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Přehled možných indikací

 Neurologické onemocnění
• progresivní myopatie
• svalové atrofie
• progresivní svalová dystrofie

 Plícní onemocnění
• chronické respirační selhávání (CHOPN)

 Poúrazové stavy



Přehled  k  30.6.2020

 Počet žádostí   -  244 pacientů 
 Nerealizováno        -  25 žádostí 
 Počet úmrtí             -  69 pacientů

 Realizováno 2004/2020  - 219 

                      
Do nového programu předáno 219 pacientů 



Výsledek projektu 

 studium 
 malba ústy   
 zaměstnání
 ostatní -  PC, četba, kultura, sport,   

          rodina, přátelé, cestování  …..









Přínos pro pacienty

 Odstranění izolovanosti
 kontakt s rodinou 
 kontakt s vrstevníky

 začlenění se do společenského dění  
 Seberealizace
 Zvýšení pocitu odpovědnosti za své 

zdraví 





Hodnocení ekonomické 
náročnosti 

           1 den/ Kč                            1 den / %

Hospitalizace       10 068                                  100 %

Domácí péče            363                                    3,6 %

hospitalizace

domácí péče 



Jak zařadit pacienta do 
programu od 1.1.2021

 Zdravotnické zařízení vystaví poukaz 

vzor – VZP pro příslušnou zdravotní 
pojišťovnu 

 Pojišťovna schválí rozsah poskytované 
péče a pomůcek



Jak zařadit pacienta do 
programu od 1.1.2021

 Poskytovatele vybírá navrhovatel
 Poskytovatel musí mít smlouvu se 

zdravotní pojišťovnou
 Poskytovatel může zároveň realizovat i 

domácí péči



Úhradová vyhláška platná od 
1. 12. 2019

 spotřební materiál pro pacienta na 
DUPV (čtverečky pod TSK, odsávací 
cévky, uzavřené odsávací sání, TSK, 
fixační pásky k TSK, filtry, ventilační 
okruh, držák katetru, filtry k odsávačce, 
hadice k odsávačce) dodává 
poskytovatel zdravotnické techniky. 



Úhradová vyhláška platná od 
1. 12. 2019

 Součástí žádosti o DUPV je žádanka o 
schválení kódu zahrnujícího pronájem 
zdravotnické techniky (plicní ventilátor, 
odsávačka, oxymetr, manometr pro 
měření tlaku v manžetě TSK, ambuvak) 
a dodávání spotřebního materiálu 
potřebného k domácímu ošetřování pro 
pacienta na DUPV.



Úhradová vyhláška platná od 
1. 12. 2019

 Četnost návštěv agentury domácí péče 
je poskytována s ohledem na personální 
možnosti dané agentury domácí péče. 
Standardně má pacient nárok na 3×1 
hod denně včetně víkendů. V případě 
nutnosti navýšení počtu hodin žádá 
praktický lékař revizního lékaře o 
schválení.



Kontakty a zdroje

https://www.vzp.cz/vyhledavani?queryText=DUPV

https://dechzivota.cz/

emicudova@ fnbrno.cz

https://www.vzp.cz/vyhledavani?queryText=DUPV
https://dechzivota.cz/
http://www.fnbrno.cz/


„Nejlepším cílem je pro člověka člověk.“
 
                                                                                          Africké přísloví    
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