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Γενικές Ερωτήσεις

1. Ποια είναι τα ζωτικά σημεία;
Τα ζωτικά σημεία είναι η θερμοκρασία, ο 
σφυγμός, η αναπνοή και η αρτηριακή πί-
εση. Ονομάζονται έτσι επειδή συνδέονται 
με την ύπαρξη ζωής. Η εκτίμηση της οξυ-
γόνωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί η πέ-
μπτη παράμετρος ζωτικών σημείων. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
όπου η αξιολόγηση της οξυγόνωσης είναι 
κρίσιμης σημασίας όπως η περιεγχειρη-
τική περίοδος, κατά τη διάρκεια και μετά 
από τη χορήγηση αναισθητικών φαρμά-
κων, κατά την εισαγωγή κεντρικών φλε-
βικών γραμμών και τέλος, ως μέρος της 
αξιολόγησης βαρέως πασχόντων.

2. Τρόποι θερμομέτρησης.
Για τη λήψη της θερμοκρασίας του σώ-
ματος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω 
περιοχές του σώματος:
• Η κοιλότητα της μασχάλης. 

• Η μηροβουβωνική πτυχή.
• Η στοματική κοιλότητα. 
• Η τυμπανική μεμβράνη.
• Το ορθό. 

Για την λήψη της θερμοκρασίας χρη-
σιμοποιείται κυρίως το θερμόμετρο της 
τυμπανικής μεμβράνης, το ηλεκτρονικό 
θερμόμετρο και το θερμόμετρο ορθού 
και δευτερευόντως το υδραργυρικό και 
το οινοπνευματικό θερμόμετρο. 

Από τις 3-4-2009 μπήκε σε εφαρ-
μογή στην Ελλάδα η οδηγία 2007/51/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τους περιορισμούς διάθε-
σης στην αγορά ορισμένων οργάνων 
λήψης που περιέχουν υδράργυρο. 
Ο υδράργυρος είναι ένα από τα πιο 
τοξικά μέταλλα και η κατάποση ή η 
εισπνοή του επιφέρει από πρόσκαιρες 
παρενέργειες μέχρι και μόνιμες καρδι-
αγγειακές και νεφρικές βλάβες.
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3. Να αναφέρετε τις γενικές αρχές της 
θερμομέτρησης. 
• Ατομικό θερμόμετρο.
• Απολύμανση πριν και μετά τη χρήση.
• Τοποθέτηση στο σωστό σημείο ανά-

λογα με τον τρόπο θερμομέτρησης.
• Διατήρηση στην θέση θερμομέτρησης 

για όσο χρονικό διάστημα προτείνεται 
από τον κατασκευαστή.

• Ανάγνωση της θερμοκρασίας με το 
θερμόμετρο στο ύψος των ματιών.

4. Να αναφέρετε ονομαστικά τους πέντε 
(5) τύπους πυρετού.
• Συνεχής
• Υφέσιμος
• Κυματοειδής
• Διαλείπων
• Πυρέτιο ή δέκατα.

5. Τι ονομάζουμε υπερπυρεξία του σώματος;
Η παθολογική άνοδος της θερμοκρασίας 
που οφείλεται σε αδυναμία του σώματος 
να αποβάλλει την επιπλέον θερμότητα 
λόγω ανεπαρκούς λειτουργίας της ομοιό-
στασης, ονομάζεται υπερπυρεξία.

6. Τι ονομάζουμε υποθερμία;
Ως υποθερμία νοείται μία θερμοκρασία 
μικρότερη των 35°C.

7. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από τη 
μασχάλη.
• Μετά το πλύσιμο της περιοχής γιατί η 

θερμοκρασία του νερού και η τριβή 
μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση.

• Χειρουργική επέμβαση στην περιο-
χή της μασχάλης.

• Τοπικοί δερματικοί ερεθισμοί.

8. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προκα-
λούν απώλεια θερμότητας από το σώμα;

• Μακρά έκθεση του σώματος σε πα-
γωμένη ατμόσφαιρα ή νερό.

• Μεγάλη ηλικία.
• Καρδιαγγειακές παθήσεις.
• Υποσιτισμός
• Υποθυρεοειδισμός
• Αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις.
• Αλκοολισμός
• Έλλειψη στέγης.

9. Τι πρέπει να έχουμε υπόψη κατά τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας από τη 
στοματική κοιλότητα; 
• Η λήψη ζεστού ή κρύου ροφήματος 

μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 
της λήψης.

• Τοποθέτηση του ασθενή σε ημι – 
fowler θέση. Η θέση αυτή βοηθά τον 
ασθενή να μην νιώσει δυσφορία κα-
τά την εισαγωγή του θερμόμετρου στη 
στοματική κοιλότητα.

