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Vážení a milí pacienti, podporovatelé DEBRA ČR, vážení partneři, naše DEBRA rodino,
utíká to jako voda…
V dubnu budou Fanouškovi od paní ředitelky Alice Brychtové (t.č. na mateřské dovolené) už dva roky. A je tomu
už osm let, co DEBRA ČR začala připravovat, spolu s naší úžasnou patronkou Jitkou Čvančarovou, první ročník
osvětové kampaně o nemoci motýlích křídel, v rámci které vznikl první krásný kalendář na rok 2011. Nyní chystáme změnu a věřte mi, bude to (odpusťte mi to slovo) vážně pecka! Děkuji všem, kteří se na tom skvělém nápadu nyní podílejí a posouvají jej dále! V roce 2018 nás ale čekají také další výzvy, i my se např. musíme poprat
s evropským nařízením o ochraně osobních údajů známým jako „GDPR“, uvedeme v život novou evidenci sociální služby a na konci roku 2018 zřejmě začne testovací fáze Klinické studie mezenchymálních buněk, která může
v budoucnu pomoci lidem s epidermolysis bullosa prožít zase o malinko kvalitnější život.
Držte nám, prosím, palce a zůstaňte s námi!
Za celý tým DEBRA ČR
Vaše Lucie Marková

Benefiční akce pro DEBRA ČR v nadcházejícím období
12. 5. Roštejnský hodokvas
Odpoledne plné rytířů, kejklířů, tanečnic, dobového
tržiště a další zajímavosti. Výtěžek opět poputuje
organizaci DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nemocí
motýlích křídel.

8. 6. DEBRA Jamka pro motýlí křídla
Tradiční benefiční akce DEBRA ČR. Golfový turnaj se
koná v areálu Kořenec Golf & Ski Resort v Kořenci
u Boskovic.

16. 6. 70 let fotbalu— SK Ajax Dyjákovice
Fotbalový memoriál Tomáše Procházky za účasti
ligových fotbalistů a večerní zábava se skupinou
Artemis a hostem Jakubem Děkanem. Výtěžek
z dobrovolného vstupného podpoří pacienty s EB.

Pro bližší informace k těmto i dalším akcím na podporu lidí s nemocí motýlích křídel sledujte
náš web www.debra.cz, facebook @debracz a instagram @debraczech.
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Konference DEBRA ČR je už za dveřmi
Srdečně zveme na již tradiční, tentokrát XV. výroční konferenci DEBRA ČR. Konference je určena pro osoby
s nemocí motýlích křídel a jejich rodiny či nejbližší. Termín konání akce je 6. – 8. dubna 2018 a proběhne opět
v hotelu Avanti v Brně. Odborným garantem je paní primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky
FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Jasně!
K obědu bude svíčková :)

Konference bude zahájena Gala večerem, v rámci kterého budou předány Ceny motýlích křídel, bude poděkováno partnerům za jejich pomoc a těšit se můžete
i na krásné hudební vystoupení.
Sobotní den bude jako obvykle věnován odborným
přednáškám rozděleným do tří bloků (dva dopoledne
a jeden odpoledne). Prezentovány budou nové informace o připravované studii léčby mezenchymálními
kmenovými buňkami, nebude chybět příjemné povídání pana primáře Braunera z rehabilitace a také se představí zástupci některých firemních stánků.

Pavlínko, doufám,
že strava na konferenci
bude nutričně
vyvážená!

Pro děti bude připraven program ve Středisku volného
času Lužánky, kde děti již v minulosti program absolvovaly.
Jestliže jste přihlášku na konferenci ještě nezaslali a
DEBRA ČR zajišťuje a financuje ubytování, stravu a pro- měli byste zájem se akce zúčastnit, neváhejte se ozvat.
gram. Zájemci o konferenci uhradí pouze účastnický V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Pavlínu
poplatek, který činí 500 Kč/1 obsazený pokoj. Poplatek Ježkovou, pavlina.jezkova@debra-cz.org, 773 682 299,
bude vybírán před Gala večerem ve foyer kongresové- 532 234 318.
ho sálu v 1. patře hotelu.
(PJ)

Zajímavé brožury z půdy Akademie pacientských organizací
Akademie pacientských organizací ve spolupráci s aifp (asociace inovativního farmaceutického průmyslu)
vydává online velmi vydařené brožury týkající se léků při léčbě onemocnění. V brožurách je napsáno, co je
všechno dobré vědět o lécích a jak vlastně nový lék vzniká. Brožury se pravidelně aktualizují.
Publikace „Slovníček lékové politiky“ a „Znám své léky“ jsou volně ke stažení na: www.aifp.cz/cs/brozury/
(MiH)
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Letošní letní pobyt bude delší
I když léto zatím jen vyhlížíme, i letos se na vás budeme těšit v Radešíně na týdenním ozdravném pobytu.
Pobyt se uskuteční jako v loňském roce v Balónovém hotelu v Radešíně. Rozhodli jsme se, že si letošní pobyt
prodloužíme, a proto jsme rezervovali termín 15. - 21. července 2018, tedy od neděle do soboty.

