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OHLÉDNUTÍ za uplynulým rokem v DEBRA ČR
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Milý přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové, členové DEBRA rodiny,
již po dvanácté je nám ctí vám všem jménem charitativní organizace DEBRA ČR popřát poklidné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok 2016.
Ohlédnutí se za
rokem 2015 mne naplňuje smíšenými pocity radosti, pýchy a bohužel i
smutku. Tato směs prožitků a událostí roku
2015 činí naši charitativní organizaci velmi silnou
a spolehlivou! Veškeré
nabité zkušenosti, které
nám přinesl rok 2015,
jsme zvládli se ctí, úsměvem a to díky všem členům, přátelům, spolupracovníkům, dárcům,
podporovatelům a kolegům. Zejména díky pozitivnímu přístupu našich
pacientů a jejich rodinných příslušníků.
Rok 2015 přinesl mnoho změn. Rozloučili jsme se bohužel se dvěma „motýlky“, kteří byli součástí
DEBRA rodiny od samého začátku založení organizace. Díky změnám občanského zákoníky nás přestal
podporovat Úřad vlády, přesto jsme udrželi stávající kvalitu veškerých poskytovaných služeb a realizovaných projektů pro lidi s nemocí motýlích křídel. Získali jsme nové podporovatele a dárce, dobrovolníky,
partnery a další důležité členy, bez kterých by naše pomoc lidem s nemocí motýlích křídel nesklízela své
úspěchy a pozitivní výsledky. Od června byl náš čtyřčlenný tým oslaben o jednoho člena, avšak z velmi
šťastného důvodu – očekávání potomka. Štěstí a radostná událost potkala i mne samotnou, proto jsme na
podzim tohoto roku vyhlásili dvě vývěrová řízení na pozici sociální pracovnice a ředitel/ka organizace.
Osvětový projekt 12 plus 12 slaví své 6. výročí. Fotografie, kterými se dotýkáme problematiky konkrétních pacientů s nemocí motýlích křídel, jsou jedinečné, stejně jako všechny významné osobnosti, které
6. ročník podpořili svojí účastí a zájmem o nemocné s EB.
Děti i dospělí, kteří každý den svádí boj s nemocí motýlích křídel, nás učí vnímat a vidět svět jinak.
Jsou pro nás inspirací a jejich síla, odhodlání a chuť k radostnému životu je pro nás všechny hnacím motorem. DĚKUJEME vám všem, kteří jste se stali součástí naší práce, spolupracovníky, kolegy, donátory a přáteli. Díky vám všem můžeme s radostí říci, že i rok 2015 byl pro nás úspěšný. Posunuli jsme se zase o krůček dál na naší cestě v doprovázení a pomáhání lidem s nemocí motýlích křídel!
Velké poděkování patří odborníků Klinického EB Centra za jejich odbornou péči a přátelský přístup
k nemocným s EB.
V neposlední řadě děkujeme naší patronce organizace Jitce Čvančarové,
díky jejím aktivitám, kreativním nápadům již nepatří pojem nemoc motýlích
křídel mezi neznámá onemocnění.
Dovolte mi tu upřímně poděkovat mým kolegyním Magdě Hrudkové,
Anitě Gaillyové a Lindě Rumplíkové za jejich celoroční tvrdou práci, díky které
jsme společně zvládli vše co nám rok 2015 přinesl a byl pro nás úspěšný.
Alice Brychtová, ředitelka organizace
a tým DEBRA ČR

DĚKUJEM VÁM VŠEM, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL!

ROK 2016: Co ná čeká?
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Personální změny k 1. 1. 2016
Jak jsme již psali v minulém čísle DEBRA Novin – Alice Brychtová, ředitelka organizace a Lada Dlapková, sociální pracovnice nastupují na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Z tohoto velmi
šťastného důvodu je po určitou dobu jejich rodičovských povinností zastoupí:

Lucie Marková, DiS. – ředitelka organizace
email: lucie.markova@debra-cz.org

Bc. Pavlína Ježková – sociální pracovnice
email: pavlina.jezkova@debra-cz.org

Po několika letech věnovaných péči o své 2 syny se na pozici
nutriční terapeutky vrací Mgr. Michaela Halbrštátová.
email: nutricni@debra-cz.org
Koordinaci veřejné sbírky bude od nového roku přebírat slečna Ježková. Během zkušební doby však, prosím, směřujte veškeré žádosti, dotazy apod. v kopii také na Anitu Gaillyovou (anita.gaillyova@debra-cz.org).

