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Statut
DUPV - Dech života, z.ú.
Na Zámecké 1518/9,
140 00 Praha 4
IČO: 22 75 93 44
č.ú.: 2107405322/2700
Registrováno:

O DUPV - Dech života, z. ú.
Jsme skupina zdravotnických pracovníků, kteří při svém povolání pečovali, či pečují o
kriticky nemocné všech věkových skupin. Našim hlavním cílem je pomoci pacientům
na umělé plicní ventilaci při přechodu do domácí péče. Vytváříme komunikační
mezičlánek mezi pacienty, lékaři, agenturami domácí péče a firmami dodávajícími
technické příslušenství. Náš tým disponuje odbornými koordinátory, kteří jsou denně
v terénu, navštěvují pacienty a pomáhají řešit a komunikovat různé situace. Tvoříme
komunikační platformu, která zastupuje práva a potřeby pacienta a pomáhá docílit
100% kvalitní zdravotnické péče i v domácím prostředí. Naším cílem je pomoci a
usnadnit obtížnou životní situace pacientů na DUPV.

Ministerstvem vnitra
č.j.VS-1/187056/12-R
Struktura

Komu pomáháme
Naše nezisková organizace se zaměřuje na pomoc klientům se závažnými dýchacími
obtížemi. Do této skupiny spadá nepřeberné množství diagnóz od svalových dystrofií

Ředitel

přes CHOPN, až po traumata. V centru naší péče jsou i rodiny a pečující osoby

Dana Turečková, DiS.

těchto klientů.

Předseda správní rady

Naše cíle

Prof. MUDr. Karel

Pomoc pacientům při zařazení do programu DUPV a přechodu do domácí péče, což

Cvachovec, CSc. MBA

jim poskytuje větší šanci na kvalitnější a plnohodnotnější život.

Koordinátor Čechy

Komunikace mezi pacientem, agenturou domácí péče, lékařem a firmami zajišťujícími

Monika Skácelová

techniku.

Michaela Kléglová

Integrace pacientů do společnosti a postupné zvyšování jejich nezávislosti v běžném

Koordinátor Morava

životě.

Iveta Prokopová

Psychologická podpora a příprava rodiny na příchod blízkého do domácí péče.

Projekty

Spolupráce s rodinou při styku s orgány státní správy a aktivní pomoc při

Ing. Dagmar
Drechslerová

odstraňování problémů vzniklých během jednání.
Zvyšování informovanosti praktických lékařů, jednání s nemocnicemi a pojišťovnami.
Zajištění informačního servisu pro pacienty a pečující osoby 24 hodin denně 7 dní
v týdnu
Pořádání odborných seminářů a setkání pro veřejnost i odborníky. Organizace
setkání a pobytů pro členy, jenž by jim umožnily prožít nezapomenutelné zážitky.

Náš tým
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Náš tým
V roce 2018 zaznamenal náš tým největší změny a nejvýznamnější rozvoj za celou existenci
DUPV – Dechu života. V prvních měsících nás po vzájemné dohodě opustil dlouholetý
koordinátor Dechu života, Jakub Šesták. Počet našich pacientů se neustále rozrůstá, a škála
jejich bydlišť pokrývá celou Českou republiku. Rozhodli jsme se tedy přijmout dvě nové
koordinátorky a rozdělit jim oblasti na Čechy a Moravu. Hlavní koordinátorkou byla
jmenována Iveta Prokopová s působností na Moravě, o Čechy se pak starala Anna
Kolářová. Díky rozdělení povinností mezi dvě koordinátorky jsme mohli našim pacientům
zajistit lepší péči a intenzivněji rozvíjet naši organizaci. A. Kolářová nás kvůli mateřským
povinnostem na konci roku 2018 musela opustit a na místě koordinátorky české oblasti ji
nahradily dvě bývalé AROvé sestry Monika Skácelová a Michaela Kléglová.

Aktualizace webových stránek
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Děkujeme nadaci
ČEZ a jejich
projektu EPP –
Pomáhej
pohybem!

Aktualizace webových stránek
V roce 2018 prošly naše webové stránky www.dechzivota.cz radikální aktualizací a změnou
designu. V nové verzi jsme se snažili o přehlednější strukturu s nejzákladnějšími
instrukcemi potřebnými k iniciaci procesu přemístění pacienta do domácí péče. Především
jsme se však zaměřili právě na naše pacienty, jejich příběhy, potřeby a přání. Pomocí
zabudování platební brány GoPay nyní mohou návštěvníci našich webových stránek
přispívat pacientům, kteří zveřejnili svůj příběh a vyjádřili svá přání a potřeby. Ta jsou
opravdu rozmanitá, od zajištění základních přístrojů potřebných k přežití po splnění
životních snů ve formě návštěvy vysněného fotbalového zápasu, či státu.
Celá aktualizace by nebyla možná bez pomoci Nadace ČEZ, a to konkrétně jejího projektu
EPP – Pomáhej pohybem. V rámci tohoto projektu si účastníci (ať už široká veřejnost, či
profesionální sportovci, kteří chtějí pomáhat), stáhnou aplikaci, která je sleduje během jejich
sportovní aktivity. Dle typu aktivity a počtu překonaných kilometrů, účastníci vygenerují
body, které pak mohou věnovat jednomu z nominovaných projektů. Pokud projekt dosáhne
předem stanoveného počtu bodů v předem daném termínu, získá celou částku, o kterou
v rámci projektu žádal.
Naše žádost o zařazení do tohoto programu byla schválena, a tak jsme společně
s ostatními účastníky vesele běhali, chodili, jezdili na koni č na vozíku a sbírali tak potřebné
bodíky.

