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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. 

klíčová slova: primární péče, registrovaná sestra, zdravotní péče, ošetřovatelství, 

kompetence, USA, ČR  



 
 

ABSTRAKT  

Introduction: Primary care is a complex health – social care provided by healthcare 

professionals, especially at the level of citizen´s first contact with the healtcare system and 

on the basis of long-term continuous access to the individual. It is a set of activities related 

to health promotion, prevention, assessment, treatment, rehabilation and nursing care. 

There activities are provided as close to the patient´s social environment as possible, 

respecting the bio-psycho-social needs (NCDP ČR, 2017). 

Objective: The main goal of this thesis is to clarify and explain the most significant 

differences in primary care of the patient in the Czech and American health care, focusing 

on the biggest problems and the advantages that are present at primary care level. The issue 

is viewed in the context of the social and cultural environment, which makes patient care in 

some respects specific. 

Questions: 

 

What is the education of a primary care nurse in the US? 

What are the competencies of a primary care nurse in the US? 

What is the nursing position in the US multidisciplinary primary care team? 

What competencies could be effectively transferred to the Czech healthcare system and 

why? 

Methodology: The main method by which I obtained most of the material for my bachelor 

thesis is based on a narrative review of the literature on the chosen subject. I have also used 

observations and personal experience given by years of experience in both Czech and 

American healthcare. 

Outcome: Most of the nursing staff in the US have some university degree. An important 

part of nursing job in the USA is the need for lifelong continuing nursing education. 

Without further active participation, nurses could not continue to practice their profession, 

and their nursing license would be canceled. I have to also mention the fact, that primary 

care in the US has a lower-level nursing and aids staff available to help not only RN, but 

also APRN.   

The competence of primary care nurses between the USA and Czech Republic is very 

different. In the United States, nursing competencies are directly proportional by the level 

of education. For example, nurses in the United States can treat patients with a more 

common type of illness, RN are also responsible for chronic illness patients using the 

nursing protocols under the supervision of an APRN nurse or doctor. APRN nurses can 

even prescribe medication or lead their own practice. 



 
 

The status of nurses in the US multidisciplinary primary care team is on an equal level with 

all other members of the team. Each team member has its own position and competences. 

Their knowledge is shared in between all members of the team, which helps not only to 

cooperate with each other, but also to the patient himself. 

Conclusion: This thesis will serve as an informative material not only for healthcare 

professionals, but also for the general public. As the main contribution of my thesis, I see 

an explanation of the term primary care, but also of the position of a registered nurse in 

American  primary health care and the possibility of implementing some elements that 

could improve Czech healthcare system. 

Keywords: primary care, registered nurse, healhtcare, nursing, competence, USA, Czech 

Republic 
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1. Úvod 

Téma pro svou závěrečnou bakalářskou práci jsem dlouho vybírala. Od začátku studia na 

vysoké škole Univerzity Karlovy jsem přemýšlela, jaké téma bych zvolila ke své 

kvalifikační práci. Jelikož posledních několik let pracuji v oboru primární péče, věděla 

jsem, že by bylo nejpřínosnější zvolit si odvětví, ve kterém mám nejvíce zkušeností jak po 

teoretické, tak praktické stránce. 

Samotná primární péče je obor, který je sám o sobě velice obsáhlý. Díky studiu na lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy jsem tak došla k závěru, že musím své téma zúžit na určitou 

konkrétní sekci primární péče a té se věnovat v širších souvislostech. Po dlouhých úvahách 

jsem dospěla k tématu své bakalářské práce, kterým je: „Primární péče v americkém 

zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry.“ 

Posledních pět let pracuji jako všeobecná zdravotní sestra v americkém zdravotnickém 

zařízení. 

Na základě prozkoumání databází a rešerše literatury jsem zjistila, že dosud nebyla v ČR 

na zvolené téma publikována žádná obsáhlejší odborná studie či odborný článek. Byla 

bych velice ráda, pokud by tato bakalářská práce dopomohla k informovanosti zejména 

odborné, ale i laické veřejnosti o odlišných možnostech poskytování primární péče. 

Vysvětlení pojmu primární péče je pro svou rozsáhlost leckdy oříškem i pro odbornou 

veřejnost. V rozsahu určeném pro bakalářskou práci není možné celou problematiku popsat 

v podrobných detailech, proto jsem se zaměřila na stěžejní body, které souvisí s mou pozicí 

všeobecné sestry v primární péči v americkém zdravotnictví.  

Ve své práci jsem kromě literárních zdrojů využila všech svých znalostí získaných během 

celoživotního vzdělávání spolu s životními zkušenostmi, které jsem nabyla především při 

výkonu své profese v primární péči v americkém zdravotnickém systému. 

Náplň činností zdravotní sestry a její kompetence jsou úzce spjaty nejen s úrovní 

dosaženého odborného vzdělání, ale také typem zdravotnického zařízení, ve kterém 

pracuje - vnitřními předpisy daného zařízení a především také platnými zákony té které 

země. Každé zdravotnické zařízení pracuje dle různého modelu ošetřovatelství. Typ 

daného modelu často souvisí s dostupností a složením ošetřovatelského týmu.  

Na úvod bych ráda vysvětlila základní pojmy používané v americkém zdravotnictví. 

„Admin“ je administrativní asistentka, která je zodpovědná za širokou škálu 

administrativních úkolů. Tyto úkoly zahrnují: registrování pacientů na recepci, přijímání 

telefonních hovorů, organizování objednávání pacientů nejen do naší kliniky, ale také 
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k místním specialistům, sestavování grafů, záznamů a statistik, má také na starosti 

veškerou dokumentaci na naší klinice včetně archivace a skartování, objednává zdravotní 

potřeby, léky, materiál, očkovací látky a také kancelářské vybavení, procesuje platby za 

materiál a léky, je součástí týmu kde spolu se zdravotními sestrami organizuje takzvanou 

health promotion, přípravu kurzů kardiopulmonální resuscitace, ale také přípravu dne 

dobrovolného dárcovství krve na naší klinice. 

„Nurse practitioner“ neboli NP. V americkém zdravotnictví se můžeme také setkat se 

zkratkou APRN, což je ekvivalentem NP, do češtiny lze přeložit jako „sestra s rozšířenými 

kompetencemi“. Pro účely této práce budu využívat zkratky APRN. APRN je zdravotní 

sestra magisterského nebo doktorského studia, která poskytuje specializovanou zdravotní 

péči pacientům všech věkových kategorií. APRN vyšetřují pacienty, objednávají a 

interpretují diagnostické testy, stanovují diagnózy a také řídí léčebné plány - včetně  

předpisování léků. V některých zemích, jako například Čína, Francie či Španělsko, se 

můžeme setkat s pojmem „advanced practice nurse“ neboli “nurse practitioner“.   

„Registered nurse“ neboli RN je všeobecná zdravotní sestra, která má diplom 

z ošetřovatelského programu a splnila požadavky dané země, státu, provincie nebo 

podobného licenčního orgánu k získání licence. Rozsah praxe RN je stanoven právními 

předpisy a je regulován profesním subjektem nebo radou. RN mají široké možnosti  

profesionálního uplatnění a často se specializují v určité oblasti zdravotní praxe. RN 

mohou mít na starosti dohled nad péčí poskytovanou dalšími nelékařskými pracovníky ve 

zdravotnictví včetně studentské zdravotní sestry / sestry na praxi při studiu, licencované 

praktické sestry / ošetřovatelky, nelicencovaných pomocných pracovníků / sanitáře/ky, ale 

také méně zkušených RN kolegyň. 

V další části své bakalářské práce se budu podrobněji věnovat vzdělávání sester, jejich 

kompetencemi a podrobným rozdělením všech nelékařských pozic v americkém 

zdravotnictví. 

V mém případě je ošetřovatelský tým složen z „nurse practitioner“ neboli APRN, dvou 

všeobecných sester „registered nurse“ čili RN a jedné administrativní pracovnice „admin“. 

Každý jedinec z našeho týmu má své určité postavení, kompetence a zodpovědnost. Pro 

účel této bakalářské práce jsem se na celou problematiku zaměřila z pohledu všeobecné 

zdravotní sestry, tudíž pouze jednoho člena ošetřovatelského týmu v primární péči. 



14 
 
 

2. Současný stav poznání 

2.1 Literární rešerše 
 

Jako zdroj informací pro účely této bakalářské práce jsem využila rešeršní služby Národní 

lékařské knihovny. Pro jazykové vymezení jsem vzhledem ke své práci zvolila češtinu a 

angličtinu. Časové vymezení pro literární rešerši jsem vymezila obdobím let 2000 až 2017. 

Zvolená klíčová slova byla: zdravotní sestry, ošetřovatelství, ošetřovatelská péče, primární 

zdravotní péče, Spojené státy americké, postoj zdravotnického personálu. Využity byly 

databáze v portálu MEDVIK, EBSCOhost pro databáze CINAHL a MEDLINE. Nalezeno 

bylo 48 českých zdrojů a 54 zahraničních zdrojů. Po podrobném prozkoumání všech 

dostupných zdrojů jsem vybrala ty, které nejlépe vystihují danou problematiku. Největším 

informačním zdrojem se staly mimo jiné webové stránky Světové zdravotnické organizace 

(WHO), Centrum pro kontrolu nemocí a prevence (Centers for Diseases Control and 

Prevention - CDC), Americká kardiologická asociace (American Heart Association – 

AHA), Americká akademie pediatrů (American Academy of Pediatric – AAP), Americká 

akademie rodinných lékařů (American Academy of Family Physisians – AAFP) a další 

americké zdroje úzce související s primární péčí.  

Z českých zdrojů jsem čerpala převážně ze stránek Ministerstva zdravotnictví České 

republiky – MZCR, Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP – SVL, Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR – ÚZIS, Národní centrum primární péče České 

republiky. Vzhledem k tomu, že je naše země součástí Evropské unie, čerpala jsem také z 

materiálů a statistik pro Evropskou unii vztahujících se k primární péči. 

Přesný seznam použitých zdrojů je k nalezení v seznamu použité literatury, která je 

rozdělená na knižní a online zdroje. Velkou část informací jsem získala z interních zdrojů 

ordinace primární péče, ve které pracuji.  

 

2.2 Zdravotní systém České republiky a jeho výsledky 
 

Český systém zdravotní péče je dotován z veřejného zdravotního pojištění a poskytuje 

všeobecné pokrytí i široký rozsah služeb. MZČR je hlavní správní a regulační orgán, který 

vlastní všechny fakultní nemocnice a některá psychiatrická zařízení. Od roku 2003 jsou 

některé nemocnice ve vlastnictví krajů (OECD, 2017).  

Souhrn zdravotního profilu České republiky 2017 

I u nás je však třeba se vypořádat s celou řadou problémů. Jedním z nejdůležitějších je 

efektivita systému zdravotní péče, kde je stále velký prostor týkající se zlepšení zdravotních 
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služeb integrované péče v oboru veřejného zdraví. 

Dalším důležitým tématem je dostupnost zdravotní péče¸která se přímo dotýká nedostatku 

pracovních sil ve zdravotnictví a zdravotním službám jako celku a to především 

v znevýhodněných oblastech. 

Třetí oblastí, na kterou je třeba se zaměřit, je stabilita a flexibilita systému zdravotní péče, 

která hraje klíčovou roli pro udržitelnost systému zdravotní péče. Je zapotřebí rozšířit 

příjmovou základnu, avšak chybí zde politická shoda, která by pomohla vyřešit tento 

problém. Klíčové je i naplánování strategie jak v problematice zdravotní péče nejlépe 

postupovat (OECD, 2017). 

 

V roce 2015 byl podíl akutních lůžek v České republice mírně nad průměrem Evropské 

unie. Mezi kraji však stále existují rozdíly v dostupnosti lůžek. Pro srovnání v České 

republice spadá na 1000 osob 206 hospitalizovaných pacientů oproti 173 hospitalizovaným 

pacientům v Evropské unii. Výsledek těchto studií nás vede k otázkám, zdali je u nás 

účinnost systému primární péče efektivní (OECD, 2017). 

 

Dalším problémem zdravotní péče v České republice je stárnoucí lékařská pracovní síla. 

Zaměříme-li se na oblast primární péče, tak dle ČLS-JEP již v roce 2016 dosáhl průměrný 

věk lékařů primární péče hranice 60 let a více u 30 % praktických lékařů a u 40 % pediatrů 

(ČLS-JEP, 2017).  

 

V České republice dochází k prodloužení průměrné délky života, kdy se střední délka 

života od roku 2000 neustále zvyšuje. V Česku dosáhla tato hranice 78,7 let a v Evropské 

unii 80,6 let (OECD, 2017). 

 

Také míra kojenecké úmrtnosti v České republice je jednou z nejnižších na světě a v roce 

2015 činila 2,5 úmrtí na 1 000 živě narozených kojenců. Jak kojenecká, tak také mateřská 

úmrtnost v posledních letech trvale klesaly, přičemž kojenecká úmrtnost se mezi lety 1995 

až 2015 se snížila téměř o 70 % (OECD, 2017). 

 

Dle dostupných statistik z roku 2014 se v České republice snížila úmrtnost na rakovinu plic 

natolik, že byla srovnatelná s průměrem v Evropské unii. Také míra přežití pacientů 

s rakovinou prsu a kardiovaskulárním onemocněním se trvale zlepšuje, především 

v posledním desetiletí (Bruthans, 2014). 
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2.2.1 Formy zdravotní péče a její poskytovatelé v České republice 

• primární zdravotní péče: 

dle WHO je primární zdravotní péče místem prvního kontaktu občana se zdravotnickým 

systémem, je koordinovaná, komplexní zdravotně- sociální péče poskytovaná zejména 

zdravotníky pomocí souborů činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, 

vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním (WHO, 2018). 

 Mezi hlavní poskytovatele primární péče patří: 

o praktičtí lékaři pro dospělé, 

o praktiční lékaři pro děti a dorost, 

o agentury domácí péče, 

o ambulantní gynekologové, 

o stomatologové, 

o lékařské služby první pomoci, 

o ostatní zdravotničtí pracovníci v komunitě (Seifert, 2015). 

• sekundární zdravotní péče: poskytování specializované zdravotní péče 

prostřednictvím zdravotnických institucí (nemocnice a specializované ambulance v 

nemocnicích) nebo prostřednictvím ambulantních specialistů  

(např. diabetologická ambulance, kardiologická ambulance), (Seifert, 2015). 

 

• terciární zdravotní péče: vysoce specializovaná a komplexní zdravotní péče (např. 

transplantační program, onkologická péče, kardiochirurgie vrozených vad atd.) 

finančně je tato péče nejnákladnější (Seifert, 2015). 

