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Vážení přátelé,
vánoční svátky jsou pro většinu z nás dobou, kdy se alespoň na chvilku zastavíme v kolotoči povinností a trávíme trochu času se
svými nejbližšími. Věřím, že takto budou Vánoce probíhat i u Vás. DebRA ČR Noviny přicházejí s novinkami z dění v DebRA ČR.
Dočtete se, jak probíhá přestavba kanceláře, jaký byl víkendový pobyt a jaké bylo otevření výstavy Radka Jaroše. Nebude zde
chybět ani sloupek sociální a výživový. Těšíme se, že se zase v příštím roce s Vámi setkáme ať už na některé z pořádaných akcí
nebo v kanceláři. A kdyby Vám bylo někdy hodně ouvej nebo se s námi chtěli podělit o veselé příhody, je tu pro Vás vždy v pondělí
a ve středu Zelená linka.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2010

Měsíc Datum Akce
leden do 14.1. pokračování výstavy "Cesta nahoru, když Tě život tlačí dolů"

14.1 - 17.1. Go Kamera - výstava "Cesta nahoru, když Tě život tlačí dolů"
únor 14.2. OC Olympia - zahájení výstavy "Cesta nahoru, když Tě život tlačí dolů"

14.2.-28.2. OC Olympia - výstava "Cesta nahoru, když Tě život tlačí dolů"
duben 26.4. VI. klinický den
květen 29.5. V.ročník golfového turnaje "Jamka pro motýlí křídla"
červen 18. - 20.6. VII. Výroční konference DebRA ČR

19.6. II.ročník údílení cen "Motýlích křídel" 
červenec ??? Jízdárna v Radonicích
srpen 14.-21.8. Týdenní ozdravný pobyt
září ??? Platba Pražskými Benátkami
říjen 4.10. Bobr cup

konec října Zážitkový víkend

_____________________________________________________________________________________________

DebRA ČR Noviny byly vydány díky dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.

konec října Zážitkový víkend
listopad 16.-18.11. DEBRA International Congress Chile 2010

POZVÁNKA NA GOLFOVÝ TURNAJ „JAMKA PRO MOTÝLÍ KŘÍDLA“

Golfový turnaj „Jamka pro motýlí křídla“, kterou již tradičně pořádá o.s. DebRA 

ČR v areálu Sokrates Golf&Country Clubu v Kočenci u Boskovic chystá V. ročník:

29.května 2010  od 9:00

Pozvánka je určena Vám všem DebRákům i DebRačatům, přijďte podpořit hráče a 

vyzkoušet si tuto hru gentlemanů. Výtěžek z této benefiční akce bude opět 

věnován na činnost o.s. DebRA ČR a kofinancování projektů, které každý rok 

s Vámi realizujeme.

Kontaktní osoba – pro více informací a přihlášení na turnaj:

Alice Salamonová, DiS., 773 628 299, alice.salamonova@debra-cz.org

VII. VÝROČNÍ KONFERENCE DebRA ČR

Rok se s rokem sešel a již se začíná pomalu připravovat VII. Výroční konference DebRA

ČR, která se bude konat 18.-20. června 2010 v hotelu Myslivna v Brně. Již tradičně se

můžete těšit na novinky z klinického EB centra. Účast již přislíbili pan prim. MUDr. Radek

Brauner, Mgr. Lenka Holcnerová, prim. MUDr. Renata Gaillyová a paní prim. MUDr. Hana

Bučková, Ph.D. Konference je určena pacientům s EB a jejich rodinám. Bližší informace

naleznete v přiložené pozvánce.

Součástí konference bude společenský večer s vyhlášením „Cen Motýlích Křídel“. (mi)



_____________________________________________________březen č.1/2010________

CESTA NAHORU, KDYŽ TĚ ŽIVOT TLAČÍ DOLŮ 

V Městském divadle Brno dne 16.prosince 2009 byla zahájena putovní výstava fotografií horolezce Radka Jaroše. Součástí

výstavy jsou nejen krásné panoramatické fotografie z Himalájí, ale především životní příběhy lidí s EB, kteří popisují, jaké je

to žít s touto nevyléčitelnou nemocí. Slavnostní vernisáží v Městské divadle Brno provázela patronka organizace Jitka

Čvančarová. Pacienty s EB přišli podpořit ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus MBA a horolezkyně Klára Poláčková.

