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Milý přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové,
další rok je za námi. Rok 2013 byl pro sdružení DEBRA ČR velmi významným! V roce 2014 oslaví DEBRA ČR deset let svého
působení. Toto období přineslo pacientům s EB několik zásadních změn, které výrazně zvyšují kvalitu jejich životů. DEBRA ČR
spolu s EB Centrem reflektují změny v oblasti celosvětového vědeckého výzkumu EB. Naší snahou je zajištění nejlepší dostupné zdravotní péče pro pacienty s EB. Díky společným aktivitám se v roce 2013 podařilo docílit významné změny u zdravotních
pojišťoven, které začaly proplácet vhodný ošetřovací materiál pro nemocné s EB. DEBRA ČR dále zajišťuje celou řadu služeb
pro pacienty i jejich rodiny. Před deseti lety se nám ani nesnilo, že se nám podaří zajistit ošetřovací materiál pro nemocné
s EB v takovém rozsahu a kvalitě, jako je tomu dnes. Dnes mají pacienti dostatek ošetřovacího materiálu, který hradí zdravotní pojišťovny nebo DEBRA ČR prostřednictvím dárců. Kvalita každodenního ošetřování u pacientů výrazně vzrostla. Pacienti
sami dbají na prevenci a správnou výživu.
EB Centrum se od svého založení rozrostlo z původních 5 lékařských odborníků na současných 19 včetně sociálního pracovníka a psychologa. Naší vizí je zapojení nemocných s EB do klinických studií, které by přinesly radikální zlepšení jejich stavu. To
s sebou ponese obrovské náklady, úsilí a práci.
Už deset let usilujeme o to, aby pacienti s EB prožili co nejvíce a trpěli při tom co nejméně! DĚKUJEME vám všem za vaši spolupráci a podporu, díky které se nám daří zkvalitňovat životy lidí s nemocí motýlích křídel a jejich rodin!
DĚKUJEM VÁM VŠEM, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL!
Mnohokrát děkujeme odborníkům Klinického EB Centra za jejich odbornou péči a přátelský přístup k nemocným s EB.
Velké poděkování patří i patronce sdružení Jitce Čvančarové, díky jejím aktivitám, kreativním nápadům již nepatří pojem nemoc motýlích křídel mezi neznámá onemocnění.
Alice Brychtová – ředitelka sdružení, a tým DEBRA ČR
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DEBRA ČR pokřtila již IV. kalendář 12 plus 12
Sdružení DEBRA ČR pokřtilo nový charitativní kalendář 12plus12 podporující pacienty,
kteří trpí vzácnou nemocí motýlích křídel. Kmotry čtvrtého ročníku se stali Olga Joklová, Karel
Schwarzenberg a Jiří Langmajer.
„Jsem ráda, že jsme mohli představit už čtvrtý ročník projektu. Kampaň 12plus12 považujeme
totiž za nesmírně důležitou,“ říká patronka sdružení DEBRA ČR Jitka Čvančarová a dodává: „Velký
význam má samozřejmě finanční aspekt, jelikož sto procent výtěžku z prodeje kalendářů jde na
financování služeb, které DEBRA ČR realizuje pro podporu pacientů s EB. Snad ještě důležitější je ale aspekt osvětový. Za
poslední roky, kdy na kampani pracujeme, se nám podařilo nad tématem nemoci motýlích křídel otevřít celospolečenskou
debatu a pomalu z něj tak setřít punc určitého tabu, a tedy i hrozbu sociálního vyloučení pro lidi, kteří touto vzácnou chorobou trpí. I proto jsme za letošní téma zvolili blízkost. Chtěli bychom ukázat, že není potřeba se našich pacientů bát a že i
objetí, byť vzhledem ke křehkosti jejich kůže opatrné, jim uleví.“
Projekt 12 plus 12 pracuje tradičně s fotografiemi významných osobností od autorky Lucie Robinson. Ty letos zachycují jejich nenadálá a radostná setkání. Pacienty s nemocí motýlích křídel tak v kalendáři na rok 2014 podpořili: Jiří Bartoška, Dan
Bárta, Aňa Geislerová, Tomáš Klus, Lejla Abbasová, Jan Hřebejk,
Robert Vano, Pavlína Němcová, Tomáš Sedláček, David Koller,
Martin Veselovský a Michal Horáček.
Křest proběhl na parníku Vyšehrad, který nám pro tuto
příležitost poskytla Pražská paroplavební společnost. Kalendář
pokřtila pacientka s EB Olga Joklová v doprovodu pánů Karla Schwarzenberga a Jiřího Langmajera. O hudební doprovod se postaraly Olga Joklová (EB, zpěv), Katka Vlastová (EB, saxofon) a Tomáš Homuta (klávesy). Mezi hosty jsme uvítali řadu našich příznivců a přátel. Je nám ctí, že kalendář spolu s námi pokřtili i
přední odborníci Klinického EB Centra prim. MUDr. Hana Bučková, PhD. a prim. MUDr. Renata Gaillyová, PhD.