Obec Radešín se nachází v kraji Vysočina, v jeho východní části. Snažili jsme se, aby bylo vybrané místo
dostupné pro všechny naše klienty z různých koutů
republiky. Radešín leží necelou hodinu cesty z Brna a
cesta z Prahy zabere dvě hodiny. Do Balónového hotelu se účastníci dopravují sami. Parkovat je možné přímo před hotelem – zdarma.

a jídelníček bude sestavovat naše nutriční specialistka
Míša Halbrštátová. Věříme, že si všichni přijdete na své
a bude vám chutnat! Pokud máte malé děti, vyznačte,
prosím, do přihlášky, zda pro ně jídlo máte vlastní nebo si přejete zajistit poloviční porci společného jídla.
Do přihlášek také vepište alergie popř. omezení
ve stravě.

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se můžete těšit
na připravený program pro děti, plánujeme aktivity
i pro dospělé a rodiče, chybět nebudou odborné přednášky od specialistů EB Centra. Zároveň budete mít
dostatek volného času k odpočinku, relaxaci a společnému sdílení.

Jestliže vám termín akce nevyhovuje, nebo nemůžete
přijet na celou dobu, není to problém. Uvítáme, když
se za námi přijedete jen na pár dní podívat, pozdravit,
strávit společně nějaký ten čas. Vždy nám to ale dejte
dopředu vědět, abychom s vámi počítali a zajistili vám
stravu, popř. ubytování.

Téma letošního pobytu ještě nechceme prozrazovat,
dozvíte se jej v příštím čísle DEBRA Novin. Co už ale
prozradit můžeme je, že v první půli týdne proběhne
kreativní workshop s oděvní designérkou Liběnou Rochovou a výtvarníkem Lukášem Musilem, alias Musou.

Cena pobytu pro všechny účastníky starší 3 let je
750 Kč na celý pobyt. Děti do 3 let mají pobyt zdarma.

Do Balónového hotelu si s sebou můžete vzít i pejska,
kterého prosím uveďte do přihlášky. Pobyt psa je zpoplatněn 200 Kč za celý pobyt. O přihlášených pejscích
budeme předem informovat ostatní přihlášené účastníky. Pokud by pes některému z klientů vadil, budeme
respektovat přání účastníků.
Po celou dobu pobytu DEBRA ČR zajistí ubytování
a stravu. Začneme nedělní večeři a skončíme sobotní
snídaní. Strava bude přizpůsobena potřebám osob s EB

Přihláška je součástí těchto novin především pro ty,
kteří preferují papírovou formu a také pro ty, kteří už
nyní vědí, že s námi pojedou. Znovu budou přihlášky
odeslány e-mailem během jarních měsíců. Můžete je
předat osobně na konferenci nebo v kanceláři DEBRA
ČR při návštěvě specialistů EB Centra. Dále je možné
přihlášky zasílat poštou nebo e-mailem do 18. června
2018 na adresu DEBRA ČR, Černopolní 9, 613 00 Brno.
S případnými dotazy se obracejte na Pavlínu Ježkovou,
e-mail: pavlina.jezkova@debra-cz.org,
tel. 773 682 299, 532 234 318.
(PJ)
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25 let Mölnlycke Health Care v ČR
Společnost Mölnlycke Health Care v rámci svého mezinárodního působení podporuje celou řadu projektů
a neziskových organizací jako např. Operation Smile, kde zdarma dodává operační materiál pro operace dětí
s rozštěpem rtu a patra. Celosvětově nejdelší spolupráci pak má Mölnlycke s DEBRA International. V České
republice byla DEBRA založena 15. 5. 2004 a česká pobočka Mölnlycke patřila k jejím prvním partnerům
a podporovatelům.
V té době se pacienti potýkali s naprostou neznalostí
onemocnění nejen u laické veřejnosti, ale i u zdravotnického personálu. Osvěta byla nulová, tudíž byl i velký
problém s včasnou diagnózou onemocnění a dostupností adekvátní zdravotní péče.
Na dobu před založením DEBRY vzpomíná i Olga Joklová, st.: „Nemoc motýlích křídel nebyla známá nejen
mezi lidmi, ale ani lékaři neměli s touto nemocí zkušenosti. Do povědomí veřejnosti se informace o EB postupně začaly dostávat až po roce 1995, kdy se začala
tato nemoc více medializovat a následně pak po založení organizace DEBRA. Ošetřovací materiály nebyly,
finance také ne. Sociální situace rodin pacientů s EB
byla neutěšená.“
Jaká tedy byla dostupnost kvalitních ošetřovacích materiálů? V České republice byl již v době založení DEBRY k dispozici kvalitní ošetřovatelský materiál, například speciální krytí se Safetac technologií.
A to konkrétně Mepitel, Mepilex nebo
Mepilex Transfer.

