
Milí čtenáři, 
přinášíme vám zářijové vydání DEBRA ČR Novin. Věnujte prosím zvýšenou pozornost hned prvnímu článku, ve kterém se do-
zvíte důležité informace ohledně čerpání  krytí velkých rozměrů. Na dalších stranách naleznete zprávy z akcí, které v létě pro-
běhly , jako například prezentace DEBRA ČR na 48. ročníku MFF karlovy Vary a mnoho doalšího.     
              Příjemné čtení přeje  
                Váš tým DebRA ČR  

                                                                                                                        září č. 3/ 2013   

       Jak jsme vás již informovali v předešlých dvou vydáních DEBRA ČR Novin, díky dlouhodobým a systematickým vyjedná-
váním se zdravotními pojišťovnami se nám podařilo prosadit na Ústředí VZP i u dalších zdravotních pojišťoven předpis atraumatic-
kého krytí velkých rozměrů Mepitel  20x30 a Mepilex Lite 20x50 pro naše pacienty s EB. Tato skutečnost znamená, že zvláště paci-
enti se závažnými typy EB budou více používat krytí  velkých rozměrů, o které se léta bojovalo! 
V souvislosti s čerpáním těchto materiálů se nám však stále objevují nejasnosti a dotazy, na které bychom chtěli nyní odpovědět. 
 

Jaké atraumatické krytí může nově předepisovat EB Centrum, nikoli praktický lékař? 
 Dermatolog EB Centra může předepisovat pacientům s EB Mepilex Lite 50x20 cm a Mepitel 30x20 cm. O možnostech pre-
skripce dalších typů krytí se jedná.  
 

 Využívejme proto tuto možnost získávat ošetřovací materiál pro naše pacienty z prostředků veřejného zdravotního pojiště-
ní a šetřeme prostředky dárců přispívajících, ať už do veřejné sbírky sdružení DEBRA či jiné organizace, nadace atp. 
 

Komu lze tento materiál předepisovat? 
 Atraumatické krytí velkých formátů lze předepisovat pacientům s generalizovanými, vážnými formami EB a to pouze der-
matologem EB Centra.  
 

 Praktičtí lékaři i nadále mohou předepisovat ošetřovací materiály malých formátů. Malé formáty jsou myšleny na drobné 
rány. Pojišťovny předpokládají maximální čerpání velkého krytí u těžkých pacientů s EB. Tedy snížení požadovaného počtu malých 
krytí, úměrně požadavku na velké krytí. Velké krytí je cenově výhodnější - počítáno na plochu. 
 

Jak často lze atraumatické krytí velkých formátů od pojišťovny čerpat? Na jaké období je předepisováno? 
 Předpis je možno vystavit buď na 3 nebo 6 měsíců, tedy 4x nebo 2x za rok. Pojišťovny ve zkušebním roce preferují předpis 
na 3 měsíce. Na jakou dobu bude krytí předepsáno, navrhuje pojišťovně lékař EB Centra, podle závažnosti zdravotního stavu paci-
enta.  
 

Jaké množství ošetřovacího materiálu velkých rozměrů může lékař v EB Centru jednomu pacientovi napsat? 
 Množství odebraného materiálu se odvíjí od závažnosti zdravotního stavu a vaší reálné spotřeby. Konzultujte proto množ-
ství s lékařem a nebojte se přihlásit o materiál, který potřebujete! Tento rok nastavuje množstevní limity pro další roky. Revizní 
lékař bude váš konkrétní případ v příštích letech posuzovat, podle vašeho čerpání z letošního roku.  
 

Voba velkých formátů krytí před malými je výhodnější pro vás i pro pojišťovnu! 
 

Jaký je celkový objem atraumatického krytí velkých formátů pro pacienty s EB, který schválila VZP na celý tento rok? 
 Pro pacienty s EB je na rok 2013 připraveno 7 milionů korun. Zatím bylo z této částky vyčerpáno zhruba 2 700 000 Kč. Po-
kud nebude materiál od pojišťovny čerpán, bude vyjednávání podmínek pro vás na příští rok obtížné!!  
 

 Částka, kterou VZP poskytne, musí odpovídat částce, kterou pacienti s EB skutečně potřebují. VZP se zde řídí množstvím 
materiálu předepsaného na pojišťovnu v minulém období. Využíváte-li k nákupu ošetřovacích materiálů jiné zdroje např. z naší 
veřejné sbírky, nebo od o.s. Život dětem či jiné organizace, pojišťovna o tom nemůže vědět, s tímto materiálem nepočítá. Odrazí 
se pak ve finačních prostředcích, které pojišťovny vymezí pro atraumat. krytí u pacientů s EB na další rok!! 
  

