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Amaç: Ebeveynlerin acil servislere en sÕk baùvuru
nedenlerinden biri çocuklarÕndaki ateù yüksekliüidir.
Ailelerin çoüu ateùi bir semptom ya da belirtiden çok
hastalÕüÕn kendisi gibi algÕladÕklarÕndan ateù ve onun
potansiyel tehlikeleri ile ilgili yanlÕù bilgilere sahiptir.
Bu çalÕùma üçüncü basamak bir hastanenin hasta
çocuk polikliniüi ve acil servisine herhangi bir nedenle getirilen çocuklarÕn ebeveynlerinin ateù ile ilgili bilgi
düzeylerini saptamak, ateù korkusunun nedenlerini
sorgulamak ve ateù yükseldiüinde çocuklarÕnÕ nasÕl
yönettiklerini belirlemek için yapÕlmÕùtÕr.
Yöntemler: ÇalÕùma grubu, Ocak 2008- Temmuz
2008 tarihleri arasÕnda Ege ÜTF Çocuk SaülÕüÕ ve
HastalÕklarÕ AD hasta çocuk polikliniüi ve acil servisine herhangi bir nedenle baùvuran, çalÕùmayÕ kabul
eden ebeveynler arasÕndan seçildi. Ebeveynlere 30
sorudan oluùan bir anket uygulandÕ. Ankette ateùin
tanÕmÕ, ölçüm yöntemleri, yararlarÕ, zararlarÕ, yönetimi
ve potansiyel tehlikeleri ile iliùkili sorular soruldu.
Bulgular: ÇalÕùmada toplam 200 ebeveyn ile görüùüldü. Ankete katÕlanlarÕn yarÕsÕ lise ya da üniversite
mezunuydu. Çoüu ailenin evinde derece vardÕ (%85)
ve aksiller ölçüm (%70) en sÕk tercih edilen yöntemdi.
KÕrk ebeveyn (%20) ateù demek için vücut ÕsÕsÕnÕn
30-37 C arasÕnda olmasÕ gerektiüini, bunlarÕn da yarÕsÕ bu deüerler için antipiretik kullandÕklarÕnÕ belirtti.
Ateù eüer düùürülmezse nasÕl tehlikelerle karùÕlaùÕlabileceüi sorusu üzerine sÕrasÕyla; %73 havale, %18
beyin hasarÕ oluùabileceüini belirtmiùtir. KatÕlÕmcÕlarÕn
yarÕya yakÕn bir oranÕ ilk ateù düùürücü ilaç olarak
parasetamolü (%45), %40’Õ ise ibuprofeni tercih
etmekteydi.
Sonuç: Eüitim düzeyi kÕsmen iyi olan çalÕùma grubumuzda bile ateùle iliùkili bilinç düzeyinin yetersiz,
yönetimin ise eksik ve hatalÕ olduüu ortaya çÕkmÕùtÕr.
Ailelerin termometre sahibi olmasÕnÕ saülama ve
çocuklarÕn her muayenelerinde ailelere biraz daha
zaman ayÕrmak, sorularÕnÕ yanÕtlamak ve yanlÕùlarÕnÕ
anlatmak bilinç düzeyini arttÕracaktÕr.
(Çocuk Enf Derg 2009; 3: 161-4)
Anahtar kelimeler: Ateù, bilgi

