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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve
tutumlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: 2014 Ocak ve Şubat aylarında, yüksek ateş şikayeti ile aile sağlığı merkezine getirilen
0-6 yaş grubu çocukları olan 214 anne çalışmaya dahil edildi. Veriler, sosyo-demografik bilgi
formu ve annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumlarının sorgulandığı anket ile toplandı.
Bulgular: Çalışmamızda, annelerin 99’unun (% 46.3) evde derece ile çocukların ateşini ölçtüğü
öğrenildi. Çocuk ateşi yükseldiğinde, 200 (%93.5) anne ilk önce aile sağlık merkezini, 14 (%
6.5) anne ise 2. veya 3. basmak hastaneleri tercih ettiği öğrenildi. 166 (%77.6) annenin, çocuğun
ateşlendiği ilk gün, 48 (%22.4) annenin ise ikinci gün sağlık merkezine başvurduğu gözlendi.
Ateş düşürücü uygulamanın 206 (%96.3) anne tarafından kullanıldığı gözlendi. İlk ateş düşürücü
uygulama olarak; %51.9’unun çocukların giysilerini çıkardığı, %27.6’sının ateş düşürücü ilaç
verdiği, %18.2’sinin ılık duş aldırdığı, %2.4’ünün soğuk uygulama yaptığı öğrenildi.Bunların
içinde , 144 annenin ateş düşürücü tedavi kararını kendisi aldığı, 68 annenin doktora danıştığı,
2 annenin ise eczaneye danıştığı tespit edildi. 
Sonuç: Çalışmamızda, aile sağlığı merkezine yüksek ateş bulgusu ile getirilen 0-6 yaş grubu
çocukları olan annelerin önemli kısmının yüksek ateş ile ilgili bilgiye sahip oldukları ve uygun
davranış sergiledikleri gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek ateş, 0-6 yaş grubu, Anne.

ABSTRACT 
Purpose: We aimed to determine the knowledge and practice of mothers with children aged 0-
6 years about fever in this study.
Methods: 214 mothers with children aged 0-6 were included in the study in family health center
between in January and February 2014. The data was collected by demographic information
form and a questionnaire about the knowledge and practice of mothers.
Results: In our study, we observed that 99 of the mothers (46.3 %) measured fever of children
at home. 200 (93.5%) mothers preferred first family health center, 14 (6.5 %) preferred second
or third level health services when children have a raised body temperature. We observed that166
(77.6%) mothers admitted to the medical center on the first day of raised child's temperature,
48 (22.4%) mothers admitted to the medical center on the second day of raised child's
temperature. It was observed that antipyretic application was applied by 206 (96.3%) mothers.
The first application for reducing the fever; 51.9% of children take their clothes off, 27.6% of
gives antipyretic, and 18.2% put their children in the bath, 2.4% makes cold application.
Conclusion: In our study, most of the mothers who have brought children aged 0-6 to family
health center have knowledge about fever and it has been observed that the morhers exhibited
appropriate behavior.
Keywords: High fever, 0-6 age group, mothers.

GİRİŞ 

Ateş vücut ısısının yükselmesi diye tanımlanmasına karşın bir hastalık değil, hastalık
belirtilerinden biridir. Ateş; infeksiyon, doku hasarı, aşı gibi nedenlerle ortaya çıkar. Acil servise
ateş yakınması ile başvuran çocuk oranının %20-30 olduğu bildirilmiştir (1,2). Ateş ; febril
konvülsiyon, febril deliryum, dehidratasyon ve taşikardi gibi komplikasyonlara neden
olabilmektedir . Febril deliryum, dehidratasyon ve taşikardi daha nadir gözlenirken, febril
konvülsiyon komplikasyonu ile daha sık karşılaşılır. Dehidratasyon ve taşikardi uzun sürerse
organ yetersizliklerine neden olabileceği gibi febril konvülsiyon da epilepsiye ve motor-mental
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bozukluklara neden olabilir.. (3). Çocuklarda; yüksek ateş anında
uygulanacak yanlış veya yetersiz uygulamalar, ölüme kadar giden
komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, ateş anında alınması
gereken önlemler ve zamanında yapılacak girişimler büyük önem
taşımaktadır. Ülkemizde geleneksel uygulamaların (hangi
geleneksel uygulamalar)sıklığı komplikasyon gelişme riskini daha
da artmaktadır (4). Biz de bölgemizde aile sağlığı merkezine
yüksek ateş ile getirilen 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin
yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumlarını değerlendirmeyi
amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

2014 Ocak ve Şubat aylarında, yüksek ateş şikayeti ile aile sağlığı
merkezine getirilen 0-6 yaş grubu çocukları olan ve çalışmayı
kabul eden 214 anne çalışmaya dahil edildi. Veriler, sosyo-
demografik bilgi formu ve annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve
tutumlarının sorgulandığı anket ile toplandı.

Veri analizi SPSS (“Statistical Package for the Social Sciences”)
13.0 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Kategorik
değişkenler yüzde olarak, normal dağılıma uyan veriler
ortalama±ss olarak ifade edildi.

