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Milí čtenáři,
v zářijovém čísle DEBRA ČR Novin je pro Vás připravena spousta informací o akcích, které v uplynulém čtvrtroce proběhly,
ale i o tom, co nás v nejbližší době čeká. Například to bude nový ročník osvětové kampaně o životě s nemocí motýlích křídel 12 plus 12. Věříme, že sledujete také naše webové stránky www.debra.cz a facebookovou stránku DEBRRA ČR i 12 plus
12, kde najdete nejčerstvější novinky z dění v naší organizaci, která již 10 let pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel a jejich
rodinám prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu!
Váš tým DEBRA ČR

DEBRA ČR se mění z občanského sdružení na zapsaný ústav
Dne 27. 7. 2014 v Lesním zátiší Vojtěchov zasedala valná hromada o.s. DEBRA CR. Zasedání valné hromady bylo
prohlášeno za usnášeníschopné.
Ředitelka DEBRA ČR Alice Brychtová předložila návrh znění Rozhodnutí o transformaci občanské sdružení (o.s.)
DEBRA ČR na zapsaný ústav (z.ú.) DEBRA ČR, který připravovala JUDr. Deverová, na základě doporučení a schválení členů
správní rady.
Rozhodnutí o transformaci o.s. DEBRA ČR na z.ú. DEBRA ČR bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů valné hromady, kteří se účastnili tohoto
zasedání, popř. předali plnou moc.
V současné době jsou veškeré potřebné dokumenty předány JUDr.
Deverové, jež nás bude zastupovat u Rejstříkového soudu, kam bude Rozhodnutí o transformaci podáno ke schválení.
O dalším vývoji vás budeme všechny informovat na www stránkách
organizace.
(AB)

12 plus 12 – poslání 5. ročníku osvětová kampaň o životě s nemocí motýlích křídel
Osvětová kampaň 12 plus 12, kterou DEBRA ČR spolu se svou patronkou Jitkou Čvančarovou
realizuje již 5 let, je tvořena převážně edicí kalendářů a diářů, dále pak výstavou fotografií a navazujícími
aktivitami. Spolupracujeme s několika novináři,
kteří vždy s radostí informují o našich aktivitách,
dělají rozhovory s lidmi s EB.
Klíčovou aktivitou je vydání kalendářů a diářů. Letos jsme si i
přes veškerá organizační úskalí docela pospíšili a kalendář je hotový.
Distribuovat ho začneme na začátku října a je naším cílem prodat do
konce roku co možná nejvíce výtisků. Křest kalendáře se pak uskuteční
na přelomu října a listopadu v Praze za účasti osobností, které se na
jeho vzniku podílely. Podrobné informace o křtu kalendáře naleznete
na našich webových stránkách www.debra.cz, www.12plus12.cz.
Tématem kalendáře je motýl – jako symbol onemocnění EB,
tzv. nemoci motýlích křídel. Příroda se hemží různými druhy motýlů,
ani „naši motýlci“, pacienti s EB, nejsou všichni stejní. Pestrost a neopakovatelnost pojetí motýla ve fotografiích 12 plus 12 zajistila spolupráce s umělci různých oborů – grafiky, designéry, ilustrátory, šperkaři,
módními tvůrci, tatéry. Protagonisty fotografií pak jsou čeští populární
umělci – Tereza Voříšková, Dan Bárta, Eva Josefíková, Anna Linhartová,
Jakub Kohák, Vica Kerekeš, Terezie Kovalová, Barbora Poláková, Kateřina Winterová, Jana Plodková. Na jedné fotografii spolu tančí Nataša
Novotná, Adéla Pollertová a Pavla Kratochvílová. Kalendář zahajuje
fotografie Jitky Čvančarové, která rovněž zdobí i titulní stranu. Spolu s
Jitkou se do letošního kalendáře nechala za všechny nemocné s EB
vyfotografovat Olga Joklová.
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Autorkou fotografií i celého konceptu je Lucie Robinson, která s námi na kalendáři spolupracovala již počtvrté. Ke
každé fotografii přísluší titulek, který její obsah podtrhuje.
Kalendář jsme pojali jako poctu lidem s nemocí motýlích křídel. Chceme dát najevo, jak moc si vážíme jejich odhodlání, síly a bojovnosti. Každý den usilujeme o to, aby lidé s EB měli život jednodušší. Snažíme se ze všech sil, aby i ostatní
lidé, aby vlastně celá společnost otevřela oči a začala vnímat, že žít s nemocí motýlích křídel není ani zdaleka taková romantika, jak se z označení onemocnění může zdát. Že to vyžaduje dennodenní dril, odříkání, překonávání jakýchkoli překážek.
Při otevření očí je možné vidět, že úplně každý může pomoci – pochopením, vlídností, úsměvem. Chceme, aby lidé na chvíli
přestali myslet sami na sebe a začali přemítat o tom, jak se v životě cítí třeba lidé – děti i dospělí, kteří neprožijí jediný den
bez bolesti.
Toto je naším současným posláním a věříme, že se nám společnými silami podaří posunout vědomí o EB a o životě
s ním do roviny pozitivního přístupu a laskavého přijetí.
Jak již bylo uvedeno v červnovém vydání DEBRA ČR Novin, výstava 12 plus 12 nebude tentokrát tvořena fotkami
z kalendáře, ale portréty pacientů s EB, jejichž autorem je fotograf Jiří Langpaul.

