
Εισαγωγή

Τα ζωτικά σημεία είναι η θερμοκρασία, ο σφυγ-
μός, η αναπνοή και η αρτηριακή πίεση. Ονομάζο-
νται έτσι επειδή συνδέονται με την ύπαρξη ζωής. 

Η εκτίμηση της οξυγόνωσης θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η πέμπτη παράμετρος ζωτικών σημεί-
ων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
όπου η αξιολόγηση της οξυγόνωσης είναι κρίσι-
μης σημασίας όπως η περιεγχειρητική περίοδος, 
κατά τη διάρκεια και μετά από τη χορήγηση αναι-
σθητικών φαρμάκων, κατά την εισαγωγή κεντρι-
κών φλεβικών γραμμών και τέλος, ως μέρος της 
αξιολόγησης βαρέως πασχόντων. Η παλμική οξυ-
μετρία, η οποία αποτελεί μέθοδο εκτίμησης της 
οξυγόνωσης του αίματος, είναι ίσως η πιο συχνά 
συνιστώμενη προσθήκη στα παραδοσιακά ζω-
τικά σημεία. Έχει αναφερθεί ότι σε ένα νεογέν-
νητο το χρώμα του δέρματος και μόνο είναι ένας 
ανεπαρκής δείκτης οξυγόνωσης και ότι η παλ-
μική οξυμετρία μπορεί να παράσχει σημαντικές 
πληροφορίες στην κλινική πρακτική. Χρησιμεύει 
επίσης, σε περιπτώσεις ασθενών που επισκέπτο-

νται εξωτερικά πνευμονολογικά ιατρεία που έλα-
βαν θεραπεία με οξυγόνο ή/και ατόμων με μέτρια 
έως σοβαρή πνευμονική νόσο που έχουν υποξαι-
μία σε οριακό σημείο. 

Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τη συχνό-
τητα με την οποία θα πρέπει να λαμβάνονται τα 
ζωτικά σημεία, όπως έχει διαφανεί από έρευνες 
νοσηλευτών, γνώμες ειδικών, αλλά και αναφορές 
έμπειρων κλινικών. Σύνηθες αντικείμενο μελέτης 
είναι η συχνότητα της μετεγχειρητικής παρακο-
λούθησης των ζωτικών σημείων μετά την έξοδο 
του ασθενή από την αίθουσα ανάνηψης και την 
επιστροφή του στο νοσηλευτικό τμήμα. Μια με-
λέτη σε 250 μετεγχειρητικούς ασθενείς πρότει-
νε ότι η λήψη των ζωτικών σημείων ανά 15 λεπτά 
για τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες, η οποία εί-
ναι κοινή πρακτική σε αρκετά νοσοκομεία, δεν 
είναι απαραίτητη. Μια παρόμοια μελέτη σε 766 
μετεγχειρητικούς ασθενείς υποστήριξε επίσης 
τη μείωση της συχνότητας παρακολούθησης ζω-
τικών σημείων κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές 
ώρες. Και οι δύο μελέτες κατέληξαν ότι η λήψη 
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των ζωτικών σημείων για τους ασθενείς που επι-
στρέφουν στο νοσηλευτικό τμήμα θα πρέπει να 
γίνεται ως εξής:

 ■ Την 1η ώρα κάθε 15 λεπτά. 
 ■ Την 2η ώρα κάθε 30 λεπτά. 
 ■ Την 3η ώρα κάθε 60 λεπτά.
 ■ Από την 4η ώρα και μετά κάθε 4 ώρες.

Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα ογδόντα νοσηλευτών κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι η λήψη των ζωτικών σημείων έχει 
γίνει μια διαδικασία ρουτίνας χωρίς να αξιολο-
γούνται επαρκώς σε συνδυασμό με την κλινική 
εικόνα του ασθενή.

Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι παραπάνω 
αναφερόμενες συχνότητες λήψης των ζωτικών 
σημείων δεν αποτελούν κανόνα αλλά θα πρέπει 
να εξατομικεύονται ανάλογα με τα ευρήματα που 
προκύπτουν από τη νοσηλευτική εκτίμηση του 
ασθενή (μη χειρουργικός, αιμοδυναμικά σταθε-
ρός) με στόχο την προαγωγή της άνεσης και της 
ασφάλειάς του.  

Η ανασκόπηση βιβλιογραφικών ερευνών επισή-
μανε την ύπαρξη αρκετών περιορισμών σε σχέ-
ση με τη χρησιμότητα της λήψης των ζωτικών 
σημείων. Οι περιορισμοί αυτοί προκύπτουν κυρί-
ως από το ενδεχόμενο της ύπαρξης ψευδώς αυ-
ξημένων μετρήσεων και από την υπέρμετρη αξία 
που ενίοτε δίνεται στα ζωτικά σημεία ως δείκτες 
σοβαρής ασθένειας σε παιδιά και ενήλικες. Πολ-
λές φορές παρατηρείται ότι με την εισαγωγή του 
ασθενή στο νοσοκομείο για προγραμματισμένη 
χειρουργική επέμβαση καταγράφεται αυξημέ-
νη αρτηριακή πίεση και ταχυσφυγμία. Οι αυξη-
μένες, όμως, τιμές μειώνονται κατά τη διάρκεια 
των πρώτων 6 ωρών από την εισαγωγή, γεγονός 
που υποδηλώνει πως μόνο η αρχική λήψη των ζω-
τικών σημείων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
σημείο αναφοράς και σύγκρισης με τις μεταγενέ-
στερες λήψεις. 

Θέματα που αφορούν στη λήψη, αξιολόγηση 
και καταγραφή των ζωτικών σημείων, οδηγούν 
στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 ■ Η λήψη και η αξιολόγηση καθώς και ο ακριβής 
ρόλος των ζωτικών σημείων στην υγειονομική 
περίθαλψη ασθενών θα πρέπει να επαναπροσ-
διορισθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλ-
τιστη πρακτική.

 ■ Η παλμική οξυμετρία θα πρέπει να θεωρείται 
ζωτικό σημείο σε περιπτώσεις όπου η ακριβής 

αξιολόγηση ή η παρακολούθηση κρίνεται σο-
βαρή.

 ■ Οι ενδείξεις από τις λήψεις των ζωτικών σημεί-
ων θα πρέπει να διερευνώνται και να καταγρά-
φονται. 

 ■ Ο ρόλος της τεχνολογίας στη λήψη των ζωτι-
κών σημείων πρέπει να ερευνάται έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εφαρμο-
γή της.

Θερμοκρασία Σώματος 

Η θερμοκρασία του σώματος είναι το αποτέλε-
σμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και απο-
βαλλόμενης θερμότητας. Η θερμοκρασία του 
σώματος στον άνθρωπο διατηρείται σταθερή γύ-
ρω στους 36,6°C, όταν λαμβάνεται από την κοι-
λότητα της μασχάλης (εξωτερική θερμολήψη) 
και ρυθμίζεται με ένα μηχανισμό ομοιόστασης, 
ο οποίος έχει ημερησία διακύμανση από 0,5-1°C.  
Ομοιόσταση ονομάζεται η ικανότητα του οργα-
νισμού να διατηρεί το εσωτερικό του περιβάλ-
λον σταθερό, ανεξάρτητα από τις μεταβολές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα ιατρικών ερευνών, σε υγιή άτομα ηλι-
κίας 18-40 ετών, η μέση θερμοκρασία του στόμα-
τος (εσωτερική θερμολήψη) είναι 36,8 ± 0,4 βαθ-
μούς Κελσίου, με χαμηλότερα επίπεδα στις έξι το 
πρωί και υψηλότερα στις τέσσερις με έξι το από-
γευμα. Η μέγιστη φυσιολογική θερμοκρασία του 
στόματος είναι 37,2°C στις έξι το πρωί και 37,7° C 
στις τέσσερις το απόγευμα. Η φυσιολογική θερ-
μοκρασία από το ορθό (εσωτερική θερμολήψη) 
είναι κατά 0,6°C υψηλότερη (37,5°C) από τη θερ-
μοκρασία της μασχάλης. Σε γυναίκες με εμμη-
νορρυσία, η πρωινή θερμοκρασία είναι γενικά χα-
μηλότερη επί δυο εβδομάδες προ της ωορρηξί-
ας. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της ωορρη-
ξίας, αυξάνεται κατά 0,6°C και παραμένει σε αυ-
τό το επίπεδο έως ότου αρχίσει η εμμηνορρυσία.