BULGULAR

Yüksek ateş bulgusu olan 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin
sosyo-demografik verileri Tablo 1’de gösterildi. Çalışmamızda,
annelerin 99’unun (% 46.3) evde derece ile çocukların ateşini
ölçtüğü öğrenildi. Çocukların evde ölçülen beden ısı dereceleri
38.2±0.64 iken aile sağlık merkezinde 38.1±0.51 tespit edildi.
Çocuğun ateşi yükseldiğinde, 200 (%93.5) annenin ilk önce aile
sağlık merkezini, 14 (% 6.5) annenin ise 2. veya 3. basamak
hastaneleri tercih ettiği öğrenildi. 166 (%77.6) annenin çocuğun
ateşlendiği ilk gün, 48 (%22.4) annenin ise ikinci gün sağlık
merkezine başvurduğu gözlendi. Ateş düşürücü uygulamanın 206
(%96.3) anne tarafından kullanıldığı gözlendi. İlk ateş düşürücü
uygulama olarak; %51.9’unun çocukların giysilerini çıkardığı,
%27.6’sının ateş düşürücü ilaç verdiği, %18.2’sinin ılık duş
aldırdığı, %2.4’ünün soğuk uygulama yaptığı öğrenildi.Bunların
içinde , 144 annenin ateş düşürücü tedavi kararını kendisi aldığı,
68 annenin doktora danıştığı, 2 annenin ise eczaneye danıştığı
tespit edildi. Daha önceden 132 (%62) annenin yüksek ateş ile
ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Bu annelerin %43.9’u sağlık
personelinden, %15’i yayın organlarından ve %3.7 si ise komşu
ve akrabalar tarafında bilgilendirildiklerini belirtti. Ateş belirtisi
nedeniyle aile sağlığı merkezine getirilen çocukların klinik ve
sosyo-demografik verileri Tablo 2’de özetlendi. Çocukların %
52.3’ü erkekti. Tüm çocukların yaş ortalamaları 2.97± 1.66 yıl idi.
Okul veya kreşe gitme oranı %29, kronik hastalığı  olma oranı
%5.6’ idi. Febril konvülziyon  geçirme öyküsü % 8.4’ünde tespit
edildi. Çocukların  %58.4’ üne  annesi,  %7.5’ine akrabaları ,
%34.1’ine ise bakıcı veya kreş çalışanları bakmaktaydı.

TARTIŞMA

Çalışmamızda ateş düşürücü uygulama olarak annelerin %
51,9’nun çocuklarının giysilerini çıkarttıkları, % 27,6’sının ateş
düşürücü ilaç verdikleri,  %18,2’ sinin ılık duş aldırdığı , %
2,4’ünün ise soğuk uygulama yaptıkları öğrenildi. Başka bir
çalışmada en sık ilk müdahale olarak; annelerin çocuğuna ılık duş
yaptırdığı  görülürken (5) diğer bir çalışma da bizim çalışmamıza
benzer şekilde, annelerin en çok tercih ettikleri uygulama giysileri
soyma, ılık duş aldırma olduğu bildirilmiş (6). 

Çalışmamızda, annelerin % 46.3’ünün evde derece ile çocukların
ateşini ölçtüğü gösterildi. Önceki çalışmalarda, annelerin
yarısından fazlası çocuğunun ateşinin olup olmadığını dokunarak
anlamaya çalışmış ve annelerin, büyük çoğunluğunun evinde
derece bulunmasına rağmen, sadece %30’unun çocuğun ateşini
dereceyle ölçtüğü gösterilmiş (5). Diğer bir çalışmada ise bu oran
%71 bulunmuştur (6).

Çalışmamızda, çocuğun ateşi yükseldiğinde, annelerin
%93.5’ünün ilk önce aile sağlık merkezini, % 6.5’inin ise 2. veya
3. basmak hastaneleri tercih ettiği öğrenildi. 166 (%77.6) anne
çocuğun ateşlendiği ilk gün, 48 (%22.4) annenin ise ikinci gün
sağlık merkezine başvurduğu gözlendi. Başka bir çalışmada,
ailelerin ateşlenen çocuklarını genellikle ilk 24 saatte (%58.8) ve
%19.2 oranında da ilk saatler içinde hastaneye götürdükleri
saptanmıştır (6). Aynı çalışmada ateşli çocukların % 83.4’ünün
acil servise götürüldüğü bildirilmiştir (6). Ülkemizde yapılan diğer
çalışmalarda da, ailelerin ateşlenen çocuklarını ilk gün sağlık
kuruluşlarına götürme oranları yaklaşık %70 civarındadır (4, 7).
Bu çalışmalar ile sonucumuz uyumludur.  Yurt dışında acil
ünitelerine getirilen ateşli çocuk oranı¬nın daha düşük (%20-30)
olduğu bildirilmiştir (8). 

Çalışmamızda febril konvülziyon oranı %18 bulunurken bu oran
genel popülasyona (% 4) kıyasla daha yüksektir. Fakat, bizim
çalışmadaki febril konvülziyon oranı, Celasin ve ark.’nın yüksek
ateş ile hastaneye yatırılan çocuklardaki febril konvülziyon oranı
(%18.4) ile benzer bulundu (4).

Annelerin %62’sinin yüksek ateş ile bilgi aldığı öğrenildi. Bu
annelerin %43.9 si sağlık personelinden, %15’i yayın
organlarından ve %3.7 si ise komşu ve akrabalar tarafında
bilgilendirildiklerini belirtti. Annelerin tutumlarında bu
bilgilendirilmelerin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç

Çalışmamızda, aile sağlığı merkezine yüksek ateş bulgusu ile
getirilen 0-6 yaş grubu çocukları olan annelerin önemli kısmının
yüksek ateş ile ilgili bilgiye sahip oldukları ve uygun davranış
sergiledikleri gözlenmiştir.

Türker ve ark.

Tablo 1. Yüksek ateş bulgusu olan 0-6 yaş grubu çocukların an-
nelerinin sosyo-demografik verileri.

Tablo 2. Yüksek ateş yakınması olan 0-6 yaş grubu çocukların sosyo-
demografik verileri.
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