Milí čtenáři,
Letošní druhé vydání DEBRA ČR Novin k Vám přichází spolu s koncem školního roku a začátkem prázdnin. Věříme, že Vám
čtení nejen zpříjemní letní dny, ale přinese i mnoho užitečných informací, které jsme pro Vás připravili. Dočtete se informace
o působení naši organizace na 48. ročníku MFF Karlovy Vary, ale také velmi důležité zprávy stran Veřejné sbírky, novinek v
preskribci atraumatického krytí nebo na co nezapomenout než vyrazíte na dovolenou k moři.
Příjemné čtení přeje
Váš tým DEBRA ČR
červen č. 2/ 2013

Atraumatické krytí velkých rozměrů schváleno pojišťovnami pouze pro EB pacienty
Rok 2012 byl pro EB Centrum přímo průlomovým. Po jedenácti letech fungování EB Centrum získalo statut centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita. MZ ČR na jaře 2012 udělilo tento statut prvním čtyřem centrům v ČR, která se zabývají vzácnými chorobami. Těší nás, že právě EB Centrum bylo
dáváno všem za vzor, že splňuje všechna kritéria pro získání tohoto statutu, neboť má mezioborový tým specialistů, spolupracuje s pacientskou organizací DEBRA ČR, podílí se na informační kampani,pořádání seminářů pro lékaře, pacienty a jejich
rodiny, EB Centrum má vazby na mezinárodní síť specialistů.
Díky osvětové kampani, kterou DEBRA ČR léta vede, se nemoc motýlích křídel stala u nás známější. Systematickými
kroky a opakovaným jednáním na MZ ČR, společnými akcemi s DEBRA ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které
zaštítil Ministr zdravotnictví Leoš Heger a poslanec Jan Husák, podporou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP,
se nám podařilo prosadit na Ústředí VZP předpis atraumatického krytí velkých rozměrů Mepitel a Mepilex lite pro naše
pacienty. Díky trnité cestě, která schválení předcházela jsme se na podzim 2012 s ředitelkou DEBRA ČR, Alicí Salamonovou
před budovou pojišťovny na Vinohradech šťastně objímaly, že se nám konečně věc podařila! Byl vytvořen specielní výkon
(bez bodové hodnoty), který se váže na EB Centrum, které může toto velké krytí psát. Tento výkon VZP uvolnila pro všechny
pojišťovny. Uvedení předpisu do praxe provázela řada administrativních kroků a jednání na regionální úrovni. Mohu říct, že
jsem netušila, kolik administrativních úkonů budu muset u každého pacienta udělat, než bude krytí pacientovi vydáno
v Dětské nemocnici FN Brno. Prosím i Vás o trpělivost a pochopení. Věc je nová, musí se zabydlet v jednotlivých pojišťovnách u kterých jsme nyní pod drobnohledem.

Proto prosím pacienty, aby řádně přečetli a dodržovali níže uvedenou informaci:


Předpis atraumatického krytí Mepitel 20x30 a Mepilex lite 20x50 předepisuje pouze dermatolog
v EB Centru a to generalizovaným, závažným formám EB. Počet kusů a na jakou dobu ( 3 měsíce,
půl roku) navrhuje pojišťovně dermatolog v EB Centru. Přihlíží k závažnosti zdravotního stavu pacienta, vzdálenosti od EB Centra. ( Pro Vaši představu, pojišťovna preferuje předpisy co 3 měsíce!! ).

Žádost reviznímu lékaři posílá dermatolog EB Centra./ Schválení trvá asi měsíc/

Atraumatické krytí se musí vyzvednout v domluveném termínu v Ústavní lékárně v DN - FN Brno v Černých Polích
( vedle vrátnice, u PhaDr. Vítové). Žádanka má omezenou platnost, musí se pak vypsat znovu! Komplikujete tak
provoz na pracovišti a v lékárně.

Žádanku s počtem kusů Mepitelu a Mepilexu lite pacient dostane při kontrole na Kožní ambulanci v DN.

