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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1
Zωτικά Σημεία

EΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μερικές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη φροντίδα των ακόλουθων
ασθενών:

Ο Tyrone Jeffries, 5 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με θερμοκρασία 38.9οC.

Ο Toby White, 26 ετών, έχει ιστορικό άσθματος και αναπνέει με συχνότητα 32 αναπνοές το λεπτό.

Ο Carl Glatz, 58 ετών, έχει πρόσφατα αρχίσει τη λήψη φαρμάκων για τον έλεγχο της υπέρτασής του (υψηλής
αρτηριακής πίεσης).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Μετά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα πρέπει να μπορείτε να:

1. Αξιολογείτε τη θερμοκρασία του σώματος μέσω της
τυμπανικής, στοματικής, ορθικής, μασχαλιαίας και κρο-
ταφικής οδού.

2. Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία ενός νεογνού χρησι-
μοποιώντας συσκευή που ακτινοβολεί θερμότητα πάνω
από το κεφάλι του.

3. Εφαρμόζετε κουβέρτα ψύξης.
4. Αξιολογείτε τις περιφερικές σφύξεις με την ψηλάφηση.
5. Αξιολογείτε τις ώσεις στην κορυφή της καρδιάς με την

ακρόαση.

6. Αξιολογείτε τις περιφερικές σφύξεις με υπέρηχο
Doppler.

7. Αξιολογείτε την αναπνευστική συχνότητα.
8. Αξιολογείτε την αρτηριακή πίεση με την ακρόαση ή χρη-

σιμοποιώντας συσκευή αυτόματης μέτρησης της αρτη-
ριακής πίεσης.

9. Αξιολογείτε τη συστολική αρτηριακή πίεση χρησιμοποι-
ώντας υπέρηχο Doppler.

OΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

αναπνοή: η είσοδος και έξοδος αέρα στους πνεύμονες
και η χρησιμοποίηση οξυγόνου από τα κύτταρα του σώ-
ματος

άπνοια: απουσία αναπνοής
απυρεξία: μία κατάσταση στην οποία η θερμοκρασία του

σώματος δεν είναι αυξημένη
αρρυθμία: ανώμαλος καρδιακός ρυθμός
αρτηριακή πίεση: η δύναμη που ασκεί το αίμα στα τοιχώ-

ματα των αρτηριών

ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΑΠΕ): εξοπλι-
σμός απαραίτητος για την ελαχιστοποίηση ή την πρόλη-
ψη της έκθεσης σε μολυσματικά υλικά, ο οποίος
περιλαμβάνει γάντια, μπλούζες, μάσκες και προστατευτι-
κά γυαλιά

βραδυκαρδία: χαμηλή καρδιακή συχνότητα
βραδύπνοια: παθολογικά χαμηλή συχνότητα αναπνοών

27

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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28 ΜΕΡΟΣ I Βασικές Δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας

Τ α ζωτικά σημεία ενός ατόμου περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, τις σφύξεις, τις αναπνοές
και την αρτηριακή πίεση. Ο πόνος, ο οποίος συχνά θεωρείται το πέμπτο ζωτικό σημείο,
συζητείται στο Κεφάλαιο 10, Άνεση. Η παλμική οξυμετρία, η μη επεμβατική μέθοδος μέ-

τρησης του κορεσμού της οξυαιμοσφαιρίνης στο αρτηριακό αίμα, συχνά περιλαμβάνεται στη μέ-
τρηση των ζωτικών σημείων και συζητείται στο Κεφάλαιο 14, Οξυγόνωση. Η κατάσταση της υγείας
ενός ατόμου αντανακλάται σε αυτούς τους δείκτες λειτουργίας του σώματος. Μεταβολή στα ζωτι-
κά σημεία μπορεί να υποδηλώνει μεταβολή της κατάστασης υγείας.

Τα ζωτικά σημεία εκτιμώνται και συγκρίνονται με τις αποδεκτές φυσιολογικές τιμές και τις συ-
νήθεις τιμές του ασθενούς σε διάφορες καταστάσεις. Παραδείγματα κατάλληλων καταστάσεων
για τη μέτρηση των ζωτικών σημείων περιλαμβάνουν, και δεν περιορίζονται σε ελέγχους ρουτίνας
σε κλινικές και ιατρεία, στο σπίτι, κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, όταν χορηγούνται φάρμακα
που μπορούν να επηρεάσουν κάποιο από τα ζωτικά σημεία, πριν και μετά από διαγνωστικές και
χειρουργικές επεμβάσεις και σε επείγουσες καταστάσεις. Οι νοσηλευτές εκτιμούν τα ζωτικά ση-
μεία όσο συχνά το απαιτεί η κατάσταση του ασθενούς.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μέτρηση των ζωτικών σημείων και ακρίβεια στην ερμη-
νεία των ευρημάτων. Αν και η μέτρηση των ζωτικών σημείων μπορεί να ανατεθεί σε άλλα μέλη του
προσωπικού υγείας, είναι ευθύνη του νοσηλευτή να εξασφαλίζει την ακρίβεια των δεδομένων, την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και την αναφορά παθολογικών ευρημάτων. Στο κε-
φάλαιο αυτό παρουσιάζονται τεχνικές για τη μέτρηση καθενός από τα ζωτικά σημεία. Η Ανασκό-
πηση Βασικών Αρχών 1-1 παρουσιάζει τις φυσιολογικές διακυμάνσεις των ζωτικών σημείων που
σχετίζονται με την ηλικία. Η Ανασκόπηση Βασικών Αρχών 1-2 παραθέτει οδηγίες για τη μέτρηση
των ζωτικών σημείων σε βρέφη και παιδιά.

OΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ (συνέχεια)

διαστολική πίεση: η ελάχιστη πίεση που ασκείται στα τοι-
χώματα των αρτηριών, η οποία καταγράφεται όταν η
καρδιά βρίσκεται σε ηρεμία μεταξύ των κοιλιακών συ-
στολών

διάφραγμα: (του στηθοσκοπίου) μεγάλος, επίπεδος δί-
σκος στο στηθοσκόπιο που χρησιμοποιείται για την
ακρόαση ήχων υψηλής συχνότητας, όπως αναπνευστι-
κών ήχων

δύσπνοια: δύσκολη ή εργώδης αναπνοή
εισπνοή: ενεργητική εισαγωγή αέρα στους πνεύμονες
εκπνοή: αποβολή αέρα από τους πνεύμονες
εμπύρετο: μία κατάσταση στην οποία η θερμοκρασία του

σώματος είναι αυξημένη
εύπνοια: φυσιολογικές αναπνοές
ζωτικά σημεία: θερμοκρασία του σώματος, συχνότητα

σφύξεων και αναπνοών και αρτηριακή πίεση 
ήχοι Korotkoff: σειρά ήχων που αντιστοιχούν σε μεταβο-

λές της ροής του αίματος μέσω μίας αρτηρίας καθώς
μειώνεται η ασκούμενη πίεση

κώδωνας: (του στηθοσκοπίου) κοίλο, κάθετο τμήμα του
στηθοσκοπίου που χρησιμοποιείται για την ακρόαση
ήχων χαμηλής συχνότητας, όπως φυσημάτων

ορθόπνοια: τύπος δύσπνοιας στον οποίο η αναπνοή είναι
ευκολότερη όταν ο ασθενής είναι σε καθιστή ή όρθια θέ-
ση

ορθοστατική υπόταση: παροδική πτώση της αρτηριακής
πίεσης κατά την απότομη έγερση του ασθενούς από την
ύπτια ή καθιστή σε όρθια θέση

πίεση σφυγμού: η διαφορά μεταξύ συστολικής και δια-
στολικής πίεσης

πυρετός: αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω
από την ανώτερη φυσιολογική τιμή

συστολική πίεση: η υψηλότερη πίεση στα τοιχώματα των
αρτηριών όταν συσπώνται οι κοιλίες

ταχυκαρδία: αυξημένη καρδιακή συχνότητα
υπερπυρεξία: υψηλός πυρετός, πάνω από 41οC
υπέρταση: αρτηριακή πίεση υψηλότερη από την ανώτερη

φυσιολογική τιμή
υποθερμία: θερμοκρασία του σώματος χαμηλότερη από

την κατώτερη φυσιολογική τιμή
υπόταση: αρτηριακή πίεση χαμηλότερη από την κατώτερη

φυσιολογική τιμή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Zωτικά Σημεία 29

Ανασκόπηση Βασικών Αρχών 1-1

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

Σφύξεις Αναπνοές Αρτηριακή πίεση 
Ηλικία Θερμοκρασία (ο) (παλμοί/λεπτό) (αναπνοές/λεπτό) (mm Hg)

Νεογνό 36.8οC (98.2οF) (Μασχάλη) 80–180 30 – 60 73/55

1–3 έτη 37.7οC (99.9οF) (Ορθό) 80-140 20-40 90/55

6–8 έτη 37οC (98.6οF) (Στόμα) 75-120 15-25 95/75

10 έτη 37οC (98.6οF) (Στόμα) 75-110 15-25 102/62

Έφηβοι 37οC (98.6οF) (Στόμα) 60-100 15-20 102/80

Ενήλικες 37οC (98.6οF) (Στόμα) 60-100 12-20 120/80

>70 έτη 36οC (96.8οF) (Στόμα) 60-100 15-20 120/80

Ανασκόπηση Βασικών Αρχών 1-2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

• Λόγω του “παράγοντα του φόβου” στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, κρατήστε τη μέτρησή της τελευταία. Τα παιδιά
και τα βρέφη αρχίζουν συχνά να κλαίνε κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και αυτό μπορεί να επηρεάσει την
αξιολόγηση της συχνότητας των αναπνοών και των σφύξεων.