Proč se musí pacient o materiál hlásit v kožní ambulanci EB Centra  měsíc před nárokem na předpis dalšího krytí? 
Schválení dalšího krytí u revizního lékaře a připravení materiálu v lékárně v Dětské nemocnice  může trvat měsíc.  

Proto je nutno měsíc dopředu zavolat na kožní ambulanci v odpoledních hodinách, nejlépe kolem 14 hod.  (532 234 533 nebo 
536, 538) a domluvit se, kolik jakého krytí budete potřebovat. Současně upřesníte termín a způsob odběru materiálu. Žádanka 
má omezenou platnost!! 
 

Kde lze materiál předepsaný EB Centrem vyzvednout? 
Atraumatické krytí velkých rozměrů předepsané EB Centrem lze vyzvednout pouze v Ústavní lékárně v Dětské nemocnici - 

FN Brno v Černých Polích (vedle vrátnice, u PhaDr. Vítové) a to v termínu, který jste si domluvili na kožní ambulanci. Žádanka má 
omezenou platnost. Hrozí, že nebudete mít váš materiál včas a také to komplikuje provoz na ambulanci Dětského kožního oddělení 
a v lékárně. Nemocnice, lékárna ani DEBRA ČR nebudou ošetřovací materiál automaticky rozesílat či rozvážet pacientům domů. 
 

 Věříme, že jsme odpověděli na otázky, které vás trápí a podaří se nám tak minimalizovat problémy a nedorozumění při 
získávání krytí velkých formátů od pojišťovny. Pokud vám cokoli ohledně této problematiky stále není jasné, neváhejte se obrátit 
na sociální pracovnice DEBRA ČR Ladu Dlapkovou nebo Anitu Gaillyovou. Rády společně s vámi situaci probereme a najdeme vhod-
né řešení.                         (HB, AG) 

Atraumatické krytí velkých formátů hradí pojišťovna!!!  

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

ČR Noviny 



Účastí na 48. ročníku MFF KV získala DEBRA ČR přes 600 tisíc Kč pro podporu pacientů s EB 

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
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 Sdružení DEBRA ČR bylo letošním neziskovým partnerem Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary. Dík podpoře festivalu, sponzorů a přízni filmových fanoušků tak získali pacienti s nemocí 
motýlích křídel za jediný týden na svoji léčbu šest set tisíc korun a mediální partnerství v hodnotě jeden 
a půl milionu. 
 

 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se rozhodl v rámci svého 48. ročníku podpořit aktivity 
sdružení DEBRA ČR, které pečuje o lidi trpící vzácnou genetickou chorobou Epidermolysis bullosa. „V životě sdružení DEBRA ČR 
byla účast na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary zlomovým okamžikem. Ve chvíli vzrostlo povědomí veřejnosti o tom, 
co je nemoc motýlích křídel a jaký je život s EB. Pacienti s nemocí motýlích křídel získali přes naše sdružení cennou finanční podpo-
ru, ze které bude hrazena jejich léčba a další nezbytné služby,“ říká patronka DEBRA ČR Jitka Čvančarová a dodává: „Velice děkuje-
me Jiřímu Bartoškovi a celému vedení festivalu za to, že měli odvahu podpořit tak malé sdružení, jako jsme my, a že měli vůli na-
šim pacientům skutečně pomoci. Dík patří i všem sponzorům a partnerům, již se v průběhu festivalu k DEBRA ČR připojili, stejně 
tak jako filmovým fanouškům, kteří se o aktivity DEBRA ČR zajímali a podpořili je například koupí kávy v naší Ostnaté kavárně.“ 
 

Přehled aktivit a příjmů sdružení DEBRA ČR z průběhu MFF KV:  
Ostnatá kavárna vydělala pacientům 160 000 Kč 
 Výdělek z prodeje nápojů byl stoprocentním příjmem sdružení DEBRA ČR. 
Kavárna byla v provozu denně od 28.6. do 6.6. vždy od 9 do 20 hodin. O pohodlí ná-
vštěvníků se staraly pracovnice DEBRA ČR a dobrovolníci. V sobotu 29.6. byla Ostnatá 
kavárna slavnostně otevřena přeštípnutím ostnatých drátů. Kleští se chopili paní Hana 
Maciuchová a pánové Leoš Heger, Dan Bárta, Tomáš Sedláček, Ondřej Brzobohatý. 
Spolu s Jitkou Čvančarovou otevřela kavárnu i pacientka s EB Marcela S. 
 O posezení v Ostnaté kavárně byl od samého začátku velký zájem. Velký podíl 
na tom měla i lokalita, kterou pro kavárnu vybrala produkce MFF KV. 