Cílem této výstavy je osvěta onemocnění epidermolysis bullosa congenita a o.s. DebRA ČR.

Dalším místem, kam výstava putovala byl festival filmů GO KAMERA 14.1. – 17.1.2010.

Velice děkujeme panu řediteli Městského divadla Brno Stanislavu Mošovi a Rudolfu Švaříčkovi CK Livingstone za podporu a

spolupráci na této výstavě.

Nákupního a zábavního centra Olympia bylo dalším hostitelským místem

výstavy.

Jitka Čvančarová, patronka sdružení DebRA ČR, uvedla výstavu Radka

Jaroše v brněnské Olympii. U příležitosti vernisáže v neděli 14. února

zazpívali Hana Holišová a Petr Gazdík.

Výstava trvala až do 28. února 2010 na centrálním náměstí brněnské

Olympie.

V dražbě při slavnostní vernisáži se podařilo získat přes 60 000 korun. V

úvodní části byl vydražen kalendář, DVD a tričko z limitované kolekce

Radka Jaroše. Za nejvyšší nabídku 5 000 korun si tyto upomínkové předměty

odnesl zákazník brněnské Olympie. V další části dražby šlo do tuhého.

________________________________________________________________

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

odnesl zákazník brněnské Olympie. V další části dražby šlo do tuhého.

Dražby se účastnila také ředitelka brněnské Olympie. Za konečnou sumu

55 000 korun se jí nakonec podařilo překonat další zájemce a získat

černobílou panoramatickou fotografii horských scenérií od Radka Jaroše. Po

celou dobu výstavy byla u příběhů lidí s EB a fotografií Radka Jaroše

umístěna zapečetěná pokladnička, jejíž výtěžek byl dán na transparentní účet

veřejné sbírky organizace. Celková částka z pokladničky činí 20 291,- korun.

Velice děkujeme brněnské Olympii, která nejen že umožnila zrealizování této

krásné výstavy, jejímž cílem je osvěta onemocnění EB, ale neváhala přispět

nemalou finanční částkou, která bude využita ve prospěch o.s. DebRA ČR.

Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat horolezci Radku Jarošovi, který se

podílel na realizaci této výstavy a darovat do dražby své fotografie a jiné

drobné předměty. Radek Jaroš je dlouhodobým spolupracovníkem a

příznivcem o.s. DebRA ČR.

Velké poděkování patří herečce Jitce Čvančarové, která stále s nezlomnou

vůlí a pílí podporuje činnost organizace. (a)
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POTŘEBA ENERGETICKÉHO PŘÍJMU U DĚTÍ S EB

Optimální energetická potřeba dítěte je dána přívodem energie potřebné k udržení zdraví, přiměřeného

růstu a pohybové aktivity. Energetická potřeba se v průběhu života dítěte mění. Při propočtu potřeby

energetického příjmu většinou vycházíme z hodnot bazálního energetického výdeje a dalších

komponent, které tvoří fyzická aktivita člověka, termogeneze,

zdravotní stav a u dětí tělesný růst a vývoj.

Pacienti s vážnou formou EB často mají větší potřebu energie než je obvyklé, protože potřebují, aby se

jim rány neustále hojily. Nedostatek energetické dávky je prohlubován i faktem, že mají potíže s

příjmem stravy. Mezi takovéto problémy patří snížená schopnost zeširoka otevřít ústa, puchýře v

dutině ústní, zúžení jícnu a problémy stomatologické. Mnoho lidí s EB bojuje se zácpou, která

významně snižuje chuť k jídlu.

Výsledkem je pak častý neoptimální růst dětí a narušení hojení kůže. Snížený příjem bílkovin, vitaminů

a minerálních látek je dalším činitelem, který přispívá ke snížené imunitní odpovědi a také k chybnému

hospodaření s energií při tělesných aktivitách. Následuje zhoršení hojení ran, vzniká anémie a další

problémy.

Jak u pacientů s popáleninami, tak i u pacientů s EB je zapotřebí zvýšit energii natolik, aby příjem

potravy nevedl k podváze v dětském věku. Energie je hrazena všemi živinami ve vyšším množství.

Dětem s EB je předepisován zvýšený energetický příjem formou koncentrovaných produktů typu

sipping (Nutridrink, Fortimel).

Člověk ve vývinu nebo při hojení ran potřebuje větší množství všech živin ne pouze zvýšenou dávku

Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu! 