2. Letní tábor pacientů na DUPV 2018
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2. ročníku tábora
se zúčastnili 4
pacienti, 5
asistentů, 2
AROvé sestry, 2
lékaři a realizační
tým.

2. Letní tábor pacientů na DUPV 2018
V roce 2017 jsme zahájili pilotní projekt, vůbec první svého druhu na
území České republiky, a to letní tábor pacientů na DUPV. Díky sehnaným finančním
příspěvkům jsme měli šanci tento velmi úspěšný projekt zopakovat i v roce 2018, a to
tentokrát v termínu 21.-27.8.2018 v rekreačním zařízení Jedličkova ústavu Buková u
Olešnice v malebných jižních Čechách. Táborovým tématem tohoto ročníku byla „Škola
hrou“, a tak si naši pacienti mohli nejen rozšířit své vědomostní obzory, ale také vyzkoušet
mnoho nových zajímavých aktivit, a zároveň rozvinout i svou kreativitu. Nechyběly
samozřejmě ani výlety, tentokrát jsme vyrazili do krásné Třeboně, prošli se
k Schwarzenberské hrobce, rybníku Svět a hlad zahnali skvělými řízky v restauraci
Kopretina, která je jimi vyhlášená po celém kraji.
Mezi zastoupenými „vyučovanými“ předměty byla výtvarná výchova, v jejímž rámci si
pacienti mohli vytvořit za pomoci asistentů svůj jedinečný lapač snů a krasohledy, či
výchova hudební, v jejímž rámci se pacienti seznámili i s klasickou hudbou zábavnou
formou. Nechyběla ani dramatická výchova v režii výjimečného profesora pana Romana
Musila. V rámci své návštěvy nás zasvětil do tajů hereckého umění a také nám zahrál na
kytaru při táboráku. Nově získané poznatky jsme ihned vyzkoušeli v praxi a v rámci tábora
jsme ve skupinkách natáčeli krátké zábavné reklamy. V rámci tábora jsme se věnovali
mnoha aktivitám, a samozřejmě nechyběl ani prostor na volnou zábavu a vzájemné
poznávání. V rámci tábora nás přijel navštívil také profesionální fotograf pan Martin Andrle,
který nám nejen zajistil krásné profesionální fotografie, ale také pro nás uspořádal malou
vernisáž ze své stávající tvorby. Velkou pomoc poskytla pacientu Jiřímu Jamborovi firma
Ortoservis, která mu na tábor zapůjčila elektrický vozík ovládaný ústy.
Pacienti i realizační tým byli táborem nadšeni. Jeho realizace by ovšem nebyla možná bez
nadací a sponzorů, kteří nám na jeho organizaci poskytli finance. Ještě jednou děkujeme
Nadaci AGROFERT, Nadaci Jedličkova ústavu, Nadaci AGEL, firmě C-IN a firmě Mary
Kay.
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Návštěvy pacientů a jejich přechod do domácí
péče

Návštěvy pacientů a jejich přechod do
domácí péče
Počátek roku 2018 se v naší organizaci nesl ve znamení velkých změn. V průběhu roku se
náš tým rozrostl o 3 nové koordinátorky. Na pozice koordinátorek nastoupily zkušené
pracovnice, a tak proběhlé změny naši pacienti nijak negativně nepocítili. Ba naopak, díky
většímu počtu koordinátorek jim momentálně zajišťujeme ještě transparentnější servis.
V roce 2018 bylo s naší pomocí předáno do domácí péče 10 pacientů. Tým našich
koordinátorek zajistil 215 návštěv našich pacientů. Tyto návštěvy jsou různého charakteru,
ať už jde o řešení problému s technikou, měnění cévek či kanyl, řešení sociální situace
v rodině, či zaškolování rodinných příslušníků v otázce péče o pacienta a správného použití
přístrojů. Jak jsem si již uvedli, naše koordinátorky mají působnost po celé České republice,
v loňském roce za pacienty najezdily přes 30 000 km.

Infolinka
Jednou z nejfrekventovaněji využívaných služeb, kterou DUPV Dech života svým
členům a pacientům na DUPV nabízí, je nonstop 24hodinová pacientská telefonní linka. Náš
koordinátor je na lince k zastižení 365 dnů v roce, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
Zodpovídá dotazy pacientů a řeší krizové situace. V roce 2018 převzala naši infolinku
koordinátorka Iveta Prokopová. Celkem jsme našim pacientům v roce 2018 zodpověděli
1420 hovorů.

