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Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace 

Spolek Život bez střeva 

 

 

Setkání v rámci Světového týdne osvěty o domácí parenterální výživě 

 

 

Termín:  5.8.2015 v 16 hodin 

Kde:  Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace 

 

 

V rámci Světového týdne osvěty o domácí parenterální výživě (3. - 9. srpna 2015 ), bude 
v Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13 pořádáno setkání se spolkem Život bez 
střeva. 

Cílem světového týdne osvěty o domácí parenterální výživě je rozšířit povědomí a 
znalosti o léčbě zvané parenterální (nitrožilní) výživa, která je podávaná v domácích 
podmínkách a také upozornit na potřeby pacientů, pro které je tato náročná terapie 
jedinou šancí na přežití. 

Domácí parenterální výživa (DPV) umožňuje zajistit dlouhodobou kompletní výživu 
člověka v případech, kdy nelze využívat zažívací ústrojí.  Parenterální výživa je roztok, 
který se plní do 2 - 3litrových vaků a obsahuje veškeré složky (cukry, tuky, bílkoviny, 
vitamíny, minerály) důležité pro zajištění metabolických nároků organismu. Výživa se 
velmi pomalu aplikuje přímo do žilního řečiště pacienta pomocí hadičky zavedené k 
srdci, tzv. centrálním žilním katétrem. 

Správnou rychlost podání výživy zajišťuje infuzní pumpa, ke které bývá pacient připojen 
10-18 hodin denně.  Pumpy používané v České republice jsou velké, těžké, umístěné na 
stojanu, což má výrazný negativní dopad na mobilitu a celkovou kvalitu života pacientů. 

Před časem se do kurzu kresby v ZUŠ přihlásila pacientka, která využívá mobilní infuzní 
pumpu. Přestože je tento druh pumpy ve světě běžně užíván už více jak 20 let, u nás je 
rozšířen stále velmi málo. Díky ní se může opět začlenit do života a využívat volného 
pohybu v době, kdy musí být na infuzi připojena. 

 



Touto akcí bychom rádi podpořili aktivity spolku Život bez střeva, jejichž cílem je 
zejména zlepšování kvality života nemocných závislých na domácí parenterální výživě. 

Součástí setkání bude projekce dokumentů a drobná výstava prací žáků a absolventů 
školy, kteří svým způsobem na tuto problematiku reagovali.  

S tématem domácí parenterální výživy návštěvníky seznámí předsedkyně spolku Život 
bez střeva Monika Malíčková. 

 

 

Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace 

Telefon: 476 703 466, 772 914 712 

 e-mail: romana.pavlickova@zusmost.cz 

otevírací doba:  vzhledem k prázdninovému provozu po předchozí domluvě 
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