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Monitorovanie vitálnych funkcií  

 

• krvný tlak (TK) 

• telesná teplota (TT) 

• pulz (P) 

• dych (D) 

• bolesť 

• saturácia kyslíka  (SpO2) 

 

Kontinuálne monitorovanie 

Príležitostné meranie 



Indikácie merania vitálnych funkcií 

- prijatie do zdravotníckeho zariadenia 

- pred, počas a po diagnostických a terapeutických zákrokoch 

- zmena zdravotného stavu – subjektívne ťažkosti, objektívne 

zmeny  

- aktuálna liečba a zmena liečebného režimu – užívanie 

farmakoterapie a pod. 



Faktory ovplyvňujúce objektívnosť a presnosť  
merania  

• príprava pacienta – dlhodobá, krátkodobá (bezprostredne pred 
výkonom) 

• príprava pomôcok – pomôcky overené a testované, pravidelne 
kontrolované 

• technika výkonu – dodržanie zásad merania a postupnosť 
krokov pri meraní (štandardný postup), faktory ovplyvňujúce 
hodnoty vitálnych funkcií a potenciálne zdroje chýb 

• interpretácia nameraných hodnôt 

 

    

 

   odborné vedomosti  

   praktické zručnosti 

 



Meranie krvného tlaku 

 

1. Priama (krvavá, invazívna) metóda 

2. Nepriama (neinvazívna) metóda 

- auskultačná 

- palpačná  

 

 

 

Druhy tlakomerov 

1. mechanické – aneroidné, ortuťové 

2. digitálne 

3. hybridné 



Výber elektronických tonometrov  

 

Validácia presnosti tonometrov podľa medzinárodných 

štandardných protokolov: 

British Hypertension Society 

Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

International protocol of European Hypertension Society 

 

(napr. počet probandov, rozsah hodnôt TK zahrnutých do 

porovnávania, hodnoty TK získané invazívne, meranie TK 

sekvenčne alebo synchrónne) 

 

www.dableducational.com 

 

 

http://www.dableducational.com/
http://www.dableducational.com/


Príprava pacienta 

 

- miestnosť: tichá (eliminovať rozhovory iných osôb, príchody a 
odchody do miestnosti), primeraná teplota. 

 

- informovať pacienta o technike merania TK 

- počas merania nerozprávať, nerobiť pohyby končatinou 

 

- 2 h pred meraním TK nefajčiť, nepiť kávu, alkohol, 
nevykonávať fyzicky náročnú prácu, vyprázdniť sa  

- 30 min pred meraním nejesť, nevykonávať žiadnu fyzickú 
aktivitu, nevystavovať sa stresu 

- 5 – 15 min pred meraním ostať v pokoji – sedieť alebo ležať 

- zaistiť voľné rameno 

- zaujať vhodnú polohu (v sede, polosede, v ľahu) 

 
 

 

 



Poloha v sede 

• sed s opretým chrbtom, DK voľne položené na podlahe, nesmú 

byť prekrížené 

• končatina podopretá na pevnom základe alebo podložená 

vankúšom (vylúčiť izometrickú kontrakciu bicepsového svalu, 

ktorá môže viesť k vyšším hodnotám TK), lakťová jama musí 

byť na úrovni 4. medzirebria, v abdukcii, miernej flexii v lakti, 

relaxovaná  

• tlakomer vo výške srdca 

 



Neprávna poloha končatiny 

  

- končatina pod úrovňou srdca – hodnoty TK falošne vysoké  

- končatina nad úrovňou srdca – hodnoty TK falošne nízke  

- hodnoty skreslené o 0,8 mmHg na každý cm posunu od výšky 

srdca 

 

Častá nesprávna poloha!!!   

- pacient sedí na vyšetrovacom stole  

- horná končatina je vystretá bez podloženia  

- dolné končatiny a chrbát sú bez opory 

 

 



Elektronické zápästné tlakomery 

- manžeta má byť vo výške srdca, uvoľniť zápästie a ruku, 

zápästie neohýbať dopredu ani dozadu a nezatínať päsť  

- sú veľmi citlivé na pohyb a polohu končatiny 

- dbať aby zápästná manžeta neprekrývala vyčnievajúcu časť 

lakťovej kosti na vonkajšej strane zápästia (processus 

styloideus ulnae) 



 

 

 

 

Poloha v ľahu 
 
Končatinu a rameno podoprieť v úrovni srdca. 



