Milí čtenáři,
v červnovém vydání DebRA ČR Novin se dočtete o uplynulých akcích naší organizace za poslední 3 měsíce a o dalších
které plánujeme. Rozhovorem se Vám tentokrát přiblíží pan doktor Brauner, primář Dětského rehabilitačního oddělení
z FN Brno. Seznámíme s průběhem osvětové kampaně 12+12, a s výsledky soutěže Má neviditelná zbraň. Jsme rádi a
doufáme, že z obsahu DebRA ČR Novin je znát, jak se činnost naší organizace stále rozrůstá a díky osvětě nemoci EB,
získáváme stále nové partnery, kteří si dávají za cíl společně s námi pomáhat lidem s EB prožít kvalitní život.
Příjemné čtení přeje
Váš tým DebRA ČR

červen č.2/2012

Gala večer a předávání cen Motýlích křídel
Dne 27. 3. 2012 proběhl v hotelu Slovan v Brně Gala večer občanského sdružení DebRA ČR.
Na Gala večeru se vyhlašovaly ceny Motýlích křídel ve třech kategoriích:

•
•
•

Pacient s EB, rodina, kde žije nemocný s EB roku 2011
Ošetřující lékař roku 2011
Partner organizace DebRA ČR roku 2011

Letos poprvé proběhl Gala večer v březnu a byly na něm
znovu vyhlášeni výherci z Gala večera, který proběhl v rámci loňské konference DebRA ČR. Považujeme za důležité, aby se konání
Gala večera v úvodu roku stalo tradicí a byl na něm vždy zhodnocen celý předešlý rok.
Na Gala večeru 2012 jsme poděkovali zejména novým partnerům, kteří s námi navázali spolupráci až po Konferenci 2011 a
byly zopakovány nominace a ocenění z loňského roku.
V kategorii pacient a jeho rodina byl v roce 2011 oceněn David Fibichr s rodinou. V březnu 2011 neváhali zveřejnit v TV Nova problematiku EB onemocnění. Reportáž vyvolala vlnu solidarity a David se zřekl velké finanční částky, která měla být poskytnuta jemu. Za tyto peníze DebRA ČR uspořádala ozdravný pobyt u moře pro pacienty s EB.
Gala večeru se zúčastnilo i několik lékařů Klinického EB Centra, kteří pomáhají řešit každodenní problémy pacientů s EB. Připomínáme, že cenu pro ošetřujícího lékaře roku 2011 získal gastroenterolog pro dospělé pacienty MUDr.
Milan Dastych z FN Brno. Pan doktor Dastych je členem týmu specialistů Klinického EB Centra, který pomáhá pacientům s EB v oblasti výživy. MUDr. Milan Dastych byl nominován samotnými pacienty nejen za skvělou péči o tělo pacientů, ale především za to, že nezapomíná ani na jejich duši.
Partnerem roku 2011 se stala firma Repower Trading Česká republika s.r.o. Tato společnost podpořila nemocné s EB v roce 2011 částkou 1 milion korun, která byla využita a na realizaci ozdravného pobytu u moře a realizaci
osvětového projektu 12plus12.
Děkujeme všem pacientům, kteří se Gala večeru zúčastnili. Jsme rádi, že nás doprovází na našich akcích a uka(AG)
zují široké veřejnosti, že i s tak závažnou nemocí mohou kvalitně žít, studovat nebo založit rodinu.

Zlatí chrti podpořili děti s nemocí motýlích křídel
Dne 24.3.2012 proběhlo v Hotelu Esplanade Prague udílení ocenění Zlatý chrt 2011 (Golden Greyhound
Awards) nejlepším závodním greyhoundům uplynulé dostihové sezóny. Tato ojedinělá událost je tradičně doprovázena účastí celebrit, holywoodským „red carpet“, a také limuzínami, které přiváží nejen celebrity ale dokonce i nominované chrtí závodníky, proto se právem této slavnosti přezdívá „chrtí Oskaři“.
Čestnými hosty Golden Greyhound Awards byly známé české a slovenské celebrity. Obálky se jmény vítězů
otevíraly známé české a slovenské celebrity, čestnými hosty byly umělecké osobnosti jako např. Helena Vondráčková,
Jiří Menzel, Peter Nagy, Jitka Čvančarová, Olga Menzelová, Vanda Hybnerová, Iveta Vítová Lutovská, Kristýna
Leichtová, Barbora Poláková, František Ringo Čech, Ivo Pavlík, Lešek Wronka, Jan Přeučil s paní Evou Hruškovou.Program již tradičně moderovala zpěvačka Heidi Janků.
Prezident České greyhound dostihové federace pan Zdenek Grondol předal šek patronce sdružení DebRA
ČR Jitce Čvančarové ve výši 100 000,-Kč, který je cílen na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel!
DebRA ČR Noviny byly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

