 

değişikliği 

Uyanık kalır 

kolay uyandırılır 

Uyanıkken gözleri 

kapanır, 

uyandırılamaz 

Uyuyakalır, zor 

uyandırılır 

Sosyal 

uyaranlara tepki 

Gülümser 

Çevreye ilgili 

Gülümser 

Çevreye ilgili 

Gülümsemez 

Donuk 

Çevreye ilgisiz 

 

≤10 puan; ağır hastalık olasılığı %2,7 

≥10 puan; ağır hastalık olasılığı %92,3 

 

Genel durum kötü ise hastaneye yatırılarak, kültürler sonuçlanana kadar 

antibiyotik tedavisine baĢlanır. Genel durum iyi, ateĢ ≤39°C ise antipiretik verilerek 

ayaktan takip edilir ve 48 saat sonra yeniden değerlendirilir. Toksik görünüm fakat ateĢ 

>39°C, beyaz küre sayısı <5.000/mmᶾ ya da >15.000/mmᶾ ise, idrar tetkiki ve kültürü, 

kan kültürü yapılarak seftriakson baĢlanır, 24 saat sonra kontrol edilir [30]. 

36 aydan daha büyük çocuklarda; hasta toksik görünümlü (cilt renginin soluk 

veya mor olması, huzursuzluk veya aĢırı halsizlik, uykuya eğilim veya baygınlık, hızlı 

veya çok yavaĢ soluk alıp verme gibi belirtilerin olması) ya da ağır bulguları varsa 

hastaneye yatırılır ve sepsis değerlendirmesi yapılarak antibiyotik tedavisine baĢlanır. 

Aksi durumda antipiretik tedavi verilir, daha sonra tekrar değerlendirilir [25, 30]. 

 

 

 



22 
 

Şekil-1: Ateşe Yaklaşım Algoritması [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEġ 

Koma  

Solunum yetmezliği 

DolaĢım yetmezliği 

Ġdrar yapmama 

Dehidratasyon  

Yenidoğan 

Kanser hasta 

Ġmmün sistem hastalığı 

Durdurulamayan havale 

 

VAR 

YOK 

 

Hastaneye yatır 

Uygun tedavi ver 

Hastanın öyküsü ve hastanın muayenesi ile 

ateĢin hangi organın enfeksiyonuna bağlı 

olduğu saptanabiliyor mu? 

EVET 

>3 ay  < 3 ay 
Üst solunum yolu 

Alt solunum yolu 

Ġdrar yolu 

Menenjit 

YumuĢak doku, deri, kemik 

Ġshal 

Hepatit 

Döküntülü viral hastalık 

Genel durumu ve tetkik 

sonuçlarına göre 

ayaktan/yatırılarak izlenir 

Gerekirse antibiyotik tedavisi 

verilir 

Örn; genel durum kötü, beyaz 

küre yüksek ise yatırılır, 

kültür incelemeleri yapılır. 

Sonuçlar çıkana kadar 

antibiyotik verilir. 

Yatırılarak 

kültürleri ve 

beyin omurilik 

sıvısı(BOS) 

alınır, antibiyotik 

tedavisi verilir 

Ayaktan veya yatırılarak 

uygun tedavisi yapılır 

HAYIR 
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 2.12. Ateş Korkusu 

AteĢ, tüm canlılarda evrensel bir cevap olmasına rağmen insan sağlığı ve 

hastalığındaki rolü halen tam anlaĢılamamıĢ olduğundan, bu konu hekimler için büyük 

bir tartıĢma, aileler için de büyük bir endiĢe kaynağıdır [11]. 

1896 yılında Amerikan Tıp Birliği 47. Geleneksel Toplantısı‟nda Sir William 

Osler‟in söylediği “ Ġnsanlığın üç büyük düĢmanı vardır; ateĢ, kıtlık ve savaĢ, bunların 

içerisinde en önemlisi ve korkutucu olanı ateĢtir” sözleri, aslında insanların ve 

hekimlerin ateĢ konusunda ne kadar kaygı duyduğunu göstermek için yeterlidir. 

1980 yılında Schmitt yaptığı bir çalıĢmada ilk kez „ AteĢ Korkusu (fever fobia)‟ 

nu tanımlamıĢtır. 81 ebeveyn ile yaptığı bu çalıĢmada; ebeveynlerin %94‟ü ateĢin yan 

etkilere neden olacağına, %18‟i 39°C‟nin üzerindeki ateĢin çocukta kalıcı beyin 

hasarına sebep olacağına, %16‟sı ateĢin tedavi edilmezse 43,3-48,9 dereceye 

çıkacağına, %52‟si 40°C‟nin üzerindeki ateĢin beyin hasarı yapacağına ya da 

çocuğunun ölümüne sebep olacağına inanmaktaydı. Ayrıca ailelerin %63‟ü ateĢin sebep 

olacağı ciddi hasarlardan çok korktuklarını ifade etmiĢlerdi [3]. Yapılan baĢka bir 

çalıĢmada 340 ebeveynin %52‟si çocukları ateĢlendiğinde saat baĢı çocuğunun ateĢini 

ölçmekte , %25'i 37,8°C‟nin altındaki sıcaklıklarda çocuğuna antipiretik vermekte ve 

%85‟i ilaç vermek için çocuklarını uykudan uyandırmakta idi [31].  

Yakın zamanda yapılan baĢka çalıĢmalarda ailelerin büyük çoğunluğunun ateĢi 

bir belirti veya bulgu olarak değil ‟hastalık‟ olarak bildiğini ve ateĢle ilgili korkularının 

halen devam ettiğini göstermiĢtir [32, 33]. 

Öte yandan ailelerdeki ateĢin çocuklarda nöbete veya beyin hasarına yol açacağı 

korkusu sağlık çalıĢanlarında da sıklıkla görülmektedir. Bu kaygı ve korku çoğu zaman 

çocukla ilgilenen hekimi de etkilemekte, ateĢin savunma mekanizmasının bir parçası 

olduğu bilinse de, özellikle genç hekimler tarafından fazladan tetkik ve tedavi, bazen de 

hatalı uygulamalar yapılmasına neden olmaktadır. 151 pediatristle yapılan bir 

çalıĢmada, çalıĢmaya katılanların %58‟i 40°C ateĢin sağlıklı görünen bir çocukta 

konvülziyona neden olacağını, %10‟u da beyin hasarına neden olacağını belirtmiĢlerdir 

[2]. Acil servis hemĢireleri ile yapılan baĢka bir çalıĢmada, hemĢirelerin %57‟si ateĢin 

konvülziyonlar açısından tehlikeli olduğunu, %29‟u da beyin hasarı veya ölüme neden 

olabileceğini ifade etmiĢlerdir [34]. 
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Aileler, ateĢin derecesini hastalığın ciddiyetinin göstergesi olarak görmekte ve 

çocuktaki baĢka bir semptomdan daha anlamlı olarak değerlendirmektedir [35, 36]. AteĢ 

korkusu, ailelerin genel durumu iyi olan ateĢli çocuğu doğru bir Ģekilde gözlemleme 

yeteneğini azaltabilir ve çocuklarının sağlık durumunu değerlendiremeyen aileler uygun 

tedaviyi geciktirebilir veya sağlık kuruluĢlarını gereksiz yere kullanmalarına neden 

olabilir. Sağlık kuruluĢlarının gereksiz yere sık kullanılması hem aileler hem de sağlık 

sistemi üzerinde ekonomik bir yük yaratır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar, ailelerin ateĢ 

yönetimi konusunda eğitilmesi, bu konudaki endiĢelerini azalttığını göstermiĢtir [37, 

38].   

 

2.13. Ateş Tedavisi 

AteĢ, çocukluk çağı boyunca herhangi bir sağlık kuruluĢuna en sık baĢvuru 

nedenidir ve bunun asıl sebebi ailelerin ateĢ ile ilgili endiĢeleridir. Ailelerin ateĢi bir 

hastalık olarak görmeleri korku duymalarına ve kendilerini bu durum karĢısında çaresiz 

hissetmelerine neden olmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı aileler gereksiz yere ateĢ 

düĢürücü (antipiretik) kullanmaktadır. Tüm ilaçların gereksiz kullanımındaki 

sakıncalara ek olarak antipiretikler ateĢ paternini değiĢtirebilmektedir ve bu durum 

tanıyı güçleĢtirebilmekte bazen de antibiyotik tedavisinde değiĢiklik yapılmasını 

geciktirebilmektedir. Antipiretikler, ateĢe eĢlik eden titreme, halsizlik, güçsüzlük, baĢ 

ağrısı, cilt kuruluğu, susama, iĢtahsızlık, kalp hızında ve solunum sayısında artıĢ, yaygın 

ağrılar gibi belirtileri azaltır. Bir çalıĢmada varisella enfeksiyonu olan çocuklarda 

asetaminofen kullanımının, lezyonların kabuklanma süresini uzatabildiği gösterilmiĢtir 

(plasebo grubunda 5-6 gün, tedavi, grubunda ise 6-7 gün) [39]. 1990 yılında 

tamamlanan baĢka bir çalıĢmada da antipiretik tedavisinin monositlerin makrofajlara 

dönüĢümünü, lenfosit aktivasyonunu ve antikor üretimini engellediği bulunmuĢtur [40]. 

Ailelerin ateĢi tedavi etmelerindeki önemli bir sebep de febril konvülziyonu 

engellemektir. Ancak ateĢin düĢürülmesi ailelerin ve bazı hekimlerin düĢündüğünün 

aksine nöbet geçirmeyi engellemez. AteĢ, özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda 

nöbete neden olabilir [25]. 

AteĢ tedavisinde amaç, ateĢin kendisinden çok altta yatan hastalığa yönelik 

olmalıdır. Fakat bazen analjezik etkisi için, bebeğin uyku düzenini sağlamak için ya da 

telaĢlı aileyi rahatlatmak için bile antipiretik tedavi verilmek zorunda kalınabilir. 
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AteĢli bir çocukta ilk aĢamada sıvı verilmesi, aktivitenin azaltılması ve ince 

giydirilmesi ile fayda sağlanabilir. 39°C‟yi geçmeyen ateĢ durumunda sadece çocuk 

huzursuz ise antipiretik tedavi verilmelidir [7]. Ancak; kalp yetersizliği, kronik anemi, 

kronik akciğer hastalığı, epilepsi veya baĢka nörolojik hastalık ve metabolik hastalığı 

olan çocuklarda orta dereceli ateĢin bile hemen düĢürülmesi gerekmektedir [25]. 

Fiziksel tedavi olarak; fazla örtüler kaldırılmalı, fazla giysiler çıkarılmalı, çevre 

ısısı 21-22 derece arasında tutulmalı, yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır [41, 42]. Bunların 

dıĢında banyo yaptırma, soğuk kompres ve cilde alkol uygulama gibi uygulamalar ateĢi 

patofizyolojik mekanizması üzerinde etkili olmadığından etkisizdir [9]. Soğuk su üĢüme 

ve titremeye neden olur, bu da rahatsızlık yaratır ve vücut sıcaklığının yükselmesine 

neden olur. Ayrıca alkol ciltten emilebilir ve sistemik toksisiteye neden olabileceğinden 

asla kullanılmamalıdır [42]. 

Ilık uygulama: AteĢ 40°C‟yi geçtiğinde, öncesinde antipiretik tedavi verilmiĢ 

olması Ģartıyla 10-20 dakikalık ılık banyo yaptırılabilir. Deliryum, konvülziyon veya 

hiperpireksi durumunda ılık uygulamaya hemen baĢlanmalıdır. Ilık uygulama yaparken 

suyun yavaĢça kendiliğinden soğuması sağlanmalı ya da ılık suda (suyun ısısı 29,4°C-

32,2°C arasında olmalı) ıslatılmıĢ bir sünger çocuğun vücudunun farklı bölümlerine 

nazikçe sürülmelidir [43]. Bu uygulamayla çocukta rahatlama sağlanıyorsa devam 

edilmeli, huzursuzluk yaratıyorsa yapılmamalıdır. 

 

2.13.1. Antipiretik İlaçlar 

Antipiretik ilaç seçiminde; etkinliği kanıtlanmıĢ, yan etkileri az, güvenilir, kolay 

uygulanabilir ve ucuz ilaç olmasına dikkat edilmelidir. Antipiretik ilaç tedavisi vermek, 

hekimin hasta veya aileye bilgi vermek ve empati kurmak için iyi bir fırsattır. Bu 

durumda hekim sağlık eğitimi sunma ve iletiĢimde olduğu insanların hayat kalitesini 

arttırma rollerini üstlenmiĢ olacaktır [43]. Sık kullanılan antipiretik ilaçlar ve dozları 

Tablo-7‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-7: Antipiretik İlaçlar 

Antipiretik Tek doz(po) 

(mg/kg/gün) 

Doz sayısı Max. Günlük doz 

(mg/kg/gün) 

Asetaminofen 10-20 4-6 60-80 

Aspirin 10-15 4-6 60 

Diklofenak 1.0-2.0 3-4 ? 

İbuprofen 10 3-4 40 

İndometazin 1 3 3 

Ketoprofen 2.5 2 5 

Naproksen 7 2 15 

Piroksikam 0.4 1 ? 