Adéla Pollertová
Jakub POLANKA

Jana Plodková
Mario WILD

Aby se dokázali vzepnout
k (nad)lidským výkonům,
sami se obléknout, najíst či
učesat, je život lidí
s nemocí motýlích křídel
dennodenním drilem a
sebezapřením.

Ve své něžné náruči chrání
rodiče své „motýlky“
před švy oblečení, velkými
sousty i vlastním pohlazením.

Kalendář

350 x 490 mm

* cena 500 Kč (pro pacienty s EB za poloviční cenu)

Blok s kalendáriem

A5

* cena 200 Kč (pro pacienty s EB za poloviční cenu)

Objednávat můžete už nyní v dobročinném eshopu: http://www.12plus12.cz/cs/dobrocinny-eshop/order/
(MH)

DEBRA ČR na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě představila nemoc motýlích křídel originálně
Dny lidí dobré vůle letos podpořily mj. i pacienty s nemocí motýlích křídel. Těm a dalším dvěma organizacím byl
věnován páteční charitativní koncert na Velehradě. Návštěvníci však mohli podat lidem trpícím tímto bolestivým onemocněním pomocnou ruku i jinak. Návštěvou výstavy fotografií či koupí kávy v originální Ostnaté kolokavárně.
Charitativní organizace DEBRA ČR pomáhá již přes deset let lidem, kteří se
narodili s kůží tak křehkou, že jim i obyčejný dotek může způsobit velmi bolestivá
zranění. Jako jeden ze tří vybraných prospěšných projektů se letos prezentovala
návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle. Aby přiblížila veřejnosti svět svých pacientů,
připravila tak DEBRA na Velehradě výstavu velkoformátových fotografií dvanácti
českých osobností, které jsou součástí osvětové kampaně 12 plus 12. A také netradiční pojízdnou Ostnatou kavárnu.
Návštěvníkům Velehradu byla výstava fotografií přístupná ve Stojanově
gymnáziu celý červenec. Pro ty, kteří se při Dnech lidí dobré vůle rozhodli pacienty s nemocí motýlích křídel podpořit i finančně, připravila DEBRA originální možnost. Zakoupením skvělé kávy v originální Ostnaté kolokavárně.
„Kavárnu jsme zvolili proto, že chceme i těm lidem, kteří se rozhodnou
naše pacienty podpořit, něco vracet. A šálek dobré kávy, myslím, vzpruží každého,“ říká ředitelka DEBRA ČR Alice Brychtová a dodává: „Navíc je naše kavárnička
na kolech, což souvisí i s povahou nemoci motýlích křídel. Kola jsou totiž pro lidi,
kteří jí trpí, druhé nohy. I obyčejná chůze je pro ně často nesmírně bolestivá. Kavárna je proto obehnána symbolickými ostny, které odkazují na nebezpečí, jež na
pacienty číhá i tam, kde by je zdraví lidé vůbec nečekali.“
Výtěžek určený na podporu prospěšných projektů byl rozdělen mezi tři
organizace a byl složen z příspěvků dárců a z dárcovských DMS, které mohli lidé
zasílat i během přímého televizního přenosu Koncertu lidí dobré vůle. Pro podporu pacientů s EB získala DEBRA ČR na Velehradě 250 000 Kč.
(MH)
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Ozdravný pobyt potření ve Lesním zátiší Vojtěchov
Přelom prázdnin 2014 patřil tradičnímu tuzemskému ozdravnému pobytu DEBRA ČR. Letos již po třetí jsme strávili pohodový týden v Lesním zátiší