Plán akcí na rok 2016
8. dubna

Gala večer Motýlí křídla

8.—10. dubna

Konference DEBRA ČR v hotelu Avanti, v Brně

26. června

Benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla, Kořenec

17.—22. července

Ozdravný pobyt ve Vojtěchově

O atraumatickém krytí a objednávání do gastro poradny EB Centra FN Brno
V roce 2016 EB Centrum ČR oslaví 15 let. Z původního čtyřlístku lékařů se multidisciplinární tým
rozrostl na 18 odborníků, který pečuje o děti a dospělé pacienty s EB. Počet Motýlků se
postupně rozrostl z 45 na 280 pacientů! EB Centrum úzce spolupracuje s charitativní organizací DEBRA ČR.
Těším se, že i na DEBRA konferenci bude příležitost jubileum EB Centra připomenout.
Obracím nyní pozornost k atraumatickému krytí velkých rozměrů, jehož předpis je vázán na EB Centrum. Z původních 3 druhů atraumatického krytí se nám podařilo rozšířit sortiment na 6 druhů atraumatického krytí. Poslední přírůstek je KRYTÍ MULTIFUNKČNÍ POLYMEM MAX 20x20 a 5 ks / v 1 balení.

EB Centrum: Střípky pro Motýlky
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V současné době patří mezi tzv. „centrové léky“ předepisované výhradně v EB Centru v Brně
tyto materiály:

Mepitel 20x30

Mepilex Lite 20x50

Mepilex 20x30

Mepilex Transfer 20x50

Polymem v roli

Nově KRYTÍ MULTIFUNKČNÍ POLYMEM MAX 20x20
Spotřeba předepsaného materiálu stoupla od 2013 téměř na trojnásobek, úměrně i k počtu pacientů. V
roce 2013 bylo předepsán materiál za 4 .060 000 Kč, v roce 2015 za 11 miliónů Kč. Vím, že materiál používáte
podle instrukcí, zbytečně jím neplýtváte. Atraumatické krytí má hojivý účinek jen při delším působení na ráně,
to znamená minimálně po 3-4 dnech.
Většina Motýlků si již zvykla, že materiál se objednává měsíc před termínem, kdy lze pojišťovnu požádat
o nový materiál. Má-li Motýlek ještě dostatek materiálu, další se objednává před dobráním zásob. Tyto ošetřovací materiály je možné vyzvednout pouze v lékárně v Dětské nemocnici, FN Brno.
Pacienti s lehkou EB potřebují atraumatické krytí menších rozměrů, a to řeší na doporučení EB Centra
obvodní lékař v místě bydliště.

Jak si zajistit atraumatickému krytí velkých rozměrů?

O krytí se žádá na tel. č. 532 234 533 v pracovní dny mezi 7-8 hodinou.

Volejte měsíc před stanoveným termínem nároku na předpis dalšího krytí.

Požadujte konkrétní množství a typ atraumatického krytí.(Pozor, některé krytí je
baleno po 5 ks a některé po 4 kusech!!).

V ideálním případě slaďte návštěvu v EB Centru s vyzvednutím atraumatického krytí.

Atraumatické krytí Mepilex, MP Lite, MP Transfer, Mepitel eventuálně doručí do místa bydliště Mölnlycke Health Care. Za tuto neocenitelnou pomoc jim velmi děkujeme!

Polymem role a Polymem Max tento servis nemůže poskytnout. Proto prosím nezneužívejte této služby, pokud to lze, spojte návštěvu EB Centra s vyzvednutím materiálu. Doručení
tohoto materiálu pak zůstává na DEBŘE.

Jak se objednat do gastro poradny a k dalším specialistům:
Všichni víme, jak hektická a rychlá je tato doba , tak i lékaři mají mnoho práce a málo času. Snažme se
tedy pro co nejefektivnější postup při objednávání ke specialistům. Pomůže Vám to zajistit vhodnou
návaznost jednotlivých kontrol, které během jednoho dne v EB Centru absolvujete!
„Těžcí pacienti“, u kterých je zapotřebí kontrol u různých specialistů, dostávají v kožní ambulanci
další termín návštěvy, aby se mohli IHNED OBJEDNAT K DALŠÍM SPECIALISTŮM, PODLE DOPORUČENÍ.( gastro
poradna pro děti, pro dospělé, rehabilitace…).
„Lehčí pacienti“, kteří navštěvují jen kožní specialisty jedenkrát za rok či delší dobu, se objednávají telefonicky měsíc před plánovanou kontrolou na tel. č. : 532 234 533 v pracovní dny mezi 7-8 hodinou.
Motýlci, kteří navštěvují gastroenterologickou poradnu paní doktorky Havlíčkové vědí, že ambuluje jeden den v týdnu v pondělí a v poradně neošetřuje jen Motýlky!