 
 

Hudební večírek DebRA ČR přinesl 76 680 Kč 
 Výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert na podporu sdružení DEBRA ČR 
předčil veškerá očekávání. Na koncertě v úterý 2.7. vystoupilo v Poštovním dvoře osm 
účinkujících – Michal Hrůza s kapelou, Lenka Dusilová, Marcel Marek (Děda Mládek 
Ilegal Band), Ondřej Brzobohatý, Matěj Ruppert, Ondřej Ruml, Dan Bárta a Eddie Stoi-
low. Jako speciální host vystoupila s písní Větře duj pacientka s EB Olga Joklová, která 
svým výkonem a cappella všechny návštěvníky i vystupující zcela ohromila. 
 Celý večírek provázel Filip Rajmont s Jitkou Čvančarovou. 

 
Sázka o počet metrů, které urazí ostnatá koule,vynesla 15 000 Kč 
 Sázka se sponzorem sdružení DEBRA ČR, Lékárnou CZ, o to, jestli dvoumetrová 
koule ovinutá atrapou ostnatého drátu urazí více nebo méně než 10 km. 
 Kouli v úterý 2. 7. vypustili do světa představitelé festivalu Jiří Bartoška a Karel 
Och a osobnosti s festivalem tradičně spjaté Marek Eben, Jiří Macháček, Dan Bárta. 
Během dne urazila koule 9600 metrů, své putování ukončila v Poštovním dvoře těsně 
před zahájením koncertu. 
 

Za finanční podporu děkujeme: 

 
Metaforická performance v Mlýnské kolonádě  
Pojednání o tom, že všichni lidé jsou si v jádru podobní, a jak liché je soudit lidi podle 
zevnějšku, připravila Jana Burkiewiczová s kabaretem Lidoskop. Hostem představení 
byla patronka DEBRA ČR herečka Jitka Čvančarová. V šatech Liběny Rochové představo-
vala múzu, která dokáženahlédnout do lidského nitra. Cílem této aktivity bylo upoutat 
pozornost ke sdružení DEBRA ČR a upozornit hravou formou na to, jak krátkozraké je 
hodnotit lidi podle toho, jak navenek vypadají. 
 
 
 
 

Znělky  
Na obrazovkách v celém dění MFF KV byly k vidění znělky upozorňující na aktivity DEBRA ČR. Znělky jsou ke shlédnutí na našich FB 
stránkách (https://www.facebook.com/debracz) a vznikly při focení kampaně 12 plus 12. 
 
Za spolupráci a významnou finanční podporu na MFF KV děkujeme:  
Nadaci ČEZ - Oranžové kolo, projekt Nadace ČEZ 250 052 Kč 
Společnosti Moët & Chandon 100 000 Kč 
The Czech Chicks - Prodej originálních triček  25 000 Kč 

 



Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu! 

12 plus 12 – osvěty není nikdy dost!  
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Finanční výnos z prezentace DEBRA ČR na 48. ročníku MFF KV  
CELKEM OD PARTNERŮ: 375 052 Kč 
VLASTNÍ ČINNOST NA MFF KV: 251 680 Kč 
Celkové příjmy sdružení DEBRA ČR 626 732 Kč 
 
 Mediální balíček v hodnotě 1 460 000 Kč předal na media party 

Jitce Čvančarové výkonný ředitel MFF KV Kryštof Mucha. Podpora medi-

álních partnerů MFF KV aktivitám DEBRA ČR je nesmírně důležitá. Tuto 

významnou mediální podporu DEBRA ČR využije zejména pro další roč-

ník projektu 12 plus 12. Právě ten je totiž pro DEBRA ČR, která se snaží 

nebýt závislou ryze na státních dotacích, významným zdrojem příjmů. 

         

(MH) 

 12 plus 12, osvětová kampaň, která veřejnosti ukazuje, jak se v životě cítí lidé s tzv. nemocí 
motýlích křídel, vstupuje do dalšího ročníku. Již počtvrté se budeme snažit skrze symbolické fotografie 
představit situace, pocity, úskalí, rizika, touhy, přání...., která jsou příznačná pro život lidí s nemocí 
motýlích křídel.  
 12 plus 12 spočívá v propojení 12 významných osobností s 12 pacienty s EB. Své významné mís-
to má vždy fotografie a osobní vzkaz Jitky Čvančarové, o který se opírá hlavní sdělení kampaně. 

 
IV. ročník pojmeme opět v pozitivním duchu a zaměříme se na hledání paralel v životech pacientů s EB a lidí bez zdra-

votního postižení. Tématem ročníku 2014 se stal úsměv a radost. Nová kolekce fotografií si klade za cíl ukázat, že úsměv, radost, 
nadšení mají v životech pacientů s EB své nezastupitelné místo. Život s EB není lehký, ale pozitivní myšlení a radost z něj nemizí. A 
na to chceme upozornit především.  