Nesprávna veľkosť manžety = nepresné meranie 

najčastejšia chyba !!! 

- úzka manžeta - falošne vysoký TK 

- široká manžeta - falošne nízky TK 

 

Správna veľkosť manžety 

- šírka manžety - 40 % obvodu ramena 

- dĺžka manžety - aspoň 80 - 100 %  

obvodu ramena 

  



Rozdelenie manžiet 

 



Nesprávne naloženie manžety 

- manžeta nedolieha na končatinu - chybne nižší TK 

- končatina nad manžetou priškrtená rukávom - chybné hodnoty 

TK 

 

Naloženie manžety 

- rukáv na odeve musí byť voľný 

- manžeta nesmie byť naložená na odev 

- dolný okraj manžety umiestnený  

     2,5  - 3 cm nad lakťovou jamou 

- vak manžety musí byť nad artériou,  

     ktorá sa má komprimovať  

 

 



Nesprávne 

naloženie manžety 

- naloženie na odev  

Správne naloženie 

manžety 

- manžeta na naložená 

priamo na kožu  



• určiť hodnotu maximálnej inflácie – palpačne určiť hodnotu 

systolického TK, ak nevieme bežnú hodnotu TK – prevencia 

falošne nízkych hodnôt spôsobených prítomnosťou auskultačnej 

medzery 

 

• rýchlo nafúknuť manžetu o 30 mmHg nad vyhmataný 

systolický krvný tlak – rýchle nafúknutie zaisťuje správne 

odmeranie systolického krvného tlaku  

 

• pomaly uvoľňovať tlakový ventil o 2 – 3 mmHg/s – rýchle 

alebo pomalé klesanie tlaku spôsobuje nepresné meranie – STK 

nízky, DTK vysoký 

 

 



- odčítať hodnotu systolického (STK) a diastolického krvného 
tlaku (DTK) 

 

- merať krvný tlak dvakrát s časovým intervalom 1 – 2 minút 
a doplnkové merania, ak sú prvé dve úplne rozdielne (rozdiel 
väčší ako 5 mmHg) – častá chyba, meranie je obmedzené len na 
jedno meranie 

 

- prvýkrát merať TK na obidvoch končatinách, rozdiel TK 
nemá byť väčší ako 10 mmHg – ak je zistený väčší rozdiel, za 
referenčnú hodnotu je považovaná vyššia nameraná hodnota 

 

- tlak merať podľa možností vždy v rovnakú hodinu 

 

- merať TK vždy na rovnakej končatine 



Alternatívne spôsoby merania TK 

- ak nie je dostupná a. brachialis  

- a. radialis 

- meranie na dolnej končatine - na a. poplitea, a. dorsalis pedis 



Hodnotenie krvného tlaku 

Definícia a klasifikácia hodnôt krvného tlaku 

(podľa European Society of hypertension / European Society of Cardiology, 2007) 

 

 

 

 

 

Kategória Systolický TK Diastolický TK 

Optimálny ˂  120  ˂  80 

Normálny 120 – 129 80 – 84  

Vysoký normálny 130 – 139  85 – 89  

Hypertenzia – stupeň 1 140 – 159  90 – 99  

Hypertenzia – stupeň 2 160 – 179  100 – 109  

Hypertenzia – stupeň 3 ≥  180 ≥  110 

Izolovaná systolická 

hypertenzia 

≥  140 

 

≥  90 

 



Prahové hodnoty TK pre definíciu hypertenzie pri rôznych typoch 

meraní: 

(podľa European Society of hypertension / European Society of  Cardiology, 2007) 

 

 

 STK DTK 

Ordinácia alebo 

nemocnica 

140 90 

24 hod. monitorovanie 125 – 130 80 

Deň 130 - 135 85 

Noc 120 70 

Domáce prostredie 130-135 85 



Hodnotenie krvného tlaku detí 

 

Fyziologický TK: pod 90. percentil 

 

Prehypertenzia: 90. – 95. percentil, u adolescentov ≥ 120/80 mmHg 

       