Η θερμοκρασία του σώματος παραμένει σταθε-
ρή (ομοιόσταση) με τη βοήθεια του υποθαλάμου, 
που βρίσκεται στον μέσο εγκέφαλο. Η αύξηση 
της θερμοκρασίας του σώματος σε επίπεδα ανώ-
τερα του φυσιολογικού είναι πάντα παθολογικό 
φαινόμενο και οφείλεται είτε σε περίσσεια παρα-
γόμενης θερμότητας στον οργανισμό λόγω κά-
ποιου νοσήματος είτε σε αδυναμία του σώματος 
να αποβάλλει την επιπλέον θερμότητα λόγω ανε-
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Συνεχής Υψηλός πυρετός άνω των 
38°C, με διακύμανση μέσα στο 
24ωρο μέχρι 1°C.

Υφέσιμος Πυρετός του οποίου οι 
διακυμάνσεις του μέσα στο 
24ωρο υπερβαίνουν τον 1°C 
χωρίς να επανέρχεται σε 
φυσιολογικά επίπεδα.

Κυματοειδής Πυρετικά κύματα διάρκειας 
8-15 ημερών εναλλάσσονται με 
περιόδους απυρεξίας ανάλογης 
ή μικρότερης διάρκειας.

Διαλείπων Πυρετός που χαρακτηρίζεται 
από ταχεία ανύψωση της 
θερμοκρασίας στους 40-
41°C και πέφτει απότομα σε 
φυσιολογικά επίπεδα και 
μπορεί να επαναλαμβάνεται 
καθημερινά, κάθε 48 ώρες, ή 
και κάθε 72 ώρες.

Πυρέτιο ή 
δέκατα

Άνοδος της θερμοκρασίας 
κατά 0,5°C κυρίως κατά 
τις απογευματινές ώρες. 
Κυμαίνεται από 37,2° -37,6°C.

παρκούς λειτουργίας της ομοιόστασης. Η παθο-
λογική άνοδος της θερμοκρασίας στην πρώτη 
περίπτωση ονομάζεται πυρετός, ενώ στη δεύτε-
ρη περίπτωση ονομάζεται υπερθερμία. 

Ο πυρετός είναι η φυσιολογική αμυντική απά-
ντηση του σώματος σε κάποιον βλαπτικό παρά-
γοντα και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
διακρίνεται σε πέντε τύπους (Πίνακας 6.1). Ο πα-
ράγοντας αυτός είναι συνήθως κάποιος ιός ή μι-
κρόβιο που εισέρχεται στο αίμα. Κατά τη διάρκεια 
μιας λοίμωξης αυξάνεται η θερμοκρασία του σώ-
ματος, με άμεσο αποτέλεσμα την εκκίνηση της 
διαδικασίας ρύθμισης της κεντρικής θερμοκρα-
σίας σε υψηλότερα επίπεδα από τον υποθάλα-
μο. Στην παθογένεια του πυρετού στα λοιμώδη 
νοσήματα, σημαντικό ρόλο έχουν κάποιες πρω-
τεΐνες, που ονομάζονται κυτοκίνες. Οι κυτοκίνες 
όπως είναι οι ιντερλευκίνες, η ιντερφερόνη α και 
ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF),ρυθμίζουν 
ανοσιακές και αιμοποιητικές διεργασίες και εκλύ-

