Vážení přátelé,
představujeme Vám první číslo čtvrtletníku „DebRA Noviny“, vydané občanským sdružením DebRA ČR. Aktivity o.s. DebRA ČR
jsou zaměřeny na podporu lidí žijících s vzácným vrozeným onemocněním Epidermolyslis bullosa (EB) (onemocnění a činnost
sdružení jsou stručně představeny v úvodních článcích). Časopis si klade za cíl mapovat aktivity občanského sdružení, přinášet
zprávy o proběhlých akcích a upozorňovat na projekty připravované. V každém čísle bychom ve spolupráci s týmem lékařů pečujících
o děti s EB rádi přinášeli pohled na některý z medicínských aspektů onemocnění. Časopis je určen především rodinám, v nichž žije
dítě s EB, členům o.s. DebRA ČR, současným i budoucím sponzorům, kteří o.s. DebRA ČR podporují věcnými či peněžitými dary,
laické i odborné veřejnosti. S radostí uvítáme příspěvky, postřehy, připomínky a zkušenosti Vás čtenářů.
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Epidermolysis bullosa (EB)
EB je velice vzácné, dědičné onemocnění kůže, které se
projevuje její snadnou zranitelností. Po drobném otlaku,
tření nebo dotyku vznikají na kůži puchýřky a otevřené
jizvící rány. Ošetřování kůže je náročné, bolestivé a denně
může zabrat i několik hodin. EB se vyskytuje ve více než
20 typech, některé jsou doprovázeny dalšími závažnými
komplikacemi jako je vypadávání vlasů a nehtů, vyšší
kazivost zubů, srůsty prstů na nohách a rukou, bolestivé
postižení sliznic, zvýšené riziko vzniku rakoviny kůže. EB
nezasahuje intelekt. Počet pacientů s EB je v České
republice odhadován na 100. V současné době neexistuje
terapie, která by vedla k vyléčení onemocnění. Vedle
závažných zdravotních komplikací se s EB pojí problém
sociální izolace, daný projevy onemocnění, sužující jak
nemocné, tak celé jejich rodiny.

DebRA ČR se stručně představuje
DebRA ČR je neziskovou nevládní organizací patřící do
široké rodiny DebRA International. Cílem o.s. DebRA ČR
je podpora pacientů s EB a jejich rodin na mnoha
úrovních. DebRA prosazuje a hájí zájmy pacientů,
zabezpečuje jejich informovanost a spolupráci s vládními a
krajskými úřady. Úkolem sdružení je zprostředkovávat
vzájemný kontakt a sdružování postižených rodin a
umožnit tak výměnu zkušeností, informací a sdílení radostí
i strastí. Dále se sdružení zasazuje se o dostupnost
vysoce odborné klinické péče, úzce spolupracuje
s Centrem pro EB, které při Dětském kožním oddělení FN
Brno založila a vede primářka MUDr. Hana Bučková Ph.D.
DebRA ČR poskytuje pomoc psychologickou, sociálněprávní a ekonomickou. Nezanedbatelná část činnosti
DebRA ČR je věnována zvýšení informovanosti jak
odborné tak laické veřejnosti o EB a komplikacích, které
s sebou onemocnění nese. DebRA ČR byla založena
v květnu 2004, odborným garantem její činnosti je MUDr.
Hana Bučková Ph.D

Prostor pro Vaše dotazy! Diskusní fórum DebRA ČR najdete na http://www.forum.debra.cz.org/
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Putovní informativní výstava DebRA ČR
Putovní informativní výstavu tvoří 10 panelů s obrázky a
texty dětí s Epidermolysis bullosa (EB), jež jsou doplněny
fotografiemi a odbornými texty, dále obsahuje obrázky dětí
hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Brno a žáků
Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila. Cílem výstavy
je informovat širokou veřejnost o problematice diagnózy
EB a o aktivitách o.s. DebRA ČR. Záštitu nad brněnskou
částí výstavy převzal Ing. Stanislav Juránek, hejtman
Jihomoravského kraje. Během listopadu a prosince 2005
bude na webových stránkách sdružení DebRA ČR
probíhat dobročinná dražba vystavených děl, na kterou
jste všichni srdečně zváni.

Termíny umístění výstavy:
31.5. – 12.6.
13.6. – 26.6.
27.6 – 10.7.
11.7 – 24.7.
1.8 – 30.8.
3.10 – 30.10.