Ketorolak 0.5 2-4 60 

 

2.13.1.1. Salisilat (Aspirin) 

Asetilsalisilik asit (ASA) en çok bilinen ve en yaygın kullanılan antiinflamatuvar 

ilaçlardan birisidir. Ticari olarak 1874 yılında sentez edilmiĢ ve 1899‟da piyasaya 

sürülmüĢtür. Aspirin diğer nonsteroidal anti inflamatuvar ilaçlar (NSAĠD) gibi 

siklooksijenaz (COX) enzimini bloke ederek, araĢidonik asitten tromboksan ve 

prostaglandin oluĢmasını engeller. Aspirinin antipiretik, analjezik ve antiinflamatuvar 

özellikleri vardır. Etki ve yan etkileri, yapımını engellediği prostaglandinler nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar COX enziminin birden fazla 

olduğunu göstermiĢtir. COX-1 daha çok fizyolojik olaylarda etken iken, COX-2 ise 

inflamatuvar olaylarda ortaya çıkan ve patolojik olaylardan sorumlu prostaglandinlerin 

yapımından sorumludur. COX-1 inhibisyonu ile yan etkiler ortaya çıkarken, COX-2 

inhibisyonu ile tedavi edici etkiler oluĢur. COX enzimleri üzerine ASA ve diğer 

NSAĠD‟lerın seçiciliği değiĢmekte ve bu seçicilik organlara göre de farklılık 
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göstermektedir. Salisilatlar, karaciğerde metabolize olup konjugatlarına çevrildikten 

sonra böbrekler yoluyla atılır [44].  

Sağlıklı bir insanın aspirin alması ile kanama zamanı uzamaktadır. Solunum 

sisteminde tedavi edici dozlarda oksijen tüketimini ve CO2 tüketimini artırırlar. 

Salisilatların oral alımı ile epigastrik ağrı, bulantı ve kusma geliĢebilir. Çok yüksek 

dozlarda alındıklarında hepatik hasara neden olabilirler [44].  

Reye Sendromu sıklıkla çocuklarda görülen akut noninflamatuvar ensefalopati 

ve hepatik yetmezlik ile seyreden bir klinik tablodur [7]. 1982 yılında ABD‟de 

Aspirinin suçiçeği ve influenza enfeksiyonlarında çocuklarda kullanılmaması ile ilgili 

öneriler yapılmıĢtır. 1986 yılında Aspirin içeren ilaçların 12 yaĢ altında kullanılmaması 

gerektiğini belirten uyarı etiketleri konulmuĢtur. Bu nedenle viral enfeksiyonlarda, 

enfeksiyon geçene kadar aspirin tedavisine ara verilmelidir.  

Salisilatlar düĢük dozlarda ürat sekresyonunu azaltmakta ve plazma ürat 

konsantrasyonunu arttırmaktadır. Tedavi edici dozların üzerine çıkıldığında ise ürat 

sekresyonunu arttırmaktadır. Hipersensitivite, tinnitus, iĢitme kaybı, kardiyovasküler 

sistem yan etkileri de görülebilir. Salisilat zehirlenmesi hafif veya ağır seyirli olabilir. 

Salisilat zehirlenmesinin hafif formuna Salisilizm adı verilir ve bu tabloda bulantı, 

kusma, baĢ ağrısı, mental konfüzyon, baĢ dönmesi, kulak çınlaması görülmektedir. 

Daha sonra huzursuzluk, deliryum, nöbetler, koma, solunum yetmezliğine bağlı ölüm 

görülebilir. Genelde ölüm 10-30 gr Sodyum Salisilat veya Aspirin alınmasıyla 

görülmektedir. 10-15 mg/kg dozunda günde 4-6 kez uygulanabilir. Maximal günlük doz 

60 mg/kg/gün‟dür [44]. 

 

2.13.1.2. Parasetamol (Asetaminofen) 

En sık kullanılan antipiretiklerden biri olan parasetamol ilk kez 1893 yılında 

Ġngiltere‟de tanımlanmıĢ, fakat 1948 yılında iki eski antipiretik asetanilit ve fenasetinin 

aktif metaboliti olduğu anlaĢılıncaya kadar kullanımı sınırlı kalmıĢtır. Parasetamol bir 

para-aminofenol türevidir ve özellikle MSS‟de prostaglandin sentezini inhibe 

etmektedir. Ayrıca santral ve periferik COX enzimleri üzerine inhibitör etkinliği diğer 

NSAĠD‟lerdan farklılık gösterir. Analjezik ve antipiretik etkinliği vardır. Diğer 

NSAĠD‟den farklı olarak antiinflamatuvar etkinliği çok sınırlıdır ve bu amaçla 

kullanılmamaktadır. Besinlerle birlikte alındığında emilimi azaldığından, aç iken 
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alınması tercih edilir. Karaciğerde glukuronik asit ve sülfatla konjüge edilir ve 

böbreklerden bu Ģekliyle atılır [45].  

Likit süspansiyon, tablet, suppozituvar ve intravenöz formu bulunmaktadır. 

Solunum, kardiyovasküler sistem ve asit-baz dengesi üzerine belirgin bir etki yapmaz, 

kanama riskini arttırmaz. Parasetamolün tedavi dozlarında kullanım sonrasında gastrik 

irritasyon gözlenmez. Aspirinden farklı olarak idrarda ürat atılımını etkilemez. Nadir 

olarak ürtiker ve diğer alerjik döküntülere yol açabilir [45]. 10-20 mg/kg dozunda günde 

4-6 kez uygulanabilir. Maximal günlük doz 60-80 mg/kg/gün‟dür [7].  

Çocuklarda 150 mg/kg tek doz toksik doz olarak kabul edilmektedir. Akut 

dönemde ilk 24 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrısı gibi gastrointestinal sistem 

belirtileri görülebilmektedir. Takip eden 2-3 gün içerisinde sarılık ve diğer karaciğer 

yetmezliği bulguları geliĢmektedir. Tedavi edilmeyen olgularda mortalite oldukça 

yüksektir [45].  

Ayrıca ağır asetaminofen zehirlenmelerinde akciğer ödemi geliĢebilmektedir. 

Destekleyici tedavi yanında, karaciğer hücrelerinde glutatyon ve sistein düzeylerini 

arttırdığı bilinen sülfidril grubu donörü (glutatyon donörü) ilaçlar (N-asetilsistein, N-

metionin, sisteamin) uygulanır. Ġlk 8-10 saat içerisinde intravenöz infüzyon ile 

verildiğinde etkin olabilmektedir. 16 saat geçtikten sonra verilen olgularda baĢarı Ģansı 

azalmaktadır. N-asetilsistein oral yoldan da verilebilir. Oral tedavinin intravenöz tedavi 

kadar etkin olduğu hatta geç gelen vakalarda daha etkin olduğu rapor edilmiĢtir [45]. 

 

2.13.1.3. İbuprofen  

Ġbuprofen, profenler (fenil propiyonik asit türevleri) grubunda yer alan ve bu 

grupta ilk bulunan NSAĠD‟dir. Dr. Adams tarafından 1950 yılında Ġngiltere‟de 

keĢfedilmiĢ ve 1969 yılında ilk kez kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Analjezik, antipiretik ve 

antiinflamatuvar etkinliklerinin diğer fenilpropiyonik asid türevlerine ve indometazine 

oranla zayıf olduğu bilinmektedir. Her iki siklooksijenaz enzimini bloke eder. 

Çocuklarda sıklıkla akut ağrılarda, ateĢ ve juvenil romatoid artritte kullanılmaktadır 

[46]. Hem inaktif metabolitleri hem de inaktive olmadan kalan küçük bir kısmı 

tamamen ve hızlı olarak böbreklerden atılır. Çocuklarda; 39 dereceden düĢük ateĢ 

varlığında 5 mg/kg/doz, günde 3-4 doz, 39 derece ve üzeri ateĢ varlığında 10 mg/kg/doz 

günde 3-4 doz önerilmektedir. Altı aydan küçük ve 7 kg‟dan hafif çocuklara verilmesi 
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önerilmemektedir. Ġbuprofenin Ģurup, tablet, draje ve suppozituvar formları mevcuttur 

[46].  

Yan etkileri olarak; gastrointestinal kanama, böbrek disfonksiyonları (akut 

böbrek yetmezliği dahil) ve hipersensitivite reaksiyonları dikkat edilmesi gereken 

durumlardır. Karın ağrısı tarifleyen veya mide ülseri olan çocuklarda dikkatli 

kullanılmalıdır [7]. Yüksek doz alımı sonrası gastrointestinal kanama geliĢebilir. 

Dehidratasyona bağlı nefrotoksisite geliĢebileceğinden Ģiddetli kusması ve ishali olan, 

su içmeyen çocuklara verilmesi önerilmemektedir. BaĢka analjezik ve antipiretiklere 

karĢı allerjik reaksiyon geliĢen çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır. 10 mg/kg dozunda 

günde 3-4 kez verilebilir. Maximal günlük doz 40 mg/kg/gün‟dür [46]. 

 

2.13.1.4. Ketoprofen  

Ġlk kez 1967 yılında Paris‟te bulunan Phone-Poulene AraĢtırma 

Laboratuvarları‟nda sentezlenen Ketoprofen 1972 yılında farklı ülkelerde piyasaya 

sunulmuĢtur. Kimyasal olarak propiyonik asit türevi olduğu için ibuprofene kimyasal ve 

farmakolojik olarak benzer. Her iki siklooksijenaz izoenzimlerini (COX-1 ve COX-2) 

kompetitif olarak inhibe eder ve böylece analjezik, antipiretik, anti-inflamatuvar 

etkilerini gösterir. Alınan dozun %60‟ı inaktif glukronid metabolitleri halinde idrarla 

atılır. Geriye kalan %40‟ı bağırsaklardan emilerek enterohepatik dolaĢıma katılır [47].  

Gastrointestinal kanama, böbrek disfonksiyonları (akut böbrek yetmezliği dahil) ve 

hipersensitivite reaksiyonlarına neden olabilir. En sık yan etki gastrointestinal sistem 

üzerinedir. Çocuklarda geçici hipotermi görülebilir ve genellikle tedaviye gerek 

duyulmadan normale döner. 2.5 mg/kg dozunda günde 2 kez uygulanabilir. Maximal 

günlük doz 5 mg/kg/gün‟dür [47].  

 

2.13.1.5. Nimesulid  

NSAĠD arasında selektif COX-2 inhibisyonu yapan Nimesulid önemli yer tutar. 

Antipiretik ve analjezik özellikleri vardır. Diğer NSAĠD‟den farklı olarak kimyasal 

yapısında asidik grup olarak sulfonanilid içerir. Çocuklarda ve yetiĢkinlerde üst 

solunum yolu enfeksiyonları ve otorinolarengeal hastalıklar ile iliĢkili inflamasyon, ateĢ 

ve ağrı tedavisinde etkili olduğu gösterilmiĢtir [47]. 
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 Nimesulidin tamamına yakını metabolize olur, verilen dozun sadece %1-3‟ü değiĢikliğe 

uğramadan idrarla atılır. Geri kalanı değiĢik metabolitlere dönüĢerek idrar ve gaita ile 

atılır. Selektif olarak COX-2 inhibisyonu yaptığı için yan etkileri diğer NSAĠD‟e göre 

daha azdır. En sık bildirilen yan etkiler gastrointestinal bozukluklar (bulantı, kusma, 

ishal), deri reaksiyonları (kaĢıntı, döküntü), santral sinir sistemi (baĢ ağrısı, sersemlik, 

somnolans) etkileridir [47].  

Oral 200 mg/gün ile analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik etkileri 

belirlenmiĢtir.   

Ülkemizde çocuklarda kullanımı, akut karaciğer hasarı ve fatal seyreden 

karaciğer yetmezliği vakalarının bildirilmesi nedeniyle 10 Mayıs 2002‟den itibaren 

kısıtlanmıĢtır [47].  

 

2.13.2. Ardışık Antipiretik Tedavi  

ArdıĢık antipiretik kullanımı fikri ilk olarak 1980‟li yıllarda aspirin ve 

parasetamol uygulanması Ģeklinde rapor edilmiĢtir. Yakın zamanda yapılan bir 

çalıĢmada parasetamol ve ibuprofenin ardıĢık kullanılmasının etkinliği değerlendirilmiĢ 

ve ardıĢık tedavinin parasetamolün ve ibuprofenin tek baĢına kullanılmasından daha 

etkili olduğu gözlenmiĢtir [48]. Ancak yapılan baĢka bir çalıĢmaya göre; parasetamol ve 

ibuprofenin dönüĢümlü veya kombine kullanımının, tekli kullanıma göre mevcut 

durumu kötüleĢtirdiğine dair kanıtlar bulunmuĢtur [49]. 

ArdıĢık antipiretik tedavi; genellikle her 2-3 saatte bir sırayla parasetamol ve 

ibuprofen verilmesi Ģeklinde uygulanmaktadır. Böylelikle her iki ilaçta altı saatte bir 

uygulanmıĢ olmaktadır. ArdıĢık antipiretik tedavi halen etkinliği ve güvenirliği 

gösterilmiĢ bir uygulama değildir. Uygulamada hangi ilacın, hangi dozda ve aralıkta 

verilmesi gerektiği konusunda fikir birliği yoktur [48]. 
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3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Araştırmanın Yeri  

Bu çalıĢma; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıbbi AraĢtırmalar Yerel Etik 

Kurul Yönergesi‟ne göre hazırlanan 12.02.2016 tarihli ve B.30.2.ODM.0.20.08/84 Etik 

Kurul raporu onayı alındıktan sonra, OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

tarafından planlanarak yürütülmüĢ olup, ġubat 2016- Haziran2017 yılları arasında OMÜ 

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine baĢvuran, 0-6 yaĢ grubu çocuğu olan sağlık 

çalıĢanı olan/olmayan annelere uygulanmıĢtır. 

 

3.2. Araştırmanın Tipi  

OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniklerine baĢvuran, çalıĢma hakkında 

bilgilendirilip çalıĢmaya katılmayı kabul eden annelerin dahil edildiği prospektif, 

gözlemsel, tanımlayıcı ve analitik, kesitsel bir anket çalıĢmasıdır. 

 

3.3. Araştırmanın Evreni  

AraĢtırmanın evrenini; OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine 

baĢvuran, 0-6 yaĢ grubu çocuğu olan sağlık çalıĢanı olan/olmayan anneler 

oluĢturmuĢtur. 

 

3.4. Araştırmanın Örneklem Büyüklüğü  

ÇalıĢma evrenini OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine baĢvuran, 0-6 

yaĢ grubu çocuğu olan sağlık çalıĢanı olan/olmayan anneler oluĢturmaktadır.  