• Εκτελέστε όσο το δυνατόν περισσότερες μετρήσεις με το παιδί καθισμένο στην αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα του
ή σε μία καρέκλα δίπλα στο γονιό του.

• Αφήστε το παιδί να δει και να αγγίξει τα όργανα πριν αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε.
• Κάντε τη μέτρηση των ζωτικών σημείων παιχνίδι. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τυμπανικό θερμόμετρο που κάνει

ήχο σαν κελάηδημα, πείτε στο παιδί ότι ψάχνετε “πουλάκια” στο αυτί του. Κατά την ακρόαση των παλμών, πείτε στο
παιδί ότι αναζητείτε κάποιο άλλο ζώο.

• Εάν το παιδί έχει μαζί του μία κούκλα ή ένα λούτρινο ζωάκι, προσποιηθείτε ότι μετράτε τα ζωτικά σημεία της κούκλας
πρώτα. 

Δεξιότητα 1-1 Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας του Σώματος

Η θερμοκρασία του σώματος είναι η διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα της θερμότητας που παρά-
γεται από το σώμα και την ποσότητα της θερμότητας που αποβάλλεται στο περιβάλλον και μετρά-
ται σε βαθμούς Κελσίου (oC). Η θερμότητα παράγεται κατά τη διάρκεια μεταβολικών διεργασιών
στους εσωτερικούς ιστούς του σώματος, μεταφέρεται στην επιφάνεια του δέρματος με την κυκλο-
φορία του αίματος και στη συνέχεια αποβάλλεται στο περιβάλλον. Η θερμοκρασία του εσωτερικού
του σώματος είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία της επιφάνειας του σώματος και φυσιολογικά
διατηρείται σε επίπεδα μεταξύ 36.0οC και 37.5οC. Υπάρχουν ατομικές διακυμάνσεις στις θερμο-
κρασίες αυτές καθώς και φυσιολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις θερμοκρα-
σίες του εσωτερικού του σώματος να είναι χαμηλότερες νωρίς το πρωί και υψηλότερες αργά το
απόγευμα (Porth & Matfin, 2009).

Οι θερμοκρασίες διαφέρουν στις διάφορες περιοχές του σώματος^ οι κεντρικές θερμοκρασίες
(θερμοκρασίες του εσωτερικού του σώματος) είναι υψηλότερες από τις θερμοκρασίες της επιφά-
νειας του σώματος. Οι κεντρικές θερμοκρασίες μετρώνται στο τύμπανο ή το ορθό, αλλά μπορούν
επίσης να μετρηθούν στον οισοφάγο, την πνευμονική αρτηρία ή την ουροδόχο κύστη με επεμβατι-
κές μεθόδους μέτρησης. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας του σώματος μετρώνται στο στόμα
(υπογλωσσίως), τη μασχάλη και σε άλλες περιοχές της επιφάνειας του δέρματος.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι οργάνων και διαφορετικές μέθοδοι για τη μέ-
τρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Ορισμένοι τύποι θερμομέτρων παρουσιάζονται στην Εικό-
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Δεξιότητα 1-1 Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας του Σώματος (συνέχεια)

30 ΜΕΡΟΣ I Βασικές Δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας

να 1. Τα γυάλινα θερμόμετρα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται σε άτομα με διαταραχή του
επιπέδου συνείδησης ή σε βρέφη και μικρά παιδιά γιατί το γυαλί μπορεί να σπάσει. Για την πραγ-
ματοποίηση μίας ακριβούς μέτρησης, επιλέξτε την κατάλληλη θέση, το σωστό εξοπλισμό και το
κατάλληλο όργανο με βάση την κατάσταση του ασθενούς. Εάν η θερμοκρασία μετρηθεί σε άλλη
περιοχή εκτός του στόματος, σημειώστε τη θέση και το αποτέλεσμα της μέτρησης. Εάν δεν σημει-
ώνεται η θέση της μέτρησης, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι αυτή είναι το στόμα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν χρησιμοποιούνταν γυάλινα θερμόμετρα με
υδράργυρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Τα θερμόμετρα αυτά δεν χρησιμο-
ποιούνται πλέον στους χώρους υγείας με βάση τις τελευταίες συστάσεις ασφαλείας (U.S. Environ-
mental Protection Agency [EPA], 2009). Ωστόσο, οι ασθενείς πιθανόν να έχουν ακόμα
υδραργυρικά θερμόμετρα στο σπίτι και να συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν. Οι νοσηλευτές πρέπει
να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές συσκευές για τη μέτρηση της θερ-
μοκρασίας του σώματος και να περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του ασθενούς στη νοσηλευτική
φροντίδα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Ψηφιακό, γυάλινο ή ηλεκτρονικό θερμόμετρο, κατάλληλο για τη θέση στην οποία πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί

• Καλύμματα μίας χρήσεως
• Υδατοδιαλυτή ελαιώδης ουσία για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο ορθό
• Μη αποστειρωμένα γάντια, εάν χρειάζεται
• Πρόσθετος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΑΠΕ), εάν ενδείκνυται
• Χαρτομάντιλα, εάν χρειάζονται
• Μολύβι ή στυλό, χαρτί, συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής

ΕΙΚΟΝΑ 1
Τύποι θερμομέτρων. (Α) Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. (Β) Θερμόμετρο τυμπανικού υμένα. (Γ) Χάρτινο θερμόμετρο μίας χρήσεως^ οι κηλίδες αλλάζουν χρώμα
υποδεικνύοντας τη θερμοκρασία. (Δ) Θερμόμετρο κροταφικής αρτηρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Zωτικά Σημεία 31

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εάν ο ασθενής έχει πόνο στο αυτί, μη χρησιμοποιείτε το πάσχον αυτί για να μετρήσετε την τυμπανική
θερμοκρασία. Η μετακίνηση του τράγου του πτερυγίου μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσφορία. Εξε-
τάστε τον ασθενή για εκροή υγρού από το αυτί ή την ύπαρξη ουλών στον τυμπανικό υμένα. Οι κατα-
στάσεις αυτές μπορούν να δώσουν ανακριβή αποτελέσματα και να δημιουργήσουν προβλήματα στον
ασθενή. Ωστόσο, μία λοίμωξη του αυτιού ή η παρουσία κηρίου στον ακουστικό πόρο δεν επηρεάζουν
σημαντικά τα αποτελέσματα της μέτρησης με τυμπανικό θερμόμετρο. Εάν ο ασθενής κοιμάται με το
κεφάλι στραμμένο στη μία πλευρά, εισάγετε το τυμπανικό θερμόμετρο στο άλλο αυτί. Η θερμοκρα-
σία μπορεί να είναι αυξημένη στην πλευρά που ήταν πάνω στο μαξιλάρι, ειδικά εάν το μαξιλάρι είχε
πλαστικό κάλυμμα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε αυτί.

Αξιολογήστε τον ασθενή για να διασφαλίσετε ότι το διανοητικό επίπεδο είναι ακέραιο. Η μέτρηση
της θερμοκρασίας στο στόμα σε έναν ασθενή που δεν μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα εάν δαγκώσει το θερμόμετρο. Αξιολογήστε εάν ο ασθενής μπορεί να κλείσει
τα χείλη του γύρω από το θερμόμετρο^ εάν δεν μπορεί να το κάνει, η μέθοδος μέτρησης της θερμο-
κρασίας από το στόμα δεν ενδείκνυται. Επίσης, αυτός ο τρόπος μέτρησης αντενδείκνυται σε ασθε-
νείς με παθήσεις της στοματικής κοιλότητας και σε εκείνους που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική
επέμβαση στη μύτη ή το στόμα. Ρωτήστε τον ασθενή εάν έχει πρόσφατα καπνίσει, εάν μασούσε τσί-
χλα ή εάν έφαγε ή ήπιε αμέσως πριν από τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Εάν έχει συμβεί οτιδήποτε
από αυτά, περιμένετε να περάσουν 30 λεπτά πριν από τη μέτρηση της θερμοκρασίας από το στόμα
λόγω της πιθανής άμεσης επίδρασης στη θερμοκρασία του ασθενούς. Η ταχύπνοια και η βραδύ-
πνοια μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα (Higgins, 2008^ Quatrara, και συν., 2007).

