
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

Ústav ošetřovatelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Vacek 

 

 

 

 

 

 

 

Problematika převedení pacienta na domácí UPV 

The patient´s transition to home mechanical ventilation 

 

Diplomová práce 

Praha, květen 2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Jakub Vacek 

Studijní program: Intenzivní péče 

Navazující magisterský studijní obor: Specializace v ošetřovatelství  

 

Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Rambousková 

Pracoviště vedoucího práce: Klinika anesteziologie a resuscitace  

3. LF UK a FNKV 

 

Předpokládaný termín obhajoby: červen 2021  



 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci vypracoval samostatně a použil výhradně 

uvedené citované prameny, literaturu a další odborné zdroje. Současně dávám 

svolení k tomu, aby má diplomová práce byla používána ke studijním účelům.  

 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti 

kvalifikačních prací. Potvrzuji, že tištěná i elektronická verze v Studijním 

informačním systému UK je totožná. 

 

 

V Praze ……………… 2021      Jakub Vacek 

         

         …………….. 

 

  



 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Kateřině Rambouskové, která mi byla 

příkladným vedoucím práce a poskytovala mi zpětnou vazbu na mnou vypracované 

texty. 

 

Poděkování také patří MUDr. Martinu Voldřichovi, Ph.D. za poskytnutí cenných 

rad a odborného názoru v problematice. 

Samozřejmě také všem koordinátorům DUPV ze všech koutů republiky, kteří mi 

věnovali kousek svého času, a zajistili distribuci dotazníků pacientům e-mailem 

nebo fyzicky. 

 

V neposlední řadě samozřejmě děkuji rodičům a přítelkyni za podporu během 

celého studia. 

 



5 

 

Abstrakt 

 Předkládaná kvantitativně výzkumná diplomová práce řeší problematiku 

domácí umělé plicní ventilace (dále jen DUPV). Nastiňuje historii DUPV, popisuje 

nejčastější diagnózy klientů na DUPV a také popisuje průřez odděleními 

dlouhodobé a následné intenzivní péče. V další části práce sumarizuje průběh 

samotného přesunu do domácí péče a komplexně popisuje dostupné finanční 

příspěvky. V neposlední řadě jsou také stručně identifikovány organizace,  

které byly nejčastěji jmenovány dotázanými odděleními následné intenzivní péče 

jako prostředník pro DUPV. 

Ve výzkumné části práce pomocí dotazníkového šetření je cílem zjistit,  

jak v praxi fungují popsané skutečnosti, jak probíhal transfer do domácího 

prostředí, kdo rodinám pomáhal nebo jestli pečující využívají všechny dostupné 

příspěvky. Práce předkládá 5 hypotéz. Zadaná kritéria splnily celkem 2. První se 

potvrdila a dokazuje, že pacientům pomáhá nějaká organizace s přesunem  

do DUPV a rodiny jsou spokojeny s rychlostí a postupně kladenou náročností 

přesunu. Druhá potvrdila a dokazuje, že pacienti jsou vhodným způsobem 

edukováni v základní ošetřovatelské péči a krizových stavech. V diskusní části jsou 

výsledky hypotéz zasazeny do kontextu dostupných zahraničních studií, 

pojednávajících o podobných problémech v daných zemích. 

Práce byla pojata jako sumarizace problematiky DUPV v České republice  

a je určena pro zdravotnické pracovníky, kteří chtějí nahlédnout do dané 

problematiky. Dále může sloužit rodinám, které uvažují o převzetí svého 

příbuzného závislého na ventilátoru do domácí péče. Výsledky práce můžou být 

použity jako základ pro další výzkumná šetření a práce, které povedou ke změnám 

v organizaci DUPV v České republice.  

 

Klíčová slova: domácí péče, domácí umělá plicní ventilace, problematika přesunu, 

financování 
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Abstract 

The presented quantitative diploma thesis deals with the issue of the home 

mechanical ventilation (HMV) in the Czech Republic. It outlines its history, 

describes the most common diagnoses of clients using the HMV, and gives  

an overview of departments of long-term and follow-up intensive care. The thesis 

summarizes the course of transition from the hospital to homecare  

and comprehensively describes government allowance available to the families. 

Finally, institutions which were most commonly named by the queried departments 

of follow-up intensive care as intermediaries of the HMV are briefly identified. 

In the empirical part, the thesis aims to find out, using a questionnaire 

survey, how the aforementioned issues play out in practice, how the transition  

to domestic environment takes place, who helps the families, or whether  

the caregivers use all the financial assistance available to them. The thesis proposes 

five hypotheses, out of which two met the pre-established criteria. The first 

confirmed hypothesis stated that there are organisations which help  

the patients with the transition to the HMV and that the families are satisfied with 

the speed and the gradually increasing difficulty of the transition. The second 

confirmed hypothesis stated that the patients are appropriately educated in basic 

nursing care and critical situations. In discussion, findings of this research  

are considered in the context of chosen available works dealing with similar issues 

in the international field of research. 

The thesis had been conceived as a summary of the HMV issues  

in the Czech Republic and it is intended for health care workers who would like  

to gain an insight into the field. Furthermore, it can be of help to families who are 

considering a transfer of a family member dependent on a ventilator into home care. 

Finally, the findings of this thesis may be used as a foundation for further studies 

leading to changes in the organisation of the HMV in the Czech Republic. 

 

Key words: home care, home mechanical ventilation, issue of transition, allowance  
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Úvod 

Péče o pacienta s invazivním zajištěním dýchacím cest a závislého  

na ventilátoru má v České republice kořeny v druhé polovině 20. století, kdy  

Jan Werich přicestoval z USA s tracheostomickou kanylou. První organizace 

zabývající se DUPV vznikla v roce 2003. Jedná se tedy o počínající odvětví 

intenzivní péče, která je přesunována do domácích podmínek. Nicméně, 

předkládána práce dokazuje, že i během takto krátké doby byla vyvinuta  

na dostačující úroveň a počet pacientů, kteří se takto zotavují z akutních inzultů,  

je již v řádů stovek. Hlavním důvodem vzniku práce je tedy sumarizace současné 

situace v počátku roku 2021. Dostupné materiály jsou orientované na jiné cíle 

práce, nebo nabízejí již neaktuální pohled na věc.  

Aktuálnost tématu je možné demonstrovat na světovém trendu přesunu 

lůžkové péče do ambulantní. Děje se tak zejména pro navýšení pacientova pohodlí. 

Další důvody můžeme hledat v ekonomické oblasti, kdy na základě dostupných 

zdrojů můžeme konstatovat, že domácí péče je několikrát levnější než péče 

v nemocnici. Neposledním důvodem, který souvisí jak s pacientovým pohodlím 

(respektive bezpečím), tak s otázkou financí, je snížení výskytu (dnes již 

zastaralého výrazu) nozokomiálních nákaz.  

Na první pohled se může toto téma jevit jako odvětvím, které nepatří do osnov 

intenzivní péče, nicméně je dobré připomenout, že péče o pacienta v domácím 

prostředí má svá specifika a velmi často je sestra vystavena nutnosti improvizovat 

a je od ní žádána vysoká kompetentnost v oblasti komunikace jak s pacientem,  

tak s rodinou. Takové vlastnosti jsou velmi často prověřovány na odděleních 

kritické péče. Následné rozšíření oblasti péče o invazivní vstup v podobě 

tracheostomické kanyly a obsluha ventilátoru je jasným důkazem, že tato tématika 

patří do kurikula intenzivní péče.  
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Teoretická část 

1 Historie domácí péče a DUPV v České republice 

Následující kapitola stručně shrne počátky ošetřování v České republice (dále 

jen „ČR“) až po poskytování umělé domácí plicní ventilace v domácím prostředí. 

1.1 Počátky domácí péče 

První zmínky o organizovaném pečování o nemocné na území České 

republiky se datují až do 10. století n. l. V té době na území Prahy vznikly první 

hospice, kde civilní sestry poskytovaly charitativní pomoc v bazálních potřebách 

nemocných. 

Na počátku 12. století se již objevují zmínky o domácí péči poskytované 

prostřednictvím řeholních řádů. Na konci 13. století došlo k mohutnému rozšíření 

domácí péče, kvůli faktu, že byla řeholnicím zakázána služba ve špitálech.1 

Průlomem pro sociální péči v českých zemích byla druhá polovina  

18. století za vlády Josefa II. a následně tzv. domovské právo z roku 1863.  

Tato vyhlášení dávala obcím povinnost, poskytnou starým, chudým  

a hendikepovaným výživu a opatření přes noc.2 

Dalším významným bodem se stává rok 1919, kdy byl založen 

Československý červený kříž. V období mezi první a druhou světovou válkou 

dochází k nárůstu poptávky, kvůli zhoršené socioekonomické situaci vlivem 

celosvětové hospodářské krize. Také vzniká první analýza práce sestry 

v ošetřovatelské a zdravotní službě v rodinách. Měsíční sběr dat ukázal, že práce 

sestry by se dala zefektivnit pomocí nekvalifikovaných rodinných příslušníků. 

Sestra by tedy mohla vykonávat pouze odbornější činnosti a navštěvovat tak více 

rodin.3 

 

 

 

 

 
1 KAFKOVÁ, Vlastimila, 1992. Z historie ošetřovatelství. ISBN 80-701-3123-3. s. 5-6 
2 JAROŠOVÁ, Darja, 2006. Péče o seniory. ISBN 80-736-8110-2. s. 40 
3 KAFKOVÁ, Vlastimila, 1992. Z historie ošetřovatelství. ISBN 80-701-3123-3. s. 54-68 
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Po druhé světové válce domácí péče téměř zanikla. Začínají fungovat 

samostatně pracující geriatrické sestry a sestry pro sociální péči. Tato forma byla 

efektivní, avšak po privatizaci ordinací praktických lékařů se tato síť sester 

rozpadá.4, 5 

Po pádu železné opony vznikají agentury domácí péče. První oficiální z nich 

je Pardubická agentura Niké. Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen „VZP“) 

vytváří metodický pokyn k poskytování domácí péče. Do konce roku 1996 je 

registrováno 573 obdobných agentur. V závěru tohoto roku vstupuje Asociace 

domácí péče České republiky jako jedna z prvních do nově vytvořené Světové 

organizace domácí a hospicové péče.6 

1.2 Historie domácí umělé plicní ventilace 

Nejspíše prvním zmíněným pacientem, který žil celý svůj život na domácí 

umělé plicní ventilace (dále jen „DUPV“) je Torben Olsen, který jako jeden 

z dvaceti lidí přežil nakažení při epidemii poliomyelitidy v roce 1952  

ve Skandinávii. „Vystudoval literaturu a lingvistiku, stal se bakalářem a při oslavě 

svých padesátin pohodově a s úsměvem zapózoval ve svém křesle před bohatou 

knihovnou pro celostránkový portrét ve celosvětové učebnici bronchiálního 

astmatu.“ 7 

Prvním českým pacientem s DUPV se stal Jan Werich, který během 

návštěvy Jiřího Voskovce v USA utrpěl akutní exacerbaci své CHOPN (chronická 

obstrukční bronchopulmonální nemoc) a s trvalou tracheostomií se vrátil do ČR, 

kde dožil další roky s DUPV.8 

V České republice byl významným milníkem rok 2003, kdy byl spuštěn 

Projekt pro realizaci DUPV. V této době se na přidělení ventilátoru a základních 

pomůcek, které nebyly hrazeny zdravotní pojišťovnou, scházela 4x ročně komise 

složená ze zástupců zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví ČR (dále 

jen „MZČR“), Fakultní nemocnice Brno a odborné lékařské anesteziologicko – 

resuscitační společnosti. 

 
4 LEMON 1: učební texty pro sestry a porodní asistentky. ISBN 80-701-3234-5. s. 31-38 
5 TOPINKOVÁ, Eva a Jiří NEUWIRTH, 1995. Geriatrie pro praktického lékaře. ISBN 80-716-

9099-6. s. 273-275 
6 KÁLOVÁ, Eva, 2009. Spokojenost seniorů s úrovní služeb domácí péče na Blanensku. s. 25 
7 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2014. Domácí umělá plicní ventilace [online]. s. 1 
8 ŠESTÁK, Jakub. Domácí umělá plicní ventilace: Rodina jako zdravotník [online]. s. 2 
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Po schválení žádosti byl pacientovi přidělen ventilátor a další spotřební 

materiál. Technicky vše zajišťovala Fakultní nemocnice (dále jen „FN“) Brno. 