 

2.3 Vymezení pojmu primární péče ve světě 

Primární péče je zdravotní péče poskytovaná zdravotnickým týmem, lékař x sestra x 

ošetřující personál. Zpravidla primární péče ve světě nepůsobí jen jako první kontakt 

pacienta se zdravotnických zařízením, ale také jako hlavní místo pro následnou, navazující 

péči o pacienty v rámci systému zdravotní péče a koordinuje další specializovanou péči, 

kterou pacient může potřebovat. Podle jejich momentálních potřeb je pacientům 

poskytována primární péče různými odborníky, jako jsou lékaři primární péče (praktický 

lékař, v některých zemích rodinný lékař), všeobecných sester, ošetřovatelek starajících se o 
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seniory, rodinné sestry, sestry domácí péče nebo pediatrické sestry).  V USA nebo UK se 

můžeme setkat například s physician assistent – PA / asistent lékaře, nurse practicioner - 

APRN. Ve světě, jako například v některých oblastech Afriky, může být poskytovatelem 

primární péče registrovaná zdravotní sestra či farmaceut. V Asii může být poskytovatelem 

primární péče odborník na ayurvédskou nebo jinou tradiční medicínu (MacLean et al., 

2008).  

2.4 Organizace ovlivňující primární péči - Světová 

zdravotnická organizace 

World Health Organization - Světová zdravotnická organizace (WHO) byla založena dne 

7. dubna 1948 v New Yorku. WHO patří mezi řídící orgán pro mezinárodní spolupráci v 

oblasti péče o zdraví. Ústředí WHO sídlí v Ženevě a zaměstnává přibližně 7000 lidí ve více 

než 150 zemích světa, které jsou rozděleny do šesti regionálních úřadů rozmístěných po 

celém světě, z nichž každý úřad má program zaměřený na konkrétní zdravotní problémy v 

zemích, pro které pracuje. Hlavním cílem činnosti WHO je řízení a koordinace pomocí 

OSN k dosažení co nejvyšší možné úrovně zdraví pro všechny. Pomocí multioborové 

spolupráce se WHO snaží docílit vypracování dobré zdravotní politiky dle potřeby 

členských států a pomáhá i při vypracování národních zdravotnických strategií. Pomocí 

sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické 

systémy jednotlivých států se WHO snaží také o rozvoj a testování nových technologií a 

postupů pro kontrolu nemocí a řízení kvalitní zdravotní péče (WHO, 2018).  

2.4.1 Alma - Ata 

Základní kameny pro primární péči byly pomyslně položeny ve spojení s Alma – Atskou 

deklarací z roku 1978.  Díky Světové zdravotnické organizaci (WHO – World Health 

Organisation), která se v roce 1978 sešla na konferenci v Alma – Atě, došlo k deklaraci 

koncepce primární péče.  

Primární péče je prvním kontaktem pacienta se zdravotnictvím a spadá dle zákona do 

kompetence státní správy.  Hlavním cílem  WHO dle konference v Alma – Atě bylo 

dosažení nejvýše možné úrovně zdraví pro všechny bez rozdílů politických, sociálních či 

ekonomických (WHO, 2018). 

Jedním z hlavních cílů deklarace bylo i navýšení finančních prostředků do zdravotní péče 

nejen v ekonomicky vyspělých zemí, ale především v rozvojových státech. Zdraví občanů 

by se mělo stát národním zájmem napříč všemi významnými organizacemi, které by se 

měly podílet nejen na finanční podpoře, ale i technické vybavenosti zdravotnických 

zařízení. Světová zdravotnická organizace, UNICEF a další by měly zvlášť zohlednit 

potřeby rozvojových zemí a více jim pomoci při péči o potřebné.  
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Alma – Atská deklarace má ve své úplné podobě deset hlavních bodů, pro členské státy 

však nebyly závazné. 

Deklarace, která si za datum naplnění svých cílů vyčlenila rok 2000, se stala terčem celé 

řady nesouhlasných hlasů, které kritizovaly nemožnost dodržení daných závazků stejně 

jako nejasné vymezení konkrétních cílů (WHO, 2018). 

 

2.4.2 Ottawská charta 

Od roku 1978 došlo postupně k nárůstu významu primární péče nejen u nás, ale i 

celosvětově. Dalším důležitým mezníkem v historii primární péče byla tzv. Ottawská 

charta.  

Roku 1986 se v kanadské Ottawě konala mezinárodní konference, která se snažila o 

navržení zlepšení ochrany zdraví, péči o zdraví, ale také o rozvoj zdraví v rámci životního 

stylu. Dle Ottawské charty je pro zdraví důležité, aby jedinec mohl žít v míru, měl domov 

s dostupným vzděláním, se zdroji potravy a pitné vody, spolu s rovnoprávností.  

Hlavní myšlenky Ottawské charty vycházejí ze závěru, ke kterým dospěla Deklarace 

v Alma-Atě. Na zdraví je pohlíženo nejen jako na nezbytný element pro spokojený život, 

ale především se jedná o nutnost změny myšlení v tom ohledu, že na udržení zdraví se 

podílí nevyhnutelnou měrou nejen lékaři a zdravotnický systém dané země, ale především 

jednotlivec sám.  

Hlavní problematika Ottawské deklarace je zaměřena na potřeby průmyslových zemí, ve 

kterých daný jedinec žije a jehož prostředí se musí přizpůsobit, případně toto prostředí dle 

možností upravuje. V deklaraci jsou zohledněny i specifické podmínky dalších méně 

ekonomicky vyspělých zemí (WHO, 2018). 

2.4.3 Mnichovská deklarace 

Důležitým mezníkem pro primární péči a ošetřovatelství byla také tzv. Mnichovská 

deklarace, která se konala v roce 2000. Tato deklarace se především zaměřila na zlepšení 

vzdělávání v oblasti ošetřovatelství, podporu výzkumu, mezioborovou spolupráci i rozvoji 

role sester a porodních asistentek. 

Klíčovým bodem, na který se Mnichovská deklarace zaměřila, byla nutnost posílení 

postavení zdravotních sester a porodních asistentek a především snaha o maximální využití 

jejich potenciálu. Tato problematika je důležitá především kvůli faktu, že jak zdravotní 

sestry, tak porodní asistentky, jsou zcela klíčovými osobami při kontaktu s pacientem. 
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Jejich znalosti a osobní přístup k pacientům jsou nepostradatelným prvkem při komplexní 

péči o pacienta.  

Další z bodů deklarace se týkal nutnosti finančních stimulů pro zdravotníky, které by je 

motivovali nejen k výkonu dané profese, ale především pro další vzdělání a následný 

možný kariérní postup. Od toho souvisí i snaha o zjednodušení přístupu zdravotních sester 

a porodních asistentek k vysokoškolskému vzdělání (WHO, 2018). 

2.4.4 Zdraví 21 

V neposlední řadě je pro zlepšování zdravotního stavu obyvatel zásadní dokument „Zdraví 

pro všechny v  21. století“ (dále jen Zdraví 21). Tento dokument deklaroval pojem zdraví 

jako jedno ze základních lidských práv každého jedince společně se zlepšením sociálního a 

hospodářského vývoje. Hlavním cílem WHO na deklaraci Zdraví 21 je ochrana a rozvoj 

zdraví lidí během jejich celého života, snížení výskytu nemocí, prevence úrazů včetně 

omezení strádání, které nemoci a úrazy přinášejí. Všechny členské státy WHO včetně 

České republiky souhlasily se schválením toho programu, jeho rozpracováním a uvedením 

do praxe. Zdraví 21 je model péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj díky spolupráci 

světových odborníku z oblasti medicíny, zdravotní politiky i ekonomiky. Celkovým 

obsahem dokumentu Zdraví 21 je dosažení vytyčených 21 cílů ke zlepšení zdravotního 

stavu regionu, státu, národů (WHO, 2000). 

Vytčené cíle jsou klíčové nejen pro celkové zdraví či produktivní a spokojený život 

obyvatel dané země, ale významnou roli hrají i v mnohem širších souvislostech. Tím 

nejdůležitějším je kromě péče o zdraví občanů především ekonomická stránka. Investice 

do zdravotnictví jsou pro ekonomiku každého státu velmi významnou položkou. Jednou 

z možností, jak tuto částku snížit, jsou investice nejen do prevence (očkování apod.), ale i 

do informační osvěty obyvatel, která se týká především zdravého životního stylu. Od toho 

je odvozena i následný delší produktivní život obyvatel, což přináší další ekonomické 

výhody.  

2.5 Primární péče v zemích EU 
 

V dubnu letošního roku se na shromáždění sester v rámci European Federation of Nurses 

Associations (EFN) v Bruselu diskutovalo o „Modelech primární péče“. Sestry ze zemí EU 

byly dotazovány, aby vyjádřily svoje názory, postupy a připomínky na dané téma. Mezi 

země, které odpověděly na evropském shromáždění, byly Velká Británie, Kypr, Švédsko, 

Německo, Estonsko, Finsko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie a Slovinsko (EFN, 2018). 

Velká Británie oznámila změny v oblasti primární péče díky sestrám, které mají na starosti 

především pacienty s chronickým onemocněním. Některé ordinaci jsou dokonce řízeny 
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převážně sestrami a lékaře si dokonce externě pouze najímají. I přesto však došlo ve Velké 

Británii k úbytku více než čtyř tisíc komunitních sester a financování v této oblasti bylo 

výrazně omezeno.  

Na Kypru mají sestry hlavní roli při edukaci rodin, populace a v dalších klíčových profesí. 

Starají se o vězně či uprchlíky a provádějí konzultace napříč komunitou. Sestry aktivně 

přispívají do zdravotnických komisí a využívají online zdroje k naplnění své pracovní role.  

Švédsko se od roku 2011 převážně zaměřuje na oblast prevence. 

Německo vidí zásadní přínos v práci školních sester, které pomáhají v oblasti zdravotních i 

sociálních problémů, s nimiž se řada dětí potýká. Velice příznivá je zpětná vazba od 

kantorů. 

Estonsko poukázalo na to, že každý rodinný lékař má ve své ordinaci dvě rodinné sestry. 

Sestry měly a mají klíčovou roli u prevence chronicky nemocných. Za povšimnutí stojí 

příklad, kdy estonské sestry si samy zvaly rizikovou skupinu pacientů na preventivní 

kontroly (například u pacientů se srdečním onemocněním). 

Ve Finsku došlo od roku 2010 k vývoji sesterských kompetencí v rámci předepisování 

léků.  Finské sestry, které předepisují léky, tak mohou učinit při vyšetření daného pacienta 

v centrech primární péče i v nemocnicích během různých onemocnění. Nedávná studie, 

která se tímto tématem zabývá, poukazuje na kladné výsledky, které z práce takto 

edukovaných sester plynou. 

Španělsko popsalo model primární péče jako velice silný. Primární péče je považována za 

základní pilíř zdraví národa. Mají zde více než třicet tisíc sester primární péče, avšak tyto 

sestry nyní čelí riziku ztráty určitých svých kompetencí, které by přešly na lékárníky. 

V Chorvatsku mají sestry hlavní roli při péči o chronicky nemocné a podílejí se na dalším 

vývoji v této oblasti. Chorvatské sestry by uvítaly více informací a rad, jak nejlépe 

s chronicky nemocnými pacienty pracovat.  

V Itálii je primární péče důležitým tématem i v oblasti politiky. Toto je klíčové pro starší 

populaci a osoby trpící chronickým onemocněním. Novinkou je snaha pozměnit hodnotu 

sesterského vzdělání tak, aby se zlepšil pohled veřejnosti na profesi sester. 

Slovinsko primární péči popisuje jako model využívající pomoci všech regionů, kde hlavní 

roli mají komunitní sestry. Hlavní cílem je identifikace rizikových skupin, rizikového 

chování a prevence. Diabetes, vysoký krevní tlak a astma jsou jen příklady oblastí, které 

stojí za pozornost. Tento vývoj může také přinést nové pracovní příležitosti pro slovinské 

sestry. 
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Ostatní evropské země, které se nevyjádřily k danému tématu, byly vyzvány, aby tak 

učinily co nejdříve (EFN, 2018). 

 

2.6 Americká akademie rodinných lékařů  

American Academy of Family Physicians – AAFP, je národní asociace rodinných lékařů 

v 50 státech USA. AAFP byla založena v roce 1947 za účelem podpory standardů kvality 

pro rodinné lékaře, kteří poskytovali veřejnosti komplexní zdravotní péči. V dnešní době 

má AAFP 129 000 členů převážně rodinných lékařů, ale jejími členy jsou také medici, 

studenti lékařských universit (AAFP, 2018). 

• Až 84% procent aktivních členů AAFP pracuje primárně především v soukromé 

ordinaci. Zbývajících 16% členů AAFP pracují v nemocničních zařízeních či 

zařízeních pro naléhavou péči. 

• Dle AAFP, rodinného lékaře v průběhu jednoho roku vyhledá v USA přibližně 193 

milionů pacientů.  

• Mezi aktivními členy AAFP je 43% žen. 

• Ze všech členů AAFP tvoří 1/5 lékaři, kteří vystudovali mimo USA (AAFP, 2018). 

AAFP připravuje klinická doporučení tak, aby poskytovala rodinným lékařům materiály 

pro výkon medicíny založené na důkazech, informacích o lékařských diagnózách a 

hodnocení onemocnění i doporučení pro správný screening. Dále pak poskytuje důležité 

údaje ohledně předepisování léků, ale také postupy vztahující se k dlouhodobé péči. 

Dle AAFP je pro definici primární péče nutné popsat rozsah služeb poskytovaných 

pacientům, ale také určit, kdo jsou poskytovatelé primární péče. Základním prvkem 

koncepce primární péče je však pacient sám. Proto také AAFP vymezila pět podskupin 

týkajících se primární péče. Všechny tyto podskupiny mají ale společný cíl, kterým je 

poskytování primární péče v nejvyšší možné kvalitě (AAFP, 2018). 

Podskupina 1 – primární péče 

Primární péče zahrnuje podporu zdraví, prevenci nemocí, péči o zdraví, poradenství, 

výchovu pacienta, diagnostiku a léčbu akutních a chronických onemocnění v různých 

zdravotnických zařízeních (lůžková péče, dlouhodobá péče, denní péče atd.). Primární péči 

řídí a provádí osobní lékař, který často spolupracuje s jinými zdravotními pracovníky a 

využívá mezioborové konzultace.  Primární péče podporuje komunikaci s pacienty a vnímá 

pacienta jako partnera ve zdravotnictví (AAFP, 2018). 
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Podskupina 2 – ordinace lékaře primární péče, ordinace praktického lékaře 

Ordinace lékaře primární péče slouží jako první vstupní bod pacienta do systému zdravotní 

péče, zároveň je také pokračující ústřední místo pro všechny potřebné zdravotnické služby. 