Předpis dalšího atraumatického krytí velkých rozměrů. Pacient je povinen měsíc před čerpáním dalšího krytí telefonicky se domluvit s dermatologem v EB Centru o vypsání další žádosti na pojišťovnu. Současně se pacient objedná
na kontrolu v EB Centru a vyzvedne si materiál v Ústavní lékárně v Dětské nemocnici/DN/.
Po vyzvednutí materiálu pacientem se materiál vyúčtuje příslušné pojišťovně.
Dermatolog vede přehlednou dokumentaci o počtu vydaných krytí u jednotlivých pacientů.
Veškeré formuláře jsou založeny ve zdravotní dokumentaci pacienta.
Předpis atraumatického krytí menších rozměrů se nemění. Těžcí pacienti potřebují krytí různých rozměrů i další ošetřovací materiál. Píší ho lékaři v místě bydliště pacienta, podléhá schválení RL, jako dosud. Má na něj nárok každý
pacient s EB.
Vážení a milí pacienti. Věřím, že možnost ošetřování ran silikonovým krytím velkých rozměrů přispěje k zlepšení kvality Vašeho života. Potřebuji Vaši spolupráci a respektování výše uvedených zásad. Vím, že jste vždy zodpovědně přistupovali ke spotřebě ošetřovacího matriálu. Jsem ráda, že pojišťovny začaly hradit to, co je u EB pacientů ve světě běžné a dosud
Vám materiál hradila DEBRA ČR a jiné nadace. Pokud pojišťovny uvidí dobrou spolupráci, určitě se podaří projednat povolení Mepilexu a Mepilexu transfer pro menší počet z Vás, kteří toto krytí preferují.
Prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D.
Koordinátor EB Centra, odborný garant DEBRA ČR
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Den vzácných onemocnění 2013 a Gala večer Motýlí křídla
28. únor 2013 byl šestým mezinárodním Dnem vzácných onemocnění koordinovaným nevládní pacientskou organizací EURORDIS a organizovaným národními asociacemi pro vzácná onemocnění ve 24 evropských zemích včetně České
republiky. Občanské sdružení DebRA ČR se připojilo k jeho oslavám slavnostním Gala večerem a uvedením výstavy 12
plus 12 v Brně!
Již v polovině února se do Brna přesunula putovní výstava fotografií 12 plus 12. V návaznosti na Den vzácných onemocnění, který je tradičně určen na poslední únorový den, se výstava přesunula z Teyschlovy haly Dětské nemocnice
v Černých polích do hlavní budovy Nemocnice Bohunice. Oslavy mezinárodního Dne vzácných onemocnění v Brně o. s.
DebRA ČR završila v sobotu 2. 3. slavnostním Gala večerem, kde patronka sdružení, Jitka Čvančarová představila výstavu
12 plus 12, a kde byli oceněni partneři sdružení, lékaři a přední odborníci na EB problematiku a v neposlední řadě samotní
pacienti a jejich rodiny. Ocenění byla v letošním roce předána v 5 kategoriích:






pacient roku
pacient šířící osvětu o EB
ošetřující lékař

mediální partner sdružení partner sdružení
Ocenění pro Pacienta roku 2012 získala Lenka Marténková s rodinou.
Lenka od loňského roku statečně bojuje s komplikacemi svého onemocnění.
Celá rodina to zvládá obdivuhodně. Za jejich sílu, pokoru a odhodlání jim cena
Motýlích křídel právem náleží.
Pacient šířící osvětu o EB je kategorií, ve které bylo ocenění udělováno letos poprvé. Pacienti s EB denně bojují se svou nemocí. Někteří z nich navíc neváhají věnovat svůj čas, energii a životní
příběh, aby přiblížili život s EB široké veřejnosti, a za to jsme se rozhodli je ocenit. V roce 2012 se 12 pacientů osobně zapojilo do osvětové charitativní kampaně 12plus12. Velmi si vážíme odvahy a nasazení jich všech! Cena Motýlích křídel byla
v této kategorii udělena Olze Joklové s maminkou, které se osvětové činnosti o nemoci motýlích křídel věnují opravdu
naplno.
DebRA ČR každoročně oceňuje také ošetřující lékaře. Oceněným za rok 2012 je prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,
přednosta Kliniky dětské onkologie ve FN Brno. Tato klinika se zásadním způsobem podílí na léčbě pacientky s EB. Vzali ji
pod svá ochranná křídla, hledají nové způsoby léčby a neváhají se pustit ani do boje za prosazení nákladné léčby.
O.s. DebRA ČR spolupracuje s řadou firem a společností. Velmi si ceníme podpory a spolupráce těchto subjektů.
Proto jsme letos partnerům sdružení rozdali ceny Motýlích křídel hned ve dvou kategoriích - mediální partner sdružení a
partner sdružení za rok 2012. Mediálním partnerem 2012 se stala Lékárna.cz. Vzájemná spolupráce, nejen mezi Lékárnou.cz, ale i v rámci celé firmy Pears Health Cyber, byla zahájena záhy po vzniku sdružení a trvá dodnes. Společnost
Hartmann – Rico a.s., která se stala Partnerem sdružení za rok 2012, je partnerem projektu Terénní sociální služba. Obě
oceněné firmy podporují o.s. DebRA nejen finančně, ale i prostřednictvím dobrovolníků z řad svých zaměstnanců. Vážíme
si jejich přízně a těšíme se na další spolupráci!
K příjemné atmosféře večera přispěla také hudební vystoupení a to nejen jazzového dua Tomáše Homuty (klavír) a
Vlaďky Svobodové (zpěv), ale i tří pacientů s EB, kteří předvedli svůj talent a schopnosti. Děkujeme všem, kteří se Gala
večera zúčastnili a vyjádřili tak podporu a přízeň sdružení DebRA ČR, všem nemocným s EB a dostáli tak mottu letošního
mezinárodního Dne vzácných onemocnění, že prolomením bariér hranic můžeme najít společné řešení a připomenout
nemocným, že nejsou sami!
(AS)