červen č.2/2012
„Mnoho let denně řeším velmi složité věci, avšak např. nemoc
motýlích křídel nevyřeším, tak alespoň pomůžu dobré věci“, řekl
při předání šeku prezident České greyhound dostihové federace pan
Zdenek Grondol. Jitka Čvančarová dojatě poděkovala dárci: „Jsem
šťastná, že se i mezi „chrty“ najdou nelhostejná a nezištná srdce, jsem
šťastná, že se stále potvrzuje, kdo miluje zvířata, miluje lidi, jsem
šťastná za DebRU a její pacienty, kterým pomůžete svým darem
od bolesti“.
DebRA ČR se přidává k srdečnému poděkování dostihové
federaci za tuto pomoc a podporu. Velmi si ceníme nezištné podpory,
která má za cíl zkvalitnit životy nemocných lidí, kteří bojují s nemocí motýlích křídel. DĚKUJEME chrtům a dostihové
federaci za tuto pomoc!
(AS)
Velké poděkování žákům i učitelům ze ZŠ Školní, Vrchlabí
V úterý 12. dubna byla DebRA ČR pozvána, aby formou přednášky představila zástupcům tříd ze ZŠ Školní ve
Vrchlabí, náplň práce a služby, které poskytuje klientům trpícím nemocí motýlích křídel. Akce se za o.s. DebRA zúčastnily sociální pracovnice Lada Dlapková a Anita Gaillyová a nutriční terapeutka Gabriela Mrázková, které žákům popsaly dennodenní úskalí pacientů trpící nemocí EB. V diskuzi, která byla po přednášce, pak měli žáci možnost se dotázat, na to, co je zajímá. Velmi nás překvapil aktivní zájem o problematiku EB ze strany školáků, kteří nás zahrnovali
velmi zajímavými dotazy. Velice oceňujeme také aktivní a laskavý přístup vedení školy
a pana ředitele.
Žáci školy nám předali šek na částku 66 136 Kč, které DebRA ČR použije pro účely
terénního sociálního poradenství pro pacienty s EB. Tuto částku, která je výtěžkem z prodeje vlastnoručních výrobků na Vánočních trzích vybrali žáci v rámci projektu „Učíme se pomáhat potřebným“. Tento projekt škola pořádá již 9. rokem. Jsme velmi vděční a děkujeme za
všechny klienty o.s. DebRA ČR, že se takto podílejí na zkvalitňování a naplňování potřeb
pacientů s EB.
(GM)

