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Ate§
Bir cocugun ortalama vücut isisi, 

makattan ölcüldügünde 37 °C 

civarindadir. Vücut isisi hicbir zaman 

sabit degildir, gün icerisinde 2 °C'ye 

kadar (36-38 °C) degiskenlik göstere- 

bilir. Sabahin erken saatlerinde en 

düsük seviyede, aksamin erken 

saatlerinde ise en yüksek seviyede 

olur.

Vücut isisi 3 aydan kücük bebeklerde 

38 °C'nin ve daha büyük cocuklarda 

38,5 °C'nin üzerine ciktiginda atesten 

bahsederiz.

derece oldugunun, mevcut hastaligin 

agirlik derecesiyle bir baglantisi 

yoktur. Enfeksiyon atlatilir atlatilmaz, 

vücut isisi tekrar normal hale 

dönecektir.

Bebeginizin atejini nasil ölgersiniz?

- Atesin 12 aydan kücük bebeklerde 

makattan ölcülmesini öneriyoruz.

- Ates, 1 yasindan büyük cocuklarda 

ya koltuk altindan, ya agiz icinde 

dilin altindan ya da kulak termo- 

metresi yardimi ile kulaktan 

ölcülebilir. Sayet daha önce hic ates 

ölcmediyseniz, annelik danisma 

merkezine, doktorunuza veya 

eczaciniza bunu nasil yapabilecegi- 

nizi danisin.

Atesin farkli nedenleri olabilir. Cocuk 

yasta ortaya cikan atesin en sik 

nedeni, virüslerin yol actigi enfeksi- 

yonlardir. Bu viral enfeksiyonlar 

antibiyotikle tedavi edilemezler, zira 

antibiyotikler virüslere karsi etkili 

degildirler. Bazen atesin cikmasina 

bakterilerden kaynaklanan enfeksi

yonlar da neden olur. Bu bakteriyel 

enfeksiyonlar basarili bir sekilde 

antibiyotiklerle tedavi edilebilirler. 

Ender durumlarda alerjik reaksiyon- 

lar, asilar, kronik hastaliklar ve diger 

nadir sebepler de atese yol acabilir-

Ate^leri 38 °C’nin üzerine 
Qikan 3 aydan kügük bebekle- 
rin derhal bir doktora gösteril- 
meleri gerekir.

Ates yavas yükselebildigi gibi cok 

hizli da yükselebilir. Atesli bir 

enfeksiyonu nadiren de olsa atesli 

havaleler eslik edebilir. Atesli 

havaleler cok ender olup 6. ay ila 5. 
yas arasi ortaya cikarlar ve cocuklar 

üzerinde uzun vadeli etkileri yoktur 

(bkz. Anne-Babalar icin Bilgilendir- 

me: "Atesli Havale").

ler.

Ates bir hastalik degildir; bilakis 

vücudun bagisiklik sisteminin faal 
oldugunun bir göstergesidir. Atesin 

kendisi tehlikesizdir ve atesin kac



Doktprunuza ne zaman 
bafVurmaniz gerekiyor?

Yüksek ates cocugunuzun genelduru- 

munda olumsuz etkilere yol acabilir.

Sayet cocugunuzun genel durumu Sayet cocugunuzda atesle birlikte

yüksek ates nedeniyle olumsuz etki- asagidaki belirtiler görülürse,

lenmisse (halsiz, yorgun, asabi, istah- doktorunuza basvurmaniz gerekir:

siz ise):

- Cocugunuzu soyun ve ince giydirin 

ya da üzerine ince bir örtü örtün.
- Yüksek ates sivi kaybina yol 

acabilir, bu nedenle cocugunuza sik 

sik su veya cay gibi sivilar icirin.

- Cocugunuza fitil veya surup 

seklinde, ilac prospektüsüne uygun 

olarak yasi icin dogru hesaplanan 
miktarda, günde 6 saatte bir 

parasetamol verin

- Süreci gözlemleyin: Atesin düsmesi 

ve cocugunuzun genel durumunda 

bir düzelme meydana gelmesi 

gerekir. Sayet bu gerceklesmezse, 

doktorunuza basvurun.

- Cocugunuza doktora basvurmadan 

2 günden fazla bir süre icin 6 saatte 

bir parasetamol vermeyin.

- Cocugunuz 3 aydan kücükse ve
38 °C veya daha yüksek atesi varsa

- Cocugunuz basinin agridigindan 
yakiniyorsa, ensesi tutulmussa ve 
aydinliktan rahatsiz oluyorsa

- Cocugunuz sürekli kusuyor ve sivi 
almayi reddediyorsa

- Cocugunuz nefes almakta güclük 
cekiyorsa

- Cocugunuz git gide ilgisizlesiyor, 
bitkinlesiyorsa

- Cocugunuz kendisine düzenli 
olarak parasetamol vermenize 
ragmen düzelmiyorsa

- Cocugunuzun atesi 2 günden daha 
uzun bir süre düsmediyse ve siz 6 
saatte bir parasetamol veriyorsa-
niz

- Cocugunuz atesli havale geciriyor-
sa

- Cocugunuzunvücudunda pire 
isirigi türünden, sabit nokta 
biciminde, kabarik olmayan, deri 
alti kirmizi noktalardan/lekeler- 
den olusan bir döküntü olusmussa 
(bkz. asagidaki resim)

Petesiler

Zürih Qocuk Hastanesi Acil Servisi
Ücretli danismanlik hatti: 0900 266 711



Özet olarak:

Cocuklar sik sik atesLenirler. 

Bunlann en sik nedeni, virüsLer- 

den kaynaklanan enfeksiyonlardir.

- Sayet cocugunuzun genel durumu 

iyi ise (halen oyun oynamaya 

hevesi varsa, keyifli görünüyorsa) 

illa atesi düsürmeniz gerekmez, 
ancak genel durumu kötüye 

gidiyorsa, atese karsi parasetamo- 

Lü fitil veya surup seklinde 6 saatte 

bir verebilir, yeterli sivi almasini 

saglayabilir, bekleyebilir ve süreci 

gözlemleyebilirsiniz.

- Atesi 38 °C veya daha yüksek olan 

0-3 aylik bebeklerin derhal bir 

doktora gösterilmesi gerekir.

Atesin kendisi ne zarar verir ne de 

tehlikelidir, bilakis vücudun 

enfeksiyona karsi direndiginin 
göstergesidir. Atesin yüksekligi 

degil, sadece ve sadece cocugun 

durumu önemlidir.

- Cocugun ateslenmesi, yukarida 

bahsi gecen belirtiler ortaya 
cikmasi veya kendinizi tedirgin 

hissetmeniz ve cocugunuz icin cok 

fazla endiselenmeniz halinde 

mutlaka bir doktora basvurmaniz 

gerekir.
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