Ordinace lékaře primární péče poskytují pacientům přístup k vlastnímu lékaři nebo 

k náhradnímu lékaři, pokud jejich primární lékař není v tu danou dobu k dispozici. 

Ordinace primární péče je uspořádána tak, aby vyhovovala potřebám pacientů, přičemž 

velkou většinu pacientových potřeb lze uspokojit již v primární péči. Struktura ordinace 

lékaře primární péče může zahrnovat tým lékařů, ale také skupinu nelékařských 

zdravotnických pracovníků, více viz podskupina 5 (AAFP, 2018). 

Podskupina 3 – lékař primární péče 

Lékař primární péče je specialistou na rodinnou medicínu, medicínu vnitřního lékařství 

nebo pediatrii, který poskytuje péči pacientovi v místě prvního kontaktu a přebírá 

zodpovědnost za poskytování komplexní péče o pacienta. Tato péče může zahrnovat 

preventivní, akutní a chronickou péči v lůžkovém i ambulantním sektoru. Takový lékař 

musí být speciálně vyškolen, aby byl schopen poskytovat komplexní služby primární péče 

v akutní i dlouhodobé péči. 

Tito lékaři věnují většinu své praxe poskytováním služeb primární péče určité populaci 

pacientů.  Přibližně až 90% pacientových potřeb lze vyřešit návštěvou v ordinaci lékaře 

primární péče. Lékaři primární péče jsou také hlavními koordinátory pacientů při využití 

dalších složek z celého systému zdravotní péče. V praxi to znamená, že pokud pacient 

potřebuje speciální vyšetření, nebo konsilium, jeho primární lékař mu napíše doporučení 

pro dané vyšetření či test. Pacienta však nepředává do kompetence jiného lékaře, jen ho 

odešle na dané vyšetření, po kterém se pacient opět vrací do rukou svého primárního 

lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčby tak, jak je to jen nejpřínosnější nejen ze 

zdravotního, ale také z finančního hlediska. Z tohoto důvodu jsou lékaři primární péče ve 

většině anglicky mluvících zemí nazýváni „ gate keeper“ – „ strážce“ (AAFP, 2018). 

Podskupina 4 – Ostatní lékaři poskytující služby primární péče 

Do této kategorie patří lékaři, kteří nejsou vyškoleni v oboru primární péče, rodinné 

medicíny, vnitřního lékařství nebo pediatrie, i ti ale mohou někdy poskytovat péči o 

pacienty, která je obvykle poskytována lékaři primární péče.  

Tito lékaři se mohou zaměřit na specifické potřeby pacienta spojené s prevencí, 

udržováním zdraví, akutní péčí, dlouhodobou péčí nebo rehabilitací. Tito lékaři však svoje 

služby nenabízejí v rámci prvního kontaktu s pacientem. Efektivní systém primární péče 

může využívat tyto lékaře, jako členy týmu zdravotní péče spolupracují s lékaři primární 

péče, kteří mají odpovědnost za funkci zdravotnického týmu a komplexní zdravotní péči o 

daného pacienta (AAFP, 2018). 
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Ve Spojených státech spadá pod kompetence lékaře primární péče čtrnáct podoborů:  

• Kardiovaskulární 

• Otorinolaryngologie – ORL (ušní, nosní, krční) 

• Endokrinologie 

• Onkologie 

• Problematika respiračních onemocnění 

• Péče o dospívající 

• Péče o zdraví ženy 

• Péče o zdraví muže 

• Reprodukční problematika 

• Těhotenská péče 

• Péče o kojence a děti 

• Geriatrie 

• Péče o duševní zdraví 

• Problematika onemocnění pohybového ústrojí (AAFP, 2018). 

AAFP napomáhám lékařům v každodenní činnosti o pacienta pomocí dostupných a 

povolených standardů, které umožní lékařům praktikovat medicínu založenou na 

důkazech. Cílem je co nejefektivnější péče o bio-psycho-sociální potřeby pacienta. 

Podskupina 5 - nelékařští poskytovatelé primární péče 

I nelékařští poskytovatelé zdravotní péče mohou poskytovat určité služby pacientovi. Mezi 

tyto poskytovatele můžeme zahrnout tzv. nurse practitioners – APRN, physician assistant - 

PA  registered nurse – RN a další poskytovatele zdravotní péče. 

Tito nelékařští poskytovatelé péče mohou uspokojit určité potřeby pacientů. Svoje služby 

by měli poskytovat ve spolupráci se svým týmem, kde konečnou zodpovědnost za pacienta 

má hlavní lékař (AAFP, 2018). 

 

2.7 Americká akademie pediatrů  

 

American Academy of Pediatrics – Americká akademie pediatrů (AAP) byla založena 

v roce 1929, kdy se 35 pediatrů usneslo, že by bylo přínosné sjednotit pediatrickou péči 

tak, aby se obor pediatrie mohl rozvíjet dle sociálních a zdravotních potřeb dětí. V té době 

si AAP rozdělila USA na čtyři regiony a čítala 304 aktivních členů. Od té doby se AAP 

snaží o podporu optimálního zdraví a blahobytu pro každé dítě. V roce 1948 došlo 

k vzniku podoborů pediatrie, AAP se začala nejprve členit na chirurgickou pediatrii, 
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alergologii v pediatrii a také na obor psychosociální vývoj dítěte. Během následujících let 

došlo k dalšímu rozvoji podoborů v oblasti pediatrii, a tak k dnešnímu dni má AAP 52 

podoborů. AAP se tak stala jedním ze zdrojů celoživotního vzdělávání, poskytující 

nejnovější poznatky a klinickou podporu při vykonávání nezbytných úkonů v oblasti 

pediatrie. AAP má snahu obhajovat zdraví všech dětí, spolupracuje s komunitami, vládou a 

dalšími národními organizacemi, jejímž hlavním cílem je zdraví a bezpečnost dětí. AAP je 

organizace, která sdružuje dnes více než 66 000 pediatrů, kteří se zavázali, že budou 

podporovat optimální tělesné, duševní a sociální zdraví a pohodu pro všechny kojence, 

děti, dospívající a mladé dospělé (AAP, 2018). 

Díky rozvoji nejen pediatrie, ale i všech pediatrických podoborů došlo v průběhu let 

k odchodu některých pediatrických specialistů, kteří si vytvářejí své nové asociace a 

akademie. Členství v AAP je dobrovolné, každý pediatr si může sám vybrat zda-li chce být 

členem určité akademie či asociace.  

K výkonu povolání v USA musí každý pediatr mít lékařskou licenci vydanou státem nebo 

územím, ve kterém pracuje. Lékařská licence stanoví minimální požadavky na způsobilost 

k diagnostice a léčbě pacientů.  

Pro oblast primární péče je AAP důležitým zdrojem informací. V ordinaci primární péče se 

dennodenně setkáváme s pediatrickými pacienty, určitou část tvoří pacienti, kteří navštíví 

primární péči v rámci preventivních vyšetření (AAP, 2018). 

2.7.1 Prevence v primární péči o pediatrické pacienty - Bright 

Futures doporučení 

Každé dítě a jeho rodina jsou jedineční, a proto jsou navržena doporučení pro péči o děti, 

které mají vhodnou rodičovskou péči, nemají žádné projevy jakýchkoli důležitých 

zdravotních problémů, rostou a vyvíjejí uspokojivě. Vývojové, psychosociální a chronické 

nemoci u dětí a dospívajících mohou vyžadovat častější návštěvy, poradenství a terapii 

odděleně od preventivních návštěv. Další návštěvy v primární péči mohou být nutné i v 

případě, že výsledky vyšetření naznačují odchylky od normálního vývoje (Bright Futures, 

2018). 

AAP využívá tzv. Bright Futures doporučení, k prevenci a podpoře zdraví kojenců, dětí, 

dospívajících a jejich rodin. Cílem realizace programu Bright Futures je podpora primární 

péče při poskytování péče o děti a dospívající. Bright Futures napomáhají se zdravotním 

dohledem nad kojenci, dětmi a dospívajícími. Je hojně využíván v primární péči, 

především při takzvaných „ well child visits“ – preventivní vyšetření dětí. Bright Futures 

dotazníky lze využít jak v soukromé praxi, v nemocnici, ve školních zdravotních 

střediscích, v klinikách veřejného zdraví, v komunitních zdravotních střediscích, a v 

dalších zařízení primární péče (Bright Futures, 2018). 
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Bright Futures jsou využívána nejen pediatrickými odborníky z praxe, ale zároveň je lze 

využít jako výukový nástroj pro studenty medicíny a všechny zdravotníky, kteří poskytují 

péči o děti (zdravotní sestry, ošetřovatelky, zdravotní asistenti). 

V Bright Futures jsou důležité tři základní komponenty, které se navzájem prolínají: 

• Anamnéza – sběr dat, získané informace umožňují odborníkovi ve zdravotní péči, 

aby posoudil silné a slabé stránky vývoje dítěte. Důležitým prvkem je orientovat se 

i v rodinném kruhu, ve které dítě vyrůstá. Komunikace s rodinnými příslušníky a 

vzájemné pochopení situace je zcela zásadní a důležitá v další péči. 

• Observace - pozorování interakce mezi dítětem a rodičem. 

• Dohled - umožňuje odborníkovi sledovat vývoj dítěte v průběhu času  

(Hagan, 2017). 

Bright Futurues dotazníky jsou tvořeny tak, aby seznámily rodiče s průběhem a rozsahem 

daného preventivního vyšetření jejich dítěte.  

Každý dotazník je rozdělen do tří částí: 

1. Dotazník před návštěvou – tento dotazník slouží jako nápověda, rodiče si před 

návštěvou mohou vybrat a zaškrtnout témata, problémy a otázky týkající se aktuálního 

věku jejich dítěte. 

2. Ošetřující dokumentace – tato část slouží zdravotnickému personálu k dokumentaci 

všech kroků daného preventivního vyšetření, aktuálních výsledků testů a měření, 

aktuálního dotazníku vzhledem k věku dítěte. 

3. Edukace rodičů / dítěte – tato část slouží k edukaci rodičů a později i dětí samotných 

(Bright Futures, 2018).  

Bright Futures dotazníky jsou rozděleny také dle věku dítěte do čtyř hlavních podskupin, 

kde každá podskupina má své další dělení dle věku dítěte. 

1. Skupina kojenci – do této skupiny spadají preventivní prohlídky: první návštěva 

kolem 2 – 5 dne od narození, 1.měsíc, 2.měsíc, 4.měsíc, 6.měsíc a 9.měsíc života 

dítěte 

2. Skupina rané dětství – do této skupiny preventivních návštěv dle Bright Futures 

spadají děti ve věku 12 měsíců, 15 měsíců, 18 měsíců, 2 let, 2,5 let, 3 let a 4 let. 

3. Skupina dětský věk – do této skupiny patří děti věku 5 let, 6 let, 7 let, 8 let, 9 a 10 

let. 

4. Skupina adolescenti – tato skupina je věnována mládeži v rozmezí 11-14 let, 15-17 

let a 18-21 roky (Bright Futures, 2018). 
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2.7.2 Prevence v primární péči – očkování  

Centers of Disease Control and Prevention (CDC) – neboli Centrum pro kontrolu nemocí a 

prevence, je jednou z provozních složek Ministerstva zdravotnictví a lidských zdrojů 

v USA. Tato organizace vznikla v létě v roce 1942 v městě Atlanta, státu Georgie v USA. 

V té době byl prvním úkolem pro CDC prevence rozšíření malárie. CDC napomáhá chránit 

USA před nebezpečnými zdravotními hrozbami nejen na území USA, ale také v zahraničí. 

Ať už se jedná o onemocnění chronické či akutní, léčitelné nebo nemoci, která se dá 

předejít, lidskou chybu nebo úmyslný útok, CDC bojuje s daným onemocněním či nákazou 

a podporuje komunity a občany ke stejným krokům. Tím zvyšuje zdravotní bezpečnost 

státu a jedná jako národní agentura pro ochranu zdraví. Snaží se ušetřit lidské životy a 

chrání zdraví lidí. Zároveň poskytuje odborné informace jak ochránit zdraví před 

nebezpečnými zdravotními hrozbami (CDC, 2018). 

Pro potřeby této bakalářské práce se zaměřím pouze na část CDC zaměřenou na vakcíny a 

očkování. Tato část je rozdělena do těchto čtyř skupin: 

• Očkování pro vaše dítě – od narození do 18 let věku 

• Očkování pro dospělé 

• Těhotenství a očkování 

• Očkování pro pracovníky ve zdravotnictví 

Očkování je jednou z nejvhodnějších a nejbezpečnějších opatření preventivní péče (CDC, 

2018). 

Očkování pro vaše dítě od narození do 18 let věku 

Očkování mělo a stále má obrovský dopad na zlepšení zdraví dětské populace. Je to jeden 

z nejlepších způsobů, jak ochránit kojence a děti proti šestnácti potencionálním škodlivým 

chorobám. Přestože ve většině vyspělých zemí došlo k vymícení či výraznému potlačení 

těchto druhů onemocnění, v celosvětovém měřítku však tyto nemoci jsou stále hrozbou. 

Díky kvalitnímu očkovacímu kalendáři lze v dnešní době naplánovat očkování dětí dle 

jejich vývoje a potřeby dítěte v daném období (CDC, 2018). 

Při své každodenní práci využívám například tento očkovací kalendář pro děti do šesti let 

věku. 
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obrázek 1:(CDC, 2017).  

 

obrázek 2: (CDC, 2017). 

Očkovací kalendář je sice důležitým prvkem při péči o děti a dospívající, avšak nesmíme 

zapomínat na edukaci rodičů. Před každým očkováním dítěte je důležité seznámit rodiče 

s očkovací látkou, místem a způsobem podání očkovací látky, případných nežádoucích 

účinků a také důležitých kroků jak popřípadě nežádoucí účinky zmírnit na minimum. 
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Rodiče by měli být také obeznámeni s očkovacím kalendářem do takové míry, aby měli 

přesný přehled o dalším očkování vzhledem k aktuálnímu věku jejich dítěte. Myslím si, že 

v tomto případě je spolupráce rodičů a zdravotnického personálu více než důležitá. 