Εάν πρόκειται να μετρήσετε τη θερμοκρασία από το ορθό, ελέγξτε πρώτα την τελευταία μέ-
τρηση αιμοπεταλίων του ασθενούς. Μην εισάγετε θερμόμετρο στο ορθό ασθενούς με χαμηλό
αριθμό αιμοπεταλίων. Το ορθό είναι ιδιαίτερα αγγειοβριθές και η εισαγωγή ενός θερμομέτρου
μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Η μέτρηση της θερμοκρασίας από το ορθό αντενδείκνυται σε
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ορθό ή σε ασθενείς με διάρροια ή
νόσο του ορθού. Η εισαγωγή ενός θερμομέτρου στο ορθό μπορεί να επιβραδύνει την καρδιακή
συχνότητα λόγω διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου^ επομένως, η μέτρηση της θερμοκρα-
σίας του ορθού σε ασθενείς με καρδιακές παθήσεις ή μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση αν-
τενδείκνυται σε ορισμένα ιδρύματα.

Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας στη μασχάλη, αξιολογήστε την ικανότητα του ασθενούς
να κρατήσει προσκολλημένο το βραχίονα στο σώμα του. Πιθανόν να πρέπει να βοηθήσετε κρατών-
τας το χέρι του ασθενούς για να διασφαλίσετε ακριβή μέτρηση.

Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας της κροταφικής αρτηρίας, αξιολογήστε για πιθανά καλύμ-
ματα της κεφαλής. Οτιδήποτε καλύπτει την περιοχή, όπως καπέλο, τρίχες, περούκα ή επίδεσμοι,
μονώνει την περιοχή με αποτέλεσμα ψευδώς αυξημένα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείτε για τη μέ-
τρηση μόνο την πλευρά που είναι εκτεθειμένη στο περιβάλλον. Μη μετράτε τη θερμοκρασία της
κροταφικής αρτηρίας πάνω από ουλώδη ιστό, ανοικτές βλάβες ή εγκαύματα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Προσδιορίστε τους παράγοντες που σχετίζονται με τη νοσηλευτική διάγνωση με βάση την πα-
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ρούσα κατάσταση του ασθενούς. Κατάλληλες νοσηλευτικές διαγνώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Κίνδυνος για Τραύμα • Κίνδυνος για Διαταραγμένη Θερμοκρασία του Σώματος
• Υπερθερμία • Αναποτελεσματική Θερμορύθμιση
• Υποθερμία

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η αναμενόμενη έκβαση που πρέπει να επιτευχθεί όταν εκτελείται αξιολόγηση της θερμοκρα-
ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ σίας του ασθενούς είναι η μέτρησή της να είναι ακριβής χωρίς κάποια βλάβη και με ελάχιστη δυ-
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ σφορία εκ μέρους του ασθενούς. Άλλες εκβάσεις μπορεί να είναι κατάλληλες ανάλογα με τη νο-

σηλευτική διάγνωση του ασθενούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Eνέργεια Aιτιολόγηση

1. Ελέγξτε την ιατρική οδηγία ή το σχέδιο νοσηλευτικής
φροντίδας για τη συχνότητα και την οδό μέτρησης της
θερμοκρασίας. Συχνότερες μετρήσεις μπορεί να απαι-

Η αξιολόγηση και μέτρηση των ζωτικών σημείων σε κατάλλη-
λα χρονικά διαστήματα παρέχουν σημαντικά στοιχεία για την
κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Η παρουσία του απαι-

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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τούνται με βάση την κρίση του νοσηλευτή. Ο απαιτούμε-
νος εξοπλισμός πρέπει να μεταφέρεται δίπλα στο κρεβάτι
του ασθενούς.

2. Εκτελέστε υγιεινή των χεριών και φορέστε τον
ΑΠΕ, εάν ενδείκνυται.

3. Αναγνωρίστε τον ασθενή.

4. Κλείστε τις κουρτίνες γύρω από το κρεβάτι και την πόρτα
του δωματίου, εάν είναι δυνατό. Συζητήστε τη διαδικασία
με τον ασθενή και αξιολογήστε την ικανότητά του να βοη-
θήσει στη διαδικασία.

5. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό ή ψηφιακό θερμόμετρο
λειτουργεί.

6. Φορέστε γάντια, εάν ενδείκνυται.

7. Επιλέξτε την κατάλληλη θέση με βάση τα δεδομένα της
προηγούμενης αξιολόγησης.

8. Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω για
τον κατάλληλο τύπο θερμομέτρου.

9. Όταν η μέτρηση ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τα γάν-
τια, εάν φοράτε. Αφαιρέστε τον πρόσθετο ΑΠΕ,
εάν χρησιμοποιήθηκε. Εκτελέστε υγιεινή των χε-
ριών.

Μέτρηση της Θερμοκρασίας Τυμπανικού Υμένα
10. Εάν απαιτείται, πιέστε το κουμπί “on” και περιμένετε έως

ότου εμφανιστεί η ένδειξη “ready” στο θερμόμετρο (Εικό-
να 2).

11. Εφαρμόστε το κάλυμμα μίας χρήσεως πάνω στον τυμπα-
νικό ανιχνευτή.

τούμενου εξοπλισμού δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς εξοι-
κονομεί χρόνο και ενέργεια. Η τακτοποίηση των αντικειμένων
σε μικρή απόσταση είναι βολική, εξοικονομεί χρόνο και διευ-
κολύνει τις κινήσεις και ενέργειες του νοσηλευτή.

Η υγιεινή των χεριών και ο ΑΠΕ περιλαμβάνουν τη διασπορά
των μικροοργανισμών. Ο ΑΠΕ απαιτείται με βάση τις προφυ-
λάξεις σε σχέση με τον τρόπο μετάδοσης.

Η αναγνώριση του ασθενούς διασφαλίζει ότι ο σωστός
ασθενής λαμβάνει την παρέμβαση και προλαμβάνει πιθανά
λάθη.

Αυτό εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς. Η επεξήγη-
ση της διαδικασίας μειώνει το άγχος και διευκολύνει τη συνερ-
γασία. Ο διάλογος ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ασθενούς
και επιτρέπει την εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα.

Ένα θερμόμετρο που δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να δώσει
λανθάσμενο αποτέλεσμα.

Τα γάντια αποτρέπουν την επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά.
Γάντια δεν απαιτούνται συνήθως σε μέτρηση της θερμοκρα-
σίας στο στόμα, τη μασχάλη ή τον ακουστικό πόρο, εκτός εάν
αναμένεται επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά. Γάντια πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε μέτρηση της θερμοκρασίας στο ορθό.

Αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια και ακρίβεια της μέτρησης.

Η κατάλληλη αφαίρεση του ΑΠΕ μειώνει τον κίνδυνο μετάδο-
σης λοιμώξεων και επιμόλυνσης άλλων αντικειμένων. Η υγιει-
νή των χεριών προλαμβάνει τη διασπορά μικροοργανισμών.

Για να λειτουργήσει σωστά, το θερμόμετρο πρέπει πρώτα να
ανοίξει και να προθερμανθεί.

Η χρήση καλυμμάτων μίας χρήσεως αποτρέπει τη διασπορά
μικροοργανισμών.

Eνέργεια Aιτιολόγηση

ΕΙΚΟΝΑ 2
Άνοιγμα του θερμομέτρου και αναμονή της ένδειξης ότι είναι έτοιμο.
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12. Εισάγετε με ήπιες κινήσεις τον ανιχνευτή στον έξω ακου-
στικό πόρο ασκώντας ελαφρά αλλά σταθερή πίεση με
τρόπο ώστε το θερμόμετρο να σχηματίζει γωνία με την
κάτω γνάθο του ασθενούς (Εικόνα 3). Τραβήξτε το πτερύ-
γιο του ωτός προς τα πάνω και πίσω ώστε να ευθειάσετε
τον ακουστικό πόρο σε έναν ενήλικα.

13. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κατάλληλο
κουμπί. Η μέτρηση εμφανίζεται άμεσα (συνήθως μέσα σε
2 δευτερόλεπτα). Σημειώστε τη θερμοκρασία.

14. Απορρίψτε το κάλυμμα του ανιχνευτή σε κατάλληλο δοχείο
πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσής του ή χρησιμοποι-
ήστε το δακτύλιο του καλύμματος για να το αφαιρέσετε
(Εικόνα 4). Τοποθετήστε το θερμόμετρο στο φορτιστή του,
εάν είναι απαραίτητο.

Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας Στόματος
15. Βγάλτε το θερμόμετρο από τη συσκευή φόρτισης και

αφαιρέστε τον ανιχνευτή από τη μονάδα καταγραφής.