První ventilátory byly pacientům předány počátkem roku 2004. V roce 2007 to již 

bylo 30 uživatelů DUPV. Pacienti se tak nadále mohli věnovat svým koníčkům, 

někteří dokonce studovali.  

Prokázal se tedy efekt jednak sociální, kdy se psychický stav pacientů 

očekávaně zlepšil, ale také účinek ekonomický. Pojišťovny díky tomuto kroku 

mohly ušetřit několik tisíc korun měsíčně za každého takového pacienta.9 

Tento stav se však projevil, především v ambulantní medicíně, jako neúplný 

a nedopracovaný. To mělo změnit občanské sdružení založené v roce 2013  

prof. MUDr. Karlem Cvachovcem, CSc., MBA nesoucí název Dech života. 

Sdružení mělo za cíl především pomoci pacientům a rodinám po absolvování výše 

zmíněného projektu nastavit pokračující kvalitní jednotný systém. Toto sdružení 

poskytovalo pacientům servis, kdy pomohlo s vypůjčením ventilátoru (stále 

dodávalo FN Brno), kontaktování vhodné agentury domácí péče až po zařízení 

dodávky obvazového a dalšího materiálu od firem pro pacienta a rodinu. K 19. 

květnu 2014 bylo v České republice 90 pacientů na DUPV.10 

 V roce 2017 začal pilotní projekt VZP, kdy výše zmíněnou iniciativu 

převzala a ještě vylepšila.11 

  

 
9 MIČUDOVÁ, Erna, 2020. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma. [online]. 
10 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2014. Domácí umělá plicní ventilace [online]. s. 3 a 5 
11 Domácí umělá plicní ventilace: DUPV podrobněji. Chronicare [online]. 
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2 Dlouhodobá umělá plicní ventilace 

V následující kapitole budou popsány nejčastější příčiny nutnosti DUPV,  

a dále budou popsána nemocniční oddělení, ze kterých pacienti domů odchází. 

2.1 Nejčastější diagnózy pacientů pro DUPV 

Když pomineme všechny ostatní indikační kritéria, která jsou popsána níže, 

můžeme obecně konstatovat, že mezi dospělé pacienty, kteří mohou využít DUPV 

nebo již DUPV využívají, patří ti, kterým bylo diagnostikováno nějaké 

neuromuskulární onemocnění nebo chronická obstrukční plicní nemoc (dále jen 

„CHOPN“).12 

Neuromuskulární onemocnění je soubor nemocí, postihující periferní nervy, 

nervosvalový přenos a nemoci svalu. Díky rozmanité patofyziologii nemocí se dále 

rozdělují do jednotlivých diagnóz.13 Pacientů na DUPV s neurologickou diagnózou 

je drtivá většina. Z 244 pacientů, kteří jsou započtení ve statistice FN Brno ke konci 

roku 2019, jich celkem 186 trpělo/trpí tímto typem nemocí. 

Druhou nejčastější indikací pro DUPV je CHOPN s počtem 28 a třetí 

nejčastější indikací je úraz páteře v 16 případech.14 

  

 
12 ČABANOVÁ, Adéla, 2018. Doma by mohlo žít víc ventilovaných pacientů. Medical Tribune 

CZ [online]. 
13 EHLER, Edvard, 2018. Neuromuskulární nemoci. Medical Tribune CZ [online].  
14 MIČUDOVÁ, Erna, 2020. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma. [online]. 
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2.2 Následná intenzivní péče 

„Následná intenzívní péče je novým fenoménem 21. století. Má za cíl nejen 

přežití kriticky postiženého pacienta, ale je vedena snahou dosáhnout jeho 

komplexní rekondice, umožnit mu pokračující důstojnou a naplňující kvalitu života. 

Podíl pacientů, u nichž je indikována, ale narůstá po akutní záchraně jejich života. 

Pacienti jsou starší, křehcí, s komorbiditami, v celkové dekondici.“15 

Počátky oddělení následné intenzivní péče se datují zhruba do počátku  

21. století. Oddělení již od začátku bylo ponecháno ve správě pracovišť 

anesteziologie a resuscitace. Původním názvem byl oddělení chronické intenzivní 

péče. Bylo třeba najít místo, kde se budou zotavovat již stabilizovaní pacienti  

po akutním kritickém inzultu. Zároveň ale tito pacienti musí být  

ve stabilizovaném stavu a měli by mít šanci na zlepšení stavu. V opačném případě 

by jim měla být poskytnuta paliativní péče a umožněno pokojně umřít. 

Následná intenzivní péče (dále jen „NIP“) se tedy poskytuje pacientům 

dlouhodobě ventilovaným, závislých na komplexní ošetřovatelské péči včetně 

rehabilitace, péče o výživu atd. Společným cílem všech zúčastněných je poté 

odpojit pacienta od ventilátoru, zapojit do péče rodinu a celkově zlepšit stav 

pacienta. V neposlední řadě zde také může probíhat nácvik umělé plicní ventilace 

pro domácí prostředí. Doba hospitalizace se může pohybovat až v řádu let. 

Mortalita na těchto pracovištích se pohybuje kolem 15 %. Jak je výše zmíněno, 

indikace k příjmu na tato oddělení jsou stavy po polytraumatu, vysoké míšní lézi  

či akutní exacerbaci CHOPN. V České republice bylo k roku 2015 celkem 299 

lůžek, kde 40 % pacientů bylo přeloženo z anesteziologicko – resuscitačních 

pracovišť a 60 % s diagnózou interně – neurologickou. Celkově to bylo 1285 

pacientů.16 

V roce 2018 a 2019 byl počet klientů VZP ošetřených na tomto oddělení 1635 

respektive 1722.17 

 
15 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2016. Následná intenzívní péče a možnosti umělé plicní ventilace v 

domácím prostředí pacienta. Zdravotnictví a medicína [online]. s. 1 
16 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2016. Následná intenzívní péče a možnosti umělé plicní ventilace v 

domácím prostředí pacienta. Zdravotnictví a medicína [online]. s. 1 
17 KUST, Jan, 2020. E-mail VZP: Odpověď VZP ČR na žádost o informace pro diplomovou práci. 



15 

 

Počet oddělení k 1. 7. 2020 nasmlouvaných s VZP je 40.18 Počet klientů VZP 

ošetřených na tomto oddělení v roce 2020 je za prvních 9 měsíců celkem 1352.19 

(Pozn. autora: Ostatní pojišťovny nebyly ochotné poskytnout číselné údaje)  

Pacient pro přijetí na NIP musí splňovat určitá kritéria: 

● pacient musí být ve stabilizovaném stavu, avšak závislý na UPV 

s parametry PaO2/FiO2> 150 mmHg, PEEP < 10 cm H2O; 

● neobnovení jedné nebo více životních funkcí; 

● přichází z intenzivního lůžka (ARO, JIP). 

Dále také může pacient pobývat na oddělení NIP pouhých 90 dní. Nicméně 

tato doba je mnohdy velmi nedostačující a pacienti zde tráví i roky. Po určených  

90 dnech musí posoudit revizní lékař, zda pacient potřebuje nadále tento typ 

specializované péče.20 

Financování péče pacienta na NIP je z veřejného zdravotního pojištění.  

Dle registračního listu MZČR z roku 2016 se jeden ošetřovací den (dále jen „OD“) 

stanovuje na hodnotu 8797,3 bodů. Tento údaj je počítán včetně režie. Pod režií  

si můžeme představit například osobní ochranné pomůcky zaměstnanců, vodu 

(mimo již započítanou v některých výkonech), elektrickou energii atd.  

Dle úhradové vyhlášky platné pro rok 2021 se hodnota bodu pro OD 00017 

(ošetřovací den následné intenzivní péče) stanovila na 1,18 Kč. Za jeden den 

pacienta na oddělení NIP tedy pojišťovna platí 10 556,76 Kč.21 

  

 
18 Pracoviště NIP a DIOP. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky [online]. 
19 KUST, Jan, 2020. E-mail VZP: Odpověď VZP ČR na žádost o informace pro diplomovou práci. 
20 Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP, NIP, DIOP vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb. – list 

NIP s. 7-8 
21 Vyhláška č. 428/2020 Sb. – Příloha č. 1, část B, bod 2 
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2.3 Následná ventilační péče 

Oddělení následné ventilační péče (dále jen „NVP“) přijímá pacienty, kteří 

prošli oddělením NIP a nemohou z jakéhokoliv důvodu opustit zdravotnické 

zařízení  

a přemístit se do domácí péče. Tato oddělení byla původně vytvořena pro odlehčení 

kapacity oddělením NIP. Pacienti NVP tvoří 5 % ze všech pacientů NIP, avšak 

dlouhodobá pozorování ukázala, že mohou obsazovat až 20 % lůžek určených  

pro pacienty následné intenzivní péče. 22 

Spadají sem tedy pacienti, u kterých není medicínsky vyloučeno, že budou 

odpojeni od ventilátoru. 

Pro přijetí na toto oddělení jsou tedy potřeba splnit následující podmínky: 

● stabilizovaný stav při závislosti na UPV s nemožností DUPV  

ze zdravotních či sociálních důvodů; 

● ventilační parametry PaO2/FiO2> 250 mmHg, PEEP < 8 cm 

H2O;  

● přichází z lůžka NIP/ARO, případně dekompenzace stavu 

pacienta na DUPV.23 

Doba hospitalizace na NVP není omezena. Ošetřovatelský den pro NVP 

(OD 00015) je ohodnocen dle registračního listu MZČR z roku 2016  

na 5772,26 bodů. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2021 to činí 7043,16 Kč.  

Body a částka jsou uvedeny včetně režie (viz výše).24, 25 

Trend počtu pacientů je opět vzestupný. Dle statistik je to 430 klientů VZP  

v roce 2018, 476 v roce 2019 a 371 pojištěnců za prvních 9 měsíců roku 2020. 

(Pozn. autora: Ostatní pojišťovny nebyly ochotné poskytnout číselné údaje.)26 

 

 
22 Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP, NIP, DIOP vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb. – list 

NVP s. 1 
23 Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP, NIP, DIOP vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb. – list 

NVP s. 7-8 
24 Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP, NIP, DIOP vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb. – list 

NVP s. 3-7 
25 Vyhláška č. 428/2020 Sb. – Příloha č. 1, část B, bod 2 
26 KUST, Jan, 2020. E-mail VZP: Odpověď VZP ČR na žádost o informace pro diplomovou práci. 
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2.4 Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (dále jen „DIOP“) se poskytuje 

pacientům již nezávislým na ventilátoru, ale s potřebou zajištěných dýchacích cest 

(typicky pak tracheostomií). Péče se dále soustředí na komplexnost v péči o jedince, 

nácvik spontánního příjmu potravy, rehabilitace atd. Těchto lůžek se k roku 2015 

nacházelo v ČR 167, s celkovým počtem pacientů 286.27 V roce 2018 a 2019 byl 

počet hospitalizovaných pojištěnců VZP 1009 respektive 1179.28 

Počet oddělení k 1. 7. 2020 nasmlouvaných s VZP je 38. Počet klientů VZP 

ošetřených na tomto oddělení v roce 2020 je za prvních 9 měsíců celkem 903.29 

(Pozn. autora: Ostatní pojišťovny nebyly ochotné poskytnout číselné údaje.) 

Z důsledků kritických inzultů pro organismus a dlouhodobým pobytem 

v nemocnice se na těchto oddělení vyskytují pacienti, kolonizovaní rizikovými 

skupinami bakterií. Nacházejí se již oficiálně vyřknuté obavy o tom, že by se tito 

pacienti mohli stát zdrojem obtížně zvladatelných nemocničních infekcí.30 

 Pro přijetí pacienta na DIOP je třeba splnit následující kritéria:  

● navázání na poskytované služby ARO/JIP nebo NIP, NVP; 

● poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče pojištěncům 

s poruchami základních životních funkcí, které není možné 

léčebnou péči výrazně zlepšit.  