Materiály se Safetac technologií patří k těm nejvhodnějším i pro pacienty s EB. Klíčová je u nich především
schopnost ochrany jak okolí rány, tak i její spodiny. Při
ošetřování ran je zároveň nezbytné důsledně dbát na
bezpečnost krytí, eliminaci rizik podráždění a dalších
závažných nežádoucích účinků, které mohou některá
krytí při dlouhodobém používání způsobovat. Tyto
všechny aspekty krytí od firmy Mölnlycke beze zbytku
splňují.
Krytím se Safetac technologií bylo od roku 1997 po
celém světě ošetřeno více než 100 miliónů pacientů
s nejrůznějšími typy ran a v nesčetných klinických studiích, které byly mnohdy klíčové pro vytvoření doporučení mezinárodních odborných společností, byla prokázána bezpečnost, snížení traumatu a bolesti i vysoká
účinnost antimikrobiálních krytí.

většinou neznal ani onemocnění, stav pacienta či vlastnosti jednotlivých produktů.
Na dostupnost materiálů vzpomíná paní Joklová:
„Začínaly jsme s tím, že jsme prali použité obvazy, protože bylo stanovené množství, na které jsme měly nárok. Díky obrovské osvětové kampani a za pomoci
sponzorů se situace postupně začala zlepšovat. Obrovská pomoc přišla ve formě ošetřovacích materiálů se
Safetac technologií od firmy Mölnlycke Health Care, a
to především Mepitelu a celé řady Mepilexů. Doba převazu těmito materiály zabrala méně než polovinu času
a převazy prováděné tímto krytím přinesly pro
‚motýlky‘ nepopsatelnou úlevu. Přestože jednání s ministerstvem a pojišťovnami byla dlouhá a složitá, nakonec bylo dosaženo toho, že pojišťovna začala tyto materiály ve vysoké míře proplácet a všem ‚motýlům‘ se
obrovsky ulevilo.“
Pro prosazení změny v možnosti předepsání materiálu byla nutná velmi
intenzivní spolupráce firem

s EB Centrem a DEBROU. Bylo nutné spojit odborné
argumenty se znalostí postupu jednání na VZP
a v parlamentu se sílou mediální kampaně.
Výsledkem společné práce bylo dosažení možnosti
předepisování velkých velikostí materiálů v EB Centru
od roku 2013.
Jak již bylo v úvodu řečeno, Mölnlyke Health Care slaví
letos 25 let svého působení na českém trhu. Za tu dobu jsme našim pacientům přinesli celou řadu vysoce
kvalitních materiálů pro ošetřování ran, na které se
mohou spolehnout. Ať už jde o zmiňovaný Mepitel,
Mepilex Transfer nebo tolik oblíbený Mepilex Lite.
V případě infikovaných ran lze pak využít krytí se stříbrem Mepilex Ag nebo Mepilex Transfer Ag. Samozřejmostí je také doplňkový sortiment tampónů a fixačních
obinadel.

Bohužel v České republice to s dostupností těchto pro- Jsme velmi rádi, že kvalita našich materiálů přináší do
duktů bylo velmi tristní, zvláště pro pacienty s EB. života „motýlků“ více radosti a méně bolesti spojené
Zdravotní pojišťovny proplácely obvazový materiál s nošením a výměnou krytí.
pouze do velikosti 10 x 10 cm ve velmi omezeném
množství a navíc po schválení revizním lékařem, který
Mgr. Jana Dvořáková, Mölnlycke Health Care
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Sipping - tekutá strava
Sipping - přípravek tekuté výživy je určen k doplnění
energie a živin nad rámec běžné stravy. Na trhu je dostupný v různých složeních, příchutích (většinou těch
do sladka laděných) a konzistencích. Nejvíce jich je
však dostupných jako nápoj, který chutná jako mléčný
koktejl, džus či jogurt.

ba zdůraznit nutnost jejich příjmu po malých porcích,
tj. pít brčkem, po lžičkách či po malých doušcích. Tak
se dá nejlépe zjistit, zda bude dotyčná/ý vybranou výživu dobře tolerovat a zda ji bude organismus dobře
trávit. Naopak nikdy by se neměl vypít celý nápoj najednou, a to ani v případě dlouhotrvajícího užívání.

Tekutiny se dají konzumovat různě. Pacient je může pít
ve velkých nebo malých množstvích, najednou nebo
po malých doušcích, jednou nebo víckrát denně. Neutrální příchutě lze využít i jako jednu z ingrediencí
při vaření pokrmů.

Sipping lze konzumovat chlazený, uchovávaný při pokojové teplotě nebo mírně zahřátý do 50°C. Je zcela
na nemocném jakou teplotu nápoje zvolí. Mnoho pacientů konzumuje tyto nápoje chlazené. Chladný nápoj
podporuje chuť k jídlu. Tento typ tekuté výživy lze konObvykle se však tento nutriční doplněk přidává navíc zumovat po týdny i měsíce, musí však nemocnému
k běžné stravě pro zlepšení příjmu energie, živin chutnat. Je proto vhodné vyzkoušet více druhů a chutí.
a posílení pacienta. Nutriční doplňky lze konzumovat Samozřejmě může mít pacient doma i více příchutí
od různých výrobců a sipping střídat. Sipping je částečv kteroukoli denní či noční dobu podle potřeby.
ně hrazen zdravotní pojišťovnou.
Na počátku užívání tekutých nutričních doplňků je tře(MiH)

Ochutnávkový balíček pro vás či vašeho blízkého
V případě, že byste o sipping měli zájem a doporučí vám ho váš lékař, gastroenterolog či nutriční specialista
nebo již jste uživateli sippingu a rádi byste ochutnali nové příchutě či přípravky od jiných firem, není nic
jednoduššího než napsat na e-mail: nutricni@debra-cz.org, zavolat (773 982 299) či se setkat v kanceláři
DEBRA ČR a o balíček požádat. Dohromady jistě vymyslíme, o jaké přípravky byste měl/a přesně zájem a
vše „ušijeme na míru“.

