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ČTVRTLETNÍK O ŽIVOTĚ S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Červen č. 2 / 2015

12 plus 12: Osvětová kampaň o životě s nemocí motýlích křídel

Červen č. 2/ 2015

Milý čtenáři,
opět jsme pro Vás připravili souhrn toho nejdůležitějšího, co se v DEBRA ČR za poslední 3 měsíce událo.
Jaro bylo pro nás velmi pozitivní. Členka naší velké „DEBRA rodiny“ Olga Joklová, ml. získala Cenu Olgy
Havlové, kalendář 12 plus 12 byl úspěšný v soutěži Kalendář roku a DEBRA ČR získala Známku spolehlivosti.
O tom všem a ještě více se dočtete na následujících stránkách.
Příjemné čtení přeje

Váš tým DEBRA ČR
Kalendář 12 plus 12 pro rok 2015 byl oceněn odbornou porotou
Nástěnný kalendář s fotografiemi 12 originálních motýlů, který vznikl v loňském roce byl úspěšný nejen u veřejnosti. Spolu s dalšími více než 70 hodnocenými kalendáři se ocitl před porotou, která hodnotí kalendáře již patnáct let. Zasedají v ní designéři, reklamní specialisté, fotografové, typografové, grafici a novináři. Je nám ctí, že si našeho kalendáře tato odborná porota všímá opakovaně.

DEBRA ČR získala za svůj již pátý kalendář v řadě dvě ocenění:
•

1. místo v kategorii "Osobité ztvárnění celebrit"

•

3. místo v kategorii "Vyjádření sociální role"

Děkujeme všem, kdo se na kalendáři podíleli!! Věříme, že i tímto
způsobem plní svůj účel - šíření osvěty o životě s nemocí motýlích křídel!

Cesty osvěty
Osvěta o nemoci motýlích křídel a o životě s ní už neoddělitelně patří k pilířům činnosti DEBRA ČR.
V minulosti se nám osvědčil model tvorby prodejního kalendáře, z něhož se lidé dozvěděli o EB a o DEBRA
ČR a zároveň jeho koupí přispěli na pomoc našim „motýlkům“.
Už v rámci 2. ročníku projektu jsme se inspirovali vizuální kampaní naší zastřešující organizace
DEBRA International, která ukazuje svět tak, jak ho mohou vnímat lidé s nemocí motýlích křídel. V tomto
směru bychom rádi pokračovali. I nadále bude kampaň sledovat dva cíle:
•
•

osvětový— připomenutí veřejnosti existenci nemoci EB a její dopad na nemocného i jeho rodinu;
překonávání zažitých předsudků; získání podpory a porozumění pro nemocné;
ziskový – získání co možná nejvíce finančních prostředků pro realizaci všech projektů a poskytovaných služeb.

Abychom co nejlépe dosáhli těchto cílů, ukážeme lidem, že ve světě s EB se může mnohé měnit a
snad hodně k lepšímu. Nicméně, že s EB je jedna věc neodmyslitelně spjatá a to je bolest. Chceme lidem
znovu připomenout, že bolest je něco, co k EB patří. Pacienti i jejich rodiče jsou nesmírně silní a odvážní.
Dnes a denně se pouští do boje s touto bolestí s novou energií a silou.
Připravíme brzy nové webové stránky osvětového projektu 12 plus 12, nafotíme a vyrobíme kalendář na rok 2016, zkusíme vymyslet a zrealizovat nové prvky osvětové kampaně a budeme dělat znovu
všechno pro to, aby se o nemoci motýlích křídel a o životě s ní dozvědělo co možná nejvíce lidí. A věříme,
(MH)
že výsledky této snahy pocítí hlavně naši pacienti a jejich rodiny.

NÁDHERNÉ OCENĚNÍ PRO OLINKU JOKLOVOU

Červen č. 2/ 2015

Dovolujeme si otisknout článek, který vyšel v příloze časopisu Dobré zprávy, vydávaném
Výborem dobré vůle—Nadace Olgy Havlové (7. ročník: č. 2.)
Gratulujeme Olince k zaslouženému ocenění a děkujeme také Vám všem „motýlkům“, kteří
se podílíte na osvětě onemocnění EB, které znáte na vlastní kůži.

