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 1. Σκοπός 
 Η λήψη της θερμοκρασίας σώματος με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, χωρίς τη πρόκληση 

βλάβης ή ενόχλησης του ασθενή 

 Να γίνονται εγκαίρως αντιληπτές οποιεσδήποτε αλλαγές της θερμοκρασίας σώματος  

2. Απαιτήσεις 

 Ιατρική οδηγία ή στο πλαίσιο της Νοσηλευτικής εκτίμησης του ασθενούς (ως αυτόνομη 

νοσηλευτική πράξη) 

Απαραίτητα υλικά: 

 Ηλεκτρονικό (ψηφιακό) θερμόμετρο 

 Γάντια μιας χρήσης μη αποστειρωμένα (σε περίπτωση επαφής με βιολογικά υγρά) 

 Νεφροειδές (μεταφορά συσκευής) 

 Τολύπια βάμβακος με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα(απολύμανση συσκευής) 

 Θερμομετρικό διάγραμμα(καταγραφή μετρήσεων) 

 Στυλό (χρώματος κόκκινο ή μπλε)  
 

3. Συχνότητα εφαρμογής  
 Κατόπιν ιατρικής οδηγίας ή με βάση το πρωτόκολλο του ιδρύματος/κλινικής 

Υπό διαφορετικές συνθήκες η θερμοκρασία θα πρέπει να μετράται ως ακολούθως με βάση τα διεθνή 
standards (8): 

 Κάθε 4 ώρες κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης 

 Κάθε 2 ή 4 ώρες όταν υπάρχει εμπύρετη κατάσταση 

 Κατ’επίκληση ασθενή (όταν ο ασθενής αναφέρει οτι δεν αισθαίνεται καλά) 

 Όταν χορηγούνται στον ασθενή φάρμακα που μπορεί να επηρεάζουν τη θερμοκρασία του 
σώματος 

 Πριν από μία χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική πράξη και έπειτα ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα (βάσει ιατρικής οδηγίας ή πρωτοκόλλου ιδρύματος/κλινικής) 
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4. Περιγραφή Οδηγίας  

Ενέργεια Αιτιολόγηση 
 Αντισηψία χεριών, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. 

Χρήση γαντιών σε περίπτωση επαφής με βιολογικά 
υγρά ασθενούς (8) 

 

 Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης 
λοιμώξεων και μεταδιδόμενων 
νοσημάτων 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας συσκευής (ψηφιακή 
αποτύπωση μέτρησης και ηχητική ένδειξη συσκευής).  

 Εξασφάλιση λειτουργίας συσκευής και 
ακριβούς μέτρησης 

Ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή για έλεγχο λειτουργίας/φύλαξη/συντήρηση 

 Συχνότητα Εφαρμογής 

Μετά από Ιατρική οδηγία ή στο πλαίσιο της Νοσηλευτικής εκτίμησης του ασθενούς (ως αυτόνομη 

νοσηλευτική πράξη) 

 Επιβεβαιώστε την ταυτότητά του ασθενούς (από 
καρτέλα ασθενούς-Θερμομετρικό διάγραμμα, τον 
ίδιο ή τους οικείους του).  Ενημερώστε τον ασθενή 
για την επικείμενη νοσηλευτική πράξη και 
εξασφαλίστε τη συναίνεσή του (7) 

 Πρόληψη Λάθους - Αποφυγή αξιολόγησης 
διαφορετικού ασθενή. 

 Μείωση του άγχους, εξασφάλιση καλής 
συνεργασίας, σεβασμός στο δικαίωμα του 
ασθενούς να επιλέξει. 

 Αξιολόγηση του ασθενούς για φυσικές ή/και 
παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν 
την ασφαλή μέτρηση πχ. Κατανάλωση μεγάλου 
γεύματος, άσκηση/δραστηριότητα, αυξημένος 
λιπώδης ιστός, έμμηνος ρύση, εγκυμοσύνη, 
διαταραχές λήψη φαρμάκων, ρίγος,  σπασμοί,  κλπ. 
(2,5,7) 

 Μη αξιόπιστη μέτρηση στις αναφερθείσες 
περιπτώσεις. 

 Επιλογή διαφορετικού σημείου θερμομέτρησης σε 
περίπτωση βλάβης στο σημείο εφαρμογής. Επιλέξτε 
αρχικά το άλλο χέρι και σε αδυναμία λήψης και από 
αυτό επιλέξτε, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα 
συσκευών μέτρησης, το ορθό, το στόμα ή το 
τύμπανο.(1,3,4,6) 

 Αξιόπιστη μέτρηση.  

 Αποφυγή επιπλέον πρόκλησης βλάβης 
από εφαρμογή της συσκευής στο σημείο 
βλάβης. 

 Προαγωγή αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας θερμομέτρησης. 

 Εφαρμογή θερμομέτρου μετά από καθαρισμό του 
σημείου μέτρησης από ιδρώτα, υγρά, απομάκρυνση 
του ρουχισμού και μετά από παρέλευση τουλάχιστον  
15 λεπτών μετά από άσκηση/δραστριότητα ή 
εφαρμογή ψυχρών/θερμών επιθεμάτων στο σημείο 
εφαρμογής.(2,5,7) 

 Διασφάλιση αξιόπιστης μέτρησης. Οι 
προαναφερθέντες παράμετροι είναι 
πιθανό να οδηγήσουν σε εσφαλμένα 
αποτελέσματα κατά τη μέτρηση. 

 

 Ιδιαίτερα σε ασθενείς με διαταραχές επιπέδου 
συνείδησης παραμείνετε δίπλα στο ασθενή και 
εξασφαλίστε την επάφη του βραχίονα με τον κορμό 
του σώματος και μέχρι την ολοκλήρωση της μέτρησης 
και την ηχητική ένδειξη της συσκευής. (7) 

 Αξιόπιστη μέτρηση. 

   Καταγραφή στο θερμομετρικό διάγραμμα - Ενημέρωση του νοσηλευτικού φακέλου του ασθενούς. (7) 

 Απολύμανση του θερμομέτρου (ατομικού) με κατάλληλο αντισηπτικό διάλυμα και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και τοποθέτησή του στη πλαστικοποιμένη θήκη/καρτέλα στο κρεβάτι του 
ασθενούς. 
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* Σημείωση:  Προτείνεται η χρήση ατομικού ψηφιακού θερμομέτρου ανά ασθενή. Σε περίπτωση μη 

επάρκειας ψηφιακών θερμομέτρων για χρήση ανά ασθενή πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες 
απολύμανσης της συσκευής πριν τη χρήση σε άλλο ασθενή για την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων 
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