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ÚVODNÍK
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Vážení a milí Motýlci, podporovatelé DEBRA ČR, Vážení partneři, milá DEBRA rodino,
Pomalu se nám blíží letní prázdniny, během kterých budeme aktivně pracovat na 2. ročníku osvětového
projektu NADOTEK.
NADOTEK je nová oděvní značka, kterou pro DEBRA ČR vytvořili
oděvní designérka Liběna Rochová a výtvarník Lukáš Musil.
Prodejem oblečení této značky získá DEBRA ČR již podruhé
prostředky na adresnou pomoc lidem s nemocí motýlích
křídel. Projekt vám všem bude představen na straně 5.
Během léta se chystáme na další ozdravný pobyt, který je určen
našim Motýlkům a jejich pečovatelům. Cílem pobytu je, aby i děti
s nemocí motýlích křídel mohly prožít zážitky jako jejich vrstevníci.
Zážitky, které k létu a prázdninám patří. Během týdne, který
strávíme opět na Vysočině, budeme hrát spoustu her, podnikat
různé výpravy a těšit se na návštěvy našich přátel a partnerů DEBRA
ČR.
Hned po ozdravném pobytu odstartujeme extrémní cyklistický závod Metrostav Cyklo Handy Maraton 2019 –
Cesta za snem, kdy náš cyklo-tým DEBRA ČR rozjede tento závod v čele s horolezcem Radkem Jarošem –
pojedou 2 222 kilometrů za 111 hodin. Mottem závodu je: Pojedeme k moři. A cílem závodu je vyslat co
nejvíce pacientů s nemocí motýlích křídel na ozdravné přímořské pobyty.
Dovolte mi se s Vámi závěrem této zdravice rozloučit.
Od 1. července povede náš DEBRA tým kolega Pavel Melichárek, kterého postupně zaučuji a předávám mu
„kormidlo“ naší malé organizace, která za 15 let udělala mnohé ve prospěch pacientů s nemocí motýlích křídel.
V DEBRA týmu zůstávám jako projektový manažer – fundraiser. Již nyní chystáme zajímavé novinky k oslavám
DEBRA 15tým narozenin, které v blízké době pustíme do světa. Těšíme se na setkání s vámi všemi v rámci akcí,
které chystáme v létě a na podzim. Sledujte nás na našem FB a Instagramu, www stránkách.
Děkuji vám všem za neutuchající podporu a spolupráci, díky které můžeme pomáhat tam, kde je třeba.
Přeji vám všem krásné léto!!!
Za tým DEBRA ČR Alice Brychtová
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Těšíme se na letní ozdravný pobyt
Za několik týdnů nás čeká již tradiční týdenní ozdravný pobyt, opět v Radešíně (okr. Žďár nad Sázavou).
Místo je pro většinu z vás důvěrně známé. Nováčky si jistě získá svou klidnou a pohodovou atmosférou.

Nyní vytváříme program tak, aby vyhovoval všem
účastníkům a zároveň jsme v kontaktu s odborníky,
kteří by přijeli a formou individuálního poradenství
poskytli odpovědi na otázky našich Motýlků a jejich
rodičům.
Přihlášky na ozdravný pobyt jsou již uzavřené.

Pokud Vás ale tento text oslovil a přece jenom
zvažujete svoji účast, neváhejte se ozvat!
Společně něco vymyslíme.
Termín pobytu: 14. - 20.7.2019
(PM)

Podzimní pobyt
Milou tradicí se stalo, že DEBRA ČR organizuje víkendový pobyt, obvykle v podzimním období. Společně jsme
se byli podívat na jižní Moravě, navštívili jsme Lipno.
Letos bude koncept podzimního pobytu jiný.
Rádi bychom totiž oslovili skupinu pacientů, která
s námi už nikam jezdit nechce. Chápeme argumenty,
že je program přizpůsoben spíše malým dětem.
A
proto jsme se rozhodli letos uspořádat víkendový pobyt pro dospívající pacienty. Věková hranice bude od
15 – 36 let. Pro tyto účastníku bude vybrán hotel, zajištěna strava a připravený odpovídající program.
Termín konání pobytu: 4. – 7. 10. 2019.