Jamka pro motýlí křídla 2013
Dne 7. května 2013 proběhl další ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla v resortu Sokrates
Golf & Country club, o.s., který se tento rok uskutečnil stejně jako loni v deštivém počasí.
Máme radost, že i přes nepříznivou předpověď počasí se sjelo na Kořenci opět tolik milovníků golfu a žasneme nad tím, že
většina z nich na hřiště skutečně vyrazila, byť počasí opět nebylo příznivé!
Letošní výtěžek turnaje činil úctyhodných 250 tisíc korun!!!
Mnohokrát Vám děkujeme za to, že jste se podíleli na této částce získané pro podporu o.s. DebRA ČR!
Benefiční turnaj již tradičně zahájila patronka organizace Jitka Čvančarová společně s ředitelem resortu Sokrates Golf & Country club, o.s. Vlastou Šteflem a ředitelem generálního partnera turnaje spol. Hartmann
Rico Lubomírem Páleníkem.
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za milou účast!!!
Srdečně děkujeme všem partnerům, kteří podpořili letošní ročník
benefičního golfového turnaje!
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!!!
(AS)

Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu!
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X. výroční konference DEBRA ČR
Jubilejní X. výroční konference DEBRA Česká republika proběhla ve dnech 24. - 26.
května 2013 v hotelu Slovan v Brně. Záštitu nad touto akcí převzal ředitel FN Brno MUDr.
Roman Kraus, MBA, odborným garantem byla primářka Kožního oddělení Pediatrické
kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Celkem se zúčastnilo 45 hostů z toho 17 pacientů s EB.
Pátek 24. května byl prvním konferenčním dnem. Byly představeny aktivity a činnost o. s. DEBRA Česká republika. Speciální host paní Zdena Soukupová představila informace o chystaném projektu: Abeceda rodinných financí.
Večerní přátelské posezení bylo věnováno výměně zkušeností mezi rodiči dětí
s EB i dospělými pacienty s EB.
Během sobotního dopoledne se svými poutavými přednáškami z oblasti EB problematiky vystoupili odborníci Klinického EB Centra. Odpolední program zahájila svoji
přednáškou Bc. Magda Hrudková s informacemi o IV. ročníku projektu 12 plus 12. Poté
následovalo setkání Valné hromady.
O spokojenost a zábavu dětí se postarali Zdravotní klauni a milé dobrovolnice, které
s dětmi vyrobili překrásné výtvarné výrobky. Děti si měly možnost hrát, malovat, tvořit ...
Děkujeme všem, kteří pomohli tomu, aby se konference uskutečnila a všem, kteří
se aktivně na jejím programu podíleli.
(LD)
Dobrý sluha, ale špatný pán
Letošní soutěž na téma jak mohou moderní technologie pomáhat lidem s hendikepem se svým 3D příspěvkem vyhrála Kateřina
Poršová, druhé místo získali společně Tereza Poršová a Michal Diviš.
Vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme se z jejich tvořivosti.
Ceny do soutěže věnovali: Centrum FotoŠkoda, Atex - spol. s r.o., a
Bc. Marie Fialová Kolářová.