Pro oddělení DIOP je doba hospitalizace omezena na dobu 190 dní. Delší 

hospitalizaci musí opět schválit revizní lékař.31 

Ošetřovatelský den pro DIOP (OD 00020) je ohodnocen dle registračního 

listu MZČR z roku 2016 na 2326,05 bodů. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2021  

to činí 2767,96 Kč. Body a částka jsou uvedeny včetně režie (viz výše).32, 33  

 
27 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2016. Následná intenzívní péče a možnosti umělé plicní ventilace v 

domácím prostředí pacienta. Zdravotnictví a medicína [online]. s. 1 
28 KUST, Jan, 2020. E-mail VZP: Odpověď VZP ČR na žádost o informace pro diplomovou práci. 
29 KUST, Jan, 2020. E-mail VZP: Odpověď VZP ČR na žádost o informace pro diplomovou práci. 
30 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2016. Následná intenzívní péče a možnosti umělé plicní ventilace v 

domácím prostředí pacienta. Zdravotnictví a medicína [online]. s. 1 
31 Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP, NIP, DIOP vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb. – list 

DIOP s. 7-8 
32 Registrační listy ošetřovacích dnů – NVP, NIP, DIOP vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb. – list 

DIOP s. 3-7 
33 Vyhláška č. 428/2020 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu – Příloha č. 1, část B, bod 2 
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3 Domácí umělá plicní ventilace 

Následující kapitola se věnuje problematice domácí plicní ventilace 

z pohledu pacienta a jeho nejbližších, a to před samotným převzetím do domácího 

ošetřování. 

3.1 Co pacienta a rodinu čeká před odchodem domů 

Po zvládnutí všech procesně předcházejících procedur a náležitostí, které byly 

popsány výše, je potřeba zajistit klíčový aspekt domácí péče, a to člena rodiny, který 

se právně zaváže k tomu, že přejme laickou ošetřovatelskou činnost o pacienta.  

Domácí umělou plicní ventilaci indikuje ošetřující lékař příslušného oddělení 

NIP. Žádost je veřejně přístupna na stránkách MZČR. Po řádném vyplnění  

a předložení žádosti se pokračuje v procesu přechodu na domácí umělou plicní 

ventilaci.  

Prvním krokem je posouzení bezbariérového přístupu domácnosti. Provádí 

ho příslušný sociální úřad. Posuzují se aspekty jako například přístupnost lůžka 

z obou stran, přístupné sociální zařízení a ekonomická situace rodiny a další.  

O pomoc s úpravami bytu je možno požádat místní správu sociálního zabezpečení. 

Dalším nezbytným krokem je edukace rodiny. Edukace se zúčastní více členů 

rodiny než samotná osoba, která přejímá ošetřovatelskou činnost. Cílem je připravit 

rodinu na komplexní a v dané míře odborně složitou péči o pacienta. Rodina musí 

porozumět základům plicní ventilace a připravit se na poskytování komplexní 

ošetřovatelské činnosti v domácím prostředí. Nejdůležitějším krokem je praktický 

nácvik technik, jenž bude rodina během pár týdnů ovládat. Počínaje hygienou 

pacienta, polohováním, rehabilitací přes ošetřování perkutánní endoskopické 

gastrostomie (dále jen „PEG“) a aplikace výživy, až po obsluhu odsávačky, 

ventilátoru  

a výměnu tracheostomické kanyly na modelu. Dále je třeba členy rodiny naučit 

netechnickým dovednostem, především vhodnou komunikaci s klientem  

a psychologickou přípravu jich samotných.34 

 

 

 
34 Domácí umělá plicní ventilace: DUPV podrobněji. Chronicare [online]. 
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Do edukace je zapojen i personál, který bude o pacienta v budoucnu pečovat. 

Sestra agentury domácí péče, starající se především o základní zdravotní stav 

pacienta a psychologickou podporu rodiny. Dále také sestra se specializací 

v intenzivní péči, která bude kontrolovat přístrojové vybavení klienta, funkčnost 

kanyly, pomoc při zajišťování poukazů na pomůcky nebo zajišťovat materiální 

vybavení. Není vyloučené, že to bude jedna osoba.35 

V neposlední řadě musí rodina i pacient projít psychologickým vyšetřením, 

které posoudí motivovanost obou stran vše úspěšně zvládat. Naučí rodinu udržovat 

pozitivní myšlení a zvládat preventivní kroky jako prevenci syndromu vyhoření.36 

Nezbytnou součástí celého institutu domácí umělé plicní ventilace je, stejně 

jako v každé oblasti zdravotnictví, zajištění jeho financování. Všechny detailní 

informace o tom, na koho se obrátit je popsáno Metodickým pokynem k žádosti  

o realizaci DUPV, který je v 20. 4. 2021 volně přístupným na stránkách VZP. 

(DUPV metodika)37 Dále bude orientačně popsán tento pokyn. 

 V České republice je tato forma domácí péče hrazená z veřejného 

zdravotního pojištění. Je nutné podotknout, že kromě všech výhod plynoucí 

z domácího prostředí pro pacienta, je tento způsob péče výrazně levnější než 

hospitalizace pacienta v nemocnice či jiném zařízení schopné ventilovat klienty. 

Pro srovnání finanční nákladnosti DUPV je možno uvést přibližné náklady na další 

formy péče – náklady lůžko ARO (anesteziologicko – resuscitační oddělení) za rok 

jsou od 2,5 po 7,5 milionu korun. Za lůžko NIP a DIOP je to 2,9 respektive   

2 miliony korun. V porovnání s náklady na DUPV, které jsou necelý milion ročně 

(0,75 mil. Kč), je patrný výrazný rozdíl, který vedle výše popsaných benefitů, 

přináší do systému zdravotní péče též finanční úsporu.38 

  

 

 

 

 
35 Domácí umělá plicní ventilace: DUPV podrobněji. Chronicare [online]. 
36 Domácí umělá plicní ventilace: DUPV podrobněji. Chronicare [online]. 
37 DUPV metodika, 2019. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky [online]. Dostupné z: 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxipece-o-pacienty-na-domaci-umele-plicni-

ventilaci-dupv 
38 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2014. Domácí umělá plicní ventilace [online]. s. 5 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxipece-o-pacienty-na-domaci-umele-plicni-ventilaci-dupv
https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxipece-o-pacienty-na-domaci-umele-plicni-ventilaci-dupv
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Spotřební materiální vybavení k UPV včetně přístroje zařizuje vybraná 

firma vyrábějící ventilátory. Ventilátor je zapůjčován smluvními dodavateli  

dle pojišťovny pacienta. Další spotřební materiál (stříkačky, převazový materiál 

atd.) zajišťuje praktický lékař ve spolupráci s agenturou domácí péče.39  

 
39 DUPV metodika, 2019. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s. 3-5 
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4 Financování DUPV 

 V následujících kapitolách bude rozepsáno, kolik stojí jednotlivé položky 

pro pacienta, který potřebuje domácí umělou plicní ventilaci. Veškeré položky 

v následujících podkapitolách jsou plně hrazeny veřejným zdravotním pojištěním 

dle Zákona č. 48/1997 Sb. – Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně  

a doplnění některých souvisejících zákonů.40 

4.2 Ventilátor a materiál 

Ventilátor a příslušný materiál k přístroji (odsávačka, oxymetr, ambuvak, 

okruhy a filtry) se rozděluje dle toho, jestli je pacient mobilní či imobilní. 

Mobilní pacient je dle doporučeného postupu „Péče o pacienta v DUPV“ 

vydaný VZP definován jako ten pacient, který spadá do kategorie 1 a 2 v kapitole 

6 Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, tj.: nezávislý na základní ošetřovatelské péči, respektive částečně,  

kteří se sami obslouží a s dopomocí či samostatně jsou schopni pohybu mimo lůžko. 

Případně spolupracující dítě od 6 do 10 let.  

Imobilní pacient spadá do kategorie 3 a 4 téhož předpisu, tj.: pacient lucidní, 

avšak neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či nespolupracující dítě  

do 10 let, respektive pacient inkontinentní či vyžadující omezení pohybu  

jak farmakologicky, tak fyzicky.  

Dále do dané částky spadá i školení, servisní prohlídky, ale třeba i odborná 

pomoc po telefonu. 

Výše zmíněné je hrazeno smluvnímu dodavateli zdravotnické techniky.  

Pro mobilního pacienta se jedná částku 566, 12 Kč/den a pro imobilního  

o 648,76 Kč/den.41, 42 

  

 
40 Zákon č. 48/1997 Sb.: Zákon o veřejném zdravotním pojištění 
41 Zákon č. 48/1997 Sb.: Zákon o veřejném zdravotním pojištění – oddíl C, tabulka č. 1, č. kód 

10.08.01.01 a 10.08.01.02 
42 DUPV metodika, 2019. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s. 3 
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4.3 Zdravotní a ošetřovatelská péče 

Jak je výše popsáno, zdravotní péči indikuje praktický všeobecný lékař, 

který musí delegovat další pracovníky. Ovšem dle postupu „Péče o pacienta 

v DUPV“ od VZP se jeho návštěva vůbec nebere v potaz a zůstává tak pouze v jeho 

kompetenci. 

Lékaři se specializací anesteziologie a intenzivní medicína (dále jen „AIM“) 

se doporučuje mobilního pacienta navštěvovat každý týden v prvním měsíci 

realizace DUPV a dále 1x za měsíc. Vyšetření musí být opět indikováno 

všeobecným praktickým lékařem (dále jen „VPL“). Pro imobilního pacienta by to 

mělo být každý týden v prvním měsíci a dále pak 2x do měsíce. Kontroly lékaře 

slouží  

ke kontrole zdravotního stavu, nastavení ventilátoru ale také třeba výměnu 

tracheostomické kanyly.  

Sestra s odborností 925 (domácí péče) se vzděláním v intenzivní péči (dále 

jen „SIP“), navštěvuje pacienta dle potřeby a na základě indikace praktického 

lékaře. Kontroly slouží ke kontrole ventilačních parametrů, alarmů ventilátoru  

a tlaku v manžetě tracheostomické kanyly. Dále k ošetřovatelské péči spojenou 

s rozvojem sebeobsluhy atd. Na základní bázi s pacientem rehabilituje jak fyzicky, 

tak trénuje komunikaci či příjem potravy. Doporučená četnost návštěv není 

specifikována, a tak budou popsány základní všeobecné. Ošetřovací návštěvy jsou 

rozděleny do čtyřech typů dle minutové dotace. Výkon lze předepsat v různé 

kombinaci maximálně však 3x denně (= maximálně 3 h denně může být sestra  

u jednoho pacienta)  

Typ I. poskytuje 30 minut, typ II. 45 minut, typ III. 60 minut  

a typ IV. 15 minut. Návštěvy I., II. IV. jsou definovány stejně a slouží k péči  

o pacienty částečně imobilní či dezorientované. Typ III. je přímo určeno  

pro pacienty zcela imobilní, dezorientované či inkontinentní. Kódy a body jsou 

určeny následovně: I. (06313) – 106 bodů, II. (06315) – 159 bodů,  

III. (06317) – 212 bodů, IV. (06318) – 53 bodů. Základ pro odbornost 925 je 1,07 

Kč za jeden bod.43 

 
43 Doporučený postup „Péče o pacienta v DUPV“. [online] s. 2 
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4.4 Sociální zajištění  

V následujících podkapitolách budou popsány možnosti, které může rodina 

využít při péči nejen o svého blízkého na DUPV. Celou problematiku podpory 

občanů v nepříznivých životních podmínkách v České republice definuje Zákon  

o sociálních službách č. 106/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.4.1 Příspěvek na péči 

Dle platné legislativy se příspěvek přiděluje následovně: „Příspěvek na péči 

(dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 

Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem 

pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady 

na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“ 44 

Na tento příspěvek má zjednodušeně nárok ten, kdo se o závislou osobu 

stará. Může to být osoba blízká, asistent sociální péče, případně jakékoliv zařízení 

k tomu určené (poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, hospic atd).  

Dítě do jednoho roku nemá nárok na tento příspěvek. O výši příspěvku rozhoduje 

krajská pobočka Úřadu práce. 

Základní životní potřeby jsou pro tuto problematiku popsány ve zmíněném 

Zákoně o sociálních službách. Popisuje jich 10 a jsou to:  

● mobilita, 

● orientace, 

● komunikace, 

● stravování, 

● oblékání a obouvání, 

● tělesná hygiena,  

● výkon fyziologické potřeby, 

● péče o zdraví, 

● osobní aktivity, 

● péče o domácnost (neposuzuje se u osob do 18 let věku). 