Hypertenzia: TK  ≥  95. percentil vzhľadom na vek, výšku a   
  pohlavie, ktorý sa zistí pri troch štandardných  
  meraniach v časovom odstupe 

 

Hypertenzia 1. stupňa: 95. – 99. percentil + 5 mmHg  

 

Hypertenzia 2. stupňa: vyšší ako 99. percentil + 5 mmHg 

 

Hypertenzia „bieleho plášťa“: TK v ambulancii nad 95. percentil 

 



Druhá správa americkej pracovnej 

skupiny pre detskú hypertenziu z 

roku 1987 

Štvrtá správa americkej pracovnej 

skupiny pre detskú hypertenziu z 

roku 2004 



Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM) 

 

- 24 h kontinuálne monitorovanie TK  

- neinvazívna metóda  

- TK sa monitoruje  24 h pri bežných činnostiach, počas spánku 

pacienta, určuje sa tzv. syndróm bieleho plášťa, diagnostika 

porúch srdcového rytmu 

 

 



Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM) 

 

Výhody oproti príležitostnému meraniu: 
 

• veľký počet meraní, ktoré umožňujú dobrú koreláciu 
s intraarteriálnym meraním,  

• lepšia korelácia výsledných hodnôt s prejavmi 
kardiovaskulárnych ochorení, 

• možnosť zachytenia cirkadiánneho rytmu TK - nočný pokles 
TK, maximálne denné hodnoty včas ráno a neskoro popoludní, 

• dobrá reprodukovateľnosť monitorovania, 

• možnosť merania TK ambulantne a počas spánku, 

• zamedzenie subjektívnych vplyvov na výsledok merania zo 
strany vyšetrujúceho, 

• vylúčenie alebo potvrdenie fenoménu tzv. hypertenzie bieleho 
plášťa. 



Meranie telesnej teploty 

 

Druhy teplomerov 

• Bezortuťový lekársky teplomer 

• Digitálne (elektronické) teplomery – kontaktné, bezkontaktné, 

multifunkčné  



Meranie a hodnotenie telesnej teploty 
 

Povrchová teplota  – na koži, v axile, v slabine 

 

Centrálna (tzv. teplota jadra) – v rekte, v ústach, v uchu, v pošve 

 

 

 Telesná teplota Rozmedzie 

subnormálna TT pod 36 °C 

fyziologická TT  (afebrília) 36 – 36, 9 °C 

zvýšená TT (subfebrília) 37 – 38 °C 

mierna horúčka 38,1 – 38,8 °C 

stredná horúčka 38,9 – 39,9 °C 

hyperpyrexia 40 °C a viac 



Objektívnosť a presnosť merania 

 

- riadiť sa pokynmi výrobcov 

- dodržať stanovený čas merania v závislosti od miesta merania 

a typu teplomera 

- správne umiestniť teplomer v mieste merania 

- TT merať pravidelne 2x denne (v čase minima a maxima TT) 

- pred použitím teplomer skontrolovať – celistvý, neporušený, 

funkčný, vydezinfikovaný, jednorazové ochranné kryty 

- teplotu nemerať po sprchovaní a celkovom kúpeli pacientov, v 

mieste narušenej kožnej integrity, po telesnej aktivite 

 



výhody nevýhody 

v axile - dobre tolerované miesto  

- najčastejšie preferované  

- bezpečné miesto merania 

- preferované u dospelých, 

starších detí 

a dospievajúcich 

- potrebný dlhší čas merania 

(rádovo minúty)  

 

v rekte 

  

- preferovaná metóda 

u novorodencov a dojčiat, 

- u dospelých alternatívne 

miesto merania, ak nie je 

možné meranie v axile 

alebo v ústnej dutine  

- neodporúča sa u pacientov 

po chirurgických 

operáciách na   

 konečníku, s hemoroidmi  

 hnačkou... 

- pacient pociťuje diskomfort 

- individualizovaný teplomer  



výhody nevýhody 

v uchu 

  

- rýchlo odzrkadľuje zmeny 

teploty telesného jadra 

- u všetkých vekových 

kategórií 

- preferované u detí 

- dobre akceptované 

- krátka doba merania 

- nevhodné po kraniocerebrálnej 

traume, pri poškodení 

zvukovodu, bubienka, 

zápalových procesoch ucha... 