Protože 12 plus 12 je osvětová kampaň, je důležité využít všechny cesty, jak dávat o EB vědět. Proto Jitka
Čvančarová, patronka DEBRA ČR a autorka projektu 12
plus 12, poslala vodní cestou vzkaz v lahvi. Ostatní účastníci křtu pak s použitím balonků poslali vzkaz o naší snaze pomáhat lidem s EB cestou vzdušnou. Věříme, že se
nám opět podařilo rozšířit a prohloubit obecné povědomí o EB.
Tématem letošního kalendáře je blízkost, vzájemnost, sounáležitost. Hlavním sdělením, o které se snažíme, je to, že stiskem ruky nebo objetím není možné lidem s EB ublížit, ale že vlídný kontakt může být naopak
formou podpory, pomoci.

Projekt podpořili:
Generální partner: Nadace ČEZ
Hlavní partneři: Mölnlycke Health Care * Babor Cosmetics * Repower * Samuelson * La Roche Posay
Ve spolupráci s: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Děkujeme: Bauhaus * C4P * Teoconsulting * Konektor * Douglas Parfumerie
Design * refresh.cz

Speciální poděkování * Pražská paroplavební společnost
(MH)
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I letos je pro všechny pacienty s EB kalendář 12 plus 12 za zvýhodněnou cenu! Každá rodina, kde žije takto nemocný má možnost zakoupit si 1 kalendář za polovinu běžné ceny, tedy za 400 Kč. Pro objednávku kontaktujte Magdu Hrudkovou na adrese magda.hrudkova@debra-cz.org. Do mailu prosím uveďte jméno a přesnou adresu. Kalendář pošleme na
dobírku. Osobně je možné kalendář za zvýhodněnou cenu pro nemocné s EB koupit v kanceláři DEBRA ČR v Brně.
Budeme rádi, pokud kalendář doporučíte svým přátelům a známým, kteří si jej mohou objednat přes dobročinný eshop na webových stránkách www.12plus12.cz, zde také najdete více informací o projektu nebo o prodejních místech.
Diář, vydávaný v rámci projektu 12 plus 12 v předchozích dvou letech, vystřídá letos praktický poznámkový blok,
samozřejmě s fotografiemi letošního ročníku 12 plus 12. O možnostech zakoupení bloku i o dalších novinkách projektu vás
budeme informovat a to buď na facebooku i webu 12plus12 a o.s. DEBRA ČR a nebo v dalším Newsletteru.
Věříme, že se Vám budou kalendáře líbit!
(MH)

