
 

 
"Důležitá je kvalita, nikoliv délka života člověka." 

Martin Luther King, Jr. 
 

Mezinárodní aliance pacientských organizací pro chronické střevní selhání a domácí umělou 
výživu (PACIFHAN) si připomíná Světový den DUV 2020 a zaměřuje se na to, jak se život zachraňující 
léčebná výživa dostává k těm, kteří ji potřebují. 
 
S potěšením sdílíme krátké články od členů, které ukazují jednotlivé situace v různých zemích. 
Prostřednictvím naší sítě se navzájem dozvídáme o rozdílech v oblasti zásobování pacientů parenterální 
i enterální výživou. 
 
PACIFHAN vítá nové ESPEN pokyny pro domácí parenterální výživu1, které byly publikovány počátkem 
roku 2020. Byly vytvořeny odbornou skupinou ze sedmi evropských zemí zastupujících různé profese 
včetně zástupců pacientů. Věříme, že pokyny, které nastiňují odborný názor a nedávná zjištění, bude 
sloužit jako základ, který zlepší praxi a povede tak ke zlepšení kvality života pacientů. 
 
Co je DUV? Domácí umělá výživa (angl. HAN – Home Artificial Nutrition) je uznávaná život zachraňující 
terapie, která představuje životně důležitou léčbu pro všechny, kteří ji potřebují. Tam kde je narušena 
schopnost normálně jíst a pít je k zajištění výživy a hydratace poskytována léčebná výživa. Může to být 
domácí parenterální výživa (DPV, angl. HPN – Home Parenteral Nutrition), která se podává přímo do 
krevního řečiště nebo domácí enterální výživa (DEV, angl. HEN – Home Enteral Nutrition), která se podává 
přímo do střeva nebo orální nutriční doplňky výživy (angl. ONS – Oral Nutrition Supplements). 
 
Kdo dostává DUV? Dospělí a děti se zdravotními obtížemi nebo onemocněním, které jim brání v tom, 
aby mohli jíst, pokud vůbec, a vstřebávat živiny. 
 
Je k dispozici celosvětově všem, kteří ji potřebují? V některých zemích se jedná o dobře zavedenou 
léčbu, v jiných je její dostupnost omezená. Bohužel v některých zemích ti, kteří DUV potřebují k ní přístup 
nemají. 
 
Služby domácí péče. Víme, že v některých zemích existují zavedené systémy pro dodávání výživy a 
zdravotnických prostředků přímo do domova pacientů, existují také příklady, kdy se to děje jiným 
způsobem. Poskytování domácí péče je realizováno různě. 
 

Prosíme, sdílejte informace o DUV, život zachraňující léčebné výživě! 
 

• Pokud jste součástí dodavatelského řetězce nebo služby domácí péče, buďte hrdí na svoji roli a 
sdílejte ji s ostatními. 

• Pokud jste sami na DUV, máte dítě nebo příbuzného na DUV, sdílejte svůj nebo jejich příběh; 
poskytněte lidem osvětu o této život zachraňující léčbě, která je pacientům k dispozici v jejich 
domácích podmínkách. 

 
Sdílejte své názory na sociálních sítích  #WorldHANDay - #HEN - #HPN - #ONS 
 
1.ESPEN; Pironi L et al., ESPEN pokyny pro domácí parenterální výživu, Clinical Nutrition: https://www.espen.org/files/ESPEN-
Guidelines/ESPEN_guideline_on_home_parenteral_nutrition.pdf 

 

PACIFHAN contact: info@pacifhan.org 
Twitter: @pacifhan 

PACIFHAN slaví 
Světový den domácí umělé výživy (DUV)  

15. října 2020 
 

‘Domácí péče. Koho zajímá? Nás zajímá!’ 
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