VII. ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla
Máme radost, že i přes nepříznivou předpověď počasí se v sobotu 12. května 2012 sjelo na VII. ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla do areálu Kořenec Golf & Ski Resort v Kořenci u Boskovic opět tolik
milovníků golfu a žasneme nad tím, že většina z nich na hřiště skutečně vyrazila, byť počasí bylo zcela proti. Déšť,
mlha a zima. Slunné paprsky se ukázaly až v podvečer, kdy jsme se vraceli promrzlí z Kořence domů.
Výtěžek letošního turnaje činí po odečtení nákladů spojených s realizací turnaje 315 000 Kč!!!
Mnohokrát děkujeme všem hráčům a partnerům turnaje za to, že se podíleli na jedné ze zatím nejvyšších
částek získaných pro podporu o.s. DebRA ČR!
Benefiční turnaj již tradičně zahájila patronka organizace Jitka
Čvančarová a záštitu převzal pan primátor Statutárního města
Brna Bc. Roman Onderka, MBA.
Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde: http://
www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=354053055
Vítězem turnaje brutto se stal pan Roman Hájek.
Vítězkou turnaje za ženy se stala paní Danka Zubová.
Ve společných kategoriích obsadili první místa tito hráči:
0 - 28,0 Letošník David
28,1 - 36 Zubová Danka
37 – 54 Večeřa David
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za milou účast!!!
Vážíme si osobní účasti a podpory všech přítomných a budeme se těšit na příští
rok na osmý ročník Jamky pro motýlí křídla! Doufejme, že počasí nám bude tentokrát přát
a Vlastimil Štefl, manažer resortu Sokrates Golf & Country club, o.s., bude mít možnost
splnit svůj slib z letošního turnaje a v hezkém počasí nás bude provázet oblečen
do dámských šatů.
(AS)
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Ministerstvo zdravotnictví udělilo EB Centru statut vysoce specializované péče
Jsme velmi rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že Ministerstvo
zdravotnictví ČR vydalo oficiální rozhodnutí, ve kterém naše EB Centrum
získává statut centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita!
„Ministerstvo zdravotnictví pokračuje v centralizaci péče o pacienty se
vzácnými nemocemi,“ uvádí ministr zdravotnictví Leoš Heger: „Jedině tak lze
účelně soustředit finanční prostředky státu a poskytnout pacientům tu nejlepší možnou péči. Vůbec poprvé jsme jasně formulovali pravidla, která určují minima, aby
mohlo specializované centrum vzniknout.“ MZ ČR ustanovilo v roce 2009 Meziresortní a mezioborovu pracovní skupinu pro vzácná onemocnění. Právě ustanovení 4
center specializované péče (Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění, Centra péče o dětské a dospělé pacienty s cystickou fibrózou, Centrum pro epidermolysis bullosa congenita a Centrum pro dědičné metabolické poruchy) je výsledkem práce této komise, která se zaměřuje na zlepšení odborné
péče, informovanosti o vzácných onemocněních, podporuje rozvoj pacientských
organizací, zapojení odborných center a pacientských organizací v mezinárodním
měřítku.
22. května proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný
seminář na téma vzácných onemocnění. Záštitu převzal pan ministr zdravotnictví doc. MUDr. L. Heger CSc. a pan poslanec Jan Husák, kteří byli na semináři
přítomni.
Chceme upřímně poděkovat všem lékařům Klinického EB Centra, ostatnímu zdravotnickému personálu, kteří o
pacienty s EB pečují a přesvědčili tak Meziresortní a mezioborovou komisi MZ o kvalitě své práce,že si EB Centrum
statut zaslouží. Děkujeme všem, kteří nás na této cestě podporovali!
(HB)

Ladné tvary pro křídla
V sobotu 19. 5. 2012 proběhl v Desné v Jizerských horách XI. ročník
SYMPOZIA DESNÁ s názvem LADNÉ TVARY PRO KŘÍDLA. Tento ročník byl věnován podpoře lidí s nemocí motýlích křídel. Záštitu nad sympoziem převzala patronka sdružení Jitka Čvančarová. Akce se zúčastnila
členka DebRA týmu Magda Hrudková a 2Oletá Petra – pacientka s EB,
která všem návštěvníkům představila problematiku tohoto závažného onemocnění.
„Sympozium v Desné pro mě byl úžasný zážitek nejen z pohledu
člověka jemuž díky vybraným penězům bude umožněno získat ošetřovací
materiál který by jinak nesehnal, ale i z pohledu na lidi, kteří neváhají a
koupí si určitý předmět protože vědí, že tím někomu pomohou. Fascinující
byla i samotná díla, od řezbářů pro které je tato akce již samozřejmá a kteří
svou několikadenní prací vytvoří něco úžasného a krásného, a i když jim
samotným to žádné finance nepřinese, účastní se, usmívají se, a mají radost
i za nás, kterým jsou pak všechny prostředky určené. Všem bych touto
cestou ještě jednou chtěla poděkovat, největším darem byly rozdané
úsměvy, které mě doslova nabily energií!“, zavzpomínala Petra
Konečný výtěžek z aukce byl krásných 117.636 Kč! Peníze jsou určené na zakoupení ošetřovacího materiálu a
zdravotnických potřeb pro dospělé pacienty s EB. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!
(AG)

