
 

 

 

 

 

PACIFHAN slaví Světový den domácí umělé výživy (DUV) 
15. října 2019 

‘DUV kolem světa’ 

“Čím více sdílíme, tím více máme” Leonard Nimoy 

 

Domácí umělá výživa je uznávaná život zachraňující terapie, která poskytuje „záchranné lano“ 

všem, kteří ji potřebují. V případech, kdy je schopnost normálně jíst a pít ohrožena, je za účelem 

poskytování živin a hydratace využívána léčebná výživa. Může to být parenterální výživa (PV), 

která se podává přímo do krevního řečiště, nebo enterální výživa (EV), která se podává přímo do 

střeva. 

Kdo dostává DUV? Dospělí a děti jejichž zdravotní stav jim brání v tom, aby mohli dostatečně jíst, 

pokud vůbec, a absorbovat tak živiny. 

Je to lék na jejich zdravotní stav? DUV léčí podvýživu, ale nevyléčí základní onemocnění. 

Je k dispozici všem, kteří ji potřebují po celém světě? V některých zemích je to zavedená 

léčba, v jiných je její dostupnost omezená, ale bohužel v některých zemích ti, kteří DUV potřebují, 

k ní nemají přístup. 

PACIFHAN byl založen se 6 klíčovými cíli (www.pacifhan.org), na kterých se dohodlo 10 

členských zemí: Austrálie a Nový Zéland, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Polsko, 

Švédsko, Velká Británie a USA. 

Během #WorldHANDay chceme komunikovat s dalšími pacientskými organizacemi, se všemi, 

kteří se podílejí na současné péči o pacienty, s výrobci a dodavateli roztoků a produktů DUV, 

abychom se spojili ve zvyšování povědomí o DUV pro všechny, kteří ji potřebují. Jsme vděční za 

ty, kterým je DUV dostupná a budeme i nadále pokračovat v šíření osvěty o rovném přístupu pro 

ty, kteří potřebují DUV po celém světě. 

Připojte se i vy – šiřte se slovem: sdílejte výhody DUV, vaši roli v DUV - pacienti, pečovatelé, 

pracovníci ve zdravotnictví, výrobci a dodavatelé - je vám jako pacientovi DUV dostupná? - 

potřebujete DUV, ale nemáte k ní přístup? 

 ✓ Podělte se o své názory na sociálních sítích #WorldHANDay 
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