
ABSTRAKT 

Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry 

Uvedení do problému: Primární péče je komplexní zdravotně – sociální péče poskytovaná 

zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, tak 

na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci. Je souborem činností souvisejících 

s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním. Tyto činnosti 

jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho-

sociální potřeby (NCDP ČR, 2017).  

Primární péče zůstává i ve 21. století hlavní prioritou Světové zdravotnické organizace – WHO. 

Srovnáme-li primární péči ve vyspělých zemí jako jsou například USA a Kanada s primární 

péčí u nás, zjistíme, že nejenže máme žalostně nižší platové ohodnocení, nevhodně nastavené 

vzdělávání zdravotníků, ale i nevyužití potenciálu sester s vysokoškolským vzděláním.  

Pokud se s primární péčí dobře nakládá, lze nejen ušetřit peníze (vhodná vyšetření, léčba), ale 

také předejít hospitalizaci (prevence nemocí, edukace, jednodenní chirurgie), čímž opět snížíme 

náklady, ale můžeme předejít i komplikacím z toho plynoucích. Primární péče je aktuální 

celosvětové téma dnešní doby a i proto jsem se rozhodla na toto téma psát svou závěrečnou 

práci. 

Formulace cílů: Cílem bakalářské práce je ozřejmit a vysvětlit přístupy k roli sestry v primární 

péči o pacienta v americkém zdravotnictví se zaměřením na největší problémy a klady, které se 

na této úrovni vyskytují. Na danou problematiku je nahlíženo v kontextu sociálního a kulturního 

prostředí, což činí péči o pacienta v některých ohledech specifickou.  

Výzkumné otázky:  

Jaké je vzdělání sestry primární péče v USA? 

Jaké jsou kompetence sestry primární péče v USA? 

Jaké je postavení sestry v USA v multidisciplinárním týmu primární péče? 

Jaké kompetence by bylo možné efektivně transferovat do českého zdravotnického systému a 

proč? 

Popis použitých metod: Hlavní metoda, díky které jsem získávala většinu materiálů pro svou 

práci, vychází z narativního přehledu literatury na zvolené téma. Dále jsem využila pozorování 

a osobní zkušenosti dané dlouholetou praxí v prostředí českého i amerického zdravotnictví.  

Hlavní výsledky: Většina sester v primární péči v USA má určitý stupeň vysokoškolského 

vzdělání. Nedílnou součástí jejich práce je nutnost celoživotní vzdělávání. Bez další aktivní 



účasti by sestry dále nemohly vykonávat své povolání a sesterská licence by jim byla zrušena. 

Nemohu také opomenout fakt, že primární péče v USA také disponuje nižším nelékařským 

personálem, který je velice nápomocen sestrám při výkonu jejich povolání. 

Kompetence sester primární péče jsou velice výrazně odlišné od kompetencí sester v České 

republice. V USA jsou kompetence sester přímo úměrné výši vzdělání. Sestry ve Spojených 

státech mohou například samy léčit pacienty s banálnějším typem onemocnění, také mají na 

starosti pacienty s chronickým onemocněním a postupují dle daných sesterských standardů 

v péči o tyto pacienty pod dohledem sestry APRN nebo lékaře. Sestry APRN mohou dokonce 

předepisovat medikaci nebo vést svou vlastní praxi. 

Postavení sester v multidisciplinárním týmu primární péče v USA je na rovnocenné úrovni se 

všemi ostatními členy ošetřovatelského týmu. Každý z týmu má své dané postavení a 

kompetence. Své poznatky si jednotliví členové navzájem předávají, což napomáhá nejen 

vzájemné spolupráci, ale především pacientovi samotnému. 

Závěr a doporučení: Ráda bych použila získané informace k publikování odborného článku. 

Tato práce by také mohla sloužit jako výukový materiál pro studenty na lékařské fakultě. Hlavní 

přínos práce vidím jak ve vysvětlení pojmů samotné primární péče, tak především v bližším 

poznání pozice všeobecné sestry v americkém zdravotnictví. Důležitým bodem je možnost 

implementace některých prvků, které by mohly české služby zlepšit. 
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