Slavnostní předání šeku od Nadace ČEZ
Občanské sdružení DebRA ČR získalo od Nadace ČEZ příspěvek
v hodnotě 150 000 Kč na realizování projektu informační a osvětové kampaně
EB onemocnění. Slavnostní předání šeku se uskutečnilo 24. 5. 2012 na palubě
výletního parníku na Dalešické přehradě, kde Nadace ČEZ kromě o.s. DebRA
ČR pozvala zástupce všech dalších organizací, které podpořila finančním darem. Akce probíhala ve velmi milém a přátelském prostředí. Děkujeme Nadaci ČEZ na tuto úžasnou částku, která bude použita k realizaci unikátní osvěto(GM)
vé kampaně nemoci motýlích křídel.
DebRA ČR Noviny byly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
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IX. výroční konference DebRA ČR
Letošní, v pořadí již 9. výroční konference o.s. DebRA ČR se uskutečnila od pátku 22. do neděle 24. června v příjemném prostředí čtyřhvězdičkového hotelu Avanti v Brně. Akce se konala za podpory partnerů Úřadu vlády ČR, Nadace pro obnovu a rozvoj a Mölnlycke Health Care. Na
konferenci dorazilo celkem 53 účastníků z řad pacientů a jejich rodin. Stravování včetně bohatých coffee breaků bylo zajištěno po celou dobu konference.
Cílem pořádání výroční konference pro nemocné s EB a jejich rodiny je edukace takto nemocných a jejich pečovatelů v oblasti EB problematiky. Pro pacienty a jejich rodiny byl přichystán pestrý program, ve kterém se nezapomnělo ani na děti. V pátek večer proběhla koordinační schůzka pro účastníky
jak tuzemského, tak přímořského pobytu. Sociální pracovní Ladou Dlapkovou byla představena nová pravidla Veřejné
sbírky – Pomozte a shrnuto financování aktivit o.s. DebRA ČR. V sobotu děti navštívili Zdravotní klauni, kteří celé dopoledne strávili s dětmi v malém salónku a společně se bavili vyprávěním pohádek a kreativními činnostmi. Pro dospělé osazenstvo byly připraveny 2 klinické bloky s odbornými přednáškami specialistů Klinického EB Centra.
První klinický blok zahájila prim. MUDr. Jitka Vokurková přednáškou – Ruce, jak udržet prsty co nejdéle
funkční. Přednášku doplnila praktickými ukázkami paní Švejdová, protetička firmy DaTOM. S dermatologickou problematikou navázala MUDr. Jana Valíčková – Jak na kůži bez bakterií. Poslední přednáškou 1. klinického bloku byla
Rizika plynoucí z malnutrice, Ing. Bc. Gabriely Mrázkové, nutriční terapeutky.
Druhý klinický blok byl zahájen přednáškou zubní lékařky MUDr. Friedové, která přednášela na téma: Zubní
kaz, nejrozšířenější onemocnění moderní civilizace. V neposlední řadě byl profesorem MUDr. Michálkem, Ph.D. představen přístroj pro léčbu EB kmenovými buňkami a participace o.s. DebRA ČR na zakoupení tohoto přístroje.
V diskuzi, které se zúčastnila také MUDr. Valíčková a prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. byly účastníkům zodpovězeny všechny důležité otázky a připomínky, týkající se této nové možnosti léčby.
Sobotní odpolední program pro dospěláky zahájila Bc. Magda Hrudková, koordinátorka projektu 12 plus 12
plánem následující osvětové kampaně a shrnutím a oceněním kampaní minulých. Proběhly prezentace společností
Mölnlycke Health Care, Nutricia a For life, které měly na konferenci svůj stánek a velmi úzce spolupracují s DebRA ČR
a podílejí se na zlepšování kvality života pacientů s EB.
V odpoledních hodinách proběhlo zasedání Valné hromady (dále jen VH), kde byla mimo jiné projednána otázka zakoupení přístroje na kmenové buňky. Zápis z VH bude po projednání s výkonným výborem zaslán všem jejím členům. Bude projednán při osobní schůzce se zástupci VH, Správní rady a vedení sdružení dne 15.7. na Vojtěchově. Zasedání se
mohou účastnit i členové VH. V září tohoto roku bude svoláno mimořádné zasedání VH společně se Správní radou a vedením sdružení. Všem členům VH bude zaslána pozvánka.
Pro děti bylo odpoledne zpříjemněno návštěvou kina ve Velkém Špalíčku.
Děti na film Madagaskar 3 doprovodily pracovnice a dobrovolnice DebRA ČR .
Kina se zúčastnilo celkem 16 dětí a 5 doprovodů.
Nedělní ráno již bylo ve znamení rozjíždění se do svých domovů. Věříme, že
všem účastníkům se letošní konference líbila a těšíme se na viděnou třeba na příští
konferenci nebo i na dalších akcích pořádaných naším sdružením.
(GM)

