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Podnět pro Ministerstvo zdravotnictví 
 

Zařazení ambulantní infusní pumpy a k ní příslušných setů na seznam plně hrazených zdravotnických 

pomůcek určených pro domácí parenterální výživu (dále DPV) za účelem výrazného zlepšení kvality 

života pacientů, kteří jsou na DPV dlouhodobě a mnohdy doživotně závislí. 

 

V současné době nemají pacienti na DPV, kterých je v ČR přes 200, jinou možnost než být v důsledku 

léčby "připoutáni" někdy až 18 hodin denně k infuzní pumpě na stojanu.  Jejich šance na volný pohyb mimo 

domov jsou tak extrémně omezené, což se výrazně odráží na kvalitě jejich života. 

 

Ačkoliv jsou v ČR infusní pumpy, které lze použít pro DPV, tyto nejsou pro pacienty mimo nemocniční 

zařízení vhodným řešením.  Jejich nevýhody spočívají zejména v těchto rovinách: 

 jsou příliš velké a příliš těžké než aby se daly bez problémů spolu s vakem umělé výživy, který může 

mít objem i více než 2,5 litru, dát do batohu (ten se k těmto pumpám nedodává) a nosit na zádech a 

"osvobodit se" tak od infuzního stojanu 

 jejich baterie vydrží maximálně pár hodin, pak musí být pumpa připojena do sítě a pacientův životní 

prostor se tak zmenší jen na délku elektrického kabelu 

V důsledku těchto skutečností jsou pacienti téměř vyloučeni ze společenského života, což také negativně 

ovlivňuje jejich psychiku. 

 

Již se podařilo zajistit distributora, který je schopen ambulantní pumpu přímo určenou pro DPV nejen dovézt, 

ale také k ní poskytnout i veškerý servis.  Tato pumpa je malá, lehká a spolu s vakem výživy přenosná v 

batohu.  Díky tomu umožňuje pacientovi volný pohyb i v době, kdy musí být na infuzi připojen. 

 

S přenosnou pumpou by děti mohly chodit do školy, účastnit se odpoledních aktivit, dospělí by měli alespoň 

nějakou šanci vrátit se k běžnému životu, popř. i třeba do zaměstnání, cestovat nebo jít odpoledne/večer ven, 

někteří by možná uvítali i možnost se v noci dobře vyspat, když budou moci přijímat infuzi během dne, aniž 

by kvůli tomu museli zůstávat doma. 

 

Kvalita života nemocných na DPV je zcela jasně zásadním bodem péče.  Nejde jen o medicínské zvládnutí.  

Cílem jakékoliv léčby není jen pouhé zachování nebo prodloužení života, ale také jeho zkvalitnění, možnost 

nemocných přiblížit se běžnému životu ostatních.  V tomto ohledu hraje mobilita zásadní roli.  Velikost a 

funkčnost pumpy je velmi důležitá k tomu, aby i pacient na DPV mohl pokud možno vykonávat běžné 

každodenní činnosti a sociálně se začlenit. 

 

Na základě výše uvedených argumentů žádám o zvážení plné úhrady mobilní infusní pumpy pro 

pacienty závislé na DPV.  Dostupnost této pumpy významně zvýší nejen samotnou mobilitu pacientů, 

ale pomůže jim také po psychické stránce, neboť jim umožní vymanit se z nuceného „domácího vězení“.  

 

Více informací o pumpě zde:  

http://zivotbezstreva.cz/wp-content/uploads/2014/05/Micrel_MiniRythmicPNplus_T063HCCZ_2014-03-

12_NAHLED.pdf 

 

Pro lepší ilustraci výše popsané situace připojuji odkazy na dvě reportáže odvysílané Českou televizí: 

 

"Život řízený hadičkou" - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/413231100222006/video/ 

 

"Přenosná pumpa na umělou výživu mění život" - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315080042-tep-

24/413231100222022/obsah/299549-prenosna-pumpa-na-umelou-vyzivu-meni-zivot/ 
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