Abstract

Objective: Fever is one of the most common reasons
for parents to bring their children to the emergency
departments. Most parents believe that fever is not a
sign of illness, they have numerous misconceptions
about it as well as its management.The objectives of
this study were to explore knowledge and
management of childhood fever and to evaluate
factors associated with correctly identifying a
temperature which is within the normal range and one
which is a fever.
Methods: Between January and July 2008, a crosssectional 30-item questionnaire was distributed to
caregivers whose children were enrolled in an urban
hospital-based pediatric clinic in Ege University
Hosoital, Izmir. This questionnaire was conducted in
a division of the emergency and ambulatory pediatrics
department of Ege University School of Medicine. We
included all parents who approached for examination
regardless of the chief complaint. All parents were
asked about definition of fever, concerns about fever,
and fever management. Additional information
including home fever reduction techniques, frequency
of temperature monitoring was also sought.
Results: A total of 200 parents agreed to join the study
and were interviewed. Approximately half of the
participitants had completed highschool and college.
Of the parents surveyed, 85%stated that they owned
a thermometer and 70%preferred the axillarymethod
of temperature measurement. Forty precent of
caregivers believed their children had a fever if the
temperature was between 30-37 C and half of them
would give medicines for management. According to
73%of responders, if the fever remained untreated
febrile seizure, %18 brain damage could occur. For
45%of caregivers the 1st choice of medicine was
acetaminophen, and ibuprofen for 40%.
Conclusion: This study demonstrates that numerous
misconceptions exist regarding fever and its role in
illness among well educated caregivers. Providing
parents with a thermometer and educating them
about its proper use may lead to an increase in
appropriate monitoring and medical treatment of the
febrile child. (J Pediatr Inf 2009; 3: 161-4)
Key Words: Fever, knowledge
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Giriù

Gereç ve Yöntem

Çocukluk çaüÕnÕn en sÕk yakÕnmalarÕndan biri olan ateù
yüksekliüi; aileler tarafÕndan yanlÕù deüerlendirilen ve bu
nedenle de çoüu zaman uygunsuz tedavi edilen klinik bir
durumu tanÕmlar. Çocuk doktorlarÕna yapÕlan tüm
baùvurularÕn üçte birini ateù yüksekliüi oluùturmaktadÕr
(1). Mesai saatleri dÕùÕndaki baùvurularÕn yaklaùÕk yarÕsÕnÕn
ya primer yakÕnma olarak ya da yakÕnmalardan en az biri
olarak ateù yüksekliüinin karùÕmÕza çÕktÕüÕ çalÕùmalarda
gösterilmiùtir (2). Ailelerin çoüu ateù yüksekliüini semptomdan çok hastalÕk olarak bilmekte ve buna göre yaklaùmaktadÕr. FarklÕ etnik köken ve inanÕùlarda ateùe yaklaùÕm deüiùiklik göstermektedir. Crocetti ve arkadaùlarÕ
bir çalÕùmada siyah ve beyaz ÕrkÕ ateù yüksekliüi ile ilgili
bilinç açÕsÕndan karùÕlaùtÕrmÕùlar. Bu çalÕùmada siyahlar
eüer ateù yüksekliüine müdahale edilmezse ateùin en
fazla 43, 3°C’e yükseleceüini, 37, 7°C’in altÕndaki vücut
ÕsÕsÕnÕn çocuklarÕna zarar vereceüini ve ateù düùürücü
vermek için çoüunun çocuklarÕnÕ uykudan kaldÕrdÕklarÕnÕ
belirtmiùlerdir (3). Bir baùka çalÕùmada Betz ve Grunfeld,
çocuklarÕnda ateù yakÕnmasÕ ile bir hastanenin acil servisine baùvuran aileler arasÕnda anksiyete düzeyinin yüksek
olduüunu saptamÕùtÕr. Belli baùlÕ endiùeler arasÕnda santral sinir sistemi hasarÕ, nöbetler ve ölüm sayÕlabilir (4).
Geçmiùteki çalÕùmalarda elde edilen bulgulara benzer
ùekilde, günümüzde de ateùin evde tedavisi sÕkÕntÕlÕ
olmakta, gereüinden fazla ilaç verilmekte ve uygun olmayan topikal tedaviler kullanÕlmaktadÕr. Aileler, ateùin etkileri ile hiperterminin zararlÕ etkilerini karÕùtÕrmakta, ateù
için agresif ve muhtemelen tehlikeli ev tedavileri uygulamaktadÕr. Çoüu ailede ateù takibi yapma eüiliminin de
yüksek olduüu belirtilmektedir.
Biz de bu anket çalÕùmasÕnda üçüncü basamak bir
üniversite hastanesinin hasta çocuk polikliniüi ve acil
servisine herhangi bir nedenle getirilen çocuklarÕn ebeveynlerinin ateù yüksekliüi ile ilgili bilgi düzeylerini saptamak, ateù korkusunun nedenlerini sorgulamak ve ateù
yükseldiüinde çocuklarÕnÕ nasÕl yönettiklerini belirlemek
için yaptÕk.
%

