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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.   

Komu pomáháme 

Naše nezisková organizace se zaměřuje na pomoc klientům se závažnými 

dýchacími obtížemi. Do této skupiny spadá nepřeberné množství diagnóz od 

svalových dystrofií přes CHOPN, až po traumata. V centru naší péče jsou i 

rodiny a pečující osoby těchto klientů. 

Naše cíle 

Pomoc pacientům při zařazení do programu DUPV a přechodu do domácí 

péče, což jim poskytuje větší šanci na kvalitnější a plnohodnotnější život. 

Komunikace mezi pacientem, agenturou domácí péče, lékařem a firmami 

zajišťujícími techniku.  

Integrace pacientů do společnosti a postupné zvyšování jejich nezávislosti v 

běžném životě. 

Psychologická podpora a příprava rodiny na příchod blízkého do domácí 

péče. 

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

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.   

 

Statut 

DUPV - Dech života, z.ú. 

Na Zámecké 1518/9,  

140 00 Praha 4 

IČO: 22 75 93 44 

č.ú.: 2107405322/2700 

Registrováno: 

Ministerstvem vnitra  

č.j.VS-1/187056/12-R 

Struktura  

Ředitel 

Dana Turečková, DiS. 

Předseda správní rady 

Prof. MUDr. Karel 

Cvachovec, CSc. MBA 

Koordinátor  

Iveta Prokopová 

Projekty 

 Ing. Dagmar Drechslerová 
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Slovo ředitele 
 

Vážení přátelé,  

 

máme za sebou další rok a musím uznat, že tentokráte byl opravdu výjimečný. S plným nasazením 

jsme se pustili do plnění přání a potřeb našich pacientů, organizace již 3. ročníku odlehčovacího 

pobytu na DUPV a propagace problematiky DUPV. Na této cestě se nám podařilo získat několik 

nových drahocenných partnerů, bez jejichž pomoci by vyšlo naše snažení nazmar. Dovolte mi alespoň 

touto cestou poděkovat několika z nich: agentuře Bonumfinem, Životu dětem, Nadaci ČEZ, Nadaci 

Agrofert, Nadaci OKD, firmám A.M.I., Miele, Strojírnám Olšovec, městu Ostrava a v neposlední řadě 

Ministerstvu zdravotnictví České republiky.  

Podařilo se nám „pomoci domů“ 14 novým pacientům což je o 4 více než v předchozím roce. 

Dlouhodobě se na celém území České republiky staráme o více než 100 pacientů a věříme, že se i 

v následujících letech díky propagaci problematiky DUPV a nárůstu důvěry ve variantu DUPV bude 

jejich počet navyšovat. Propagace problematiky DUPV tvoří jeden z cílů naší organizace a v roce 2019 

se nám podařilo dostat zase o krůček dál, jak si přečtete na následujících řádcích.  

Jaké jsou naše vize do budoucna? 

Chceme pokračovat v naší stávající aktivitě - péči o pacienty na DUPV, zvýšit počet koordinátorů a 

pomoci domů většímu počtu pacientů.  

Chceme organizovat další ročníky odlehčovacího pobytu a připravujeme zcela výjimečný projekt 

nového typu individuálních odlehčovacích pobytů ve spolupráci s resortem Šarlota.  

Chceme zvýšit podvědomí veřejnosti o problematice DUPV pomocí vydávání newsletteru.  

Chceme…. dýchat s vámi! 

Dana Turečková, DiS. 
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Pomoc pacientům 

  

 

 
Díky obětavé komunikaci naší koordinátorky 

pomohla společnost Miele naší pacientce 

Hance zakoupením elektrocentrály. Rodiče 

pacientky tak již nikdy nebudou muset mít 

obavy z výpadku elektrického proudu. 

Děkujeme! 

Díky pomoci firmy BonumFinem s.r.o. a A.M.I. 

- Analytical medical instruments s.r.o. jsme 

pomohli naší pacientce Veronice zakoupit 

běžecký pás, který nutně potřebuje k udržení 

alespoň minimální fyzické kondice.  

Děkujeme! 

 

  

Pomohli jsme také pořídit drtičku léků pro 

maminku naší pacientky, která musela v roce 

2019 užívat velké množství léků a maminka 

nemohla všechny pilulky přes jejich tvrdost 

ručně rozdrtit. Drtička také pomáhá zachovat 

efektivitu užívání léků. V obyčejných mlýncích 

při samém procesu mletí zůstane někdy až 

přes polovinu obsahu pilulek.   
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Díky obětavé práci naší paní koordinátorky se 
nám podařilo zajistit elektrický vozík pro naši 
pacientku Evičku. Finanční zajištění poskytla 
přímo pojišťovna pacientky VZP. 

 

Naše organizace díky pomoci návštěvníků 

našich webových stránek a jejich příspěvků 

přes GoPay mohla předat dar ve výši 15 500,- 

na asistentku pro pacientku Kláru. V době, kdy 

byla její mamince diagnostikovaná 

roztroušená skleróza, je Vaše pomoc 

k nezaplacení.  