Má neviditelná zbraň
V minulém vydání DebRA ČR Novin byla vyhlášena kreativní soutěž Moje neviditelná zbraň. Účastnit se jí
mohli nejen pacienti s EB a jejich blízcí, ale i široká veřejnost. Úkolem soutěžících bylo ztvárnit neviditelnou zbraň a hnací sílu, která pomáhá pacientům překonávat nelehké životní
překážky.
Přestože účastníků nebylo mnoho, byly jejich výtvory různorodé a velmi inspirující. O
to více si jich vážíme! Výherce soutěže určili účastníci IX. výroční konference v tajném hlasování.
Děkujeme rodině Poršových, která se velmi aktivně zúčastnila soutěže a jejich práce
nás velmi zaujaly.
A v neposlední řadě srdečně gratulujeme Davidu Marcikánovi, který se stal
výhercem soutěže a získal fotoaparát, který do soutěže věnoval sponzor Foto Škoda. Jeho
vázu s inspirací moře vám přinášíme na fotografii.
Další ceny do soutěže věnovala spolučnost Atex a butik Yumi.
DebRA ČR Noviny byly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
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Finanční dar od společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. podpořila o.s. DebRA ČR již v loňském roce a my jsme velmi rádi, že i
letos se rozhodli darovat finanční příspěvek právě naší organizaci.
Dne 28. června 2012 proběhl v areálu Slavkovského golfového hřiště turnaj Eaton Golf
& Tenis Open 2012. V rámci slavnostního vyhlašování vítězů turnaje byl zástupci společnosti předán našemu sdružení symbolický šek na částku 35 000 Kč.
Mnohokrát děkujeme společností Eaton Elektrotechnika s.r.o. za jejich podporu!

Týdenní ozdravný pobyt
Prázdiny se blíží a s nimi náš týdenní ozdravný
pobyt ve Vojtěchově! Vše proběhne od neděle,
15. 7. do soboty, 21. 7. 2012. Lesní zátiší Vojtěchov se nachází uprostřed lesů a spadá pod obec
Lísek nedaleko Nového Města na Moravě
(www.vojtechov.eu). Ocitneme se opravdu „na
samotě u lesa“ - nejbližší obchod se nachází
v Novém Městě na Moravě (asi 7 km), ve vzdálenosti asi 1km se
nachází Zuberský rybník. V samotném areálu však nalezneme vše
potřebné - venkovní terasu s krbem, venkovní posezení s možností grilování, trampolínu, vnitřní i venkovní bazén, dětské hřiště s pískovištěm, bar, kde bude možné zakoupit nápoje či
drobnou sladkost. K dispozici máme jídelnu, tělocvičnu a společenskou místnost.
Co nás čeká? Volnočasový program pro děti i dospělé s EB. Vydáme se na válečnou stezku indiánského kmene
DebARů. Můžete se těšit na výrobu totemů, lapačů snů, indiánských čelenek a jiných doplňků, na hry, soutěže, výlety,
výtvarné a pohybové akce, vše ve znamení indiánů. Nezapomeneme ani na rehabilitační a relaxační cvičení, zajímavé
přednášky, sociální rehabilitaci a poradenství.
Kuchyně bude opět domácí pod taktovkou pana Salamona. Odborné ošetření pacientů s EB, kteří nebudou mít
s sebou doprovod (pečovatele) zajistí odborníci EB Centra společně s maminkami dětí s EB, kteří na pobytu budou
účastnit.
S dotazy se obracejte na Anitu Gaillyovou (mail: anita.gaillyova@debra-cz.org, tel.: 532 234 318, mob.: 773 692 299).
Těší se ne vás členové rady starších:
Alice Salamonová, DiS.,
Mgr. Lada Dlapková,
Ing. Bc. Gabriela Mrázková
a Anita Gaillyová :)
(AG)

