
Co klientům poskytujete?  
Domácí zdravotní péče je péče, kterou vykonávají 
zdravotní sestry v domácím prostředí pacienta. Tuto 
péči může předepsat buď praktický lékař nebo ošet-
řující lékař při propuštění pacienta z nemocnice. Lze 
říci, že domácí péče je vhodná v  podstatě pro ja-
kéhokoliv pacienta, jehož zdravotní stav nevyžaduje 
nutně hospitalizaci, ale přesto vyžaduje pravidelnou 
zdravotní péči. 
Škála úkonů, které naše sestry vykonávají je poměr-
ně široká, počínaje sledováním fyziologických funkcí 
pacienta, zhodnocením a kontrolou jeho celkového 
zdravotního stavu, přes odběr biologického mate-
riálu, běžné ošetřovatelské úkony, rehabilitaci, až 
po nácvik aplikace inzulínu nebo jinou podporu paci-
entovy sebeobsluhy a soběstačnosti, včetně zácvi-
ku rodinných příslušníků ke zvládnutí jednoduchých 

ošetřovatelských intervencí. 

Sestry  
v domácí péči 
jsou ocelové magnolie
Agentura má za sebou více než dvacetiletou historii v oblasti poskytování do-

mácí péče v plzeňském regionu. Od srpna 2020 působí pod novým názvem 
Dobruška – domácí péče Plzeň, s. r. o. (dříve Domovinka ADP, s. r. o.). Změna 

názvu provázela majetkově právní změny společnosti, stěhování sídla agentury 
do areálu doubravecké polikliniky a – co je nejdůležitější – celkovou restrukturalizaci 
agentury. „Co se nezměnilo, je vysoká kvalita péče, kterou poskytujeme. Věřím, že 
veškeré změny, ke kterým došlo, byly, jsou a budou změnou k lepšímu a efektivněj-
šímu fungování naší domácí péče. A co považuji za podstatné je, že se nezměnil, 
pouze se postupně rozrůstá tým našich terénních sester,“ říká jednatelka Dobrušky 
Mgr. Kateřina Kozáková.

Odlišuje se Dobruška od jiných  
podobných služeb?
Péče, kterou poskytují různé agentury domácí péče, se rozsahem neliší, 
může se samozřejmě lišit kvalitou poskytované péče, případně s ohledem 
na specifické vzdělání konkrétních sester. Mohou provádět určité specific-
ké úkony, jako např. cévkování mužů, což zmiňuji záměrně, neboť právě 
toto považuji za jednu z možností, v čem bychom v budoucnu chtěli nabíd-
ku našich služeb rozšířit. Svojí otázkou mi ale dáváte příležitost si drobně 
povzdechnout a postesknout. Mnoho laiků (a občas nejen laiků) zaměňu-
je domácí péči a pečovatelskou službu. Obojí je práce extrémně potřebná 
a důležitá a se stárnutím populace bude o obojí stále větší zájem. To, čím se 
domácí péče liší od pečovatelské služby, je odbornost, kvalifikace. V domácí 
péči mohou pracovat pouze zdravotní sestry a péče, kterou poskytujeme, je 
péče zdravotní. I proto je domácí zdravotní péče plně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Občas některá z našich sestřiček svému dlouhodo-
bému klientovi třeba vyzvedne léky v lékárně nebo jinak drobně vypomůže, 
ale není to na  rozdíl od pečovatelek její náplň práce, ani povinnost. Je to 
laskavost, projev dobré vůle a osobní iniciativa. A někdy možná právě ona 



ochota osobně se angažovat, pomoci da-

lece nad rámec svých povinností, protože 

je to obyčejně lidské, může stát za  tím, 

že někdo zvenčí práci zdravotních sester 

v  domácí péči zlehčuje. To vnímám jako 

velmi nespravedlivé a osobně cítím potře-

bu pomáhat budovat určitou profesionální 

image či prestiž domácí péče.

Vzrůstá vám počet klientů?
Skutečně narůstá. Jedním z důvodů je roz-

šiřování našeho týmu sester, díky čemuž je 

možné poskytovat péči většímu množství 

klientů. Druhou příčinou je bohužel i  sou-

časná složitá epidemiologická situace spo-

jená s onemocněním covid-19. Setkáváme 

se nyní častěji s požadavkem na převzetí 

pacienta z  nemocnice do  domácí péče, 

samozřejmě pouze v  případech, kde to 

zdravotní stav pacientů a  rozsah požado-

vané péče umožňuje.

Kolik jich je a odkud?
V  roce 2020 jsme ošetřili 732 pacientů. 

S ohledem na způsob naší práce je potře-

ba toto číslo vnímat ne jako prostý počet 

jednotlivých zdravotních úkonů či jednotli-

vých ošetření, většinu klientů máme v péči 

dlouhodobě. Objem ošetřených pacientů 

však od začátku letošního roku strmě na-

růstá. Jen za  první tři měsíce roku 2021 

jsme měli či máme v  péči 360 klientů. 

Většina našich pacientů je z Plzně a jejího 

nejbližšího okolí. 

A kolik sester péči zajišťuje?
V tuto chvíli náš tým tvoří 20 sester na hlav-

ní pracovní poměr a  několik sester, které 

nám příležitostně vypomáhají např. s ošet-

řovatelskými návštěvami u  klientů během 

víkendů, dovolených apod.