Vojtěchov nedaleko Nového Města na Moravě.
Pobytu od 26. července do 1. srpna se zúčastnilo celkem 21 pacientů
s nemocí motýlích křídel a dalších 33 účastníků z řad jejich rodin a blízkých.
Pro nejmladší účastníky byla připravena řada zábavných i poučných her
v duchu pirátské výpravy za pokladem. Malí piráti soutěžili o „šperky a drahé
kamení“, projevovali svou šikovnost i odvahu. Naučili se ale také pod vedením
nutriční terapeutky vyrábět „pirátské nápoj“ plný vitamínů, které pomáhají
lépe hojit rány na kůži EB pacientů i mnoho jiného. Ani dospělí však nebyli
ochuzeni o pestrý program.
K nejzajímavějším patřilo úterní povídání o ústní hygieně určené pro malé i velké. Úvodního slova se ujal MUDr. Jan
Vokurka z Oddělení parodontologie Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty MU. Spolu se
svými kolegyněmi se pak individuálně věnovali všem zájemcům. Díky firmám Curaden (produkty Curaprox - kartáčky, mezizubní kartáčky), Johnson and Johnson (produkty Listerine - ústní vody, Reach - zubní nitě), Colgate (produkty Elmex, Meridol a Colgate - kartáčky a pasty) a Profimed (produkty WaterPik - ústní sprcha, Te-Pe - kartáčky, GUM - mezizubní kartáčky)
si mohli všichni odnést také vzorky výrobků v hodnotě okolo 87 000 Kč, které jim pomohou v péči o zdravé zuby.
Novinky z oblasti ošetřování kůže s EB přijela představit dermatoložka EB Centra Ing. MUDr. Jana Kýrová.
O svých výrobcích pro poraněnou kůži nám přišli popovídat zástupci firmy Mölnlycke Health Care, kteří s sebou přivezli dětem také loutkové divadlo a žonglovací dílnu.
Věcným darem pro pacienty s EB přispěla také společnost For life. Pacienti na pobytu obdrželi 20 kusů 2Derm krémů.
Tento hojivý krém pomáhá našim pacientům při ošetření kůže.
Srdečně děkujeme všem za milou spolupráci a náklonnost našim motýlkům.
Ozdravný pobyt šitý na míru pacientům s nemocí motýlích křídel a jejich specifickým potřebám proběhl letos díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti Bosped, Jurys
Inn Prague, restauraci Italo a také díky individuálním dárcům.
Celý týden se nám příjemně vydařil, pirátský poklad byl
nalezen a my se již všichni těšíme na setkání opět za rok!
(AG)

Změna termínu benefičního golfového turnaje na Kořenci
Na sobotu 26. září byl naplánován benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla. Vzhledem k deštivému počasí
jsme se rozhodli turnaj přesunout na náhradní termín 26. října 2014 a věříme, že tentokrát se již vše vydaří a turnaj přinese
radost všem účastníkům i tolik potřebnou podporu pacientům s nemocí motýlích křídel.
Přihlášeným hráčům děkujeme za pochopení. Vy, kteří jste se ještě nepřihlásili, máte nyní novou šanci tak učinit
na adrese: alice.brychtova@debra-cz.org Těšíme se na vás!
(AG)
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Mezinárodní konference DEBRA International 2014