Ukončení veřejné sbírky - čtete pozorně!
Vážení uživatelé služeb o.s. DEBRA ČR, je naší povinností Vás informovat o skutečnosti, že
dne 17.9.2013 bude ukončeno období, na které má o.s. DEBRA ČR schváleno Úřadem pro Jihomoravský Kraj povolení vykonávat Veřejnou sbírku.
Dle zákona platného v roce, kdy jsme o schválení Veřejné sbírky žádali (17.9.2010), není možné trvání Veřejné sbírky prodloužit. Tehdejší legislativa schvalovala dobu trvání sbírky na dobu 3 let od oznámení.
Znamená to pro mě, že už Veřejná sbírka nikdy nebude?
NE! Nevěšte hlavu!
Jak to tedy bude?
Nová sbírka ke stejnému účelu může být ohlášena až po schválení celkového vyúčtování současně probíhající sbírky. To
prakticky znamená, že všechny Vaše žádosti, faktury, darovací smlouvy a poděkování včetně fotek budou předána Jihomoravskému kraji ke kontrole. Po úspěšném absolvování kontroly budeme moci zažádat o novou Veřejnou sbírku ke
stejnému účelu.
Čtěte pozorně! Aktuální informace pro uživatele o.s. DEBRA ČR:
Do 17.9.2013 musíme vyčerpat zůstatek na účtu Raiffeisen Bank.
Žádosti o portfolia budou přijímány do konce srpna 2013
Žádosti přijaté později nebudou akceptovány!
Zbylá částka nevyužitá na uživatelská portfolia bude využita k zakoupení ošetřovacího materiálu a dezinfekčních
prostředků.
 O schválení vyúčtování současné Veřejné sbírky a schválení vykonávání sbírky nové budete včas informováni
emailem.






Čím můžete sami pomoci ke zrychlení celého procesu?
Včasným zasíláním podepsaných darovacích smluv, poděkování a fotografií, které jsou potřeba pro kontrolu a bez
nichž se bohužel celý proces značně zpomalí a budeme muset déle čekat.
(GJ)
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DebRA ČR roztáhne svá křídla na filmovém festivalu v Karlových Varech
DebRA ČR má tu čest být neziskovým partnerem 48. ročníku Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary. Děkujeme vedení a celému realizačnímu týmu Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary za jedinečnou možnost představit v rámci 48. ročníku MFF KV naše aktivity,
které už 9 let přinášejí prospěch pacientům s nemocí motýlích křídel!
Máme neopakovatelnou příležitost, jak přiblížit tisícům lidí, kteří se na festivalu sejdou, svět
pacientů s nemocí motýlích křídel.
Od 28.6. do 6.7. se pokusíme návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary poodkrýt svět takový, jak ho
vidí pacienti s nemocí motýlích křídel. Pomůže nám k tomu několik akcí, které jsme připravili.

Ostnatá kavárna
28. 6. - 6. 7. vždy od 10 do 19 hodin
Kafe bodne - dejte si nápoj na zdraví lidí s nemocí motýlích křídel.

Výstava fotografií 12 plus 12
28. 6. - 6. 7. ve Smetanových sadech (u Lázní V)
Na fotografiích Lucie Robinson uvidíte, jak se v živote cítí lidé s nemocí motýlích křídel.

Taneční performance pro motýlí děti ve spolupráci s Liběnou Rochovou
2. 7. od 14.00 na Mlýnské kolonádě
Jak vypadá spojení skvělé oděvní designérky Liběny Rochové, baletu, filmu a nemoci motýlích křídel?

Koncert pro DBERA ČR
2. 7. od 20.00 v Poštovním dvoře, Slovenská 2
Benefiční hudební večírek s Danem Bártou, Michalem Hrůzou, Matějem Ruppertem, Lenkou Dusilovou a dalšími. Večírkem
provede Jitka Čvavčarová a Filip Rajmont. Poštovní dvůr bude otevřen od 19.30
O přípravách a průběhu naší prezentace na 48. ročníku MFF KV Vás budeme informovat a doporučujeme průběžně sledovat naše FB stránky, kde se hlavně koncem května začnou objevovat zajímavé události…
Prezentaci DEBRA ČR na 48. ročníku MFF KV připravuje tým osvětového projektu 12 plus 12 v čele s Jitkou Čvančarovou.
(MH)

