
Zápis ze setkání členů a příznivců OS „Život bez střeva“ 
 

Praha 22. 3. 2013 

PROGRAM: 
 
1. zahájení 
2. odborné přednášky (viz. níže) 
3. schůze OS 
  a) změna ve výboru 
  b) členské příspěvky 
  c) úkoly pro výbor 
4. seznam účastníků – členů OS 
 
1. Pí. Nováková, předsedkyně OS Život bez střeva – zahájení, zhodnocení činnosti OS  

(navázání kontaktu s OS Život dětem, dotace ministerstva – vytvoření brožury, setkání 
vzácných onemocnění) 

 
2. Ing. Miroslav Fupšo, B.Braun Medical – infuzní technika, enterální technika 
 
    Hana Hubená, FN Motol ARO, – ošetřování CŽK v domácích podmínkách, 
    Mgr. Lisová, FN Motol, metabolická jednotka pro dospělé – možnost kontaktovat k PICC          
    Bc. Ilona Plecitá – zavádění CŽK (kde, v jaké délce, příjemnost pro pacienta),  
 

Ing. Vladimír Čepelka, B.Braun Medical – výběr vhodného dezinfekčního prostředku, 
dezinfekční   prostředky 

 
    Bc. Tomáš Kovrzek, B.Braun Medical – infuzní sety s bezpečnostními prvky  
 

MUDr. František Novák, SKVIMP – úhradová vyhláška, 11511, parenterální výživa 
prováděna ve vlastním sociálním prostředí, v současné době 3586 bodů, od  1.1.2014 o 500 
bodů méně, státní ústav pro kontrolu léčiv – léky, možnosti léčby + ošetřování + aplikace 
léků, průkaz pacienta na DPV – rozeslán všem členům,  registr DPV 

 
3.  Schůze OS 

   a) změna ve výboru - revizní komise – změna člena z Evy Trojánkové na Bc. Aleše  
Svobodu  -  odsouhlaseno (ANO 13, NE 0, zdržel/a se 0) 

 
     b) členský příspěvek ve výši 1000,- kč/člen – bude poukázán na účet OS  do 30.4.2013, 1. 

odsouhlaseno (ANO 13, NE 0, zdržel/a se 0) 
 
     c) úkoly pro výbor – spolupráce s FN Motol na metodických pokynech k ošetřování CŽK 

pro střední zdravotnický personál, zajištění informací a podkladů k možnosti využití 
domácí péče hrazené pojišťovnou, nadále získávání subjektů pro sponzorství OS, 
pravidelná aktualizace webových stránek 

 
 
 



 4. Účastníci – členové OS 
Andrea Nejezchlebová, Petr Nejezchleb, Iva Svobodová,  Bc. Aleš Svoboda, Iveta 
Nováková, Květoslava Hudcová, Eva Trojánková, Iva Kordová, Petra Farníková, Květa 
Kotková, Tomáš Kotek, Jana Svobodová, Daniela Prokopová, 
 
Zpracoval: 
 
Bc. Aleš Svoboda 
Andrea Nejezchlebová  
        Iveta Nováková 
 
        předseda OS 
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