Jaké musí mít vzdělání, 
zkušenosti a vlastnosti?
Sestřičky, které pracují v segmentu domá-

cí péče, musí mít kvalifikaci všeobecných 

sester. Výjimečně lze akceptovat i praktické 

sestry, které však mohou práci vykonávat 

pouze pod odborným dohledem, většinou 

vrchní sestry nebo zástupkyně vrchní ses-

try. Předchozí zkušenosti jsou samozřejmě 

výhodou a lze říci, že čím jsou různorodější, 

tím lépe, ale tak je tomu asi v  každé pro-

fesi. Jsme sice schopni si zaučit i čerstvou 

absolventku, ale předchozí zkušenosti, ať 

již z  ordinace nebo z  nemocničního od-

dělení, jsou rozhodně přínosné. Mimo jiné 

pro samotné terénní sestry, protože v  te-

rénu jsou samy a  to klade značné nároky 

na  jejich schopnost vyhodnotit okamžitou 

situaci a poradit si v řadě obtížných situací. 

Jako nejpodstatnější ale osobně vnímám 

vlastnosti a  osobnosti sester. Odborně se 

jedná o sesterskou práci jako kdekoliv jinde 

a věřím, že každá z „mých holek“ by obstá-

la i  ve  většině jiných oblastí zdravotnictví. 

Domácí péče si ale žádá něco navíc, čemu 

vás žádná škola nenaučí. Sestry v  domá-

cí péči jsou v mých očích takové ocelové 

magnolie. Na jednu stranu jsou bez výjimky 

laskavé, citlivé, mají v sobě hluboce zakoře-

něnou potřebu pečovat o druhé, pomáhat 

a mohou díky svojí emotivnosti a empatii pů-

sobit jako vysloveně křehká stvoření, křehké 

květinky, ale ve skutečnosti jsou to ženy vel-

mi silné, odolné, zvyklé poskytovat pevnou 

oporu druhým. Řadu, možná většinu, na-

šich pacientů, klientů máme v dlouhodobé 

péči, konkrétní sestřička je tak s  klientem 

někdy i v každodenním kontaktu týdny, mě-

síce, někdy i roky. Obvykle zná jeho rodinu 

a blízké. Vytváří se mezi nimi vztah, někdy 

klient vnímá sestřičku skoro jako součást 

rodiny. Pro některé naše klienty je sestřič-

ka jedinou osobou, se kterou jsou ten den 

v kontaktu, a  tak se na ni úplně normálně 

lidsky těší, protože během ošetřovatelské 

péče mají příležitost si popovídat a  sdílet 

svoje radosti i strasti. 

Sestry asi není jednoduché 
získat. Daří se vám to?
Poptávka po  zdravotních sestrách je 

opravdu velká. Nám se v uplynulém roce 

podařilo tým sester docela významně roz-

šířit, z čehož mám opravdu velkou radost. 

A i když bych se ráda pochlubila nějakým 

tajným trikem z oblasti HR, byla v tom spíš 

určitá dávka štěstí. Potenciální sestry se 

snažíme motivovat všemi osvědčenými 

personalistickými postupy, včetně finanč-

ního ohodnocení a  různých nefinančních 

benefitů, ale budu se opakovat: to, čím 

se domácí péče liší od  ostatních oblastí 

zdravotnictví, tkví v  lidské rovině, což platí 

i v tomhle ohledu.

Je složitější vykonávat tuhle 
službu v covidové době?
V tomhle se domácí péče příliš neliší od ji-

ných zdravotních profesí či oblastí zdravot-

ní péče s výjimkou „covidových“ lůžkových 

oddělení nemocnic, kde personál nyní 

čelí nepochybně zcela extrémní zátěži. 

Covidová doba nám přinesla více práce, 

větší zdravotní rizika, vyšší náklady vyna-

kládané na ochranu našich sester i našich 

pacientů, ale na způsobu práce se nic zá-

sadně nemění. 

Co všechno musíte dělat pro 
ochranu svých klientů i sebe?
V této době více než kdy jindy přísně do-

držovat veškerá hygienická a  protiepide-

miologická opatření. Naše sestry jsou také 

pravidelně testovány pomocí antigenních 

testů na  covid-19. V  případě zájmu jsme 

tyto testy schopni nabídnout našim klien-

tům i jejich rodinným příslušníkům a umož-

nit jim tak zůstat v  kontaktu a  vyhnout se 

pocitu osamění a naprosté izolaci. A i tady 

hrají důležitou roli vztahy našich pacientů 

k  sestřičkám a  naopak. Občas se setká-

váme s  tím, že klienti nabádají „tu svoji“ 

sestřičku, na  jejíž návštěvu se třeba celé 

dopoledne těšili, že si s ní promluví a uvi-

dí známou a  laskavou tvář, že u  nich mít 

respirátor nemusí. A tady je důležité je ujis-

tit a  vysvětlit, že právě kvůli nim je dodr-

žování ochranných opatření, z nichž jsme 

už všichni unavení, potřeba. Na pravdivosti 

motta „tvoje rouška chrání mě, moje rouška 

chrání tebe“ se nic nezměnilo.

Co vaši klienti na službě 
Dobrušky oceňují?
Pravděpodobně to, že se jim dostává kvalit-

ní zdravotní péče v pohodlí a klidu jejich do-

mova, ve známém nestresujícím prostředí. 

Masarykova 62, 312 00 Plzeň 
kontakt: Mgr. Kateřina Kozáková
e-mail: info@domacipeceplzen.cz
tel.: +420 774 851 860
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