Neocenitelnou zásluhu na fungování celého projektu má patronka sdružení DEBRA ČR Jitka Čvančarová. Aktivně se 
účastní celého průběhu kampaně, podílí se na jejím vyhodnocování a tvorbě dalšího ročníku. Jitka je i tváří celého projektu a po-
máhá získat zájem médií o pacienty s EB a o činnost sdružení DEBRA ČR. 

 
Autorkou fotografií bude již potřetí renomovaná česká fotografka Lucie Robinson, držitelka řady prestižních ocenění. 

Díky opakované spolupráci s DEBRA ČR měla Lucie možnost osobně poznat řadu dětí i dospělých s EB, což se velmi odráží v její 
tvorbě. Do kampaně zapojíme opět 12 významných českých osobností. Některé osobnosti jsou již s projektem 12 plus 12 tak spja-
té, že s radostí a velkou úctou budeme pokračovat ve spolupráci s nimi. Samozřejmě ale také vybíráme a oslovujeme další osob-
nosti a je nám velkou ctí, že souhlasí se zapojením do kampaně na podporu pacientů s EB.  
Těšit se můžete např. na zpěváka Dana Bártu, herce a prezidenta MFF KV Jiřího Bartošku nebo ekonoma Tomáše Sedláčka. To je 
jen malá ochutnávka, více se budete průběžně dozvídat na facebooku a webu DEBRA ČR.  
 
Vzniklé fotografie se stanou součástí osvětového kalendáře, informativní výstavy a zápisníku.  
Kalendář bude sloužit jako produkt k prodeji a jako propagační a informační materiál sdružení DEBRA ČR.  
Výstava bude letos realizována ve 3 oblastech: 
Exteriérová část - první polovinu roku 2014 bude umístěna v Brně a v Praze na veřejných prostranstvích 
Interiérová část - nástěnná verze výstavy bude putovat po fakultních a krajských nemocnicích v ČR - cílová skupina: lékaři a zdra-
votnický personál 
Prodejní část - nástěnná verze výstavy bude putovat po okresních krajských městech (kavárny, restaurace, muzea), aby byla kam-
paň co možná nejblíže i široké veřejnosti - obrazy z této části výstavy bude možné jednotlivě zakoupit a tím přispět na realizaci 
dalších projektů sdružení DEBRA ČR pro pomoc lidem s EB.  
 
Výstava bude kontinuálně probíhat od listopadu 2013 až do září 2014.  
Pokud máte tip, kde ve Vašem městě je možné výstavu umístit (nejlépe místo hojně nebo pravidelně navštěvované), prosíme 
v tomto o spolupráci. Chceme, aby výstava putovala tam, kde má opravdu co říct – po místech, kde žijí lidé s EB. 

DEBRA ČR provozuje na stránkách www.12plus12.cz vlastní eshop, jehož prostřednictvím je zajištěn prodej kalendářů i 
jiných produktů organizace.  

 
Věříme, že posuneme hranice povědomí o nemoci motýlích křídel zase o kousek dál. 12 plus 12 je projekt, na kterém se 

podílí svým umem, kreativitou, vědomostmi řada lidí z různých oblastí. Máme radost, že spolupráce s těmito odborníky je již tra-
diční. Můžeme se v našich úvahách opřít o ty, kteří vědí, jak celý projekt koncipovat, realizovat a efektivně medializovat. Jsme 
přesvědčeni, že neustálá osvěta musí kráčet ruku v ruce s dalšími činnostmi sdružení. 
 
S jakýmikoli Vašimi dotazy či náměty se obracejte na Magdu Hrudkovou - magda.hrudkova@debra-cz.org 
 

http://www.12plus12.cz/


Tuzemský ozdravný pobyt na Vojtěchově 

 Ozdravný pobyt ve Vojtěchově proběhl od 28. 7. do 3. 8. 2013. Jsme velmi rádi, že o pobyt byl 
letos velký  zájem a zúčastnilo se ho 40 uživatelů služeb o.s. DEBRA ČR  a dalších 6 z nich nás přijelo 
navštívit. O hladký průběh pobytu  a  program se staraly 4 pracovnice DEBRA ČR a v kuchyni pracoval 
skvělý  tým kuchařů. 
 Na celý týden jsme se proměnili 
v námořníky a vydali se na dobrodruž-
nou cestou po Karibiku. Vedle prů-
zkumných výprav „po ostrovech“ ne-

chyběla ani celá řada výtvarných aktivit a naši šikovní talentovaní 
námořníci nám zpříjemňovali večery na palubě živou hudbou. 
 Pro starší námořníky byl připraven vzdělávací projekt o 
rodinných financích (viz. níže). 
 Věříme, že všichni účastníci pobytu se vrátili domů spoko-
jeni a odpočati a příští rok se s námi opět vypraví na společný 
letní týden ve Vojtěchově, a to v termínu  27. 7.—2. 8. 2014. 
 Pokud vás napadá téma, kterému byste se chtěli příští rok 
věnovat nebo na co si zahrát, budeme rádi za vaše podněty.  
                 