NÁDHERNÉ OCENĚNÍ PRO OLINKU JOKLOVOU

Červen č. 2/ 2015

OHLÉDNUTÍ: Jaro v DEBRA ČR

Červen č. 2/ 2015

DEBRA ČR se stala držitelem ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Od konce roku 2014 si dárci mohou ověřit, že nezisková organizace, které chtějí věnovat peníze, funguje
spolehlivě. Značka spolehlivosti usnadní rozhodování dárcům. Označení SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE je zárukou, že se pod slupkou podíval někdo za vás.
Veřejně prospěšná organizace, která získá značku spolehlivosti se stává:
• Důvěryhodnějším partnerem pro mecenáše, firemní, individuální i veřejné dárce
• Atraktivnějším zaměstnavatelem

•
•

Serióznějším partnerem pro dodavatele
Zajímavějším objektem pro média

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně
prověřována zda:
• Adekvátně hospodaří s darovanými prostředky

•
•
•

Pracuje na svém dalším rozvoji
Váží si svých dárců
Odpovědně naplňuje svoje poslání

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce je znovu prověřeno, zda organizace stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada složená z nezávislých odborníků.

3. narozeniny pražského hotelu Fusion
22. dubna se ve Fusion hotelu konal benefiční
večer s výtěžkem 15 000 Kč pro charitativní organizaci
DEBRA ČR. Hotel slavil 3 roky od svého založení. Roli
patronů tohoto večera přijali muzikant a kapelník Felix
Slováček, pěvecká legenda Milan Drobný, starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, showman a král slunce Daniel Nekonečný, zpěvák a producent Martin France, zpěvák a v poslední době opět i malíř Martin Maxa,
herečky Světlana Nálepková, Petra Špalková a Kristýna
Frejová a baletní sólista Národního divadla Michal Štípa.
Známé tváře showbyznysu vystřídala na pódiu ředitelka DEBRA ČR Alice Brychtová spolu s Káťou Vlastovou, talentovaná saxofonistkou a pacientkou s EB, aby hostům přiblížily onemocnění EB a poděkovaly za jejich
podporu. Během celého večera si mohli přítomní hosté koupit tombolenky za 50,- Kč. Jejich výtěžek, který se
vyšplhal na 15 000 Kč, věnoval pořádající hotel v čele s ředitelkou Sandrou Reptovou na podporu lidí s nemocí
motýlích křídel.

Roštejnský hodokvas
V lesích ukrytý hrad Roštejn se v sobotu 9. května otevřel
návštěvníkům se zvláštním programem. Historickou atmosféru vytvořili účinkující Roštejnského hodokvasu pořádaného skupinou
Novus Origo z Polné. Díky podpoře účinkujících a dalších subjektů,
byl výtěžek ze vstupného věnován naší organizaci DEBRA ČR.
Na Roštejnském hodokvasu bylo veselo, živo a všichni návštěvníci si přišli na své! Krom toho se podařilo vybrat nádherných
40 000 Kč, které nám pomohou financovat letní ozdravný pobyt
pro pacienty s EB a jejich rodiny. Moc děkujeme všem organizátorům i účastníkům akce a také Olgám Joklovým, díky jimž není nemoc
motýlích křídel na Roštejně neznámé téma.