V dnešní době se v ordinacích primární péče setkáváme s rodinami, které nejsou zastánci 

očkování ať již z náboženských či jiných důvodů. Jelikož tento problém je celosvětový, tak 

právě CDC společně s AAP vypracovali dokument „Refusal to Vaccinate“ – česky 

nesouhlas s očkováním. Tento dokument lze využít jako šablonu, která může sloužit 

v ordinacích primární péče jako součást pacientovi dokumentace. Rodiče svým podpisem 

stvrzují, že byli informování o možných rizicích plynoucích z neočkování svého dítěte. 

Pokud rodič nesouhlasí s podpisem tohoto dokumentu, je důležité, aby svědci této události 

(zdravotní sestra, lékař) dokument podepsali a dokument se stal součástí zdravotnické 

dokumentace ( AAP, 2013). 

 

obrázek 3: (AAP, 2013). 
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Očkování pro dospělé 

Protože imunita z dětských vakcín přestává být časem účinná, je velice důležité 

aktualizovat v dospělosti své očkování. I dospělá populace je vystavena riziku různých 

onemocnění, které by mohly vést ke špatnému zdravotnímu stavu, zameškání práce, 

finančním potížím spojeným se sníženým finančním příjmem, ale také omezením při péči 

o vlastní rodinu. 

Doporučená očkování v dospělosti dle CDC jsou: 

• Očkování proti chřipce – každý rok nová vakcína, nutno očkovat každoročně před 

sezónou chřipky  

• Td (tetanus) nebo Tdap (tetanus + černý kašel) – toto očkování by se mělo 

opakovat v průměru každých 10 let (Acosta, 2015). 

CDC doporučení pro dospělou populaci mezi 19 až 26 let: 

• HPV očkování – chrání proti lidským papilomavirům, tyto viry způsobují většinu 

rakovin děložního čípku, rekta, vulvy, vagíny, penisu a vznik genitálních bradavic. 

HPV infekce může také zapříčinit vznik rakoviny hrdla, jazyka a mandlí.                                                                                                          

Dle CDC je HPV očkování doporučeno pro chlapce a dívky mezi 11-12 rokem 

života ve dvou dávkách, 6-12 měsíců po sobě. Pokud je očkovaná osoba starší 15 

let je nutné dodržet tři očkovací dávky, 0, 2 a 6 měsíců (CDC, 2016). 

CDC doporučení pro dospělé osoby starší 50 let: 

V průměru jeden člověk ze tří osob starších 50 let v USA onemocní v průběhu života 

pásovým oparem - Herpes zoster, anglicky shingles. S přibývajícím věkem má imunitní 

systém oslabující tendenci a tím zvyšuje možnost vzniku určitým onemocněním. Z toho 

důvodu se také kromě chřipkové vakcíny a vakcíny proti tetanu doporučuje očkování proti: 

• Shingle vakcína – očkování proti pásovému oparu a komplikacím spojeným s tímto 

onemocněním. 

• Pneumokoková vakcína – očkování proti pneumokokovým onemocněním včetně 

infekcí plic a krevního řečiště. Toto očkování je doporučeno převážně pro osoby 

starší 65 let, avšak očkovat není možné, pokud má pacient oslabenou imunitu ve 

spojení s jinou chronickou chorobou (CDC, 2018). 

Vztah pacienta se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem, se kterým 

pacient přijde do kontaktu nejen v primární péči, je nesmírně důležitý. Pacient by neměl 

mít ostych se zeptat, které očkování by bylo pro něj nejpřínosnější na základě jeho 

zdravotního stavu, věku a životního stylu. 
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Očkování v těhotenství 

Další skupinou dle CDC doporučení jsou těhotné ženy. I v naší ordinaci primární péče 

máme na starosti těhotné ženy a dle CDC jim doporučujeme dvě očkování. 

• Očkování proti chřipce – (pro USA platí zejména mezi měsíce říjen až květen, kdy 

hrozí chřipková epidemie) 

 

• Tdap očkování – dle doporučení CDC je toto očkování nejúčinnější mezi 27 

týdnem a 36 týdnem těhotenství, hlavně však na počátku třetího trimestru 27 týden 

těhotenství, protože očkování se stane účinné až po dvou týdnech po očkování. 

Pomocí tohoto očkování lze nenarozené miminko ochránit před černým kašlem. 

Toto očkování má až 85% účinnost před černým kašlem pro kojence mladších 2 

měsíců (CDC, 2017).       

Očkování pro pracovníky ve zdravotnictví  

Pracovníci ve zdravotnictví jsou často vystaveni riziku vážným, někdy až smrtelným 

chorobám. Osoba pracující přímo s pacienty nebo s biologickými látkami, které by mohly 

šířit infekci, by měla obdržet vhodné očkování tak, aby se snížila šance, že tato osoba 

dostane nebo dokonce rozšíří nemoc, které šlo předejít pomocí očkování (CDC, 2017). 

• Očkování proti Hepatitidě B: Pokud nemá zdravotnický pracovník dle CDC 

zdokumentované důkazy o úplném očkování proti hep B, nebo pokud nemá 

aktuální sérologický krevní test, který dokazuje imunitu proti hepatitidě B, tak tento 

zdravotnický pracovník by měl obdržet 3 dávky očkování proti hepatitidě B (dávka 

č. 1 nyní, č. 2 za 1 měsíc, č. 3 přibližně 5 měsíců po č. 2).  

• MMR (spalničky, příušnice a zarděnky): Pokud jste se narodili po roce 1957 a 

neměli jste vakcínu MMR, nebo pokud nemáte žádné sérologické důkazy o imunitě 

či předchozím očkování, je dle CDC doporučeno obdržet 2 dávky MMR minimálně 

s měsíčním odstupem. 

• Varicela (plané neštovice): Pokud jste neměli neštovice, nebo pokud nemáte 

aktuální krevní test, který dokazuje, že jste imunní vůči neštovicím (tj. sérologický 

důkaz imunity nebo předchozího očkování), je doporučeno dle CDC obdržet 2 

dávky vakcíny s odstupem 4 týdnů. 

• Očkování proti Meningokokové nákaze: Všechny osoby, které jsou v kontaktu 

s dětmi předškolního věku a mladistvými, by měli dostat jednu dávku očkování 

proti meningokokové nákaze (CDC, 2018). 
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obrázek 4: (CDC, 2018). 

 

2.8 Jaké je vzdělání sestry primární péče v USA? 
 

Vzdělávací systém zdravotnického personálu v USA je v mnoha směrech odlišný od 

vzdělávacího systému zdravotníků v České republice. Vzhledem k tomu, že se chci ve své 

práci zaměřit na sestry v primární péči, ráda bych v následující části své práce popsala a 

vysvětlila pozice a názvosloví různorodých stupňů nelékařských pracovníků v USA. 

Vzhledem k tomu, že některé pozice sester v USA nemají český ekvivalent, pokusím se co 

nejlépe tu danou pozici popsat a přirovnat ke stávajícím pozicím zdravotníků v České 

republice. 

Pro lepší představu a pochopení dané problematiky jsem vytvořila níže uvedený obrázek.  

 

Obrázek: 5 (Obrázek vlastní, 2018). 
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Certified Nursing Assistant (CNA) znamená v českém jazyce „certifikovaný sesterský 

asistent“. Tento asistent musí mít středoškolské vzdělání ještě předtím, než nastoupí do 

kurzu určeného pro Certified Nursing Assistant (dále jen CNA). Tyto kurzy mohou trvat 

od 4  do 12 týdnů. Po absolvování daného kurzu však musí CNA student splnit státní 

certifikační zkoušku, která se skládá jak z praktické části, tak z písemné zkoušky. 

V určitých státech USA se místo písemné zkoušky skládá zkouška ústní. Po úspěšném 

vykonání této zkoušky je v některých státech USA nutno doplnit výpis z trestního rejstříku, 

zdravotní způsobilost studenta lékařskou prohlídkou spolu s testem na drogy. Až poté je 

kandidátovi umožněno, aby byl zapsán v registru sesterských asistentů a mohl začít 

pracovat. Celoživotní vzdělávání je zapotřebí k udržení CNA certifikace.  K prodloužení 

CNA certifikace je nutné vždy po 24 měsících zažádat registr sesterských asistentů o jeho 

prodloužení. Každý CNA musí minimálně 30 dní před vypršením jeho certifikace zaslat 

žádost spolu s poplatkem. V určitých státech USA také musí doložit obdržené kredity za 

splněné celoživotní vzdělávání nebo doklad o účasti na vzdělávacích akcích a seminářích. 

Pro CNA to znamená 45 hodin celoživotního vzdělávání každé 2 roky. Pokud certifikace 

z jakéhokoliv důvodu exspiruje, tak CNA nemůže pokračovat ve svém povolání, dokud 

nedojde k rektifikaci. Neuposlechnutí a vykonávání práce CNA bez certifikace by bylo 

považováno za trestný čin. Pokud od doby propadnutí CNA certifikace uplynou více než 

dva roky, musí kandidát dokázat, že obnovil znovu své vzdělání a také opět projít 

lékařskou kontrolou včetně testu na návykové látky a výpisu z trestního rejstříku (NCSBN, 

2018). 

Ke kompetencím CNA se podrobněji vrátím v další části, která bude celá věnována 

pravomocím sester primární péče v USA. 

Licensed Practical Nurse (dále jen LPN) můžeme do češtiny přeložit jako „praktická 

sestra s licencí“ je sestra, která prošla dvouletým odborným vzdělávacím programem 

zaměřeným nejen na teoretickou, ale především na praktickou přípravu na budoucí 

povolání. V některých státech USA lze tento obor vystudovat pomocí intenzivního 

programu již během jednoho roku. Diplom ze střední školy nebo jeho ekvivalent je nutný 

k zápisu do programu pro LPN. Po úspěšném absolvování programu čeká LPN ještě 

národní zkouška pro LPN. V každém státě USA musí LPN pro výkon svého povolání 

projít národní zkouškou pro obdržení licence - National Council Licensing Examination, 

NCLEX-PN, které se budu podrobněji věnovat v další části textu. 

Až poté může úspěšný kandidát začít vykonávat své povolání. Celoživotní vzdělávání je 

samozřejmostí i pro LPN ty musejí doložit minimum 30 hodin celoživotního vzdělání 

během 2 let. Některé LPN se účastní vzdělávacích kurzů a seminářů, další se zase 

specializují ve svém oboru, jiné si postupně zvyšují své vzdělání tak, aby se mohly stát RN 

(PENN COMMERCIAL, 2017). 

Kompetence LPN proberu v další části práce věnované této tématice. 
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Registered Nurse (dále jen RN) v češtině „registrovaná sestra“, je všeobecná zdravotní 

sestra, která má bud´ bakalářské vzdělání (v USA zkratka BSN – výuka trvá 4 roky) anebo 

může studovat takzvané „an associate degree in nursing“ zkratka ADN – výuka trvá 2-3 

roky.  Pokud však chce sestra RN vést další ošetřovatelský personál nebo se více 

specializovat, je doporučeno studium bakalářské. Některé nemocnice nabízejí možnost 

studia zdravotnické školy, která je pod záštitou dané nemocnice. Tento způsob je vhodný 

především pro LPN, které se chtějí stát RN, studium trvá 2-3 roky a absolventi obdrží 

diplom na konci studia. Všechny sestry RN musejí na konci vzdělání absolvovat licenční 

zkoušku NCLEX – RN (ALL STAR DIRECTORIES, 2016). 
 

Každý stát USA má do určité míry odlišné podmínky pro to, co musí zdravotní sestra 

udělat, než může podstoupit zkoušku NCLEX-RN. Samotný NCLEX-RN je však již stejný 

pro všechny státy USA. Než může setra absolvovat NCLEX-RN musí být registrovaná 

v jednom daném státě Rady sester v USA. Národní rada státního sdružení sester 

v ošetřovatelství (anglicky - The National Council of State Boards of Nursing, NCSBN) 

(Study.com, 2018). 

NCSBN byla založena v roce 1978 jako nezisková organizace. Její kořeny lze dohledat až 

k Asociaci amerických sester - ANA. Podnětem k vzniku NCSBN bylo zjištění, že 

k zlepšení zdraví společnosti musí být regulace zdravotních sester zastřešena samostatným 

subjektem, to znamená oddělena od organizace zastupující americké sestry - ANA. 

NCSBN se věnuje tomu, aby LPN a RN sestry v USA předtím, než vstoupí do pracovního 

procesu, prošli potřebným vzděláním a absolvovaly praktický výcvik. Jen takto lze 

spolehlivě dohlížet na to, že všechny kroky jsou dle legálních doporučení a v souladu se 

současnou náplní práce sestry. Ruku v ruce s radou sester se NCSBN také zaobírá 

problematikou zdravotní péče, vládní politikou a regulačními procesy ovlivňujícími práci 

sester (NCSBN, 2018). 

Pokud NCSBN uzná, že je adept způsobilý k vykonání testu NCLEX, tak dalším krokem je 

samotný NCLEX test.  

Adept sám zaplatí všechny poplatky a přihlásí se na zkoušku NCLEX. Z vlastní zkušenosti 

mohu potvrdit, že je velice důležité se na NCLEX test dostatečně připravit. Pro sestry ze 

zahraničí (z anglicky nemluvících zemí) je nutné ještě před NCLEX testem doložit 

jazykovou zkoušku z angličtiny, která se skládá ze čtení, poslechu, psaní a mluvení. Poté 

již opravdu nic nebrání k samotnému NCLEX testu (Hogan, 2018). 

NCLEX-RN test je počítačová zkouška. Tato zkouška měří kompetence, znalosti a 

dovednosti, které musí nové zdravotní sestry dokonale ovládat.  

Před samotným testem je všem adeptům odebrán otisk prstu, elektronická fotografie a jsou 

zkontrolovány jejich osobních údaje. Do samotné testovací místnosti není dovoleno nic 
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vnášet včetně rukavic, šál, čepic. Na zvládnutí testu NCLEX-LPN mají adepti až pět hodin, 

jedná-li se o test NCLEX-RN, mají adepti povolených hodin šest. V průběhu testu jsou 

povoleny dvě pauzy, kdy první přestávka je po 2 hodinách od začátku testu a druhá 

následuje po 3,5 hodinách. Po zahájení testu dává počítač vždy jen jednu otázku, na kterou 

musí adept odpovědět, aby mohl obdržet další otázku. Není možné se vracet k již 

zodpovězeným otázkám. Také není možné otázky přeskakovat. Počítač vybírá otázky dle 

předešlých odpovědí. Pokud počítač zjistí s 95% přesností, že výkon kandidáta je nad či 

pod stanovenou požadovanou úrovní, bez ohledu na počet zodpovězených otázek či 

stráveném času, ukončí test sám. Zhruba do šesti týdnů od zkoušky obdrží adept detailně 

vypracované výsledky NCLEX testu. Pokud neuspěl, musí počkat minimálně 45 dní, aby 

mohl znovu přistoupit ke zkoušce. Pokud byl adept úspěšný, obdrží licenci k výkonu 

povolání RN (NCSBN, 2018). 