16. Καλύψτε τον ανιχνευτή του θερμομέτρου με κάλυμμα
μίας χρήσεως και πιέστε το έως ότου ακουστεί ο χαρα-
κτηριστικός ήχος (Εικόνα 5).

Εάν ο ανιχνευτής δεν εισαχθεί σωστά, η θερμοκρασία του
ασθενούς μπορεί να μετρηθεί χαμηλότερη από την πραγματι-
κή.

Το ψηφιακό θερμόμετρο πρέπει να ενεργοποιείται για να κα-
ταγράψει τη θερμοκρασία.

Η απόρριψη του καλύμματος του ανιχνευτή διασφαλίζει ότι
δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί κατά λάθος σε άλλον
ασθενή. Η κατάλληλη απόρριψη προλαμβάνει τη διασπορά
μικροοργανισμών. Εάν απαιτείται, το θερμόμετρο πρέπει να
παραμένει στο φορτιστή ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποι-
ηθεί ανά πάσα στιγμή.

Η ηλεκτρονική μονάδα πρέπει να μεταφέρεται στο δωμάτιο
του ασθενούς για την αξιολόγηση της θερμοκρασίας του. Σε
μερικά μοντέλα, αφαιρώντας τον ανιχνευτή η συσκευή ανοί-
γει αυτόματα.

Η χρήση καλύμματος μίας χρήσεως προλαμβάνει την επιμό-
λυνση του ανιχνευτή του θερμομέτρου.

Eνέργεια Aιτιολόγηση

ΕΙΚΟΝΑ 3
Θερμόμετρο στον ακουστικό πόρο ασθενούς με το πτερύγιο του ωτός τρα-
βηγμένο προς τα πάνω και πίσω.

ΕΙΚΟΝΑ 4
Απόρριψη του καλύμματος του ανιχνευτή.

ΕΙΚΟΝΑ 5
Τοποθέτηση καλύμματος στον ανιχνευτή του θερμομέτρου.

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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17. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή κάτω από τη γλώσσα του
ασθενούς στον οπίσθιο υπογλώσσιο θύλακα (Εικόνα 6).
Ζητήστε από τον ασθενή να κλείσει τα χείλη του γύρω
από τον ανιχνευτή.

18. Συνεχίστε να κρατάτε τον ανιχνευτή έως ότου ακούσετε
ένα χαρακτηριστικό ήχο (Εικόνα 7). Σημειώστε την ένδει-
ξη του θερμομέτρου.

19. Αφαιρέστε τον ανιχνευτή από το στόμα του ασθενούς.
Απορρίψτε το κάλυμμα του ανιχνευτή κρατώντας τον πά-
νω από το κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων και πιέζοντας
το κουμπί απελευθέρωσής του (Εικόνα 8).

20. Επιστρέψτε τον ανιχνευτή του θερμομέτρου στο χώρο
αποθήκευσης. Επαναφέρετε την ηλεκτρονική μονάδα στη
συσκευή φόρτισης, εάν απαιτείται.

Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας Ορθού
21. Προσαρμόστε το κρεβάτι στο κατάλληλο ύψος, συνήθως

στο ύψος των αγκώνων του φροντιστή (VISN 8 Patient Sa-
fety Center, 2009). Φορέστε μη αποστειρωμένα γάντια.

22. Βοηθήστε τον ασθενή να ξαπλώσει σε πλάγια θέση. Με-
τακινήστε τα κλινοσκεπάσματα με τρόπο ώστε να εκτίθεν-
ται μόνο οι γλουτοί.

23. Αφαιρέστε τον ορθικό ανιχνευτή από τη μονάδα καταγρα-
φής του ηλεκτρονικού θερμομέτρου. Εφαρμόστε στον
ανιχνευτή κάλυμμα μίας χρήσεως και πιέστε το στη θέση
του έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (Εικόνα
9).

Όταν ο ανιχνευτής βρίσκεται στον οπίσθιο υπογλώσσιο θύλα-
κα, είναι σε επαφή με αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κοντά
στην επιφάνεια.

Εάν παραμείνει χωρίς υποστήριξη, το βάρος του ανιχνευτή
τον εκτρέπει από τη σωστή του θέση. Το ηχητικό σήμα υπο-
δεικνύει ότι η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί. Το ηλεκτρονικό
θερμόμετρο παρέχει ψηφιακή ένδειξη της μετρούμενης θερ-
μοκρασίας.

Η απόρριψη του καλύμματος του ανιχνευτή εξασφαλίζει ότι
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος σε άλλο ασθε-
νή. Η σωστή απόρριψη προλαμβάνει τη μετάδοση μικροορ-
γανισμών.

Το θερμόμετρο πρέπει να επαναφορτίζεται για μελλοντική
χρήση. Εάν χρειάζεται, πρέπει να παραμένει στο φορτιστή
ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Η ρύθμιση του κρεβατιού στο κατάλληλο ύψος αποτρέπει
την άσκηση επιπλέον πίεσης στη σπονδυλική στήλη και τους
μύες. Τα γάντια προλαμβάνουν την επαφή με μολυσματικά
υλικά και σωματικά υγρά.

Η κατάκλιση στο πλάι βοηθάει το νοσηλευτή να έχει εικόνα
των γλουτών. Η έκθεση μόνο των γλουτών κρατάει τον ασθε-
νή ζεστό και συμβάλλει στη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του.

Η χρήση καλύμματος προλαμβάνει την επιμόλυνση του θερ-
μομέτρου.

ΕΙΚΟΝΑ 6
Εισαγωγή του θερμομέτρου κάτω από τη γλώσσα, στον οπίσθιο υπογλώσ-
σιο θύλακα.

ΕΙΚΟΝΑ 7
Κράτημα του ανιχνευτή στο στόμα του ασθενούς.

Eνέργεια Aιτιολόγηση
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24. Εφαρμόστε υδατοδιαλυτή ελαιώδη (λιπαντική) ουσία σε
περίπου 2.5 cm του ανιχνευτή (Εικόνα 10).

25. Καθησυχάστε τον ασθενή. Διαχωρίστε τους γλουτούς
έως ότου ο σφιγκτήρας του πρωκτού είναι ορατός.

26. Εισάγετε τον ανιχνευτή του θερμομέτρου μέσα στον πρω-
κτό κατά περίπου 4 cm στους ενήλικες ή 2.5 cm στα παι-
διά.

Η ελαιώδης ουσία μειώνει την τριβή και διευκολύνει την εισα-
γωγή του ανιχνευτή ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ερεθι-
σμού ή κάκωσης του βλεννογόνου του ορθού.

Εάν δεν τοποθετηθεί άμεσα στο άνοιγμα του πρωκτού, ο ανι-
χνευτής του θερμομέτρου μπορεί να προκαλέσει κάκωση σε
παρακείμενους ιστούς ή δυσφορία.

Το βάθος εισαγωγής του ανιχνευτή πρέπει να προσαρμόζεται
με βάση την ηλικία του ασθενούς. Η θερμοκρασία του ορθού
δεν μετράται συνήθως στα βρέφη, αλλά μπορεί να ενδείκνυ-
ται. Ανατρέξτε στις Ειδικές Επισημάνσεις στη συνέχεια της
δεξιότητας αυτής.

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

Eνέργεια Aιτιολόγηση

ΕΙΚΟΝΑ 8
Πίεση του κουμπιού για την απόρριψη του καλύμματος.

ΕΙΚΟΝΑ 9
Αφαίρεση του κατάλληλου ανιχνευτή και εφαρμογή του καλύμματος μίας
χρήσεως.

ΕΙΚΟΝΑ 10
Εφαρμογή ελαιώδους ουσίας στην άκρη του θερμομέτρου.

ΕΙΚΟΝΑ 11
Εισαγωγή του θερμομέτρου στον πρωκτό.
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27. Κρατήστε τον ανιχνευτή στη θέση του έως ότου ακούσε-
τε το χαρακτηριστικό ήχο, στη συνέχεια αφαιρέστε προ-
σεκτικά τον ανιχνευτή. Σημειώστε την ένδειξη στην
οθόνη.

28. Απορρίψτε το κάλυμμα του ανιχνευτή κρατώντας τον πά-
νω από ένα δοχείο απορριμμάτων και πιέζοντας το κουμ-
πί απελευθέρωσής του.

29. Με χαρτί τουαλέτας σκουπίστε τον πρωκτό από κόπρανα
ή υπολείμματα της ελαιώδους ουσίας. Απορρίψτε το χαρ-
τί. Αφαιρέστε τα γάντια και απορρίψτε τα.

30. Σκεπάστε τον ασθενή και βοηθήστε τον να επανέλθει σε
άνετη θέση.

31. Χαμηλώστε το ύψος του κρεβατιού^ ανυψώστε τα πλαϊνά
κάγκελα, εάν χρειάζεται.

32. Επαναφέρετε το θερμόμετρο στη συσκευή φόρτισης.

Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας Μασχάλης
33. Μετακινήστε τα ενδύματα του ασθενούς για να αποκαλύ-

ψετε μόνο τη μασχάλη (Εικόνα 12).

34. Αφαιρέστε τον ανιχνευτή από τη μονάδα καταγραφής του
ηλεκτρονικού θερμομέτρου. Τοποθετήστε κάλυμμα μίας
χρήσεως πιέζοντας και ασφαλίζοντάς το.

35. Τοποθετήστε το άκρο του ανιχνευτή στο κέντρο της μα-
σχάλης (Εικόνα 13). Κατεβάστε το χέρι του ασθενούς και
ζητήστε του να το κρατήσει κοντά στο σώμα του.

36. Κρατήστε τον ανιχνευτή στη θέση του έως ότου ακούσε-
τε το χαρακτηριστικό ήχο και στη συνέχεια αφαιρέστε τον
προσεκτικά. Σημειώστε τη θερμοκρασία.

37. Σκεπάστε τον ασθενή και βοηθήστε τον να λάβει άνετη θέση.

38. Απορρίψτε το κάλυμμα του ανιχνευτή κρατώντας τον πά-
νω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων και πιέζον-
τας το κουμπί απελευθέρωσής του.

Εάν παραμείνει χωρίς στήριξη, η μετακίνηση του ανιχνευτή
στο ορθό μπορεί να προκαλέσει βλάβη και/ή δυσφορία. Το
ηχητικό σήμα υποδηλώνει ότι η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί.
Το ηλεκτρονικό θερμόμετρο παρέχει ψηφιακή ένδειξη της με-
τρούμενης θερμοκρασίας.

Η κατάλληλη απόρριψη του καλύμματος του ανιχνευτή μει-
ώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροοργανισμών.

Το σκούπισμα συμβάλλει στην καθαριότητα. Η απόρριψη του
χαρτιού αποτρέπει τη μετάδοση μικροοργανισμών.

Εξασφαλίζει την άνεση του ασθενούς.

Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην ασφάλεια του ασθε-
νούς.

Το θερμόμετρο πρέπει να επαναφορτίζεται για μελλοντική
χρήση.

Η μασχάλη πρέπει να αποκαλύπτεται για την τοποθέτηση του
θερμομέτρου. Η αποκάλυψη μόνο της μασχάλης κρατάει τον
ασθενή ζεστό και συμβάλλει στη διατήρηση της αξιοπρέπει-
άς του.

Η χρήση καλύμματος προλαμβάνει την επιμόλυνση του ανι-
χνευτή του θερμομέτρου.

Η βαθύτερη περιοχή της μασχάλης παρέχει την πλέον ακριβή
μέτρηση^ η κάλυψη του ανιχνευτή με δερματική επιφάνεια
παρέχει πιο αξιόπιστη μέτρηση.

Τα θερμόμετρα μασχάλης πρέπει να διατηρούνται στη θέση
τους για την πραγματοποίηση ακριβούς μέτρησης.

Εξασφαλίζει την άνεση του ασθενούς.

Η απόρριψη του καλύμματος του ανιχνευτή διασφαλίζει ότι
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος σε άλλον ασθε-
νή.

Eνέργεια Aιτιολόγηση

ΕΙΚΟΝΑ 12
Αποκάλυψη της μασχάλης για την αξιολόγηση της θερμοκρασίας.

ΕΙΚΟΝΑ 13
Τοποθέτηση του θερμομέτρου στο κέντρο της μασχάλης.
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39. Χαμηλώστε το ύψος του κρεβατιού και ανασηκώστε τα
πλαϊνά κάγκελα, εάν χρειάζεται. Αφήστε τον ασθενή κα-
θαρό και άνετο.

40. Επαναφέρετε το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στη συσκευή
φόρτισης.

Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας Κροταφικής 
Αρτηρίας
41. Απομακρύνετε τα μαλλιά του ασθενούς από την περιοχή

της κροταφικής αρτηρίας.

42. Τοποθετήστε κάλυμμα μιας χρήσεως στον ανιχνευτή.

43. Κρατήστε το θερμόμετρο όπως ένα τηλεχειριστήριο, με
τον αντίχειρά σας στο κόκκινο κουμπί με την ένδειξη
‘ON’. Τοποθετήστε την κεφαλή του ανιχνευτή στο κέντρο
του μετώπου, με το σώμα του οργάνου προς τα πλάγια
(όχι ευθεία και κάτω), ώστε να μην είναι στο πρόσωπο του
ασθενούς (Εικόνα 14).

44. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ΟΝ και κρατήστε το στη
θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης.

45. Γλιστρήστε αργά τον ανιχνευτή κατά μήκος του μετώπου,
στη μέση γραμμή έως τα όρια του τριχωτού (Εικόνα 15).
Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος κλικ από το θερ-
μόμετρο^ γρήγορο κλικ υποδηλώνει αυξημένη θερμοκρα-
σία, ενώ αργό κλικ σημαίνει ότι το όργανο δεν ανιχνεύει
αυξημένη θερμοκρασία.

46. Απομακρύνετε τα μαλλιά από το αυτί αποκαλύπτοντας
την περιοχή του αυχένα κάτω από το λοβό του αυτιού.
Απομακρύνετε τον ανιχνευτή από το μέτωπο και ακουμ-
πήστε τον στον αυχένα ακριβώς πίσω από το λοβό του
αυτιού, στο βοθρίο ακριβώς κάτω από τη μαστοειδή από-
φυση (Εικόνα 16).

47. Αφήστε το κουμπί και διαβάστε την ένδειξη του θερμομέ-
τρου.

Το χαμηλό ύψος του κρεβατιού και τα πλαϊνά κάγκελα συμ-
βάλλουν στην ασφάλεια του ασθενούς.

Το θερμόμετρο πρέπει να επαναφορτίζεται για μελλοντική
χρήση.

Οτιδήποτε καλύπτει την περιοχή, όπως μαλλιά, περούκα ή
επίδεσμοι, τη μονώνει, με αποτέλεσμα ψευδώς αυξημένα
αποτελέσματα. Μετρήστε μόνο την περιοχή της κεφαλής που
έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον.

Η χρήση καλύμματος προλαμβάνει την επιμόλυνση του ανι-
χνευτή του θερμομέτρου.

Διευκολύνει τη χρήση της συσκευής και την ανάγνωση της
ένδειξης. Το κράτημα του οργάνου ευθεία και κάτω μπορεί
να είναι ενοχλητικό για τον ασθενή, ειδικά για νεαρούς ασθε-
νείς και/ή ασθενείς με διαταραχή της διανοητικής κατάστα-
σης.

Στη μέση γραμμή του μετώπου, η κροταφική αρτηρία βρίσκε-
ται 2 mm κάτω από το δέρμα^ στα πλάγια του προσώπου η
κροταφική αρτηρία βρίσκεται πολύ βαθύτερα. Η μέτρηση
στην περιοχή αυτή θα οδηγούσε σε ψευδώς χαμηλά αποτε-
λέσματα.

Ο ιδρώτας προκαλεί ψύξη του δέρματος στο μέτωπο λόγω
εξάτμισης, οδηγώντας πιθανότατα σε ψευδώς χαμηλά αποτε-
λέσματα. Κατά την εφίδρωση, η περιοχή της κεφαλής πίσω
από το λοβό του αυτιού εμφανίζει αυξημένη ροή αίματος
απαραίτητη για την αρτηριακή μέτρηση^ πρόκειται για διπλό
έλεγχο του θερμομέτρου (Exergen, 2007).

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

Eνέργεια Aιτιολόγηση

ΕΙΚΟΝΑ 14
Τοποθέτηση του ανιχνευτή του θερμομέτρου στο κέντρο του μετώπου.

ΕΙΚΟΝΑ 15
Σύρσιμο του ανιχνευτή κατά μήκος του μετώπου έως τα όρια του τριχωτού.
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48. Κρατήστε το θερμόμετρο πάνω από ένα δοχείο απορριμ-
μάτων. Πιέστε μαλακά το κάλυμμα του ανιχνευτή με τον
αντίχειρά σας ενάντια στο κεντρικό άκρο του για να το
απορρίψετε.

49. Το όργανο θα κλείσει αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα ή
πιέστε και αφήστε το κουμπί ισχύος.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Οι αναμενόμενες εκβάσεις επιτυγχάνονται όταν η θερμοκρασία του ασθενούς μετράται με ακρί-
βεια χωρίς τραυματισμό και ο ασθενής βιώνει ελάχιστη δυσφορία.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Κατευθυντήριες Οδηγίες Καταγράψτε τη θερμοκρασία σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικό αρχείο. Αναφέρετε τα παθολογικά ευρή-

ματα στο κατάλληλο άτομο. Αναφέρετε τη θέση της μέτρησης εάν δεν είναι το στόμα.

