
Ateş Ne Zaman Ciddi Bir Durumun Belirtisidir?

Ateşi ölçmek için güvenilir bir dijital termometre kullanın.
»  3 aylık ve daha küçük bebeklerde sıcaklığın 37,5 °C ve üzeri olması bir enfeksiyon belirtisi 

olabileceğinden mutlaka doktor tarafından kontrol edilmelidir. Vakit kaybetmeden en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurun. 

»  3 ay – 3 yaş arası bebeklerde 37,5 derece üzeri ateş durumunda mümkünse çocuğunuzu görmesi 
gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuzu arayın, arama şansınız bulunmuyorsa en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurun.

»  3 yaş üzeri çocuklarda çocuğunuzun davranışlarını ve genel durumunu takip etmek bir doktor 
tarafından görülmesi gerekliliği konusunda size fikir verecektir. Hala oynamakla ilgileniyorsa, yemek 
yeme, su gibi sıvı gıdalar alma durumunda sıkıntı yoksa, normal bir ten rengine sahipse muhtemelen bir 
süre daha ateşle evde mücadele edebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza başvurun:
»  Kalıcı ishal veya tekrarlayan kusması varsa,
»  Belirli bir şikayeti varsa (boğaz ağrısı, kulak ağrısı, çiş yaparken canının yanması gibi),
»  Herhangi bir dehidratasyon (sıvı kaybı) belirtisi varsa (normalden daha az çiş yapma, ağlarken gözyaşı 

oluşmaması, uykulu/baygın olma, normalden daha az aktif olma),
»  Kalp hastalığı, kanser gibi bilinen mevcut bir tıbbi tanısı varsa,
»  Nefes almakta zorlanıyorsa, normalden daha hızlı nefes alıyorsa veya ateş düştükten sonra hala hızlı 

nefes alıp vermeye devam ediyorsa, 
»  24 saat sonra hala ateş devam ediyorsa,
»  Antibiyotik kullandığı halde ateşinin 3 günden uzun sürmesi

Çocuğunuz bu belirtilerden herhangi birini gösterirse acil yardım alın:
»  Sıvı almayı reddetme veya içemeyecek kadar halsiz olma
»  Durmayan ağlama, aşırı sinirlilik veya titreme 
»  Halsizlik ve uyanma sorunu 
»  Cildinde yeni oluşmuş morluk gibi görünen döküntü veya mor lekeler 
»  Dudaklar, dil veya tırnaklarda mavileşme
»  Başındaki ‘yumuşak nokta’  ya da ‘bıngıldak’ adı verilen bölgenin şişmiş veya batmış gibi görünmesi
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»  Enfeksiyon: Çoğu durumda ateş, vücudun enfeksiyonla savaşmakta olduğunun işaretidir. 
»  Bağışıklama: Bebek ve çocuklar aşı olduktan sonra bazen hafif dereceli ateşlenme durumu olabilir. 
»  Diş çıkarma: Diş çıkartma vücut ısısında hafif bir yükselmeye neden olabilir.
»  Ortam etkisi: Bebeklerin fazla kalın giydirilmesi veya örtü, kundak ile fazlaca sarılmış olması; ortam 

sıcaklığı çok yüksek tutulması vücut ısılarında yükselmeye neden olabilir.

bebeklik dönemi ve ateş
Normal vücut sıcaklığı 37 (° C) derecedir. Bu değer ateşin nereden ölçüldüğü ya da günün hangi 
saatlerinde ölçüldüğüne bağlı olarak 36-38 °C derece arasında değişebilir. 
Yüksek ateş ailelerin en çok tedirgin oldukları durumlardan biridir. Ateş, kendi başına bir hastalık değildir; 
çoğunlukla birkaç ana nedenden kaynaklanabilir;