Facebook
V roce 2018 se DUPV Dech života prezentoval i na svém facebookovém profilu. Návštěvníci
tohoto profilu se mohli jeho prostřednictvím informovat o novinkách ve světě DUPV a
aktivitách DUPV Dechu života. A tak jsme s jeho pomocí propagovali například aktivitu EPP
Pomáhej pohybem. V současné době má naše facebooková stránka 489 sledujících.

Magazín JSI DOMA
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Magazín JSI DOMA
V roce 2018 jsme pokračovali v úspěšném vydávání magazínu JSI DOMA, tentokrát s novou
šéfredaktorkou Annou Kolářovou, která vedení magazínu převzala a vnesla na jeho stránky
svěží vítr ve formě nových rubrik. V průběhu minulého roku jsme vytvořili další 2 čísla,
v uplynulých 3 letech tedy vyšlo celkem 6 čísel tohoto magazínu. I nadále se redakční rada
zaměřovala na novinky ze světa zdravotnické techniky a problematiky DUPV. Obě čísla byla
distribuována na většinu pracovišť pečujících o pacienty na DUPV po celé České republice,
kde jsou volně dostupná pacientům a jejich pečujícím osobám a byla také zveřejněna na
našich webových stránkách.

Partneři a sponzoři
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Partneři a sponzoři
Nadace AGROFERT
Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se
pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou
finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na
rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek
činnosti. Nadace AGROFERT nám významně pomohla finančním příspěvkem na realizaci 2.
letního tábora pacientů na DUPV.
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Jedličkova ústavu už od roku 1990 všestranně podporuje děti a mladé lidi s
tělesným či kombinovaným postižením. Činí tak buď přímou pomocí nebo prostřednictvím
organizací, které poskytují potřebné služby v oblasti vzdělávání, sociální a pracovní
rehabilitace, léčebných terapií, bezbariérové dopravy, osobní asistence i volnočasových
aktivit. Nadace Jedličkova ústavu nám významně pomohla finančním příspěvkem na
realizaci 2: letního tábora pacientů na DUPV.
Nadace AGEL
NADACE AGEL je neziskovou organizací, která působí v České a Slovenské republice již od
roku 2011. Je součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče
ve střední Evropě. Jejím posláním je pomáhat osobám s hendikepem a potřebným
organizacím v návaznosti na zdravotní a sociální sféru. Nadace AGEL nám přispěla na
organizaci 2: letního tábora pacientů na DUPV.
C-IN
S více než 17 lety zkušeností nabízí firma C-IN služby kongresového a asociačního
managementu na té nejvyšší úrovni. V roce 2013 se C-IN jako první česká společnost stal
prvním členem International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO).
Jeho 52 členný tým pracuje na více než 50 akcí ročně, a to v rámci celé Evropy. Působí také
jako dlouhodobý partner několika evropských asociací. Firma C-IN nám formou
sponzorského daru přispěla na realizaci 2. letního tábora na DUPV.
Mary Kay
Kosmetická firma Mary Kay nám přispěla dárkovými balíčky pro účastníky 2: letního tábora
pacientů na DUPV.
Miele
Firma Miele vyrábí vysoce kvalitní a k životnímu prostředí šetrné spotřebiče. Ať už jde o
vysavače, pračky či chladničky - Miele je vždy synonymem dlouhé životnosti.
Pro nás a hlavně jednu z našich pacientek symbolizuje firma Miele novou naději a pocit, že

Partneři a sponzoři
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dobří lidé ještě žijí. Firma Miele přispěla jedné z našich pacientek 38 000,- na nákup nové
elektrocentrály. Pacientka teď tak může používat svůj ventilátor bez obav z výpadku proudu.
Chiesi CZ s.r.o.
Chiesi CZ s.r.o. je pobočka ve vlastnictví Chiesi Pharma GmbH Vienna, patřící k italské
rodinné farmaceutické společnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. Nabízí léčivé
přípravky na lékařský předpis a zdravotnické pomůcky. Jejími klienty jsou nemocnice a
odborné ambulance lékařů se zaměřením na určité terapeutické oblasti. Portfolio se skládá z
produktů vlastní výroby, produktů našich partnerů a produktů z akvizic od našich partnerů. Firma Chiesi v roce 2018 přispěla DUPV – Dechu života sponzorským darem.

Kontakt
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Kontakt
Kontakt DUPV – Dech života, z.ú.
+420 601 577 575
info@dechzivota.cz
www.dechzivota.cz

DUPV – Dech života, Na Zámecké 1518/9 140 00, Praha 4
Bankovní spojení: UniCredit bank a.s.
číslu účtu: 2107405322/2700

Informace o společnosti
DUPV – Dech života, z.ú.
Na Zámecké 1518/9
140 00 Praha 4
Telefon +420601577575
Fax [Fax]
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