 
44 Zákon č. 108/2006 Sb.: Zákon o sociálních službách - § 7, odst. (1) 
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Detailní vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob 

hodnocení definuje průvodní vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Samotná výše příspěvku se člení do čtyř stupňů dle rozsahu závislosti. Také 

je rozlišeno, jestli se jedná o osobu starší nebo mladší 18 let. Všechny uvedené 

částky jsou uvedeny za kalendářní měsíc. 

 I. stupeň závislosti (lehká) – osoba nezvládá 3 základní potřeby. Pro osoby 

starší 18 let je to 800,- a pro osoby mladší 18 let 3 300,-. 

 II. stupeň (středně těžká závislost) – osoba nezvládá 4-5 základních potřeb. 

4 400,- pro starší a 6 600,- pro mladší 18 let. 

 III. stupeň (těžká závislost) – postižený nezvládá 6-7 základních potřeb  

8 800,- pro starší a 9 900,- pro mladší 18 let. Tato výše příspěvku platí pro ty,  

o které je dále staráno v zařízení výše zmíněném. Pokud jsou pacienti doma a stará 

se o ně osoba blízká, případně asistent sociální péče je příspěvek 12 800,- pro starší 

a 13 900,- pro mladší 18 let. 

 IV. stupeň (úplná závislost) – osoba nezvládá 8-9 základních potřeb.  

Zde bez rozdílu věku je to 13 200,- pro osoby v zařízení a 19 200,- pro ostatní.45, 46 

 Detailní informace pro podání žádosti a další postup je dostupný  

na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

(dále jen „MPSVČR“).  

  

 
45 Zákon č. 108/2006 Sb.: Zákon o sociálních službách - § 11 
46 Příspěvek na péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] 
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4.4.2 Invalidní důchod 

Pacient na DUPV může uplatnit nárok na invalidní důchod. Minimální 

podmínka pro jeho získání je pozbytí 35 % pracovní schopnosti. Invalidita má 

3 stupně. Dle stupně invalidity je vyměřena výše příspěvku.  

 Za občany, kteří nemohou podat žádost, může žádost samozřejmě podat 

rodinný příslušník na základě souhlasu pacienta nebo lékařského potvrzení pozbytí 

schopností pro právní úkony.47 

 Podrobné informace o výši nároku na invalidní důchod je k opět k nalezení 

na stránkách MPSVČR.  

  

 
47 Zákon č. 155/1995 Sb.: Zákon o důchodovém pojištění - § 38 a § 39 
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4.4.3 Příspěvek na mobilitu 

Dalším příspěvkem, který může závislá osoba uplatnit je příspěvek  

na mobilitu. Tento příspěvek může čerpat osoba starší jednoho roku,  

která je zároveň držitelem průkazů „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Dále se prokazatelně 

dopravuje za úhradu a ve vymezených případech může být i ubytována v zařízení 

pro osoby s postižením, domově pro seniory atd. Podmínka opakovaného 

dopravování je ověřena čestným prohlášením.48 

„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem 

„ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti  

nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním 

postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém 

zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí  

a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 

Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě 

nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí  

a v exteriéru má značné obtíže.“49 

„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem 

„ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením  

nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce,  

včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením 

pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav,  

kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze  

v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze,  

v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen  

na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným 

postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém 

zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.“50  

Výše příspěvku na mobilitu je 550 Kč za kalendářní měsíc.51 

  

 
48 Zákon č. 329/2011 Sb.: Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - § 6 
49 Přiznání průkazu OZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] 
50 Přiznání průkazu OZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] 
51 Zákon č. 329/2011 Sb.: Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - § 7 
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4.4.4 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Tento druh příspěvku je definován Zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Nárok na tento příspěvek má mimo jiné osoba, jejíž zdravotní 

stav je hodnocen jako dlouhodobě nepříznivý a podle poznatků lékařské vědy bude 

trvat minimálně 1 rok. 

Jedná se například o příspěvek na motorové vozidlo, kterým musí žadatel 

být alespoň schopen transportu a prokazatelně je transportován. Případně příspěvek 

na pořízení svislé zdvihací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího 

systému. Také může být žádáno o příspěvek na asistenčního psa. 

 Pomůcka, o kterou osoba žádá nesmí být ani částečně hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění. 

Výše příspěvku se odvíjí od životního minima posuzované osoby  

nebo společně posuzovaných osob. Částka jednorázového příspěvku se pohybuje 

od 0 po 200 000 Kč. Součet vyplacených částek nesmí v 60 měsících překročit 

800 000 Kč případně 850 000 Kč jedná-li se o příspěvek na zdvihací plošinu.  

Je také stanovena 10 % spoluúčast ve většině případů příspěvku.  

Ve výjimečných případech (zejm. při prokázání nízkého životního minima) může 

být tato spoluúčast nižší, nejméně však bude 1 000 Kč. 

V neposlední řadě jsou popsány situace, kdy již proplacený příspěvek, 

případně zakoupená věc musí být vrácena. 

Veškeré podrobnosti jsou k nalezení ve zmíněném Zákoně č. 329/2011 Sb. 

a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.52 

  

 
52 Zákon č. 329/2011 Sb.: Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - § 9-10 
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4.4.5 Souhrnný přehled 

Následující dvě tabulky shrnují předchozí kapitoly. Pro doplnění a úplnost 

je nutno uvést, že v Tabulce 1 – Financování DUPV jsou částky hrazené 

z veřejného zdravotního pojištění a v Tabulce 2 – Sociální příspěvky osobám  

se zdravotním postižením jsou prostředky poskytovány ze státního rozpočtu. 

DUPV 

Ventilátor + materiál k němu 
Mobilní pacient Imobilní pacient 

566,-/den 649,-/den 

Lékař – VPL/PLDD 130,-/návštěva 

Lékař – AIM 1/měsíc 2/měsíc 

Sestra – všeobecná Nedefinováno 

Sestra – SIP 3x měsíčně 4x měsíčně 

 

Tabulka č. 1 – Financování DUPV 

Sociální příspěvky 

Pří. na 

péči 

(měsíc) 

v Kč 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

1-18 18+ 1-18 18+ 1-18 18+ 
V 

zařízení 
Ostatní 

3300 800 6600 4400 
9900/ 

13900 

8800/ 

12800 
13200 19200 

Inv. 

důch. 
Individuálně vypočítaný 

Pří. na 

mob. 
550,- / měsíc 

Přís. na 

zvl. 

pomůcku 

v Kč 

0 – 200 000/ 

jednorázově 

Max. 800 000/850 000 za 

60 měsíců 

Spoluúčast 10 %; 

min. však 1000 

Tabulka č. 2 - Sociální příspěvky osobám se zdravotním postižením 
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4.5 Subjekty organizující převod pacienta do DUPV 

V následujících podkapitolách budou popsány společnosti starající  

se o pacienty na DUPV nebo zprostředkovávající jejich přesun. Nejsou zde vypsány 

všechny subjekty z České republiky, avšak jsou popsané ty, které byly nejčastěji 

jmenovány, jako prostředník pro DUPV, kontaktovanými odděleními NIP. 

Následně byly osloveny pro distribuci dotazníků. 

Podrobnější číselné vyobrazení všech subjektů provozující NIP bude popsáno 

v empirické části metodologie. 

4.5.1  Dech života 

Jednou z neziskových organizací zprostředkovávající přesun klientů  

do domácí péče je již zmiňovaná organizace z první kapitoly – Dech života. Tato 

organizace je spojovacím článkem mezi výše zmíněnými stranami ve prospěch 

pacienta. V praxi tedy provází pacienta a rodinu celým procesem přechodu  

na DUPV z nemocnice až domů. Nasměřují rodinu vždy tam, kam je potřeba. 

Komunikují s firmami dodávající technické vybavení a samozřejmě zajišťují také 

vhodnou domácí péči v okolí pacientova bydliště. Výsledkem toho je spokojený 

pacient s rychlým a snadným přesunem do domácí péče.53 

 Dále je na webových stránkách organizace návod pro pacienty i lékaře 

s nejčastějšími dotazy týkající se přesunu a péče o pacienta v domácí péči s UPV. 

4.5.2  Chronicare 

Další společností, starající se se o pacienty již před propuštěním do domácí 

péče je organizace Chronicare. Tato síť nestátních zdravotnických zařízení 

provozuje ve 4 krajích jednotky NIP (celkem 96 lůžek) a DIOP (celkem 34 lůžek). 

Působí v kraji Středočeském (Nymburk), Jihomoravském (Brno 2x), 

Moravskoslezském (Ostrava) a v hlavním městě Praze.54  

  

 
53 Dech života: O nás. [online] 
54 Chronicare: O nás. [online] 
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Na rozdíl od výše zmíněného Dechu života pacienty již přijímá do svého 

zdravotnického zařízení a tam ty, kteří mají zájem o DUPV, připravuje na přesun 

do domácího ošetřování. Probíhá tady tedy podrobný „výcvik“ rodinných 

příslušníků pod dozorem multidisciplinárního týmu a samotný praktický nácvik 

všech dovedností potřebných k tomu, aby rodina i pacienta zvládli bytí ve svém 

domově společně s ventilátorem.55 

 

4.5.3  Nemocnice – Ostrov, Jindřichův Hradec, Nové Město na 

Moravě 

Dalšími zdravotnickými zařízeními, která aktivně provozují přesun  

do DUPV můžeme dále hledat v kraji Karlovarském (Ostrov), Jihočeském 

(Jindřichův Hradec) a v kraji Vysočina (Nové Město na Moravě). 

Na webových stránkách jednotlivých nemocnic lze dohledat jméno 

koordinátora pro DUPV a kontaktovat jej. Poskytují tuto službu buď samostatně 

nebo ve spolupráci s výše zmíněnými subjekty (Dech života, Chronicare).  

Jak je výše uvedeno, detailní rozpis bude znázorněn v kapitole metodologie 

v další části práce. 

 

 
55 Chronicare: O nás. [online] 
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Empirická část 

5 Výzkum 

5.1 Cíle práce 

Hlavním cílem teoretické části práce bylo zkompletovat problematiku 

převedení pacienta na domácí umělou plicní ventilaci. Dle rešerše autora neexistuje 

podobná práce, která by shrnovala legislativní a finanční náležitosti podávaný jako 

návod pro zúčastněné tohoto procesu. 

Cílem empirické části dále bude zjistit, jak probíhal samotný přesun klienta 

z nemocničního lůžka do domácího ošetřování cílený na ověření teoretických 

poznatků popsaných v teoretické části a jejich reálném užívání v praxi. 

Neméně důležitým cílem bude pokusit se porovnat popsaný český systém 

domácí umělé plicní ventilace s vybranými dostupnými zahraničními zdroji. 
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5.2 Hypotézy 

Hypotéza 1 – Respondenti jsou spokojeni s kvalitou a rychlostí svého přesunu  

do DUPV 

Kritérium: Nejméně 80 % pacientům pomáhala nějaká organizace, nemají výtky 

k rychlosti přesunu a byli v kontaktu s domácí péči již v nemocnici. (otázky 4, 5, 8) 

Hypotéza 2 – Pacienti byli zaškoleni odpovídajícím způsobem v ošetřovatelské 

péči a krizových stavech ještě před odchodem domů 

Kritérium: Více než 90 % respondentů bylo zaškoleno v odsávání, převazu TSK, 

polohování, akutní výměně TSK a dýchání křísícím vakem. (otázky 6, 7) 

Hypotéza 3 – Dle klientů jim bylo všechno potřebné vybavení a pomůcky 

poskytnuto díky domácí péči 

Kritérium: Přes 60 % odpovědí bude udávat, že agentura domácí péče zajistila 

ventilátor, vybavení k ventilaci a další spotřební materiál. (otázky 10, 11, 12) 

Hypotéza 4 – Respondentům stačí uvedená finanční podpora a zároveň využívají 

dostupné příspěvky 

Kritérium: Přes 80 % dotázaných uvede, že jim stačí výše příspěvku, využívá 

příspěvku na mobilitu a alespoň 1x využili příspěvku na zvláštní pomůcku. (otázky 

16, 17, 18) 

Hypotéza 5 – Pacienti uvítají zjednodušení celého procesu buď snížením 

byrokracie či sjednocením pod jednu organizaci 

Kritérium: 90 % dotázaných uvede výše uvedenou možnost (otázka 20) 
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5.3 Metodika výzkumu 

Metodou výzkumu je kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. 