S o. s. DebRA ČR k moři
Přímořské ovzduší a mořská voda má blahodárný účinek pro mnoho různých onemocnění. Nejinak je tomu u diagnózy EB. Pacientů s EB toto prostředí
velmi prospívá a jejich rány se u moře lépe hojí.
Proto i letos stejně jako v loňském roce pořádá o.s. debRA ČR přímořský
ozdravný pobyt pro své uživatele služeb. Ten se bude konat v termínu od 19.8. do
2.9. 2012 v letovisku Nei Pori na Olympské riviéře. Pobyt je určen pacientům s EB
od 3 let věku s doprovodem
jednoho rodiče či pečovatele.
DebRA ČR hradí všem účastníkům pobytu letenku tam i
zpět, přesun autobusem z
letiště do letoviska a zpět na
letiště a ubytování. Také první večeře je zahrnuta v ceně zájezdu.
Letovisko Nei Pori se rozkládá pod jižním cípem pohoří
Olympos. Podél pobřeží Nei Pori vede široká promenáda s obchody, kavárnami, tavernami apod. Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře jsou ideálním místem pro příjemně strávené dny.
Autobusové linky zajišťují spojení s okolními letovisky a městy
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Thessaloniki, Katerini a Larisa (zde se nachází také nejbližší nemocnice). Čeká nás odpočinek, koupání v moři, výlety...
zkrátka ozdravně strávených 14 dní s DebRA ČR.
O hladký průběh celého pobytu se bude starat pracovní tým DebRA ČR ve složení:
Alice Salamonová, DiS. – koordinátorka - 1. týden
Mgr. Lada Dlapková – koordinátorka
Ing. Bc. Gabriela Mrázková – nutriční terapeutka
MUDr. Jana Valíčková - lékařský dozor - 1. týden
MUDr. František Folber - lékařský dozor - 2. týden
Na všechny se už velmi těšíme!

(LD)

Narozeninový galavečer Petry Janů
Jsme velmi rádi, že vás můžeme informovat o koncertě populární české zpěvačky a trojnásobné české slavice Petry Janů, která se rozhodla podpořit naši organizaci.
Agentura Martin Production uvádí narozeninový Galavečer jednoho z nejvýraznějších hlasů československé popmusic – Petry Janů. Petra zde nejen oslaví 40
let své profesionální kariéry, ale zároveň přímo v tento den oslaví své kulatiny. Hosty této narozeninové show budou Marta Kubišová, Eva Pilarová a Ota Petřina a to
vše za doprovodu kapely Golem.
Koncert proběhne 19. listopadu 2012 v pražské Lucerně a 60,- Kč z každé
vstupenky bude věnováno občanskému sdružení DebRA ČR.