Postup při objednání do dětské gastro poradny MUDr. Havlíčkové:

Jakmile máte termín další kožní kontroly, ihned se objednejte k paní MUDr. Havlíčkové (lze i
cestou z kožní ambulance).

Gastro poradna funguje v pondělí od 12:30 do 15:30.

Telefonicky se objednejte v pondělí odpoledne na tel.č.: 532 234 459 .

K návštěvě v gastro ambulanci je NEZBYTNÉ vždy dodat JÍDELNÍČEK!!! Nejlépe poslat jídelníček mailem nutriční terapeutce (nutricni@debra-cz.org) týden před plánovanou kontrolou.

V akutních případech je možné se objednat i na dopolední hodiny v pondělí - můžete volat
buď přímo MUDr. Havlíčkové nebo do kanceláře DEBRA ČR.
Moji milí, vykročme šťastně do nového roku! K větší vzájemné spokojenosti přispějeme, pokud se
nám podaří výše uvedené a dobře myšlené zásady dodržovat.
Prim. MUDr. Hana Bučkova, Ph.D.

12 plus 12: Osvětová kampaň o životě s nemocí motýlích křídel
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Šestý kalendář je na světě
DEBRA ČR vydala v říjnu již šestý
kalendář v řadě, jehož prodejem získává
prostředky na realizaci projektů pro pomoc lidem s EB a jejich rodinám. Zároveň
kalendář slouží jako účinný nástroj pro
šíření osvěty o existenci nemoci motýlích křídel a životě s ní.
Kalendář letos fotila Lucie
Robinson, která s DEBRA ČR
spolupracuje již popáté. Tématem kalendáře jsou střepy, sklo. Jako symbol sice
pevnosti, ale zároveň křehkosti i bolesti. Sklem a
střepy je na fotografiích
symbolicky znázorněna
křehká a zranitelná
kůže lidí s EB.
Do šestého
ročníku se zapojilo
opět 12 významných českých osobností – Barbara Nesvadbová, Tereza Voříšková, Terezie Kovalová, Dara Rolins, Lukáš
MUSA Musil, Simona Krainová, Lucie Vondráčková, Dan Bárta, Adéla Pollertová, Radek Jaroš, Ben Cristovao, Aňa Geislerová.
Titulní stranu zdobí tvář Jitky Čvančarové, autorky celého projektu a patronky DEBRA ČR. Všechny
pacienty letos reprezentuje Markétka Svobodová. Markétka kromě náročného focení točila také spot, který byl nasazen do vysílání České televize.
Kalendář je jedním z nejzajímavějších počinů, které DEBRA ČR v rámci osvěty realizovala. Díky úzké
spolupráci se všemi osobnostmi se zvedla velká vlna podpory i na sociálních sítích a internetu. V letošním
roce jsme zvolili spolupráci s osobnostmi, které jsou velmi zajímavé pro média. A díky tomu, že řada
z osobností přišla podpořit křest kalendáře do Pražské křižovatky 12. 11., bylo několik dní o DEBRA ČR a o
nemoci motýlích křídel slyšet ze všech stran.
O úspěšnou medializaci (PR) se postarala v letošním roce Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize, která s námi spolupracovala již několikrát.
Velkou změnou oproti minulým letům je možnost koupě kalendářů v celé ČR exkluzivně v síti drogérií Rossmann. Touto spoluprací si slibujeme významné zvýšení prodejnosti
kalendářů. A to i přesto, že na eshopu,
který DEBRA ČR spravuje, se letos prodalo 2x více kalendářů, než v loňském
roce, který byl prodejně rekordní.
DEBRA ČR děkuje všem, kteří se
podíleli na vzniku 6. kalendáře a veškerého dění kolem něj. V letošním roce
to bylo více než 40 lidí, kteří přímo zasáhli do tvorby kalendáře.
Děkujeme také partnerům, bez
nichž by vůbec nebylo možné osvětovou činnost realizovat a získávat tak
širokou podporu veřejnosti.
(MH)