 (AG) 
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Tričko Team The Czech Chicks – občanské sdružení DEBRA 

  Jsme dvě mladé blogerky, Hanka a Veronika z blogu  
  

 Před rokem jsme vlastnoručně vyrobily dvě trička s nápisem blogu thec-
zechchicks. Trička však vzbudila velký úspěch a dostávaly jsme desítky emailů a 
dotazů, kde je možné podobná trička zakoupit. Časem jsme se rozhodly, že si je 
opravdu necháme vyrobit, nicméně dlouho jsme řešily, jak by měl vypadat design 
a nechtěly jsme jen obyčejná bílá trička s nápisem, chtěly jsme, ať vyjadřují něco 
hlubšího. Nakonec nás napadlo propojit módu s pomocí těm, kteří to opravdu 
potřebují a vznikl nápad oslovit občanské sdružení Debra, se kterým spolupracu-
jeme a které bychom i nadále rády podporovaly, proto je na tričku také znak 
sdružení  - motýlek. Naším cílem bylo udělat tričko, které bude vypadat dobře, 
bude se dobře nosit, bude módní a cool, zároveň však bude víc než jen bílé 
tričko….Chtěly jsme, ať si jej lidé koupí kvůli tomu, že se jim líbí a to, že někomu 
pomůže a upozorní na daný problém, je přidaná hodnota, avšak velmi důležitá. 

 

Ještě jednou chceme moc poděkovat všem, kteří si tričko TEAM The Czech Chicks zakoupili! 
 

Naše heslo zní: Staňte se členem týmu The Czech Chicks a pomáhejte! 
 

Hanka s Verčou předali naší organizaci šek na čásku 25 000,- za prodej jejich origiálních triček. Za tuto krásnou částku a za jejich 
rozhodnutí pomáhat právě nemocným s EB mnohokrát děkujeme! 

Abeceda rodinných financí 

 Součástí programu ozdravného pobytu ve Vojtěchově byl dospělým účastníkům nabídnut letos vzdělávací projekt Abece-
da rodinných financí. Tento projekt byl realizován za finanční podpory společnosti CSR Consult, s.r.o. 
 Víme, že náklady na živobytí jsou několikanásobně vyšší u rodiny s pacientem s EB než v rodinách, kde není nutnost hradit 
ošetřovací materiál a ostatní potřebnosti, které vyžaduje toto specifické onemocnění. Velmi důležité je, aby rodiny dokázaly vyjít 
s finančními prostředky, které mají k dispozici. Vzhledem ke skutečnosti, že mnohé rodiny se obrací s prosbou o finanční podporu 
na různé organizace a nadace, jsme se rozhodli, našim uživatelům projekt, který může pomoci a poradit, jak co nejlépe s výdaji 
nakládat, nabídnout. Tehoto projektu jsme se se zájmem zúčastnili taktéž my, pracovnice sdružení. Školení bylo rozděleno do tří 
dnů po jednotlivých tématech:  
 

I. Rodinný rozpočet  
 Správně sestavený rodinný rozpočet = kontrola nad vlastními financemi  
 

II. Peníze v pracovně právním vztahu a zaměstnavatele  
 Jak komunikovat se zaměstnavatelem  
 Kroky před zahájením podnikání  
 Co dělat, když přijdu o práci  
 

 III. Podepsat můžeš – přečíst musíš  
 Na co si dát pozor při podepisování smluv  
 Co si hlídat ve smlouvě at. 
 

 Lektorka školení, paní Zdena Soukupová, velmi příjemnou a zábavnou formou prezentovala tipy a rady, jak mít své fi-
nance pod kontrolou. Dle ohlasů přítomných účastníků se kurz vydařil a v mnohém inspiroval pro praktický život.  

(LD) 

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
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Kongres DEBRA International 2013 
 Letošní mezinárodní setkání  všech organizací DEBRA z celého světa letos proběhne v návaznosti na konferenci EB-CLINET 
v hlavním městě Itálie, Římě, od 20. do 22. září.  
 Letošní kongres nese motto „hlas pacientů a rodin“ a bude hledat odpovědi na otázky, jak pomoci a podpořit pacienty a 
jejich rodiny, jak zkvalitnit život lidem trpícím nemocí motýlích křídel, jaká je nejvhodnější léčba onemocnění a mnoho dalších. 
 Odborný program bude zaměřen na výživu pacientů a právě proto se jej letos zúčastní za DEBRA ČR nutriční terapeutka 
Ing. Bc. Gabriela Janíčková spolu s gastroenteroložkou MUDr. Alenou Havlíčkovou. 
 