 

Hedef kitledeki birey sayısı bilinmiyorsa: n= t2*p*q/d2 

N : Hedef kitledeki birey sayısı   

p: incelenen olayın görülüĢ sıklığı (gerçekleĢme olasılığı; Literatürde farkındalık düzeyi 

yaklaĢık %20 idi) 

q: incelenen olayın görülmeyiĢ sıklığı (gerçekleĢmeme olasılığı)  

t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer  

d: Olayın görülüĢ sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatasıdır. 

Sonuçların %95 güvenilirlik aralığında (alfa = 0.05), d = 0.05 örnekleme hatası 

içerebileceği kabul edildi. 
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p = 0.2 

q = 0.8 (1-0.2)  

t = 1,96 (alfa = 0.05 de serbestlik derecesine göre tablodan bulunmuĢtur.  

d = 0.05 (alfa %5 örnekleme hatasını kabul ettiğimiz için)  

n = 246 kiĢi olarak bulunmuĢtur. 

 

3.5. Araştırmanın Uygulama Şekli ve Verilerin Toplanması  

Konuyla ilgili daha önceki çalıĢmalar gözden geçirilerek, annelerin 

sosyodemografik özellikleri, ateĢ ile ilgili bilgileri, ateĢli çocuğa yaklaĢımları ve evde 

uyguladıkları ateĢ tedavileri ile ilgili  çoktan seçmeli ve Likert skalası olan 57 soruluk 

bir anket formu hazırlandı (EK-1). Hazırlanan anket aile hekimliği asistanları arasında 

0-6 yaĢ grubu çocuğu olan 10 kiĢiye uygulandıktan sonra teknik ve imla hataları 

açısından yeniden düzenlendi, güvenilirlik ve tutarlılık açısından değerlendirilerek 

ankete son Ģekli verildi. Anketler annelere polikliniğe baĢvuruları sırasında yüz yüze 

uygulandı. Zaman kısıtlaması olmadan serbestçe ve samimi yanıtlanması konusunda 

rica edilerek, ankette elde edilen bilgilerin sadece bilimsel amaçla kullanılacağı 

belirtilerek, kimlik bilgileri gizli kalacak Ģekilde annelerden anketi cevaplamaları 

istendi.  

 Sosyodemografik özelliklerden annenin yaĢı, eğitim durumu, mesleği, aylık gelir 

miktarı, yaĢadığı yerin özellikleri ve sahip olduğu çocuk sayısı sorgulandı. 

Annelerin ateĢli durumların yönetimine iliĢkin bilgi ve tutumlarını belirlemek 

adına; vücut ısısını nereden ve nasıl ölçtükleri, ateĢ kabul ettikleri vücut ısısının hangi 

değer olduğu, ateĢ yükselince yaptıkları ilk uygulamanın ne olduğu, periferik 

uygulamayı nereden ve nasıl yaptıkları, ateĢi düĢürmek için ne tür ilaçlar kullandıkları, 

antipiretik dozunu nasıl ayarladıkları ve ateĢle ilgili bilgileri nereden edindikleri 

araĢtırıldı. 

 

ÇalıĢmamızda 2008 yılında Wash ve arkadaĢlarının [50] ailelerin ateĢ yönetimini 

değerlendirmek için geliĢtirdiği  Parent Fever Management Scale (PFMS) olarak 

bilinen, Altun ve arkadaĢları tarafından Türkçeye uyarlanan [51] ve genel geçerliliği 

yüksek bulunan (α= 0.79) Ebeveyn AteĢ Yönetimi Ölçeği (PFMS-TR) kullanılarak, 

annelerin verdiği cevaplar değerlendirildi. Ölçek; çocuğum ateĢlendiğinde ateĢini 
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ölçerim, ateĢinin kaç derece olduğunu bilmek isterim, bol bol su içiririm, ateĢini 

düĢürmek için reçetesiz ilaç kullanırım, gece boyunca onu kontrol ederim, onunla aynı 

odada uyurum, gece ateĢ düĢürücü ilaç vermek için uykudan uyandırırım ve doktora 

götürürüm Ģeklinde 8 soru içermektedir. Buna göre verilen cevaplar hiçbir zaman=1 

puan, nadiren=2 puan, bazen=3 puan, genellikle=4 puan, her zaman=5 puan üzerinden 

(min.8-max.40 puan) hesaplandı. 

 

3.6. İstatistiksel Analiz 

Yüz yüze görüĢülerek yapılan anket sonuçlarından elde edilen veriler elektronik 

ortama kaydedildi. Ġstatistiksel analizler “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 22.0 paket programı ile yapılmıĢtır. Tanımlayıcı istatistikler 

ortalama±standart sapma, ortanca (minimum-maksimum), frekans dağılımı ve yüzde 

olarak %95 güven aralığı ile sunulmuĢtur. Verilerin dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi 

ile değerlendirilmiĢtir. Gruplar arası karĢılaĢtırma kategorik değiĢkenler için ki-kare, 

ortalamaların karĢılaĢtırılmasında bağımsız örneklem t-testi gerektiğinde Mann-

Whitney U testi kullanılmıĢtır. Ġkiden fazla grupların karĢılaĢtırılmasında ANOVA veya 

gerektiğinde Kruskall Wallis testi kullanılmıĢtır.  Üç bağımsız grup arasında anlamlı 

fark saptandığında, farkın kaynağına yönelik post-hoc ikili karĢılaĢtırmalarda 

Bonferroni düzeltmesi uygulanmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki Spearman 

Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiĢ, istatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul 

edilmiĢtir.  

 

3.7. Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler ve Kısıtlılıklar 

ÇalıĢmamızda sağlık çalıĢanı olan annelere daha yüksek oranda ulaĢılmıĢtır. 

Bu da sonuçlara etki etmiĢ olabilir. 

  3.8. Etik İzin  

Gerekli etik izin 12.02.2016 tarihinde OMÜ Tıp Fakültesi Etik Kurul 

BaĢkanlığı‟ndan yazılı olarak alınmıĢtır (EK-2).  
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3.9. Araştırmanın Bütçesi  

Herhangi bir kiĢi ya da kurumdan destek alınmamıĢtır. 

 

3.10. Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri 

 AraĢtırmaya gönüllü katılmıĢ olmak 

 0-6 yaĢ grubu çocuğa sahip sağlık çalıĢanı anne olmak 

 0-6 yaĢ grubu çocuğa sahip sağlık çalıĢanı olmayan anne olmak 

 

 3.11. Araştırmadan Çıkarılma Kriterleri 

ÇalıĢmaya; iletiĢim problemi olan, anket sorularını anlama ve yanıtlamada 

güçlük çeken ve çalıĢmaya katılmayı kabul etmeyen anneler dahil edilmedi. 
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 4. BULGULAR 

Bu çalıĢma; ġubat 2016-Haziran 2017 yılları arasında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniklerine baĢvuran ve 0-6 yaĢ grubu 

çocuğa sahip sağlık çalıĢanı olan/olmayan 623 anne ile yapıldı.  

Annelerin yaĢ ortalaması 32,55(18- 46)±5,20 idi. Dört kiĢi 20 yaĢ altı (%0,6), 

142 kiĢi 20-29 yaĢ (%22,8), 413 kiĢi 30-39 yaĢ (%66,3) ve 64 kiĢi de 40 yaĢ ve üzeri 

(%10,3) idi. 

Annelerin 356‟sı (%57,3) sağlık çalıĢanı iken, 265‟i (%42,7) sağlık çalıĢanı 

değildi. 

Annelerin eğitim durumlarını 3 grupta kategorize ederek incelediğimizde; 132‟si 

(%21,2) ilköğretim, 82‟si (%13,2) lise, 409‟u (65,7) üniversite mezunu iken, %75,9‟u il 

, %20,7‟si ilçe ve %3,4‟ü köyde yaĢamaktaydı. 

Katılımcıların sosyodemografik verileri Tablo-8‟de verilmiĢtir.  

Türk-ĠĢ Sendikası‟nın Eylül 2017 araĢtırma verilerine göre 4 kiĢilik bir ailenin 

yoksulluk sınırı 4 959,54 TL olarak tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda bu sınır baz alınarak 

ailelerin aylık gelir miktarına baktığımızda; %49,3‟ü 5000 TL altı gelire sahip iken, 

%50,7‟si 5000 TL ve üzeri gelire sahip idi. 

Annelerin %46,1‟inin 1 çocuk, %40,2‟sinin 2 çocuk, %13‟ünün ise3 ve üzeri 

çocuğa sahip olduğu görüldü. Çocukların yaĢ ortalaması 33,71±18,63 ay idi (2-72 ay). 
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Tablo-8: Annelerin sosyodemografik veri dağılımları 

  Anne sayısı % 

Anne yaşı 20 yaş altı 4 0,6 

20-29 yaş 142 22,8 

30-39 yaş 413 66,3 

40 yaş ve üstü 64 10,3 

Anne mesleği Sağlık çalışanı 356 57,3 

Sağlık çalışanı değil 265 42,7 

Eğitim durumu İlköğretim  132 21,2 

Lise 82 13,2 

Üniversite 409 65,7 

Yaşanılan yer İl merkezi 466 75,9 

İlçe 127 20,7 

Köy 21 3,4 

Aylık gelir miktarı 5000 tl altı 309 49,3 

5000 tl ve üstü 316 50,7 

Çocuk sayısı 1 291 46,8 

2 250 40,2 

3 ve üzeri 81 13 

Evdeki oda sayısı 1-2 19 3,1 

3-4 487 79,1 

5 ve üzeri 110 17,9 

Evde yaşayan kişi 

sayısı 

2-4 489 78,7 

5-6 118 19 

7 ve üzeri 14 2,3 

Çocuğun bakımından 

sorumlu kişi 

Anne 305 49,2 

Yakın akraba 111 17,9 

Bakıcı 116 18,7 

Kreş 88 14,2 

 

Anneler çocuklarının ateĢi olduğunu  %11,1 genel görünümüne bakarak, %33,7 

dokunarak, %55,1 termometre ile ölçerek anlıyordu ve termometre kullananların % 9‟u 

cıvalı, % 74,3‟ü dijital, %16,6‟sı infrared termometre kullanıyordu. 
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Annelerin ateĢ ölçtükleri yerlere baktığımızda; 334‟ü koltuk altından (%53,8), 

5‟i ağızdan (%0,8), 112‟si kulaktan (%18) ve 170‟i alından (%27,4) ölçüyordu. 

Kaç derecenin üzerini ateĢ olarak değerlendirdiklerini sorduğumuzda; % 0,3‟ü 

36 derece, %23,7‟si 37 derece, %70,6‟sı 38 derece, %5‟i 39 derece ve %0,3‟ü 40 derece 

üzerini kabul ettiklerini belirtti. Annelerin ateĢe iliĢkin bilgi ve tutumlarını ölçmeye 

yönelik sorulan sorulara verdikleri cevapların dağılımları Tablo-9 ve Tablo-10‟da 

gösterilmiĢtir.  

Tablo-9: Annelerin ateş ile ilgili bilgi ve tutumları-1 

  n % 

Çocuğunuzun ateşi 

olduğunu nasıl 

anlarsınız? 

Genel görünümüne 

bakarak 

69 11,1 

Dokunarak 210 33,7 

Termometre ile 

ölçerek 

343 55,1 

Ateşi hangi 

termometre ile 

ölçersiniz? 

Civalı 55 9 

Dijital 452 74,3 

İnfrared 101 16,6 

Ateşi nerden 

ölçersiniz? 

Koltukaltı 334 53,8 

Ağız 5 0,8 

Kulak 112 18 

Alın 170 27,4 

Normal vücut ısısı 

kaç derecedir? 

<36 °C 98 15,8 

36-37 °C 504 81,2 

37-38 °C 14 2,3 

38-39 °C 3 0,5 

>39 °C 2 0,3 

Kaç derecenin 

üstüne ateş 

dersiniz? 

36 °C 2 0,3 

37 °C 147 23,7 

38 °C 438 70,6 

39 °C 31 5,0 

40 °C 2 0,3 

n: Anne sayısı %: Yüzde 
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Anneler ateĢ ile ilgili bilgilerini %90,2 sağlık çalıĢanlarından, %58,3 kendi 

deneyiminden, %29,6 internetten, %29 kitap-dergiden, %17,9 komĢu-akrabadan, %11,1 

radyo-televizyondan edindiklerini belirttiler. 

 

Tablo-10: Annelerin ateşle ilgili bilgi ve tutumları-2 

  n % 

Ateş hakkındaki bilgi 

kaynağı* 

Sağlık çalışanı 563 90,2 

Komşu-akraba 112 17,9 

Radyo-TV 69 11,1 

İnternet 185 29,6 

Kitap-dergi 181 29 

Kendi deneyimi 364 58,3 

Ateş yükselince 

yaptıkları ilk 

uygulama* 

Bez-sünger kompres 192 30,8 

Duş aldırma 292 46,8 

Giysilerini çıkartma 525 84,1 

Ateş düşürücü ilaç 

verme 

395 63,3 

Doktora götürme 96 15,4 

Takip etme 199 31,9 

Bez- sünger ile 

kompresi uygulama 

yeri 

Baş 249 39,9 

Koltuk altı 433 69,4 

Kasıklar 209 33,5 

Gövde 30 4,8 

Tüm vücut 100 16 

Bez- sünger kompresi 

uygulama şekli 

Soğuk su 125 20,6 

Ilık su 444 73,3 

Alkol-sirkeli su 37 6,1 

Ateş düşmeyince Aynı uygulamaya 

devam ederim 

168 27,1 

Beklerim 1 0,2 

Doktora götürürüm 452 72,8 

n:  Anne sayısı   %: Yüzde *: Anneler bu soruda birden fazla cevap seçeneği işaretlemiştir. 
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AteĢ kaç derece olunca ilaç verirsiniz sorusuna annelerin %18,8‟i 38 derece 

altında, %43,2‟si 38-38,5 derece, %31,7‟si 38,5-39 derece, %6,3‟ü 39 derece üstünde 

cevabını verdi. 