FN Brno, Pracoviště dětské medicíny
Městské divadlo v Brně
FN Brno, PMDV
FN u sv. Anny v Brně
Velký Špalíček – foyer mezi kinosály
Moravská zemská knihovna v Brně

Hurá do školy aneb konec prázdnin
v Zelčíně

Listopad – prosinec internetová dražba obrázků.

V sobotu 27. srpna se konalo již druhé setkání rodičů a
dětí s EB v zooparku ZELLAND v Zelčíně u Mělníka. Pro
děti byl po celý den zajištěn pestrý program. Zapojily se do
her a soutěží připravených šermířskou skupinou GRYF
(střílelo se z luku, sekalo mečem, bojovalo na kladině),
měly možnost prohlédnout si a krmit místní ovce, kozy a
jiná zvířátka. Nejsilnějším zážitkem pro mnohé byla jízda
na poníkovi. V odpoledních hodinách jsme se vydali na
výlet na nedaleký hrad Kokořín. Věříme, že naše setkání,
jež proběhlo v radostném poklidu se všem zúčastněným
líbilo a doufáme, že se „Loučení s prázdninami“ stane
pravidelnou, tradiční, setkávací akcí DebRA ČR.

KLINICKÝ DEN
Ve dnech 24. a 25. června 2005 se uskutečnil první klinický den a II. Oficiální výroční konference
DebRA ČR v Brně. Klinický den byl určen pro 13 vybraných pacientů a DebRA ČR ho uspořádala ve
spolupráci s klinickým EB Centrem při Kožním oddělení I. Dětské interní kliniky FN Brno. V rámci
klinického dne mohli pacienti konzultovat své problémy s odborníky EB centra. II. oficiální konference
začala v pátek 24. června v hotelu Santon na Brněnské přehradě a trvala do sobotního odpoledne.
Hlavní částí programu byly dvě přednášky, první byla věnována stomatologickým problémům
pacientů s EB, vedla ji MUDr. Michaela Friedová. Druhá přednáška byla zaměřena na možnosti
chirurgických zákroků u pacientů s EB a prevenci srůstu prstů, vedla ji MUDr. Jitka Vokurková.
Pozornost byla věnována i otázkám sociálně-právního charakteru, konzultace vedla Hana Valová
z poradny Ligy za práva vozíčkářů. Pro děti byl v průběhu přednášek připraven program v podobě improvizované výtvarné
dílny, sobotní dopoledne děti strávily projížďkou na parníku na Brněnské přehradě. Speciální poděkování patří studentům
hudebního oboru Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila, kteří konferenci zahájili výtečnou hudební produkcí.
Konference se zúčastnilo více než 80 lidí, z toho 32 dětí, celkově byla všemi účastníky hodnocena jako velmi zdařilá.
Průběh klinického dne a konference byl zachycován kamerou, výsledkem je přibližně desetiminutový filmový šot, který
výstižně zachycuje náladu setkání. Náš první dokumentární filmeček je dostupný na www.debra.org.cz (je možné stáhnout si
jej ve formátu mpg nebo avi, velikost je 100MB) nebo Vám jej na požádání bezplatně zašleme.

Více informací o DebRA ČR najdete na http://www.debra-cz.org
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The Boy whose Skin Fell Off

Putování s huculem

The Boy whose skin Fell
Off je název filmu, jež
zachycuje poslední dny
života
Brita
Johnna
Kennedyho. Johnn od
svého narození bojoval
s dystrofickou
formou
EB.
V posledních
měsících svého života se
rozhodl pro spolupráci s
filmařem
Patrikem
Colertonem. Vznikl tak
ojedinělý snímek, jež je svědectvím o složitosti života se
závažným onemocněním, ale zároveň oslavou života
žitého naplno. Film je provokativní především otevřeným
vyjádřením pocitů souvisejících s blížící se Johnnovou
smrtí, ale nechybí v něm humor a tolik potřebný nadhled.
Snímek získal v roce 2004 prestižní cenu EMMY za
nejlepší televizní dokument.