ονται κατά τη διάρκεια φλεγμονών. Τα ηλικιωμέ-
να άτομα καθώς και τα άτομα που πάσχουν από 
πολλά νοσήματα, εμφανίζουν μείωση ανταπόκρι-
σης του ανοσοποιητικού συστήματος, με ενδεχό-
μενο τη μη εμφάνιση πυρετού ακόμη και κατά τη 
διάρκεια σοβαρών λοιμώξεων και για αυτό πρέ-
πει να παρακολουθούνται στενά. Επιπρόσθετα, 
ορισμένα φάρμακα, όπως τα κορτικοστεροειδή, 
όταν λαμβάνονται συστηματικά, αλληλεπιδρούν 
με το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού με τέτοιο τρόπο, ώστε προκαλείται 
ελάττωση της ικανότητάς του να αμύνεται και να 
εμφανίζει πυρετό, ακόμη και επί σοβαρών λοιμώ-
ξεων.

Ωστόσο πολλές άλλες αιτίες μπορεί να προκα-
λέσουν πυρετό, όπως είναι οι ναρκωτικές ουσίες, 
ο καρκίνος, η έκθεση στη θερμότητα, ο τραυματι-
σμός, οι εγκεφαλικές βλάβες και οι νόσοι των εν-
δοκρινών αδένων. 

Η παθολογική αδυναμία του σώματος να απο-
βάλλει την επιπλέον θερμότητα μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα υψηλών περιβαλλοντικών θερμο-
κρασιών, κόπωσης λόγω ηλικίας, αφυδάτω -
σης, άσκησης σε θερμό περιβάλλον, λήψης 
φαρμάκων ή χρήσης ουσιών, όπως αμφεταμινών, 
κοκαΐνης, λυσεργικού οξέως, σαλικυλικών, λι-
θίου, αντιχολινεργικών, συμπαθητικομιμητικών, 
τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών, αναστολέων μο-
νοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ), υπερθυρεοειδισμού, 
φαιοχρωμοκυτώματος, εγκεφαλικών βλαβών. Η 
υπερθερμία είναι συστατικό στοιχείο του κακοή-
θους νευροληπτικού συνδρόμου μίας επικίνδυνης 
και σπάνιας παρενέργειας ορισμένων ψυχοφαρ-
μάκων, που χαρακτηρίζεται από σύγχυση, μυϊκή 
δυσκαμψία, πνευμονική συμφόρηση, ακούσιες κι-
νήσεις, άνοδο μυϊκών ενζύμων και πυρετό.

 › Ορισμοί Υποθερμίας με βάση 
τον Μηχανισμό Πρόκλησης 

Ως υποθερμία νοείται μία θερμοκρασία μικρό-
τερη των 35°C. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοπα-
θής τυχαία υποθερμία παρατηρείται σε ασθε-
νείς με φυσιολογική θερμορυθμιστική ικανότη-
τα, οι οποίοι όμως εμφανίζουν υποθερμία λόγω 
έκθεσης σε χαμηλή περιβαλλοντική θερμοκρα-
σία (όπως μακροχρόνια παραμονή σε ψυχρό πε-
ριβάλλον). 

Η δευτεροπαθής τυχαία υποθερμία εμφανίζεται 
σε ασθενείς με παραγωγή θερμότητας οφειλόμε-
νη σε παθολογικά αίτια, οι οποίοι εμφανίζουν υπο-

Τύποι πύρεΤού.πινακας 6.1
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θερμία μετά από έκθεση, σύντομης διάρκειας, σε 
χαμηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία (όπως σε 
ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, με μετατραυματι-
κές δυσλειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού Συ-
στήματος, με εγκεφαλοπάθεια του Wernike ή μετά 
από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από κα-
τανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών).

Η αστική υποθερμία αναφέρεται στην υποθερ-
μία των αστέγων που παρατηρείται συνήθως σε 
άτομα προχωρημένης ηλικίας οι οποίοι επανει-
λημμένως εκτίθενται σε χαμηλές περιβαλλο-
ντικές θερμοκρασίες λαμβάνοντας παράλληλα 
φάρμακα, ναρκωτικά ή αλκοόλ. 