Čvančarová + 12plus12 = dvě první místa a cena poroty
Dvakrát první místo a zvláštní cena poroty – taková je bilance účasti sdružení DebRA ČR
v letošní soutěži o nejlepší kalendář roku. Ocenění získala za originální a úspěšný projekt 12 plus 12.
„Ze čtyřiasedmdesáti přihlášených projektů se kalendáři 12plus12 podařilo získat první ceny
v kategoriích Vyjádření sociální role a Osobité ztvárnění celebrit,“ říká patronka sdružení DebRA ČR Jitka
Čvančarová a dodává: „Snad nejvíce si ale vážíme zvláštní ceny poroty za fotografické uchopení sociálního tématu. Právě to byl totiž primární cíl našeho projektu, tedy zobrazit svět nemoci motýlích křídel tak,
abychom se dotkli konkrétních problémů našich pacientů a zachytili všechny odstíny jejich světa.“
Podle Jitky Čvančarové se na práci pro projekt 12plus12 sešel neobvykle pestrý a schopný tým
osobností, jako jsou Lucie Robinson, Liběna Rochová či tanečníci Baletu Národního divadla. „Skvělou
práci, bez nároku na honorář, také odvedli všichni, kteří se nechali do kalendáře vyfotografovat,“ dodává Jitka Čvančarová. Mezi fotografovanými osobnostmi letos byli Karel Schwarzenberg, Tomáš Klus,
Aneta Langerová, Petr Zuska, Aňa Geislerová, David Švehlík, Dan Bárta, Radek Jaroš, Jiří Bartoška, Libuše Šmuclerová, Ladislav Špaček či Pavlína Němcová.
Z fotografií vzniká nejen kalendář, ale také diář. „Jejich zakoupením je přímo podpořena činnost
sdružení DebRA ČR, která poskytuje služby lidem, zejména dětem, s nemocí motýlích křídel,“ shrnuje
projekt Jitka Čvančarová.
Soutěž o nejlepší kalendář každoročně pořádají kolegium Typografie se společností M. I. P.
Group v rámci veletrhu Reklama, Polygraf 2013.
(MH)
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Abeceda rodinných financí na ozdravném pobytu Vojtěchov 2013
Jak už jsme vás informovali v předchozím čísle DEBRA ČR Novin, i letos proběhne tuzemský
ozdravný pobyt na Lesním zátiší Vojtěchov, tentokrát v termínu od 28. 7. do 3. 8. 2013.
Krom klasického programu, na který jste z našich pobytů zvyklí nás bude čekat i Abeceda rodinných financí - projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti, který byl představen na X. výroční konferenci DEBRA ČR . Projekt chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru jejich uživatelů, od mládeže až po seniory. Jeho dalším cílem je rozvíjet
finanční gramotnost občanů a tím pomoci ve zlepšení jejich životní úrovně. Zavádí finanční vzdělávání do rodin, do komunit a k sociálně slabším občanům. Dostupnost finančního vzdělávání pro širokou veřejnost je tedy hlavním cílem projektu.
PŘIJEĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!
Velmi nás těší, že kapacita
pobytu byla velmi brzo zcela naplněna
Budeme však rádi, pokud
se rozhodnete nás na pobytu navštívit a strávit s námi příjemný
den nebo dva. Pro návštěvy je
možnost přespání v chatkách
vedle penzionu.
V případě předběžného
zájmu kontaktujte, prosím, Anitu
Gaillyovou na tel. 773 692 299
nebo na mailu
anita.agillyova@debra-cz.org
Těšíme se na vás!!!

Cestování s biometrickým pasem
Sezóna dovolených se kvapem blíží a mnozí z vás se jistě chystají (i díky podpoře dárců přispívajících na veřejnou
sbírku DEBRA ČR) na jih - za léčivými účinky přímořského klimatu.
Dříve než vyrazíte, máme pro vás několik rad :