Na pobyt si s sebou můžete vzít svého kamaráda/ku,
který se může účastnit programu společně s pacientem. Ovšem kamarád/ka si pobyt hradí sám
(viz.přihláška).
Pokud si s sebou potřebujete vzít ještě někoho
dalšího na pomoc s ošetřováním, není to problém.
Nicméně doprovod pacienta si zajišťuje svůj program
sám. Neúčastní se společného programu, ale bude
pro ně připravena dobrovolná nabídka aktivit, které
mohou podniknout. Počet pečovatelů k jednotlivým
přihlášeným klientům bude vždy komunikován
individuálně.
A abychom vás motivovali ještě víc, uspořádáme
pobyt v Brně! Pobyt bude zakončen návštěvou EB

Centra – paní primářka Bučková má pro vás
vyblokovaný termín v pondělí 7. října. Domluvit si
samozřejmě můžete i další specialisty z řad EB týmu.
Přihlášky jsou součástí těchto novin.
Vyplněnou přihlášku můžete posílat e-mailem:
pavlina.markova@debra.cz
Elektronické verze přihlášek budou rozposlány
začátkem srpna.
I zde platí, že kapacita ubytování je omezena a dříve
odeslané přihlášky budou upřednostněny.
Těšíme se na vás!
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Pojedeme k moři!
Kdo by před prázdninami při této větě nezajásal? V DEBRA ČR si však uvědomujeme, že pro pacienty
s nemocí motýlích křídel není pobyt u moře prvořadě pohodička na pláži se zmrzlinou v ruce, ale je to
především cesta k rychlejšímu hojení puchýřů a ran na kůži. Proto DEBRA ČR dlouhodobě podporuje
z veřejné sbírky ozdravné pobyty pro pacienty a jejich doprovod.
Výzva pro Motýlky a jejich rodiny: hlaste se již nyní o přímořské pobyty plánované na srpnové a podzimní
termíny. Kontakt: Mgr. Pavlína Marková (E: pavlina.markova@debra.czT: 773 682 299)
Aby bylo možné vyslat na tyto pobyty co nejvíce z vás, vyrazí opět parta skvělých sportovců v barvách DEBRA
ČR na Metrostav Cyklo Handy Maraton.

Na start závodu se v dresu DEBRA ČR postaví také
skvělý horolezec, držitel koruny Himaláje a dlouholetý
podporovatel DEBRA ČR, Radek Jaroš. Ten nebude
pravděpodobně jedinou známou tváří, která náš tým
podpoří. A to díky skvělému partnerovi, který se
rozhodl cestu „na kole pro motýlí křídla“ podpořit.
Tím je firma Pells, která nejen zapůjčí pro závodníky
špičková kola, ale také nám pomáhá s celkovými
přípravami projektu.
Jak se zapojit?
Fandit a tím pádem se zapojit může každý! Pokud
chcete pozorovat celé dění jen zpovzdálí, můžete
sledovat náš web a sociální sítě. Staňte se fanoušky
facebookové stránky „Na kole pro motýlí křídla“, kde
budeme o závodu průběžně informovat spolu
s hastagem #pojedemekmori. Máte-li chuť potkat se
na trati s našimi závodníky, neváhejte se nám ozvat
buď na mail anita.gaillyova@debra.cz nebo na telefon
773 692 299. Připravujeme cestou řadu zastávek, kde
se s vámi rádi potkáme, zamáváme našim
závodníkům a také povíme lidem o nemoci motýlích
křídel.

Kdy a kudy se pojede?

Start maratonu je 30. července v Praze. Odtud se
týmy vydají na trasu procházející všemi kraji České
republiky s výjezdem do Polska. Délka trasy je 2 222
km. Tu musí závodníci urazit v časovém limitu 111
hodin. Přesné plánování trasy teprve probíhá a dle
toho budeme schopni upřesnit, kdy budeme jakým
regionem projíždět. Doufáme ale, že na trase
potkáme řadu fanoušků i z vašich řad!
Kdo pojede?
Jsme moc rádi, že tým, který si hrdě říká „Flotila
křehkého motýla“ a který vznikl v okruhu přátel
jednoho z našich pacientů Honzy Vokurky, má už svou
stabilní základnu, která se stále rozšiřuje o další skvělé
borce. Přesto že Honza Vokurka v loňském roce
zemřel, jeho přátelé jsou i nadále odhodlaní sednout
na kola a svým úsilím vzbudit pozornost dárců, kteří
přispějí na účet veřejné sbírky, ze kterého jsou
hrazeny právě i zmíněné přímořské ozdravné pobyty.
Z pravidel závodů vychází, že členem každého týmu je
člověk s handicapem. Našim dlouholetým závodníkem
a kamarádem je nevidomý Aleš Moravec, který
absolvuje závod na tandemovém kole. Ale protože lidí
se zájmem pomoci Motýlkům je čím dál víc, patří do
naší party také Tomáš Kohoutek, který jezdí
na handbiku.

Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podílí!
Přejeme závodníkům zdar a sílu! Těšíme se s vámi na
viděnou podél trati! A přejeme mnoho šťastných chvil
a úlevy na ozdravných přímořských pobytech!
(AG)
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Výzva k žádání o podporu k sociálním dávkám
Příspěvek na péči, karta pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu… tři nejčastěji žádané
dávky sociálního zabezpečení, které naši Motýlci čerpají.
S jejich vyřízením vám umíme pomoci. Jsme schopni napsat
podporu z naší (DEBRA) strany a vyjádřit, jak je nutné, abyste
příspěvky získali. Podpora je vždy psaná na míru danému klientovi.
A pokud vám dávku zamítnou, společně sepíšeme dobré odvolání.
Pokud si chcete o dávku zažádat nebo se blíží termín ukončení
poskytování dávky, anebo vám dávku zamítli, neváhejte se obrátit
na sociální pracovnici DEBRA ČR. Vysvětlí vám, jaký bude další
postup, na co se připravit, co můžete očekávat.
Každé jednání sociální pracovnice s klientem je individuální a
podléhá mlčenlivosti. Nemusíte se tedy obávat, že o vašich dávkách
sociálního zabezpečení budeme mluvit s dalšími rodinami.
Kontakt na sociální pracovnici DEBRA ČR: Mgr. Pavlína Marková
(E: pavlina.markova@debra.cz; T: 773 682 299)
(PM)

Veřejná sbírka je tu pro vás
Nedílnou součástí činnosti organizace DEBRA ČR je i vedení a koordinace veřejné sbírky. Veřejná sbírka na
dobu neurčitou funguje od roku 2013. Díky veřejné sbírce máte možnost ulevit svým rodinným rozpočtům.
Především s pořízením ošetřovacích materiálů, které
nehradí zdravotní pojišťovna, můžeme pomoct. Co se týká
dalších věcí, doporučujeme prostudovat si pravidla
čerpání z veřejné sbírky DEBRA. Pravidla jsou na našich
webových stánkách, v sekci „Dokumenty“. Zde naleznete i
prázdnou žádost k vyplnění.
Blíží se letní měsíce a s nimi i velká vedra. Stejně jako
v loňském roce, popřemýšlejte, zda by se vám domů
nehodila např. mobilní klimatizace, která by alespoň
částečně zpříjemnila tropické dny a noci. Maximální výše
finanční podpory je 15.000 Kč vč. DPH a nákladů
na dopravu.
Ti z vás, kteří využíváte léčebnou sílu moře, neváhejte se
nám ozvat. Přispíváme na přímořské, ale i tuzemské pobyty. O zisk peněz na přímořské pobyty tentokrát pojedou
závodníci cyklomaratonu Metrostav Cyklo Handy Maraton
(viz str.3). Spolu s žádostí zašlete i cenovou nabídku vámi
vybraného pobytu. Maximální možná podpora je
40.000Kč vč. DPH a nákladů na cestovní pojištění.
Pokud si nebudete jisti, neváhejte kontaktovat
koordinátorku sbírky - Mgr. Pavlína Marková
(E: pavlina.markova@debra.cz; T: 773 682 299).
Pomůže vám žádost správně vypsat. Schvalování žádosti je potom komunikace mezi paní primářkou Bučkovou,
ředitelkou DEBRA ČR, koordinátorkou sbírky a Mgr. Michaelou Halbrštátovou. K vydání jasného stanoviska
musíme znát názor ostatních členů. Jeden člen nemůže sám rozhodnout, zda bude nebo nebude žádost
podpořena.
Nebojte se s námi v těchto věcech komunikovat, jsme tu pro vás!
(PM)
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NADOTEK pokračuje druhým ročníkem
Oděvní designérka Liběna Rochová a výtvarník Lukáš Musil ve spolupráci s DEBRA ČR navazují na první ročník
projektu NADOTEK, který v loňském roce vymysleli a strhli tak velikou lavinu pomoci lidem s nemocí motýlích
křídel.
Hlavním tématem je vytvoření originálních oděvů,
které vyhovují nárokům lidí s EB. A jak jinak toho
docílit, než je do tvorby přímo zapojit. Vzniká tak
oděvní kolekce, která je výsledkem spolupráce autorů
projektu a pacientů s nemocí motýlích křídel. Součástí
projektu je pak také vytvoření autorské kolekce Liběny
Rochové a Lukáše Musila, jejich vlastní reakce
na tvorbu pacientů.
Ve spolupráci s malými pacienty vznikne motiv
na trička, která si lidé loni velmi oblíbili. Jejich prodej
zahájíme v říjnu na Designbloku.
Pacienti si vytvoří oděvy podle svých představ
s důrazem na jemnost materiálu a jeho barevnost.