 AteĢ yüksekliği durumunda ateĢi düĢürmek için yaptıkları ilk üç uygulamayı 

sorduğumuzda sıklık sırasına göre; giysilerini çıkartma (%84,1), ateĢ düĢürücü ilaç 

verme (%63,3), duĢ aldırm a(%46,8), takip etme (%31,9), bez-sünger ile kompres 

yapma (%30,8), doktora götürme (%15,4) olarak sıralanıyordu (ġekil-2). 

 

Şekil-2: Annelerin ateş varlığında yaptıkları ilk uygulamalar 

 

 

Annelerin %39,9‟u baĢ,  %69,4‟ü koltukaltı,  %33,5‟i kasıklar, %4,8‟i gövde,  

%16‟sı tüm vücuttan bez-sünger kompresi (periferik soğutma) yapıyordu. Periferik 

soğutmayı %20,6‟sı soğuk suyla, %73,3‟ü ılık su ile %6,1‟i de alkol-sirkeli suyla 

yapıyordu.  

Annelerin ateĢ düĢürücüler ile ilgili bilgi ve uygulamalarını gösteren veriler 

Tablo-11‟de özetlenmiĢtir. 

 

 

84,1 

63,3 
46,8 

31,9 

30,8 

15,4 
Giysilerini çıkartma

AteĢ düĢürücü ilaç verme

DuĢ aldırma

Takip etme

Bez-sünger ile kompres

yapma

Doktora götürme
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Tablo-11: Annelerin ateş düşürücüler ile ilgili bilgi ve uygulamaları 

  Anne sayısı % 

Ateş yüksekliğinde 

genelde verdikleri ilk 

ilaç 

Parasetamol şurup 320 51,4 

Parasetamol supp. 15 2,4 

İbuprofen şurup 149 23,9 

Aspirin 0 0 

Parasetamol/ibuprofen 

dönüşümlü 

119 19,1 

Antibiyotik 0 0 

Aferin/kongest şurup 11 1,8 

Bilmiyor 9 1,4 

Ateş düşürücü verme 

sıklığı 

24 saatte bir 9 1,5 

12 saatte bir 25 4 

8 saatte bir 116 18,7 

6 saatte bir 252 40,7 

4 saatte bir 209 33,8 

2 saatte bir 8 1,3 

Ateş düşürücünün 

dozuna dikkat etme 

Evet 617 98,9 

Hayır 3 0,5 

Ateş düşürücünün 

dozunu ayarlama 

Ateş yüksekliğine göre 24 3,9 

Yaşa göre 84 13,5 

Kiloya göre 383 61,5 

Reçeteye göre 127 20,4 

Rastgele 5 0,8 

n:  Anne sayısı   %: Yüzde 

 Çocuğunun ateĢi düĢmeyince 452 (%72,8) anne doktora baĢvururken, 168 

(%27,1) anne ise aynı uygulamaya devam ettiğini, 1 (0,2) anne ise beklediğini belirtti. 

AteĢ düĢürücü ilaç verme sıklığına baktığımızda; %1,5 24 saatte bir, %4 12 

saatte bir, %18,7 8 saatte bir, %40,7 6 saatte bir, %33,8 4 saatte bir ve %1,3 2 saatte bir 

ilaç veriyordu. 617 anne (%99,5) ilaç dozuna dikkat ederken, 3 tanesi (%0,5) dikkat 

etmiyordu. Ġlaç dozunu annelerin 24‟ü (%3,9) ateĢ yüksekliğine göre, 84‟ü (%13,5) yaĢa 

göre, 383‟ü (%61,5) kiloya göre, 127‟si (%20,4) reçeteye göre ayarlarken, 5 tanesi 

(%0,8) rastgele veriyordu.  
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AteĢ varlığında annelerin ilk verdikleri ilaçlar; %51,4 parasetamol grubu 

Ģuruplar, % 23, 9 ibuprofen grubu Ģuruplar, % 19,1 parasetamol-ibuprofen ardıĢık 

tedavisi, % 2,4 parasetamol suppozituvar, %1,8 Aferin/Kongest Ģuruplar idi. Annelerin 

% 1,4‟ü verdikleri ilacın ismini bilmiyordu. Antibiyotik veya Aspirin veren anne yoktu 

(ġekil-3). 

Şekil-3:Ateş yüksekliğinde annelerin verdiği ilk ilaç  

 

 

 Yüksek ateĢin nedeni ne/neler olabilir sorusuna annelerin %97‟si ÜSYE/ASYE, 

%58,2‟si idrar yolu enfeksiyonları (ĠYE), %53,4‟ü diĢ çıkarma, %26,6‟sı ishal, %12,5‟i 

soğuk hava, %7,1‟i güneĢ çarpması, %4,8‟i menenjit, %3,7‟si aĢırı ağlama, %1‟i kötü-

bozuk gıda, %0,2‟si ilaçlar ve %1,3‟ü de bilmiyorum cevabını verdi (ġekil-4). 
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Şekil-4: Annelere göre yüksek ateşin nedenleri* 

 

*: Anneler bu soruda birden fazla cevap seçeneği işaretlemiştir. 

 

 Annelere yüksek ateĢin zararlarının neler olabileceğini sorduğumuzda sıklık 

sırasına göre %96,5‟i havale, %57,5‟i beyin hasarı, %37‟si menenjit, %12‟si 

karaciğer/böbrek hasarı,  %10,9‟u felç, %1,6‟sı körlük olarak cevapladı. Annelerin 

%5,3‟ü hiçbir Ģey olmayacağını belirtirken, %1,9‟u bilmiyorum cevabını verdi (ġekil-

5). 
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Şekil-5: Annelere göre yüksek ateşin olası zararları* 

 

 

*: Anneler bu soruda birden fazla cevap seçeneği işaretlemiştir. 

AteĢi düĢürmenin en önemli nedeni sorusunu yönelttiğimizde ise; 470‟i (%75,8) 

havale geçirmesini önlemek, 56‟sı (%9) organ hasarını önlemek, 42‟si (%6,8) tedavi 

etmek, 3‟ü (%0,5) sakat kalmasını önlemek için cevabını verirken, 49 anne (%7,9) 

rahatlamak için ateĢi düĢürdüğünü belirtti. 

 

 Çocuğunun ateĢi yükseldiğinde 436 (%70,8) anne bu durumdan endiĢe ederken, 

177 (%28,7) anne endiĢelenmediğini söyledi. 3 (%0,5) annenin ise bu konuda fikri 

yoktu. 313 (%50,7) anneye göre ateĢ ciddi bir hastalığın göstergesi iken, 269 (%43,6) 

anneye göre değildi ve 35 (%5,7) anne ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi. 
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 PFMS-TR ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,618 olarak 

bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızda ölçekten alınan ortalama puan 32,62(8-40)±4,1 iken, 

medyan 33, mod 35 puan idi.  

 Annelerin PFMS-TR ölçeğine verdikleri cevaplara baktığımızda; ateĢi düĢürmek 

için reçetesiz ilaç kullanma oranları düĢük iken (%7,9), ateĢ ölçme (%66,8), ateĢin kaç 

derece olduğunu bilmeyi isteme (%71,2), bol bol su içirme (%54,3), gece boyunca 

kontrol etme (%66,2), aynı odada uyuma (%62,9), gece ateĢi düĢürmek için uykudan 

uyandırıp ilaç verme (%43,1) oranları yüksek bulundu (Tablo-12).  

 

Tablo-12: Annelerin PFMS-TR ölçeğine verdikleri cevaplar 

Çocuğum 

ateşlendiğinde; 

Hiçbir 

zaman 

n (%) 

Nadiren 

n (%) 

Bazen 

n (%) 

Genellikle 

n (%) 

Her zaman 

n (%) 

Ateşini ölçerim 8(1,3) 7(1,1) 33(5,3) 147(23,7) 426(66,8) 

Ateşinin kaç 

derece olduğunu 

bilmek isterim 

7(1,1) 7(1,1) 28(4,5) 137(22,1) 442(71,2) 

Bol bol su 

içiririm 

16(2,6) 18(2,9) 59(9,5) 191(30,8) 337(54,3) 

Ateş düşürmek 

için reçetesiz ilaç 

kullanırım 

228(36,7) 74(11,9) 144(23,2) 126(20,3) 49(7,9) 

Gece boyunca 

onu kontrol 

ederim 

6(1,0) 6(1,0) 28(4,5) 170(27,3) 412(66,2) 

Onunla aynı 

odada uyurum 

12(1,9) 17(2,7) 58(9,3) 144(23,2) 391(62,9) 

Gece ateşini 

düşürmek için 

uyandırıp ilaç 

veririm 

15(2,4) 55(8,9) 119(19,2) 163(26,3) 267(43,1) 

Doktora 

götürürüm 

11(1,8) 78(12,5) 177(28,4) 160(25,7) 197(31,6) 

n: Anne sayısı %: Yüzde 
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 Bazı sosyodemografik veriler ile PFMS-TR ölçeği puanları karĢılaĢtırma 

verilerine göre; anne yaĢı, eğitim seviyesi ve mesleği (sağlık çalıĢanı olan/olmayan) ile 

PFMS-TR puanları arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Ama çocuk sayısı ile 

PFMS-TR puanı arasında anlamlı fark vardı (p=0,006). Üç ve daha fazla çocuğu olan 

annelerin PFMS-TR puanları daha düĢük bulundu (Tablo-13). 

Tablo-13: PFMS-TR puanları ile bazı sosyodemografik verilerin karşılaştırılması 

 PFMS-TR Puanları 

  n Ort. P Min. P Max. P Std. S p 

değeri 

Anne 

yaşı 

20 yaş altı 4 31,750 29 35 ±2,5 0,882* 

20-29 yaş 143 32,755 9 40 ±4,07 

30-39 yaş 412 32,638 8 40 ±4,12 

40 yaş ve üstü 64 32,328 20 40 ±4,13 

Anne 

mesleği 

Sağlık 

çalışanı olan 

356 32,539 22 40 ±3,48 0,566** 

Sağlık 

çalışanı 

olmayan 

265 32,739 8 40 ±4,81 

Eğitim 

durumu 

İlköğretim 132 32,409 9 40 ±4,52 0,666* 

Lise 82 32,926 8 40 ±5,01 

Üniversite 409 32,638 8 40 ±3,74 

Çocuk 

sayısı 

1 291 32,900 22 40 ±3,38 0,006* 

2 250 32,732 8 40 ±4,16 

3 ve üstü 81 31,284 8 40 ±5,72 

n: Anne sayısı  Ort. P: Ortalama puan  Min.P: Minimum puan  Max.P: Maksimum puan Std.S: Standart 

sapma ANOVA testi:*  T-testi:** 
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 Anne yaĢı ile ateĢ yönetimi arasındaki iliĢkiye baktığımızda;. anne yaĢı ile evde 

termometre bulundurma (p=0,001), ateĢ düĢürücü verme sıklığı (p=0,001) ve ateĢ 

düĢürücü dozunu ayarlama (p=0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 

Anne yaĢı arttıkça ateĢ yönetiminde daha doğru uygulamalar yapıldığı gözlendi. Anne 

yaĢı ile ateĢ yönetimi ile ilgili bazı karĢılaĢtırma verileri Tablo-14‟de verilmiĢtir 

 

Tablo-14: Anne yaşı ve ateş yönetimi ile ilgili bazı verilerin karşılaştırması 

Anne yaşı  
20 yaş 

altı(%) 

20-29 

yaş(%) 

30-39 

yaş(%) 

40 yaş 

üstü(%) 
p* 

değeri 

Ateşi tespit 

etme yöntemi 

Genel 

görünümüne 

bakarak 

25 14 9,7 12,5 

0,574 Dokunarak 

 
50 37,8 33,3 26,6 

Termometre 

ile ölçerek 
25 48,3 56,8 60,9 

Ateş kabul 

edilen vücut 

ısısı değeri 

36 0 0,7 0,2 0 

0,075 

37 50 23,1 24,1 20,6 

38 25 66,4 72,2 73 

39 25 8,4 3,4 6,3 

40 0 1,4 0 0 

Bez-sünger 

kompres 

yapma 

yöntemi 

Soğuk su ile 25 27,2 18,6 19 

0,062 Ilık su ile 75 62,5 76,7 74,6 

Alkol-sirkeli 

su 
0 10,3 4,7 6,3 

Ateş 

düşürücü 

ilaç verme 

sıklığı 

24 saatte bir 25 3,5 0,7 0 

0,001 

12 saatte bir 25 5,7 3,2 4,7 

8 saatte bir 0 17,7 18,5 23,4 

6 saatte bir 25 27,7 44,9 43,8 

4 saatte bir 25 43,3 31,5 28,1 

2 saatte bir 0 2,1 1,2 0 

Ateş 

düşürücü 

ilaç dozu 

ayarlaması 

AteĢe göre 0 7,7 2,4 4,7 

0,001 

YaĢa göre 75 16,1 10,7 21,9 

Kiloya göre 0 37,1 73,3 43,8 

Reçeteye 

göre 
25 37,1 13,1 29,7 

Rastgele 0 2,1 0,5 0 

Evde 

termometre 

bulundurma 

Evet 50 93 96,4 96,9 

0,001 

Hayır 50 7 2,4 3,1 

%: yüzde   *:Ki-kare testi  
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Annelerin çocukları ateĢlendiğinde ateĢini düĢürmek için reçetesiz ilaç kullanma 