OHLÉDNUTÍ: Gala večer a XII. výroční konference DEBRA ČR

Červen č. 2/ 2015

Každoroční setkání „rodiny DEBRA“ proběhlo letos v hotelu Avanti v Brně
XII. výroční konference DEBRA ČR proběhla ve dnech 10. - 12. dubna 2015 v hotelu Avanti
v Brně. Záštitu nad touto akcí převzal ředitel FN
Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, odborným garantem byla již tradičně primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Celkem se zúčastnilo 24 pacientů s EB,
které doprovázelo 40 rodinných příslušníků. Také se přišlo podívat a potěšit společně s námi řada přátel a odborníků přes EB problematiku.
První den konference byl zahájen Gala večerem. Programem provázely ředitelka organizace Alice Brychtová a Anita Gaillyová. Hlavním tématem Gala večera bylo předávání cen motýlích křídel za rok 2014
v kategoriích:
• Pacient / rodina s EB—vítězka Jana Erhardová
• Pacient šířící osvětu o EB—vítězka Olga Joklová
• Ošetřující lékař—vítězka prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
• Partner organizace—vítěz Kořenec Golf & Ski Resort
• Nadační partner organizace—vítěz Život dětem, o.p.s.

Krásné trofeje pro oceněné vlastnoručně vyrobil a dodal již tradičně pacient s EB, keramik David Marcikán. Věcné ceny pro vítěze i všechny nominované pacienty věnovaly společnosti Mölnlycke Health Care,
HARTMANN - RICO a FotoŠkoda.
Program byl obohacen o hudební vystoupení Kateřiny Vlastové, která svoji hrou na saxofon nadchla
všechny přítomné.
Sobotní dopoledne 11. dubna bylo věnováno klinickým tématům. Se svými přednáškami z oblasti EB vystoupili odborníci: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., Ing. MUDr. Jana Kýrová, prim. MUDr. Radek Brauner, doc.
MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., MUDr. Alena Havlíčková a Mgr. Hana Holišová.
Odpolední program byl věnován dotazům z oblasti genetiky, které zodpovídala prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Čas byl věnován i sdílení plánovaných akcí DEBRA ČR.
O úsměvy a zábavu dětí se postarali Zdravotní
klauni a profesionální loutkové divadlo. Odpoledne čekalo
na děti promítání kresleného filmu Ovečka Shaun
v nejstarším kinu v Brně - Lucerna. Jejich doprovod zajistila naše milá dobrovolnice Andrea Rybářová a dobrovolníci
ze společnosti HARTMANN - RICO.
Po
celý
sobotní
den
byly
přítomny
před kongresovým sálem stánky s reprezentanty firem
Mölnlycke Health Care, Apotex a BSN medical.
Večer panovala volná zábava, bowling a povídaní si.
V neděli 11. dubna s odjezdem účastníků byla konference
ukončena.
XII. výroční konference DEBRA Česká republika se mohla uskutečnit díky generálnímu partnerovi konference spol. Mölnlycke Health Care, hlavnímu partneru konference HARTMANN - RICO. Partnery konference se
staly Apotex, BSN medical, La Roche Posay, For Life a FotoŠkoda.
Děkujeme všem, kteří pomohli tomu, aby se konference uskutečnila a všem, kteří se aktivně na jejím
programu podíleli. Každoročně se konference účastní lidé s EB žijících v ČR, což je velice důležité pro zlepšování
jejich zdravotní kondice (odborný program) a pro pocit sounáležitosti s ostatními (besedy, neformální posezení).
(LD)