Diüer

25, 5

Anne + baba
%
13

56, 5

Ankete katÕlan anne oranÕ
0

Bulgular
Demografik bulgular
ÇalÕùma periyodu içinde toplam 200 ebeveyn ile görüùüldü.
En fazla görüùme annelerle yapÕldÕ (%56.5) (úekil 1). Baùvuran
çocuklarÕn ortalama yaùÕ 6, 8±6, 1 yÕldÕ. Ebeveynlerin %85.5’i
evinde termometre bulundurduüunu ifade etti. Eüitim durumu ile ilgili demografik veriler Tablo 1’de gösterilmiùtir.
Üniversite ve lise mezunlarÕnÕn oranÕ toplamda %48’de
kalÕrken okuryazar olmayan ebeveynlerin oranÕ ise en
geliùmiù iller arasÕnda yer alan ilimiz için azÕmsanmayacak
kadar yüksekti (%8) (Tablo 1). Ankete katÕlan ailelerin
çocuklarÕnÕ acil servise ya da polikliniüe getirme nedenlerinin sÕklÕüÕ ùu ùekilde sÕralanmaktaydÕ; %80 ateùsiz,
%20 ateùli saülÕk sorunu.
Ateù ve ölçüm yöntemleri ile ilgili bilinç düzeyi
KatÕlÕmcÕlarÕn %70’i vücut ÕsÕsÕnÕn ölçümünün aksiller
bölgeden %30’u ise birden çok bölgeden yapÕlabildiüini
belirtti. Çoüu (%95) kendi çocuklarÕnda da aksiler ölçümü
tercih ettiklerini beyan etti. KÕrk ebeveyn (%20) ateù
demek için vücut ÕsÕsÕnÕn 30-37°C arasÕnda olmasÕ gerektiüini, bunlarÕn da yarÕsÕ bu deüerler için antipiretik kullanTablo 1. Ebeveynlerin eüitim durumu
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Ankete katÕlan baba oranÕ

ÇalÕùma grubu, Ocak 2008-Temmuz 2008 tarihleri
arasÕnda Ege ÜTF Çocuk SaülÕüÕ ve HastalÕklarÕ Anabilim
DalÕ hasta çocuk polikliniüi ve acil servisine herhangi bir
nedenle baùvuran ve anket sorularÕnÕ yanÕtlamayÕ kabul
eden ebeveynler arasÕndan seçildi. Ebeveynlere 30
sorudan oluùan bir anket uygulandÕ. Anket hem daha
önceki çalÕùmalarda kullanÕlan sorular (3, 5) hem de yurdumuz insanÕna özgül olabilecek sorulardan oluùturuldu.
Ankette ateùin tanÕmÕ, ölçüm yöntemleri, yararlarÕ,
zararlarÕ, yönetimi ve potansiyel tehlikeleri ile iliùkili açÕk
uçlu sorular soruldu. AyrÕca ateù ölçüm sÕklÕüÕ, evdeki
ateù düùürme teknikleri ve antipiretik kullanÕmÕ ile ilgili
sorular da yer aldÕ. Sorular aileye araùtÕrmacÕlar tarafÕndan
sorulup iùaretlendi. ÇalÕùmada elde edilen veriler bilgisayardaki veritabanÕna kaydedildi ve SPSS for Windows
11.5 programÕ yardÕmÕyla tanÕmlayÕcÕ ve belirtici istatistiksel analizler (ortalama deüerler, standart sapma) gerçekleùtirildi.
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úekil 1. Ankete cevap veren ebeveynlerin daüÕlÕmÕ
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Ebeveyn sayÕsÕ (n)

Yüzde (%)

Üniversite

40

20, 0

Lise

55

27, 5

Ortaokul

26

20.7

ûlkokul

63

31, 5

Okur yazar deüil

16

8, 0

Toplam
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100
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Tablo 2. Ailelerin ateùi düùürme nedenleriolarak verilen cevaplar
Ateùi neden düùürüyorsunuz

Diüer (metamizol,
ketopofen,
antibiyotik...)