Členové pražského dětského dramatického souboru TYJÁ-TR si DebRA ČR zvolily za organizaci, které věnují
finanční obnos získaný během letošní pouti s potulným
divadlem. „Putování s huculem“ je název akce s již
šestiletou tradicí. Po vzoru starých komediantů putuje
dvacet členů souboru spolu s pěti vedoucími od vesnice
k vesnici s povozem taženým dvěma huculskými koňmi a
hrají divadlo. V letošním roce soubor putoval krajinou
Kokořínska. Výtěžek z dobrovolného vstupného je vždy
věnován na dobročinné účely. V minulých letech soubor
podpořil např. Dětský domov v Deštné, Asociaci organizací
žen s rakovinou prsu či Ligu proti plicním chorobám.
V DebRA ČR jsme ocenili nejen finanční obnos, ale
především jsme se radovali ze způsobu, jakým byl získán.

Společnost PHC představuje svoji činnost ve prospěch DebRA ČR
Představit společnost Pears Health Cyber (dále jen PHC) na několika řádcích není rozhodně lehký úkol.
Někdo před časem řekl: “PHC se nedá popsat, PHC se musí zažít." Jsme evropská firma zabývající se
vytvářením a realizací komunikačních řešení ve zdravotnictví. Jinými slovy to znamená, že lidé v PHC jsou
schopni srozumitelným způsobem vytvořit zejména internetové programy, které například pomohou
pacientům lépe pochopit jejich onemocnění, či rychle nalézt schopného a příjemného lékaře nebo se on line
poradit o svých trablech (www.ordinace.cz). Dále PHC provozuje první internetovou lékárnu www.lekarna.cz
a to již od roku 1999. Současně vytváříme projekty pro vzdělávání lékařů a lékárníků. A tady se již blížíme
k jádru věci, proč PHC potkalo DEBRU. Jednou z klíčových hodnot všech spolupracovníků ve firmě je být
odpovědný vůči svému okolí a podporovat ty, kteří nemají to štěstí být zdraví. Jelikož kožní lékařství patří ke
klíčovým specializacím PHC, rozhodli jsme se nejenom finančně podporovat pacienty trpících onemocněním Epidermolysis
Bullosa a jejich rodinné příslušníky. Chceme, abychom byli platní nejenom finanční podporou nejrozmanitějších akcí DEBRY,
ale zejména i spoluorganizováním a účastí kolegů z PHC na akcích DEBRY. Na závěr chci osobně poděkovat všem lidem, kteří
zaštiťují DEBRU a že jsme byli společně schopni alespoň částečně pomoci těm, kteří naši podporu potřebují. Je mi ctí tuto
spolupráci rozvíjet i v dalších letech.
PharmDr.Vladimir Finsterle, Jednatel Pears Health Cyber

VEŘEJNÁ SBÍRKA
S platností od 14. listopadu 2005 vyhlašuje o.s. DebRA ČR
veřejnou sbírku na podporu svých aktivit konaných ve
prospěch pacientů s EB. V rámci sbírky budou na pěti
různých místech v Brně a Praze umístěny zapečetěné
pokladničky, do nichž bude možné vhazovat finanční obnosy
v libovolné výši. Dále bude možné přispět na bankovní konto
sbírky
pro
DebRA
ČR
2166032001-2400,
jedná
se
transparentní účet, pohyby na něm je možné nahlédnout na
www.e-banka.cz. Současně se sbírkou bude na webových
stránkách organizace otevřen obchod s předměty nesoucími
logo o.s. DebRA ČR.

Více informací o EB Centru najdete na http://www.debra-cz.org
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Kontaktní údaje

Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno - Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 625 00 Brno
tel/fax 532 234 318

č. účtu: 2039957319/0800

www.debra-cz.org

info@debra-cz.org

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Kounicova 4, Brno
IČ: 26 66 69 52

Bc. Magda Hrudková - předsedkyně organizace, koordinátorka projektů
magda.hrudkova@debra.cz.org
mobil 604 231 063
Mgr. Jana Sunková - ediční činnost, koordinátorka veřejné sbírky
jana.sunkova@debra-cz.org
mobil 777 061 205

Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno - Pracoviště dětské medicíny Černopolní 9, 625 00 Brno
ebcetnrum.debra-cz.org
prim. MUDr. Hana Bučková, Ph. D., koordinátorka činnosti klinického EB Centra při FN Brno

Podporují nás:

Spolupracujeme s:

V příštím čísle DebRA Novin Vám rádi poskytneme prostor pro Vaši reklamu. Máteli zájem, kontaktujte nás.
Na další číslo DebRA Novinek se můžete těšit v únoru 2006
Vydalo o.s. DebRA ČR, text: Bc. Magda Hrudková, Mgr. Jana Sunková, foto: Archiv DebRA, počet výtisků: 200
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