První Ruští pacienti v EB Centru FN Brno
(jaro a podzim 2013)
EB Centrum FN Brno koncentruje
pacienty s EB ( děti i dospělé ) z celé ČR,
jezdí sem pacienti ze Slovenska, zájem o
diagnostiku a konzultaci mají pacienti z
Ruska, Ukrajiny a dalších států střední a
východní Evropy.
V průběhu jara a podzimu 2013 do
EB Centra FN Brno přiletělo celkem 6 pacientů s nemocí motýlích křídel z Ruska a
Ukrajiny. O pacienty se staral tým specialistů EB Centra, který jim poskytl komplexní odbornou péči, včetně moderní histologické a molekulární diagnostiky.
Těší nás, že pacienti byli s konzultacemi velmi spokojeni, někteří přijedou i
na odseparování prstů v dalším roce. Ruská DEBRA plánuje konzultaci u dalších
svých pacientů v našem EB Centru. Cestu
do Brna jim zprostředkovalo ruské a české občanské sdružení DEBRA. Britská společnost Mayzus Financial Services, která v
České republice provozuje nízkonákladový platební systém pro mezinárodní převody peněz Money Polo, jim darovala v
roce 2013 celkem 200 000 Kč na zakoupení ošetřujícího materiálu, který je v jejich zemi nedostatkový nebo velmi drahý.
O návštěvě České republiky z pohledu Ruské organizace Děti Bela i samotných pacientů se můžete dočíst zde:
http://deti-bela.ru/peredyshka-poezdka-v-chehiyu/blog.html
(HB)

25. říjen je mezinárodním dnem osvěty o nemoci motýlích křídel!
Poslední říjnový týden, tedy od 25. do 31. 10.,
je na celém světě vyhlášen jako mezinárodní týden
osvěta o vzácném vrozeném onemocnění kůže epidermolysis bullosa (EB), neboli nemoci motýlích křídel.
„Den pro EB“ je stanoven na 25. říjen.
Tato celosvětová kampaň je podporována DEBRA International a národními organizacemi DEBRA po
celém světě i evropskou organizací na podporu pacientů se vzácnými onemocněními EURORDIS, ale i celou
řadou dalších.
Jejím cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o EB
a získání podpory pro takto nemocné.
V letošním roce se do kampaně zapojilo 125
zemí světa!!!
(AG)
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Nová veřejná sbírka probíhá od 21. 10. 2013
Jsme rádi, že vám můžeme oznámit, že dnem 21. 10. 2013 byla zahájená nová veřejná sbírka pořádaná DEBRA ČR.
Účelem sbírky je shromažďování dobrovolných finančních prostředků na přímou i nepřímou finanční podporu lidí s EB. Aktualizovaná pravidla Veřejné sbírky a podrobnější informace o ní najdete na webových stránkách www.debra-cz.org/
dokumenty.
Se začátkem nové veřejné sbírky byl web doplněn o stránku nazvanou Příběhy. Dostat se k ní můžete kliknutím na
položku Příběhy v hlavním menu nebo prostřednictvím odkazu Komu pomáháme… na stránce Jak pomoci.
www.debra-cz.org/komu-pomahame/
Děkujeme pacientům a jejich rodinám, kteří se na této stránce podělili o své životní osudy! Pokud byste i vy chtěli sdílet své příběhy s ostatními, obraťte se prosím na Anitu Gaillyovou
(anita.gaillyova@debra-cz.org).
Koordinátorkou veřejné sbírky je sociální pracovnice Lada
Dlapková. Svoje žádosti o čerpání z veřejné sbírky a jiné dotazy týkající se této oblasti směřujte právě na ni, kontakt: lada.dlapkova@debra-cz.org, mob.: 773 682 299
(LD)

Dobrá zpráva pro dárce a motýlky
Dovolujeme si Vás informovat, že se nově zvyšuje částka z dárcovské SMS.
Dárcovské SMS jsou velmi oblíbenou formou dárcovství a českým fenoménem. Právě v souvislosti s
touto charitativní podporou se mobilní operátoři rozhodli definitivně vzdát částek, které pokrývaly náklady a administrativu na tyto SMS, a zvýšit tak objem finančních prostředků určených na různé neziskové projekty. Místo 27 tak na DMS pro
pacienty s nemocí motýlích křídel bude putovat celých 28,50 korun. Zbylá částka i nadále bude pokrývat technické zajištění
dárcovských SMS, podporu neziskovým organizacím a administrativní zázemí projektu. Díky vstřícnosti operátorů dojde k
tomuto kroku dokonce i zpětně, a to od 1.6.2013.
Podpořit nemocné s EB můžete odesláním dárcovskou SMS ve tvaru DMS DEBRA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, DEBRA ČR obdrží 28,50 Kč.
Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK DEBRA
na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
(GJ)