Ta hraje v oblékání netušenou praktickou roli – pod
bílým oblečením jsou vidět všudypřítomné obvazy, na
světlém obecně pak skvrny z prosakujících ran, na
černé zase šupinky kůže… Vybrat vhodný materiál a
skloubit jeho vlastnosti s požadavky pacientů byla
novinka i pro tak zkušenou oděvní designérku jakou je
Liběna Rochová. NADOTEK bude kolekce, která přesně
vystihuje představy pacientů o pohodlném a
bezpečném oděvu.
Součástí projektu pak bude krátký film, který bude
obsahově o módě a zároveň bude mít osvětový
charakter.

NADOTEK na bloky
Stejně jako v loňském roce, máme i letos úžasnou příležitost představit kolekci i celý projekt na mezinárodním festivalu designu DESIGNBLOK, kde budeme mít po celou dobu trvání akce stánek.
Budeme zde prezentovat a prodávat produkty vzniklé
v rámci projektu. Expozice bude sloužit jako prodejní
místo, ale zároveň jako prostor pro setkání
s návštěvníky Designbloku, veřejností, pacienty a
našimi partnery. Chceme prostor využít jako místo,
kde se potkají potřební s těmi, kdo jim chtějí pomoci.
Zároveň chceme, aby součástí instalace byly
interaktivní prvky, jejichž cílem bude zprostředkovat
zájemcům pocit, jak se reálně mohou cítit pacienti
s nemocí motýlích křídel.
Usilujeme o to, abychom mohli na hlavním podiu
odprezentovat obě vzniklé oděvní kolekce, a to
pomocí krátkého filmu NADOTEK.
Protože ale chceme oslovit také ty, kteří se na
Designblok nechystají, připravujeme současně
happening v multifunkčním prostoru Vnitroblock.

Rádi bychom zde uspořádali DEBRA den, kde se s
námi mohou seznámit ti, které ještě neznáme, potěšit
ti, které už známe a my budeme moci poděkovat těm,
bez kterých bychom tu nebyli. Akce by měla být
odpoledne pro veřejnost a večer pro zvané hosty.
Budeme zde besedovat, vystavovat, promítat, povídat
si, setkávat se a v neposlední řadě i tetovat…. :-)
Za tým NADOTEK mohu říct, že se všichni už nyní
těšíme ze společné práce a snažíme se ze všech sil
navázat na loňský skvělý projekt, který znamenal
obrovskou pomoc pro pacienty s nemocí motýlích
křídel, posílil skvělé jméno DEBRA ČR a rozšířil velkou
řadu podporovatelů naší organizace. Držte nám palce
a počítejte s tím, že se určitě potkáme na podzim na
„blocích“.
(MH)
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Konference 2019: DEBRA ČR slaví patnáctiny
Letošní Výroční konference DEBRA ČR proběhla v termínu 26. až 28. dubna 2019 a nesla se ve znamení oslav
15 let od založení DEBRA ČR. Jako vždy začala konference galavečerem, kde se předávaly Ceny motýlích křídel, ale také se vzpomínalo na začátky naší organizace i na život před Debrou a s Debrou...

Konference pro rodiny, kde žije pacient s nemocí
motýlích křídel, patří k tradičním a velmi důležitým
projektům charitativní organizace DEBRA ČR. Právě na
této konferenci v roce 2004 byla DEBRA založena.
Proto jsme letošní oslavy patnáctin naší organizace
zahájili právě na pátečním galavečeru, který
konferenci zahajuje. Vedle předávání Cen motýlích
křídel se letos o něco více vzpomínalo...

Nechybělo ani překvapení od samotných Motýlků,
kteří se rozhodli připomenout, jaký byl jejich život v
době, kdy se od nich lidé odvraceli, kdy netušili, že
nejsou na světě se svou nemocí sami, že existují
vhodnější ošetřovací materiály... zkrátka život před
DEBROU. Zrekapitulovali také život s DEBROU, co vše
jim DEBRA přinesla a co pro ně znamená...

Ceny motýlích křídel byly uděleny ve 4 katogeriích a zde jsou jejich vítězové:

 Pacient s EB a jeho rodina - Petřík Procházka s rodinou
 Pacient šířící osvětu o nemoci motýlích křídel - Katka Vlastová
 Ošetřující lékař - kolektiv specialistů EB Centra ČR
 Partner organizace - refresh.cz
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Účast na galavečeru a konferenci přijalo 29 pacientů
spolu s 44 rodinnými příslušníky.

O čem se na letošní konferenci diskutovalo?
- Proč železo, proč sledovat krevní obraz
(MUDr. S. Köhlerová, MUDr. G. Romanová)
- Co si představit pod paliativní péčí u vzácných onemocnění (MUDr. M. Němcová)
- Mesenchymální buňky ve světě - Novinky z EB Clinet
konference v Zermatu
(prim. MUDr. J. Vokurková, Ph.D.)
- Energetická krize nejen ve světě
(prim. MUDr. Radek Brauner)
- Jak pokročil projekt klinické studie „Aplikace mezenchymálních buněk pacientům s EB“
(doc. MUDr. D. Valík, Ph.D., doc. MUDr. R. Demlová,
Ph.D.)

