
Život bez střeva

27.11. 2015, Nový Jičín



Současný stav

 Od 1.1.2015 v platnosti nový úhradový materiálový výkon.

11512 – PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNA VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ 

SPECIÁLNÍ MOBILNÍ PUMPOU

 Víme jaký je stav v centrech pro DPV a kolik pacientů využívá mobilní pumpu

a nové pomůcky?

 Jak to změnit a zlepšit kvalitu života více pacientům na DPV.



Naše možnosti
 Dlouhodobá spolupráce s centrem pro DPV v různých částech ČR

prostřednictvím ambasadorů.

 Úkol ambasadora:

 Komunikace s lékaři a odpovědnými osobami nemocnice s cílem hájit zájem

pacientů v daném centru.

 Zjištění současného stavu daného centra (počet pacientů na PV, počet pacientů na

mobilní DPV, popř. počet pacientů, které je možno převést na mobilní DPV).

 Aktualizace kontaktů.

 Osvěta nových pomůcek pro DPV a spolku Život bez střeva.

Ambasadoři v konkrétním centru DPV či regionu, 

co to bude znamenat?



Cíle ambasadora

 Aktivně se podílet na zlepšení kvality života u pacientů na DPV.

 Získání nejnovějších poznatků o léčbě, ošetřování a pomůckách k DPV.

 Vzájemná výměna získaných informací od pacientů a lepší vzájemné 
pochopení.

Základní povinnost ambasadora

 Pravidelné podávání zpráv výboru spolku Život bez střeva – zpětná vazba 
pracovní skupině pro DPV.



Centra s ambasadorem

 Fakultní nemocnice Motol Praha (3 centra)

 Nemocnice na Homolce

 IKEM

 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (3 centra)

 Fakultní nemocnice Ostrava (2 centra)



Spolupráce v rámci pracovní skupiny pro DPV

 Zájem podpořit a posilovat povědomí o nových možnostech v DPV u odborníků

ve zdravotnictví a představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti.

 Pomoc změnit současnou právní úpravu, stanoviska zdravotních pojišťoven a

revizních lékařů, a tím zlepšit kvalitu života těchto pacientů.

 Požadavky na aktuálnost informací z jednotlivých center pro DPV.



Děkuji za pozornost

Bc. Aleš Svoboda

Místopředseda spolku Život bez střeva

Email: svoboda.ales@zivotbezstreva.cz

Web: www.zivotbezstreva.cz

mailto:svoboda.ales@zivotbezstreva.cz
http://zivotbezstreva.cz/