• Τοποθέτηση περιβλήματος μιας χρήσης 
γύρω από τη μήλη του ψηφιακού θερ-
μομέτρου. Το κάλυμμα προλαμβάνει 
την διασπορά παθογόνων μικροοργα-
νισμών στη μήλη του θερμομέτρου.

• Εισαγωγή του θερμομέτρου κάτω από 
τη γλώσσα, στον οπίσθιο αριστερό ή 
δεξιό θύλακα.

• Συγκράτηση του θερμομέτρου με 
σφιγμένα τα χείλη, όχι με τα δόντια.

• Κρατώντας το θερμόμετρο στο επίπεδο 
των ματιών διευκολύνεται η ανάγνωση 
της τιμής της θερμομέτρησης. 

10. Πότε ενδείκνυται η θερμομέτρηση α-
πό το στόμα;
Σε παιδιά άνω των 5 ετών.

11. Να αναφέρετε αιτίες που προκαλούν αύ-
ξηση της θερμοκρασίας του οργανισμού.
• Αυξημένος μεταβολισμός.
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• Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• Ηλικία ασθενούς.
• Φύλο
• Σωματική άσκηση.
• Έμμηνος ρύση και η εγκυμοσύνη.
• Ακούσια μυϊκή κίνηση κατά το ρίγος.
• Συναισθηματικό stress.
• Νοσηρές καταστάσεις.
• Ορισμένα φάρμακα.

12. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από το 
στόμα.
• Ασθενείς που δεν έχουν τις αισθή-

σεις τους.
• Ψυχιατρικοί ασθενείς.
• Ασθενείς με σπασμούς.
• Βρέφη και μικρά παιδιά.
• Νοσήματα στοματικής κοιλότητας.
• Εγχείρηση στο στόμα ή στη μύτη.
• Σε ασθενείς που χορηγείται οξυγό-

νο από τη μύτη με ρινικό καθετήρα.
• Σε ασθενείς που χορηγείται οξυγό-

νο με μάσκα.

13. Ποια είναι η φυσιολογική θερμο-
κρασία του σώματος ανάλογα  με την 
περιοχή λήψης;
• Η φυσιολογική θερμοκρασία της μα-

σχάλης κυμαίνεται από 36-37° C.
• Η φυσιολογική θερμοκρασία του στό-

ματος κυμαίνεται από 36,2-37,2° C.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ι-
ατρικών ερευνών, σε υγιή άτομα 
ηλικίας 18-40 ετών, η μέση θερμο-
κρασία του στόματος είναι 36,8 ± 
0,4 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλό-
τερα επίπεδα στις έξι το πρωί και 
υψηλότερα στις τέσσερις με έξι το α-
πόγευμα. 

• Η φυσιολογική θερμοκρασία του 
ορθού κυμαίνεται από 36,5-37,5° C.

• Η φυσιολογική θερμοκρασία της 

τυμπανικής μεμβράνης κυμαίνεται 
από 36,2-37,2° C.

14. Eνδείξεις θερμομέτρησης από το ορθό.
• Βαρέως πάσχοντες ασθενείς που 

νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.
• Αντένδειξη θερμομέτρησης από τις 

υπόλοιπες περιοχές του σώματος.
• Βρέφη

15. Αντενδείξεις θερμομέτρησης από το 
ορθό.
• Χειρουργική επέμβαση στο ορθό.
• Αιμορραγία από το ορθό.
• Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς.
• Αιμορροΐδες ή τοπικές φλεγμονές.
• Διαρροϊκό σύνδρομο.
• Σε ασθενείς με έμφραγμα του μυ-

οκαρδίου διότι η εισαγωγή ενός 
θερμομέτρου στο ορθό μπορεί να 
παράγει ενεργοποίηση του πνευμο-
νογαστρικού νεύρου με αποτέλεσμα 
μυοκαρδιακή βλάβη. 

16. Ποιες είναι οι διαταραχές της ανα-
πνοής;  (ονομαστικά)
• Άσθμα
• Πνευμονία
• Καρδιακή ισχαιμία.
• Χρόνια αποφρακτική πνευμονο- 

πάθεια.
• Διάμεση πνευμονοπάθεια.
• Ψυχογενή αίτια (κρίση πανικού, άγχος).

17. Ποιος είναι ο φυσιολογικός αριθμός 
αναπνοών ανά λεπτό στους ενήλικες 
και ποιος στα βρέφη;
• Ενήλικες: 14-20 αναπνοές / λεπτό.
• Βρέφη: 30-40 αναπνοές / λεπτό.

18. Πόσοι τύποι αναπνοών υπάρχουν;
• Άπνοια