Na sobotu byly pro dospělé pacienty, rodiče a
všechny pečující připraveny odborné přednášky i
příspěvky firem, které vyrábí ošetřovací materiály
nebo oblečení vhodné pro křehkou kůži
Motýlků. Odborným garantem konference je prim.
MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Pro děti byl připraven samostatný program vhodný
pro malé Motýlky i jejich zdravé sourozence a děti
dospělých pacientů. Bavily se se Zdravotními klauny i
s naší psycholožkou a nutriční specialistkou, tvořili s
dobrovolníky a lektory z DDM Helceletka.

Konference by se nemohla konat bez podpory partnerů:
Generální partner - Mölnlycke Health Care
Hlavní partner - Hartmann Rico
Partneři konference - FotoŠkoda, Dial Telecom, Quadra Care, Bohemia Sekt, La Roche-Posay, Little Angel
Dotací podpořilo - Ministerstvo zdravotnictví ČR

(AG)

Rušíme bezplatnou zelenou linku
Vedení zelené bezplatné linky pro klienty je totiž finančně nerentabilní s tím, jak klienti DEBRA ČR zelenou
linku využívají.
V případě, že jste však občas na číslo zelené linky
volali, nabízíme alternativy:
 Zavoláme vám zpět na vaše prozvonění
 Napište nám e-mail a my vám zavoláme

800 115 573

(MiH)
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Nové materiály pro hojení a prevenci ran společnosti Mölnlycke Health Care
Společnost Mölnlycke Health Care je inovativní firmou, která přináší na trh každý rok celou řadu produktů
nejen pro hojení ran, ale i pro prevenci jejich vzniku. Každý z nových materiálů má své specifické vlastnosti
podle požadavků na jednotlivé diagnózy a charakteru kůže pacientů.
V současné době je kromě prevence proleženin kladen velký důraz také na bezpečné používání materiálů. Pacient by dnes měl mít bez problémů přístup
k takovým produktům, které jsou maximálně šetrné
k jeho pokožce. S tímto požadavkem také úzce souvisí
vývoj flexibilních materiálů, které zajišťují nejen komfort pacientů, ale také minimalizaci napětí a poškození kůže v okolí rány.

Rozšíření sortimentu krytí nás spolu s paní primářkou
MUDr. Hanou Bučkovou, Ph.D. vedlo k záměru vyzkoušet nové materiály i u pacientů s EB.
Rádi bychom u pacientů, jejichž stav pokožky to dovoluje, zlepšili možnost fixace krytí v oblasti kloubů a
ohybů pomocí nové řady krytí Mepilex Border Flex.
Tento Mepilex také
může výrazně pomoci i
s odvodem viskózního exsudátu.

Dalším častým problémem u pacientů s EB je fixace
elektrod v případě vyšetření na EKG. Zde může
pomoct využití krytí Mepitel One. Tato varianta
Mepitelu lepí jen z jedné strany a je vyzkoušeno, že
nijak neovlivňuje výsledky vyšetření EKG.
Rovněž bychom rádi pro pacienty s EB zajistili, aby i
případné operační výkony, které jsou někdy
nezbytné, byly bezpečnější. Při operacích se na kůži
kolem výkonu vždy používají tzv. samolepící roušky,

které mohou rovněž vaši pokožku poškodit. Řešením
by bylo použití krytí Mepitel Film. Případné operační
výkony bychom rádi učinili bezpečnější pro pacienty
s EB pomocí použití silikonových filmových krytí pod
klasické samolepící roušky, které se lepí okolo místa
chirurgického výkonu, případně místo incizních fólií
(fólie na kůži v místě vedení řezu). se Safetac
technologií, která zajišťuje minimalizaci traumatu a
poškození kůže.
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Každý pacient s EB je svým způsobem výjimečný a
charakter kožního krytu se liší nejen u jednotlivých
typů onemocnění, ale i u každého jednotlivého
Motýlka. Je tedy důležité mít neustále na paměti, že
co je pro jednoho pacienta výborné řešení, může
jinému ublížit. Z tohoto důvodu je při použití výše
jmenovaných materiálů nutné být velmi obezřetný a
opatrný. Nejsou primárně určeny pro pacienty s EB,
přesto mohou některým z vás výrazně pomoci.