DEBRA ČR vyhlašuje soutěž o Xbox One S pro pacienty s EB
Rádi se bavíte? Není nic snazšího než si zasoutěžit.
Stačí zaslat recept na vaše oblíbené jídlo, které jako
pacient s EB máte/máš rád a dobře se vám/ti jí.
V případě, že pokrm bude vhodný pro pacienty s EB,
stane se součástí databáze jídel v nutriční sekci nově
vznikajícího webu Klinického EB Centra. Recept musí
obsahovat ingredience s uvedeným množstvím, postup a fotografii.
Uzávěrka soutěže je 6. 4. 2018.
Vylosování hlavní výhry proběhne v rámci Konference
DEBRA ČR 7. 4. 2018.

Co je Xbox?
Xbox je herní konzole od společnosti Microsoft. Konzole
vznikla jako reakce Microsoftu
na PlayStation 2 od firmy Sony. Vyznačuje se hardwarovou a softwarovou rozšiřitelností
(například je možné si do konzole přidat vlastní pevný
disk, využívat klávesnici, myš a podobně).
(MiH)
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Genetické vyšetření v rodinách pacientů s Epidermolysis bullosa congenita
aneb
Proč je důležité využít genetické vyšetření, i když nejsem pacientem s EB
Epidermolysis bullosa neboli EB je skupina nemocí, které jsou ve většině případů geneticky podmíněné. Nepříjemnou vlastností takových nemocí je možnost jejich opakování u blízkých, ale i vzdálenějších příbuzných.
Rizika opakování nemoci jsou specifická a v každé rodině je doporučujeme odhalit. K tomuto odhalení vám
může pomoci vyšetření na ambulanci lékařské genetiky a následně v laboratoři DNA diagnostiky.
Často se setkáváme s dotazem od široké veřejnosti,
zda lze EB zjistit před narozením dítěte, nebo lépe ještě před početím. To ve většině případů není zatím
možné. V rodinách, kde se ale EB již vyskytla, je situace odlišná.

Pokud chceme zabránit opakovanému výskytu EB
v rodině, je třeba sdělit příbuzným základní informaci.
Někdy je těžké najít způsob, jak informaci o nemoci
v rodině předat. Proto vám, rodinám s EB, nabízíme
jako přílohu těchto DEBRA Novin dopis pro příbuzné,
EB je velmi vzácné onemocnění, proto se zatím nosiči který můžete použít a nabídnout tak ve své rodině
dispozice pro tuto nemoc cíleně v populaci nevyhledá- cílenou genetickou prevenci opakovaného výskytu EB.
vají. Jinak je tomu v rodině, kde se již pacient s dědič- Klinický genetik při konzultaci vždy informuje, jak je
nou EB narodil. Preventivní genetická vyšetření příbuz- onemocnění ve vaší rodině dědičné, i pro které příbuzným ale musí nabídnout vždy právě rodina, která se né doporučuje preventivní genetické vyšetření. Pro
s EB setkala. Nemusíte se bát, že by lékař volal vašim příbuzné se jedná pouze o krátkou konzultaci a odběr
příbuzným a vyzradil cokoli o vašem zdravotním stavu krve. Vyšetření může být provedeno jen s tzv. informonebo zdraví vašeho dítěte. Je tedy na vás, zda tento vaným souhlasem každého vyšetřovaného nebo jeho
krok učiníte. Zároveň je to krok velmi důležitý, kterým zákonného zástupce.
můžete svým blízkým pomoci.
EB může být způsobena jednou nebo dvěma chybami
v genu. V rodině je velmi důležité znát přesně změnu,
která EB způsobuje.

Pokud je onemocnění způsobeno jednou chybou, je
dominantně dědičné. Pak se projeví u každého nositele
této genetické změny. Takový pacient předává dispozici k onemocnění s 50 % pravděpodobností všem svým
potomkům. Tato informace je důležitá především
v případě, že pacient s EB plánuje rodičovství a zvažuje
nějakou formu včasného poznání EB u potomka. To je
možné v průběhu těhotenství nebo po umělém oplodnění ještě předtím, než se embryo přenese do dělohy
matky.

nemocný

Příklad dominantní dědičnosti
Složitější situace je u EB s tzv. recesivní dědičností.
Pro vznik takto dědičné nemoci je potřeba zdědit
po jedné chybě od každého rodiče, pacient má tedy
v jednom genu chyby dvě. Rodiče dítěte s takto dědičnou EB jsou obvykle oba zdraví nosiči jedné chyby
v genu. Tito nosiči nemají žádné projevy EB. Pokud se
však potkají partneři, z nichž každý nese jednu chybu
ve stejném genu, platí pro jejich děti riziko EB 25 %.

zdravý přenašeč

zdravá přenašečka

zdravý

zdravý

nemocná

Příklad recesivní dědičnosti

Tato osamocená chyba má původ hlouběji v rodinné
historii. Nosičem jedné dispozice je vždy jeden z rodičů
otce i rodičů matky pacienta. Z toho důvodu je vysoké
riziko opakování této chyby nejen u sourozenců pacienta, ale i u sourozenců jeho rodičů a prarodičů
i u další příbuzných.