Η χρόνια υποθερμία παρατηρείται σε ηλικιω-
μένους και αδύναμους ασθενείς οι οποίοι εμφα-
νίζουν εξασθενισμένη ή παθολογική παραγωγή 
θερμότητας. Οι ασθενείς αυτοί ζουν για μεγά-
λο χρονικό διάστημα σε μη θερμαινόμενο περι-
βάλλον, το οποίο προσδίδει στον οργανισμό τους 
μια χαμηλότερη του φυσιολογικού για την ηλικία 
τους θερμοκρασία, έχοντας τροποποιήσει το κα-
τώτερο όριο του θερμορρυθμιστικού κέντρου σε 
χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας. 

Τέλος, η θεραπευτική ή προκλητή υποθερμία 
εφαρμόζεται αυστηρά σε ιατρικό περιβάλλον και 
μάλιστα για θεραπευτικούς λόγους όπως είναι οι 
επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με χρήση εξωσω-
ματικής κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση ασθενών 
με κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή μετά από καρδιο-
πνευμονική αναζωογόνηση στη ΜΕΘ. 

 › Θερμόμετρα
Τα πρώτα θερμόμετρα ονομάστηκαν θερμοσκό-

πια από τους αρχαίους Έλληνες Ήρωνα και Φί-
λωνα που είχαν επινοήσει τα όργανα αυτά για τη 
λήψη της θερμοκρασίας. Ως νεότεροι εφευρέτες 
του σύγχρονου θερμομέτρου αναφέρονται πολ-
λοί.

Άλλοι το αποδίδουν στον Γαλιλαίο, άλλοι στον 
Βάκωνα και άλλοι στον Ολλανδό Φυσικό Drebbel 
που φέρεται να κατασκεύασε τέτοιο όργανο το 
1621. Επίσης, ο Ιταλός Σαντόριο ήταν ο πρώτος 
που σκέφθηκε να προσαρμόσει μια αριθμητική 
κλίμακα στο θερμοσκόπιο, η οποία είχε σαν πρα-
κτική αξία μόνο την επισήμανση θερμοκρασιακής 
διαφοράς, μιας και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε 
μονάδα και κλίμακα λήψης. Το 1709 ο Γερμανός 
Γκάμπριελ Φαρενάιτ (Fahrenheit) επινόησε ένα 
θερμοσκόπιο με οινόπνευμα, το οποίο αντικατέ-
στησε αργότερα με υδράργυρο (1714). Αυτό ήταν 
το πρώτο όργανο που έφερε το όνομα «θερμόμε-
τρο» και δε διέφερε σημαντικά από το σύγχρονο 
υδραργυρικό θερμόμετρο. Επινόησε την κλίμακα 
λήψης που φέρει το όνομά του, τη θερμοκρασια-
κή κλίμακα Φαρενάιτ (1724) προκειμένου να χρη-
σιμοποιηθεί στην καθημερινή πρακτική. Όπως 
συμβαίνει σε όλες τις κλίμακες λήψης, ο Φαρε-
νάιτ αυθαίρετα απέδωσε την τιμή 32 στο ση-
μείο που το νερό μετατρέπεται σε πάγο και την 
τιμή 212 στο σημείο που το νερό μετατρέπεται 
σε ατμό. Και για τις δύο τιμές απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι ότι τα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα 
σε ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θά-
λασσας. Το 1742 ο Σουηδός αστρονόμος Άντερς 
Κέλσιος (Anders Celsius) επινόησε μια εκατο-
ντάβαθμη κλίμακα. Επίσης, αυθαίρετα, απέδω-
σε στο σημείο πήξης του νερού την τιμή 0 και στο 
σημείο βρασμού την τιμή 100. Γι’ αυτό και η κλί-
μακά του ονομάστηκε «εκατοντάβαθμη» και πήρε 
το όνομά του μόλις το 1948 σε μια διεθνή σύνοδο 
του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών. Το 
1867 ο Βρετανός ιατρός Σερ Τόμας Άλμπατ (Sir 
Thomas Allbutt) επινόησε ένα θερμόμετρο, μια 
στένωση στο σωλήνα του οποίου εμπόδιζε την 
κάθοδο της υδραργυρικής στήλης στο δοχείο 
υποδοχής, όταν η θερμοκρασία κατέβαινε. Αυτό 
ήταν το πρώτο ιατρικό θερμόμετρο. 