Charitativní osvětová kampaň 12 plus 12
Dobročinný projekt 12 plus 12, který DebRA ČR realizuje od roku 2010, měl ve svém uplynulém ročníku velký úspěch. A to nejen u veřejnosti, ale své pozitivní dojmy z dopadu tohoto projektu nám sdělovali i lidé s nemocí motýlích křídel. Toho si
velmi vážíme, a proto jsme se rozhodli, že 12 plus 12 se stane
opravdovou osvětovou kampaní. V letošním roce přinese tedy
12 plus 12 nejen kalendáře a diáře, ale také řadu besed, informačních materiálů, interaktivních setkání, která mají všechna
za cíl šířit osvětu o nemoci motýlích křídel a o tom, jak se
s tímto vzácným onemocněním žije. Z toho důvodu budeme
pravidelně na tomto místě přinášet souhrnné informace o tom,
jak se projekt vyvíjí, jaké se připravují akce.
Na realizaci osvětové kampaně 12 plus 12 se aktivně
podílí patronka sdružení DebRA ČR herečka Jitka Čvančarová. Díky jejímu úsilí a
soustavné práci získáváme další významné osobnosti, které jsou ochotné podpořit
svou účastí tuto kampaň a řada z nich je připravena spolupracovat s DebRA ČR
i nadále.
Posláním kampaně 12 plus 12 je oslovit veřejnost a vyzvat ji k respektu lidí s
EB a jejich podpoře. Cílem je pozitivně ovlivňovat chování veřejnosti vůči lidem s
Foto: Lucie Robinson
nemocí motýlích křídel a získávat finanční prostředky na přímou pomoc lidem s EB.
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12 plus 12 již třetím rokem zve ke spolupráci významné osobnosti. Prvního ročníku se účastnilo 12 významných dam v šatech 12 předních českých návrhářů. Tématem byla motýlí křídla a fotografie byly dílem Roberta Vana. V
loňském roce to bylo 12 mužů, mezi nimi např. Jiří Bartoška, Marek Eben nebo Libor Pešek. Také díky předešlým ročníkům kampaně 12 plus 12 se DebRA stala v ČR respektovanou charitativní organizací. Autorkou fotografií již podruhé
bude Lucie Robinson, významná česká módní a umělecká fotografka.
Smyslem kampaně je skrze symbolické a výmluvné umělecké fotografie dovést veřejnost k zamyšlení nad tím,
jak se v životě cítí lidé s nemocí motýlích křídel. V loňském roce jsme ukázali, že i sebeobyčejnější věc může pro člověka s EB znamenat skryté nebezpečí, zdroj bolesti. Letos se chceme zaměřit na pocity lidí s EB – pocity bezmoci, studu,
osamělosti, zranitelnosti, svázanosti (přenesené i doslovné)... Na tomto konceptu spolupracujeme s Baletem Národního
divadla, tanečníci budou na fotografiích zosobňovat pocity, křehkost, zranitelnost i sílu lidí s EB.
Vzniklé fotografie budou vystaveny v rámci putovní výstavy, která má dvě části - exteriérovou a interiérovou.
Dále budou použity pro vytvoření nástěnného kalendáře a týdenního plánovacího diáře.
V letošním roce se ke spolupráci chystáme oslovit např. ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga,
písničkáře Tomáše Kluse či operní pěvkyni Magdalenu Koženou. Každá z fotografovaných osobností se stane jakýmsi pomyslným patronem jednoho z 12
vybraných pacientů s EB, odtud 12 plus 12. Pacienty s EB chceme do projektu
zapojit proto, abychom na opravdových lidech a jejich osudech ukázali, s jak
komplikovaným a dosud ne zcela dobře přijatým onemocněním bojujeme.
Spojení 12 osobností s 12 pacienty přinese lepší vhled do problémů těch, kterým se snažíme pomoci.
(MH)

II. ročník 12 plus 12 v číslech

•
•
•
•
•

9 etap výstavy v 6 městech
150 prodaných kalendářů
1000 prodaných diářů
+ 350 000 Kč výtěžek pro DebRA ČR

www.12plus12.cz
http://www.facebook.com/pages/12plus12/200689489942828

Foto: Lucie Robinson

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM
Prim. MUDr. Radek Brauner
Tentokrát Vám v rubrice ROZHOVOR S ODBORNÍKEM přinášíme povídání s panem doktorem Braunerem, primářem
Detského rehabilitačního oddělení FN Brno a člen týmu Kinického EB Centra.
Kdy a proč jste se začal zajímat o diagnózu EB?
Vzpomínám si přesně na okamžik, kdy jsem poprvé viděl novorozence
s touto diagnózou. Bylo to za studií v pátém ročníku medicíny, kdy jsme praktikovali v porodnici na Obilním trhu. Rozhodně to byl hluboký zážitek, protože je to
jedna z mála věcí, kterou si vybavuji do detailů i po těch letech, která od té doby
uplynula.
Opravdu hlubší zájem o tuto diagnózu se ale datuje do doby počátku spolupráce
s paní primářkou Bučkovou v rámci EB týmu, což je přibližně nějakých 10 let. Důvod je prostý. Pokud je třeba rehabilitovat děti s nějakou diagnózou, kde se dosud
nerehabilitovalo, je potřeba o ní něco vědět.
Co Vás vedlo k tomu stát se členem EB Centra?
Když mě paní primářka Bučková s panem docentem Samohýlem oslovili
s požadavkem, zda bych nevymyslel způsob rehabilitace u dětí s EB, považoval
jsem v prvním okamžiku tento požadavek za kanadský žertík. Vždyť jak lze rehabilitačně pracovat s dětmi, když při pouhém dotyku hrozí tvorba puchýřů. A rehabilitace je především o dotýkání se.
Ale protože mým koníčkem jsou šachy, a v této hře vyhrávají jen Ti, kteří dovedou objevit nečekaná či paradoxní řešení, na spolupráci v EB týmu jsem kývl. Velkou pomocí pro mě byl iniciativní přístup našich fyzioterapeutek, které se
náročného úkoly nezalekly a pustily se do práce. Bez nich by se rehabilitace u dětí s EB neposunula ani o píď.
DebRA ČR Noviny byly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

