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Shtojca nr 5: Skeda e vlerësimit të provimit të praktikës (Model procedure)
Vlerësimi i Proçedurës:

Matja e temperaturës trupore

Emër Mbiemër: _____________________________
Pedagogu:
_____________________________
Lënda:
_____________________________

Data:
Firma:
Semestri:

Proçedura:
Matja e temperaturës trupore
Vlerësimi
1. Përcakton frekuencën e matjes dhe faktorët që ndikojnë në
temperaturën trupore.
2. Vlerëson temperaturën e mëparshme të pacientit.
3. Vlerëson vendin e matjes së temperaturës trupore.
4. Kontrollon nëse pacienti ka ngrënë, pirë lëngje apo duhan
15 – 30 minuta para realizimit të matjes së temperaturës
orale.

E kryen
proçeduren
pa ndihme

___________________
___________________
___________________
E kryen
proçedurën
me ndihmë

Nuk e kryen
proçedurën



































































Planifikimi
5. Lan duart.
6. Siguron materialet e nevojshme.

Zbatimi
7. Identifikon pacientin.
8. I shpjegon proçedurën pacientit, lan duart, vendos dorezat
sterile.
Temperatura orale. Termometër qelqi.
a. Zgjedh termometrin e duhur.
b. Pastron termometrin.
c. Shkund termometrin nëse Hg nuk është nën 35.5ºC (96ºF)
d. Vendos bulbin e termometrit nën gjuhën e pacientit në
zonën posteriore sublinguale të gojës.
e. Lejon qëndrimin e termometrit për 3 minuta.
f.

Heq termometrin. E fshin nga trupi në drejtim të bulbit.

g. Lexon temperaturën duke e mbajtur termometrin në drejtim
me sytë.
h. Pastron termometrin dhe vendos në vendin e duhur.
Temperatura orale. Termometër elektronik.
a. Vendos sondën e termometrit nën gjuhën e pacientit në
zonën posteriore sublinguale të gojës.
b. Lexon temperaturën pas sinjalit.

2
Temperatura rektale.
a. Vendos pacientin në pozicion SIMS sinistra.
b. Zgjedh termometrin e duhur dhe aplikon lubrifikues në
bulbin e termometrit.
c. Vendos termometrin në anus: tek fanti 1.2 cm; tek adulti
3.5 cm.
d. Lejon qëndrimin e termometrit në anus për rreth 2 minuta.
e. Heq termometrin. E pastron atë me garzë të pastër.
f.

Lexon temperaturën.

Temperatura aksilare.
a. Heq veshjet afër aksilës.
b. Than lëkurën:
c. Vendos bulbin e termometrit në qëndër të aksilës.
d. Afron krahun pranë trupit të pacientit dhe parakrahun e
flekton mbi toraksin e pacientit.
e. Lejon qëndrimin e termometrit 6 – 9 minuta ose sa të
dëgjohet sinjali i aparatit nëse kemi termometër elektronik.
f. Heq termometrin. E fshin atë në mënyrën e duhur.
g. Lexon temperaturën.
Termometri letër.
a. Vendos letrën mbi ballin e pacientit.
b. Lexon temperaturën në varësi të ndryshimit të ngjyrave.
Temperatura timpanike. Termometër elektronik.
a. Kthen kokën e pacientit anash.
b. Vendos sondën e termometrit në kanalin e veshit.
c. Lejon qëndrimin e termometrit deri në dëgjimin e sinjalit të
termometrit.
d. Lexon temperaturën. Rregjistron temperaturën në kartelën
infermierore.
9. Informon pacientin për temperaturën e matur.
10. Lan duart.

Vleresimi i efikasitetit te realizimit te proçedurës.
11. Krahason rezultatin me matjet e mëparshme të
temperaturës.















































































Dokumentimi
12. Rregjistron matjen e realizuar, vendin e matjes dhe llojin e
termometrit të përdorur ne kartelen infermierore
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2. Vendos pacienten ne pozicion komod.
3. Heq dorezat dhe Lan duart.
4. Dërgon materialin e marrë për ekzaminimin e nevojshëm.



















Dokumentimi
5. Rregjistron ekzaminimin e realizuar dhe reagimet e
pacientes.
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