 › Περιοχές Τοποθέτησης και 
Τύποι Θερμομέτρων

Για τη λήψη της θερμοκρασίας του σώματος χρησι-
μοποιούνται οι παρακάτω περιοχές του σώματος:Θερμόμετρο τυμπανικής μεμβράνης

   εικονα 6.1
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ύλικο

Θερμόμετρο τυμπανικής μεμβράνης. Περίβλημα μήλης μιας χρήσης. Μπλε στυλό.  Θερμομετρικό διάγραμμα.

εφαρμογή

Ενέργεια Αιτιολόγηση

1. Πλύνετε τα χέρια σας. Για την αποφυγή διασποράς των μικροοργανισμών 
προς τον ασθενή. 

2.  Ζητήστε από τον ασθενή να καθίσει αναπαυτικά 
με το κεφάλι προς το πλάι σε απόσταση από τον 
νοσηλευτή. Ενημερώστε τον για την διαδικασία.

Η επίτευξη συνεργασίας με τον ασθενή, 
διασφαλίζει την αποτελεσματική λήψη της 
θερμοκρασίας του τυμπανικού υμένα.

3. Ελέγξτε το αυτί για ορατή ύπαρξη κυψελίδας. Η ύπαρξη κυψελίδας μπορεί να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα της λήψης. Εάν υπάρχει κυψελίδα, 
απαιτείται απομάκρυνσή της πριν από τη 
θερμομέτρηση.

4.  Πάρτε τη συσκευή από τη βάση της χωρίς να πιέσετε 
το κουμπί έναρξης της λήψης και τοποθετήστε το 
κάλυμμα μιας χρήσης στην άκρη του θερμομέτρου.

Η χρήση καλυμμάτων μιας χρήσης αποτρέπει τη 
διασπορά μικροοργανισμών μεταξύ των ασθενών.

5.  Εάν είστε δεξιόχειρας, χρησιμοποιήστε το αριστερό 
χέρι για να τραβήξετε το πτερύγιο του αυτιού προς 
τα πάνω και πίσω προκειμένου να ευθειαστεί ο 
ακουστικός πόρος (Εικόνα Α.) Σε παιδιά κάτω των 
τριών ετών, τραβήξτε το πτερύγιο του αυτιού προς τα 
κάτω και πίσω. 

Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος 
λήψης χαμηλότερης θερμοκρασίας από την 
κανονική.

6.  Τοποθετήστε την άκρη του θερμόμετρου στο αυτί 
και πιέστε με το δάκτυλό σας το κουμπί έναρξης της 
λήψης.

Για να καταγραφεί η θερμοκρασία.

7.  Περιμένετε έως ότου ακουστεί ο ήχος καταγραφής 
της ανώτατης θερμοκρασίας.

Εξασφαλίζεται η σωστή καταγραφή της 
θερμοκρασίας.

8.  Ελέγξτε την καταγραφή της θερμοκρασίας στην 
οθόνη.

9.  Απομακρύνετε το θερμόμετρο από το αυτί του 
ασθενή και ενημερώστε τον για την ένδειξη.

Εξασφαλίζεται η καλή επικοινωνία με τον ασθενή.

10.  Πιέστε το κουμπί που απελευθερώνει το κάλυμμα 
ενώ κρατάτε το θερμόμετρο πάνω από το καλάθι 
των απορριμμάτων, και πιέστε το κουμπί λήξης για 
να κλείσει το θερμόμετρο.

Για να μην χρησιμοποιηθεί κατά λάθος σε 
άλλον ασθενή και γίνει διασπορά παθογόνων 
μικροοργανισμών μεταξύ των ασθενών.

11.  Αν δεν είστε σίγουρος για το αποτέλεσμα της 
λήψης, επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο αυτί ή 
στο ίδιο αφού περάσουν 2-3 λεπτά.