RN se mohou dále specializovat v oblastech, jako jsou kardiologie, gerontologie, pediatrie, 

akutní medicína, primární péče i v oblasti rodinné péče. Řada odborných organizací nabízí 

různé certifikace. RN s bakalářským titulem mají možnost pokračovat v magisterském 

vzdělání a mohou se také stát Advenced Registered Nurse Practitioner - APRN. Stejně jako 

LPN i RN absolvují celoživotní vzdělání v rozsahu minimálně 30 hodin během 24 měsíců 

(NCSBN, 2018). 

Advenced Registered Nurse Practitioner (dále jen APRN) je registrovaná sestra 

s pokročilými/rozšířenými  kompetencemi řídící například vlastní ordinaci. Bohužel české 

zdravotnictví nemá ekvivalent pro tuto sesterskou pozici. APRN neboli také NP (nurse 

practitioners) jsou zdravotní sestry s vysokoškolským magisterským či doktorským 

vzděláním.   

Sestra, která se chce ucházet o pozici APRN, se musí nejprve stát RN a vystudovat alespoň 

bakalářské studium. Většina států požaduje po RN, které se chtějí stát APRN minimum 

500 odpracovaných hodin pod dozorem služebně starší RN. Dle daného státu USA musí 

sestra RN s magisterským titulem zažádat o licenci APRN a po úspěšném absolvování 

licenční zkoušky a příslušné certifikace se až poté stává APRN. Studenti APRN absolvují 

různé vzdělávací kurzy v oblasti akutní péče i psychiatrického managementu. Také se 

mohou specializovat v oborech, jako je pediatrie, akutní péče nebo psychiatrická péče. 

Programy též zahrnují praktickou výuku ošetřovatelských praktik, vyšetřovací metody, 

fysiologii a patofysiologii onemocnění, farmakologii a umožňují studentům získat 

zkušenosti na pracovišti i ve specializovaném prostředí, jako je například pediatrické 

oddělení (AANPCB, 2018). 

Další specializace zahrnují:  

• primární rodinnou péči - pokud se APRN chce věnovat primární rodinné péči, tak 

je její studium zaměřeno na rodinu a jednotlivce po celou dobu jejich života. 
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Studium se zaměřuje na všechna vývojová stádia člověka od prenatální péče, 

pediatrické péče, adolescentní péče, péče o dospělé, péče o stárnoucí i péči o 

seniory (AANPCB, 2018); 

• péči o dospělé; 

• neonatologickou péči; 

• akutní péči; 

• geriatrickou péči; 

• péči o duševní zdraví; 

• péči o zdraví ženy; 

• péči o bezpečnost o ochranu zdraví při práci atd. (AANPCB, 2018). 

Tak jako LPN nebo RN i APRN musejí po zakončení studia ještě podstoupit licenční 

zkoušku, díky které obdrží licenci k výkonu svého povolání. Licence pro APRN se ve 

většině států USA obnovuje po 5 letech pomocí celoživotního vzdělávání, aktivní i pasivní 

účasti na vzdělávacích seminářích a kongresech či zvýšením stupně vzdělání. Sestry APRN 

musejí v průměru doložit alespoň 75 hodin celoživotního vzdělání v průběhu 2 let. Každý 

stát USA má odlišné požadavky na celoživotní vzdělávání sester (NCSBN, 2018). 

  

2.9 Jaké jsou kompetence sestry primární péče v USA? 
 

V primární péči v USA se můžeme setkat se čtyřmi stupni nelékařských zdravotnických 

pracovníků od CNA přes LPN a RN až po APRN. Každá člen nelékařského 

zdravotnického týmu má své dané kompetence dle dosaženého vzdělání. 

Kompetence - Certified Nursing Assistant (CNA) – neboli „sesterský asistent“ pracuje 

pod přímým dohledem RN, APRN nebo lékaře. CNA poskytuje ošetřovatelskou péči o 

klienty na klinikách, v domácí péči, v komunitních centrech, denních stacionářích, ale také 

i mimo oblast primární péče (NURSE JOURNAL, 2018). 

1. Pomoc pacientům se základními životními aktivitami 

• Mytí a koupání pacientů. Mnoho pacientů má velké potíže s udržováním čistoty, 

když jsou v nemocnici nebo pečovatelském domově. 

• česání vlasů, holení, péče o nehty a čištění zubů. 

• Nápomoc pacientovi při používání toalety a oblékání. 

• Přemístění pacienta například z invalidního vozíku do postele. 

• Dopomoc pacientům při stravování a účasti při různých denních aktivitách. 
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2. Naslouchání pacientů 

Jednou z klíčových rolí CNA je pomáhat RN nadřízené sestře při výkonu práce a hlásit jí 

veškeré nové zdravotní informace týkající se pacienta. 

3. Měření vitálních funkcí 

Měření vitálních funkcí, jako je tělesná teplota a krevní tlak, je velmi důležitým způsobem, 

jak pomoci RN sestrám udržovat péči a zdraví pacienta. CNA také mohou každý den 

kontrolovat puls, váhu a úroveň bolesti pacienta. CNA vždy musí přesně informovat RN, 

která je zodpovědná učinit další kroky v péči o pacienta. 

4. Úklid 

Osoba, o kterou pečuje CNA, nemá často schopnost postarat se sama o sebe ani o své 

bezprostřední okolí. Náplní práce CNA je také udržení hygienicky čistého prostředí pro 

pacienta nejen na jeho lůžku, ale i v jeho pokoji. Dle potřeby CNA mění ložní prádlo. 

5. Věnovat se pacientovým každodenním problémům 

CNA má na starosti i řešení každodenních problémů daného pacienta. Mezi další 

kompetence patří časté polohování pacientů, prevence dekubitů a proleženin a péče o rány 

( NURSE JOURNAL, 2018). 

Kompetence - Licensed Practical Nurse (LPN) – každá LPN má dané kompetence dle 

individuálních znalostí, zkušeností, dosaženého vzdělání spolu s místem výkonu práce. 

V primární péči se s LPN sestrou můžeme setkat v ordinacích rodinného lékaře, ordinacích 

pro děti a dorost, ordinacích pro dospělé, ale i v domácí péči. 

V určitých státech USA mohou LPN pracovat samostatně, v jiných však pracují LPN pod 

dohledem RN, APRN nebo lékaře, ale vždy jsou součástí týmu (Baillie, 2014). 

LPN jsou zodpovědné za: 

• základní péči o pacienty, jako je měření a sledování vitálních funkcí;  

• provádění rutinních laboratorních testů, shromažďování biologických vzorků od 

pacientů; 

• čištění a uskladňování lékařského vybavení a nástrojů;  

• shromažďování informací o pacientovi, vedení ošetřovatelské dokumentace, 

• vedení administrativy spojené s vyplňováním formulářů pro pojišťovny  

(Baillie, 2014). 
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Existují také určité úkony, které LPN nemohou provádět. Pro primární péči je to například 

očkování. Pokud LPN potřebuje pro výkon své profese aplikaci očkovacích látek, musí 

nejprve podstoupit vzdělávací seminář na toto téma (Baillie, 2014). 

Kompetence - Registered Nurse (RN) 

Registrované zdravotní sestry využívají znalosti z ošetřovatelství tak, aby zhodnotily 

zdravotní stav pacienta, jeho potřeby a poskytly péči, poradily a podporovaly osoby při 

řízení a prevenci o jejich zdraví. Pracují samostatně i ve spolupráci s dalšími 

zdravotnickými pracovníky, vykonávají obecné ošetřovatelské úkony, delegují a řídí LPN 

a CNA. Poskytují komplexní hodnocení stavu pacienta, vyvíjejí plán péče, provádějí a 

vyhodnocují další postup, konají nutné kroky v péči o pacienta, které vyžadují vědecké a 

odborné znalosti, dovednosti a klinické rozhodování (Bodenheimer, 2017). 

Registrované zdravotní sestry mohou pracovat v různých typech zdravotnických zařízení v 

závislosti na dosaženém vzdělání a praxi. V USA mohou také RN využít svou odbornost k 

výuce, hodnocení stavu nemocného ale také se mohou podílet na výzkumu v 

ošetřovatelství.  

Registrované zdravotní sestry jsou zodpovědné za to, že veškeré zdravotní služby, které 

poskytují, jsou v souladu s jejich vzděláním a posuzovanou způsobilostí, splňují 

legislativní požadavky dané země a jsou podporovány příslušnými normami 

(Bodenheimer, 2017). 

RN se centrálně zaměřuje na pacienta a jeho bio-psycho-sociální potřeby, dále také RN: 

• Poskytují telefonní poradenství pacientům s akutními problémy. (U nás na klinice 

máme pohotovostní mobil 24/7 a všechny sestry RN i APRN bez výjimky se 

pravidelně střídají o pohotovostní službu); 

 

• Slouží jako vzdělávací podpora pro pacienta v oblastech souvisejících se 

samostatnou péčí, dietním režimem, prevencí (Bodenheimer, 2017). 

 

• Průběžně řídí a kontroluje stav pacientů se stabilním chronickým onemocněním za 

pomoci sesterských protokolů; 

 

• Monitoruje nemocné pacienty během jejich návštěvy v ordinaci (odběr anamnézy, 

měření vitálních funkcí, provádí základní vyšetření, vede dokumentaci); 

 

• Provádí různé odborné, ošetřovatelské i diagnostické postupy (Cash, 2017).  
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Například u nás na klinice využíváme tzv.“rychlé“ diagnostické testy, kdy RN je 

zodpovědná za jejich indikaci, provedení, zhodnocení. Využíváme CRP test, test na 

detekci influenzy A/B, test na detekci streptokokové infekce, test na okultní 

krvácení, test na detekci návykových látek, těhotenský test a také test na HIV. 

K další diagnostice také využíváme měření hladiny krevních cukrů pomocí 

glukometru, kontrolu moči pomocí lakmusového testu, ale i kontrolu saturace krve 

kyslíkem za pomocí oxymetru a jiné.  

Kompetence RN v primární péči v USA prošly za poslední desítky let velkými změnami. 

Dle lékaře Thomase Bodenheimera to není tak dávno (90. léta minulého století), co většina 

RN opustila primární péči v USA kvůli nízkým platovým podmínkám a hledala své 

uplatnění v místních nemocnicích. Netrvalo dlouho a kolem roku 2000 v USA zjistili, že 

musí navrátit RN zpět do primární péče. Dle statistik v roce 2012 pracovalo v USA 61% 

RN v nemocnicích a jen pouhých 10% RN v primární péči. Tak, jak se mění primární péče 

v USA, se dá i předpokládat, že vzroste počet RN v primární péči a dojde i k změnám RN 

kompetencí (Bodenheimer, 2017). 

 

obrázek 6: (MACY Jr. FOUNDATION, 2018). 

Díky potřebě RN na trhu práce se dle statistického úřadu v USA předpokládá, že v období 

mezi roky 2014 - 2024 dojde k 16% nárůstu RN pracovních pozic. Vše je následkem 

stárnoucí populace a nárůstu chronicky nemocných (U. S. Bureau of Labor Statistics, 

2016/2017). 

V tuto chvíli RN primární péče v USA tráví nejvíce svého času při triage pacientů, 

vykonávání administrativy, odpovídání na emailové dotazy, aplikaci injekcí, péči o rány a 

edukací pacientů. 
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Dle nových týmových modelů by se měly RN v primární péči zapojit do čtyř nových 

kompetencí. 

• RN se starají nebo se budou starat o chronicky nemocné pacienty za pomoci 

protokolů (například: titrování léků na hypertenzi či titrování léků na diabetes 

mellitus dle předem schválených algoritmů); 

 

• RN vedou nebo povedou management komplexní péče o pacienta tak, aby zlepšily 

péči o pacienta a snížily náklady na péči (volba vhodných postupů péče, volba 

vhodných a přínosných testů aj.); 

 

• RN koordinují nebo budou koordinovat péči o pacienta mezi primární, sekundární i 

terciární péčí; 

 

• RN asistují APRN nebo lékaři tak, aby mohly samy vést péči o pacienty s akutní 

respirační infekcí či infekcí močových cest včetně kontrolních návštěv 

(Bodenheimer, 2017).   

V těchto nových modelech je zodpovědnost o pacientovo zdraví rozdělena mezi všechny 

členy zdravotnického týmu (Bodenheimer, 2017).   

Dle rodinné lékařky Fraher jsou nové kompetence rozptýleny v systému zdravotní péče. 

Zdravotní sestry by se měly zaměřit na budování dovedností potřebných pro uspokojení 

potřeb pacienta v rychle se měnících situacích. K tomu kroku si musejí zdravotní sestry 

obhájit vzdělávací a regulační změny k podpoře pozice zdravotní sestry, protože nejen že 

mění pracovní prostředí, ale také přebírají nové kompetence (Fraher, 2015). 

V roce 2015, dle dotazníků pro lékaře primární péče v USA, vyšlo najevo, že až 43% 

ordinací primární péče využívá nového modelu kompetencí pro RN, kdy sestra RN pečuje 

o chronicky nemocné (Bodenheimer, 2017).  

Kompetence - Advenced Registered Nurse Practitioner (APRN) 

APRN sestry využívají své znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou nezbytné pro 

nezávislou klinickou praxi. Klíčové kompetence APRN jsou získány prostřednictvím 

mentorských zkušeností s péčí o pacienty s důrazem na nezávislou praxi (NONPF, 2017).  

• analytické dovednosti pro hodnocení a poskytování péče zaměřené na pacienty 

s akutním i chronickým onemocněním, ale v rámci prevence i na ty zdravé jedince; 

• aplikace medicíny založené na důkazech; 

• využití znalostí systému poskytování zdravotní péče v USA (NONPF, 2017). 

 



40 
 
 

APRN jsou schopné aplikovat své znalosti z různých oborů a použít je v praxi ke 

zkoumání a zlepšení poskytované zdravotní péče. Po absolvování programu pro APRN by 

každý absolvent APRN měl splňovat devět níže uvedených klíčových kompetencí bez 

ohledu na jeho zaměření (NONPF, 2017). 