EB Centrum: Střípky pro Motýlky
Vyšetření nosičství této tzv. rodinné chyby je
v laboratoři DNA diagnostiky na genetických pracovištích už poměrně snadné a rychlé. Pokud víme, kdo
v rodině je nosič genetické změny spojené s EB, pak
můžeme nabídnout cílené vyšetřování partnerů nebo
partnerek a pokud je to vhodné i prenatální vyšetření
EB u plodu v těhotenství nebo preimplantační genetické vyšetření po umělém oplodnění.
V současné době rozlišujeme 4 hlavní typy a více jak 30
podtypů EB, které jsou způsobeny chybami asi v 18
různých genech. V těchto genech – úsecích DNA - nacházíme u pacientů s EB desítky až stovky různých
chyb.
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konzultace a laboratorní genetické vyšetření by tedy
mělo být realizováno v rodině pacienta co nejdříve
poté, co se nemoc projevila.
Jako je specifickým rysem genetické choroby její tendence vyskytovat se v rodině opakovaně, je specifickým rysem genetického poradenství zaměřovat se nejen na původního pacienta, ale také na členy jeho rodiny, a to současné i budoucí. Proto budeme velmi rádi,
když využijete tento článek i přiložený dopis a oslovíte
své příbuzné. Třeba se podaří najít si čas na povídání
nejen o zdraví a nemocech, ale např. i o tom, kdo zdědil po dědečkovi hudební talent nebo kam se poděla
kuchařka po prababičce ;-)
(RG)

U každého pacienta s EB je velmi důležité přesně znát
chyby, které právě u něj nemoc způsobují. Genetická

Vážení a milí příbuzní,
ve vaší rodině se narodil pacient s vážnou dědičnou nemocí Epidermolysis bullosa congenita, někdy označovanou jako nemoc motýlích křídel. Tato nemoc je geneticky podmíněna a mohla by se vyskytnout
i u dalších dětí v příbuzenstvu. Riziko vzniku nemoci může odhalit preventivní genetické vyšetření. Jedná

se o krátkou konzultaci a odběr krve, který nemusí být na lačno.

Pokud máte o vyšetření zájem nebo chcete získat více informací, můžete se obrátit na klinického genetika
EB Centra FN Brno.

S přátelským pozdravem

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Oddělení lékařské genetiky FN Brno
Dětská nemocnice – Černopolní 9
61300 Brno
Telefon: 532 234 490
Email: Gaillyova.Renata@fnbrno.cz

DEBRA ČR: Mohlo by Vás zajímat…
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Veřejná sbírka v roce 2017
DEBRA ČR organizuje veřejnou sbírku ve prospěch jednotlivých lidí žijících s EB. Peníze z transparentního účtu
jsou využívány převážně k zakoupení pomůcek a věcí, které potřebují konkrétní pacienti. V roce 2017 bylo
podpořeno 132 žádostí, 4 byly zamítnuté. V tabulce níže naleznete podrobný výčet všech výdajů i příjmů loňského roku.
Jedním ze základních cílů naší
organizace je přímá podpora lidí
s nemocí motýlích křídel. K tomu
slouží tzv. veřejná sbírka. Tu má
DEBRA ČR Krajským úřadem
v Brně schválenou na dobu neurčitou (dle zákona č. 117/2001
Sb.). Každý rok Krajský úřad podrobně kontroluje, zda čerpání ze
sbírky splňuje všechny zákonné
náležitosti a všechna pravidla
sbírky. Ta je možné najít na webu
www.debra.cz v sekci Dokumenty. Účet veřejné sbírky je transparentní a finanční tok lze sledovat na webových stránkách
Raiffeisenbank.

PŘÍJMY A VÝDAJE VEŘEJNÉ SBÍRKY
1. 1. - 31. 12. 2017
částka v Kč počet žádostí
Ošetřovací materiál a podpora zdraví

974 655,57 Kč

104

Ozdravné pobyty pacientů s EB

184 479,16 Kč

10

Podpora vzdělání pacientů s EB

4 950,00 Kč

1

79 173,00 Kč

12

141 171,04 Kč

5

Jiné žádosti pacientů s EB
Podpora EB Centra ČR
Psychologické a nutriční poradenství
Zelená a pevná linka
Věcné dary - ošetřovací materiál