Adventní bazary: Rádia pro DEBRA ČR
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Country rádio letos již
podruhé v Praze uspořádalo
bazar na podporu lidí s nemocí
motýlích křídel. Nejen posluchači
Country rádia přinesli spoustu zajímavých věcí, které se následně prodávali. Výtěžek z prodeje je celý věnován DEBRA ČR na veřejnou sbírku, z níž se hradí pomůcky a potřeby konkrétním pacientům s nemocí
motýlích křídel.
Vedle věcí věnovaných do bazaru získalo Country rádio také zcela nový elektrický skútr, který věnovala společnost Europe Easy Energy pro účely bazaru. Aby získaná cena za skútr byla co nejvyšší, byl vydražen. Částka se vyšplhala na 15 000 Kč, což se připočetlo k celkovému výtěžku. Akci podpořila celá řada známých osobností spjatých s Country radiem, jako např. moderátor Jan Macour, Miloň Čepelka z divadla Járy
Cimrmana nebo Honza Vančura a kapela Patrola - Šlapeto.
Výtěžek z 2. ročníku Country bazaru pro motýlí křídla byl celkem 64 100 Kč.
Děkujeme moc Milanu Peškovi z Country rádia a jeho týmu za skvělou práci, empatii a laskavost,
s níž k celé akci přistupují!!!
(MH)

Brněnská rádia se připojují k podpoře lidí s EB
V Brně se inspirovali krásným počinem kolegů z pražského Country rádia - rádio Kiss-Hády, Country rádio, Impuls a Beat rádio uspořádali o 3. adventním víkendu charitativní radioBAZAR v prostorách restaurace Savoy v centru Brna.
Princip akce je jednoduchý. Kdo našel doma nepotřebné hračky, knihy, elektroniku, oblečení, nádobí, dekorace, … mohl donést vše do sídla rádia Kiss-Hády, přímo na místo konání nebo využít dalších sběrných míst v okolních městech. Tyto věci pak byly v Savoyi připraveny pro nové majitele, kteří jejich nákupem podpořili lidi s nemocí motýlích křídel.
Nechyběl ani stánek s kalendáři 12 plus 12 a dalšími drobnostmi, u kterého byly zkušené dEBrovolnice, připravené odpovědět návštěvníkům na dotazy týkající se EB problematiky.
V pondělí jsme od ředitelky regionální pobočky RADIO UNITED Services, paní Pavly Kovaříkové převzali
výtěžek z radioBAZARU, trvajícího od soboty 12. 12. do pondělí 14. 12., který činil krásných 47 608 Kč.
Velmi děkujeme všem dárcům, kteří přinesli
věci k prodeji, všem nakupujícím a především organizátorům ze všech radiových stanic v čele s
promo manažerem Honzou Koleňákem, moderátorům, muzikantům, kteří nakupujícím zpříjemnili
čas strávený v Savoyi, úžasným hostům, kteří se
rozhodli podpořit akci konanou na podporu lidí s
nemocí motýlích křídel—byli mezi nimi Zdeněk
Junák, Marek Ztracený, Radim Fiala, Aleš Zbořil,
Madalena Joao, Petr Gazdík, Petr Švancera, Manšíková 11, Ondřej Blaho a další a další…
(AG)

Black and White: Benefice pro motýlí křídla
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Černá, nebo bílá?
Jedinečné benefiční představení Black and White, které připravila společnost HARTMANN – RICO ve
spolupráci s organizací DEBRA ČR a baletem Národního divadla Brno, okouzlilo 10. listopadu v Mahenově
divadle více než 200 diváků. Na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel se vybralo 194 400 Kč. Výtěžek
navýšila Česká spořitelna o dalších 40 000 Kč.
Výtěžek z benefičního představení, použije DEBRA ČR na přímou pomoc lidem s nemocí motýlích křídel.
Konkrétně na realizaci projektů, díky nimž se pomoc soustřeďuje do míst, kde je nejvíce třeba - terénní služba,
psychologické a výživové poradenství a jiné.
„Velmi si vážíme společnosti HARTMAN
- RICO, která patří mezi naše výjimečné partnery. Jsme velmi poctěni, že se dalším
z významných partnerů DEBRA ČR stalo právě
Národní divadlo Brno. HARTMANN – RICO
společně s NdB ukazují veřejnosti cestu, jak
být společensky prospěšný a rozdávat přitom
radost, předávat pozitivní energii, zanechat v
srdcích jedinečný a silný zážitek," hodnotí benefici ředitelka DEBRA ČR Alice Brychtová.
Divadelní představení, které bylo moderní verzí klasického díla Labutí jezero
s hudbou P. I. Čajkovského, si nenechal ujít ani
generální ředitel HARTMANN – RICO Ľubomír
Páleník: „Velmi mě těší, že jsme se mohli zapojit do tak nádherného projektu, jakým dnešní benefice bezesporu je. Se společností DEBRA spolupracujeme již od
roku 2010 a za tu dobu jsme pacientům s nemocí motýlích křídel darovali více než jeden milion korun. Věříme, že
tyto peníze dobře poslouží a pomohou zlepšit kvalitu života všech lidí, kteří se s tímto onemocněním tak statečně potýkají.“
(AB)