1. Vědecké kompetence 

• Analyzuje získaná data pro zlepšení odborné ošetřovatelské praxe; 

 

• Integruje znalosti z humanitních věd v rámci ošetřovatelství; 

 

• Provádí různé druhy výzkumu a odborné výsledky přenáší do praxe; 

 

• Rozvíjí nové praktické postupy založené na integraci výzkumu, teorie a 

zkušenostech; (NONPF, 2017). 

 

2. Manažerské kompetence 

• V manažerské pozici se od daného zdravotníka očekávají schopnosti související s 

vedením týmu jak po stránce odborné, tak psychologické, dále pak znalosti týkající 

se navrhování a iniciování potřebných změn a globální přehled vyplývající z jeho 

postavení; 

 

• Jako zdroj informací pro účely této bakalářské práce jsem využila rešeršní služby 

Národní lékařské knihovny. Pro jazykové vymezení jsem vzhledem ke své práci 

zvolila češtinu a angličtinu. Časové vymezení pro literární rešerši jsem vymezila 

obdobím let 2000 až 2017. Zvolená klíčová slova byla: zdravotní sestry, 

ošetřovatelství, ošetřovatelská péče, primární zdravotní péče, Spojené státy 

americké, postoj zdravotnického personálu. Využity byly databáze v portálu 

MEDVIK, EBSCOhost pro databáze CINAHL a MEDLINE. Nalezeno bylo 48 

českých zdrojů a 54 zahraničních zdrojů. Po podrobném prozkoumání všech 

dostupných zdrojů jsem vybrala ty, které nejlépe vystihují danou problematiku. 

Největším informačním zdrojem se staly mimo jiné webové stránky Světové 

zdravotnické organizace (WHO), Centrum pro kontrolu nemocí a prevence 

(Centers for Diseases Control and Prevention - CDC), Americká kardiologická 

asociace (American Heart Association – AHA), Americká akademie pediatrů 

(American Academy of Pediatric – AAP), Americká akademie rodinných lékařů 

(American Academy of Family Physisians – AAFP) a další americké zdroje úzce 

související s primární péčí.  

• V manažerské pozici se od daného zdravotníka očekávají schopnosti související s 

vedením týmu jak po stránce odborné, tak psychologické, dále pak znalosti týkající 
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se navrhování a iniciování potřebných změn a globální přehled vyplývající z jeho 

postavení; 

 

• Důležitou součástí práce manažera je také výborná orientace v dané problematice, 

jejichž výsledkem je rozpoznání největších problémů, jejich analýza a následné 

návrhy a postupy při jejich řešení; 

 

• Závěry, které manažer na základě svých praktických a odborných znalostí získává, 

by měly vyústit v průběžném zlepšování kvality zdravotní péče, její větší efektivity 

a s tím možné snížení ekonomických nákladů; 

 

• Znalosti, které zdravotník během své praxe získává, jsou dále prezentovány jak 

písemnou, tak ústní formou při vzdělávání dalších odborníků; 

 

• Neustále se rozvíjející zdravotní péče tak vede všechny zaměstnance v oboru 

k tomu, aby své znalosti obnovovali a získávali na celé řadě odborných konferencí 

a přednáškách. Celoživotní vzdělávání je nedílnou součástí funkce APRN 

(NONPF, 2017). 

 

3. Kvalitativní kompetence 

 

• Využívá nejlepší dostupné poznatky pro neustálé zlepšování kvality klinické praxe; 

 

• Vyhodnocuje vztahy mezi přístupem k pacientovi, náklady, kvalitou a bezpečností 

a jejich vlivem na zdravotní péči; 

 

• Vyhodnocuje, jak organizační struktury, procesy péče, financování, marketing, tak i 

politická rozhodnutí, která mají vliv na kvalitu zdravotní péče; 

 

• Využívá peer review, aby se zlepšila celková součinnost; 

 

• APRN je aktivní při provádění intervencí s cílem zajistit co nejlepší kvalitu péče; 

(NONPF, 2017). 

 

4. Zkušební kompetence 

• Poskytuje uvedení nových poznatků do praxe; 
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• Vyhledá poznatky z klinické praxe, aby se zlepšily výsledky pacientů; 

 

• Využívá klinické vyšetřovací schopnosti ke zlepšení zdravotních výsledků; 

 

• Provádí praktické vyšetřování, individuálně nebo ve spolupráci s ostatním 

zdravotnickým personálem; 

 

• Rozšiřuje důkazy od šetření různým skupinám publika, které používají více 

modalit; 

 

• Analyzuje klinické pokyny pro individuální aplikaci do praxe; (NONPF, 2017). 

 

5. Kompetence v oblasti technologií a informační gramotnosti 

• Integruje vhodné technologie pro zlepšení zdravotní péče; 

 

• Překládá technické a vědecké zdravotní informace vhodné pro potřeby různých 

uživatelům; 

 

• a) Posuzuje, jak se pacient a jeho rodina orientují v dané problematice, aby se 

mohla poskytovat efektivní zdravotní péče; 

b) Edukuje pacienta ve snaze o pozitivní změnu chování; 

• Využívá informační zdroje při složitém rozhodování; 

 

• Přispívá k návrhu klinických informačních systémů, které podporují bezpečné, 

kvalitní a nákladově nejefektivnější řešení péče; 

 

• Používá technologické systémy, které zachycují všechny dostupné údaje pro 

hodnocení ošetřovatelské péče; (NONPF, 2017). 

 

6. Pravomoci v oblasti politiky 

• Prokazuje pochopení vzájemné závislosti politiky a klinické praxe; 

 

• Obhajuje etické postupy, které podporují spravedlivý přístup k lékařské péči bez 

ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, věk a sociální vrstvu; 

 

• Analyzuje etické, právní a sociální faktory ovlivňující vývoj politiky; 
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• Přispívá k rozvoji zdravotní politiky; 

 

• Analyzuje dopady zdravotní politiky napříč všemi disciplínami; 

 

• Vyhodnocuje dopad globalizace na rozvoj politiky zdravotní péče; (NONPF, 2017). 

  

7. Kompetence vůči systému zdravotní péče 

• Aplikuje znalosti organizačních postupů a komplexních systémů pro zlepšení 

poskytování zdravotní péče; 

 

• Sleduje účinky změny zdravotní péče pomocí svých profesionálních dovedností 

včetně vyjednávání, budování konsenzu a partnerství; 

 

• Minimalizuje riziko pro pacienty a poskytovatele na individuální i systémové 

úrovni; 

 

• Usnadňuje rozvoj systémů zdravotní péče, které reagují na potřeby kulturně 

různorodých obyvatel, poskytovatelů i dalších zúčastněných stran; 

 

• Hodnotí dopad poskytování zdravotní péče na pacienty, poskytovatele, další 

zúčastněné strany a životní prostředí; 

 

• Analyzuje organizační strukturu, funkce a zdroje pro zlepšení poskytování péče; 

 

• Spolupracuje při plánování přechodů v kontinuu péče; (NONPF, 2017). 

8. Etické kompetence 

• Integruje etické zásady do svého rozhodování; 

 

• Vyhodnocuje etické důsledky nejen svých rozhodnutí; 

• Aplikuje etická řešení komplexních otázek týkajících se nejen jednotlivců, ale i celé 

populace (NONPF, 2017). 

9. Kompetence pro nezávislou praxi 

• Vykonává funkci nezávislého odborníka; 

 

• Prokazuje nejvyšší míru odpovědnosti za odbornou péči; 
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• Pracuje nezávisle na řízení dříve diagnostikovaných i nediagnostikovaných 

pacientů; 

• a) Poskytuje celé spektrum zdravotnických služeb, které zahrnují podporu zdraví, 

prevence nemocí, ochrana zdraví, poradenství/edukace, management nemocí, 

paliativní péči a péči o umírající; 

b) Používá své odborné znalosti k posouzení a k rozlišení mezi normálními a 

abnormální nálezy; 

c) Používá screeningové a diagnostické testy při stanovení diagnóz; 

d) Předepisuje léky; 

e) Řídí zdravotní stav pacientů a rodin v průběhu času; 

• Poskytuje péči, která uznává kulturní a národní rozdílnosti a respektuje pacientova 

přání a rozhodnutí; 

• a) Pracuje na vytvoření vztahu s pacientem založeným na vzájemné úctě, respektu a 

spolupráci; 

 

b) Vytváří takové prostředí péče, které je schopné navodit pocit diskrétnosti, 

soukromí, pohodlí, bezpečí, emocionální podpory a empatie; 

c) Respektuje a zahrnuje do zdravotní péče hodnoty a přesvědčení pacienta i jeho 

kulturní a duchovní preference; 

d) Zachovává pacientovu autonomii nad rozhodováním o vzájemně přijatelném 

plánu péče (NONPF, 2017). 

 

2.10 Jaké je postavení sestry v USA v multidisciplinárním 

týmu primární péče? 
 

Dle slovníku cizích slov lze popsat multidisciplinární tým jako spolupráci více vědních 

oborů při realizaci odborné vědecko-výzkumné činnosti (Klimeš, 2010). 

„Multidisciplinární týmy jsou pravděpodobně lepší pro všechny, ale k jejich dobrému 

fungování jsou potřeba specifické dovednosti, stejně jako porozumění, že půjde o 

dlouhodobý proces s nutností stálé pozornosti a upravování ”( Firth-Cozens, 2001). 

 Složení multidisciplinárního týmu primární péče v USA: 



45 
 
 

• Lékař / General practicioner /GP; 

• Asistent lékaře / Physician assistant /PA; 

• Registrovaná zdravotní sestra s rozšířenými kompetencemi / Advenced registered 

nurse practicioner  / APRN; 

• Registrovaná sestra / Registered Nurse / RN; 

• Praktická sestra s licencí / Licensed Practical Nurse / LPN; 

• Certifikovaný sesterský asistent /Certified Nursing Assistant / CNA; 

• Fyzioterapeut; 

• Ergoterapeut; 

• Psycholog; 

• Nutriční terapeut; 

• Logopedi; 

• Lékárníci (Doekhie, 2017). 

Klíčovým prvkem reformy primární zdravotní péče v mnoha zemích je posílení 

multidisciplinárního týmu. Reforma byla postavena na poznání, že se zdravotní péče stává 

složitější především u pacientů s více než jedním chronickým onemocněním a také u 

pacientů s chronickým fyzickým i psychologickým onemocněním. Kvalitnější a 

efektivnější péči mohou pacienti získat při spolupráci zdravotníků ze všech oborů 

(Doekhie, 2017).  

Na postavení členů multidisciplinárního týmu v primární péči v USA, Kanadě i Austrálii 

nepanuje mezi odborníky jednoznačný názor. Odborná studie z roku 2016, která se této 

problematice detailněji věnuje, se snaží obhájit či vyvrátit oprávněnost příslušnosti 

jednotlivých disciplín či členů k multidisciplinárnímu týmu (Harris, 2016).   

Někteří členové týmu byli zmateni ze změn, především ze změn týkajících se jednotlivých 

schopností a dovedností určitých zaměstnanců. Pociťovali zmatek nad pracovními postupy 

(např. co dělat s pacienty, kteří se ohlásí na recepci). Klíčovými faktory však byly 

jednotlivé profesní role zaměstnanců a jejich schopnost pracovat samostatně. Týmová 

práce napadla nejen autonomii, ale také rozhodování lékařů, a to zejména v USA. 

Zaměstnanci v hierarchickém týmu, kde lékař byl centrem týmu, měli sklon reagovat 

nejvíce negativně. Rozvoj mezioborové spolupráce vyžaduje vedoucího pracovníka, který 

by byl schopen činit rozhodnutí (lékařská podpora je zde důležitá) a byl by ochoten 

spolupracovat a rozvíjet flexibilní role u všech zaměstnanců. To vše je zvláště důležité v 

managementu chronicky nemocného pacienta v primární péči. Pro některé lékaře to byla 

jistá úleva, jelikož mohli některé kompetence rozdělit mezi další členy týmu. Naproti tomu 

některé sestry měly pocit, že jejich kompetence nebyly adekvátně a v plném rozsahu 

využity (Harris, 2016). 
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V roce 2011 v USA byl poprvé vydán dokument vztahující se k pozici registrované 

zdravotní sestry – RN v primární péči. Od té doby došlo v USA k několika reformám 

zdravotní péče, především v oblasti primární péče. RN pracují samostatně a spolupracují 

s dalšími zdravotnickými pracovníky. RN sestry ambulantní péče jsou připraveny převzít 

rozsáhlejší roli při navrhování a poskytování odborné péče navzdory tradičním rolím a 

pracovat tak v nově definovaných interpersonálních vztazích. Neustále se vyvíjející 

technologie v péči o pacienta zvyšují nároky na teoretické i praktické znalosti RN sestry. 

Aby mohla RN sestra všem narůstajícím požadavkům dostát, je třeba jí umožnit přístup k 

dalšímu vzdělávání a zdokonalování ve všech potřebných oblastech. Dle této studie je 

postavení RN v primární péči na partnerské úrovni s ostatními členy zdravotnického týmu. 

Na závěr této studie, jsou RN v primární péči USA popsány jako kompetentně schopné 

vést nutné změny týkající se zlepšení primární péče, které povedou i k lepším výsledkům u 

jejich pacientů (AAACN, 2017). 

 

2.11 Jaké kompetence by bylo možné efektivně 

transferovat do českého zdravotnického systému a proč? 
 

Nežli se zaměříme na to, jaké kompetence by bylo možné efektivně transferovat do 

českého zdravotnického systému, je důležité začít u vzdělávání nelékařských pracovníků.  

Pokud porovnáme vzdělávání nelékařského personálu v americkém zdravotnickém 

systému, které jsem popsala v předchozích kapitolách, zjistíme, že se v určitých oblastech 

zcela liší od vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu u nás. V USA existuje více 

typů ošetřovatelských nelékařských pracovníků s různým stupněm vzdělání, což umožňuje 

efektivní rozdělení kompetencí. V ČR lze v primární péči využít v podstatě zejména 

všeobecnou sestru, praktickou sestru a teoreticky sestru specialistku, což ale nebývá časté. 

Dne 1. září 2017 došlo u nás ke zrušení zákona číslo 96/2004 Sb. o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Díky tomuto kroku došlo ke zrušení 

kreditního systému pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků a pozice 

zdravotnického asistenta byla zrušena a nahrazena praktickou sestrou. Vzhledem k tomuto 

kroku, kdy byl zrušen kreditní systém, se zásadně mění způsob celoživotního vzdělávání a 

není jasné, jak se s ním praxe vypořádá. V České republice vešel v platnost zákon číslo 

201/2017 Sb., který popisuje ve svém § 21b „odbornou způsobilost k výkonu povolání 

praktické sestry“(AION CS, 2018).  
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Limitujícím fakorem změn kompetencí je jistě i jejich český historický vývoj a všeobecná 

lidská nechuť ke změnám. 