36 900,00 Kč
4 439,36 Kč
13 326,36 Kč

Bankovní poplatky

1 235,36 Kč

Zamítnuté žádosti
CELKOVÉ VÝDAJE

1 440 329,85 Kč

4
136

V loňském roce bylo na účet veřejné sbírky přijato 1.460 jednotPřijaté příspěvky
1 498 807,70 Kč
livých darů, které tvoří celkový
příjem sbírky 1.541.587,20 Kč.
Fórum dárců - přijaté DMS
42 779,50 Kč
Tato částka převyšuje výdaje sbírCELKOVÉ PŘÍJMY
1 541 587,20
ky o 100.000 Kč. Tento trend je
velmi pozitivní a umožňuje udržovat kontinuitu v podpoře lidí s nemocí motýlích křídel. K zařazení do veřejné sbírky stačí klientům DEBRA ČR
vyplnit jednoduchou písemnou žádost, kterou lze poVětšinu dárců tvoří tzv. individuální dárci, tedy jednot- slat mailem, poštou nebo předat pracovnicím DEBRY
livci, kteří chtějí podpořit dobrou věc. Další skupinou při osobním setkání. Žádost následně posuzuje odborjsou tzv. firemní dárci. Velmi příznivou zprávou je, že ná komise.
mnozí dárci přispívají opakovaně. Přesně je to 126
opakujících se plateb, přičemž nejčastější opakující se Z veřejné sbírky jsou podporovány žádosti z těchto
částka je 100 Kč. Průměrná výše daru pak činí 1.058 oblastí:
Kč. Veškeré příspěvky na veřejnou sbírku jsou odpoči1. Ošetřovací materiál, doplňková strava
tatelné z daní.
či zdravotní pomůcky
Oblíbeným způsobem darování jsou také dárcovské
2.
Podpora zdraví
SMS, tzv. DMSky. Ty od jara loňského roku mají po
3. Podpora vzdělávání
třinácti letech od svého vzniku novou podobu, která
4. Ostatní pomůcky
umožňuje dárcům posílat DMSky ve více cenových
hladinách. Kromě klasických 30 Kč, také DMS šedesáti5. Podpora Klinického EB Centra
korunové a devadesátikorunové.
6. Projekty DEBRA ČR, z.ú.
„Jsme velmi rádi, že finanční dary na účtu veřejné sbír7. Výzkum léčby pacientů s EB
ky stále přibývají,“ uvedla koordinátorka veřejné sbírky
Pavlína Ježková a vyzývá klienty DEBRA ČR: „Veřejné Za ošetřovací materiály a podporu zdraví pacientů byl
sbírka je určena všem pacientům s EB bez rozdílu. Ne- v loňském roce vynaložen téměř 1 milion korun, tedy
bojte se tedy podat si žádost o čerpání z těchto pro- více než dvě třetiny celkových výdajů. Další velmi podstředků. Pokud byste potřebovali pomoc s vyplněním statnou kategorií je podpora výzkumu léčby pacientů
nebo se zkrátka chtěli poradit, neváhejte se mi ozvat.“ s EB. Do této oblasti vkládá DEBRA ČR velké naděje a je
Kontakt na koordinátorku sbírky je 773 682 299, připravena věnovat i potřebné finanční prostředky.
pavlina.jezkova@debra-cz.org.
(AG, PJ)

DEBRA ČR: Mohlo by Vás zajímat…
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Proč není DEBRA ČR nadace…
V naší organizaci se velice často setkáváme s tím, že nás média či např. někteří firemní dárci nazývají
„nadace DEBRA“, souvisí to zřejmě s povědomím, že pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel mimo jiné
také přímou finanční podporou. Velice si vážíme každého daru, podpory či zmínky o naší organizaci, i když
třeba není vždy zcela přesná, přesto si dovolíme pár slov na toto téma.
DEBRA ČR vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení
podporující lidi se vzácným kožním puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (dále EB).
V roce 2014 byla DEBRA ČR transformována dle nového občanského zákoníku na tzv. „zapsaný ústav“.
„Ústav“ upravuje § 402 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jsme založeni za účelem provozování společensky užitečné činnosti. Zisk může ústav
použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen
a k úhradě nákladů na vlastní správu. Název organizace musí obsahovat „zapsaný ústav“( postačí však zkratka z.ú.), což vysvětluje ta záhadná písmena v názvu
DEBRY :-).
Podle některých výkladů zákona se jedná o nejvhodnější právní formu pro poskytování sociálních služeb
pro určitou cílovou skupinu. DEBRA ČR poskytuje lidem s EB a jejich rodinám odborné sociální poradenství, nutriční a psychologickou péči. Pořádáme výroční
konference, ozdravné pobyty. Podporujeme konkrétní
pacienty s EB prostřednictvím veřejné sbírky. Organizujeme benefiční akce a spolu s naší patronkou herečkou a zpěvačkou Jitkou Čvančarovou realizujeme také
osvětový projekt o nemoci motýlích křídel, v rámci

kterého vzniklo 8 nádherných kalendářů.
Naproti tomu nadace je upravena § 306 a následujícími Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nadace je založena k trvalé službě užitečného účelu společensky
nebo hospodářsky. Většinou jde o finanční podporu
určitého okruhu osob. Před vznikem nadace je povinnost učinit vklad v minimální výši 500.000 Kč a tuto
částku je nutné minimálně udržovat jako tzv. „nadační
jistinu“. V názvu organizace se musí dle NOZ vyskytovat přímo název „nadace“, případně „nadační fond“
dle § 394.
DEBRA ČR poskytuje lidem s EB širokou škálu služeb,
která není zaměřena pouze na finanční a materiální
pomoc. Úzce spolupracujeme s EB Centrem ČR a podílíme se také na Klinické studii mezenchymálních buněk, které v budoucnu mohou pomoci lidem s EB. Náš
záběr je tedy mnohem širší. Jsme moc rádi, že tu můžeme pro lidi s EB a jejich rodiny být a že dárci, podporovatelé a média, pomáhají spolu s námi lidem s EB,
aby prožili co nejvíce a trpěli přitom co nejméně.
(LM)