Otázky jsou sestaveny na základě výše popsaných hypotéz. Samotný dotazník čítá 

20 otázek. Z toho je 7 striktně uzavřených, 10 polootevřených (s nabídkou 

nejčastějších předpokládaných odpovědí) a 3 otevřených. Dotazníky byly při sběru 

dat rozděleny podle prostředníka, díky kterému se dostaly k samotným 

rodinám/klientům. 

5.3.1 Výběr respondentů 

V celé České republice má VZP celkem 155 pacientů. Ostatní pojišťovny 

nebyly ochotny informaci poskytnout. 

Zpočátku bylo telefonicky kontaktováno 30 oddělení NIP v ČR. Seznam 

oddělení NIP je volně dostupný na stránkách VZP. Dále agentury Dech života  

a Chronicare. Dále uváděné informace jsou na základě telefonických rozhovorů,  

či odpovědí na e-mail, pokud opakovaně nebyl volaný zastižen. 

10 z těchto oddělení do DUPV vůbec nepřevádí z různých důvodů rodiny 

(sociologické, ekonomické, atd) nebo logistických (časová náročnost procesu). 

Další 1 mají NIP pouze pro děti a 1 již NIP fyzicky nemají. 

8 oddělení nebylo možno telefonicky kontaktovat (nezvedali telefon, 

neodpovídali na e-mail) 

5 oddělení spolupracuje s dechem života. 

Zbývající 3 oddělení jsou již zmíněné v kapitole 4.5 a jsou to samostatně 

fungující jednotky – Ostrov (+ Mostecká nemocnice spolupracující s Nemocnicí 

Ostrov), Jindřichův Hradec a Nové Město na Moravě. 

Vyřazeny byly tedy oddělení spolupracující s Dechem života a společnost 

Chronicare (tyto dva velké subjekty byly kontaktovány samostatně). 

Prostřednictvím zbývajících 3 odděleních (Ostrov, Jindřichův Hradec  

a Nové Město na Moravě) a jejich ochotných koordinátorů; Dechu života  

a Chronicare bylo rozesláno celkem 70 dotazníků. Počet zpětně sebraných 

dotazníků byl 58. Návratnost byla tedy 83 %.  
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5.3.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Dotazovaní byli pacienti domácí péče, různého pohlaví a různých věkových 

skupin, kteří prošli převodem z nemocničního lůžka do domácího ošetřování 

společně s ventilátorem. Také jejich geografická poloha byla zcela náhodná  

a závisela pouze na úspěšnosti kontaktování daného NIP, případně agentury 

úřadující v oblasti. 

5.3.3 Zpracování údajů 

Vyhodnocování dotazníků probíhalo pomocí ručního přepočítávání  

a tvoření pomocných tabulek v počítačovém programu MS Excel. Finální podoba 

grafů či tabulek v předkládané práci byla vytvořena pomocí MS Word. 

5.3.4 Časový harmonogram práce 

Únor 2020 – Vybrání témata práce, primární rešerše, ustanovení vedoucího 

Březen/Duben – Rešerše vlastními prostředky, zadání rešerše NLK, vypracování 

prvních kapitol 

Květen/Červen – Finalizace teoretické části 

Listopad – Vypracování dotazníků, tvorba hypotéz a empirické části 

Prosinec – Oslovení Dechu života 

 

Leden 2021 – Kontaktování oddělení NIP a koordinátorů, rozeslání dotazníků 

Únor – Přijímání a zpracovávání výsledků, dokončení empirické části 

Březen/Duben/Květen – Dokončení diskuse, finální úpravy, korektura, tisk  
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5.4 Vyhodnocení dotazníku 

Otázka č. 1 – Jak dlouho už jste na DUPV? 

Tabulka č. 3 – Doba pobytu pacientů na DUPV 

 0-12 měsíců 1-4 roky 4 a více let Celkem 

Absolutní 

četnost 
10 22 26 58 

Relativní 

četnost (%) 
17,3 37,9 44,8 100 

Graf č. 1 – Doba pobytu pacientů na DUPV 

 

 V první otázce šlo především o zprostředkování představy, s jakými 

respondenty se budeme v následujících odpovědích potkávat. Zároveň dokazujeme 

fakt počtu 58 respondentů, kteří byli ochotni vyplnit dotazník a byl doručen zpět 

elektronickou nebo fyzickou formou. 

 Největší část respondentů sice tvoří lidé, kteří jsou doma déle jak 4 roky, 

nicméně mimo 2 respondenty, kteří udali 12 a 20 let, jsou v domácím ošetřování 

maximálně 10 let. 
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Otázka č. 2 – Proč je Váš blízký/Vy na DUPV? 

Tabulka č. 4 – Proč jsou pacienti na DUPV 

 
Úraz 

páteře 

Úraz/ 

poškozen

í mozku 

Svalová 

atrofie 
CHOPN Jiné Celkem 

Absolutn

í četnost 
8 4 10 32 4 58 

Relativní 

četnost 

(%) 

13,8 6,9 17,2 55,2 6,9 100 

Graf č. 2 – Proč jsou pacienti na DUPV 

 

Druhá otázka se vztahuje k tvrzení v předešlých částech práce o nejčastější 

diagnóze pro DUPV. V práci se uvádí, že většina pacientů je na DUPV kvůli 

neuromuskulárnímu poškození. Trend se neprojevil ve zkoumaném vzorku. 

 Mezi jiná onemocnění byla zařazena například neznámá onemocnění nebo 

amyotrofická laterální skleróza. 
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Otázka č. 3 – Kdo je hlavním pečovatelem o Vašeho blízkého/Vás? 

Tabulka č. 5 – Kdo je hlavním pečovatelem o pacienta na DUPV 

 Manžel/ka 
Sourozene

c 
Potomek Jiné Celkem 

Absolutní 

četnost 
30 2 10 16 58 

Relativní 

četnost (%) 
51,7 3,5 17,2 27,6 100 

Graf. č. 3 – Kdo je hlavním pečovatelem o pacienta na DUPV 

 

 Třetí otázka si klade za cíl, kdo se stará o pacienta. Někteří pacienti zvládli 

vyplnit dotazník sami, především ti, kteří jsou na DUPV s plicním onemocněním, 

za některé byl dotazník vyplněn právě pečovatelem z řad rodiny. Nejčastěji tedy 

můžeme vidět, že se stará partner. Do kategorie jiné v drtivé většině spadala 

odpověď rodiče/matka. Dále se také našel respondent/ka, který uvedl, že se o sebe 

stará sám. 
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Otázka č. 4 – S přesunem do DUPV Vám někdo pomáhal?  

Tabulka č. 6 – Přesun do DUPV s/bez pomoci 

 Vše sami 
Sami/organiz

ace 

Vše 

organizace 
Celkem 

Absolutní 

četnost 
4 0 54 58 

Relativní 

četnost (%) 
6,9 0 93,1 100 

 U čtvrté otázky se již výzkum dostává do praktičtější části a zabývá  

se logistikou v rámci procesů při převodu pacienta domů. Tato dramatická výhra je 

ovšem v praxi promítnuta spíše tak, že pomáhající organizace doručí všechny 

potřebné dokumenty rodině, která je vyplní a dále si je podává sama. Neexistuje 

žádný univerzální formulář, který by mohl být recyklován pro všechny orgány 

činné v tomto procesu.  
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Otázka č. 5 – Jak dlouho trval samotný proces přesunu od chvíle, kdy jste o to 

požádali a začali jednat s nemocnicí až po převoz pacienta domů? 

Tabulka č. 7 – Doba trvání přesunu do DUPV 

 Měsíc 2 měsíce 3 měsíce Více Celkem 

Absolutní 

četnost 
24 26 2 6 58 

Relativní 

četnost (%) 
41,4 44,8 3,5 10,3 100 

 Možná kladně překvapivý výsledek nalezneme u páté otázky.  

Z 58 respondentů jich 50 bylo doma s pacientem nejdéle za 2 měsíce od podání 

žádosti.  

 Podotázka se ptá, jestli je podle dotázaných někde prostor ještě  

pro zrychlení přesunu, či jestli něco nebylo až příliš rychlé. Drtivá většina (52 z 58) 

z dotázaných se již nevyjádřila, či vyplnila odpověď, že vše bylo akorát. Další 

odpovědi byly v popsání náročnosti procesu, avšak při tvrdé práci zvládnutelného. 

Dále samozřejmě uváděné odpovědi ve smyslu zlepšení komunikace na trase 

domácí péče – nemocnice – úřady. 

 Odpověď, která stojí za zmínku uváděla, že dceru respondentky (matky, 

pečující o dceru), vezla sanitka 1,5h bez doprovodu lékaře či sestry, pouze s řidičem 

sanitky. 
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Otázka č. 6 – Pokud se časově vrátíme k nácviku postupů v péči o pacienta 

(odsávání, převaz TSK, polohování, hygiena, atd) ještě v nemocnici, kdo Vás 

edukoval? (zaškrtněte více možností) 

Tabulka č. 8 – Edukace personálem nemocnice 

 Lékař Sestra 
Fyzioterap

eut 
Jiný 

Maximum 

odpovědí 

Absolutní 

četnost 
42 54 26 16 58 

Relativní 

četnost (%) 
72,4 93,1 44,8 27,6 100 

 V šesté otázce se výzkum zabývá mírou spolupráce multidisciplinárního 

týmu v nemocnici v rámci edukace pacienta před propuštěním do DUPV. 

Z výsledků vyplývá, že prim hraje především přítomnost sestry v závěsu s lékařem. 

Potenciál je rozhodně nenaplněn ohledně zapojení fyzioterapeuta. 

Nutriční terapeut či další pracovníci (ergoterapeut, klinický logoped)  

by určitě také našli své místo při propouštění pacienta domů. 

V části jiné je ovšem potřeba zmínit, že v 16 případech byl přítomen 

koordinátor DUPV či sestra z domácí péče, přebírající pacienta do péče.  

Podotázka zde cílí na ověření skutečnosti, zda si budoucí pečovatelé 

zkoušeli výkony pod dozorem, a ještě v nemocnici. Zde panuje 100% shoda. Ano, 

všichni respondenti si výkony měli možnost vyzkoušet. 
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Otázka č. 7 – Byli jste prakticky proškolení v kritických situacích (akutní 

výměna kanyly, resuscitace, dýchání křísícím vakem)? 

Tabulka č. 9 – Nácvik urgentních situací 

 Ano Ne Celkem 

Absolutní četnost 56 2 58 

Relativní četnost 

(%) 
96,6 3,4 100 

Krajně uspokojivý výsledek shledává výzkum v oblasti prověření nácviku 

kritických dovedností při péči o pacienta na UPV. 

 

Otázka č. 8 – Byli jste v kontaktu s agenturou domácí péče již v době 

hospitalizace? 

Tabulka č. 10 – Kontakt s DP ještě v nemocnici 

 
Ano, vše 

řešeno včas 

Ano, na 

poslední 

chvíli 

Ne Celkem 

Absolutní 

četnost 
44 2 12 58 

Relativní 

četnost (%) 
75,9 3,4 20,7 100 

 V osmé otázce se projevuje trend, kdy v drtivé většině případů domácí péče 

navštíví nebo alespoň kontaktuje rodinu ještě před odchodem domů.  
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Otázka č. 9 – Měli jste k dispozici psychologa – jako podpůrnou pomoc Vám a 

blízkým? 

Tabulka č. 11 – Psycholog k dispozici 

 
Měli, 

využili 

Měli, 

nevyužili 

Neměli, 

uvítali by 

Neměli, 

nechtěli by 
Celkem 

Absolutní 

četnost 
26 24 4 4 58 

Relativní 

četnost (%) 
44,8 41,4 6,9 6,9 100 

Graf č. 4 – Psycholog k dispozici 

 

 Jasné vítězství hovořící pro multidisciplinární práci je shledáváno u další 

otázky. 50 z 58 respondentů mělo k dispozici psychologa při přemístění do DUPV. 

V pouhých 8 případech k dispozici nebyl. 
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Otázka č. 10 – Kdo Vám zajišťoval ventilátor? 