Υπόδειγμα Τεκμηρίωσης

ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ • Η μετρούμενη θερμοκρασία είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αναμενόμενη με βάση την 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  αξιολόγησή σας: Μετρήστε ξανά τη θερμοκρασία με διαφορετικό θερμόμετρο. Το θερμόμετρο 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ μπορεί να μην είναι σωστά βαθμονομημένο (calibrated). Εάν χρησιμοποιείται τυμπανικό θερμό-
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ μετρο, τα αποτελέσματα της μέτρησης θα είναι χαμηλότερα εάν δεν το εισάγετε βαθιά μέσα

στον ακουστικό πόρο.
• Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας ορθού, ο ασθενής αναφέρει ζάλη ή λιποθυμάει: Αφαιρέστε

αμέσως το θερμόμετρο. Μετρήστε άμεσα την αρτηριακή πίεση και την καρδιακή συχνότητα του
ασθενούς. Ειδοποιήστε το γιατρό. Μην προσπαθήσετε να μετρήσετε ξανά τη θερμοκρασία ορ-
θού στον ασθενή αυτό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Γενικές Επισκοπήσεις • Όταν χρησιμοποιείτε τυμπανικό θερμόμετρο, βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον ανιχνευτή μέσα στον

ακουστικό πόρο αρκετά σφιχτά ώστε να σφραγίζετε το άνοιγμα εξασφαλίζοντας ακριβή μέτρη-
ση.

• Τα μη υδραργυρικά γυάλινα θερμόμετρα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις θερμοκρασίας
από το στόμα έχουν συνήθως μακρείς, λεπτούς βολβούς. Εκείνα για μετρήσεις από το ορθό
έχουν αμβλύ βολβό για την πρόληψη τραυματισμού. Βλέπε το Πλαίσιο Παραλλαγή της Δεξιότη-
τας για πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της θερμοκρασίας με μη υδραργυρικό γυάλινο
θερμόμετρο.

Η απόρριψη του καλύμματος εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί κατά λάθος σε άλλον ασθενή.

Κλείνει το θερμόμετρο.

Eνέργεια Aιτιολόγηση

ΕΙΚΟΝΑ 16
Επαφή του ανιχνευτή σε σημείο πίσω από το αυτί.

10/20/12 08:00 Αξιολογήθηκε η τυμπανική θερμοκρασία. Θερμοκρασία 39.2οC. Ο ασθενής πα-
ραπονείται ότι έχει έντονη κεφαλαλγία^ δεν αναφέρει ρίγος, κακουχία. Ο γιατρός ενημερώθη-
κε. Εδόθη οδηγία να χορηγηθούν 650 mg PO ακεταμινοφαίνη τώρα. Σπιρόμετρο εξάσκησης
της αναπνοής x 10 ανά 2 ώρες.

M. Evans, RN
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• Οι θερμοκρασίες μασχάλης είναι κατά κανόνα περίπου ένα βαθμό χαμηλότερες από τις θερμο-
κρασίες στόματος^ οι θερμοκρασίες ορθού είναι κατά κανόνα περίπου ένα βαθμό υψηλότερες.

• Εάν ο ασθενής κάπνισε, μάσησε τσίχλα ή κατανάλωσε ζεστή ή κρύα τροφή ή υγρά πρόσφατα,
περιμένετε 30 λεπτά πριν μετρήσετε θερμοκρασία στόματος ώστε να επιτρέψετε στους ιστούς
της στοματικής κοιλότητας να επανέλθουν στη βασική τους θερμοκρασία.

• Το ρινικό οξυγόνο δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τις μετρήσεις της θερμοκρασίας στόματος. Μη
μετράτε θερμοκρασίες στόματος σε ασθενείς που λαμβάνουν οξυγόνο με μάσκα. Η αφαίρεση
της μάσκας κατά τη διάρκεια μέτρησης της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη μεί-
ωση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα του ασθενούς.

• Εάν η μασχάλη του ασθενούς έχει πλυθεί πρόσφατα, περιμένετε 15 έως 30 λεπτά πριν μετρήσε-
τε τη θερμοκρασία στην περιοχή ώστε να επιτρέψετε στο δέρμα να επανέλθει στη βασική του
θερμοκρασία.

• Ένας ρυπαρός φακός και κώνος ανιχνευτή στο θερμόμετρο κροταφικής αρτηρίας μπορούν να
δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Εάν ο φακός δεν έχει στιλπνή εμφάνιση, καθαρίστε αυ-
τόν και τον κώνο με αλκοολούχο σκεύασμα ή με τολύπιο/μικρή γάζα εμποτισμένο με αλκοόλ.

Επισημάνσεις Σχετικές • Τραβήξτε το πτερύγιο του ωτός προς τα πίσω και κάτω κατά τη μέτρηση της τυμπανικής θερμο-
με τα Βρέφη και τα Παιδιά κρασίας σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών. Σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών

δεν υπάρχει ανάγκη χειρισμού του πτερυγίου (Kyle, 2008).
• Τα μικρά παιδιά έχουν περιορισμένο εύρος προσοχής και δυσκολεύονται να κρατήσουν κλειστά

τα χείλη τους για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να ληφθεί ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας
στόματος. Σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 6 ετών μετράτε τη θερμοκρασία στη μασχάλη ή
τον τυμπανικό υμένα ή χρησιμοποιείτε ταινία ευαίσθητη στη θερμοκρασία (αν και συνεχίζεται η
έρευνα για τον προσδιορισμό της ακρίβειας των μετρήσεων αυτών).

• Χημικά θερμόμετρα κηλίδων (θερμόμετρα δερματικής επαφής με υγρό κρύσταλλο) χρησιμοποι-
ούνται μερικές φορές εναλλακτικά σε παιδιατρικούς ασθενείς. Αυτά τα εύκαμπτα θερμόμετρα
μίας χρήσεως έχουν ειδικά χημικά μίγματα ανά κύκλους στο θερμόμετρο που αλλάζουν χρώμα
όταν ανιχνεύουν αυξήσεις της θερμοκρασίας κατά είκοσι εκατοστά του βαθμού Κελσίου. Τοποθε-
τήστε το θερμόμετρο στο στόμα με την πλευρά της κηλίδας (αισθητήρα) προς τα κάτω, στον οπί-
σθιο υπογλώσσιο θύλακα. Κρατήστε αυτόν τον τύπο θερμομέτρου στο στόμα για 1 λεπτό, στη
μασχάλη και στο ορθό για 3 λεπτά. Διαβάστε την αλλαγή του χρώματος 10 έως 15 δευτερόλεπτα
μετά την απομάκρυνση του θερμομέτρου. Διαβάστε την ένδειξη μακριά από κάθε πηγή θερμότη-
τας. Υπάρχουν διαθέσιμα χημικά θερμόμετρα συνεχούς χρήσης που μπορούν να φορεθούν. Τα
θερμόμετρα αυτά τοποθετούνται κάτω από τη μασχάλη και πρέπει να παραμείνουν στη θέση
τους για τουλάχιστον 2 έως 3 λεπτά πριν γίνει η πρώτη ανάγνωση της θερμοκρασίας^ έκτοτε
υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ανάγνωσης. Να αντικαθιστάτε το θερμόμετρο και να αξιολογείτε
το υποκείμενο δέρμα κάθε 48 ώρες (Higgins, 2008^ Hockenberry & Wilson, 2009).

• Η Εταιρεία Παιδιατρικών Νοσηλευτών (Society of Pediatric Nurses, SPN) αναγνωρίζει ότι η θερ-
μομέτρηση της κροταφικής αρτηρίας είναι ακριβής σε βρέφη ηλικίας μικρότερης των 90 ημε-
ρών χωρίς πυρετό, καθώς και σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 90 ετών με ή χωρίς πυρετό,
είτε είναι ασθενείς είτε υγιείς. Η SPN δεν συνιστά τη μέθοδο της κροταφικής αρτηρίας σε βρέ-
φη ηλικίας μικρότερης των 90 ημερών που είναι ασθενή ή έχουν πυρετό. Στα βρέφη αυτά πρέ-
πει να χρησιμοποιείται η μέθοδος θερμομέτρησης από το ορθό, εκτός εάν αντενδείκνυται από
τη διάγνωση οπότε πρέπει να χρησιμοποιείται η μασχάλη. Επιπλέον, σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτε-
ρης των 6 μηνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί θερμομέτρηση του τυμπανικού υμένα ή του στόμα-
τος με σωστή τοποθέτηση του αυτιού (στη θερμομέτρηση του τυμπανικού υμένα) και εάν ο
ασθενής μπορεί να συνεργαστεί (θερμομέτρηση του στόματος) (Asher και Northingon, 2008).