Για να επιβεβαιωθεί η τιμή που αναγράφεται με την 
πρώτη μέτρηση.

(συνεχίζεται)

ΔεξιοΤήΤα 6.1 λήψή θερμοκραςιας με θερμομεΤρο 
Τύμπανικής μεμβρανής
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ΔεξιοΤήΤα 6.1 λήψή θερμοκραςιας με θερμομεΤρο 
Τύμπανικής μεμβρανής

12. Πλύνετε τα χέρια. Η υγιεινή των χεριών προλαμβάνει τη διασπορά των 
μικροοργανισμών μεταξύ των ασθενών ή από τον 
ασθενή στον νοσηλευτή. 

13.  Καταγράψτε τη θερμοκρασία στο θερμομετρικό 
διάγραμμα με μπλε στυλό. Ενημερώστε τον 
γιατρό αν η τιμή της θερμοκρασίας δεν είναι 
φυσιολογική. Συγκρίνετε την τιμή που βρήκατε με 
τις προηγούμενες.

Η καταγραφή της τιμής αποτελεί στοιχείο  
τεκμηρίωσης για την παρακολούθηση της  
θερμοκρασίας του ασθενή.

παράδειγμα καταγραφής

ήμ/νία Ώρα

14/5/2014 08.00 Αξιολογήθηκε η θερμοκρασία σώματος με θερμόμετρο τυμπανικής 
μεμβράνης. Θερμοκρασία 39,6°C. Ο ασθενής παραπονείται για έντονο 
πονοκέφαλο συνοδευόμενο από ρίγος και κόπωση. Ενημερώθηκε ο 
γιατρός. Χορηγήθηκε παρακεταμόλη 500mg PO. 

14/5/2014  09:15 Ο πυρετός υποχώρησε στους 38°C.

 ■ Η κοιλότητα της μασχάλης. 
 ■ Η μηροβουβωνική πτυχή. 
 ■ Η στοματική κοιλότητα. 
 ■ Η τυμπανική μεμβράνη. 
 ■ Το ορθό. 
Σε ορισμένες από τις παραπάνω περιοχές διέρ-

χονται μεγάλα αγγεία (όπως μασχαλιαία και μη-
ριαία αρτηρία) και για το λόγο αυτό, επί πυρετού 
εφαρμόζονται ψυχρά επιθέματα με στόχο την τα-
χύτερη πτώση του πυρετού. 

Για τη λήψη της θερμοκρασίας χρησιμοποιείται 
κυρίως το θερμόμετρο της τυμπανικής μεμβρά-
νης, το ηλεκτρονικό θερμόμετρο και το θερμόμε-

τρο ορθού και δευτερευόντως το υδραργυρικό 
και το οινοπνευματικό θερμόμετρο. 

Από τις 3-4-2009 μπήκε σε εφαρμογή στην 
Ελλάδα η οδηγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς δι-
άθεσης 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 παρενέρ-
γειες μέχρι και μόνιμες καρδιαγγειακές και νε-
φρικές βλάβες. Η οδηγία εισάγει περιορισμούς 
διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων λή-
ψης που περιέχουν υδράργυρο, όπως θερμόμε-

Εικόνα Α. Τοποθέτηση του θερμομέτρου 
στον ακουστικό πόρο της ασθενούς 
τραβώντας το πτερύγιο του αυτιού προς τα 
άνω και πίσω.
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τρα και άλλα όργανα λήψης που προορίζονται για 
πώληση στο ευρύ κοινό (βαρόμετρα, σφυγμομα-
νόμετρα). Σκοπός της οδηγίας είναι η πρόληψη 
της εισόδου του υδραργύρου στη ροή αποβλή-
των και η εφαρμογή της αναμένεται να αποφέρει 
οφέλη για το περιβάλλον και, σε μακροπρόθεσμο 
επίπεδο, για την ανθρώπινη υγεία. 