%: 16, 5

ûbuprofen

%: 39, 5

%: 45

Parasetamol
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úekil 2. Ateù saptandÕüÕnda ilk tercih edilen ilaç

mak gerektiüini düùünüyordu. Uykudan vücut ÕsÕsÕnÕ ölçmek ya da ilaç vermek için çocuüunu uyandÕran aile oranÕ
%64 ve ateùliyken saat baùÕ ölçüm gerektiüini düùünen
aile oranÕ %80’di.
Ateùle ilgili endiùeler, bunlarÕn nedenleri ve
düùürme teknikleri ile ilgili cevaplar
Anketi yanÕtlayan ailelerin büyük çoüunluüu (%88)
ateùin çocuklara zarar verdiüini, hastalÕüÕn ciddiyeti ile
iliùkisi olduüunu düùünürken, %12’si yararlÕ olduüu
kanÕsÕndaydÕ ve hastalÕüÕn ciddiyeti ile ilgisi olmadÕüÕnÕ
belirtmiùtir. Ailelere ateùi ilk tespit ettiklerinde çocuklarÕnÕ nasÕl yönettikleri sorusuna %34’ü sadece ÕlÕk duù
yaptÕrdÕüÕnÕ, %36’sÕ ise ÕlÕk duù sonrasÕ ya da öncesi
ateù düùürücü, %14, 4’ü antibiyotik ve ateù düùürücü
verdiüini, %9, 8’i soüuk duù yaptÕrdÕüÕnÕ, %5.8’i alkol,
sirke ya da Õslak bezle düùürmeye çalÕùtÕüÕnÕ belirtti.
KatÕlÕmcÕlarÕn çoüu ilk at eù düùürücü ilaç olarak parasetamolü (%45), %40’Õ ise ibuprofeni tercih etmekteydi. Sekiz aile ise ilk ilaç olarak metamizol, ketoprofen
ve/veya antibiyotik tercih ettiüini ifade etti (úekil 2).
Yirmi beù ebeveyn parasetamolü 2-3 saatlik aralÕklarla,
38 (%19) ebeveyn de ibuprofeni 5 saatten daha sÕk
verilmesinin uygun olduüunu düùünüyordu. Ateù eüer
düùürülmezse nasÕl tehlikelerle karùÕlaùÕlabileceüi sorusu üzerine sÕrasÕyla; %73 havale, %18 beyin hasarÕ,
%5 aüÕr hastalÕk, %3 koma ve %1’de ölüm cevaplarÕ
verildi. Ebeveynlerin çoüu (%55) ateù düùmesinin
havale geçirmeyi, %18’i rahatlatmayÕ ve geri kalanlar
ise tedavi etmeyi ve organ hasarÕnÕ korumayÕ önleyeceüine inanÕyordu (Tablo 2). Çoüu aile (%60) ateùli çocuüuna doktor önerisine göre antibiyotik verdiüini belirtmiùtir. Yüzde kÕrklÕk bir oran ise sÕrasÕyla; telefonla,
komùuya/tanÕdÕüa danÕùarak, kendi deneyimine göre
antibiyotik baùlamaktaydÕ. Anketteki tüm bu bilgilerin
kaynaüÕ ailelere soruldu ve sÕrasÕyla; kendi deneyimi
(%48), doktor hemùire önerileri (%36), akraba/tanÕdÕk
önerileri (%6), yazÕlÕ/görsel medya (%7) ve oku (%3)
olarak yanÕtlandÕ.