DOUGLAS podporuje lidi s nemocí motýlích křídel
Kdo navštíví parfumerii DOUGLAS, hledá něco neobyčejného. Tak
může znít heslo parfumerie DOUGLAS, jež podporuje lidi s nemocí motýlích křídel. Při příležitosti slavnostního otevření prodejny na Václavském náměstí v Praze
jsme 7. 11. 2013 převzali šek ve výši 35 000,Kč. Výtěžek je určen na přímou podporu pacientů s EB.
Děkujeme parfumerii DOUGLAS a časopisu Harper‘s BAZAAR za tento
neobyčejný zážitek, jsme poctěni a děkujeme za tuto dlouhodobou spolupráci.
(AB)

Koncert v divadle Semafor
Herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková uspořádala 11. listopadu v divadle Semafor oslavu. Slavila své 10
leté působení v divadle Semafor a večer pojala jako "večer
splněných přání". Plnila je sobě nebo svým hostům.
Mezi řadu hostů si pozvala i Katku Vlastovou (17),
která hraje skvěle na saxofon, a to i přes to, že kvůli EB
musela absolvovat již několik operací prstů. Katka hrála v
doprovodu pianisty Tomáše Homuty. Toto vystoupení bylo
pro Katku prvním na prknech věhlasného divadla, čímž si
splnila své velké přání. Katka svým umem všechny přesvědčila o tom, že o ní ještě hodně uslyšíme.
Foto: J. Pertáková
(MH)
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Bilance Veřejné sbírky v roce 2013
V průběhu roku podpořilo nemocné s EB příspěvkem na Veřejnou sbírku celkem 825 individuálních dárců!
Velmi si vážíme této podpory a všem dárcům, kteří přispěli v průběhu roku 2013 na pacienty s nemocí motýlích
křídel, velmi děkujeme.

Díky této podpoře jsme od začátku
roku 2013 do 17. 9. 2013 (konec trvání Veřejné sbírky Pomozte) pomohli 37 pacientům
s EB. Naplnili jsme 133 žádostí pacientů s EB
v celkové výši 1 290 158,- Kč. Podpořili jsme
EB Centrum v nákupu ošetřovacího materiálu
pro hospitalizované pacienty ve výši: 134 161,
- Kč.

Přímá podpora pacientů z Veřejné sbírky činila 90,6 % příjmů. Zbylých 9,4 % byli pacienti financováni nepřímo podporou zakoupení ošetřovacího materiálu pro hospitalizované pacienty v Klinickém EB Centru.
Ode dne 22. 10. 2013, kdy byla zahájena nová Sbírka, se nám podařilo rozdělit již 85 654 Kč. Sbírku využilo 6 pacientů s EB a bylo vyhověno 8 žádostem.

Plán aktivit na rok 2014
Rok 2013 se chýlí ke konci a my věříme, že vzpomínáte na společně strávené chvíle se sdružením DEBRA ČR stejně
pozitivně jako my. Rádi bychom vás pozvali na akce, které chystáme na rok 2014 .
•

4. - 6. 4.

XI. Výroční konference DEBRA ČR
Konference proběhne tentokrát v hotelu Santon u Brněnské přehrady. Bližší informace o akci vám
přineseme v příštím vydání DEBRA ČR Novin.

•

4. 4.

Gala večer Motýlí křídla
V rámci Výroční konference DEBRA ČR proběhne slavnostní Gala večera, kde oslavíme a připomeneme si 10 let působení organizace DERBA ČR. Již tradičně zde budou předány Ceny motýlích křídel.
Nominace v kategoriích Lékař roku a Pacient roku můžete posílat
na adresu alice.brychtova@debra-cz.org

•

5. 4.

Zasedání Valné hromady
Sobotu odpoledne bude věnováno zasedání Valné hromady. Program zasedání bude upřesněn.

•

27. 7. - 2. 8. Tuzemský ozdravný pobyt
Také v roce 2014 strávíme týden ozdravného pobytu v hotelovém areálu
Lesní zátiší Vojtěchov nedaleko Nového Města na Moravě. Uvítáme vaše
náměty na téma letošního pobytu :-) Své nápady posílejte
na adresu anita.gaillyova@debra-cz.org

•

20. 9.