Velký krok pro pacienty se vzácnými nemocemi! Malý krok pro lidstvo?
Na světě existují tisíce nemocí, kterými však trpí jen malé množství pacientů. Ti pak narážejí na problémy už
při hledání správné diagnózy. Na to často navazuje nezájem zdravotních pojišťoven či výzkumných týmů, ale
i neinformovanost veřejnosti o existenci těchto chorob. Díky dlouholeté práci pacientských organizací i vzniku specializovaných center péče o nemocné se pomalu ručička na pomyslných vahách obrací k lepšímu.
Tato onemocnění, kterými trpí méně než 5 osob
z 10.000, se obecně označují jako vzácná. Jejich mezinárodní den si připomínáme ve velmi VZÁCNÝ den,
tedy 29. února. To bychom ale mohli slavit jen jednou
za 4 roky a to by byla škoda ;-) V Brně jsme proto slavili
Den vzácných onemocnění 1. 3. 2018 v prostorách

Mendelova muzea MU v Brně. Na tomto setkání určeném široké veřejnosti představili výzkumníci, lékaři
i sami pacienti konkrétní příklady pozitivních změn
v této oblasti. Nechyběly ani aktuální novinky ve výzkumu léčby ani životní příběhy lidí se vzácnými nemocemi, jako např. nemoc motýlích křídel, cystická fibróza,
achondroplazie nebo nádorová onemocnění u dětí.
Závěr se nesl v duchu letošní mezinárodní kampaně
„Ukaž, že jsi s námi!“ Návštěvníci akce i přednášející
- pacienti, rodinní příslušníci, lékaři, studenti nebo
prostě ti, kterým není boj za pomoc lidem se vzácným
onemocněním lhostejný – se pomalovali „bojovými
barvami“ a vyrazili do ulic. Hudební kulisu tvořila krásná píseň Jednou se kameny odvalí, s textem Olgy Joklové, která zemřela v roce 2015 na nemoc motýlích
křídel.
(AG)

Osvětová kampaň DEBRA ČR na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
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VIII. ročník osvětové kampaně DEBRA ČR přinesl 700.000 Kč
Osvětová kampaň DEBRA ČR už osmý rok pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o tzv. nemoci motýlích křídel. Díky prodeji kalendářů na rok 2018 a podpoře partnerů se podařilo získat více než 700.000 Kč na kofinancování projektů pro klienty DEBRA ČR.
To v praxi umožní udržet aktivity, jako jsou odborné
sociální poradenství, péče nutričního terapeuta, konání výroční konference či ozdravných pobytů. Důležitá
je také podpora projektů, které jsou pro pomoc pacientům velmi podstatné, ovšem je komplikované sehnat na ně dostatek prostředků. Jedná se hlavně
o mezinárodní spolupráci v rámci DEBRA International
(sdílení informací, společné osvětové a fundraisingové
aktivity) a dále v rámci EB Clinet, což je fórum odborníků, díky němuž můžeme v ČR postupovat stejnými
metodami v péči o pacienty s EB jako v nejvyspělejších
státech světa.
To že kalendář DEBRA 2018 nese také silné sdělení,
které pomáhá zvyšovat povědomí o nemoci motýlích

křídel, dokládá i ocenění v soutěži KALENDÁŘ ROKU.
Ze slavnostního udílení si náš kalendář odnes 1. místo
v kategorii Vyjádření sociální role. Toto ocenění patří
všem, kteří se na kalendáři podíleli a my jim za to
mnohokrát děkujeme!
V listopadu uplynulého roku, v návaznosti na zahájení
prodeje kalendářů, odvysílala Česká televize charitativní spot, který čerpá z „pichlavé“ kampaně DEBRA International. Spot vidělo cca 5 mil. diváků. Tím se kampaň začala posouvat novým směrem, tak aby mohly
navázat nové aktivity, které DEBRA připravuje na rok
2018.
(AG)

Osvěta o EB po kalendáři
DEBRA ČR opouští po 8 letech koncept osvětových kalendářů, což byla pro mnohé skutečnost lehce šokující,
ale pro nás a pro všechny tvůrce to bylo rozhodnutí zcela přirozené a více než na místě. Mnozí se ptali, co
bude DEBRA po kalendáři dělat dál. Tak nějak se asi od nás očekává, že budeme po skvělém a úspěšném kalendáři pokračovat něčím neméně skvělým a úspěšným :-)

Liběna Rochová a MUSA se setkávali a setkávají s EB pacienty velmi často.
Jejich osobní nasazení pro pomoc lidem s nemocí motýlích křídel je obrovské.

Tak asi budeme… ;-) Ve spolupráci se špičkovými umělci totiž připravujeme uvedení nové koncepce osvětového projektu. Spolu s oděvní designérkou Liběnou
Rochovou a výtvarným umělcem Lukášem Musilem
(alias Musou) připravujeme produkt, jehož propagací
budeme šířit osvětu o nemoci motýlích křídel a prodejem získávat prostředky na podporu pacientů s touto
nemocí. Podobně jako to bylo s kalendáři.

střednictvím kvalitního a atraktivního produktu snažíme sdělovat informaci o existenci a problematice života s nemocí motýlích křídel a pro naše milé pacienty
získávat podporu a pomoc. A to nejen finanční. Často
je důležitější vědomí, že nejsou vyřazeni ze společnosti, že je ostatní lidé respektují a přistupují k nim rovnoprávně. A s touto myšlenkou se pouštíme na novou
cestu, která se snad nestane tenkým ledem.