OHLÉDNUTÍ: Mezinárodní spolupráce EB Centra a DEBRA ČR

Červen č. 2/ 2015

České EB Centrum předává zkušenosti ruským kolegům
EB Centrum ČR a DEBRA ČR hostily sedmičlennou návštěvu lékařů a zaměstnanců firmy Mölnlycke Health
Care z Ruska. EB Centrum vzniklo z iniciativy prim. MUDr. Hany Bučkové, Ph.D. v roce 2001 a v roce 2012 získalo od
Ministerstva zdravotnictví ČR statut vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita (EB). V současné době sdružuje 20 specialistů, kteří se věnují EB pacientům.
Skupina moskevských lékařů zabývajících se problematikou
EB se chystá založit v Moskvě centrum specializované péče o pacienty s Epidermolysis bullosa (EB) a přijeli čerpat informace o organizaci zdravotnické péče o tyto pacienty do EB Centra ČR, které sídlí
při Dětském kožním oddělení Fakultní nemocnice Brno. Jejich cesta
mohla proběhnout díky finanční podpoře ruského nadačního fondu
Děti bela a organizačnímu zabezpečení EB Centra ČR spolu
s charitativní organizací DEBRA ČR.
Ruští specialisté strávili v EB Centru dva dny, během kterých
se potkali s pacienty s EB, které doprovázeli během vyšetření u specialistů EB Centra ČR. Velký prostor byl dán demonstraci lokálního
ošetření u pacientů s EB. Seznámili se tak se zásadami terapie kožních projevů EB, dále se specifickým přístupem k EB pacientům na
gastroenterologii, hematologii a rehabilitaci. Plastický chirurg na fotodokumentaci přiblížil lékařům problematiku
operačního řešení srůstu prstů a spinocellulárního karcinumu u EB. Lékaři měli také příležitost navštívit laboratoř
molekulární biologie, kde probíhá DNA diagnostika všech forem EB, a pracoviště klinické genetiky. Po celé dva dny
mohli také získávat informace přímo od pacientů s EB a pracovníků charitativní organizace DEBRA ČR, kteří návštěvu
z Ruska po oba dny jejich návštěvy doprovázeli.
Zástupci ruské pobočky společnosti Mölnlycke Health Care se od ředitelky DEBRA ČR Alice Brychtové dozvěděli o celkové provázanosti péče o EB pacienty ze strany EB Centra ČR a DEBRA ČR a také o spolupráci s českým zastoupením jejich firmy. Zejména se zajímali o průběh schvalování úhrady atraumatického krytí zdravotními pojišťovnami
v Česku.
„DEBRA organizace jsou zakládány na celém světě. DEBRA ČR byla založena v roce 2004, kdy jsme velmi uvítali
podporu a pomoc kolegů ze zahraničí, proto je nám ctí, předat své zkušenosti kolegům z Ruska, kteří se rozhodli věnovat svoji odbornou pomoc právě lidem s nemocí EB!“ uvedla za DEBRA ČR Alice Bychtová.
Olga Zhurilova, která se účastnila cesty do Česka, jakožto pracovník Mölnlycke Health Care v Moskvě, vyjádřila
poděkování za všechny účastníky: „Ráda bych poděkovala vám všem, se kterými jsme se měli možnost setkat
v Dětské nemocnici v Brně, za vaši pohostinnost, úsilí a laskavou podporu během odborného programu v EB Centru
ČR. Doufám, že se brzy setkáme a zároveň Vás srdečně zveme do Moskvy!“

Elina a Elvíra přijely z Ruska k našim lékařům
Sedmiletá Elina a jedenáctiletá Elvíra pochází z Ruska.
Obě sestřičky trpí nemocí motýlích křídel. Se svým tatínkem
Alexejem obě dívky přiletěly do EB Centra v brněnské Dětské
nemocnici, kde se na tuto vzácnou nemoc specializují jako jediní
v Česku.
Ruské dívky mají podle paní primářky Bučkové středně
těžkou formu nemoci. „Děvčata čeká dvoudenní maraton, kdy
navštíví stomatologa, plastického chirurga, budou mít pohovor s
nutriční terapeutkou a dalšími. Mají také polykací potíže, takže
navštíví i radiologii a na závěr samozřejmě budou u dermatologa,“ popsala lékařka, co čeká malé pacientky.
Otec Alexej říká, že nemoc měly obě dcery od narození. Rodina neměla tušení, co to je. V Moskvě podobné centrum, jako je v Brně, teprve vzniká. „Každá informace pro nás
bude důležitá a budeme rádi za jakékoliv zlepšení nemoci,“ sdělil otec dívek. Celou léčbu, která stojí desetitisíce, si
musí - na rozdíl od českých pacientů - hradit sami. Naštěstí je tu ruská organizace DEBRA s názvem Děti bela, která
pomáhá ruským i ukrajinským pacientům organizovat a financovat cesty k odborníkům po Evropě.
Na druhý den přicházejí dívky do nemocnice už s oběma rodiči. (Maminka musela kvůli problémům s vízem
svůj odjezd o dva dny odložit.) Odpoledne mají všechny návštěvy u lékařů za sebou a rodiče neskrývají dojetí. Nadšeni jsou nejen z informací, které se jim poprvé od narození dcer dostali, ale i z přístupu lidí, se kterými se v brněnské
nemocnici setkali. Lékaři jim doporučili další zákroky u obou holčiček. V Brně tedy pravděpodobně nejsou naposled.