Jamka pro motýlí křídla
Golfový turnaj na podporu nemocných s EB proběhne v areálu
Golf & Ski Resort KOŘENEC (a možná budeme mít pro milovníky
golfu i jedno překvapení…)
Těšíme se na setkání s vámi v novém roce 2014!
(AG)
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Nutriční a gastroenterologická poradna
Nutriční a gastroenterologická poradna v Dětské nemocnici je opět v provozu, jak jsme Vás již informovali
v předcházejících vydáních DEBRA novin. Chtěli bychom vás upozornit na změněnou ordinační dobu. Poradny můžete
využít každé pondělí mezi 11:45 -12:45, vždy ale po předchozí domluvě. Každý pondělek je možno vyšetřit 2 – 3 pacienty,
dle závažnosti. Poradnu naleznete hned za rohem kožní ambulance ve spojovací chodbě mezi budovami C a B v přízemí
vlevo (poznáte ji podle obrázků sluníčka na chodbě).
Na kontrolu se objednávejte přímo u nutričního terapeuta – Gabriely Janíčkové na tel: 532 234 318 nebo na mailu gabriela.janickova@debra-cz.org nebo nutricni@debra-cz.org
V poradně můžete využít služeb dětského gastroenterologa a nechat si předepsat výživové doplňky, zkonzultovat
nutriční stav dítěte, popřípadě doladit nedostatky či obtíže při stravování, ztížené polykání či problémy s vyprazdňováním.
Před kontrolou je nutné nejpozději 5 dní předem zaslat emailem nutriční terapeutce vyplněný výživový formulář
s jídelníčkem, který bude zhodnocen a jeho výsledek bude konzultován v poradně.
Nový výživový formulář naleznete ke stažení na stránkách:
www.ebcentrum.cz/nutricni-terapeut - v pravém růžovém sloupci – Dotazník výživy
Za nutriční tým se na vaši kontrolu těší Gabriela Janíčková a MUDr. Alena Havlíčková!
(GJ)

Co v kuchařce nenajdete: Vaječný koňak
Milí adventní nadšenci,
tentokráte si společně ukuchtíme velmi speciální a především výživný vaječný koňak. Protože je spoustu zastánců pití
Nutridrinků, ale i velký tábor těch, kteří jej nemohou vystát, vymyslela jsem pro Vás recept, jak tento přípravek nenápadně
ukrýt do lahodného nápoje.
Potřebujeme:
• 4 ks vaječný žloutek
• 1 - 2 ks Nutridrinku (200 ml) neutral nebo vanilkový
• 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka – Salko
• 200 - 300 ml rum (můžeme vynechat a pitíčko bude i pro děti)
• 1 vanilkový lusk nebo 1 lžička vanilkového extraktu

Připravíme si rendlík s tlustším dnem, do kterého vlijeme 1 Nutridrink a kondenzované mléko. Na velmi mírném ohni ohřejeme (nesmí vařit!!!). Od rendlíku neodcházejte, slazené mléko
s Nutridrinkem se musí průběžně míchat, aby se nepřichytilo.
Nachystáme si vodní lázeň – nejlépe větší hrnec s vodou, do kterého napasujeme skleněnou
mísu. Zkontrolujeme, zda mísa není ponořena či se nedotýká vodní hladiny v hrnci. Do mísy vyklepneme 4 vaječné žloutky a postupně metličkou zašleháváme ohřátou směs Nutridrinku
s kondenzovaným mlékem. Nožem podélně nařízneme vanilkový lusk a hranou nože setřeme vanilková zrníčka, která přidáme do mísy. Vanilkový lusk nevyhazujeme!!! Můžeme jej přidat
k moučkovému cukru, který se jím příjemně provoní a máme tak domácí vanilkový cukr.
Vše průběžně mícháme a prohříváme ve vodní lázni. I zde platí, že směs nesmíme vařit, ale
ohřát až se z ní bude lehce kouřit. Směs bude prohříváním houstnout, toho se nelekejte, to přesně
potřebujeme :-). Hustší teplou tekutinu vyjmeme z vodní lázně a s mísou uložíme na chladné místo,
kde necháme vychladnout (např. balkon).
Vychlazená směs bude mít konzistenci řidšího pudinku. Opět metličkou zlehka promícháme a
postupně přiléváme rum. Množství rumu přidávejte dle chuti. Pro děti alkohol zcela vynecháme a
namísto něj přimícháme další Nutridrink či smetanu na vaření a rumovou trest.
Pokud Vás již omrzela chuť tradičního Vaječňáku, zkuste obměnit příchuť. Místo klasického
kondenzovaného mléka Salko zkuste karamelizované kondenzované mléko nebo kakaové Pikao. Pro
ty, kteří mají raději méně sladkou verzi, doporučuji naředit kávou nebo Amaretem. S příchutěmi Nutridrinku můžeme také experimentovat – vanilkový, kakaový, čokoládový či karamelový dodá dětské
verzi vánočního slavnostního drinku šmrnc, navíc u výroby se skvěle zabavíte!
(GJ)