Při mezinárodních letech se doporučuje mít s sebou kopie všech lékařských předpisů, zvláště na léčiva, která
máte v příručním zavazedle včetně tekuté výživy, všech léků, mastí a krémů. Vždy si vezměte do příručního
zavazadla zásobu ošetřovacích materiálů a tekuté výživy přinejmenším na jeden den pro případ, že se vaše kufry během cesty ztratí. Pokud tato léčiva nejsou v uzavřeném obalu, jako je plechovka nápoje, je nejlépe krémy
aj. přelít na cestu do malé nádoby s obsahem do 100ml. Ujistěte se, že v příručním zavazedle nemáte žádné
nůžky a ostré předměty.
Pro minimalizování problémů na letišti si s sebou vezměte také dopis od vašeho praktického lékaře nebo
dermatologa ( nejlépe na hlavičkovém papíře nemocnice), ve kterém bude řečeno, že cestující osoba má EB,
dále stručný popis toho, jak vaše křehké kůže potřebuje obvazy a krémy a seznam všech typů obvazů, léků a
krémů obsažených ve vašich zavazadlech a potřebných pro vaše zdraví. Takovýto dopis pomůže vysvětlit velké
množství těchto produktů a dokazuje, že jsou pro osobní potřebu, nikoli na prodej. Někdy vám to může i pomoci vyhnout se dalším poplatkům za nadváhu zavazadla, na to však raději nespoléhejte.
Při cestování s biometrickým pasem je třeba mít vždy u sebe dopis na hlavičkovém papíře nemocnice s vyjádřením ošetřujícího kožního lékaře, z jakého důvodů držitel pasu nemá otisky prstů. Tento dopis budete potřebovat již během samotného vyřizování žádosti o biometrický pas. Více informací k podávání žádostí o cestovní
doklady naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Ne vždy jsou prohlídky na letištích tak přísné a věříme, že se setkáváte častěji se vstřícností letištního personálu
než s nepochopením. I tak doufáme, že vám naše rady budou k užitku. Přejeme vám šťastnou cestu, bezpečný let a mnoho
krásných zážitků z cestování!
(AG)

DOBRÝ ANDĚL vzal "motýlky" pod svá křídla
Nadační fond DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců,
Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Peníze od Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL
rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré
provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho
zakladatelů.
Máme velkou radost, že nadační fond DOBRÝ ANDĚL se rozhodl podpořit i děti s nemocí
motýlích křídel do 18 let věku! Od měsíce června dostanou nejpotřebnější rodiny, kde žije
dítě s EB finanční příspěvek z tohoto nadačního fondu. Všem Dobrých andělům patří náš
velký dík!
(AG)
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Charitativní skóre Lékárna.cz: Celkem 925 tisíc pro pacienty s EB
Výstavu fotografií o životě pacientů s nemocí motýlích křídel na náměstí v Chrudimi provázel slavnostní akt: Magda Hrudková převzala pro
společnost DebRA ČR šek v hodnotě 330 tisíc korun od Pavla Hrstky, ředitele
Lékárna.cz. „Tato částka od Lékárna.cz není jediná určená na charitu - za
čtyři roky spolupráce jsme předali pacientům s EB již 925 tisíc korun z celkem 29 sbírek,“ shrnuje P. Hrstka. „DebRA má partnera, o kterého se mohou
pacienti opřít,“ doplnila M. Hrudková.
"Není běžné, že firmy podporují neziskový sektor - Lékárna.cz ale patří mezi společensky odpovědné firmy v Pardubickém kraji. Sama hledá formy podpory a díky ní se dostává pomoci potřebným. Jejich vstřícný přístup může být inspirací
pro ostatní," ocenil dlouholetou spolupráci radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel
Šotola.
Akci podpořilo také město Chrudim, jak uvedl místostarosta Miroslav Tejkl, je pro město čest být už podruhé partnerem této charitativní akce. Na skvělé atmosféře se podílel nemalou měrou chrudimský BigBand.
O společnosti
Lékárna.cz je součástí holdingu Pears Health Cyber, české firmy založené v roce 1999. Jejím hlavním posláním je
vytváření nových, netradičních informačních, vzdělávacích a obchodních řešení v oblasti zdravotnictví. Již dnes je používá
cca 1,5 milionu obyvatel ČR a asi 50 % lékařů a lékárníků. Společnost provozuje síť lékáren Harmonia, první lékárnu na internetu www.lekarna.cz a respektovaný portál o zdraví www.ordinace.cz. Pears Health Cyber je firma se společenskou odpovědností, od svého vzniku podporuje charitativní projekty a pacienty s nevyléčitelnou nemocí EB (Epidermolysis bullosa)
přes sdružení DebRA, a to dobrovolnickou prací i finanční podporou pacientů.
(RŽ)