Děkujeme, že nám 
pomáháte plnit sny! 
www.dechzivota.cz 

 

 

 

 

Děkujeme BonumFinem s.r.o. za pomoc se 

zajištěním antidekubitní matrace pro našeho 

pacienta Ondru. 
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Náš tým 
Naše organizace disponuje týmem zkušených koordinátorek, ARO sester s dlouholetou zkušeností, 

jejichž hlavním posláním je navštěvovat a pečovat o naše pacienty po celé České republice. V roce 

2019 se nám podařilo doprovodit domů 14 nových pacientů. V roce 2018 se jednalo pouze o 10, daří 

se nám tedy počet pacientů, kteří jsou propuštěni z nemocničních zařízení do domácí péče, neustále 

navyšovat. Bohužel jsme také zaznamenali 5 úmrtí, a tak se počet pacientů na domácí umělé plicní 

ventilaci, kterým zajišťujeme naši pomoc, ustálil na 117. Nejvíce pacientů na domácí umělé plicní 

ventilaci se nachází na Moravě, a to v Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji.  

DUPV – Dech života, z. ú. pečuje o přibližně 60 % všech pacientů na DUPV po celé České republice.   

Během roku 2019 jsme pro naše pacienty: 

 

Nadále funguje naše 24hodinová infolinka, kde 

paní koordinátorka Iveta Prokopová odpovídá 

na dotazy našich pacientů a pomáhá řešit 

akutní problémy. V roce 2019 byla pro 

pacienty k dispozici NONSTOP i během 

víkendů, večerních hodin a vánočních svátků. 

Ráda vám poradí i s tak komplikovanými 

dotazy jako je výměna epicystostomie po 

telefonu, konzultace funkčnosti zlomeného 

PEGu a ucpaného PEGu a jeho opětovného 

zprůchodnění.  

 

Iveta Prokopová - koordinátorka Dechu života 

    

 

Najeli 56 555 km
Navštívili 93 

pacientů

Vyřešili 2920 
hovorů

Pomohli domů 
14 novým 
pacientům
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Granty a dotace 
Naše organizace je nezisková, a je tedy financována výhradně pomocí darů, dotací a grantů. V roce 

2019 se nám podařilo získat několik grantů, které pomohly jak jednotlivým pacientům, tak celé naší 

pacientské základně.  

Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na aktualizaci příručky pro pacienty CESTA DOMŮ  
V rámci ministerského projektu Program 

grantové podpory a jejího okruhu Podpora 

ediční činnosti se naší organizaci podařilo 

získat finanční prostředky na aktualizaci již 

dříve vydané brožury Cesta domů. Tato 

brožura shrnuje všechny potřebné informace 

o přechodu pacienta na domácí umělou plicní 

ventilaci pro pacienty, zdravotnický personál a 

ošetřující osoby. Brožura byla vydána 

v nákladu 250 výtisků a distribuována do 

zdravotnických zařízení po celé České 

republice. Pro všechny zájemce je volně 

dostupná ke stažení na www.dechzivota.cz. 
 

 

Nadace OKD a grantová pomoc pro Julii 
 

Naší organizaci se podařilo získat od Nadace 

OKD finanční pomoc pro pacientku Julii. 

Získané finance nám umožnily z velké části 

pokrýt náklady na zakoupení nového 

mobilního kyslíkového koncentrátoru. 
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Nadace ČEZ 
Jedním z našich dalších cílů je plnit sny našich pacientů. Letos se nám s pomocí Nadace ČEZ a jejich 

programu EPP Pomáhej pohybem podařilo splnit hned téměř dva. Markovu vysněnou cestu na zápas 

FC Barcelona přímo na jejich domácí stadion a Aniččinu vysněnou cestu do Anglie – tento projekt má 

již zajištěny finanční prostředky, jeho uskutečnění plánujeme na rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniččina vysněná cesta do Anglie 

V rámci EPP Pomáhej pohybem se nám nejen 

podařilo získat finanční prostředky na realizaci 

Aniččiny vysněné cesty do Anglie, ale také 

zpropagovat problematiku DUPV širší 

veřejnosti. Nadace ČEZ nominovala Aniččin 

sen na letošní závod RUN TOUR, který se 

uskutečnil 12.10.2019 v Praze, a tak měli 

závodníci možnost věnovat své vyběhané 

body právě na podporu tohoto projektu. Ani 

Anička ovšem nezahálela a aktivně se do 

sportování s EPP Pomáhej pohybem zapojila. 

Nyní již netrpělivě plánujeme program jejího 

zájezdu a další detaily. 
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Markova vysněná cesta na zápas FC Barcelona  

Náš pacient Marek je vášnivým fotbalovým 

fanouškem a dlouhá léta snil o tom zažít zápas 

svého milovaného klubu FC Barcelona na 

vlastní kůži přímo v jejich domácím „kotli“. 

Tento sen se mu nám podařilo s pomocí 

finančních prostředků od Nadace ČEZ splnit. 