2. konference EB-CLINET -  síť klinických EB Center a expertů 
 Od 17. do 18. září 2013 proběhne v rakouském Salzburgu 2. setkání odborníků na problematiku 
EB z celého světa. Za brněnské EB Centrum se konference zúčastní paní primářka MUDr. Bučková, 
Ph.D., paní doktorka Kýrová z Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky a RNDr. Lenka Fajkusová, Csc. Z Odd. lékařské geneti-
ky FN Brno.  
 Na této konferenci mají odborníci možnost prezentovat své poznatky, konzultovat své zkušenosti a tvořit společné projek-
ty, prohlubovat mezinárodní spolupráci.  
 Díky síti EB-CLINET se daří rozvíjet důležité projekty, jakými je např. mezinárodní registr pacientů s EB, do kterého se mů-
žete zapojit i vy (EBCare.org), nebo vznik pokynů pro klinickou praxi v péči o EB. 
  
 Přímá účast pracovníků DEBRA ČR a odborníků Klinického EB Centra na těchto mezinárodních akcích umožňuje zprostřed-
kování nejnovějších trendů v ošetřování a léčbě EB pacientům u nás, otvírá nám cestu k mezinárodním projektům  a v neposlední 
řadě předává cenné zkušenosti a inspiraci od zahraničních kolegů. 

(AG) 

 Jak jste si jistě mnozí všimli, v červnu se nám podařilo spustit nový vzhled webových stránek 
debra-cz.org  a také web EB Centra na nové adrese www.ebcentrum.cz.  
 Na nových stránkách naleznete aktualizované informace, na které jste zvyklí, avšak v pře-
hlednějším menu a s designem přibližujícím se DEBRA International. Pro dárce je zde snadnější ces-
ta ke stránce „Jak pomoci“ a pro členy občanské sdružení (podmínkou je registrace v občanském 
sdružení a tedy členství ve Valné hromadě nikoli pouze smlouva o poskytování služeb) je zde mož-
nost registrovat se a získat přístup k zápisům z Valných hromad a dalším dokumentům sdružení on-
line. 
 

Jak se registrovat? 
1. Otevřete si stránku www.debra-cz.org 
2. Zvolte záložku Dokumenty ke stažení 
3. Na stránce vpravo je formulář pro přihlášení:  
4. Kliknutím na Registrovat se zobrazí samostatní stránka na vyplnění: 
  - jméno a příjmení 
  - email pro přihlášení 
  - heslo 
5. Potvrďte registraci.  
6. Pro vaše zaregistrování je nutné schválení v administraci stránek pracovníkem DEBRA ČR.      

Po schválení obdržíte potvrzující e-mail. 
7. Jakmile je  vaše registrace schválena, jsou vám k dispozici veškeré uložené dokumenty. Pod 

přihlašovacími údaji, které naleznete v potvrzovacím mailu.  
8. V případě problémů či dalších námětů kontaktujte sociální pracovnici Anitu Gaillyovou - 

anita.gaillyova@debra-cz.org 
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Co v kuchařce nenajdete: Podzim s dýněmi 

 
   je značka ručně vyráběných mýdel z přírodních surovin. Z prodeje každého mýdla putují 3 koruny           

pacientům s nemocí motýlích křídel. Za tuto pomoc velmi děkujeme! 
 

 

To dobré nevzniká jen tak samo od sebe. Své poslání člověk musí aktivně hledat. Mé pátrání mě přivedlo zpět k rodině, 
jako hodnotě, která pro mě znamená trvalý základ a smysl života. Prožívám ji jako symbol lásky a péče nejen o blízké a nejbližší. 
Odpovědí na mou otázku „kudy dál“ pro mne byla a je moje dnes pětaosmdesátiletá babička, zásobující své potomky láskou, 
domácími mýdly, džemy, sirupy, pletenými ponožkami a svetry, háčkovanými taškami... 