Další zákon, související se zdravotními službami, je zákon 372/2011 Sb. „zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.“ V platnost vešel 8. 12. 2011 a 

jeho aktuální znění vyšlo 1. 1. 2018. Tento zákon ve své druhé části hlava 1 §5 popisuje 

druhy zdravotní péče v §6 formy zdravotní péče, v §7 ambulantní péči, které jsem popsala 

v úvodu své práce. Dále tento zákon popisuje v §28 práva pacientů, v §49 povinnosti 

zdravotnického pracovníka, v §50 práva zdravotnického pracovníka a v §51 zachování 

mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami. V šesté části tohoto zákona §76 

můžeme nalézt informace vztahující se k národnímu registru zdravotnických pracovníků 

(AION CS, 2018).  

Jak již bylo řečeno, vzhledem k stárnoucí populaci nejen lékařů (dle uvedených statistik 

české lékařské komory), ale i sester, by nám zkušené a erudované sestry mohly pomoci 

tento problém do určité míry kompenzovat (třeba provádění preventivních prohlídek) tak, 

jak známe z USA. Sestry v primární péči jsou zkušené sestry a znají problémy svých 

pacientů. Neoficiálně se objevují zprávy např. o managementu diabetu právě zkušenou 

sestrou i v primární péči v ČR. Tyto kompetence by bylo možné oficializovat a postupně 

začlenit do obvyklé praxe. Mezinárodní projekt MUNROS, do něhož byla zapojena i ČR, 

přinesl zajímavý poznatek, že pokročilé kompetence a předávání kompetencí v první fázi 

nastává právě neoficiálně mezi dvěma zdravotníky, kteří znají své znalosti, schopnosti a 

dovednosti a vědí, že je přenos kompetencí přínosný a bezpečný (ELLIOT, 2012). 
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3. Metodologie 
 

Má bakalářská práce je založena na výzkumném typu teoretické práce a její hlavní náplní 

je pomocí komparačních metod porovnat pozici všeobecné sestry v primární péči u nás a 

ve Spojených státech amerických. Hlavní metoda, díky které jsem získávala většinu 

materiálů pro svou práci, vychází z narativního přehledu literatury na zvolené téma. 

Podrobněji jsem postup rešerše literatury popsala na začátku bakalářské práce. Abych 

mohla poskytnout aktuální informace, využila jsem nejen analýzu literatury, ale také i 

vlastní pozorování a osobní zkušenosti dané dlouholetou praxí v prostředí českého i 

amerického zdravotnictví, které mi byly vedle odborné literatury největšími zdroji 

informací. Vzhledem k typu své práce, jsem nemusela řešit etické otázky spojené 

s ochrannou účastníků výzkumu, povolením k výzkumu, přístupu k respondentům či 

zachování anonymity. 

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.  

Dle výše uvedených cílů jsem stanovila tyto 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? 

V přípravné fázi jsem se věnovala vyhledávání relevantní literatury, jako jsou materiály a 

odborné články, mezinárodní konference a smlouvy týkající se mého tématu a vyhledávání 

organizací mající největší vliv na primární péči.  

V dalším kroku jsem navázala svými praktickými zkušenosti a znalostmi z chodu ordinace 

primární péče, která je součástí amerického zdravotnického systému. Z ordinace, ve které 

pracuji, jsem využila materiály, které nám pomáhají k výkonu povolání sestry v americké 

primární péči. 
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4. Diskuze 
 

Není pochyb o tom, že kvalita zdravotní péče v ČR je na vysoké úrovni (OECD, 2017). 

Díky našim screeningovým programům, vyspělé technologii, kvalitnějším léčebným 

metodám a detailnější diagnostice, lze stanovit diagnózu mnohem dříve, než tomu bylo 

například před deseti lety. Avšak aby byla zdravotní péče kontinuální, individualizovaná a 

efektivní, tak potřebujeme rozvíjet kvalitní primární péči. Ta v mých očích funguje ve 

formě síta, které je schopno vychytat určité diagnózy a rizika, a na jejich základě se 

následně o dané jedince také kvalitně postarat. Ta část, která projde sítem, musí být 

vyšetřena dále mimo oblast primární péče. Také nesmíme opomenout další důležitou 

funkci primární péče, kterou je prevence. Péče o zdravé jedince je jedním z prvních kroků 

jak si uchovat zdravou populaci. Role sester edukátorek je zde klíčová, ale tato role není 

zatím rozšířená v české primární péči. 

Věřím, že pokud se zaměříme na rozvoj primární péče u nás, tak to ovlivní celý 

zdravotnický systém v České republice. Sníží se počet hospitalizovaných, poklesne 

návštěvnost pohotovostí a emergency, zkvalitní se život pacientů s chronickým 

onemocněním, poklesne nákladovost na léčbu a další ekonomické náklady spojené 

s diagnostikou a terapií.   

Lékaři primární péče v České republice nezastávají úlohu „gatekeeper“ jako je tomu 

například v USA. „Gatekeeper“ je lékař primární péče, který má na starosti pacienta 

v akutní i chronické fázi nemoci, dohlíží nad jeho léčbou, plánem terapie, výsledky konzilií 

rozebírá se specialisty a dle stavu nemocného ordinuje další postupy a vyšetření. Pacienta 

však nepředává do péče jiného specialisty, nýbrž celou dobu dohlíží nad péčí o něj. Pokud 

je pacient odeslán ke specialistovi na vyšetření, po specializovaném vyšetření se pacient 

opět vrací ke svému lékaři primární péče, který spolu s pacientem navrhne další plán 

terapie. Nedochází tak k duplikaci některých laboratorních vyšetření či jiných 

diagnostických testů. Všechny výsledky prochází přes lékaře primární péče, který po celou 

dobu na vše dohlíží. I pokud je pacient hospitalizovaný, tak jeho lékař primární péče je 

pravomocný k nahlédnutí do veškeré zdravotnické dokumentace a popřípadě je i možné, 

aby zasahoval do plánu jeho další léčby (FENSTERMACHER, 2016). 

Bohužel toto není momentálně možné v primární péči v České republice. Nemyslím si 

však, že je nutné následovat všechny postupy dle systému v USA. Avšak bylo by přínosné 

zamyslet se nad tím, jak primární péči u nás zlepšit. Jak jsem již zmiňovala v předchozí 

kapitole, není možné dosáhnout změny, pokud to své sestry nenaučíme. Proto je nutné 

vytvořit vzdělávací program (jak v rámci kvalifikačního, tak celoživotního vzdělávání), 

který by české sestry připravil na jejich aktivní roli v primární péči. A dále případně i na 
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jejich rozšířené role. Asi bude velmi náročné přenést některé kompetence RN do České 

republiky.  

U nás momentálně funguje bismarckovský model zdravotní péče, který je založen na 

principu solidarity, v USA je to tržní zdravotnictví s individuální zodpovědností jedinců, 

což jsou dva naprosto odlišné modely péče (VONDRÁČEK, 2004).   

I přesto si však myslím, že přenos určitých prvků by byl vhodný, aby bylo možné posilovat 

význam primární péče nejen celospolečensky, ale také ve vzdělávání nejen sester, ale i 

lékařů.  

Zdravotnictví je velice dynamický vědní obor a je více než životně důležité, aby 

poskytovatelé zdravotních služeb byli nejen erudovaní a používali medicínu založenou na 

důkazech, ale aby byli schopni i po technických stránkách jít s dobou. 

Myslím si, že pokud se zaměříme více na rozvoj primární péče, budeme schopni lépe 

edukovat pacienty o nemocech, vykonávat detailnější screening a odhalit dříve riziková 

onemocnění a předejít komplikacím u chronicky nemocných. Tyto úkony by mohly přejít 

právě na sestry. Než k tomu však dojde, tak musíme sestry tyto nové činnosti naučit. 

Jen tak můžeme nejen snížit míru hospitalizovaných pacientů, ale také zároveň zredukovat 

obsazenost lůžek v nemocnicích. Stejně tak by se mohla snížit délka pobytu pacienta 

v nemocničních zařízeních, který by mohl být doléčen v domácím prostředí za asistence 

primární péče (OECD, 2017). 

Myslím si, že díky výkonnější a kvalitnější primární péči, lze také dosáhnout například 

snížení počtu úmrtí spojených s například onemocněním diabetes mellitus a jeho 

komplikacemi.  

Ráda bych podotkla, že není možná žádná změna v oblasti primární péče, pokud nebudeme 

mít kvalitní zdravotnický personál. Právě zdravotnický personál je základem nejen našeho 

zdravotnictví. Chceme-li mít kvalifikované zdravotní sestry v primární péči, tak musíme 

především učinit změny na poli vzdělávání sester a jejich finančnímu ohodnocení. 

Primární péče je oblast, která zasahuje do celé řady dalších odvětví zdravotnictví. Je jeho 

nezbytnou a nepostradatelnou součástí. V širším kontextu tato problematika přerůstá i do 

politické, ekonomické a sociální sféry. A právě proto je popsání všech jejích aspektů 

v omezeném rozsahu určeném pro bakalářskou práci. Je velmi složité ji zachytit jen 

v rámcových bodech.  

Zaměříme li se na vzdělávání sester, tak je až překvapivé, jaké rozdíly najdeme v USA a u 

nás. V USA disponují větší škálou nelékařského personálu, u nás máme často jen sestru a 

lékaře.  Celoživotní vzdělávání je další markantní rozdíl. Zatímco u nás je celoživotní 

vzdělávání prakticky omezováno, tak v USA má každý člen ošetřovatelského týmu jasně 
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dáno, kolik hodin musí věnovat celoživotnímu vzdělávání v průběhu dvou let. Já sama se 

musím každoročně účastnit na mezinárodních sesterských konferencích a obdržet kredity 

v rámci celoživotního vzdělávání. Také jako sestra primární péče musím každé dva roky 

obnovit svou KPR certifikaci. Jen tak mohu pokračovat ve výkonu svého povolání. Další 

odlišností ve vzdělávání sester je pozice APRN sestry. Její funkce tak jak jsem ji popsala 

v předchozí kapitole, by mohla našemu systému pomoci.  

 

Mnohé státy Evropy ze stejného důvodu APRN sestru začlenily do svých systémů např. 

Británie, Skandinávie, Holandsko, Polsko (EFN, 2017).  

Zaměřím-li se na kompetence sester primární péče, tak RN sestra v USA je schopna nejen 

dítě oočkovat, provádět vyšetření, ale také mít na starosti pacienty s banálnějším 

onemocněním. Sestra APRN může vyšetřovat a předepisovat léky a k samotnému lékaři se 

pak dostane menší procento pacientů. 

Kompetence sester v USA jsou spjaty s výší vzdělání, přesně tak jak jsem popsala 

v předchozí kapitole. A které kompetence by byly přínosné pro náš zdravotnický systém? 

Sestry, které mají chuť se vzdělávat, by měly mít možnost dalšího vzdělávání ve formě 

specifické specializace nebo vysokoškolského studia pro primární péči. Avšak po ukončení 

takového studia by měli tyto sestry získat nové kompetence a využít tak svého vzdělávání. 

Díky tomu by se sestry rozdělily do daných skupin dle dosaženého vzdělání. Pokud se 

podobně jako jiné rozvinuté evropské země domníváme, že některé aspekty původně 

amerického vzoru by byly přínosné i pro ČR, sestry s magisterským nebo doktorským 

titulem by mohly vykonávat (některé) kompetence APRN sestry. Dohled nad ostatními 

pracovníky, diagnostika a léčba nemocných včetně předpisu léků. Tyto sestry by neměly 

nahradit lékaře, ale naopak by mohli lékařům velice pomoci například s pacienty s méně 

závažnými chorobami. Ruku v ruce by jim mohla pomoci RN sestra, která by si vzala na 

starosti chronicky nemocné lidi, edukaci pacientů, péči o rány, očkovaní vše dle 

dostupných doporučení a po absolvování odborného vzdělání v daném oboru. Díky 

takovéto triage pacientů, by se k rukám lékaře dostalo jen malé procento pacientů a jeho 

čas by byl efektivně využit.  

Pro porovnání kompetencí mezi RN a APRN jsem v této části práce popsala, jak probíhá 

preventivní prohlídka dětského pacienta v naší ordinaci. Podle očkovacího schématu CDC 

a také dle plánu Bright Futures – preventivní návštěvy pro pediatrické pacienty, jsou 

doporučena věková rozmezí, ve kterých by dětský pacient měl navštívit odborné 

pracoviště. Podrobný rozvrh jsem popsala v předchozí kapitole Bright Futures. 

Do naší ordinace si rodič své dítě objedná sám. Dohled nad potřebným očkováním spadá i 

do povinností RN sestry, která je zodpovědná za kontrolu dokumentace, očkování, odeslání 

elektronické připomínky dané rodině a nabídnutí preventivního vyšetření, včetně očkování. 

Buď sama RN nebo za pomoci admin pracovnice připraví do karty náležitou dokumentaci 
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tak, aby vše bylo dostupné, až se rodina dostaví. Většinou se rodina telefonicky spojí s naší 

admin pracovnicí, která rodinu objedná do kalendáře tak, aby byla přítomna alespoň jedna 

RN na přibližně 30 minut a zároveň také zkontroluje rozvrh APRN, která dokončuje 

vyšetření. Samotné naplánování schůzky je velice důležité nejen proto, aby se 

zdravotnický tým necítil pod časovým tlakem, ale také aby byl ponechán prostor pro 

případné dotazy ze strany rodičů. V průměru stráví sestra RN s rodinou a dítětem v případě 

očkování 40 minut, APRN pak 20 minut.  

Rodina přichází na naši kliniku a je přivítána a usazena do čekárny admin pracovnicí. 

Sestra RN seznámí rodiče a dítě s tím, jak bude daná prohlídka probíhat, vysvětlí případné 

očkování vhodné pro jejich potomka, předloží rodičům informační leták k dané očkovací 

látce a příslušnou dokumentaci např. souhlas s očkováním, bright futures dotazník atd. Po 

celou dobu RN sestra pozoruje, jak se dítě chová a jaké má motorické dovednosti nejen 

v hracím koutku, ale i u stolečku na tvorbu výtvarných prací. Formou hry RN zjišťuje 

psychomotorický vývoj dítěte.  

