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Да поновимо 

 Шта су виталне функције? 

    То су витални, животни знаци једног     
организма  

 Које виталне функције меримо? 

1. Температура 

2. Крвни притисак 

3. Пулс 

4. Дисање 

5. Бол 



 
 

 

      Телесна температура је степен 

      загрејаности тела 

 

      Настаје као последица метаболичких  

       процеса у организму 

 

      Центар за терморегулацију 

       се налази у хипоталамусу 

     



Методе и места мерења 
температуре 

 
 Тактилно 
 У кожним наборима  Аксиларно 

                                                    Ингвинално 
 У природним отворима Орално 

                                                           Ректално 
                                                           Вагинално 
 Савремене методе  Инфрацрвени топломер 

                                                 Тимпанијски 
                                                 Цуцла 
                                                 Чеони 



Аксиларно мерење температуре 

Најчешће (подпазушно) 

Временски мерење траје 5-10 минута 

Врсте топломера: 

1. Живин 

2. Дигитални 

3. Галијумов  



Савремене методе  
Најчешће се користе у педијатрији  

Временски мерење траје 1-3 минуте 

Врсте: 

1.  Инфрацрвени 

Без контакта са кожом 

Мери температуру 

 На челу  

 У просторији 

 



 

 2.  Тимпанијски 

      Прислања се у ухо 

      Мерење је дигитално 

      3.  Цуцла 

      4.  Чеони топломер 

      Принцип течног кристала 

      Скоком температуре мења боју 

      Вредности су само оквирне! 

 

 



Поступак мерења 

Зависи од изабране методе и места мерења 

Фазе рада: 

1. Припрема - болесника 

                           - медицинске сестре-техничара 

                           - материјала 

2. Извођење радње 

3. Збрињавање болесника 

4. Распремање материјала 

 



Вредности мерења 

Подела температуре по висини 

испод 35 хипотермија(има три стадијума) 

35-36 субнормална 

36-37 нормална 

37-38 субфебрилна 

38-39 фебрилна 

39-42 високо фебрилна 

Нормално орално мерена= 0,3-0,5°С виша 

                        ректално мерена= 0,5-1°С виша 



Евиденција резултата мерења 
врши се у  

Температурно терапијско дијететску листу 

Плавом бојом једна коцкица=0.2°C 

Температурна кривуља 



Поступак код повишене 
температуре 

Повишена температура је симптом неке 
болести ! 
1. Сместити болесника у постељу, просторију 

проветрити 
2. Не утопљавати! 
3. Рехидратација (мање а чешће) 
4. Пратити диурезу 

5. Спроводити негу усне дупље 

6. Пресвлачење постељног и личног рубља 
7. Туширање, пребрисавање тела, фрикције 
8.  Давање лекова пo пoтреби или налогу 

лекара 

 



Када се треба обавезно јавити 
лекару 

 Температура траје дуже од 3 дана 

 Прелази 40°С 

 Укочен врат са болом при сагињању  

 Праћена повраћањем  

 Праћена лакшим поремећајем свести 

 Отежано дисање и гутање 

 Фебрилне конвулзије 

 Дете млађе од 3 месеца 