Marek se na zápas vydal letecky za doprovodu 

asistenta a lékaře. Kromě samotného zápasu 

stihl i nasát atmosféru španělského 

velkoměsta.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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3. Letní odlehčovací pobyt na DUPV 
V roce 2019 se v termínu 10.-17.8.2019 uskutečnil již 3. ročník našeho pilotního projektu „Letní 

odlehčovací pobyt pro pacienty na DUPV“. Tentokráte jsme s našimi pacienty zamířili do chaty Bílá 

v Beskydech. Program byl nabitý literárními aktivitami, poznáváním okolí i dramatickou výchovou. 

Pacienti tak mohli zapojit svou fantazii na maximum a věřte, že vznikaly opravdu skvostné výtvory. 

Pro velký úspěch se tomuto tématu budeme věnovat i v následujícím ročníku. Pobytu se zúčastnilo 8 

pacientů a doprovodný tým zdravotnických sester a asistentů. Zajistili jsme jej pro pacienty zajistili 

zcela zdarma, a to díky finanční pomoci několika velmi významných organizací, firem a soukromých 

dárců. Přijměte tímto náš velký dík!  
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Dech života a společnost 
Dalším z cílů naší organizace je zvýšit 

povědomí široké veřejnosti o problematice 

domácí umělé plicní ventilace. V roce 2019 se 

nám podařilo přiblížit k jeho naplnění pomocí 

zařazení našeho projektu v rámci EPP Nadace 

ČEZ na závod RUNTOUR 12.10.2019, ale také 

v rámci naprosto ojedinělého projektu -  

3. karlínského plesu a spolku Karlín, který nám 

dal k propagaci příležitost. 30. 3. 2019 se tato 

kulturní událost uskutečnila ve Foru Karlín. 

V průběhu celého večera jsme po okraj 

naplněný sál seznamovali s problematikou 

DUPV a s osudy našich pacientů. V rámci 

tomboly se nám podařilo získat krásných 112 

550,- na organizaci 3. Letního odlehčovacího 

pobytu na DUPV.  

Děkujeme firmám za zajištění cen do tomboly: 

PB tisk a.s., Vavex s.r.o, Mary Kay, Nadace 

Jedličkova ústavu, Nestllé s.r.o, Cheirón, Baco-

ovčí kůže, Penzion Retro, MOL a.s., Kosmetika 

Podmanická Andrea 
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Zahřeje na duši… 

 

 

  

Dobrý den, paní Prokopová, v březnu 2019 jsme 

spolu komunikovaly ohledně elektrického vozíku, 

chtěla jsem Vám poděkovat za ochotu řešit náš 

problém. Situace se pak vyřešila pomocí VZP. 

Ještě jednou Vám děkuji za pomoc.  
 

Mgr. Helena Peřinová 

Dobrý den paní Turečková a Prokopová, 

 chtěla bych Vám a všem ostatním moc 

poděkovat za uskutečnění 3. letního 

odlehčovacího pobytu. 

Marek byl opět velmi nadšen a myslím, že domů 

se mu moc nechtělo. 

Moc díky za Vaši práci. 

Přeji hodně sil, hodné sponzory a klid na práci. 
 

Lenka Růžičková 

Dobrý večer paní Drechslerová, 

moc děkujeme Dechu života za snahu a pomoc 

při plnění snů Marka. Bylo by to úžasné. 

 
 

Lenka Růžičková 

Dobrý den, jmenuji se Hana Hudečková, bydlím v 

Českém Těšíně, mám doma manžela na DUPV. 

Kontaktovala nás paní Prokopová přes lékaře NIP ve 

Frýdku Místku. Píši tento e-mail, protože chci vyjádřit 

obrovské poděkování a obdiv k práci paní Prokopové.  

Jej pracovní nasazení je víc než pouhá práce, je to 

úžasný člověk a obdivuji vše, co pro pacienty dělá, její 

laskavost, empatii k člověku, se kterým pracuje. Je 

ochotná udělat cokoliv, co snad člověk ještě ani 

nevysloví a ona už ví, co je třeba. Mého manžela 

zavezla na blízkou přehradu, kam chodíval chytat 

ryby a kde nebyl rok, vzhledem k dlouhodobé 

hospitalizaci. Pro něho to bylo něco neuvěřitelně 

krásného.  

Nelze dostatečně vyjádřit díky jen slovy, je to prostě 

úžasný člověk na správném místě.  

Děkujeme Vám, že jste nás přijali do svého programu, 

za vše, co nám bylo poskytnuto, za ten neuvěřitelný 

komfort, za všechen materiál.  

Jste jedineční a my jsme šťastní, že k Vám patříme!!! 

Jaroslav a Hana  

 
 

Jaroslav a Hana Hudečkovi 
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Děkujeme , bez Vás by to nešlo! 
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Údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání v roce 

2019 
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Údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání 
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Kontakt  
 

DUPV – Dech života, z.ú. 

Na Zámecké 1518/9 

140 00 Praha 4 

 

Telefon: +420 601 577 575 

Email: info@dechzivota.cz 

www.dechzivota.cz 

Bankovní spojení: 2107405322/2700 UniCredit bank a.s. 

 

 

 

http://www.dechzivota.cz/