Tabulka č. 12 – Zajištění ventilátoru 

 
Dodavatel 

pojišťovny 
Nemocnice 

Agentura 

dom. 

péče 

Praktický 

lékař 

Někdo 

jiný 
Celkem 

Absolutní 

četnost 
24 26 6 0 2 58 

Relativní 

četnost 

(%) 

41,4 44,8 10,4 0 3,4 100 

Graf č. 5 – Zajištění ventilátoru 

 

Otázka byla položena jako ověření faktu, jak byly pacienti do procesu 

zainteresováni. Poskytovatelem ventilátoru je na základě dnešních předpisů 

smluvní dodavatel pojišťovny. 40 % respondentů odpověděla správně,  

druhá polovina odpověděla, že jim zařízení dodávala nemocnice. Skutečnost mohla 

ovlivnit doba, kdy šli pacienti domů, tento předpis platí od prosince 2018.  
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Otázka č. 11 – Kdo Vám poskytl/poskytuje další vybavení k ventilaci (měření 

krevní saturace, odsávačku, křísící vak, okruh a filtry k ventilátoru? 

Tabulka č. 13 – Zajištění dalších pomůcek k ventilaci 

 
Stejná instituce 

jako ventilátor 
Někdo jiný Celkem 

Absolutní četnost 54 4 58 

Relativní četnost 

(%) 
93,1 6,9 100 

Další otázky ověřující zainteresování pacientů v procesu. Téměř všichni  

se shodli, že jim tyto prostředky poskytl stejný dodavatel jako poskytovatel 

ventilátoru. Dle předpisu by to tak mělo být. 

 

Otázka č. 12 – Kdo Vám poskytuje další spotřební materiál (stříkačky; 

obvazový materiál; výživu do PEG, pokud využíváte)? 

Tabulka č. 14 – Zajištění dalšího spotřebního materiálu 

 

Stejná 

instituce 

jako 

ventilátor 

Agentura 

domácí 

péče 

Praktický 

lékař 
Někdo jiný Celkem 

Absolutní 

četnost 
40 4 14 0 58 

Relativní 

četnost (%) 
69 6,9 24,1 0 100 

 Další spotřební materiál by měla zajišťovat agentura domácí péče  

na základě předpisu obvodního lékaře. Zde je vidět jasný rozkol v informovanosti 

pacientů. 
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Otázka č. 13 – Měli jste někdy zásadní nedostatek nějaké pomůcky?  

Tabulka č. 15 – Nedostatek pomůcek 

 Ano Ne Celkem 

Absolutní četnost 2 56 58 

Relativní četnost 

(%) 
3,4 96,6 100 

 Jednoznačný výsledek ve prospěch koordinace péče se ukazuje u třinácté 

otázky. Ovšem tuto skutečnost mohou zkreslovat zkušenosti koordinátorů,  

kdy je zaběhnutou praxí, že se hledají finanční rezervy na místech, kde nejsou tolik 

třeba a prostředky jsou přemísťovány do více potřebných částí,  

jako např. odsávací cévky nebo filtry k ventilátoru. 

 

Otázka č. 14 – Jak často k Vám chodí lékař z domácí péče (intenzivista)? 

Tabulka č. 16 – Četnost návštěv intenzivisty 

 1x/měsíc Nechodí Celkem 

Absolutní četnost 44 14 58 

Relativní četnost 

(%) 
75,9 24,1 100 

 Intenzivista by měl chodit u zaběhnutého pacienta (déle jak měsíc  

na DUPV) jednou měsíčně. U imobilního pacienta 2x měsíčně. Zde je manifestován 

trend jedné návštěvy, která nejspíš slouží k výměně TSK. Může se jednat o ukázku 

důvěry v sestru intenzivistku, která si v případě potíží sama poradí. 
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Otázka č. 15 – Jak často k vám chodí sestra starající se o ventilátor a 

tracheostomii? 

Tabulka č. 17 – Četnost návštěv sestry IP 

 1x/týden 2x/týden 1x/měsíc Nechodí 
Jiná 

odpověď 
Celkem 

Absolutn

í četnost 
24 6 20 4 4 58 

Relativní 

četnost 

(%) 

41,4 10,3 34,5 6,9 6,9 100 

Graf č. 6 – Četnost návštěv sestry IP 

 

 Ve vztahu k druhé části otázky – četnost návštěv sestry starající  

se o ošetřovatelskou část péče – v 32 případech ošetřovatelskou péči není třeba 

zajišťovat – buď je pacient soběstačný, nebo mu péči plně saturuje rodina.  

 V 10 případech se jedná o sestru stejnou jako starající se o ventilátor.  

Ve všech případech je četnost návštěv 1x týdně. Dále nalézáme 8 respondentů, 

kterým sestra chodí denně. 6 respondentů, u kterých chodí jiná sestra 1x týdně  

pro ošetřovatelskou péči a 2 kteří jsou kontrolováni jednou měsíčně.  
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Otázka 16 – Na jakou výši příspěvku na péči dosahujete? 

Tabulka č. 18 – Výše příspěvku na péči 

 800,- 4 400,- 12 800,- 19 200,- Jiný Celkem 

Abs. 

četnost 
0 4 14 36 4 58 

Relativní 

četnost 

(%) 

0 6,9 24,1 62,1 6,9 100 

 Očekávaným nejčastěji získaným příspěvkem je 19 200,-; což je v ČR 

nejvyšší dosažitelný příspěvek na péči dle kritérií, popsaných v teoretické části 

práce v části o sociálním zabezpečení. 

 Mezi “jiné“ se řadí například odpověď „příspěvek je v jednání“  

či neodpovězeno.  

 Z celkových 54 zde uvedených respondentů (odečteni 4 resp. z kolonky 

“jiné“), celkem 28 příspěvek dostačuje a 26 nedostačuje. Můžeme vidět korelaci 

s místem pobytu respondentů.  

Dotazníky s návratem ze Středočeského kraje se shodují v nedostatečnosti 

příspěvku. Za to dotazníky navrácené od koordinátorů z Kraje Karlovarského  

a Jihočeského se zase více shodují v dostatečnosti příspěvku. 

Nesmíme zapomenout, že k tomuto příspěvku ještě rodina inkasuje 

vyměřený invalidní důchod, má-li na něj dotyčná osoba nárok. 
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Otázka č. 17 – Využíváte příspěvku na mobilitu (550,- měsíčně)? 

Tabulka č. 19 – Využívání příspěvku na mobilitu 

 Ano Ne 
Ne, nevěděli 

o něm 
Celkem 

Absolutní 

četnost 
42 12 4 58 

Relativní 

četnost (%) 
72,4 20,7 6,9 100 

 Výše příspěvku na mobilitu činí 550,- měsíčně. Nároky na získání jsou 

popsány výše v teoretické části. Drtivá většina respondentů příspěvek využívá. 
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Otázka č. 18 – Využili jste příspěvku na zvláštní pomůcku? Pokud na něj máte 

nárok. (0–200 tis. Kč) 

Tabulka č. 20 – Využívání příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

Ano, 

opakova

ně 

Ano, 

jednou 
Ne 

Ne, 

nevěděli 

o něm 

Jiné Celkem 

Absolutn

í četnost 
22 16 16 0 4 58 

Relativní 

četnost 

(%) 

37,9 27,6 27,6 0 6,9 100 

Graf č. 7 – Využívání příspěvku na zvláštní pomůcku 

 

 Příspěvku alespoň jednou využilo 38 respondentů z 58. 4 čekají na jeho 

schválení a 16 jich nevyužilo.  

 Z celkem tedy 38 respondentů, kteří tento příspěvek využili,  

jich 10 shledává částku jako dostatečnou, avšak složitě získanou. 

 4 respondenti udávají, že částka byla nedostatečná a vyřízení složité. 

 18 respondentů udává, že částka byla nedostatečná, museli doplácet  

a vyřízení bylo složité. 
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Otázka č. 19 – Využíváte odlehčovací péči? (Péči o blízkého převezme někdo 

jiný a Vy máte prostor pro sebe, například 14 dní jednou za půl roku?) 

Tabulka č. 21 – Odlehčovací péče k dispozici 

 
Ano, 

využívají 

Ano, 

nevyužívaj

í 

Ne, stáli by 

o ní 

Ne, nestáli 

by o ní 
Celkem 

Absolutní 

četnost 
14 22 10 12 58 

Relativní 

četnost (%) 
24,1 38 17,2 20,7 100 

Graf č. 8 – Odlehčovací péče k dispozici 

 

 22 respondentů z 58 odlehčovací péči k dispozici má, ale nevyužívá ji. 

Rozhodně by zde stálo za hlubší průzkum proč. Roli mohou hrát sociologické 

důvody – rodiny nevěří nikomu jinému, pokud by se nejednalo o ARO/NIP. 

Případně ekonomické – péče může stát až desítky tisíc korun a není hrazená 

pojištěním. 

 Dalších 10 rodin o tuto službu stojí a nemá k ní přístup.  
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Otázka č. 20 – Jak by systém mohl být nápomocný dalším rodinám pří 

přechodu na DUPV? 

Tabulka č. 22 – Jak pomoci dalším rodinám 

 
Vše je 

v pořádku 

Snížit míru 

byrokracie 

Vše pod 

jednu 

instituci 

Jiné Celkem 

Absolutní 

četnost 
38 2 16 2 58 

Relativní 

četnost (%) 
65,6 3,4 27,6 3,4 100 

Graf č. 9 – Jak pomoci dalším rodinám 

 

 Dle předcházejících odpovědí je cítit, že je většina respondentů do určité 

míry spokojená s tím, jak celý proces probíhal. Samozřejmě jako vždy a všude  

je místo pro zlepšení, tak jak uvádí 16 respondentů.  

 Návrhy na zlepšení ve vybraných oblastech se bude zabývat kapitola 

diskuse.  
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5.5 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 - Respondenti jsou spokojeni s kvalitou a rychlostí svého 

přesunu do DUPV 

Kritérium: Nejméně 60 % pacientům pomáhala nějaká organizace, nemají výtky 

k rychlosti přesunu a byli v kontaktu s domácí péči již v nemocnici. (otázky 4, 5, 8) 

Tabulka č. 23 – Hypotéza č. 1 

Pomoc organizace Rychlost přesunu Kontakt s DP 
Maximum 

odpovědí 

54 52 44 58 

93,1 % 89,7 % 75,9 % 100 % 

 První hypotéza si kladla za cíl ověřit komfortnost procesu přesunu  

na DUPV. Dopadla překvapivým a jasným výsledkem. Aritmetickým průměrem  

i pohledem na jednotlivé otázky, bylo spokojeno více než ¾ z dotázaných. 

 Možná tu hrál roli fakt, že rodiny už jsou šťastně doma a zapomněli na celý 

proces přesunu. 

 

Hypotéza č. 2 – Pacienti byli zaškoleni odpovídajícím způsobem  

v ošetřovatelské péči a krizových stavech ještě před odchodem domů 

Kritérium: Více než 90 % respondentů bylo zaškoleno v odsávání, převazu TSK, 

polohování, akutní výměně TSK a dýchání křísícím vakem. (6, 7) 

Tabulka č. 24 – Hypotéza č. 2 

Základní péče Kritické stavy 

58 56 

100 % 96,6 % 

 Hypotéza č. 2 se potvrdila. Kdy bez 2 respondentů byli všichni proškoleni 

v kritických situacích. 
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Hypotéza č. 3 – Dle klientů jim bylo všechno potřebné vybavení a pomůcky 

poskytnuto díky domácí péči 

Kritérium: Přes 60 % odpovědí bude udávat, že agentura domácí péče zajistila 

ventilátor, vybavení k ventilaci a další spotřební materiál. (10, 11, 12) 

Tabulka č. 25 – Hypotéza č. 3 

Ventilátor – DP Vybavení k UPV – DP Spotřební materiál – DP 

6 6 10 

10,4 % 10,4 % 17,3 % 

 V očekávání, že si pacienti budou myslet, že jím vše zajišťovala dotyčná 

agentura domácí péče, byla hypotéza takto nastavena. Nicméně v odkazu na dané 

otázky se ukazuje, že přibližně polovina určila správného dodavatele (smluvní 

dodavatel pojišťovny). Což je lepší výsledek, než byl předpokládán. 