V závěru bych vám chtěla připomenout mou prosbu
z konference o poskytnutí informací s průběhem
dodání obvazového materiálu k vám domů. Jakýkoliv
problém při dodávkách prosím ihned hlaste
prostřednictvím DEBRA ČR - Mgr. Pavlíně Markové
(E: pavlina.markova@debra.cz; T: 773 682 299), abychom mohli případně sjednat nápravu.
(JD)

Proč se přidat k Rare Barometer Voices?
Rare Barometer Voices je zájmové sdružení pacientů se vzácnými chorobami a osob
v jejich okolí, kteří se chtějí účastnit průzkumů a studií organizace EURORDIS-Rare
Diseases Europe.
EURORDIS, Evropská organizace pro vzácná
onemocnění, je nevládní svazek pacientských
organizací zaměřených na pomoc pacientům.
EURORDIS reprezentuje hlas téměř 30 milionů lidí
žijících se vzácným onemocněním.

S výsledky našich studií a průzkumů jsou seznamovány následující subjekty:

 pacientské organizace, aby je mohly využít ke
zvyšování povědomí mezi politiky ve svých zemích,
 političtí činitelé a ostatní vlivné osoby na evropské
a mezinárodní úrovni by měli být uvědomeni o
krocích, které je nutné podniknout pro evropskou a
mezinárodní komunitu lidí žijících se vzácným
onemocněním,
 prostřednictvím našich webových stránek i široká
veřejnost, včetně poskytovatelů zdravotní péče a
lékařů, za účelem zvýšení obecného povědomí o
vzácných chorobách.

Tento program byl vytvořen, protože jsme
přesvědčeni o tom, že abychom prosadili nějakou
změnu, musí se názory společenství osob se vzácnými
chorobami sdělovat formou sice různorodého, ale
jednotného hlasu. Sdílením svých názorů a zkušeností
nám pomůžete tohoto cíle dosáhnout.

Zaregistrujte se a připojte se k Rare Barometer Voices
Cílem této iniciativy je posílit hlas pacientů trpících v
Evropě vzácnými chorobami. Vaše názory a zkušenosti
převádí na fakta a čísla, která lze sdělit politikům a
jiným vlivným osobám na evropské úrovni. Chcete-li
své názory a zkušenosti připojit k hlasu pacientů se
vzácnými chorobami, zaregistrujte se do programu
Rare Barometer Voices.

Po registraci obdržíte e -mail s žádostí o vaši účast v
jednotlivých nových průzkumech souvisejících
s tématy, která se vás týkají. Rozhodnutí o tom,
kterých průzkumů se zúčastníte, je jen na vás.
Zdůrazňujeme, že odpovědi na tyto průzkumy jsou
naprosto důvěrné, zůstávají ve vlastnictví neziskové
organizace EURORDIS a nebudou použity ke
komerčním účelům.
(EURORDIS, MiH)

Webové stránky: www.eurordis.org/voices/cs
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Na pokec s Alicí
Rozhovor Alice Brychtové – ředitelky DEBRA ČR s Pavlem Melichárkem, který od 1.7.2019 přebírá funkci
ředitele DEBRA ČR.

Alice: Pavle, odkud si k nám přišel?
Přišel jsem z trochu odlišeného prostředí, přesto
neziskového.
Pracoval
jsem
mnoho
let
v Salesiánském středisku mládeže, pro místní
komunitu Salesiánů a další. Charakter práce byl
hlavně fundraising (tzn. získávání finančních či jiných
prostředků), ale pracoval jsem i v přímé práci s dětmi
a mládeží. Nenechal jsem si ujít dětský den, jako
Mikuláš jsem dětem rozdával balíčky a v létě byl
organizátorem a zdravotníkem na pobytových
táborech. Byl ale čas se posunout dále a jsem velmi
vděčný za příležitost být součástí DEBRA rodiny.

Pacienti a jejich rodiče si mě získali svojí statečností,
bezprostředností a opravdovou potřebností naší
práce – činnosti DEBRA ČR, jehož jsem se stala
součástí a jsem za to neskutečně vděčná. Můj návrat
do Nízkoprahových služeb již nebyl možný. Práce
v DEBRA organizaci po boku s paní primářkou Hanou
Bučkovou a kolegyněmi z DEBRY se pro mne stala
smyslem života a jsem moc ráda, že jsem mohla
spolutvořit základy naší rodinné organizace, která je
tu už 15 let.
Alice: Pavle, máš zkušenost s nemocí motýlích
křídel?
S nemocí motýlích křídel mám velmi silnou osobní
zkušenost skrze svého švagra, který odešel v květnu
v 2018 a zanechal po sobě dvě krásné dcery.
V pomoci nemocným a jejich rodinám vidím velký
smysl a mám radost z toho, že můžu pokračovat v
určitém odkaze. Všechno se podle mě děje
z určitého, třeba nám neznámého důvodu.
V organizaci jsem tak historicky nejen první muž, ale
také první pracovník, který se setkal s nemocí ve své
rodině a je to velká zkušenost. Chápu to, čím si blízká
i vzdálená rodina pacienta prochází a budu z toho
čerpat i ve své práci.