(p=0,036) ve çocuğuyla aynı odada uyuma (p=0,015) verileri ile anne yaĢı arasında 

anlamlı fark vardı. Anne yaĢı arttıkça ateĢli çocuğunu gece boyunca kontrol etme, 

onunla aynı odada uyuma ve ateĢ düĢürücü vermek için gece uykudan uyandırma 

oranlarının azaldığı görüldü. Anne yaĢı ile PFMS-TR ölçeğine verilen bazı cevapların 

değerlendirme sonuçları Tablo-15‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo-15: Anne yaşı ile PFMS-TR ölçeğine verilen cevapların karşılaştırılması 

Anne yaşı  
20 yaş 

altı(%) 

20-39 

yaş(%) 

30-39 

yaş(%) 

40 yaş 

ve 

üstü(%) 

p* 

değeri 

Çocuğum ateşlendiğinde;     

0,036 

Ateşini 

düşürmek 

için reçetesiz 

ilaç 

kullanırım 

Hiçbir 

zaman 
50 47,6 33,3 32,8 

Nadiren 0 15,4 10,9 10,9 

Bazen 25 19,6 22,9 32,8 

Genellikle 25 11,9 23,8 15,6 

Her zaman 0 5,6 9 7,8 

Gece 

boyunca onu 

kontrol 

ederim 

Hiçbir 

zaman 
0 0,7 1,2 0 

0,698 
Nadiren 0 0 1 3,1 

Bazen 0 2,1 5,1 6,3 

Genellikle 25 28 26,8 29,7 

Her zaman 75 69,2 65,9 60,9 

Onunla aynı 

odada 

uyurum 

Hiçbir 

zaman 
0 1,4 2,4 0 

0,015 
Nadiren 0 2,8 2,9 1,6 

Bazen 0 4,2 9,7 18,8 

Genellikle 25 15,4 24,8 29,7 

Her zaman 75 76,2 60,1 50 

Ateşini 

düşürmek 

için gece 

uyandırıp 

ilaç veririm 

Hiçbir 

zaman 
0 1,4 2,9 1,6 

0,079 

Nadiren 25 7,1 9,5 7,8 

Bazen 0 14,2 21,2 18,8 

Genellikle 75 25,5 24,4 37,5 

Her zaman 0 51,8 42 34,4 

%: yüzde   *:Ki-kare testi  
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Anne yaĢı ile ateĢ yüksekliği durumunda annelerin korku duyup duymamaları 

arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (p=0,001). YaĢ arttıkça anneler çocuklarında ateĢ 

olduğunda daha az endiĢe duymaktaydılar (ġekil-6). 

 

Şekil-6: Anne yaşı ve ateş korkusu (p=0,001) 

 

 

 

Anne eğitim düzeyi ile; ateĢi tespit etme yöntemi (p=0,001), ateĢ kabul edilen 

vücut ısısı değeri (p=0,000), periferik uygulama yöntemi (p=0,000), ateĢ düĢürücü ilaç 

verme sıklığı (p=0,000), ateĢ düĢürücü ilaç dozu ayarlama (p=0,000) ve evde 

termometre bulundurma (p=0,001) parametreleri arasında istatiksel anlamlı fark 

bulundu. Annenin eğitim seviyesi yükseldikçe ateĢ ile ilgili bilgi ve ateĢ yönetimi 

konusundaki bilinç seviyesinin de yükseldiği görüldü. 

Annelerin eğitim düzeyi ve ateĢ yönetimi ile ilgili bazı sorulara verdikleri 

cevapların karĢılaĢtırma verileri Tablo-16‟da verilmiĢtir. 
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Tablo-16: Annelerin eğitim düzeyi ve ateş yönetimi ile ilgili verilerin 

karşılaştırması 

Anne eğitim 

seviyesi 
 İlköğretim(%) Lise (%) Üniversite(%) p* değeri 

Ateşi tespit 

etme yöntemi 

Genel 

görünümüne 

bakarak 

12,1 20,7 8,8 

0,001 
Dokunarak 42,4 37,8 30,1 

Termometre 

ile ölçerek 
45,5 41,5 60,9 

Ateş kabul 

edilen vücut 

ısısı değeri 

36 0,8 1,2 0 

0,000 

37 24,2 17,3 24,8 

38 61,4 69,1 74 

39 12,9 11,1 1,2 

40 0,8 1,2 0 

Bez-sünger 

kompres 

yapma 

yöntemi 

Soğuk su ile 36,3 35,4 12,9 

0,000 
Ilık su ile 50,8 55,7 83,6 

Alkol-sirkeli 

su 
12,9 8,9 3,5 

Ateş düşürücü 

ilaç verme 

sıklığı 

24 saatte bir 3,9 4,9 0 

0,000 

12 saatte bir 10,1 1,2 2,7 

8 saatte bir 16,3 29,3 17,4 

6 saatte bir 22,5 25,6 49,5 

4 saatte bir 42,6 36,6 30,4 

2 saatte bir 4,7 2,4 0 

Ateş düşürücü 

ilaç dozu 

ayarlaması 

AteĢe göre 8,3 9,8 1,2 

0,000 

YaĢa göre 23,5 18,3 9,3 

Kiloya göre 22,7 23,2 81,7 

Reçeteye 

göre 
43,2 46,3 7,8 

Rastgele 2,3 2,4 0 

Evde 

termometre 

bulundurma 

Evet 90,2 9,5 97,8 
0,001 

Hayır 9,1 8,5 1,7 

%: yüzde   *:Ki-kare testi  

 

Annelerin ateĢ yüksekliğinde verdikleri ilk ateĢ düĢürücü ilaç ile anne eğitim 

seviyesini karĢılaĢtırdığımızda ilköğretim ve lise mezunu annelerin ilk tercihi ibuprofen 

iken, üniversite mezunu olanların parasetamol olduğu görüldü (ġekil-7). 

 

 

 

 



50 
 

Şekil-7: Annelerin eğitim düzeyi ile ilk tercih ettikleri ateş düşürücü arasındaki 

ilişki 

 

 

 

Annelerin çocukları ateĢlendiğinde reçetesiz ateĢ düĢürücü kullanma (p=0,000), 

çocuğuyla aynı odada uyuma (p=0,032) ve ateĢ düĢürücü vermek için gece uykudan 

uyandırma (p=0,018) arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Anne eğitim düzeyi ile PFMS-TR ölçeğine verilen bazı cevapların 

değerlendirme sonuçları Tablo-17‟de özetlenmiĢtir. 
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Tablo-17: Anne eğitim düzeyi ile PFMS-TR ölçeğine verilen cevapların 

karşılaştırılması 

Anne eğitim 

düzeyi 
 İlköğretim(%) Lise(%) Üniversite(%) p* değeri 

Çocuğum ateşlendiğinde;    

0,000 

Ateşini 

düşürmek için 

reçetesiz ilaç 

kullanırım 

Hiçbir 

zaman 
56,5 35,4 30,6 

Nadiren 11,5 18,3 10,8 

Bazen 14,5 24,4 25,7 

Genellikle 10,7 12,2 24,9 

Her zaman 6,9 9,8 8,1 

Gece boyunca 

onu kontrol 

ederim 

Hiçbir 

zaman 
0,8 3,7 0,5 

0,140 
Nadiren 0,8 0 1,2 

Bazen 2,3 3,7 5,4 

Genellikle 25,8 23,2 28,7 

Her zaman 70,5 69,5 64,2 

Onunla aynı 

odada uyurum 

Hiçbir 

zaman 
3,1 2,4 1,5 

0,032 
Nadiren 2,3 3,7 2,7 

Bazen 5,3 6,1 11,2 

Genellikle 15,3 19,5 26,4 

Her zaman 74 68,3 58,2 

Ateşini 

düşürmek için 

gece uyandırıp 

ilaç veririm 

Hiçbir 

zaman 
0,8 3,7 2,7 

 

 

0,018 

Nadiren 10 9,8 8,4 

Bazen 16,2 7,3 22,6 

Genellikle 20,8 31,7 27 

Her zaman 52,3 47,6 39,3 

%: yüzde   *:Ki-kare testi (p<0,05) 

 

 Annelerin meslekleri ile çocuklarının ateĢi olduğunu nasıl anladıkları sorusuna 

verdikleri cevapları karĢılaĢtırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur 

(p=0,002). Sağlık çalıĢanı olan annelerin yarısından fazlası (%61) ateĢi termometre ile 

ölçerek tespit ediyorken, sağlık çalıĢanı olmayan annelerde bu oran daha azdı (%47,5) 

(ġekil-8).  Ayrıca anne mesleği ve kaç derecenin üstünü ateĢ olarak değerlendirdikleri 

sorusuna verdikleri yanıtlar arasında da anlamlı fark bulunmuĢtur (p=0,000) (ġekil-9). 
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Şekil-8: Annenin mesleği ile ateşi tespit etme yöntemi (p=0,002) 

 

 

Şekil-9: Annenin mesleği ile kaç derecenin üstünü ateş olarak değerlendirdikleri 

(p=0,000) 
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Çocuk sayısı ve ateĢ yönetimi ile ilgili verilerin karĢılaĢtırılmasında ise; çocuk 

sayısı ile ateĢ kabul edilen vücut ısısı değeri (p=0,003), periferik uygulama yapma 

yöntemi (p=0,025), ateĢ düĢürücü ilaç verme sıklığı (p=0,001) ve ateĢ düĢürücü ilaç 

dozu ayarlama (p=0,000)  arasında anlamlı fark vardı (Tablo-18). 

 

Tablo-18: Çocuk sayısı ile ateş yönetimi ile ilgili bazı verilerin karşılaştırılması 

Çocuk sayısı  1(%) 2(%) 3 ve üstü(%) p* değeri 

Ateşi tespit 

etme yöntemi 

Genel 

görünümüne 

bakarak 

8,9 12 16 

 

0,069 Dokunarak 33 31,2 44,4 

Termometre 

ile ölçerek 
57,7 56,8 39,5 

Ateş kabul 

edilen vücut 

ısısı değeri 

36 0,3 0,4 0 

0,003 

37 25,5 23 18,5 

38 69,3 73,4 67,9 

39 4,8 3,2 11,1 

40 0 0 2,5 

Bez-sünger 

kompres 

yapma 

yöntemi 

Soğuk su ile 16,8 21,7 31,6 

0,025 
Ilık su ile 78 72,1 59,5 

Alkol-sirkeli 

su 
5,2 6,3 8,9 

Ateş düşürücü 

ilaç verme 

sıklığı 

24 saatte bir 2,8 0,4 0 

 

 

 

0,001 

12 saatte bir 5,9 1,6 5,1 

8 saatte bir 19 18,5 19 

6 saatte bir 41,7 43,4 29,1 

4 saatte bir 30,7 34,5 41,8 

2 saatte bir 0 1,6 5,1 

Ateş düşürücü 

ilaç dozu 

ayarlaması 

AteĢe göre 3,4 3,2 7,4 

0,000 

YaĢa göre 9,6 16 19,8 

Kiloya göre 71,1 61,6 25,9 

Reçeteye 

göre 
15,5 18,8 43,2 

Rastgele 0,3 0,4 3,7 

Evde 

termometre 

bulundurma 

Evet 96,6 95,6 91,3 
0,194 

Hayır 3,4 4,4 8,6 

%: yüzde   *:Ki-kare testi  

 

Çocuk sayısı ile PFMS-TR ölçeğine verilen cevapları karĢılaĢtırdığımızda; 

annelerin çocukları ateĢlendiğinde onunla aynı odada uyuma (p=0,001) ve gece 

boyunca kontrol etme (p=0,018) arasında anlamlı fark bulundu (Tablo-19). 
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Tablo-19: Çocuk sayısı ile PFMS-TR ölçeği verilerinin karşılaştırılması 

Çocuk sayısı  1(%) 2(%) 
3 ve 

üstü(%) 
p* 

değeri 

Çocuğum ateşlendiğinde;     

Ateşini 

düşürmek için 

reçetesiz ilaç 

kullanırım 

Hiçbir 

zaman 
38,1 33,3 42 

 

 

0,500 

Nadiren 12,4 10,4 14,8 

Bazen 22,3 24,9 19,8 

Genellikle 21 21,3 14,8 

Her zaman 6,2 10 8,6 

Gece boyunca 

onu kontrol 

ederim 

Hiçbir 

zaman 
0 0,8 4,9 

 

 

0,018 

Nadiren 1 0,8 1,2 

Bazen 3,8 5,2 4,9 

Genellikle 25,9 29,6 25,9 

Her zaman 69,3 63,6 63 

Onunla aynı 

odada uyurum 

Hiçbir 

zaman 
0,7 2 6,3 

 

 

0,001 

Nadiren 2,1 4 1,3 

Bazen 6,2 12,4 11,3 

Genellikle 20,6 27,2 20 

Her zaman 70,4 54,4 61,3 

Ateşini 

düşürmek için 

gece uyandırıp 

ilaç veririm 

Hiçbir 

zaman 
2,8 1,6 3,7 

 

 

0,976 

Nadiren 8,7 8,8 9,9 

Bazen 19,4 20,1 16 

Genellikle 26,7 25,7 25,9 

Her zaman 42,4 43,8 44,4 

%: Yüzde   *:Ki-kare testi  

 

 

Sağlık çalıĢanı olan ve olmayan annelerin ateĢ yönetimi ile ilgili bazı verilerinin 

karĢılaĢtırma sonuçlarına göre; karĢılaĢtırma yaptığımız tüm parametreler ile anne 

mesleği arasında anlamlı fark bulundu ve sağlık çalıĢanlarının ateĢ yönetiminde daha 

doğru tutum sergiledikleri görüldü (Tablo-20). 
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Tablo-20: Annenin mesleği ile ateş yönetimi arasındaki ilişki 

  
Sağlık çalışanı 

olan anne(%) 

Sağlık çalışanı 

olmayan 

anne(%) 

p* değeri 

Ateşi tespit 

etme yöntemi 

Genel 

görünümüne 

bakarak 

8,7 14,7 
 

 

0,002 
Dokunarak 30,3 37,7 

Termometre 

ile ölçerek 
61 47,5 

Ateş kabul 

edilen vücut 

ısısı değeri 

36 0 0,8 

 

 

0,000 

37 24,3 22,7 

38 75,4 64,4 

39 0,3 11,4 

40 0 0,8 

Bez-sünger 

kompres 

yapma 

yöntemi 

Soğuk su ile 10,5 34,1 

 

0,000 

Ilık su ile 87,2 54,4 

Alkol-sirkeli 

su 
2,3 11,5 

Ateş düşürücü 

ilaç verme 

sıklığı 

24 saatte bir 0 3,1 

 

 

0,000 

12 saatte bir 2,5 6,1 

8 saatte bir 16,9 21,5 

6 saatte bir 51,4 26,1 

4 saatte bir 29,2 40,2 

2 saatte bir 0 3,1 

Ateş düşürücü 

ilaç dozu 

ayarlaması 

AteĢe göre 0,8 7,9 

 

 

0,000 

YaĢa göre 7 22,3 

Kiloya göre 89,3 24,2 

Reçeteye 

göre 
2,8 43,8 

Rastgele 0 1,9 

Evde 

termometre 

bulundurma 

Evet 97,5 92,5 
 

0,006 Hayır 2,5 7,5 

%: Yüzde   *:Ki-kare testi  

 

Sağlık çalıĢanı olan/olmayan annelerin PFMS-TR ölçeğine verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde; reçetesiz ilaç kullanma (p=0,000), gece boyunca çocuklarını 

kontrol etme (p=0,023), onunla aynı odada uyuma (p=0,001) ve gece ateĢ düĢürücü ilaç 

vermek için uykudan uyandırma (p=0,002) ile annenin mesleği arasında anlamlı fark 
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bulundu (Tablo-21). Sağlık çalıĢanı olan annelerin sağlık çalıĢanı olmayan annelere 

göre ateĢ düĢürmek için reçetesiz ilaç kullanma oranları daha yüksek iken, gece 

boyunca çocuklarını kontrol etme, onunla aynı odada uyuma, çocuğunun ateĢini 

düĢürmek için gece uykudan uyandırma oranları daha düĢük bulundu.  