Bezplatná linka DEBRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu!
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DEBRA ČR DĚKUJE VŠEM!!!

Občanské sdružení DEBRA ČR děkuje všem,
kteří v roce 2013 podpořili činnost sdružení a navázali s námi aktivní spolupráci!
Za podporu a spolupráci v tomto roce DĚKUJEME:

Díky spolupráci a podpoře státní sféry, nadací, partnerských společností a individuálních dárců jsme v roce 2013
zrealizovali tyto projekty pro nemocné s EB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odborné sociální poradenství
Ambulantní a terénní sociální služba
Psychologická poradna
Výživové poradenství
Ediční činnost
Týdenní ozdravný pobyt - tuzemský
Přímořské pobyty
X. Výroční Konference
Informační a osvětová kampaň – projekt 12plus12
Účast na Mezinárodním filmovém festivalu v KV
Přímá podpora pacientů s nemocí EB

Děkujeme těmto partnerům, kteří podporují o.s. DEBRA ČR. Je nám ctí, že jsou mnozí naši partneři již dlouhodobými podporovateli a spolupracujícími organizacemi!
Generální partner roku 2013:

Hlavní partner roku 2013:

DEBRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
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Partneři roku 2013:
Babor, Douglas, Durabo, Refresh.cz, Samuelson, Lékárna.cz, Nutricia, MOD Play, Unicef, o.s. Život dětem, Michael Lighting
Prague s.r.o., Teo Consulting, Abeceda rodinných financí, Yumi, Allegro group, Autocont, Aqusoft, ETravel, Hotel Slovan,
MMTv, Gfk Czech, Kulturní šum, Disney Mobile Games, Zsolt Bojtos, Markéta Haflantová, Jozef Zuba, Remis NBC, Remei
CZ, Bohemia Arch., World Invest, Andělský sen, Zdravotní klaun
Děkujeme také osobnostem, které se zapojili do projektu 12plus12—panu Karlu Schwarzenbergovi, Tomáši Klusovi, Anetě
Langerové, Petru Zuskovi, Aně Geislerové, Davidu Švehlíkovi, Danu Bártovi, Radku Jarošovi, Jiřímu Bartoškovi, Libuši
Šmuclerová, Ladislavu Špačkovi, Pavlíně Němcové, tanečníkům Baletu Národního divadla s koordinátorkou Zuzanou Šimákovou, sólistkou BND a v neposlední řadě Liběně Rochové a Lucii Robinson.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL!
(AB)

FN Brno, Černopolní 9, Brno 613 00
IČ: 26 66 69 52
DIČ: CZ 26 66 69 52

Kontakt na DEBRA ČR
Tel.: 532 234 318
Bezplatná linka: 800 115 573
info@debra-cz.org
www.debra-cz.org

Vydalo o.s. DEBRA ČR , text: Alice Brychtová, Hana Bučková, Lada Dlapková, Anita Gaillyová, Magda Hrudková, Gabriela
Janíčková; editace: Anita Gaillyová, foto: archiv; náklad: 140 výtisků.