Mezinárodní kongres je určen vzdělávání v oblasti pokroků léčby a předávání si informací jednotlivých zástupců
DEBRA organizací z více než 48 zemí po celém světě.
Letošní mezinárodní DEBRA kongres pořádala ve dnech 19. – 21. září 2014 země Francie. Vše se odehrávalo v Paříži,
městě s okouzlující architekturou, kulinářskými požitky a především neopakovatelnou atmosférou. Na cestu za sdílením
společné problematiky o EB se za tým DEBRA ČR a EB Centra ČR vydala Alice Brychtová, DiS., ředitelka organizace DEBRA
ČR, Mgr. Lada Dlapková, sociální pracovnice, prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., genetik a MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.,
plastický chirurg. Z profesního zájmu o EB a na vlastní náklady naši skupinu doplnila Mgr. Hana Holišová, nutriční terapeutka. Kongres se konal pod vedením profesora Fulvio Mavilio, který je odborník a průkopník v oblasti genové terapie a výzkumu kmenových buněk.
V pátek 19. září byl EB program oficiálně zahájen a věnován přednáškám z genetiky, péče o chrup, molekulární diagnostiky, klinické podpoře, ale také třeba fóru na téma výživa u pacientů s EB aj. Odpoledne byla možnost navštívit Ústav
IMAGINE - jedinečný institut, který provádí výzkumy s cílem lépe porozumět genetickému onemocnění. Následující den byl
zaměřen klinicky na genovou terapii, dynamické ortézy, fórum ohledně fundraisingu a komunikace aj. Nedělní program byl
věnován přednáškám, diskuzím a vzájemnému sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi DEBRA z celého světa.
Vzhledem k bohatosti témat, která byla na kongrese prezentována, si každý účastník našel svoji parketu. Ředitelka Alice
Brychtová naši organizaci DEBRA ČR prezentovala na wokrshopu s tématem osvěty a fundraisingu, kde představila aktuální
dění projektu 12 plus 12.
Pobyt v Paříži byl naplňující svým posláním, ale také svojí atmosférou a pohostinností tohoto nádherného metropolitního města. Četnost krásných památek a zdejší kultura nám vtiskla nezapomenutelné zážitky. Již nezbývá než znovu poděkovat za tento perfektně připravený kongres a začít se těšit na další, který se příští rok uskuteční v Londýně.
(LD)

„Křídla motýlí“ na návsi v Dolních Dunajovicích
V sobotu 20. září 2014 se v obci Dolní Dunajovice konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje historicky
první ročník dolnodunajovického rejdění a benefičního koncertu „Křídla motýlí“, jehož výtěžek podpořil charitativní organizaci DEBRA ČR.
Počasí bylo jako aprílové. Během dne slunce vystřídala
jedna bouřka za druhou a pořadatelé se nešťastně dívali
k nebi. Nakonec to však vypadalo, že si počasí v Dolních Dunajovicích přece jen někdo objednal. Se začátkem koncertu déšť
ustal a nic nebránilo jeho pohodovému průběhu.
Moderátorka Markéta Mayerová měla velkou radost,
že v hledišti vidí tolik diváků a hned na začátku přivítala starostu Dolních Dunajovic Josefa Hasníka, zástupkyni DEBRA ČR
Anitu Gaillyovou a zpěváka a producenta v jedné osobě Martina France, kteří se s diváky přivítali a koncert mohl už bez
deště začít.
Jako prvním potěšily (a zároveň možná i překvapily)
diváky svým talentem dvě pacientky s nemocí motýlích křídel Kateřina Vlastová a Olga Joklová. Olga zazpívala za doprovodu Katčina saxofonu a jejich procítěný zpěv a bezchybné
tóny sklidily obrovský úspěch.
Pak už vystupoval interpret za interpretem - Sámer Issa, Markéta
Zehrerová, Jiří Zonyga, Petr Bende, Leona Šenková, Thomas Puskailer nebo
trio Holki… Na jevišti se postupně vystřídalo všech jedenáct účinkujících,
včetně Marcely Březinové, Ilony Csákové, Martina France a dua Kamélie.
Mezitím i lidé, kteří jeli okolo jen na kole nebo procházeli, přispívali
na pomoc nemocným s EB a pokračovali dále. Konečná částka darovaná
organizaci DEBRA ČR se nakonec vyšplhala na nádherných 42.000 Kč.
Všem organizátorům, účinkujícím a zejména návštěvníkům mnohokrát děkujeme, že spolu s námi pomáhají lidem s EB prožít co nejvíce a trpět při tom, co nejméně.
(AG)
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STOP bankovním poplatkům!
Jsme velmi potěšeni, že na základě naší žádosti a po dlouhých jednáních jsou oba bankovní účty DEBRA ČR zcela osvobozeny
od poplatků bance.
Jak běžný účet organizace, tak účet veřejné sbírky jsou nyní
vedeny zdarma. Peněžité dary tedy mohou pomáhat lidem s nemocí
motýlích křídel v plné výši.
DEBRA ČR organizuje veřejnou sbírku ve prospěch jednotlivých lidí žijících s EB. Peníze z transparentního účtu jsou využívány k
zakoupení pomůcek a věcí, které potřebují konkrétní pacienti s EB.
Sbírkový účet organizace DEBRA ČR je transparentní. Z běžného účtu
jsou hrazeny veškeré námi nabízené služby pacientům s EB - ozdravné pobyty, konference, poradenství, projekty, zázemí
DEBRA ČR, apod.
(AB)