 

Tablo-21: Annenin mesleği ile PFMS-TR ölçeği verilerinin karşılaştırması 

  
Sağlık çalışanı 

olan anne(%) 

Sağlık çalışanı 

olmayan anne(%) 
p* değeri 

Çocuğum ateşlendiğinde;    

Ateşini 

düşürmek için 

reçetesiz ilaç 

kullanırım 

Hiçbir zaman 28,7 47,3 

 

 

0,000 

Nadiren 10,1 14,4 

Bazen 25,3 20,1 

Genellikle 27,5 10,6 

Her zaman 8,4 7,6 

Gece boyunca 

onu kontrol 

ederim 

Hiçbir zaman 0,3 1,9 

 

 

0,023 

Nadiren 1,4 0,4 

Bazen 5,9 2,6 

Genellikle 29 24,9 

Her zaman 63,4 70,2 

Onunla aynı 

odada uyurum 

Hiçbir zaman 1,4 2,7 

 

 

0,001 

Nadiren 2,8 2,3 

Bazen 12,1 5,7 

Genellikle 27 18,2 

Her zaman 56,7 71,2 

Ateşini 

düşürmek için 

gece uyandırıp 

ilaç veririm 

Hiçbir zaman 2,3 2,7 

 

 

0,002 

Nadiren 8,5 9,5 

Bazen 24 12,9 

Genellikle 28 24 

Her zaman 37,3 51 

%: Yüzde   *:Ki-kare testi  
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5. TARTIŞMA 

AteĢ vücudun doğal savunma mekanizmalarından biri olup, çocukluk çağında 

doktora en sık baĢvuru nedenleri arasında bulunmaktadır. Ailelerin ateĢ konusunda 

bilgilerinin yetersiz olduğu yapılan bir çok çalıĢmada gösterilmiĢtir [52-55]. Çocuklarda 

ateĢ olması aileleri tedirgin etmekte, ateĢ yükseldikçe endiĢe ve korkuları artmaktadır. 

AteĢ ile ilgili  bilinmesi gerekenler özellikle ateĢin tanımı, ölçüm yöntemi, uygun ateĢ 

düĢürücünün uygun dozda kullanımıdır. Bu nedenle çocuğun bakımından sorumlu 

kiĢilerin özellikle annelerin çocukluk çağında görülen ateĢli durumlar ve yönetimi ile 

ilgili konularda bilgilendirilmesi, hem çocuğa yapılan gereksiz uygulamaları, hem 

yetersiz ve gecikmiĢ müdahaleleri engelleyecek, hem de sağlık kuruluĢlarına bu nedenle 

yapılan yersiz baĢvuruları azaltacaktır [6, 56]. 

Çocukluk çağındaki ateĢli durumlara müdahale edebilmek için öncelikle ateĢin 

doğru tanımlanması ve uygun yöntemle ölçülmesi gerekmektedir. Bu amaçla hangi 

yöntem ve bölgenin kullanılacağı hala tartıĢmalı bir konudur ve vücut sıcaklık değerleri 

ölçüm yapılan bölgeye göre değiĢiklik göstermektedir. Bizim çalıĢmamızda annelerin 

ateĢ varlığını %55,1 oranında  termometre kullanarak tespit ettiği görüldü. AteĢi 

termometre kullanarak tespit etme oranı TaĢtan ve arkadaĢlarının çalıĢmasında  %28 

[57],  Baysoy ve arkadaĢlarının çalıĢmasında  %72 [58], Parmar ve arkadaĢlarının 

yaptığı çalıĢmada  %15 [59] bulundu. Diğer yandan ateĢin dokunarak subjektif olarak 

değerlendirilmesi oranı çalıĢmamızda 33,7 idi iken, Celasin ve arkadaĢlarının yaptığı 

çalıĢmada [60]  %77,2, Oshikoya ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada [61] %83,3 

olarak bildirilmiĢtir. BaĢka çalıĢmalarda [62-64] da ateĢin dokunarak tespit edilme oranı 

yüksek bulunmuĢtur. Ailelerin bu yöntemin güvenilirliğinin düĢük olduğu ile ilgili 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  Böylece ateĢin bu yöntemle gerçekte olandan daha 

yüksek olarak algılanması ve bu nedenle antipiretik ilaç verilmesi gibi gereksiz 

müdahaleler engellenebilir. 

Ayrıca çalıĢmamızda annelerin sahip oldukları çocuk sayısı ile ateĢi termometre 

ile ölçerek tespit etme arasında ters bir iliĢki bulundu. Çocuk sayısı arttıkça termometre 

ile ateĢ ölçme oranı azalmaktaydı. Benzer durum Baysoy ve arkadaĢlarının yaptığı 

çalıĢmada da rapor edilmiĢti [58]. 
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ÇalıĢmamızda en çok tercih edilen termometre çeĢidi % 74,3 oranı ile dijital 

termometre iken, % 16,6 oranında infrared termometre ve %9 oranıyla civalı 

termometre idi. Yapılan baĢka çalıĢmalarda da benzer Ģekilde dijital termometre 

kullanımının yüksek olduğu görüldü [57, 58, 60, 65, 66]. Erkek ve arkadaĢlarının 

yaptığı bir çalıĢmada ateĢ ölçümünde en çok tercih edidlen termometre çeĢidinin civalı 

termometre olduğu tespit edilmiĢtir [63]. 

Yaptığımız çalıĢmada  annelerin %95,3 oranında evde termometre bulundurduğu 

görüldü. Eğitim düzeyinin yüksek olması, annenin meslek sahibi olması ve çocuk 

sayısının az olması  ile evde termometre bulundurma oranın arttığı  tespit edildi. 

Özellikle sağlık çalıĢanı olan annelerde bu oran daha fazlaydı. Yapılan baĢka birçok 

çalıĢmada da eğitim düzeyi yükseldikçe ateĢ ölçümü için evde termometre bulundurma 

oranlarının arttığı belirtilmiĢti [60, 67, 68]. 

AteĢin en doğru ölçüm yeri  hala tartıĢmalı bir konudur.Yaptığımız çalıĢmada 

annelerin ateĢi %53,8 oranında koltuk altından, %27,4 oranında alından, %18 oranında 

kulaktan ve %0,8 oranında oral yoldan ölçtüğü görüldü. Daha önce yapılan baĢka 

çalıĢmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiĢti [58, 60, 63, 66, 67]. Bazı çalıĢmalarda en 

çok tercih edilen ölçüm yeri rektal bölge olarak bildirilmiĢtir [33, 62, 69-71]. Zyoud ve 

arkadaĢlarının çalıĢmasında en çok tercih edilen ateĢ ölçüm yeri % 50,2 oranında oral 

yol olarak raporlanmıĢtır [72]. 

AteĢ varlığının derece olarak bilinmesi de en az ölçüm yöntemi kadar önemlidir. 

Vücut ısısının ölçülen bölgeye göre farklılık göstermesine karĢın genelde 38˚C ve üzeri 

ateĢ olarak kabul edilir. ÇalıĢmamızda annelerin %75,9‟unun 38 derece ve üzerini ateĢ 

olarak kabul ettikleri görüldü. Yapılan baĢka birçok çalıĢmada da 38 derece üzerini ateĢ 

olarak değerlendirme oranı yüksek bulunmuĢtur [57, 58, 62, 68]. ÇalıĢmamızda 38 

derecenin altındaki değerlerin ateĢ olarak kabul edilme oranı %23,7 olarak belirlendi. 

Chang ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada % 81 oranında 38 derece altındaki 

değerler ateĢ olarak kabul ediliyordu [73]. Ayrıca çalıĢmamızda annelerin eğitim 

seviyesi arttıkça ateĢ kabul edilen vucut ısısı değerlerini daha doğru tespit ettikleri, bir 

veya iki çocuğu olan annelerde de bu oranın yüksek olduğu belirlendi. Sağlık çalıĢanı 

olan annelerin de ateĢi daha doğru belirledikleri gözlemlendi. Elde ettiğimiz bu veriler 

baĢka çalıĢmalarla da  rapor edilmiĢtir [63, 67, 74, 75]. Tüm bu bilgiler göz önünde 
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bulundurulduğunda meslek, çocuk sayısı ve eğitim düzeyinin ateĢin doğru 

tanımlanmasında önemli olduğunu göstermektedir. 

Toplumların kültürleri, gelenek ve görenekleri ile ateĢ ve hastalık bilgisi 

birbiriyle yakından iliĢkilidir. Bu durum annelerin ateĢ konusundaki davranıĢ ve 

tutumlarını da etkilemektedir. Çocuklarında ateĢ olduğunda  annelerin ateĢ düĢürmek 

için yaptıkları en sık üç uygulama çalıĢmamızda %84,1 giysilerini çıkarma, %63,3 ateĢ 

düĢürücü ilaç verme, %46,8 duĢ aldırma olarak belirlendi. Eliaçık ve arkadaĢlarının 

yaptığı çalıĢmada ateĢ varlığında yapılan en sık uygulamalar bizim çalıĢmamızdaki 

sıralamayla aynı idi [55]. Erkek ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada ise giysilerini 

çıkarma, duĢ aldırma ve ateĢ düĢürücü ilaç verme üçlüsünü birlikte yapan annelerin 

oranı % 74 idi [63]. Yapılan baĢka bazı çalıĢmalarda da ateĢ varlığında yapılan en sık 

uygulama giysilerini çıkarmak idi [61, 66]. ÇeĢitli ülkelerde yapılan birçok çalıĢmada 

ise ilk tercih ateĢ düĢürücü  vermek olarak tespit edilmiĢtir [50, 74, 76-78]. Ülkemizde 

yapılan baĢka bir çalıĢmada en çok tercih edilen yöntem periferik soğutma olarak 

belirlenmiĢtir [57]. Bizim çalıĢmamızda ise %30,8 oranında periferik soğutma tercih 

edilmiĢti. Periferik soğutmanın yapılıĢ Ģekline baktığımızda %73,3 ılık su ile, %20,6 

soğuk su ile ve %6,1 alkol-sirkeli su ile yapılıyordu. Celasin ve arkadaĢlarının yaptığı 

çalıĢmada ise %80,6 oranında  soğuk su ile periferik soğutma yapıldığı belirtilmiĢtir 

[60]. Periferik soğutma doğru Ģekilde yapılırsa ateĢ yönetiminde doğru bir uygulama 

olarak kabul edilir. Bu nedenle annelere soğuk su veya alkol-sirkeli su ile periferik 

soğutma yapılmasından kaçınılması gerektiği söylenmelidir. Ayrıca çalıĢmamızda 

sağlık çalıĢanı olan annelerin %10,5 soğuk su ile, %2,3 alkol-sirkeli su ile periferik 

soğutma yaptığını tespit ettik. Bu yanlıĢ uygulamaların sağlık çalıĢanları tarafından da  

yapıldığını görmek, bize sağlık çalıĢanlarının özellikle de hekimlerin ateĢ yönetimi 

konusunda bilgilerini sürekli güncellemeleri gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. 

 Annelerin ateĢ varlığında ateĢ düĢürücü ilaç kullanması oldukça sık karĢılaĢılan 

bir durumdur. ÇalıĢmamızda en çok tercih edilen ateĢ düĢürücü % 51,4 oranıyla 

parasetamol idi. Bunu sırasıyla ibuprofen (%23,9), dönüĢümlü parasetamol-ibuprofen 

verilmesi (%19,1) takip ediyordu. Ülkemizde ve yurt dıĢında yapılan birçok çalıĢmada 

da benzer Ģekilde en çok parasetamol tercih edildiği görülmüĢtür [58, 61, 71, 79, 80]. 