Επισημάνσεις Σχετικές • Εκπαιδεύστε τους ασθενείς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά ή ψηφιακά θερμόμετρα να καθαρί-
με την Κατ’ Οίκον ζουν τον ανιχνευτή μετά τη χρήση του για την πρόληψη μετάδοσης μικροοργανισμών μεταξύ 
Φροντίδα Υγείας των μελών της οικογένειας. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή.
• Εκπαιδεύστε τους ασθενείς που χρησιμοποιούν μη υδραργυρικά γυάλινα θερμόμετρα να καθαρί-

ζουν το θερμόμετρο μετά τη χρήση με χλιαρό νερό και σαπούνι και να το ξεπλένουν με κρύο νε-
ρό. Να αποθηκεύουν το θερμόμετρο σε κατάλληλο μέρος για να το προφυλάσσουν από θραύση.

• Υπάρχουν ειδικά θερμόμετρα δίκην πιπίλας που μετρούν τη θερμοκρασία στην υπεργλώσσια πε-
ριοχή. Τα θερμόμετρα αυτά δίνουν μετρήσεις περίπου ανάλογες με τη θερμοκρασία ορθού στο
σπίτι (Braun, 2006). Το θερμόμετρο αυτό πρέπει να παραμένει στη θέση του για 3 έως 6 λεπτά,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ Διάφοροι παράγοντες μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τις μετρήσεις της θερμοκρασίας από το 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ στόμα. Η ακρίβεια των μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θερμοκρασίας από το στόμα, εί-

ναι ζωτικής σημασίας για τη φροντίδα του ασθενούς.

1. Ελέγξτε την οδηγία του γιατρού ή το σχέδιο νοσηλευτι-
κής φροντίδας για τη συχνότητα αξιολόγησης της θερμο-
κρασίας. Μπορεί να ενδείκνυνται συχνότερες μετρήσεις
της θερμοκρασίας ανάλογα με την κρίση του νοσηλευτή.

2. Μεταφέρετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό δίπλα στο κρε-
βάτι του ασθενούς.

3. Εκτελέστε υγιεινή των χεριών και φορέστε τον
ΑΠΕ, εάν ενδείκνυται.

4. Αναγνωρίστε τον ασθενή.

5. Κλείστε τις κουρτίνες γύρω από το κρεβάτι και την πόρ-
τα του δωματίου, εάν αυτό είναι δυνατό.

6. Εάν το θερμόμετρο παραμένει σε χημικό διάλυμα, σκου-
πίστε το με χαρτομάντιλο χρησιμοποιώντας σταθερές
περιστροφικές κινήσεις. Σκουπίστε από το βολβό προς
τα δάκτυλα.

7. Πιάστε σταθερά το θερμόμετρο με τον αντίχειρα και το
δείκτη και, με δυνατές κινήσεις του καρπού, τινάξτε το
έως ότου η γραμμή της χημικής ουσίας φθάσει τουλάχι-
στον στους 35.5οC.

8. Διαβάστε την ένδειξη του θερμομέτρου κρατώντας το
οριζόντια στο επίπεδο των οφθαλμών (Εικόνα Α). Περι-
στρέψτε το ανάμεσα στα δάκτυλά σας έως ότου μπορέ-
σετε να δείτε τη χημική γραμμή. Βεβαιωθείτε ότι η
ένδειξη είναι χαμηλότερη ή ίση με 35.5οC.

9. Τοποθετήστε κάλυμμα μίας χρήσεως στο θερμόμετρο.

10. Για στοματική χρήση, εισάγετε το βολβό του θερμομέ-
τρου στο οπίσθιο τμήμα του δεξιού ή του αριστερού θύ-
λακα κάτω από τη γλώσσα του ασθενούς και ζητήστε
από τον ασθενή να κλείσει τα χείλη του γύρω από το
θερμόμετρο.

11. Για χρήση από το ορθό, εισάγετε το βολβό του θερμο-
μέτρου στο ορθό όπως περιγράφεται στη χρήση ενός
ηλεκτρονικού θερμομέτρου.

12. Για μασχαλιαία χρήση, εισάγετε το βολβό του θερμομέ-
τρου στο κέντρο της μασχάλης. Μετακινήστε το βρα-
χίονα του ασθενούς προς το θωρακικό τοίχωμα (Εικόνα
Β).

13. Αφήστε το θερμόμετρο στη θέση του για 3 λεπτά (για
στοματική χρήση)^ 2 έως 3 λεπτά (για χρήση από το ορ-
θό)^ και για 10 λεπτά (για μασχαλιαία χρήση)^ ή σύμφω-
να με το πρωτόκολλο της εκάστοτε υπηρεσίας.

14. Αφαιρέστε το θερμόμετρο. Αφαιρέστε το κάλυμμα μίας
χρήσεως και απορρίψτε το σε δοχείο για μολυσματικά
αντικείμενα.

15. Διαβάστε την ένδειξη του θερμομέτρου στο πλησιέστε-
ρο δέκατο του βαθμού Κελσίου.

16. Πλύνετε το θερμόμετρο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Ξε-
πλύνετέ το με κρύο νερό. Στεγνώστε και επανατοποθε-
τήστε το θερμόμετρο στη συσκευασία του.

17. Αφαιρέστε τον ΑΠΕ, εάν χρησιμοποιήθηκε.
Εκτελέστε υγιεινή των χεριών.

18. Τεκμηριώστε τη μετρούμενη θερμοκρασία και την περιο-
χή θερμομέτρησης.

Παραλλαγή της Δεξιότητας Αξιολόγηση της Θερμοκρασίας με Μη Υδραργυρικό Θερμόμετρο

ΕΙΚΟΝΑ Α
Ανάγνωση της ένδειξης του θερμομέτρου. (Φωτογραφία από B. Proud).

ΕΙΚΟΝΑ Β
Τοποθέτηση του θερμομέτρου στο κέντρο της μασχάλης. (Φωτογραφία
από B. Proud).
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Σχετική Έρευνα Quatrara, B., Coffman, J., Jenkins, T., και συν. (2007). The effect of respiratory rate and ingestion of
hot and cold beverages on the accuracy of oral temperatures measured by electronic thermome-
ters. MEDSURG Nursing, 16, (2), 100, 105–108.

Η μελέτη αυτή εξέτασε πώς η κατανάλωση θερμών και ψυχρών αφεψημάτων, η ταχύπνοια και
η βραδύπνοια επηρεάζουν τις στοματικές μετρήσεις με ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Σημαντικές με-
ταβολές στη μέτρηση της θερμοκρασίας παρατηρήθηκαν με τα θερμά και ψυχρά αφεψήματα και
τη βραδύπνοια. Τα ψυχρά αφεψήματα μείωναν την ένδειξη της θερμοκρασίας στο θερμόμετρο. Η
βραδύπνοια και τα θερμά αφεψήματα αύξαναν τα αποτελέσματα της θερμομέτρησης. Οι μεταβο-
λές στη θερμοκρασία χρειάζονταν κατά μέσο όρο περισσότερα από 15 λεπτά για να αποκαταστα-
θούν. Η ταχύπνοια δεν επηρέαζε σημαντικά τις μετρήσεις της θερμοκρασίας.

Σημασία για τη Οι νοσηλευτές πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 30 λεπτά σε περίπτωση που ο ασθενής έχει κα-
Νοσηλευτική Πρακτική ταναλώσει κάποιο ποτό για να λάβουν πιο ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας από το στόμα. Να

λαμβάνετε υπόψη την πιθανότητα ψευδώς αυξημένης στοματικής θερμοκρασίας σε βραδυπνοϊ-
κούς ασθενείς.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ Τα ζωτικά σημεία αξιολογούνται και συγκρίνονται με τις αποδεκτές φυσιολογικές τιμές και τις συ-
ΠΡΑΚΤΙΚΗ νήθεις τιμές του ασθενούς. Μεταβολή στα ζωτικά σημεία μπορεί να υποδηλώνει αλλαγή στην κα-

τάσταση της υγείας. Η ακρίβεια των μετρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη βασική φροντίδα
του ασθενούς.

Σχετική Έρευνα Lawson, L., Bridges, E., Ballou, I., και συν. (2007). Accuracy and precision of noninvasive tempera-
ture measurement in adult intensive care patients. American Journal of Critical Care, 16(5), 485–
496.

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να προσδιοριστεί η ακρίβεια των μετρήσεων της στοματικής,
τυμπανικής, κροταφικής και μασχαλιαίας θερμοκρασίας σε σύγκριση με τη θερμοκρασία της πνευ-
μονικής αρτηρίας. Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας στη στοματική κοιλότητα και την κροταφική
αρτηρία βρέθηκαν να είναι οι πλέον ακριβείς. Οι μετρήσεις της κροταφικής αρτηρίας που συνδύα-
ζαν μετρήσεις στο μέτωπο και πίσω από το αυτί ήταν πιο ακριβείς από τις μετρήσεις στο μέτωπο
μόνο. Οι μετρήσεις στη μασχάλη υποεκτιμούσαν τη θερμοκρασία στην πνευμονική αρτηρία. Οι με-
τρήσεις στο αυτί ήταν λιγότερο ακριβείς. Η διασωλήνωση επηρέαζε την ακρίβεια των μετρήσεων
στο στόμα^ οι συγγραφείς επεσήμαναν επίσης ότι η εφίδρωση και η ροή αέρα στο πρόσωπο μπο-
ρούν να επηρεάσουν τις μετρήσεις της θερμοκρασίας στην κροταφική αρτηρία.