Pavel: Alice, jak jsi se dostala do DEBRy ty?
Já jsem se v roce 2008 přihlásila do výběrového
řízení DEBRA ČR na pozici sociální pracovnice.
Plánovala jsem se přestěhovat do Brna (za teď už
manželem) a hledala jsem práci v oboru
Nízkoprahových služeb pro rizikovou mládež. V té
době žádný inzerát na takové místo nebyl, tak proto
jsem se přihlásila do DEBRA ČR, což pro mne byla
úplně nová pracovní zkušenost. Práce s lidmi, kteří
trpí vzácným nevyléčitelný onemocněním byla pro
mne zajímavou výzvou. Hned při prvním setkání
s pacienty a jejich rodinami na konferenci v Brně
jsem věděla, že je to „láska“ na první pohled.
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Alice reakce: Přesně tak Pavle, jsi první pracovník,
který má osobní zkušenost s nemocí motýlích křídel a
přiznám se, že je to pro nás vítaný prvek, který
zajisté ovlivní tvoji práci. V DEBRA organizacích na
celém světě je to zcela běžné. DEBRA organizace na
celém světě zakládají rodiče pacientů, popř. samotní
pacienti. DEBRA ČR byla vždy „jiná“ právě v této
skutečnosti, že v ní pracují profesionální pracovníci
se vzděláním, ale bez osobní zkušenosti s rodinnou
anamnézou nemoci EB. Osobní zkušenost je
nepřenositelná, proto se i na tvé podněty a nápady
těšíme.

zkušeností ze zahraničí, na letní i podzimní pobyt a
na nová setkávání. Hlavně ale chci vytvářet ty
nejlepší podmínky pro odborníky, aby mohli dělat
svoji práci tak, jak nejlépe umí. Budu tady také pro
pacienty a jejich rodiny, které se na mě mohou
kdykoliv obrátit. Budu tady také pro partnery a pro
všechny, kterým záleží na Motýlcích a jejich rodinách. Určitě mi můžete napsat nebo zavolat, budete
u mě mít dveře otevřené.
Váš Pavel
Alice reakce: Pavle, děkuji ti za milý rozhovor a jeho
krásné ukončení. Myslím si, že naše společná práce
všech v DEBRA týmu, který je nyní již osmičlenný,
bude společně s tebou pokračovat ve své práci, která
má jediný společný cíl: pomoc lidem s nemocí
motýlích křídel prožít co nejvíce, trpět přitom co
nejméně.

Alice: Pavle, od 1.7. budeš ředitelem DEBRA ČR jaké jsou tvé vize a plány? Na co se těšíš?
Ve spojení s 15. výročím organizace vidím velký kus
práce, který má DEBRA ČR za sebou a chci v tom v
nejlepším duchu pokračovat a dále činnosti a
projekty rozvíjet. Můj pohled na věc se možná bude
od předchozích ředitelek trochu lišit, nepocházím
totiž ze sociálních služeb, určitě ale zase mohu do
věcí vnést nějaké nové přístupy. Není třeba se bát
nějakých velkých změn, na některé věci se ale možná
budu dívat pohledem člověka, který není zatížený
tím, jak se to dělalo dříve. Těším se na čerpání

DĚKUJI jménem celého DEBRA týmu našim
pacientům a jejich rodinám za úžasnou a
inspirativní spolupráci!!
Vaše Alice

EB klinický den
Dne 20. dubna 2019 EB Centrum ČR FN Brno, které pečuje o dětské i dospělé pacienty s nemocí motýlích
křídel, tradičně pořádalo EB klinický den.

Jedná se o speciální den pro pacienty i pro
odborníky. Koná se jednou do roka a jsou na něj
zváni
pacienty
s
nejzávažnějšími
projevy
onemocnění epidermolysis bullosa congenita.
Tentokrát specialisté EB Centra dopoledne vyšetřili
4 komplikované pacienty s EB. Odpoledne se pak
specialisté společně setkají, pacienty probírají a na-