 

Hypotéza č. 4 – Respondentům stačí uvedená finanční podpora a zároveň 

využívají dostupné příspěvky 

Kritérium: Přes 80 % dotázaných uvede, že jim stačí výše příspěvku, využívá 

příspěvku na mobilitu a alespoň 1x využili příspěvku na zvláštní pomůcku. (16, 17, 

18) 

Tabulka č. 26 – Hypotéza č. 4 

Výše příspěvku Mobilita Zvláštní pomůcka 

28 42 38 

51,8 % 72,4 % 65 % 

Tato hypotéza si kladla za cíl, jestli pacientům stačí výše příspěvku.  

Bez ohledu na výši invalidního důchodu, který je možný ještě pobírat, tak příspěvek 

stačí pouhé polovině dotázaných. Zde se manifestoval geografický rozdíl mezi 

klienty středočeského kraje a ostatních. 
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Hypotéza č. 5 – Pacienti uvítají zjednodušení celého procesu buď snížením 

byrokracie či sjednocením pod jednu organizaci 

Kritérium: 90 % dotázaných uvede výše uvedenou možnost (20) 

Tabulka č. 27 – Hypotéza č. 5 

Snížení. byrokracie Sjednocení Celkem 

2 16 18 

3,4 % 27,6 % 31 % 

 Dalším překvapivým výsledkem je fakt, že účastníci výzkumu byli 

spokojeni s procesem. (Nejen) toto téma je detailněji rozebráno v části diskuse. 
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5.6 Diskuse 

 Pro ucelení pohledu na další část textu, je nutné zopakovat klíčové body  

z teoretické části práce. V roce 2003 byl spuštěn Projekt pro realizaci DUPV – první 

větší snaha o organizaci DUPV v České republice. Od roku 2013/14 začalo 

fungovat občanské sdružení s názvem Dech života, které se dále snažilo o plošnější 

pokrytí a standardizování péče o pacienty na DUPV. K 19. květnu 2014 je na DUPV  

90 pacientů. V roce 2017 začal pilotní projekt VZP, který pokračoval do prosince 

roku 2019. Tento stav pokračuje dodnes. K 1. 11. 2020 je počet pacientů 

registrovaných u VZP na DUPV 155. Ostatní pojišťovny nebyly ochotny 

poskytnout údaje. Na základě trendu z roku 2014, kdy do 19. května bylo celkově 

od počátku DUPV převedeno 154 pacientů (z toho 70 % = 106 bylo registrováno  

u VZP) 56 je přípustné tvrdit, že celkový počet pacientů na DUPV v ČR není větší 

než 300-350. 

 Nejčastější primární diagnózou pro pokračující DUPV je neuromuskulární 

onemocnění. Z celkově sledovaných 244 pacientů (období 2003-2019) jich právě 

tento problém mělo 186. Druhým nejčastějším důvodem ve stejném vzorku  

je CHOPN, a to v počtu 28. Třetí nejčastější je úraz páteře v 16 případech.57  

  

 
56 DRÁBKOVÁ, Jarmila, 2014. Domácí umělá plicní ventilace [online]. s. 3 a 5 
57 MIČUDOVÁ, Erna, 2020. Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma. [online]. 
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5.6.1 Diskuse k hypotéze č. 1 

V roce 2018 vyšla ve Skotsku kvalitativní studie o zkušenostech pacientů  

a pečovatelů s DUPV. Rozhovory byly vedeny s cílem pochopit základní otázky – 

Jak pacienti zvládají život s ventilátorem a jak se srovnávají  

s poskytováním/přijímáním péče. Z celkových 14 dotázaných jsou celkem  

3 na invazivním typu ventilace. Ti, kteří ho využívají intermitentně se shodují,  

že okamžik připojení na ventilátor je jako okamžik zázraku, kdy se cítí okamžitě 

,,živí”.58 

Dále studie popisuje zajímavý fakt. Udává, že poskytování DUPV a servisu 

k ní je pouhou součástí komplexní péče, jež je poskytována pro každého pacienta 

rozdílně. Sestává se ze tří základních pilířů: placená sociální péče, specializovaná 

zdravotní péče a rodinní pečovatelé. 

Většina každodenní péče, poskytována sociálními pracovníky  

je financována státem (hygiena, oblékání, krmení, polohování). 

Specializovaná zdravotní péče zahrnuje servis ventilátoru, paliativní tým  

a možnost hospicové péče, neurologa a specializovanou ,,MND nurse” (motor 

neurone disease nurse). Dále zahrnuje ,,district nurse” (obdoba české sestry  

v domácí péči), praktického lékaře a ergoterapeuty (pomáhají zařídit domácnost  

na míru potřebám pacienta. 

Respondenti se shodují, že zapojení do tak složité sítě byla velká výzva. 

Chyběl jim ,,jeden” odborný pracovník, který by měl přehled o všem.  

V předkládané práci v hypotéze č. 1 zaznamenáváme vysokou míru spokojenosti 

s kvalitou a rychlostí přesunu, přičemž téměř všem vše včas zajišťovala organizace 

a doba přesunu v 85 % případů nepřesáhla 2 měsíce. Můžeme tedy konstatovat,  

že v porovnání se Skotským si Český nevede nejhůře. Prostor je určitě  

v multidisciplinárním zapojení při přípravě domácnosti a následné četnosti návštěv 

fyzioterapeutů (samozřejmě zahrnující ergoterapii, logopedii, atd). 

Neméně důležitým bodem je složitost celého systému, kdy pacienti musí 

bojovat za každou věc, a ne vždy se setkávají s adekvátně připraveným personálem, 

 
58 MACLAREN, Jessica, 2019. A qualitative study of experiences of health and social care in home 

mechanical ventilation. [online] ISSN 2054-1058 
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který se o ně má starat. Na závěr se pečovatelé i respondenti shodují, že je velmi 

výhodné mít malý tým, který se u pacienta střídá.59 

5.6.2 Diskuse k hypotéze č. 2 

 Jedna z prvních a největších studií, realizovaná na území Evropy pochází  

z roku 2017. Studie shromažďuje data z 11 evropských zemí, přičemž 90 % 

respondentů pochází ze čtyř zemí (Německo, Nizozemsko, Itálie a Španělsko). 

Celkem se jedná o 787 účastníků, z čeho je 687 pacientů na DUPV a 100 

kvalifikovaných ošetřovatelů starající se o jiné pacienty, než jsou zahrnuti  

v předchozím počtu. Je zde vidět rozdíl v možnostech sebepéče - 316 pacientů  

(46 %) trpí CHOPN – otázky zvládá odpovídat samostatně. Oproti tomu 65 

pečovatelů (65 %) se stará o pacienty s neuromuskulárním postižením a odpoví 

tudíž “za ně”. Bohužel pouze 75 pacientů (11 %)  a 10 pečovatelů (10 %) je zahrnuto 

v oblasti ventilace pomocí TSK. Nicméně je možno poukázat na otázky,  

které by se jistě daly zakomponovat do tématu DUPV pomocí TSK. Každá otázka 

umožňuje 5 stupňů odpovědí (faktor je: bezvýznamný, méně důležitý, důležitý, 

velmi důležitý, irelevantní). Studie je tedy v podstatě zaměřena na komfortnost 

živobytí s ventilátorem. 

Pouhých 29 % pacientů a 28 % pečovatelů si vyzkoušelo práci  

s ventilátorem praktickým tréninkem a 36 % klientů a 32 % ošetřovatelů  

si vyzkoušelo práci sami na sobě (na pacientovi). Pokud porovnáme tento výsledek 

s předkládanou prací (v hypotéze č. 2 bylo zjištěno, že přes 90 % respondentů bylo 

prakticky zaškoleno ještě před odchodem domů), je tento výsledek do jisté míry 

zklamáním. 

Dalšími zajímavými body studie, které se dají použít pro naši oblast jsou 

například: hlučnost ventilátoru, kdy 79 % pacientů a 78 % pečovatelů udává,  

že je to důležitý až velmi důležitý faktor; dále pak váha (a velikost) ventilátoru  

je důležitá až velmi důležitá pro 57 % (resp. 65 %) pacientů a 51 % (resp. 52 %) 

pečovatelů. Na tento problém se také váže schopnost cestovat s ventilátorem (autem 

či letadlem), která je důležitá až velmi důležitá pro 72 % pacientů  

 
59 MACLAREN, Jessica, 2019. A qualitative study of experiences of health and social care in home 

mechanical ventilation. [online] ISSN 2054-1058 
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a 72 % pečovatelů. Vlastnění záložního zdroje napájení je důležitá až velmi důležitá 

pro 67 % pacientů a 80 % pečovatelů.60 

5.6.3 Diskuse k hypotéze č. 5 

Pro detailnější rozbor a nastínění problematiky v sousedním Německu,  

je vhodné čerpat z volně dostupného celostátního předpisu z roku 2018 pro péči  

o pacienty na DUPV. 

 Hlavním bodem, využitelným pro České podmínky by mohl být systém 

takzvaných weaningových center a v předpisu navrhovaných center pro DUPV. 

Weaningová centra v Německu slouží pacientům, kteří, jak název napovídá, 

potřebují odstavit od ventilátoru. 

Navrhovaná centra pro domácí umělou plicní ventilaci by mohla být cestou 

pro navýšení pacientů na DUPV. Jsou zde například popisovány body  

jako stacionární centra DUPV, kde by pacient byl v pracovní době v péči 

vyškoleného personálu a rodinný příslušník by mohl běžně docházet do práce  

či pracovat s upravenou pracovní dobou. Případně centralizovat tyto klienty  

do jedné oblasti/budovy/oddělení, kam by ambulantně docházel multidisciplinární 

tým. 

 Také by bylo možné kumulovat tuto péči do vytipovaných zařízení dnes 

fungujícími jednotkami typu NIP, kam budou rodiny docházet na školení a přípravu 

na převzetí pacienta domů (dnešní obdoba Chronicare, avšak na rozšířenější úrovní 

celé republiky s minimálně jednou pobočkou v každém kraji). 

 Německý předpis uvádí, že by do péče o pacienta na DUPV měl být 

samozřejmě zainteresován praktický lékař (avšak pro naše podmínky s výrazně 

pozměněným ohodnocením za návštěvy, viz kapitola o financování návštěvní 

služby lékaře). Také musí dle předpisu mít nepřetržitý prostor pro radu  

od propouštějícího centra. Dále specializovaný ošetřovatelský tým, technik  

pro konfiguraci zdravotnických prostředků a jejich údržbu, terapeutický 

fyzioterapeutický tým, psychologický tým a osoby odpovědné za přidělování 

finančních prostředků.61 

 
60 MASEFIELD, Sarah, 2017. Attitudes and preferences of home mechanical ventilation users from 

four European countries [online] ISSN 2312-0541.  
61 WINDISCH, Wolfram. 2018. German National Guideline for Treating Chronic Respiratory 

Failure (…) [online] ISSN 0025-7931 
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Velký důraz je zde kladen na sestru, která má samozřejmě zodpovědnost  

za pacienta stran ošetřovatelské péče, nicméně by také měla plnit svojí další roli, 

kterou je psychická podpora pacienta a rodiny a pomoc se seberozvojem pacientů 

nejen v oblasti základních denních činností. Také je zde navrhována obdoba 

certifikačního kurzu pro získání zvláštní odborné způsobilosti v poskytování 

ošetřovatelské péče pro pacienty na DUPV.62 

V hypotéze č. 5 byl předpoklad, že právě podobný systém (centralizace, 

shrnutí pod jednu agenturu pro méně byrokracie) by pacienti uvítali. Nicméně  

65 % uvedlo, že je současný stav v pořádku. Zbylých významných 27 % uvedlo,  

že by vše sjednotili pod jednu instituci. 

Bylo by tedy námětem další práce, jestli je opravdu nutné systém 

reformovat a po ještě hlubším probádání situace, možná kvantitativním výzkumem, 

určit jak a jakým směrem by se změna měla ubírat.  

5.6.4 Diskuse k ekonomickým faktorům 

Neposledním důležitým a již zmíněným faktorem je faktor ekonomický.  

I na tuto část DUPV by se nemělo zapomínat. Jak již bylo zmíněno v teoretické 

části, náklady v ČR na DUPV jsou okolo 0,75 mil Kč na rok. Náklady na lůžko NIP  

a DIOP jsou 2,9 respektive 2 miliony Kč. 