Typickým rysem našich kampaní zůstává to, že se pro-

(MH)

OHLÉDNUTÍ: Děkujeme za podporu Motýlků
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Jsem kým jsem
Díky osvětové kampani získala DEBRA ČR řadu příznivců, kteří i „mimo kalendář“ šíří osvětu o EB a snaží se
pomoci Motýlkům. Jedním z nich je i MUSA, skvělý výtvarník, který se nedávno zapojil do projektu Jsem kým
jsem. Celý projekt je založený na velmi výjimečné myšlence a přátelství fotografky Barbory Jelínkové Navrátilové a módní návrhářky Michaely Skuhravé, které jsou autorkami celého projektu.
Společně nafotili řadu osobností. Každá fotografovaná osobnost si
zvolila cíl směrovaných peněz zcela individuálně a nám je velkou ctí,
že Lukáš MUSA Musil si zvolil pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. Část výtěžku tedy poputuje organizaci DEBRA ČR. Každá osobnost si napsala na tričko své motto, vyjádření o sobě samém. Lukáš
si zvolil haiku, které napsal před několika lety pro Olgu, pacientku s
nemocí motýlích křídel, se kterou si byl velmi blízký.

"Tam v říši křehkosti, v tvém bohatství"
Originál tohoto trička byl vydražen v rámci charitativního večera
v Bibloo Concept Store v OD Kotva. Tričko s fotografií Lukáše MUSY
bylo vydraženo za úžasných 10.000 Kč a tato celá částka byla zaslána na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel!
Vy si nyní můžete koupit trička od návrhářky Michaely Skuhravé
s Lukášovou tváří a haiku. Cena trika je ročník fotografované osobnosti, kde část výtěžku směřuje vybrané pomoci (v tomto případě
tedy organizaci DEBRA ČR), další část na nadační fond Nejen Srdcem, na pomoc opuštěným psům. Můžete je zakoupit v Bibloo Concept Store v OD Kotva nebo na http://skuhravamichaela.com/store
Moc děkujeme oběma dámám za tento krásný projekt, Lukášovi
za to, že stále myslí na "Motýlky" a vám všem, kteří pomáháte lidem s nemocí motýlích křídel spolu s námi!

(AG)

Folkový večer na podporu motýlích křídel
Tři folkové kapely se rozhodly podpořit pacienty s nemocí motýlích křídel benefičním koncertem. Ten se
uskutečnil 14. února 2018 v Sále Břetislava Bakaly v Brně. Jeho výtěžek pro pacienty s nemocí motýlích křídel činí krásných 11.587 Kč. Moc si toho vážíme!!!
Srdečně děkujeme všem
účinkujícím z kapel Bounty,
Tony Joch & přátelé
a Přístav. Děkujeme také
všem divákům, kteří přispěli nejen vstupným, ale i příspěvky do kasičky veřejné
sbírky. V neposlední řadě
děkujeme všem partnerům
večera a především organizátorům, jmenovitě bychom rádi poděkovali panu
Habrdovi z kapely Bounty
a panu Vavříkovi z TIC Brno.

(AG)

OHLÉDNUTÍ: Děkujeme za podporu Motýlků

Březen č. 1/ 2018

Zaměstnanecká sbírka v HARTMANNU
Se společností HARTMANN RICO spolupracuje DEBRA ČR už sedmým rokem. Vedení společnosti i její zaměstnanci vymýšlejí každoročně společně s DEBROU ČR způsoby, jak nejlépe pacientům pomoci.
Před Vánoci v roce 2017 se zaměstnanci rozhodli pomoci "Motýlkům" formou zaměstnanecké sbírky. Výrobní část společnosti sídlící ve Veverské Bítýšce získala z prodeje vánočního punče na podporu pacientů
krásných 17.565 Kč a kancelářská část společnosti

z Londýnského náměstí v Brně doplnila výtěžek o krásných 6.790 Kč z vánočního pečení.
Celkový výtěžek ve výši 24.355 Kč bude využit na dofinancování dětských programů na výroční konferenci
a ozdravném pobytu v roce 2018. Děkujeme!
(LM)

Můj vysněný dárek
Tamara Klusová se rozhodla požádat své přátele o netradiční narozeninový dárek - o podporu lidí s nemocí
motýlích křídel.
"Moje milovaná rodino a přátelé. Mým největším naro- na portálu Darujspravně.cz.
zeninovým přáním ke 30tinám je pomoc lidem s nemo- V den Tamařiných narozenin bylo na kontě této sbírky
cí motýlích křídel. Protože dva 'motýlky' osobně znám, 130.000 Kč! Na této částce se však sbírka ještě zdaleka
vím, jak těžký život s tímhle onemocněním je a co nezastavila a vyšplhala se na 155.604 Kč!!! Ze srdce
všechno s sebou péče o motýlí pacienty nese. Spojme děkujeme Tamaře Klusové za nádherné rozhodnutí
prosím svá srdce a pomozme motýlkům létat," uvedla podpořit "Motýlky"! Obrovské poděkování patří všem,
Tamara v textu speciálně založené sbírky kteří touto cestou přispěli!
(AG)
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