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‘Čas mluvit o pumpách’ 

 

"Život je třeba nejen žít, ale i užívat.” 

- Marcus Valerius Martialis  
 

Mezinárodní aliance pacientských organizací pro chronické střevní selhání & domácí 

umělou výživu (PACIFHAN) u příležitosti Světového dne DUV 2021 připomíná, že je „čas 

mluvit o pumpách“. 

  

Proč jsou pumpy tak důležitým tématem konverzace? Lidé, kteří jsou závislí na domácí umělé 

výživě (DUV), mohou být nemocní a mít patřičnou léčbu, ale také žijí doma stejně jako většina 

lidí, nikoli v nemocnici nebo v klinickém prostředí. Tam, kde mají k dispozici pumpy, existují 

situace, kdy se jedná o zařízení nemocničního stylu přenesené do domácího prostředí. Je toto 

bezpečné a vhodné pro osoby s „životem na DUV?“ 

  

Při rozhovorech se členy PACIFHAN a lidmi na DUV, nebo těmi, kteří se o ně starají, 

poznáváme rozdíly v poskytování vybavení, které je k dispozici pro osoby na DUV. 

  

Existují dobře známé způsoby infuze životně důležité výživy a hydratace, které mohou, ale 

nemusí zahrnovat použití infuzní pumpy. Pokud pumpy k dispozici jsou, může se jednat o 

zařízení nemocničního stylu, které obvykle není ideální pro domácí prostředí. Někteří lidé 

mohou využívat systémy mobilní enterální a parenterální výživy, toto se však značně liší. Proč 

nejsou mobilní pumpy obecně dostupné a kdo rozhoduje o tom, jaké vybavení je pro lidi na 

DUV k dispozici? 

  

Jsme zastánci názoru, že mobilní systém výživy může zlepšit jak kvalitu života osoby na DUV, 

tak i svobodu rozhodování o vlastním životním stylu. Zavedení infuzních pump pro PV, 

zejména mobilní systémy výživy, je jedním z hlavních technologických pokroků pro bezpečné 

podávání život zachraňující léčebné výživy. 



 

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 parenterální výživa (PV, angl. PN – 
Parenteral Nutrition), která se podává přímo do krevního řečiště nebo enterální výživa 
(EV, angl. EN – 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 domovů 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 podělte se o to s ostatními. 

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

• Pokud jste zdravotnický pracovník, který pomáhá osobám a jejich rodinám 
v adaptaci na život s DUV podělte se o to, jak důležitou roli zastáváte a jaký má 
dopad na život lidí na DUV. 

 

 
Sdílejte své názory na sociálních sítích #WorldHANDay - #HEN - #HPN - #ONS 
 

 

PACIFHAN kontakt: info@pacifhan.org  

Twitter: @pacifhan    

  

  

Konec  
 


