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Pacientský spolek Život bez střeva vznikl v roce 2008 (tehdy jako občanské sdružení) 

s cílem pomáhat v nelehké životní situaci dospělým i dětským pacientům, kterým byly 

diagnostikovány nemoci související s nedostatečnou základní funkcí střeva, a které následně 

vedou k dlouhodobé či trvalé závislosti na domácí parenterální výživě (DPV). 

K největším, a v oblasti DPV v českých podmínkách historicky významným úspěchům 

bezesporu patří zavedení úhradového kódu pro mobilní parenterální výživu, který byl 

zařazen do vyhlášky Ministerstva zdravotnictví platné od 1. ledna 2015.  Tento kód obsahuje 

plně hrazenou ambulantní pumpu do batohu a další pomůcky umožňující pacientům volný 

pohyb i v době napojení na infúzi. 

Neméně důležitou událostí je i členství v nově vzniklé mezinárodní pacientské alianci 

(International Alliance of Patient Organisations for Chronic Intestinal Failure & Home Artificial 

Nutrition - pracovní název CIFHAN), která sdružuje organizace podporující pacienty závislé 

na domácí umělé výživě.  Česká republika, reprezentovaná právě spolkem Život bez střeva, 

byla zároveň i jednou ze sedmi zakládajících členských zemí a účastnila se inaugurační 

schůze v Ženevě. 

V září loňského roku spolek oficiálně vstoupil do České asociace vzácných onemocnění 

(ČAVO), neboť u některých pacientů závislých na DPV jsou primární diagnózou právě 

vzácná onemocnění trávicího traktu (CIPO, HSCR, FAP, NEC a další). 

K průběžným aktivitám patří též účast na vzdělávacím projektu pro pacientská sdružení 

pořádaný Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), kde se formou 

celodenních seminářů učí, jak úspěšně vést neziskovou organizaci, lépe hájit práva a 

potřeby pacientů, efektivněji získávat prostředky z různých zdrojů nebo zkvalitnit prezentační 

a vyjednávací dovednosti. 

Spolek vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu, shromažďování a rozšiřování odborných a 

teoretických znalostí a zkušeností lékařů a zdravotníků a každodenních, praktických znalostí 

a zkušeností pacientů.  

Jedním z cílů pacientského spolku Život bez střeva je stát se rovnocenným partnerem jak 

lékařům, tak zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu. 