Mini studie z roku 2020 z Indického prostředí zahrnovala 3 osoby ve věku 

13–17 let. Pomocí dárců a sponzorů nemocnice jim byly zakoupeny ventilátory  

a pomůcky pro DUPV. Tyto pomůcky stály celkem 231 000 INR (Indických rupií), 

což představuje = 3230 USD. Autor uvádí, že již v roce 2004 byly náklady  

na takového pacienta v nemocnice 10 363 INR za den. Pacienti byli telefonicky  

v kontaktu s výzkumníky. Během 7 měsíců pozorování nebyl zaznamenán žádný 

větší problém, a dokonce nebyla vyvolána ani ventilátor asociovaná pneumonie.63 

 

 

 
62 WINDISCH, Wolfram. 2018. German National Guideline for Treating Chronic Respiratory 

Failure (…) [online] ISSN 0025-7931 
63 AGRAWAL, Deepak. 2020. Cost-Effective Home Mechanical Ventilation in Neurosurgery 

Patients (…) [online] ISSN 0976-3147 
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Jak je tedy i zde vidět, DUPV je prospěšná nejen v oblasti psychosociální, 

ale také ekonomické. Pojišťovny by tedy měly více motivovat rodiny k péči  

o rodinné příslušníky v domácích podmínkách, hledat cesty, jak jim pomoci a co 

nejvíce zjednodušovat a zpřehledňovat systém.  
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6 Závěr 

 Hlavním teoretickým cílem předkládané práce bylo zkompletovat 

problematiku převedení pacienta na domácí umělou plicní ventilaci. Cíl byl naplněn 

v první části práce, kde se přes historii DUPV v České republice a nejčastější 

diagnózy klientů na DUPV práce dostává na popis oddělení, která aktuálně v České 

republice vypravují pacienty do domácích podmínek. Dále byl podrobně rozebrán 

aktuální legislativní stav týkající se problematiky. Komplexně popsána byla část 

financování jak materiálu a pomůcek, tak část příspěvků, na které mají rodiny nárok 

a měli by si o ně žádat. Tato část se dá použít jako zjednodušený návod pro nové 

uchazeče o DUPV. Také subjekty, které se angažují v převodu pacientů do DUPV, 

nejsou opomenuty.  

 Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jak probíhal samotný přesun  

do DUPV z nemocničního lůžka do domácího prostředí. Tento cíl byl splněn 

pomocí dotazníkového kvantitativního šetření přímo v rodinách. Na první pohled 

až překvapivě kladný výsledek této ministudie je potěšující a dodává optimismu  

do další práce všem zainteresovaným pracovníkům. Nicméně je třeba připustit,  

že nelze dělat všeobecný konsensus ze studie, která probíhala v podmínkách 

největší virové epidemie nového tisíciletí. Určitě by vhodnější formou byl 

propracovaný kvalitativní výzkum na základě odborněji stanovených otázek. 

 Třetím cílem, teoreticky – praktickým, bylo pokusit se porovnat popsaný 

český systém DUPV s vybranými dostupnými zahraničními zdroji. Tento cíl byl 

splněn v části diskuse, kde byly jednotlivé výsledky hypotéz porovnány s vhodnými 

zahraničními studiemi. 
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8 Seznam zkratek 

AIM – anesteziologie a intenzivní medicína 

ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení 

ČR – Česká republika 

DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DUPV – domácí umělá plicní ventilace 

FN – fakultní nemocnice 

CHOPN – chronická bronchopulmonální nemoc 

MPSVČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NIP – Následná intenzivní péče 

NVP – následná ventilační péče 

OD – ošetřovací den 

PEG – perkutánní endoskopické gastrostomie 

SIP – sestra pro intenzivní péči 

UPV – umělá plicní ventilace 

VPL – všeobecný praktický lékař 

VZP – všeobecná zdravotní pojišťovna 
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9 Přílohy 

Dotazník 

Vážení klienti, Vážení rodinní příslušníci 

Jmenuji se Jakub Vacek, pracuji jako všeobecná sestra na oddělení 

resuscitace a intenzivní péče, zároveň jsem studentem 3. lékařské fakulty UK 

v Praze, oboru Intenzivní péče. Obracím se na vás s dotazníkem, který bude 

součástí mé diplomové práce na téma Problematika převedení pacienta na domácí 

UPV. 

Tímto Vás žádám o pár minut, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku. 

Prosím odpovídejte podle pravdy, dotazník je samozřejmě anonymní a bude použit 

pro účely diplomové práce.  

Vyberte prosím 1 odpověď, pokud není uvedeno jinak. Přikládám kontakt. 

Pokud by někdo měl zájem o připomínky, nebo odkaz na hotovou diplomovou práci 

– jakubvacek1893@seznam.cz 

Mockrát děkuji za Váš čas. 

(pozn. autora – dotazník je stylisticky upraven pro formátování předkládaného dokumentu) 

1. Jak dlouho už jste na DUPV? 

…………………………………………………………………. 

2. Proč je Váš blízký/Vy na DUPV? 

a) Úraz páteře 

b) Úraz mozku 

c) Svalová atrofie 

d) Chronická plicní nemoc 

e) Jiné: ……………………………………………… 

3. Kdo je hlavním pečovatelem o Vašeho blízkého/Vás? 

a) Manžel/Manželka 

b) Sourozenec 

c) Syn/Dcera 

d) Jiné: ……………………………………………… 
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4. Přesunem do DUPV Vám někdo pomáhal? 

a) Vše jsme zařizovali sami 

b) Něco sami/něco organizace: ………………………………………… 

c) Vše nám vyřídila organizace: ………………………………………. 

5. Jak dlouho trval samotný proces přesunu od chvíle, kdy jste o to zažádali a 

začali jednat s nemocnicí až po převoz pacienta domů? 

a) Měsíc 

b) 2 měsíce 

c) 3 měsíce 

d) Více 

 Co byste rádi zmínili jako prostor ke zlepšení a zrychlení přesunu? 

…………………………………………………………………………………….. 

 Bylo naopak něco moc rychlé? (nestihli jste si procvičit, včas zařídit, 

připravit domov) 

…………………………………………………………………………………….. 

6. Pokud se časově vrátíme k nácviku postupů v péči o pacienta (odsávání, 

převaz TSK, polohování, hygiena, atd) ještě v nemocnici, kdo Vás edukoval? 

(zaškrtněte více možností) 

a) Lékař 

b) Sestra 

c) Fyzioterapeut 

d) Někdo jiný:  ………………………………………………………. 

Zkoušeli jste si zmíněné úkony ještě v nemocnici a pod dohledem?  

Ano 

Ne 

7. Byli jste prakticky proškolení v kritických situacích (akutní výměna kanyly, 

resuscitace, dýchání ambuvakem)? 

a) Ano 

b) Ne 
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8. Byli jste v kontaktu s agenturou domácí péče již v době hospitalizace? 

a) Ano, vše bylo včas řešeno 

b) Ano, na poslední chvíli 

c) Ne 

9. Měli jste k dispozici psychologa – jako podpůrnou pomoc Vám a blízkým?  

a) Ano, možnost jsme měli a využili 

b) Ano, možnost jsme měli a nevyužili 

c) Neměli jsme tu možnost, ale uvítali bychom jí 

d) Neměli jsme tu možnost, ani bychom nechtěli 

10. Kdo Vám zajišťoval ventilátor?  

a) Smluvní dodavatel pojišťovny 

b) Nemocnice 

c) Agentura domácí péče 

d) Praktický lékař 

e) Někdo jiný: ………………………………………………… 

11. Kdo Vám poskytl/poskytuje další vybavení k ventilaci (měření krevní 

saturace, odsávačku, ambuvak, okruh a filtry k ventilátoru? 

a) Stejná instituce zajišťující ventilátor (viz předchozí otázka) 

b) Někdo jiný: …………………………………………. 

12. Kdo Vám poskytuje další spotřební materiál (stříkačky; obvazový materiál; 

výživu do PEG, pokud využíváte)? 

a) Stejná instituce zajišťující ventilátor (viz předchozí otázka) 

b) Agentura domácí péče 

c) Praktický lékař 

d) Někdo jiný: …………………………………………………. 

13. Měli jste někdy zásadní nedostatek nějaké pomůcky?  

a) Ano, jaké:  

…………………………………………………………………………… 

b) Ne, vždy máme všeho dostatek 

14. Jak často k Vám chodí lékař z domácí péče (intenzivista)? 

…………………………………………………………………… 
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15. Jak často k vám chodí: 

a. sestra starající se o ventilátor a tracheostomii 

 

………………………….……...……………………………………… 

b. sestra starající se o ošetřovatelskou část péče – pokud je to stejná osoba 

jako sestra starající se o ventilátor, prosím uveďte  

 

………………………….……...……………………………………… 

c. Nevím rozdíl 

16. Na jakou výši příspěvku na péči dosahujete? 

a) 800,- 

b) 4400,- 

c) 12 800,- 

d) 19 200,- 

e) Pobíráme jiný, kolik: ……………………………………… 

 Je tato částka pro Vás dostatečná? 

a. Ano, pokryjeme náklady z této částky 

b. Ne, musíme ještě obstarávat peníze jinak 

c. Jiný názor: ………………………………………… 

17. Využíváte příspěvku na mobilitu (550,- měsíčně)? 

a) Ano, využíváme 

b) Ne, nevyužíváme 

c) Ne, nevěděli jsme o něm 

 

18. Využili jste příspěvku na zvláštní pomůcku? Pokud na něj máte nárok. (0–

200 tis. Kč) 

a) Ano, využili jsme opakovaně 

b) Ano, využili jsme jednou 

c) Ne, nevyužili 

d) Ne, nevěděli jsme o něm 

e) Jiný názor: 

……………………………………………………………………………… 
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 Pokud jste již využili, prosím o doplnění k této otázce: 

a. Byl dostatečný a vyřízení bylo snadné 

b. Byl dostatečný, ale vyřízení bylo složité 

c. Nebyl dostatečný (museli jsme doplácet) a vyřízení bylo snadné 

d. Nebyl dostatečný (museli jsme doplácet) a vyřízení bylo složité 

19. Využíváte odlehčovací péči? (Péči o blízkého převezme někdo jiný a Vy máte 

prostor pro sebe, například 14 dní jednou za půl roku?) 

a) Ano, tuto možnost máme využíváme ji 

b) Ano, tuto možnost máme, ale nevyužíváme ji 

c) Ne, tuto možnost nemáme, ale stáli bychom o ní 

d) Ne, tuto možnost nemáme a nestáli bychom o ní 

20. Jak by systém mohl být nápomocný dalším rodinám pří přechodu na DUPV? 

a) Vše je v pořádku 

b) Snížit míru byrokracie 

c) Zjednodušit proces – vše shrnout pod jednu instituci 

 

d) Jiné: 

……………………………………………………………………………… 
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E – mail od VZP 

 

Vážený pane Vacku, 

reaguji tímto na Váš e-mail ze dne 16.10.2020, ve kterém žádáte o informace 

ohledně počtu klientů v celé ČR, kterým byl uhrazen pobyt na odděleních 

následné intenzivní péče (OD 00017), dlouhodobé intenzivní péče (OD 00020) a 

následné ventilační péče (OD 00015). 

V níže přiložené tabulce najdete počty tzv. unikátně ošetřených pacientů, dle 

Vašeho požadavku, rozdělených podle kategorie pacienta. Unikátně ošetřený 

pojištěnec v daném období je pojištěnec započten pouze jednou i v případě více 

hospitalizací v daném roce. Popis kategorie pacienta je definován Seznamem 

zdravotních výkonů v kapitole 6 (v aktuálním znění vyhlášky č. 134/1998 Sb., 

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami). 

 

Komu: 

OP 
26. 11. 2020 ,  14:28 Odbor podpory a organizace zdravotní péče (VZP ČR 

Ústředí) 
  opo@vzp.cz 

jakubvacek1893@seznam.cz 

Odpověď VZP ČR na žádost o informace pro diplomovou práci 
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Dále žádáte informaci k počtu pacientů, kterým je hrazena domácí plicní 

ventilace s upřesněním na kraje. VZP ČR si vede evidenci všech pacientů na 

DUPV bez ohledu na kraj. Tyto údaje najdete v další přiložené tabulce níže: 

  

Věřím, že Vám přiložené údaje pomohou ke zdárnému zpracování diplomové 

práce a přeji hodně sil k úspěšnému dokončení studia. 

S pozdravem a úctou 

……………………. 

ředitel odboru organizace a podpory zdravotní péče 

tel: …  

email: … 