ÇalıĢmamızda sağlık çalıĢanı olmayan annelerin daha çok ibuprofen (%40) kullandığı 

görüldü. Benzer Ģekilde Crocetti ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada %44 oranıyla 
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ibuprofen en sık tercih edilen antipiretik olarak tespit edilmiĢtir [81]. Yine Karwowska 

ve arkadaĢlarının yaptıkları bir çalıĢmada doktor ve hemĢirelerin daha çok ibuprofen 

önerdiği görülmüĢtür [1]. Bizim çalıĢmamızda ateĢ düĢürücü olarak Aspirin veya 

antibiyotik tercih eden anne yoktu. Ancak KabakuĢ ve arkadaĢlarının 2000 yılında 

yaptığı çalıĢmada %25,2 oranında Aspirin tercih edildiği ve %48 oranında doktora 

baĢvurmadan antibiyotik kullanıldığı bulunmuĢtur. Al-Nouri ve arkadaĢlarının 

yaptıkları bir çalıĢmada da ailelerin %23 oranında aspirin ve % 62 oranında da 

antibiyotik kullandıkları tespit edilmiĢtir [64]. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde 

Reye Sendromuna neden olduğu bilinen Aspirinin ve hem antibiyotik direnç geliĢimine 

hem de sağlık harcamalarında önemli derecede artıĢa sebep olması açısından antibiyotik  

kullanımının yıllar geçtikçe azaldığını görmek sevindiricidir.Bu durumu popülasyonun 

bu konuda giderek artan bilinç düzeyinin açıklayabileceği düĢünülmektedir.  

DönüĢümlü ateĢ düĢürücü verme 1980‟li yıllardan bu yana, özellikle düĢmeyen  

dirençli ateĢte ailelerin sık  tercih ettiği yöntemlerden biridir. 1983 yılında yapılan bir 

çalıĢmada Aspirin ve parasetamol dönüĢümlü olarak verilmiĢ [82], daha sonraki yıllarda 

yapılan çalıĢmalarda dönüĢümlü tedavide  parasetamol ile birlikte aspirin yerine 

ibuprofen  verilmiĢtir [56, 81, 83]. AteĢ düĢürmek için dönüĢümlü ateĢ düĢürücü 

verilmesinin etkinliği hala kanıtlanamamıĢtır. DönüĢümlü ilaç tedavisinin tekli tedaviyle 

kıyaslandığı az sayıda çalıĢma vardır [84, 85] ve sadece bir tane çalıĢmada [86] 

dönüĢümlü antipiretik tedavinin tekli kullanıma göre ateĢ düĢürmede daha etkili olduğu 

belirlenmiĢtir. Rafaelli ve arkadaĢlarının 2016 yılında yaptıkları sağlık çalıĢanı olanlar 

ve olmayanları karĢılaĢtırdıkları bir çalıĢmada, sağlık çalıĢanlarının %79,89‟unun 

dönüĢümlü ateĢ düĢürücü kullanmayı önermediklerini ve ailelerin de % 87,28‟inin bu 

uygulamayı tercih etmediklerini tespit ettmiĢlerdir [66]. 

AteĢ düĢürücü ilaçların kaç derecede  verildiği de önemlidir. Bizim 

çalıĢmamızda anneler sıklıkla (%43,2)  38-38,5 derecede , daha az oranda (%18,8) 38 

derecenin altında ateĢ düĢürücü veriyorlardı. ÇalıĢmamıza katılan annelerin eğitim 

seviyesinin yüksek ve sağlık çalıĢanı olma oranının fazla olması,  bu konuda da daha 

bilinçli olmalarını açıklayabilir. Casey ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada % 70,8 

oranında 38 derecenin altında ilaç verdikleri raporlanmıĢtır. Yapılan baĢka bir çalıĢmada 

da benzer Ģekilde ailelerin %57,3‟ünün 38,5 derecenin altındaki değerlerde ateĢ 

düĢürücü ilaç verdikleri bulunmuĢtur [87]. Matziou ve arkadaĢlarının 2008 yılında 
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yaptıkları bir çalıĢmada [88] annelerin %70‟i 37-38,5 derecede, Linder ve 

arkadaĢlarının yaptıkları bir çalıĢmada [89] da %96 oranında 38,5 derecede ateĢ 

düĢürücü verdikleri ifade edilmektedir. Annelerin her ateĢi düĢürmek gerektiği fikrini 

değiĢtirmek, özellikle de düĢük dereceli ateĢ varlığında gereksiz ilaç verilmesinin 

önlenmesi uygun giriĢimlerden olacaktır. 

Antipiretiklerin uygun doz ve aralıklarla kullanılması ateĢ yönetiminde önemli 

basamaklardan biridir. Çocuklarda antipiretik dozu genellikle kiloya göre 

ayarlanmaktadır. Bizim çalıĢmamızda annelerin antipiretik dozunu %61,5 oranında 

kiloya göre, %20,4 oranında reçeteye göre ve %13,5 oranında yaĢa göre ayarladıkları 

belirlendi ve annelerin çoğunun bu konuda doğru bilgi sahibi oldukları görüldü. Walsh 

ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada da ailelerin %86,3‟ü ilaç dozunu çocuğun ağırlığına 

göre ayarlıyordu [87]. Ayrıca çalıĢmamızda annelerin ateĢ düĢürücü ilacı %40,7 

oranında 6 saat arayla, %33,8 oranında 4 saat arayla, %18,7 oranında 8 saat arayla 

verdikleri görüldü. AteĢ düĢürücü olarak verdikleri ilaçlarla birlikte ele alındığında, ilaç 

uygulama sıklığı da doğru olarak  değerlendirilebilir. Ülkemizde yapılan baĢka bir 

çalıĢmada da verilen ateĢ düĢürücü dozu ve verilme sıklığının % 57 oranında doğru 

olduğu tespit edilmiĢtir [63]. Fakat yapılan bazı baĢka çalıĢmalarda ailelerin çoğunun 

antipiretikleri gereğinden daha kısa aralıklarla ve yanlıĢ dozda kullandığı raporlanmıĢtır 

[63, 81, 88, 90]. AteĢ düĢürücü olarak genelde parasetamol verildiğinden,  

parasetamolün yan etkileri  özellikle de hepatotoksik yan etkisi hakkında aileler mutlaka 

uyarılmalı ve ateĢ düĢürücülerin mutlaka uygun doz ve aralıklarla verilmesi gerektiği 

vurgulanmalıdır.  

Çocukluk çağında ateĢin en önemli sebebi çoğu zaman tedavi gerektirmeyen 

viral solunum yolu enfeksiyonlarıdır. ÇalıĢmamızda anneler ateĢin nedenini en sık 

grip,nezle,bronĢit gibi üst/alt solunum yolu enfeksiyonları (%97) olarak belirtmiĢlerdir. 

Bunu sırasıyla % 58,2 oranıyla idrar yolu enfeksiyonları, % 53,4 diĢ çıkarma ve  %26,6 

oranıyla ishal takip ediyordu. Elde ettiğimiz bulgular literatür ile uyumlu idi; Harmancı 

ve arkadaĢlarının yaptıkları bir çalıĢmada [91] ateĢ nedeni olarak en sık soğuk algınlığı, 

KabakuĢ ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada [92] da boğaz rahatsızlığı olarak 

bildirilmiĢtir. YurtdıĢında yapılan biçok çalıĢmada da ateĢin en sık nedeni enfeksiyonlar 

olarak tespit edilmiĢtir [61, 64, 93].  
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AteĢin çocuklarına zarar vereceği düĢüncesi annelerin ateĢ korkusunun en 

önemli sebebidir. Daha önce yapılan birçok çalıĢmada olduğu gibi bizim çalıĢmamızda 

da annelerde ateĢ korkusunun yüksek olduğu görüldü [54, 64, 81]. AteĢin sonucunda 

neler olabileceğini sorguladığımızda annelerin % 96,5‟i havale geçirme, % 57,5‟i beyin 

hasarı , % 37‟si menenjit geçirme olarak belirtti. Benzer Ģekilde birçok çalıĢmada da 

ateĢin en korkulan sonucu havale geçirme olarak bulunmuĢtur [32, 61, 93, 94].  Ancak 

bazı çalıĢmalarda ateĢin olası zararları olarak en sık beyin hasarı raporlanmıĢtır [72, 73]. 

Bont ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada ise annelerin ateĢ konusunda 

endiĢelenmelerinin en büyük nedeninin ateĢe eĢlik eden semptomlar olduğu, ayrıca ateĢ 

derecesi arttıkça endiĢelerinin de arttığı  rapor edilmiĢtir [95]. Ailelere ateĢin aslında 

vücudun doğal savunma mekanizmalarından biri olduğu, ateĢ derecesinin yüksekliğinin 

her zaman hastalığın ciddiyetinin göstergesi olmadığı, çoğu ateĢin tedavi edilmesine 

gerek olmadığı her fırsatta hatırlatılarak ailelerin ateĢ korkusu azaltılmaya çalıĢılmalıdır. 

 Annelerin ateĢ ile ilgili sahip oldukları bilgilerinin kaynağının  çalıĢmamızda % 

90,2 oranında sağlık çalıĢanları olduğu bulundu. Bulgularımız daha önce yapılan 

çalıĢmalarla benzerlik gösteriyordu [61, 73, 96]. Abdullah MA ve arkadaĢlarının yaptığı 

bir çalıĢmada ateĢ ile ilgili bilgi kaynaklarının doktor-hemĢire olan annelerin oranı %9 

olarak raporlanmıĢtır [97]. Bont ve arkadaĢlarının 2014 yılında yaptıkları bir çalıĢmada 

ailelerin ateĢ ile ilgili bilgi kaynağı %63,4 oranında internet olduğu görülmüĢtür [62]. 

2003 yılında yapılan bir çalıĢmada ateĢ yönetimi ile ilgili verilen bir eğitim 

programından önceki ve sonraki veriler karĢılaĢtırılmıĢ ve ailelere verilen eğitim sonrası 

ateĢ tanımı, ateĢe ilk müdahale, ateĢ nedeniyle acil servislere baĢvurma konularında 

pozitif yönde farklılık olduğu tespit edilmiĢtir [53]. Bizim çalıĢmamızda sağlık 

çalıĢanlarından bilgi edinme oranının yüksek olması, sağlık hizmeti veren birimlerde 

annelere ateĢ konusunda bilgi verilmesinin ateĢ bilincini olumlu yönde 

etkileyebileceğini gösterebilir. 

Ebeveynlerin ateĢ yönetiminindeki uygulamalarını değerlendirmek için 

geliĢtirilen PFMS ölçeğinin daha önce yapılan baĢka çalıĢmalarda [51, 98] olduğu gibi 

Cronbach‟s alfa değeri içerdiği 8 önerme için yüksek bulundu  (α=0,618). Buna göre 

PFMS-TR ölçeği Türk ailelerin çocukluk çağı ateĢ yönetimi uygulamalarını 

belirlemenin etkin bir aracı olabilir. Ayrıca çalıĢmamızda PFMS-TR ölçeğinde ortlama 

puan  32,62±4,1  puan olarak tespit edildi. Altun ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada 
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[99] PFMS puanı ortalama 34,52 puan, Zyoud ve arkadaĢlarının yaptığı diğer bir 

çalıĢmada [100]  26,5 puan, Wash ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada [50] ise 17,2 

puan olarak bulunmuĢ ve PFMS skorunun yüksekliği ile ateĢ korkusu arasında pozitif 

iliĢki olduğu düĢünülmüĢtür. Bizim çalıĢmamızda da skorun yüksek olması annelerin 

ateĢ korkusunun yüksek  olduğunu  göstermektedir. Sağlık çalıĢanı olan annelerin 

ortalama puanları 32,53±3,48, sağlık çalıĢanı olmayanlarınki ise 32,73±4,81 idi ve 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Bu durum çalıĢmamıza katılan 

annelerin eğitim seviyesinin yüksek olmasına bağlanabilir. Ayrıca  çalıĢmamızda 

annelerin çocukları ateĢlendiğinde onunla aynı odada uyuma, gece sürekli kontrol etme 

ve gece ateĢ düĢürücü vermek için uykudan uyandırma oranları da yüksekti. Yapılan 

baĢka birçok çalıĢmada da benzer sonuçlar raporlanmıĢtır [1, 51, 56, 79, 100].  

ÇalıĢmamızda özellikle eğitim seviyesi yükseldikçe çocukları ile aynı odada uyuma ve 

ateĢ düĢürücü vermek için gece uykudan uyandırma oranları azalmaktaydı. Çınar ve 

arkadaĢlarının yaptığı  bir çalıĢmada da benzer sonuçlar bulunmuĢtu [51]. Sarrell ve 

arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada ailelerin %65,5‟i, hemĢirelerin %52‟si, doktorların ise 

%26,9‟u ateĢ düĢürücü ilaç vermek için çocuklarını gece uyandırdığı tespit edilmiĢitr 

[101]. Yine çalıĢmamızda  çocuk sayısı arttıkça PFMS-TR ortalama puanının nispeten 

azaldığı görüldü. Çocuk sayısı ile ortalama puan arasındaki  bu ters iliĢki annelerin 

deneyimlerinin arttıkça daha az endiĢe duyduğu Ģeklinde yorumlanabilir [102].  Ayrıca 

PFMS-TR ölçeğinin genel geçerliliği yüksek bulunduğundan ailelerin ateĢ 

yönetimindeki uygulamaları belirlemede kullanılabilir. 