Aby „motýlci“ zase létali
„Dobro se má činit v poklusu,“ radí staré francouzské úsloví a Francouzi o neokázalé
noblese vědí své. Duchem zmíněného rčení jako by se řídila i ZFP akademie, když se rozhodla
podpořit občanské sdružení DebRA.
Společnost ZFP Group Akademie již více než deset let pravidelně přispívá svými prostředky na léčbu a zlepšení životních podmínek dětí se zdravotním handicapem. Pro letošní
rok se rozhodli nasměrovat své charitativní kroky právě v zájmu sdružení DebRA. Iniciátorem této aktivity je zakladatel
HRK 11, ředitel obchodní sítě Pavel Heč.
K poskytnutí peněžních darů přesvědčil i HRK 8 Martina Žvátory a významným dílem přispěli i zakladatelé ZFP akademie, manželé Poliakovi.
„O tuto problematiku se zajímáme i s partnerkou, a občanské sdružení DebRA jsme proto vybrali naprosto cíleně
poté, co jsme jistili, že potřebuje ﬁnanční prostředky na pořízení speciálního přístroje Quantum, který je určený pro klinickou studii. Když je člověk zdravý, může podnikat. A tím pádem by taky měl umět přímo nebo nepřímo pomáhat,“ reaguje
Pavel Heč na otázku, co jeho aktivitu motivovalo. „Pro sdružení DebRA se nám podařilo vybrat 200 000 Kč, což je skvělý
výsledek, a všem zúčastněným za pochopení a podporu dobré věci děkuji,“ říká Pavel Heč.
Díky sbírce ZFP Group byla získána částka 200 000,- Kč, která bude využita na zakoupení přístroje Quantum společnosti
CaridianBCT pro pomnožení kmenových buněk. Díky tomuto přístroji budou moci pacienti s těžkými formami EB těžit z
nejnovějšího výzkumu v oblasti kmenových buněk. Velmi si vážíme navázané spolupráce a nezištné pomoci od společnosti
ZFP Group Akademie!

Podpora těm, které sužuje nemoc motýlích křídel
140 000 korun – to je pomoc spolupracovníků zemského ředitelství OVB Pavla Horáka
Že firemní obchodní akademie není vždy jen o vzdělávání, se mohli přesvědčit účastníci Obchodní akademie zemského ředitelství OVB LD Pavel Horák. Díky nim (a také Centrále
OVB a některým partnerským společnostem) se podařilo podpořit neziskovou organizaci DebRA, která pomáhá pacientům s takzvanou nemocí motýlích křídel.
V sobotu 16. března 2013 se v pražském hotelu Clarion konalo setkání spolupracovníků LD Horák, kteří měli kromě vzdělávací části před sebou také slavnostní večer s povýšením nových spolupracovníků. A právě na následné Afterparty v klubu Phenomen v Praze tento večer udělal radost nejen těm,kteří si díky povýšení budou měnit vizitky, ale také více než 200 lidem napříč Českou republikou, kteří trpí velmi vážným onemocněním kůže
Epideromolysis bullosa congenita. Právě na pomoc jejich léčbě se totiž složili přítomní spolupracovníci, ale také partnerské společnosti a v neposlední řadě také sama Centrála OVB.
„Bylo pro mne příjemným překvapením, že všichni naši spolupracovníci se na chvíli odpoutali od rozjeté zábavy na
afterparty, a zapojili se do sbírky. Právě oni mezi sebou vybrali největší část daru, který je určen o.s. DebRA ČR, pomáhající
nemocným s EB,“ říká Pavel Horák, zemský ředitel OVB. Kromě samotných spolupracovníků se do pomoci zapojily také partnerské organizace a částkou 50 tisíc korun také Centrála OVB. Symbolický šek na částku 140 tisíc korun převzala
přímo během večera patronka organizace DebRA ČR, oblíbená herečka Jitka Čvančarová.

Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu!
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Co v kuchařce nenajdete: Cookies s čokoládou a praženými mandlemi
Milí kuchtíci!
Připravila jsem pro Vás další z receptů, které hravě zvládnete i doma bez speciálního cukrářského vybavení. Postup je jednoduchý, výsledek úžasně chutný, takže i když třeba s pečením teprve začínáte, tohle je ta správná volba!
Na asi 30 cookies si připravíme:
65 g změklého másla (Hery)
125 g cukru – část cukru lze zaměnit za med (cca 50 g)
75 g třtinového cukru
1 vejce (velikost M)
125 g hladké mouky (já použila pohankovou)
70 g směsi 4 druhů vloček ( nebo ovesné vločky) jemně rozemletých (v mixéru)
1 lžička sody
2 lžičky horké vody
1/2 lžičky soli
75 g mandlí
50 g hořké čokolády
Příprava:
1. Mandle nasekejte nahrubo (při problémech s polykáním lze mandle rozmixovat na mouku či zcela vynechat) a nasucho
opražte na pánvi. Čokoládu nakrájejte na kousky.
2. Smíchejte máslo s oběma druhy cukru.
3. Přidejte vejce a dobře zamíchejte.
4. Rozmíchejte sodu v horké vodě. Nalijte ji do směsi. Přidejte také mouku, sůl a ovesné vločky a vše zamíchejte.
5. Vmíchejte mandle a čokoládu.
6. Na plech vyložený pečícím papírem dělejte z těsta lžící kopečky. (Nedávejte je příliš blízko k sobě, protože se při pečení
rozjedou do stran.)
7. Pečte při 180° dozlatova asi 15-20 minut.
Těsto by mělo být husté, málo tekuté a lepkavé. Pokud používáte jinou, než klasickou hladkou mouku zahustěte si těsto
větším množstvím vloček. Těsto nesmí být tekuté! Do těsta můžete přimíchat nejrůznější ořechy a vytvořit si vlastní chutnou variantu. Fantazii se meze nekladou.
PS: Nejvíc chutnají s bílým jogurtem a čerstvým ovocem. Výborné budou jistě i se zmrzlinou!

(GJ)

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM:
Dnes Vám přinášíme rozhovor s dětskou hematoložkou MUDr. Světlanou Köhlerovou. Paní doktorce moc děkujeme a Vám
přejeme příjemné čtení!
Kdy a proč jste se začala zajímat o diagnózu EB?
O nemoci EB jsem se dozvěděla při studiu na Lékařské fakultě v Brně, ale ve svém prvním pracovišti na Dětském oddělení
okresní nemocnice jsem se s touto diagnózou nikdy v praxi nesetkala.
Až po nástupu na Oddělení klinické hematologie (nyní Oddělení dětské hematologie) v Dětské nemocnici FN Brno v roce
2000 jsem poznala pacienty s touto závažnou diagnózou a začala se o ni blíže zajímat.
Co vás vedlo k tomu stát se členem týmu EB Centra?
Byla jsem oslovena paní primářkou MUDr. Hanou Bučkovou PhD. a její nabídku stát se členem týmu EB jsem přijala.
Jaká je pro vás práce s EB pacienty? V čem je práce s nimi pro vás zajímavá?
Po 13 letech péče o tyto pacienty s jejich závažnou diagnózou obdivuji nejen jejich trpělivost při každodenním ošetřování,
ale i jejich vnitřní sílu postavit se osudu. Z hematologického pohledu
je to práce náročná v tom, že je spojena s odběry krve, což není jednoduché ani pro pacienty s EB ani pro zdravotní personál.
Jaké novinky v péči o pacienty s EB ve svém oboru vnímáte?
Pacienti s EB mají z hematologického pohledu potíže zejména s anemií, nejčastěji hypochromní sideropenickou
v kombinaci s anemií chronických onemocnění. S výhodou jsou pro tyto pacienty tedy všechny formy léků ve formě tekuté (sirupy, kapky), které lze lépe polykat, než formy tuhé (tablety, kapsle). Záleží ale vždy na tíži a formě onemocnění jednotlivého pacienta.
Co byste chtěla vzkázat svým pacientům?
Přeji jim, aby si přes všechny každodenní obtíže a časově náročné ošetřování v rámci své diagnózy dokázali udržet optimismus a věnovali se nadále svým zálibám a koníčkům s takovým nadšením jako dosud.
Cením si toho, že tito pacienti si přes svůj handicap dokážou vážit svého života.
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Nemáme moci,
abychom Tě zadrželi,
máme jen své slzy…
Thákur
V tichém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým, že nás navždy opustila naše
milovaná Lenka Marténková. Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 11. června 2013 ve věku 23 let.
Lenka byla velmi aktivním členem a účastníkem akcí o.s. DEBRA ČR, proto jsme si dovolili
jménem celé rodiny DEBRA ČR doprovodit Leničku na její posledním cestě dne 15. června v Třebíči.
Tichou vzpomínku naší Lence budeme věnovat i v pondělí v podvečer, 29. července na Vojtěchově. Všichni kteří s námi budou chtít tuto chvíli strávit a vyslat vzkaz k nebi, budou srdečně vítáni.
Lenka zůstane navždy v našich srdcích.

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

Kontakt na o.s. DebRA ČR:
Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Webové stránky:. www.debra-cz.org

IČ : 26 66 69 52
Číslo účtu : 2039957319/0800
Bezplatná linka: 800 11 55 73
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