Vánoční recepty z netradičních surovin
Pro výrobu cukroví z netradičních surovin jsem záměrně zvolila batáty (sladké brambory), cizrnu a
chia semínka. A důvod? Tak těch je hned několik. První je ten, že jsou bohatým zdrojem vlákniny, což je
pro pacienty s EB velice potřebná součást potravy. Dalším důvodem je poměrně vysoký obsah bílkovin,
zvláště u cizrny a chia semínek, který je potřebný pro správné hojení ran. A poslední důvod je ten, že ze
surovin, které většina zná jako přílohu k hlavnímu chodu, je možné připravit i něco sladkého. Čtvrtým receptem jsou kokosky s použitím Šmakouna jako bohatého
zdroje bílkovin, o kterém toho
však již bylo řečeno dost.

Batáty neboli sladké
brambory pochází ze Střední
Ameriky a i když vypadají jako
brambory, nepatří do stejné
skupiny. Batáty obsahují hodně škrobu, a proto jsou důležitou součásti lidské výživy. A
proč jsou vhodné pro pacienty
s EB? Díky svému vysokému
obsahu škrobových látek,
vlákniny, beta- karotenu, vitaminu A, B, C, a draslíku.

Recepty pro motýlí křídla

Prosinec, č. 4/ 2015

Všechny zmíněné živiny jsou nezbytnou součástí pro správné hojení ran a také pro růst lidského organizmu. Vysoký obsah vlákniny pomáhá předcházet zácpě a vzniku hemeroidů.
Při kulinářské úpravě se mohou vařit, péct, smažit nebo lze z nich připravovat různé dezerty, pudinky, pomazánky a dipy.

Cizrna je luštěnina, která
má nezastupitelné místo ve
světové kuchyni. Česky se jí
říká římský hrách. Cizrna je
k dostání v suchém stavu,
v plechovce nebo v lahvích
v nálevu. Z této zázračné luštěniny je možné péct, připravovat pomazánky, používat
jako přílohu k hlavnímu chodu nebo jen tak do salátů.
Díky
vysokému
obsahu
vlákniny a bílkovin opět patří
na jídelníček pacienta s EB.
Její kulinární úprava je nenáročná a dá se připravit tak,
aby byla snáze polykatelná,
např. v kombinaci se zeleninou, jogurtem či tvarohem. Cizrna z plechovky je dobrá volba pro ty, kteří nemají trpělivost s namáčením
luštěniny. Prostě jen otevřete plechovku, lehce propláchnete, prohřejete v hrnci a je to. Pokud budete
chtít zaměstnat své děti, můžete jim plechovkovou cizrnu rozmixovat a ony z ní pak mohou vytvářet
sladké kuličky bez pečení. Stačí jen přidat med, kakao, sušené ovoce nebo kokos a zábava je na světě.

Chia semínka jsou malé černé kuličky, které dokážou vsáknout velké množství tekutiny. Na svém povrchu poté vytvoří gelový obal, který pomáhá předcházet zácpě a navíc díky své gelovité konzistenci se
snadno polykají. Chia semínka jsou velmi ceněna i mezi sportovci, protože dodávají tělu spoustu energie
a důležitých živin. Mezi hlavní živiny patří například vápník, který je nutný pro vývoj kostí. Při laboratorním vyšetření je většinou zjištěno, že vápník patří mezi deficitní minerální látku u pacientů s EB. Mezi
další živiny chia semínek patří omega-3 mastné kyseliny,
které jsou nepostradatelné
pro hojení ran a zdraví srdce.
Dále v nich nalezneme 3x
více železa, než ve špenátu,
2x více draslíku než v banánech a 5x více vápníku než v
mléce. To však není všechno,
chia semínka obsahují až 9x
více rostlinných omega 3 než
sója a 2x více bílkovin, než
ostatní semínka a zrna.
V kuchyni se používají pro
přípravu zdravých sušenek,
cukroví, pudinků, dezertů,
slaných krekrů nebo ovocnozeleninových koktejlů.
(HH)

DĚKUJEME PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLU S NÁMI LIDEM S EB:
Státní dotace

Generální partner

Partner organizace

PARTNEŘI PROJEKTU 12 plus 12:
Hlavní partner

Partner

Alfa Glass
Preciosa Lighting

Mediální partner

Grafická úprava
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