Ebeveyn sayÕsÕ (n) Yüzde (%)

Rahatlatmak için

36

18

Organ hasarÕnÕ önlemek için

23

11, 5

Havale geçirmesini önlemek için

110

55

Sakat kalmasÕna engel olmak için

5

2, 5

Tedavi etmek için

26

13

Toplam

200

100

TartÕùma
Bu çalÕùma tanÕmlayÕcÕ bir çalÕùma olup ebeveynlerin
ateùle ilgili bilinç durumu, korku, endiùeleri ve bunlarÕn
nedenlerini sorgulayan bir çalÕùmadÕr. Toplumsal aile
yapÕmÕza uygun olacak ùekilde çalÕùmadaki çocuklarÕn
çoüunu muayeneye genellikle ya anneleri ya da anne ve
babalarÕ beraber getirmiùtir (%82). Ateùin hastalÕklardaki
rolünün aile fertlerine öüretilmesi bu tür durumlardaki
yönetimi doürudan etkiler. Bu çalÕùmadaki katÕlÕmcÕ ebeveynlerin çoüu (%88) evinde termometre bulundurduüunu, %95’i ise kendi çocuklarÕnda aksiller ölçümü tercih
ettiüini belirtti. Amerika Birleùik Devletlerinde Cohee ve
arkadaùlarÕ göçmen ûspanyol ailelerinin evinde termometre bulundurma oranÕnÕ %76, aksiller ölçüm oranÕnÕ da
%68 olarak bildirmiùtir (7). Schwartz ve arkadaùlarÕnÕn
MeksikalÕ ailelerde rapor ettikleri oran ise %35’tir (6).
ûkinci çalÕùmadaki aileler dokunarak ya da gözleyerek
çocuklarÕnÕn ateùli olduüunu anladÕklarÕnÕ rapor etmiùler.
Ancak bilindiüi gibi Amerika’daki bu veriler sosyoekonomik düzeyi düùük olan ailelerin sonuçlarÕdÕr. Bizim çalÕùmadaki katÕlÕmcÕlarÕn ise her ne kadar sosyoekonomik
durumlarÕ sorgulanmasa da eüitim durumlarÕ göz önünde
bulundurulursa orta gelirli sÕnÕfa ait olduklarÕ kabul edilebilir. ÇalÕùma grubundaki eüitim durumu verileri 2008
TÜûK verileri ile benzerlik gösterdiüinden örneklem genel
toplumu yansÕtmakta kullanÕlabilir düùüncesindeyiz (10).
Sonuç olarak bu farklÕlÕklar ülkelerin deüiùik geliùmiùlik
düzeyinden ve katÕlÕmcÕlarÕn deüiùik etnik kökenlere sahip
olmalarÕndan kaynaklanÕyor olabilir.
Vücut ÕsÕsÕ 30-37°C arasÕ ölçüldüüünde ebeveynlerin
beùte biri durumu ateù olarak deüerlendirip ilaç verilmesi
gerektiüini bildirmiùtir. Latin ebeveynlerin %66’sÕ 37.9°C için
ateù düùürücü kullanÕlmasÕ gerektiüini bildirmiùtir (7). Her ne
kadar bu oran bizimkinden yüksekse de bize göre bu oran
ilimiz ve hastanemiz için azÕmsanmayacak kadar yüksektir
ve düùük sosyoekonomik / kültürel aile oranÕ ile korele
görünmektedir. Ailelerin rutin saülÕk kontrollerinde termometre almasÕnÕ teùvik etmek, eüitmek ve ateùli durumda ne
yapacaüÕnÕ öüretmek bilgi düzeylerini arttÕracaktÕr.
Daha önceden yapÕlan çalÕùmalarda ateù saptanmasÕ
durumunda ebeveynlerin panikleyip çocuklarÕnÕn vücut ÕsÕsÕnÕ saatlik ölçmeyi tercih ettikleri bildirilmiùtir. Bu davranÕù