 Přijímala jsem od babičky vše, zkoušela v životě ledacos, a když přišel ten 
správný čas, vznikla Naturinka. Její myšlenka je jednoduchá a tak se může dál 
rozvíjet: Ruční výroba z přírodních surovin, úplná zdravotní nezávadnost a bez 
výjimky ekologický přístup k výrobě a balení našich produktů. Na cestu s Natu-
rinkou jsem vykročila v květnu 2013 a Naturinka k mému nadšení roste. Začínám 
v malé dílně s mýdly a rodí se další a další nápady. A proč posílám Debře tři koru-
ny z každého prodaného mýdla? 
 Jako máma cítím spojení s přírodou coby podstatou zdravé lidské exis-
tence. Jsem jí vděčná za svých pět dětí a myslím na ty s nemocí motýlích křídel. 
Tihle maličcí si všechno uvědomují, trpí, bolí je to a nemohou s tím sami vůbec 
nic dělat. Na rozdíl od spousty jiných nemají žádnou šanci sami zmírnit své trá-
pení a přesto statečně bojují s každým dnem, který se nám může zdát jako nor-
mální a běžný. Pomoc, jim, beru jako přirozenou morální povinnost pro nás     
pro všechny, kteří můžeme jít svobodně životem. 
 

Barbora Kálnássy  

 Dýně je výborným zdrojem beta karotenu a xantinů, které patří mezi velmi silné a účinné antioxidanty, chránící naše tělo 
před oxidačním stresem a nemocemi. Jsou bohatým zdrojem vitamínu A a B komplexu a minerálních látek – vápník, draslík a fos-
for. Dýně je taktéž velmi dobrým zdrojem vlákniny a nenasycených mastných kyselin. 
Kulinární příprava je velmi jednoduchá, jistě mnozí ocení její velmi dobrou mixovatelnost a kořeněnou chuť. 
 
Recept 
Před samotným receptem musím přidat varování. Polévka vypadá jako dětská meruňková přesnídávka s přídavkem E161 
(oranžové barvivo), takže ozdobená slaninou může na první dojem vyvolávat pochybnosti o kuchařově příčetnosti. Budete tedy 
potřebovat kapku odvahy, ale stojí to rozhodně za to.  
 
Ingredience na 6 porcí: 
1kg dužiny z dýně Hokkaidó 
50g másla 
1 střední cibule 
2 stroužky česneku 
1l zeleninového vývaru 
2 bobkové listy 
1/4 lžičky muškátového oříšku 
15 ml citrónové šťávy 
200g smetany (stačí 12% tuku) 
sůl, pepř 
--- 
300g slaniny 
6 plátků toustového chleba + olej na osmažení (já radši používám obyčejný chleba a opékám nasucho, ale to je věc vkusu) 
6 lžic zakysané smetany 
 
Postup: 
Na másle necháme zesklovatět cibuli nakrájenou najemno spolu srozpláclými (však víte, jak to vždycky dělá Ital) stroužky česne-
ku. Dýně se loupat nemusí. Zbavíme ji semínek a pokrájíme na menší kostky. Z hrnce vyndáme česnek a naopak do hrnce dáme 
dýni. Chvilku jí opékáme a potom přilijeme horký vývar a citrónovou šťávu. Přidáme bobkový list, muškátový oříšek a osolíme, 
opepříme. 
  
Přikryjeme pokličkou a vaříme asi tak půl hodiny, dokud dýně nezměkne. Sundáme hrnec ze sporáku, vyndáme bobkové listy a 
pořádně dýni rozmixujeme tyčovým mixérem. Do polévky vlijeme smetanu a už jen trochu prohřejeme a případně dochutí-
me. Podáváme s opečenou slaninou, zakysanou smetanou a chlebovými krutonky.  

(GJ) 

A to jsme my - Bobík, Sára Filip, babička, já - 
Barbora, manžel - Oliver, Esterka, Luisa          

a nejmenší Johanka   

Moje cesta - I ten, kdo má „málo“, má stále dost pro toho, který to potřebuje. 



ROZHOVOR S ODBORNÍKEM: 
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 Ve třetím letošním vydání vám nabízíme rozhovor s klinickým genetikem EB Centra, primářkou oddělení Lékařské genetiky 
FN Brno, MUDr. Renatou Gaillyovou, Ph.D. Přejeme příjemné a zajímavé čtení! 
 
Kdy a proč jste se začala zajímat o diagnózu EB? 
Co vás vedlo k tomu stát se členem týmu EB Centra? 
 Tyto dvě otázky nemohu oddělovat.  Přesný časový údaj , který se týká začátku mé 
spolupráce s EB pacienty a EB Centrem si už nepamatuji - vše souvisí s oslovením paní primář-
kou Bučkovou, Ph.D., která mě pozvala k práci  v EB teamu. Pacienti s EB byli na Oddělení 
lékařské genetiky FN Brno vyšetřováni  i dříve, před zahájením mé spolupráce s EB Centrem a 
DEBRA ČR, ale v té době se nejednalo o nikterak  systematickou nebo specifickou práci  gene-
tiků, protože v době, kdy jsem se začala lékařské genetice věnovat, nebyla možná žádná přes-
ná genetická diagnostika pro většinu monogenně dědičných onemocnění, tedy ani pro paci-
enty s EB. 
 Jak už jsem zmínila, možnost, stát se členkou EB teamu mi nabídla paní prim. MUDr. 
Hana Bučková, Ph.D. a stále si této spolupráce velmi vážím. Díky EB Centru a stylu jeho inter-
disciplinární činnosti mám možnost se věnovat pacientům se vzácnou dědičnou nemocí  
v týmu oborníků, což mi umožňuje získat komplexní pohled na celou problematiku péče o pacienty s EB. Velmi mě tato práce obo-
hacuje i ve spojení s činností DEBRA ČR a s možností užšího kontaktu s pacienty i mimo areál nemocnice. 
 