Nadační fond RAFAEL DĚTEM podporuje pacienty s EB
Organizace DEBRA ČR dostala od RAFAEL DĚTEM, nadační fond nadační
příspěvek ve výši 100 000,- Kč na léčbu nemoci motýlích křídel.
V dubnu 2014 jsme uzavřeli spolupráci s nadačním fondem RAFAEL DĚTEM
a k dnešnímu dni se podařilo díky zhruba 150 dárcům, které zaujaly příběhy lidí s
nemocí motýlích křídel, získat pro tyto nemocné nadační příspěvek ve výši 100
000 Kč.
Tyto peníze budou použity na podporu realizace klinického hodnocení s názvem „Využití mezenchymálních kmenových buněk pro léčbu pacientů s epidermolysis bullosa“. Toto klinické hodnocení se
zabývá zcela novým a unikátním způsobem léčby geneticky podmíněného onemocnění EB. Kmenové buňky izolované od
zdravého dárce mohou dodat tkáním pacienta s EB chybějící kolagen typu VII, zahojit defekty kůže a vést k regeneraci postižených tkání.
Nadační příspěvek pro organizaci DEBRA ČR je určen na úhradu části kupní ceny dlouhodobého hmotného majetku
– zařízení pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových buněk QUANTUM Cell Expansion System, které je nezbytné pro realizaci akademického klinického hodnocení zmíněného výše. Bez zakoupení tohoto přístroje
by klinická studie nebyla možná, přístroj je určen právě pro expanzi kmenových buněk pro diagnózu EB.
RAFAEL DĚTEM, nadační fond bude dál pokračovat v získávání dalších 100 000 Kč do konce roku pro tyto nemocné.
VŠEM DÁRCŮM ZE SRDCE DĚKUJEME!!!!!
(AB)

DEBRA ČR členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Dne 12. června 2014 se DEBRA ČR stala řádným členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).
AVPO ČR je profesionálně fungující asociací, která sdružuje transparentní veřejně prospěšné organizace a poskytuje jim kvalitní všestranný
servis.
Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.
Za účelem naplnění svého poslání vykonává Asociace zejména tyto činnosti:

•

poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům Asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo
neziskovým organizacím,

•
•
•

vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací,
uděluje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a spravuje databázi jejich držitelů,

všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami Asociace.
Dlouhodobým záměrem projektu je posílení transparentnosti a věrohodnosti nestátních neziskových organizací
(NNO) v České republice směrem k veřejnosti, veřejným institucím a podnikatelským subjektům. Doposud v České republice neexistuje systém hodnocení spolehlivosti NNO, který by plnil roli dobrovolného samoregulačního nástroje neziskového
sektoru tak, jak je to běžné v jiných evropských zemích. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) realizuje
projekt na zaplnění tohoto místa v českém prostředí, přičemž hodlá využít zkušenosti partnerských organizací z Německa a
Španělska.
Výjimečnost projektu spočívá v tom, že hodnocení spolehlivosti NNO půjde do hloubky, zároveň však zohlední širší
souvislosti. Cílem je, aby potvrzení spolehlivosti obdržely pouze ty NNO, které splní minimální standardy transparentnosti
nejen na papíře, ale také v běžném provozu.
AVPO ČR tímto projektem reaguje na poptávku členských organizací, které na valné hromadě v roce 2012 vyjádřily
potřebu vzniku hodnotícího systému jako nástroje k posílení jejich transparentnosti. Zájem o podobný nástroj vyjádřily
dalších NNO, které nejsou členy AVPO ČR. Více o AVPO ČR se dočtete na www.avpo.cz
(AG)
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Brněnský HANDMADE nabídne prostor originálním tvůrcům i osvětě nemoci motýlích křídel