________________________________________________________________

Člověk ve vývinu nebo při hojení ran potřebuje větší množství všech živin ne pouze zvýšenou dávku

energie a bílkovin. Organismus EB pacientů potřebuje nutně také minerální látky a vitaminy. Tyto

všechny živiny jsou potřebné pro obnovu kůže a imunitního systému. Na základě uvedených

skutečností v nutriční poradně zjistíme potřebu energetické dávky použitím kalkulace založené na

váze, výškovém věku, stupni hojení a požadavcích na optimální růst. Ačkoli tyto metody poskytnou

zdravotníkovi mnohé, kožní onemocnění je subjektivní a zahrnuje určitý komplex zdravotních potíží.

Zvýšení tělesné váhy může být dosaženo za předpokladu, že se průměrné množství energie bude

pohybovat na hodnotách 120 - 150 % denní doporučené dávky zdravého jedince. Bílkovina však v

tomto případě také musí být zvýšena a to na 115 - 200 % denní doporučené dávky zdravého jednice.

(M. Halbrštátová; Výživa dětí s epidermolysis bullosa congenita)

NOVÝ LETÁK o.s. DebRA ČR

Začátkem roku 2010 vznikl nový informační leták pro uživatele o.s.

DebRA ČR. V letáku najdete celou nabídku služeb, kterou uživatelé

mohou čerpat. Veškeré nabízené služby jsou bezplatné. Najdete

zde také informace, kde sídlíme, kdy nás můžete kontaktovat a jaká

jsou telefonní čísla na jednotlivé pracovnice a na zelenou linku.

Zelená linka je tu pro Vás každé pondělí a středu. Neváhejte jí

využít. Zelená linka je pro Vás zcela zdarma i v případě, že voláte z

mobilního telefonu. Leták je k dispozici v kanceláři o.s. DebRA ČR.

(mi)
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RŮŽE VE VÁZE    Petra Koudelková

Pomalu ona rozkvétá,

zvolna rozvíjí se do své plnosti,

travinami se tak zvláštně proplétá,

není pocitu její marnosti.

Trny se chrání a svou vůní

všechny mámí ale jen dokud 

člověk nevytrhne jí z jejího rudého snění,

v okamžik kdy do vázy jí dá,

se pro ní všechno mění

a za pár dní opadne v zapomnění.

Jak mohla by kvést a vonět dál,

a to všechno jí člověk vzal.

Pro své opomíjivé potěšení, pro vázu, 

co bez růže vlastně ani vázou není.

Marně se snažila tou nejkrásnější býti,

člověk pak přišel a zničil její žití...

Pro svou chamtivost a touhu růži mít, 

proč nemůže jí prostě nechat být? 

Kvetla by dlouho, voněla krásně, 

teď už jen o ní smutně skládám básně.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DebRA ČR

Jak jistě víte, v organizaci došlo k personálním změnám, o kterých jsme Vás informovali v prosincovém (09) čísle.

Bohužel i v tomto čísle cítíme za povinnost seznámit Vás všechny se skutečností, že náš pracovní tým není stále kompletní.

Veronika Pochylá, která nastoupila od ledna 2010 na pozici sociální pracovnice, již v organizaci nepracuje. S Veronikou jsme

ukončili pracovní poměr ve zkušební tříměsíční lhůtě. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo porušování etického kodexu

organizace ze strany slečny Pochylé. Neztotožňovala se s principy a stylem práce pracovnic DebRA ČR.

V současné době je vypsáno výběrové řízení. V dubnu proběhne na základě přÍjmutých žádostí osobní pohovor. Cílem

výběrového řízení je na pozici sociální pracovník/ce získat nejen člověka, který zná sociální zákon, ale především

Vydalo o.s. DebRA ČR, text Michaela Halbrštátová, Alice Salamonová; editace Michaela Halbrštátová;  foto archiv. 
Počet výtisků 150. 

Kontakt na o.s. DebRA ČR: 

Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno IČ : 26 66 69 52
Černopolní 9, 613 00 Brno Číslo účtu : 2039957319/0800
Webové stránky: www.debra-cz.org. Bezplatná linka: 800 11 55 73

O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:

Řeháček Martin
Křivánková Michaela

CK Livingstone

výběrového řízení je na pozici sociální pracovník/ce získat nejen člověka, který zná sociální zákon, ale především

kolegu/yni, který/á bude přínosem pro nás pro všechny. O průběhu a výsledku výběrového řízení Vás budeme

informovat. (a)