OHLÉDNUTÍ: Jamka pro motýlí křídla

Červen č. 2/ 2015

Oslavili jsme 10. jubilejní ročník benefičního golfového turnaje!
Rádi bychom poděkovali všem partnerům a účastníkům letošního turnaje za již tradiční podporu charitativní organizace DEBRA ČR prostřednictvím benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla,
který se tento rok uskutečnil 14. června 2015. Letošní ročník byl ve znamení oslav 10 jubilea pořádání
této benefice, díky které pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel.
Velké poděkování patří partnerům a hráčům, díky kterým letošní výtěžek činil 255 400,- Kč.
Výtěžek byl složen z několika složek:

•
•
•
•

188 000 Kč - finanční dar od partnerů turnaje
8 100 Kč - vložené soutěže
8 900 Kč - tombola
50 400 Kč - prodej fee

DĚKUJEME vám za to, že jste se podíleli na této částce získané pro podporu činnosti DEBRA ČR, tedy realizaci projektů pro pacienty s nemocí motýlích křídel.
DEBRA ČR dostala od KOŘENCE GOLF&SKI RESORT dárek – jamka č. 7 ponese jméno Jamka pro motýlí křídla.
Kmotry křtu této jamky se stali RADEK JAROŠ, ALEŠ ZBOŘIL a TOMÁŠ BANK.
Benefiční turnaj již tradičně zahájila ředitelka organizace DEBRA ČR Alice Brychtová společně s ředitelem FN Brno,
kde sídlí DEBRA ČR a Klinické EB Centrum, MUDr. Romanem Krausem, MBA a zástupcem Generálního partnera
HARTMAN RICO Ing. Tomášem Grohem a panem Šteflem z Kořence.
Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde: www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=448336021
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za milou účast, těšíme se na příští 11 ročník!!!
Srdečně děkujeme všem partnerům, kteří podpořili letošní ročník benefičního golfového turnaje!

Za finanční podporu děkujeme v letošním roce těmto společnostem:
GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE: Kořenec Golf&SKI Resort, HARTMANN – RICO, BAUHAUS
HLAVNÍ PARTNEŘI TURNAJE: REPOWER Trading Česká republika s.r.o - kolektiv pracovníků, BAUHAUS
PARTNER TURNAJE: Radek Jaroš, DELOR, LaRoche Posay, FOR LIFE MADAGA, MAGNIFLEX, Pan Sobol,
HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o., Firma ARIS-Zíma
Za pomoc během turnaje děkujeme pracovníků spol. HARTMANN – RICO Sylwii Říhořkové, Ivetě Vincourové, Haně
Komínkové a dobrovolnicím DEBRA ČR Andree Rybářové a Jarmile Rybářové.
(AB)

Recepty pro motýlí křídla

Červen č. 2/ 2015

Hlívový karbanátek plný bílkovin
V dnešním receptu pro motýlí křídla najdete několik surovin, které možná nejste zvyklí používat, ale které
rozhodně stojí za vyzkoušení! Do receptu byl použit šmakoun, tofu a lněná mouka zámerně, kvůli svému nutričnímu složení, hlavně kvůli vysokému obsahu bílkovin. Samozřejmě, že lze tyto potraviny nahradit běžnými potravinami, které má každý ve spíži. Tedy šmakouna lze nahradit vaječnám bílkem nebo celým vejcem, lněnou mouku lze
nahradit klasickou pšeničnou nebo jinou dle vlastního výběru a tofu lze nahradit libovým masem nebo sójovým
masem. Nebojte se ale vyzkoušet i něco nového a udělat dobrý krok pro své zdraví :-)