VÝSTAVA - prodejní i výrobní MARKET, nekomerční a vytříbené RUČNÍ PRÁCE, uprostřed Brna a v místě k tomu
více než určeném – to vše nabídne Brněnský HANDMADE v RAG GALLERY (donedávna Wannieck gallery) v areálu Vaňkovka od 21. do 23. 11. 2014 v Brně.
Součástí této krásné akce bude také vernisáž a osvětová výstava fotografií 12 plus 12 o životě s nemocí motýlích
křídel. Krom možnosti zakoupení bloků a kalendářů 12 plus 12, připravujeme i ukázku „handmade“ od tvůrců s kůží křehkou jako motýlí křídla. Srdečně Vás zveme a těšíme se na viděnou!
(AG)

Co v kuchařce nenajdete: Pohanka s lesními hříbky
Pohanka
Pohanka se se v poslední době opět dostává na výsluní. Jde o pseudoobilovinu, která nabízí spoustu hodnotných
látek pro naše zdraví. Jednou z nich je rutin, který je velmi prospěšný pro elasticitu cév např. při onemocnění žil či hemeroidech. Dále pohanka obsahuje vícenenasycené mastné kyseliny, z minerálních látek potom zinek, mangan, selen a měď, což
jsou prvky podporující hojení ran. Pohanka neobsahuje lepek, takže je vhodnou potravinou pro celiaky. Pohanku můžou
konzumovat i těhotné ženy.
Léčebný účinek pohanky se projevuje také při žaludečních, vředových či střevních potížích. Navíc díky vysokému
obsahu vlákniny pomáhá předcházet zácpě, což je u pacientů s EB častým problémem.
Pohanka má plno benefitů a určitě stojí za vyzkoušení. Je možné ji připravit jak na slano, tak i na sladko. Na trhu jsou
k dostání i výrobky z pohanky jako jsou pohankové těstoviny, sušenky nebo pohanková mouka, vhodná na přípravu zdravých dezertů.

Na přípravu potřebujeme:
• 2 hrnky pohanky lámanky
• 1 hrnek hříbů nebo žampiónů
• půl cibule
• 1 stroužek česneku
• 1 polévková lžíce nasekaných bylinek (lístky libečku,
celeru a petržele)
• sůl
• pepř
• mletý kmín
• tvrdý sýr na strouhání (Eidam nebo parmazán)

