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Λίλος Χρήστος 

Η αξία της θερμομέτρησης

• Ο πυρετός σε ανοσοκατεσταλμένα παιδιά μπορεί να

είναι η μόνη ένδειξη βαριάς μικροβιακής λοίμωξης

• Υποθερμία (<300C) σε πνιγμό μπορεί να οδηγήσει σε 

καρδιακή αρρυθμία και θάνατο

• Διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε πυρετικούς και απύ-

ρετους σπασμούς

• Θερμοκρασία >380C στα βρέφη <3 μηνών συσχετίζεται

με σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη σε πάνω από 3%
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Θερμοκρασία πυρήνα

• Ο υποθάλαμος είναι το σημείο του σώματος με 

την μεγαλύτερη θερμοκρασία και εκεί που γίνεται

η ρύθμιση της

• Λόγω μη πρόσβασης ως θερμοκρασία πυρήνα ορί-

ζεται αυτή της πνευμονικής αρτηρίας

• Εναλλακτικές θέσεις: άπω οισοφάγος, κύστη, ρινο-

φαρυγγας εμφανίζουν απόκλιση 0,1-0,2 από την ΠΑ

• Λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση θεωρήθηκε ότι το

ορθό αντανακλά ακριβέστερα την θερμ. πυρήνα

Μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος 
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Το ιδανικό θερμόμετρο

• Ακριβές, αντανακλά την κεντρική θερμοκρασία 

σε όλες τις ηλικίες

• Είναι εύκολο στην χρήση, φορητό, πρακτικό και 

δεν κάνει τον ασθενή να αισθάνεται άβολα

• Δίνει γρήγορα αποτέλεσμα

• Δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος

• Είναι ασφαλές και φθηνό 

Σημεία θερμομέτρησης

Μασχάλη

• Πλεονεκτήματα (ασφαλής, εύκολη)

• Μειονεκτήματα

1) Παίρνει χρόνο (5min το υδραργυρικό, 40-

80sec το ηλεκτρονικό)

2) Ανακριβές (αγγειοσύσπαση, εξάτμιση)

3) Χαμηλή ευαισθησία (27,8-33%)
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Σημεία θερμομέτρησης

Ορθό

• Πλεονεκτήματα

1) Δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία του περιβαλλοντος

• Μειονεκτήματα

1) Κάνει τον ασθενή να νιώθει άβολα ή και πόνο σε βλάβη 

περιπρωκτικά

2) Κίνδυνος για λοιμώξεις (νεογνά, ανοσοκατεσταλμένοι)

3) Επηρεάζεται από την θέση, την αιματική ροή, παρουσία 

κοπράνων ή διάρροιας)

4) Αργεί να παρακολουθήσει μεταβολές της κεντρικής 

θερμοκρασίας

Σημεία θερμομέτρησης

Τυμπανική θερμομέτρηση

• Πλεονεκτήματα

1) Αντανακλά καλύτερα την κεντρική 

θερμοκρασία

2) Είναι εύκολή, γρήγορη, δεν επηρεάζεται από 

το περιβάλλον, δεν μεταδίδει παθογόνα

• Μειονεκτήματα

1) Εμφανίζεται ανακριβές σε μελέτες κυρίως σε 

παιδιά κάτω των 3 ετών
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Μελέτες

Συμπεράσματα

• Δεν υπάρχει κοινή παραδοχή για το ποιο είναι 
το καλύτερο σημείο για θερμομέτρηση

• Υπάρχει συμφωνία ότι η μέτρηση από την 
μασχάλη δεν είναι ακριβής

• Η μέτρηση από το ορθό αντενδείκνυται σε 
ουδετεροπενικούς και ογκολογικούς ασθενείς

• Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια 
των μετρήσεων από την τυμπανική μεμβράνη 
δεν είναι πλήρη