 

Sonuç olarak; araĢtırmamız verileri önceki yıllarda bu konu ile ilgili, ülkemizde 

ve yurt dıĢında yapılmıĢ diğer çalıĢmalardaki verilerle karĢılaĢtırıldığında, annelerin ateĢ 

konusundaki bilinç seviyelerinin ve doğru uygulamalarının yıllar içinde artıĢ gösterdiği 

bulunmuĢtur. Ancak hala annelerin ateĢ bilinci ile ilgili bilgi ve davranıĢ hataları, 

eksiklikleri mevcuttur. Bu konuda annelerin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi ateĢli 

durumların yönetim baĢarısını arttıracaktır. 
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6. SONUÇLAR 

AraĢtırmamıza göre annelerin; 

1. AteĢ varlığını %55 oranında termometre ile ölçerek tespit ettiği, 

2. AteĢ ölçüm aracı olarak %74,3 dijital termometre kullandığı, 

3. AteĢ ölçüm yeri olarak %53,8 koltukaltından ölçüm yaptığı, 

4. AteĢ değeri olarak % 75,9 oranında 38 derece üzerini kabul ettikleri, 

5. AteĢ varlığında ilk yapılan uygulama olarak %84,1 giysilerini çıkarmak olduğu, 

6. %43,2‟sinin ateĢ 38-38,5 olunca ateĢ düĢürücü verdiği, 

7. AteĢ düĢürücü vermeyi  ikinci sıklıkta tercih ettikleri ve % 51,4 oranında 

parasetamol verdikleri, 

8. AteĢ düĢürücü ilaçları %40,7‟sinin  6 saat, %33,8‟inin 4 saat arayla verdiği, 

9. AteĢ düĢürücü ilacın dozunu %61,5 oranında kiloya göre ayarladıkları, 

10. AteĢ nedeni olarak % 97 oranında ÜSYE/ASYE olarak düĢündükleri, 

11. AteĢin sonucunda çocuklarının %96,5 havale geçirmesinden korktuklarını, 

12. AteĢ ile ilgili bilgilerinin kaynağı %90,2 sağlık çalıĢanı olduğu bulundu. 

13. PFMS-TR ölçeğinde ortalama alınan puanın 32,62 olduğu görüldü ve bu yüksek 

değer annelerin ateĢ konusunda ne kadar endiĢeli olduklarını gösterdi. 

14. AteĢ bilinç seviyesinin annenin yaĢı, annenin mesleği ve eğitim düzeyi ile doğru 

orantılı olarak, çocuk sayısı ile ters orantılı olarak arttığı tespit edildi. 

15. Sağlık çalıĢanı olan annelerin ateĢ yönetimi konusunda büyük oranda daha 

doğru tutum sergileseler de bazı yanlıĢ uygulamalarının olduğu görüldü. 
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7. ÖNERİLER 

Çocukluk çağı ateĢ yönetimi bilgi ve uygun müdahaleleri gerektirir. ÇalıĢmamızda 

önceki yıllarda yapılan çalıĢmalara göre, yıllar içinde ailelerin ateĢ konusunda nispeten 

daha bilinçli oldukları görülmüĢ olmakla birlikte, hala bilgi ve uygulama hataları, 

eksiklikleri olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca sağlık çalıĢanı olan annelerin evde ateĢli 

durumları daha doğru uygulamalarla yönetebildiği ancak yine de bazı yanlıĢ 

uygulamarının olduğu görülmüĢtür. PFMS-TR ölçeği ailelerin ateĢ yönetimi 

uygulamalarını belirlemede kullanılabilir. 

Ailelerin çocukluk çağı ateĢli durumlar karĢısındaki endiĢelerinin giderilmesi, yanlıĢ 

ve/veya yetersiz tutum ve davranıĢlarının düzeltilmesi için öncelikle hekimlerin 

bilgilerini sürekli güncellemeleri ve periyodik sağlık muayenelerini, sağlam çocuk 

muayenelerini  bir fırsat olarak değerlendirip, bu bilgileri ailelere aktarmaları  

gerekmektedir. Sağlık problemlerine evde yapılacak müdahaleler geleneksel 

yöntemlerle değil kanıt temelli izlemlerle düzenlenmelidir. Ayrıca görsel ve yazılı 

medyada bu konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı durumlara yönelik çalıĢmalar 

yapılarak  bilgi ve bilinç seviyesi arttırılmaya çalıĢılmalıdır. 
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 9. EKLER 

EK-1: Anket Formu 

 
0-6 YAġ GRUBU ÇOCUĞA SAHĠP SAĞLIK ÇALIġANI OLAN/OLMAYAN ANNELERĠN 

ATEġ KONUSUNDAKĠ BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġLARININ KARġILAġTIRILMASI 
 
Bu çalıĢma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı’nda yürütülmektedir. Veriler bilimsel ortamda toplanacak ve üçüncü Ģahıslarla 
paylaĢılmayacaktır.  

Lütfen anket soruları içinde size en yakın olan Ģık/Ģıkları daire içerisine alarak 
iĢaretleyiniz, katılımınız için teĢekkür ederiz 

  Dr. Sema ÇETĠN AYHAN  
O.M.Ü.T.F Aile Hekimliği A.D                    

 (sema0085@hotmail.com)     
 
1)Anket No: 
2)YaĢınız:………   
3)Mesleğiniz:…….. ( Sağlık çalışanı değilseniz lütfen 6. Sorudan devam ediniz.) 
4)Sağlık çalıĢanı iseniz çalıĢtığınız alanı  ve çalıĢma sürenizi yazınız…………. 
5)Sağlık çalıĢanı iseniz pediatri konusunda eğitim aldınız mı?     a)Evet    b)Hayır   
6)Eğitim Durumunuz: a)Okur-yazar değil      b) Okur-yazar    c)İlkokul      d)Ortaokul      e)Lise     
f)Üniversite 
7)YaĢadığınız Yer: a)İl    b)İlçe      c) Köy 
8)Çocuk Sayısı: a)1     b)2       c)3 ve üstü 
9)Çocuğunuzun/Çocuklarınızın yaĢı……..………………  
10)Evde YaĢayan KiĢi Sayısı: a)2-4       b)5-6     c)7 ve üstü 
11)Evdeki Oda Sayısı: a)1-2       b)3-4       c)5 ve üstü 
12)Aylık Gelir Miktarınız: a)1000 tl altı b)1000 tl  c)1000-3000 tl  d)3000-5000 tl  e)5000-
7000 tl  f)7000 tl üstü 
13)Çocuğun Bakımından Sorumlu KiĢi: a)Anne      b)Yakın akraba     c)Bakıcı     d)Kreş 
14)Çocuğunuzda ( çocuklarınızda ) kronik bir hastalık var mı?Varsa  yazınız………………… 
15)Çocuğunuzun ateĢi sık yükselir mi? a)Evet           b)Hayır       c)Bilmiyorum 
16)Çocuğunuzun ateĢi ne sıklıkta yükselir? a)Yılda birkaç kez       b)2-3 ayda bir        c)Ayda 
birkaç kez  
17)Çocuğunuzun ateĢi olduğunu nasıl anlarsınız?  
a)Genel görünümüne bakarak       b)Dokunarak        c)Termometre ile ölçerek 
18) Çocuğunuzun ateĢini ölçmek için hangi termometreyi kullanırsınız?  
a)Civalı termometre       b)Dijital termometre       c)İnfrared termometre   
19)AteĢi nereden ölçersiniz? a)Koltuk altı    b)Ağız    c)Makat    d)Kulak     e)Alın 
20) Termometreyi ölçüm yerinde ne kadar tutarsınız?:   a)<3 dk      b)3-5 dk    c)>5  dk 
21) Termometre kullanmayı nereden öğrendiniz?  
a)Sağlık personeli         b)Komşu-akraba         c)Medya 
22)Çocuğunuzun ateĢi varsa  hangi  sıklıkta ölçersiniz? 
 a)<15 dk  b)15-30 dk  c)30-60 dk  d)60-120 dk  e)>120 dk 
23) Normal vücut ısısı kaç derecedir?  a)<36  b)36-37  c)37-38   d)38-39   e)>39 
24)Kaç derecenin üstünü ateĢ olarak değerlendirirsiniz? a)36    b)37    c)38    d)39    e)40 
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25)Kaç derecenin üstünü yüksek ateĢ olarak değerlendirirsiniz? a)36   b)37   c)38   d)39   
e)40 
26)Çocuğunuzun ateĢi yükseldiğinde ilk yaptığınız uygulamalardan 3 tanesini öncelik 
sırasına göre numaralandırarak iĢaretleyiniz.  
a)Bez/sünger ile kompres ……    b) Duş aldırma…….    c)Giysilerini çıkartma…… 
d)Ateş düşürücü ilaç verme…….       e)Doktora götürme…….    f)Takip 
etme……. 
27)Bez/sünger ile kompres nasıl yapılır?  a)Soğuk suyla        b)Ilık suyla         c)Alkol-sirkeli 
suyla 
28)Bez/sünger ile kompresi  nereden yaparsınız?  
a)Baş     b)Koltuk altı    c)Kasıklar      d)Gövde      e)Tüm vücut  
29)AteĢ varlığında çocuğunuza duĢ aldırdığınızda suyun hangi ısıda olmasına dikkat 
edersiniz? 
a)Soğuk su        b)Ilık su         c)Sıcak su 
30) Çocuğunuzun ateĢi yükseldiğinde baĢka Ģikayetler de eĢlik eder mi? 
a)İştahsızlık b)Hareketlerde azalma c)Huzursuzluk d)Yüzde kızarıklık 
e)Aşırı terleme f)Titreme     g)Aşırı ağlama 
31)Çocuğunuzun ateĢi kaç derece olunca ilaç verirsiniz? a)<38         b)38-38,5        c)38,5-39       
d)>39 
32) Çocuğunuzun ateĢi olduğunu farkettiğinizde ateĢi düĢürmek için ilk olarak hangi ilacı 
tercih edersiniz? 
a)Aspirin        b)Aferin şurup, Kongest şurup  c)Parasetamol şurup (Calpol, 
tamol, tylol)  
d)Paranox fitil              e)İbuprofen şurup(Dolven, Pedifen, İbufen)     
f)Parasetamol/İbuprofen şurup dönüşümlü (calpol- dolven dönüşümlü) 
g)Antibiyotik şurup ( Augmentin, Amoklavin, Ceftinex)      
h)İlacın adını bilmiyorum       
33) AteĢ düĢürücü ilacı ne sıklıkta verirsiniz? 
a)24 saatte bir    b)12 saatte bir    c)8 saatte bir    d)6 saatte bir    e)4 saatte bir    f)2 saatte bir 
34)AteĢ düĢürücü ilacın dozuna dikkat eder misiniz? a)Evet        b)Hayır 
35) AteĢ düĢürücü ilacın dozunu nasıl ayarlarsınız? 
a)Ateşin yüksekliğine göre   b)Yaşa göre  c)Kiloya göre  d)Reçeteye göre  e)Rastgele  
36)Çocuğunuzun ateĢi düĢmezse ne yaparsınız? 
a)Aynı uygulamalara devam ederim       b)Hiçbir şey yapmadan beklerim        c)Doktora 
götürürüm 
37)Yüksek ateĢin sizce en sık olan nedeni/nedenlerini en fazla 3 Ģık olacak Ģekilde öncelik 
sırasına göre numaralandırarak iĢaretleyiniz. 
a)Enfeksiyon; nezle, grip, farenjit, bronşit, zatürre……     b)İdrar yolu enfeksiyonu…. . . 
c)İshal……. 
d)Menenjit ….   e)Diş çıkarma…….     f)Güneş çarpması….. g)İlaçlar……     h)Soğuk 
hava…..     j)Aşırı ağlama……    k)Kötü/bozuk gıda…….     l)Bilmiyorum…….. 
38)Yüksek ateĢin zararı/zararlarını en fazla 3 Ģık olacak Ģekilde öncelik sırasına göre 
numaralandırarak iĢaretleyiniz . 
a)Havale……     b)Felç……     c)Menenjit ……    d)Koma…….     e)Beyin hasarı …….    
f)Karaciğer, böbrek hasarı…….     g)Körlük……   h)Hiçbirşey olmaz ……    ı)Bilmiyorum…….  
39)AteĢi düĢürmenin sizce en önemli  nedenini iĢaretleyiniz. 
a)Havale geçirmesini önlemek için     b)Organ hasarını önlemek için     c) Tedavi etmek için 
d)Sakat kalmasına engel olmak için     e) Rahatlamak için  
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40)AteĢ ile ilgili bilgilerinizin kaynağını en fazla 3 Ģık olacak Ģekilde öncelik sırasına göre 
numaralandırarak iĢaretleyiniz. 
a)Sağlık çalışanı……     b)Komşu-akraba…..     c)Radyo-TV……     d) İnternet…….      
e)Kendi deneyimi ……..    f)Kitap-dergi……            
 
 
 
 
AĢağıdaki tabloda size en uygun seçeneği iĢaretleyiniz 
 

 EVET HAYIR BĠLMĠYORUM  

41)AteĢ vücudun normal koruyucu bir 
reaksiyonudur. 

   

42)AteĢ çocuğun geliĢiminin doğal bir 
sonucudur.  

   

43)AteĢ ciddi bir hastalığın göstergesidir.    

44)Çocuğunuzun ateĢi yükseldiğinde korkar 
mısınız? 

   

45)Çocuğunuzun ateĢi yükseldiğinde ekstra 
kıyafet giydirir misiniz? 

   

46)Termometre ile ölçmeden ateĢ düĢürücü verir 
misiniz? 

   

47)Evde termometre var mı?    

48)Termometreyi kullanmayı biliyor musunuz?    

49)AteĢ düĢürücü verdikten sonra termometre ile 
ateĢ kontrolü yapıyor musunuz? 

   

 
 
 
AĢağıdaki tabloda size uygun seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

Çocuğum ateĢlendiğinde; HĠÇBĠR 
ZAMAN 

NADĠREN  BAZEN  GENELLĠKLE  HER 
ZAMAN 

50)AteĢini ölçerim      

51)AteĢinin kaç derece 
olduğunu bilmek isterim 

     

52)Bol bol su içiririm      

53)AteĢini düĢürmek için 
reçetesiz ilaç kullanırım 

     

54)Gece boyunca onu 
kontrol ederim 

     

55)Onunla aynı odada 
uyurum 

     

56)Gece ateĢini düĢürmek 
için uyandırıp ilaç veririm 

     

57)Doktora götürürüm      



74 
 

 

 

 

EK-2: Etik Kurul Onayı 

 

 