Postup:
Pohanku dobře propláchneme pod tekoucí vodou. Poté dáme pohanku vařit do osolené vody. Podle libosti můžeme
přidat do vroucí vody i půlku bujónu v kostce. Pohanku vaříme cca 15 – 20 minut.
V dalším kastrolu orestujeme na jemno nakrájenou cibuli s hříbky. Vše restujeme do změknutí, ke konci přidáme
špetku mletého kmínu, pepře, prolisováného česneku a nasekaných bylinek.
Nakonec smícháme uvařenou pohanku spolu s hříbkovou směsí. Ještě teplou pohanku s hříbky servírujeme
s nastrouhaným sýrem.
Dobrou chuť :)
(HH)
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ČAVO - SAMI VZÁCNÍ, SPOLU SILNÍ: Parent Project
Tentokrát vám v DEBRA ČR Novinách přiblížíme sdružení na podporu dětí se svalovou (muskulární)
dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD), která stejně jako nemoc motýlích křídel patří mezi vzácná onemocnění. Toto
sdružení založili sami rodiče pacientů, proto nese název Projekt rodičů - Parent Project.
Co je Parent Project?
Parent Project je sdružení rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker (DMD/
BMD). Parent Project byl založen v USA roku 1994. Česká organizace byla v ČR oficiálně zaregistrována v roce
2001. Posláním organizace Parent Project je finanční podpora výzkumu svalových dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní
péče a kvality života pacientů, podpora integrace.
Co je DMD / BMD?
Jedná se o zkratky dvou blízkých a spolu souvisejících genetických nervosvalových onemocnění - DMD (Duchenne
Muscular Dystrophy) / BMD (Becker Muscular Dystrophy) neboli svalová (muskulární) dystrofie Duchenne/Becker.
Svalová dystrofie je široký termín pro označení řady genetických onemocnění, pro které je typické ochabování svalstva. Jejich průběh bývá různorodý. Všechny formy svalových dystrofií můžeme považovat za vzácné, ale Duchennova svalová dystrofie je nejčastější. Její výskyt v populaci je přibližně 1 chlapec na 3000 narozených. Tělo nemocného si neumí
vyrobit bílkovinu dystrofin, bez níž svalstvo nemůže fungovat. A tak svaly ochabují, až přestanou fungovat úplně.
Beckerova svalová dystrofie je mírnější formou DMD (vyskytuje se asi u 1 chlapce z 18 000 narozených). Ačkoliv
obě nemoci v 99,9% postihuje výlučně chlapce, ve vzácných případech můžou onemocnět i děvčata.
První příznaky nemoci se začnou objevovat již velmi brzy. Děti většinou začnou později chodit. V předškolním věku
působí nemotorně a často padají. Mají potíže s chůzí do schodů, vstávání ze země a během. Téměř všechny děti ztrácí
schopnost chůze mezi 7. až 12. rokem. Všechny aktivity, při kterých musí být zapojeny svaly rukou nohou a trupu vyžadují
pomoc. Děti s DMD mají problém se během noci otočit do pohodlnější polohy, proto jim musí rodiče pomoci.
V raném věku dospívání mezi 13. a 19. rokem nebo i dříve jsou zasaženy i svaly dýchací a srdeční. Tyto problémy a
další komplikace bohužel výrazně zkracují délku života nemocných.
DMD se netýká pouze problémů s pohybovým ústrojím. Asi u třetiny chlapců, kteří trpí DMD, se objevují problémy
s učením nebo i poruchy chování. Typické jsou i problémy s řečí a komunikací. Ale manuální dovednosti i vizuální jsou často
znamenité, což vysvětluje, že mnoho chlapců s DMD se stalo velmi dobrými umělci.
Naděje chlapců s DMD a jejich rodin se upínají k výzkumu a novým možnostem v léčbě tohoto vrozeného onemocnění. Společně vytvářejí podrobnou internetovou databázi všech českých nemocných chlapců, kteří pak budou mít
šanci zúčastnit se světových výzkumných programů.
Ze života šestiletého Daniela
Danielovi rodiče se smutnou diagnózu dozvěděli před více než rokem. "Všechno se změnilo během okamžiku," říká
tatínek Pavel. "Závěry pravidelných zdravotních prohlídek byly vždy v pořádku, některým odlišnostem v Danielově tělesném vývoji jsme tehdy nepřikládali význam." Při jedné z prohlídek se však ukázalo, že příčinou chlapcových problémů s
chůzí či rovnováhou je právě svalová dystrofie. Ta nejdřív zasáhne kosterní svalstvo, pak i dýchací a srdeční.
Daniel postupně přestával chodit. Najednou neuměl vylézt na postel, vyjít schody. Každá sebemenší překážka se pro
něj stávala větším a větším problémem, často padal a nedokázal se zvednout.
Běžný den rodiny začíná jako všude jinde probuzením. Danielovi se ale, jak to sám nazval, "budí nožičky o něco déle". Rodiče mu tedy musejí být po ruce při všech ranních aktivitách. Je třeba mu pomoci při oblékání, na záchodě a v koupelně i při snídani. Pak se jede do školy. Ve třídě mu jeden z rodičů vždy připraví všechny pomůcky na lavici. Daniel by je
totiž z aktovky sám těžko vyndával. Pak rodič odchází a Daniel zůstává ve škole sám. Podle učitelek je šikovný, pečlivý a
pozorný. "Děti ho berou úplně normálně, nikdo se mu neposmívá. Naopak mu pomáhají s věcmi. Dřív se někdy dohadovaly, kdo se sveze na jeho vozíku, když ho zrovna nepotřeboval," popisuje maminka.
Po škole čekají Daniela domácí aktivity a terapie. Několikrát týdně jezdí do bazénu, kde s pomocí rodičů plave,
cvičí a učí se správně dýchat. Jednou za dva až tři týdny musí na logopedii, kde mu rozhýbou obličejové svaly. Zhruba ve
stejné frekvenci jezdí na rehabilitaci.
Navzdory nemoci a všem problémům se rodina snaží, aby se Danielův život co nejvíc podobal životu zdravých dětí.
Rodiče mu nenápadně usnadňují činnosti,které jsou pro zdravé děti samozřejmé,a podporují ho ve všem, z čeho má radost.
www.parentproject.cz
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL.
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