červen č.2/2012
Jaká je pro Vás práce s EB pacienty? V čem je zajímavá?
Musím říci, že práce s EB pacienty je pro mě vzpruhou. U ostatních pacientů někdy zažívám pocity „netvůrčí“
činnosti, zbytečné administrativy, práce, kterou by zvládl někdo jiný než lékař. V případě EB pacientů je tomu jinak.
Každý pacient s EB je originál, dokonce vzácný originál, který potřebuje „ušít rehabilitaci na míru“. A protože je EB
vzácná, je stále možné a potřebné vymýšlet nové rehabilitační postupy a šířit je na ostatní rehabilitační pracoviště.
Já sám jsem povahou spíše týmový hráč než osamělý vůdce a velmi si považuji členství v EB týmu. Právě týmový duch
v léčbě EB, velmi dobře metodicky propracovaná spolupráce, úžasná činnost DEBRY je to, co bych rád viděl i u léčby
dětí s jinými diagnózami.
A ještě jeden přínos pro sebe musím zmínit. Před více než 11 lety jsem shlédl pořad Marka Ebena „Na plovárně“. Svého tehdejšího hosta – Jana Wienera, letce RAF – uvedl Marek Eben slovy: „ Když jsem se připravoval na tento
pořad, necítil jsem se moc dobře. Jak jsem se ale postupně seznamoval s osudem tohoto člověka,mé starosti se mi začaly jevit něco jako návrat z křížkových lázní“. Já zažívám podobné pocity při kontaktu s pacienty s EB a jejich rodinami.
Přes všechny své zdánlivé trampoty si připadám jako v sanatoriu.
Jaké pokroky vnímáte v rehabilitační péči o pacienty s EB?
Snad největším pokrokem v rehabilitační péči je skutečnost, že se za dobu, kdy
děti s EB rehabilitují, výrazně snížil počet operací nutných k separaci prstů na rukou.
Dalším pokrokem je zlepšení celkové kondice, vitální kapacity plic, korekce vadného
držení těla, lepší sebeobsluha apod. Zřetelným pokrokem je také fakt, že stále více dětí
s EB má zajištěnou sektorovou rehabilitaci, to znamená, že nejsou závislí pouze na rehabilitaci v EB Centru v Dětské nemocnici, ale mohou využít i místní rehabilitační zařízení. Jim a jejich zaměstnancům
patří poděkování za to, že jsou ochotní děti s EB přijmout do své péče. Velkou roli zde sehrává i informační kampaň
prováděná DEBROU. O nemoci motýlích křídel se dozvídá stále více lidí. Co známe, o čem jsme slyšeli, toho se nebojíme.
Co byste chtěl vzkázat svým pacientům?
Před pár dny jsem mluvil s tatínkem 16letého chlapce, který před 2,5 lety přišel po těžkém úrazu o pravou nohu . Tatínek mi řekl, že se kvůli úrazu změnil život celé rodiny, ale jeho syn poznal tolik skvělých lidí, získal tolik nových přátel, otevřelo se před ním tolik nových možností, že si není jistý, zda by to všechno vyměnil za zdravou pravou
nohu.
Já bych chtěl vzkázat všem dětem s EB a jejich rodičům, aby neztráceli naději. Přes všechny obtíže doby se nezastaví medicínský pokrok, neubude zdravotníků, ostatních profesí, dárců a dobrovolníků, kteří budou i nadále pomáhat
dobré věci. Ať se Vám daří radovat se z maličkostí, ze kterých se zdraví často těšit neumějí.
(AG)

O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:
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Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
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