Hlíva ústřičná
Nejen, že skvěle chutná, ale má spoustu léčivých účínků. Uvádí se, že pravidelná konzumace hlívy snižuje hladinu
cholesterolu, posiluje cévy, působí proti virovým, bakteriálním a plísňovým chorobám. Dále obsahuje vlákninu,
která je prospěšná pro správné fungování a vyprazdňování střev. Hlíva má v kuchyni široké použití a je možno ji
pořídit i v sušené podobě. Výborně se hodí do omáček, polévek, na zapékání, do salátu nebo na letní grilování.

Šmakoun
Tento kulatý zázrak je vyroben z kvalitní živočišné bílkoviny—z vaječného bílku, je bez cholesterolu a tuku. Má také
nízký obsah sacharidů a nízkou energii. Šmakoun je skvělým zdrojem bílkovin, které často ve výživě pacientů s EB
chybí. Velice dobře se se Šmakounem vaří, peče a nebo se konzumuje jen tak přímo z obalu (hlavně ovocné příchutě). Je k dostání v běžných obchodních sítích v chladících boxech—seznam prodejen najdete na webu—viz níže.
Více informací o Šmakounu a ostatních produktech se dočtete na www.smakoun.eu

Tofu
Vyrábí se srážením sójového mléka. Na trhu je k dostání tofu - natural, marinované, kořeněné, s bylinkami, s mořskou řasou, česnekové, s bazalkou nebo uzené. Tofu patří mezi výživné potraviny, které obsahuje velké množství
stravitelných bílkovin, málo sacharidů a tuků. Tofu mohou konzumovat také malé děti. Kulinářské využití tofu je
široké a velmi pestré. Z přírodního, tedy tofu natural, lze připravit různé krémy, dezerty či omáčky. Kořeněné tofu
je možné využít do zeleninových salátů, hlavních chodů místo masa nebo karbanátků. Tofu má příznivé účinky na
zdraví - díky obsahu fytoestrogenů má pozitivní vliv na hormonální soustavu a pomáhá například zabudovávat vápník do kostí.

Lněná mouka
Vyrábí se semletím výlisků za studena lisovaných lněných semínek. Obsahuje vysoké množství bílkovin, které jsou
pro hojené ran nepostradatelné. Další výhodou je značný obsah vlákniny, který podporuje správné fungování střev.
S minerálních látek jsou zde zastoupeny vitaminy A,D, K, E, vitamin B1 a B6, dále sodík, hořčík, draslík, vápník, železo a fosfor. Využití lněné mouky je široké - je vhodná na zahušťování, vaření, pečení, do jogurtu, kaší, palačinek,
sušenek, omáček, polévek a nápojů. Jde o bezlepkovou mouku, takže se při pečení nechová jako klasická pšeničná
mouka (v těstě chybí bublinková kostra s oky).

Recept:
Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

154g hlívy ústřičné
118g vepřové pečeně libové
100g šmakoun natural
100g tofu marinované
1 vejce
30g lněné mouky
čerstvé bylinky (oregáno, saturejka, libeček,
petrželka, medvědí česnek, …)
houbové koření
špetka soli, pepře
sezam na posypání

Postup:
Všechny ingredience rozsekáme v kuchyňském robotu
na jemnou kaši. Z takto připravené kaše tvarujeme karbanátky a pokládáme na plech s pečícím papírem. Dle libosti
je možné karbanátky posypat sezamovým semínkem. Plech s karbanátky dáme do trouby a pečeme na 150 °C přibližně 30 minut (až na povrchu zezlátnou). Podáváme s bramborovou kaší nebo brokolicovým pyré.

Dobrou chuť :)

(HH)

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHAJÍ LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL:

FN Brno, Černopolní 9, Brno 613 00
IČ: 26 66 69 52
Tel.: 532 234 318
Bezplatná linka: 800 115 573—v provozu každé pondělí a středu
info@debra-cz.org
www.debra-cz.org
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