Rodiče spolu s dítětem a RN sestrou přeházejí do ošetřovny, kde RN sestra změří a zapíše 

fyziologické funkce (výška, váha, BMI, obvod hlavy u dětí do 2 let věku, tělesná teplota, 

srdeční rytmus, saturace kyslíkem a krevní tlak u dětí od 3 let a výše) a vše zdokumentuje 

do růstového grafu a dokumentace dítěte. Celou dobu sestra pozoruje nejen projevy dítěte, 

ale také i jeho vztah k doprovázejícímu rodiči. Dle aktuálního věku dítěte se dále RN sestra 

zaměřuje například na vyšetření očí pomocí optotypů, nebo vyšetření sluchu pomocí 

audiometru.  

Pokud se jedná o kojenecký věk dítěte, tak dítě zůstává nahé zabalené v dece a tím je 

připravené pro vyšetření APRN sestrou. Ta vstupuje do místnosti poté, co RN nasbírá 

všechna důležitá data a připraví dítě k vyšetření. APRN začíná vyšetření po seznámení se 

s rodičem a dítětem a přistupuje k vyšetření hlavy – u kojeneckého věku se zaměřuje na 

fontanely, pomocí otoskopu vyšetřuje stav středního ucha, zkontroluje nosní průduchy, 

polykací reflex, celkový stav dutiny ústní, stav chrupu (pokud je přítomen), stav krčních 

mandlí a jazyka. Pomocí pohmatu sleduje stav krčních uzlin a také měří brachiální puls 

dítěte. Pomocí fonendoskopu poslouchá stav plicní tkáně a srdeční ozvy včetně střevní 

peristaltiky. Pohmatem a poklepem vyšetří dutinu břišní. Zkontroluje stav genitálu a jeho 

okolí, u chlapců ověří, zdali jsou sestoupená varlata a přetahuje předkožku, pokud není 

chlapec po obřízce. Po celou dobu vyšetření sleduje také stav pokožky, nehtů, motoriku 

dítěte a jeho reflexy. APRN zodpovídá všechny dotazy rodičů.  

V době, kdy APRN vyšetřuje dítě, si RN připravuje domluvené vakcíny a dokumentaci. 

RN zkontroluje typ vakcíny, exspiraci a způsob, jakým se vakcína bude podávat buď se 

svou RN kolegyní nebo s APRN. Na naší klinice podáváme očkovací látky jen v případě 

kdy je pacient na očkování objednán předem a kdy jsou v ordinaci přítomny dvě sestry ať 

už RN nebo RN s APRN z důvodu možných komplikací a také dvojité kontroly očkovací 
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látky. Samotné očkování na naší klinice aplikují pouze RN a to u dětí od novorozeneckého 

věku až po stáří.  

Po aplikaci očkování vyčkávají rodiče přibližně 20 minut, během kterých je RN seznamuje 

s plánem další návštěvy, zopakuje v krátkosti probraná témata ohledně bezpečnosti (dle 

věku dítěte například snížení matrace v posteli, zablokování dvířek a oken, odstranění 

pracích prostředků, léků, otevřeného ohně a alkoholu z dosahu dítěte, použití helmy při 

sportování, použití bezpečnostních pásů a autosedačky v automobilu, znepřístupnění 

elektrických zásuvek aj.) a správného vývoje dítěte. 

Po odchodu rodiny RN zodpovídá za stav ošetřovny, dekontaminaci a sterilizaci nástrojů 

pokud byly použity a celkovou úpravu ošetřovny. RN doplňují a objednávají spotřební 

materiál včetně potřebných vakcín a zodpovídají za jejich vhodné uložení. 

I v naší ordinaci se setkáváme s rodinami, které nejsou zastánci očkování ať již 

z náboženských či jiných důvodů. Mezinárodní školy, se kterými spolupracujeme, však 

vyžadují potvrzení o prodělaném očkování, a tak děti, které nejsou proočkované, nemohou 

nastoupit školní docházku. Za svou praxi jsem se setkala s několika rodinami, které své 

děti neočkovaly a tím pádem tyto děti nemohly navštěvovat mezinárodní školu a byly 

vyučovány v domácím prostředí. Osmadevadesát procent rodin, o které se starám, jsou 

proočkované. Rodičům ostatních dětí, které nebyly proočkovány, navrhujeme schůzku, kde 

se jim společně pod vedením nurse practicioner – APRN snažíme přiblížit celou 

problematiku, výhody, přínosy, možná nebezpečí, která plynou z neočkování, ale i 

případná rizika spojená s očkováním. Edukujeme rodinu o příznacích onemocnění, kterým 

lze díky očkování předejít. Za svou praxi si pamatuji, že z pěti rodin, které souhlasily se 

schůzkou, pouze jedna rodina začala očkovat a to ne v plném rozsahu, ale pouze do takové 

míry, aby dítě mohlo nastoupit do školy. 

Kompetence sester při banálnějším onemocnění – např. bolesti v krku 

Nemocné dítě přichází k nám na kliniku v doporovodu alespoň jednoho z rodičů. Admin 

pracovnice přivítá rodinu a připraví kartu nemocného a oznámí sestře příchod rodiny. RN 

sestra obere anamnézu pacienta dle takzvané SOAP techniky běžně používaná především v 

primární péči. 

S – subjektivní pocity pacienta (jak se cítí, co se s pacientem děje etc.) 

O – objektivní hodnocení sestrou (co sestra vidí, slyší, cítí, jak se pacient pohybuje, jak se 

chová, drží-li se bolavého místa, kulhá, kašle atd.) 

A – vyšetření sestrou (výsledky testů, identifikace problémů) 

P - plán péče (jaké léky budou použity, kdy pacient přijde na kontrolu, popis následujících 

kroků léčby, dietní opatření etc.)  
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Přitom co sestra RN odebírá anamnézu dle SOAP, měří vitální funkce. U nás na klinice u 

každého pacienta měříme krevní tlak, srdeční rytmus, tělesnou teplotu, saturaci krve 

kyslíkem, výšku, váhu, BMI u dětí od narození do 24 měsíců života ještě měříme obvod 

hlavy. Po sběru všech informací sestra RN pomocí otoskopu zkontroluje stav středního 

ucha v pravém i levém uchu, zkontroluje stav dutiny ústní, velikost krčních mandlí, zdali 

jsou povleklé, jakou mají barvu a vzhled a stav jazyka, povlak na jazyku, vyrážka na 

jazyku. Poté sestra RN zkontroluje motilitu hlavy, zdali jsou bolesti či tlak při předklonu, 

sleduje, zdali pacient nemá ztuhlý krk a prohmatá krční uzliny, kde sleduje jejich zvětšení 

a citlivost. Dále sleduje stav kůže popřípadě přítomnost kožní vyrážky. Pomocí 

fonendoskopu sestra RN zjišťuje stav plicní tkáně a jak funguje respirační systém. Podle 

dostupných informací sestra RN zváží nutnost testu rapid strep test, jehož vyhodnocení je 

do deseti minut. Dále může zvážit využití testu CRP, který je vyhodnocený do 2 minut. Po 

vyhodnocení stavu pacienta, jeho vitálních funkcí, fyzikálního vyšetřeni a výsledků testů, 

může stanovit diagnózu a plán péče pro daného pacienta. V jakékoliv fázi vyšetření, kdy se 

sestra RN necítí zcela jistá, může na pomoc zavolat APRN sestru, která zkontroluje její 

práci a postup vyšetření. Sama mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že u dětí do 6 let vítám 

přítomnost APRN sestry i při banálnějším onemocnění. Od získaných informací se odvíjí i 

druh terapie. Pokud má dítě pozitivní test na streptokokovou infekci tak RN sestra převede 

váhu dítěte (měříme v librách - pounds) na kilogramy, kvůli dávkování antibiotik. 

Dávkování antibiotik má na starosti sestra APRN, sestra RN připraví antibiotika tak, aby 

mohla být předána pacientovi. U menších dětí, které neumějí polykat léky, se jedná o 

sypkou směs, kterou sestra RN připraví tak, že přidá požadované množství vody i s 

dávkovací odměrkou, a identifikačním štítkem dítěte, kde rodiče mají napsáno jakou 

dávku, jak často, zdali nechat lék v lednici, zdali před použití potřepat a jak dlouho dítě 

bude lék užívat. 

Další kompetencí sestry na naší klinice je role edukátorky, kdy sestry provádí každý měsíc 

tzv.“health promotion“, neboli podpora zdraví, kdy se zaměřujeme na určité onemocnění a 

jeho prevenci. Také realizujeme hodiny kardiopulmonální resuscitace ( sestry musí každé 2 

roky projít školením CPR s American Heart Association, aby mohly učit KPR), použitím 

automatizovaného externího defibrilátoru – AED a nácvik první pomoci. Sestry také 

vzdělávají pacienty v rámci léčebného režimu, např. příprava na různá vyšetření, správná 

aplikace léků, vhodná dietní opatření vzhledem k základnímu onemocnění aj.). 

APRN sestry i samotní lékaři primární péče mají větší pravomoce, jelikož fungují v roli 

„gatekeeper“. Dohlížejí na pacienta po celou dobu, co ho mají v péči. Jejich pravomoc 

nekončí ani, když je pacient hospitalizovaný.  

Zaměřím-li se na postavení sestry v multidisciplinárním týmu, tak u nás je velice často tým 

zúžen na lékaře a sestru, kdy sestra pro to, jakou činnost vykonává v oblasti primární péče 

ani nemusí býti sestrou. Sama jsem se o této skutečnosti přesvědčila při studiu v rámci 
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povinné odborné praxe. Musím přiznat, že jsem byla ráda, že jsem v ordinaci českého 

praktického lékaře byla pouze pár dní. Za tu dobu všeobecná sestra lékařce jen 

připravovala dokumentaci, zvedala telefony, které ani neřešila a přepínala na lékařku a 

vařila kávu. V USA tyto výkony vykonává administrativní pracovnice. Paní doktorka si 

sama měřila vitální funkce nebo natáčela EKG. Na tomto pracovišti, kde jsme byla na 

praxi, byly veškeré odběry biologického materiálu odebírány v externím pracovišti, které 

sídlí ve vedlejší budově. Určitě se najdou u nás všeobecné sestry, kterým takováto náplň 

práce a omezené činnosti vyhovují, ale já jsem začala studovat z důvodu vlastní 

seberealizace. Velice ráda bych aktivně využila veškeré informace, které jsem díky studiu 

obdržela, ve vlastní klinické praxi.  

Dalším faktorem ke zvážení a případnému dalšímu výzkumu je (finanční či jiná) motivace 

proaktivních všeobecných sester v ČR, aby si volily kariéru v primární péči.  
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5. Závěr 
 

Výsledkem mé bakalářské práce je zjištění, že chod primární péče ve Spojených státech 

amerických je oproti primární péči v České republice lépe organizován především 

z hlediska personálního obsazení. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že primární péče 

v České republice je díky našemu všeobecnému zdravotnímu pojištění dostupná pro 

drtivou většinu obyvatelstva. 

Dle nejnovějších studií je kvalita poskytované péče v České republice v určitých oblastech 

zdravotnictví na velmi vysoké úrovni. Stále dochází k prodlužování průměrné délky života, 

včetně kvality života jako takového.  

Zjištěná data dokazují neustálé stárnutí populace, což v blízké budoucnosti bude vyžadovat 

klíčové změny v oblasti primární péče. Jedná se o globální problém, a proto všechny 

světové zdravotnické organizace mají tuto problematiku oblasti primární péče jako 

prioritu. 

Bylo by přínosné dále prozkoumat, zdali české sestry v primární péči mají zájem o výše 

uvedené změny. Velice by mě zajímal jejich názor po přečtení této práce. Proto bych ráda 

tuto implementovala mezi odbornou veřejnost formou článku v odborném časopise. 
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Seznam zkratek 
 

AAFP – American Academy of Family Physicians (česky – Americká academie rodinných 

lékařů) 

AAP – American Academy of Pediatrics (česky – Americká akademie pediatrů) 

AED – automatizovaný externí defibrilátor 

AHA – American Heart Association (česky – Americká kardiologická asociace) 

AIDS – syndrom získané imunodeficience (anglicky - Acquired Immunodeficiency 

Syndrome) 

aj. – zkratka a jiné 

ANA – American Nursing Association (česky – Americká asociace sester) 

APRN – Advenced Registered Nurse Practitioner neboli NP viz zkratka níže (česky – 

pokročilá, registrovaná sestra řídící například vlastní ordinaci) 

atd. – zkratka a tak dále 

CDC -  Centers for Disease Control and Prevention (česky – Centrum kontroly nemocí a 

prevence) 

CNA – Certified Nursing Assistent (česky – certifikovaný sesterský asistent) 

CRP – C reaktivní protein 

ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

HIV – virus lidské imunitní nedostatečnosti (anglicky – Human Immunodeficiency Virus) 

HPV – lidský papilomavirus (anglicky - Human Papilloma Virus) 

KPR – kardiopulmonální resuscitace (anglicky – CPR cardiopulmonary resuscitation ) 

LPN – Licensed Practical Nurse (česky – licencovaná praktická sestra) 

MMR – spalničky, příušnice, zarděnky (anglicky – Measles, Mumps, Rubella) 

MZCR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 



 
 
 

např. – zkratka například 

NCLEX – LPN – celostátní zkouška pro udělení licence k povolání praktická sestra 

NCLEX – RN - celostátní zkouška pro udělení licence k povolání registrovaná sestra 

NCSBN – National Council of State Board Nursing (česky – Národní rada státního 

sdružení sester v ošetřovatelství) 

NP – nurse practitioner (česky – sestra s rozšířenými kompetencemi) 

OECD - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (anglicky - Organisation for 

Economic Co-Operation and Development) 

ORL – otorinolaryngologie, oddělení ušní, nosní, krční  

OSN – Organizace spojených národů (anglicky - United Nations) 

PA – physician assistant (česky – asistent lékaře) 

RN – registered nurse (česky – registrovaná sestra) 

SVL – Společnost všeobecného lékařství 

TBC – tuberkulóza 

Td – tetanus, záškrt (anglicky - Tetanus, Diphtheria) 

Tdap -  tetanus, záškrt, černý kašel (anglicky - Tetanus, Diphtheria, Pertussis) 

tzv. - zkratka takzvaně 

UK - Spojené království Velké Británie a Severního Irska (anglicky - United Kingdom) 

UNICEF - Dětský fond Organizace spojených národů (anglicky – United Nations 

International Children´s  Emergency Fund) 

USA – Spojené státy americké (anglicky – United States of America) 

ÚZIS – Ústav zdravotních informací a statistiky České republiky 

WHO – World Health Organization (česky - Světová zdravotnická organizace) 
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