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iki ayrÕ çalÕùmada %52 ve %67 olarak rapor edilmiù olup
bizim çalÕùmamÕzdaki %80’den daha az görünmektedir
(3,7). Fark nedenlerinin yine toplumsal aile yapÕsÕ, çocuüa
verilen deüer, bakÕm ve endiùenin boyutuyla iliùkili olabilir.
Saatlik vücut ÕsÕsÕ monitorizasyonuna ek olarak katÕlÕmcÕlarÕn büyük çoüunluüu (%88) ateùin çocuklara zarar verdiüini bu yüzden de hemen saptanÕr saptanmaz düùürülmesi
gerektiüini belirtmiùlerdir. Bu sonuçlar da Cohee ve arkadaùlarÕnÕn sonuçlarÕ ile uyumlu görünmektedir. Vücut ÕsÕsÕnÕn 41.6°C olmasÕ durumunda beyinde ciddi hasarlar oluùabileceüi ya da ölüme yol açabileceüi korkusu Cohee’nin
çalÕùmasÕndaki ailelerin yarÕsÕndan fazlasÕnÕn düùüncesiyken önceden yayÕnlanmÕù diüer çalÕùmalarda bu oran %2353 olarak belirtilmiùtir (3-5,7). Bu çalÕùmalardaki ebeveynlere göre vücut ateùle baù edemediüinden zararlar ortaya
çÕkÕyor. Bizim verilerimize göre de çoüu aile çocuklarÕnda
ateùin yaratacaüÕ beyin hasarÕ olasÕlÕüÕ ya da havale geçirmelerinin kaygÕlarÕnÕ taùÕyordu.
Uygunsuz doz ve aralÕklarla antipiretik kullanÕmÕ ile ilgili yayÕnlanmÕù veriler mevcuttur. Latin ailelerin %10’u ve
siyahlarÕn %14’ünün parasetamolü 4 saatten daha sÕk
verdiüi gösterilmiùtir. Benzer ùekilde latinlerin %36’sÕ
siyahlarÕn da %44’ü ibuprofeni 5 saat ya da daha kÕsa
aralÕklarla kullanmaktaydÕ (3,7). Bizim çalÕùmamÕzda da
%12.5 parasetamol ve %19 ibuprofenin yanlÕù doz aralÕklarÕyla kullanÕmÕ söz konusuydu. Bunun nedenleri reçete
yazÕlÕrken doktorun ya da eczaneden ilaç alÕnma safhasÕnda eczacÕnÕn aileye yeterli bilgi ver(e)memesidir. Diüer
bir olasÕlÕk ise ailelerin kendi insiyatifini ya da bilgisini kullanarak bu medikasyonlarÕ veriyor olmasÕdÕr. Bunun da
sorgulanabileceüi ya da ailelerin eüitildikten sonra teste
tabi tutulacaüÕ ve bunu davranÕùlarÕna yansÕtÕp yansÕtmayacaüÕnÕ gösterecek çalÕùmalara ihtiyaç vardÕr.
Sonuç olarak bu çalÕùmadaki katÕlÕmcÕlarÕn ateùten
ciddi ùekilde endiùe duyduklarÕ, bundan dolayÕ da sÕk ara-
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lÕklarla vücut ÕsÕsÕ kontrol yaptÕklarÕ, çocuklarÕnÕ ölçüm
yapmak için uykudan uyandÕrdÕklarÕ, hatalÕ sürelerle antipiretik kullandÕklarÕ ortaya çÕkmÕùtÕr. YarÕsÕna yakÕn bir oranÕnÕn ise ateù ölçüm yöntemleri ya da yönetimi ile ilgili bilgiyi doktor ya da hemùireden aldÕklarÕ bilgiye önem verdiüi belirtilmiùtir. DolayÕsÕyla herhangi bir nedenle muayene
edilen çocuklarÕn aile ya da bakÕcÕlarÕnÕn konuyla ilgili bilgilendirilmesi hatalarÕ azaltacaktÕr.
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