 › Λήψη Θερμοκρασίας με Θερμόμετρο 
Τυμπανικής Μεμβράνης 

Η λήψη (Δεξιότητα 6.1) γίνεται στο αυτί και βα-
σίζεται στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Μετράται η 
εσωτερική θερμοκρασία του σώματος και η λήψη 
ολοκληρώνεται μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή τοποθέτηση 
του θερμόμετρου στο αυτί. Σε πολύ μικρά παιδιά 
ίσως υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή 
λόγω του μικρού μεγέθους του αυτιού τους, αλ-
λά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λήψεις 
μπορούν να είναι σωστές. Η ακρίβεια της λήψης 
της εσωτερικής θερμοκρασίας έχει πάρα πολύ 
μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία όπου 
υπάρχουν ασθενείς με μειωμένη άμυνα και ο πυ-
ρετός μπορεί να είναι η πρώτη ένδειξη μιας επι-
κίνδυνης και άμεσης απειλής για την υγεία τους. 
Διερευνώντας τη σημαντικότητα αυτή, μελετη-
τές από το Λίβερπουλ ανασκόπησαν 44 έρευνες 
που έγιναν μέχρι σήμερα σε περίπου 6.000 παι-
διά, προβαίνοντας στη σύγκριση της λήψης της 
εσωτερικής θερμοκρασίας με θερμόμετρο τυ-
μπανικής μεμβράνης και με υδραργυρικό θερ-
μόμετρο με λήψη από το ορθό. Τα αποτελέσμα-
τα των ερευνητών έδειξαν ότι οι λήψεις με το θερ-
μόμετρο της τυμπανικής μεμβράνης παρουσία-
ζαν μεγάλες διαφορές ακρίβειας σε σχέση με τη 
λήψη με το υδραργυρικό θερμόμετρο από το ορ-
θό, η οποία είναι και η πιο αποδεκτή μέθοδος λή-
ψης της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώμα-

τος. Ωστόσο, στην πορεία του χρόνου τα θερμό-
μετρα τυμπανικής μεμβράνης έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά και δείχνουν μεγάλη αξιοπιστία (Εικό-
να 6.1). 

 › Παράγοντες που Επηρεάζουν 
τη Θερμομέτρηση  από την 
Τυμπανική Μεμβράνη

Έχει αναφερθεί ότι οι μολύνσεις των αυτιών και η 
φλεγμονώδης αντίδραση που τις συνοδεύει, μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε ανακριβείς λήψεις τυμπανι-
κής θερμοκρασίας. Μελέτες υπολόγισαν  την επί-
δραση της ωτίτιδας στις τυμπανικές θερμοκρα-
σίες και βρέθηκε ελάχιστη απόκλιση της τάξης 
του (0,1°C). Μια απόκλιση αυτού του μεγέθους 
όμως δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο μεταβο-
λής της κατάστασης του ασθενή.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ικανή να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα της θερμολήψης από 
όλες τις οδούς με μεγαλύτερη έμφαση στις υψη-
λές θερμοκρασίες έναντι των χαμηλών. Δηλαδή 
μια υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (35°C) 
επηρεάζει περισσότερο το αποτέλεσμα λήψης σε 
σχέση με μια θερμοκρασία της τάξης των 18°C. 
Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν αποτελέσμα-
τα ερευνητικών μελετών, οι οποίες συμπεραίνουν 
ότι ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και το-
πικής θέρμανσης ή ψύξης ενός ατόμου ενδέχε-
ται να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων 
της θερμοκρασίας. Επομένως, σε αυτές τις περι-
πτώσεις, για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, μπορεί 
να χρειαστεί να επαναληφθούν οι λήψεις θερμο-
κρασίας τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την επιστρο-
φή σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατά τη λήψη της τυμπανικής θερμοκρασίας με 
θερμόμετρο υπέρυθρων ακτίνων θα πρέπει:

 ■ Να πραγματοποιείται τράβηγμα του αυτιού 
προκειμένου να ευθειάζεται ο έξω ακουστικός 

Η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προσαρμοσμένο από: Υφαντόπουλος, 2006. 

   εικονα 6.2