 

Jaká je pro vás práce s EB pacienty? V čem je práce s nimi pro vás zajímavá?  
 Práci pro pacienty a s pacienty s EB a jejich rodinami považuji  nejen z odborného hlediska, ale i z pohledu čistě lidského, 
především za smysluplnou. Přesto, že lékařská genetika a celá současná medicína nedokáže EB pacientům navrátit zdraví, jsem 
ráda, že mohu díky své práci přispět alespoň částečně k řešení některých vážných problémů, které jsou před rodiny pacientů s EB 
stavěny. 
 
 

Proč by měli pacienti s EB a jejich příbuzní navštívit klinického genetika? 
 Konzultace s klinickým genetikem by měla pacientům s EB, tak jako s dalšími dědičnými nemocemi, především objasnit 
příčinu onemocnění , riziko jeho opakování  u dalších příbuzných a možnosti preventivních genetických vyšetření. EB je vlastně 
skupina onemocnění s podobnými příznaky, ale s různou příčinou a různou dědičností. Proto je komplexní diagnostika včetně ana-
lýzy DNA pro každou rodinu tak důležitá.  
 Zatím neumíme odhalit, ve které rodině se pacient s EB narodí – neumíme zabránit prvnímu výskytu EB v rodině, ale mů-
žeme nabídnout  možnosti, jak včas odhalit nebo zabránit opakovanému výskytu nemoci. Nemoci, jejíž vyléčení zatím není možné. 
Klinický genetik na základě genetického vyšetření pacienta s EB a po sestavení rodokmenu celé rodiny doporučí genetické vyšetře-
ní dalších příbuzných a nabídne možnosti preventivních postupů. Tato vyšetření  jsou nejen finančně, ale i časově dost náročná, 
proto by měla být provedena včas, především, pokud někdo v rodině plánuje těhotenství. 
 
Jaké jsou pokroky a novinky v genetice pro pacienty s EB? 
 Velkým zlomem v diagnostice EB bylo zavedení DNA analýzy, které je dnes standardní součástí vyšetření.  Molekulárně 
biologické vyšetření může odhalit příčinu EB v rodině a umožňuje vyšetření příbuzných – vyhledává zdravé nosiče dispozice pro 
EB. Pro partnery těchto nosičů je pak nabízeno preventivní  vyšetření nosičství dispozice pro EB.  
 V současné době se také rozšiřuje počet genů, které se analyzují a které s EB mohou souviset, zlepšují se možnosti a do-
stupnost genetických vyšetření před nebo během těhotenství (preimplantační a prenatální vyšetření). Neumíme vzniku onemoc-
nění zabránit, ale umíme je včas poznat u plodu nebo u embrya.  
 Techniky molekulární biologie se stále zdokonalují a jsou postupně zaváděny do rutinní praxe, nyní je to například tzv. 
sekvenování nové generace, které diagnostiku dědičných nemocí, tedy i EB bude výrazně zrychlovat, rozšiřovat a také zlevňovat. 
 Genová terapie, která by přinesla i významné zlepšení léčby EB je zatím stále v oblasti výzkumu. 
 
Co byste chtěla vzkázat svým pacientům?  
 Všechny EB pacienty i jejich blízké bych ráda pozdravila a popřála jim především co nejméně problémů a komplikací nemo-

ci.  Hlavně bych ale všem chtěla poděkovat za to, že díky nim jsem měla možnost poznat krásné a statečné lidi, kteří mě učí být 

lepším lékařem i lepším člověkem. Je mi ctí, že mohu být součástí takového společenství. 
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O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:  

 S radostí vám oznamujeme, že naše paní ředitelka Alice Salamonová a Išek Brychta 
byli v sobotu 17. srpna 2013 v 15.00 hodin oddáni v Lesním zátiší Vojtěchov. 
 

 
 Ředitelka o.s. DEBRA ČR tedy nyní nosí nové příjmení - Brychtová. Novomanželům 
srdečně gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a lásky na společné cestě životem.  
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