- prítomnosť cerumenu  

- nesprávna poloha zvukovodu - 

riziko neobjektívnej hodnoty 

v ústach - rýchlo odzrkadľuje zmeny 

teploty telesného jadra 

- pohodlné miesto merania 

- 30 min pred meraním 

neprijímať teplé a studené 

nápoje a jedlo, nefajčiť 

- riziko poranenia – nevhodné u 

dezorientovaných, zmätených a 

detských pacientov, u pacientov 

so záchvatovým stavom v 

osobnej anamnéze... 

- individualizovaný teplomer  



výhody nevýhody 

na koži - preferované miesto 

merania u dospelých,  

- bezpečný spôsob merania 

- pohodlné meranie, dobre 

tolerované u pacientov 

  

- nevhodný u pacientov 

s kraniocerebrálnymi 

traumami v oblasti tváre 



Meranie a hodnotenie pulzu 

1. palpačne – správna palpácia bruškami 2. – 3. prsta (vysoká 

citlivosť), nie palcom (hmatáme vlastný pulz) !!! 

2. auskultačne – fonendoskopom, utrazvukovým  dopplerovským 

stetoskopom 

 



Meranie a hodnotenie dýchania 
 

Frekvenciu a rytmus dýchania človek dokáže ovplyvniť 

vôľou!!! 

Vek  Počet dychov za minútu 

novorodenec 40 – 60  

dojča – 1 rok 25 – 30  

dieťa – 10 rokov 20 

dospelý 16 – 18  



Meranie saturácie kyslíka - pulzná oxymetria 

 

- neinvazívna metóda,  

- meranie percent okysličeného hemoglobínu z celkového 

množstva hemoglobínu v červených krvinkách krvi, ktorá 

preteká miestom, kde je umiestnený senzor 

- Princíp merania: rozdielna absorpcia svetla pri dostatočnom 

a nedostatočnom okysličení krvi, stupeň oxygenácie 

hemoglobínu určuje koľko svetla prejde pulzujúcou časťou 

riečiska do fotodetektora 



Pulzné oxymetre 

- prstové 

- zápästné  

- stolné - snímacie sondy 



Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pulznej 
oxymetrie 

- cirkulácia: hypoperfúzia spôsobuje falošne nízke alebo vysoké 
hodnoty 

- vlhkosť, tmavý lak na nechtoch, akrylové nechty bránia detekcii 
vyžarovaného svetla (falošne zvýšené hodnoty)  

- silné zdroje svetla v blízkosti (žiarivka, priame slnečné žiarenie) 
(nepresné meranie) 

- tremor pacienta: vhodnejšie miesto ušný lalok, čelo 

- neprikladať na končatinu, kde sa meria TK 

- pigmentácie kože: tmavší pigment môže spôsobiť falošne vysoké 
hodnoty 

- anémia (falošne vysoké hodnoty)  

- polyglobúlia (falošne nízke hodnoty) 

- intoxikácia CO (falošne vysoké hodnoty)  

 



Výsledky hodnotenia nameraných hodnôt   

SpO2 / SaO2 v %  

 

fyziologické hodnoty                               90 – 100 % (95 – 100 %) 

akceptovateľné ako norma                       85 – 89 % 

(u chronických ochorení, ako CHOCHP) 

abnormálne (patológia)                            menej ako 80 % 

život ohrozujúce                                       menej ako 70 % 



Hodnotenie bolesti 

 

Subjektívne hodnotenie bolesti 

- sebahodnotenie intenzity bolesti 

- vizuálna analógová škála (VAS) 

- verbálna numerická škála 

- výrazová škála – škála tvárí 

 

 

 

 

Objektívne hodnotenie bolesti  - u detí 

- observačné škály 

- fyziologická odpoveď na bolesť  

- multidimenzionálne stupnice 



Záver 
 

spoľahlivé prístroje 

štandardný postup 

eliminácia faktorov ovplyvňujúcich vitálne funkcie 

eliminácia chýb pri meraní 

 

 

 

objektívne a presné hodnoty vitálnych funkcií 

 

 

Podporené grantom KEGA č. 056/UK-4/2013 

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností  

 



 

 

 

 

                                    Ďakujem za pozornosť! 

 

ovsonkova@jfmed.uniba.sk 

miertova@jfmed.uniba.sk   
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