Σημασία για τη Οι νοσηλευτές πρέπει να γνωρίζουν τους περιορισμού των διαφόρων μεθόδων μέτρησης της θερ-
Νοσηλευτική Πρακτική μοκρασίας. Η χρήση της πλέον κατάλληλης θέσης για τη μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μία ση-

μαντική απόφαση που βασίζεται στην κρίση του νοσηλευτή.

Τα νεογνά και βρέφη που εκτίθενται σε στρεσσογόνους παράγοντες ή εμφανίζουν ρίγος (π.χ., από
την υποβολή σε διάφορες διαδικασίες) και βρέφη με υποκείμενη κατάσταση που επηρεάζει τη
θερμορρύθμιση (π.χ., προωρότητα) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην απώλεια θερμότητας. Επομέ-
νως, χρησιμοποιούνται συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα σε βρέφη που δυσκολεύονται να δια-
τηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος. Επιπλέον, η χρήση μίας τέτοιας συσκευής μειώνει το
οξυγόνο και τις θερμίδες που πρέπει να δαπανήσει το βρέφος για να διατηρήσει τη θερμοκρασία
του σώματος, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις επιπτώσεις των μεταβολών της θερμοκρασίας
του σώματος στη μεταβολική δραστηριότητα.

Η συσκευή εκπομπής θερμότητας πάνω από την κεφαλή θερμαίνει τον αέρα δημιουργώντας
ένα ουδέτερο θερμικό περιβάλλον που δεν είναι ούτε πολύ θερμό ούτε πολύ ψυχρό για τον ασθε-
νή. Η θερμοκρασία της θερμοκοιτίδας προσαρμόζεται ώστε να διατηρεί θερμοκρασία στο δέρμα
του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος της τάξης των 36οC, αλλά τουλάχιστον 36οC, με τη χρήση αυ-
τόματου θερμοστάτη (Sinclair, 2002).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • Συσκευή εκπομπής θερμότητας πάνω από το Κεφάλι του Ασθενούς
• Ανιχνευτής της θερμοκρασίας

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

Δεξιότητα 1-2 Παρακολούθηση της Θερμοκρασίας με τη Χρήση Συσκευής
Εκπομπής Θερμότητας Πάνω από το Κεφάλι του Ασθενούς
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Δεξιότητα 1-2
Παρακολούθηση της Θερμοκρασίας με τη Χρήση Συσκευής Εκ-
πομπής Θερμότητας Πάνω από το Κεφάλι του Ασθενούς (συνέχεια)

42 ΜΕΡΟΣ I Βασικές Δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας

• Κάλυμμα του ανιχνευτή από έλασμα αλουμινίου
• Μασχαλιαίο ή ορθικό θερμόμετρο, σύμφωνα με την πολιτική του ιδρύματος.
• ΑΠΕ, εάν ενδείκνυται

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολογήστε τη θερμοκρασία του ασθενούς χρησιμοποιώντας τη μασχαλιαία ή ορθική οδό, ανάλο-
γα με την πολιτική του ιδρύματος, και σημειώστε τα προσλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά
του ασθενούς.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Προσδιορίστε τους παράγοντες που σχετίζονται για τη νοσηλευτική διάγνωση με βάση την παρού-
ΔΙΑΓΝΩΣΗ σα κατάσταση του ασθενούς. Κατάλληλες νοσηλευτικές διαγνώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Υπερθερμία
• Υποθερμία
• Κίνδυνος για Διαταραγμένη Θερμοκρασία Σώματος
• Αναποτελεσματική Θερμορύθμιση

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η αναμενόμενη έκβαση που πρέπει να επιτευχθεί όταν χρησιμοποιείται συσκευή εκπομπής 
ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ θερμότητας πάνω από την κεφαλή είναι η διατήρηση της θερμοκρασίας του βρέφους εντός φυ-
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ σιολογικών ορίων χωρίς την πρόκληση βλάβης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ελέγξτε την ιατρική οδηγία ή το σχέδιο νοσηλευτικής
φροντίδας για τη χρήση συσκευής εκπομπής θερμότητας.

2. Εκτελέστε υγιεινή των χεριών και φορέστε τον
ΑΠΕ, εάν ενδείκνυται.

3. Αναγνωρίστε τον ασθενή.

4. Κλείστε τις κουρτίνες γύρω από το κρεβάτι και την πόρτα
του δωματίου, εάν αυτό είναι δυνατό. Συζητήστε τη διαδι-
κασία με την οικογένεια του ασθενούς.

5. Τοποθετήστε τη συσκευή στη πρίζα. Γυρίστε τη συσκευή
στο χειροκίνητο πρόγραμμα. Αφήστε τις κουβέρτες να ζε-
σταθούν πριν βάλετε το βρέφος κάτω από τη συσκευή.

6. Αλλάξτε τη συσκευή στο αυτόματο πρόγραμμα. Ρυθμίστε
την στην επιθυμητή θερμοκρασία δέρματος του πρόσθιου
κοιλιακού τοιχώματος, συνήθως 36.5οC.

7. Τοποθετήστε το βρέφος κάτω από τη συσκευή εκπομπής
θερμότητας. Στερεώστε τον ανιχνευτή στο κοιλιακό δέρμα
του βρέφους στο μέσο επιγάστριο, μεταξύ της ξιφοειδούς
απόφυσης και του ομφαλού. Καλύψτε τον ανιχνευτή με
ένα ελασμάτινο κάλυμμα (Εικόνα 1).

8. Όταν η θερμοκρασία του κοιλιακού δέρματος φθάσει στο
προκαθορισμένο σημείο, ελέγξτε τη μασχαλιαία ή ορθική
θερμοκρασία, ανάλογα με την πολιτική του ιδρύματος, για
να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται εντός των φυσιολογικών
ορίων (Εικόνα 2).

9. Προσαρμόστε ελαφρά το προκαθορισμένο σημείο της συ-
σκευής θέρμανσης εάν η μασχαλιαία ή ορθική θερμοκρασία
είναι παθολογική. Μην αλλάξετε το προκαθορισμένο σημείο
εάν η μασχαλιαία ή ορθική θερμοκρασία είναι φυσιολογική.

Διασφαλίζει την ασφάλεια και την κατάλληλη φροντίδα.

Η υγιεινή των χεριών και ο ΑΠΕ προλαμβάνουν τη διασπορά
μικροοργανισμών. Ο ΑΠΕ απαιτείται με βάση τις προφυλά-
ξεις σε σχέση με τον τρόπο μετάδοσης.

Η αναγνώριση του ασθενούς διασφαλίζει ότι ο σωστός ασθε-
νής λαμβάνει την παρέμβαση και βοηθάει στην πρόληψη των
λαθών.

Οι ενέργειες αυτές εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα του ασθε-
νούς. Η ενημέρωση μειώνει τις επιφυλάξεις της οικογένειας
και προάγει τη συνεργασία.

Αφήνοντας τις κουβέρτες να ζεσταθούν πριν τοποθετηθεί το
βρέφος κάτω από τη συσκευή προλαμβάνεται η απώλεια
θερμότητας μέσω της αγωγιμότητας. Ρυθμίζοντας τη συ-
σκευή στο χειροκίνητο πρόγραμμα, αυτή διατηρείται σε μία
καθορισμένη θερμοκρασία ανεξάρτητα από το πόσο ζεστές
γίνονται οι κουβέρτες.

Η αυτόματη ρύθμιση διασφαλίζει ότι η συσκευή θα καθορίζει
την ποσότητα της εκπεμπόμενης θερμότητας ανάλογα με τη
θερμοκρασία του δέρματος του βρέφους. Η θερμοκρασία
πρέπει να προσαρμόζεται ώστε το βρέφος να μην είναι ούτε
πολύ θερμό ούτε πολύ ψυχρό.

Το ελασμάτινο κάλυμμα αλουμινίου αποτρέπει την άμεση
θέρμανση του ανιχνευτή, επιτρέποντας έτσι την ανάγνωση
μόνο της θερμοκρασίας του βρέφους.

Παρακολουθώντας τη θερμοκρασία του βρέφους, ελέγχετε
για σημεία υπερθερμίας ή υποθερμίας.

Παρακολουθώντας τη θερμοκρασία του βρέφους, ελέγχετε
για σημεία υπερθερμίας ή υποθερμίας. Αυτό προλαμβάνει
την υπέρμετρη άνοδο ή πτώση της θερμοκρασίας του βρέ-
φους.

Eνέργεια Aιτιολόγηση
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