vrhují optimální způsob léčby. Setkání všech
specialistů najednou je velmi přínosné. Všichni
přítomní tak získají širší náhled na pacienta ať už
z hlediska zdravotního nebo sociálního. Tento systém
přináší zlepšení péče o pacienty s EB v celém
interdisciplinárním týmu. Na EB klinickém dni, i když
je náročný, vládne vždy dobrá atmosféra.
(HB)
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Máte dalekou cestu do EB Centra ČR? Udělejte si ji příjemnější.
Klinické EB Centrum ČR je využíváno pacienty z celé České republiky a my jsme si vědomi, jak náročné je cestování mnohdy přes celou republiku a následná vyšetření v nemocnici. Proto jsme rádi, že se nám podařilo
zajistit takové finanční prostředky, které umožňují klientům DEBRA ČR přespání přímo v Brně.
Je tu tedy možnost přijet den před plánovanou
kontrolou v EB Centru nebo před nástupem na
hospitalizaci.
Většině z nás je samozřejmě nejlépe doma “ve vlastním”. Řada pacientů tak raději vstává v brzkých
ranních (a často ještě nočních) hodinách, za úsvitu
vyjíždí do Brna, zde absolvuje sérii vyšetření a po
celodenním maratonu se vrací zpět domů. Vůbec
nemáme pochybnosti o řidičských dovednostech
našich pacientů nebo jejich rodičů a víme, že takto
náročný den jistě nějak zvládnou.
Zkusme se ale zamyslet nad tím, jak takový den prožívá malý pacient. Byť se v průběhu cesty může vyspat,
děti často na vyšetření jezdí unavené a v nepříliš dobrém rozmaru podpořeném náročným přejezdem.
Unavení jsou samozřejmě i jejich rodiče, případně

Teď si představte jiný scénář - přijedete v neděli odpoledne nebo navečer, můžete navštívit nějakou památku, atrakci (v Brně je jich opravdu hodně), zajít na
večeři, v klidu se vyspíte. Ráno odpočatí a v podstatně
lepší náladě vyrážíte do areálu Dětské nemocnice, kde
můžete například již od 7 hodin absolvovat odběry
krve, které s mnohem větší pravděpodobností proběhnou v klidu, než kdybyste měli za sebou desítky
minut strávených v kolonách na D1. Ostatní vyšetření
se tak urychlí a vy můžete dřív vyrazit směr domov.
Navíc nezůstává ani v dítěti ani ve vás hrůzná vzpomínka na den strávený v nemocnici, která se zcela
jistě vybaví, až se bude blížit termín dalších
vyšetření.

další rodinní příslušníci. Z poměrně rutinních vyšetření se tak vlivem zmíněné únavy stává často drama,
kdy dětský pacient pláče, křičí a spolupráce s lékaři je
o dost horší, než kdyby byl v lepším rozmaru. Jinak
reaguje i organismus pacienta - stresované dítě
se “stáhne”, dostává se až do jakési křeče, což je
například při odběrech krve velkou komplikací často
způsobující až nemožnost odběry realizovat. Rodiče,
kteří by za běžných okolností dítě spíš podpořili a
dokázali mu při náročnějších lékařských vyšetřeních
pomoct, reagují při únavě taky jinak - jsou podstatně
méně trpěliví, lehce vznětliví a podrážděnější
(zejména v situaci, kdy dítě “vyvádí”, veškerá vyšetření se tak natahují a rodiče mají před sebou vidinu
náročné cesty domů).

Jestliže máte zájem o ubytování, vždy kontaktujte
sociální pracovnici DEBRA ČR – Mgr.Pavlína Marková
(E: pavlina.markova@debra.cz; T: 773 682 299), která
vám pomůže nocleh zařídit a taky Vám vysvětlí, kde
ubytování najdete.
DEBRA ČR klientům a jejich
ošetřovatelům
ubytování uhradí. Potřeba zajistit ubytování je
potřeba nahlásit s dostatečným časovým předstihem,
minimálně 14 dní před plánovaným příjezdem.

(KD,PM)
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Staň se DEBRovolníkem
Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace. Stejně tomu je i v DEBRA ČR.

Dobrovolnictví v nějaké formě je v podstatě součástí
DEBRA ČR již od prvopočátku vzniku organizace to je
15 let.
K dnešnímu datu máme 20 stálých dobrovolníků z řad
jednotlivců a dále spřátelené firmy, které vysílají své
zaměstnance.
Práci dobrovolníky využíváme zpravidla několikrát do
roka na různých benefičních akcích po celé České republice (informování lidí o nemoci motýlích křídel,
pomoc s organizací dané akce, registrace účastníků,

prodej předmětů na podporu nemocných). Dále při již
tradiční Výroční konferenci, kde mají na starosti především dětské pacienty. Nemalou pomocí je i administrativní činnost (balení DEBRA novin, rozesílání brožur a další) a technická činnost v samotné kanceláři
DEBRA ČR.
Pokud by tato dobrovolnická činnost byla pro vás nebo vašeho blízkého zajímavá, neváhejte se obrátit na
koordinátorku dobrovolníků Mgr. Michaelu Halbrštátovou – michaela.halbrstatova@debra.cz.
(MiH)

Téma školních prací: Nemoc motýlích křídel
Ve školním roce 2018/2019 vznikly dvě zdařilé bakalářské práce na Masarykově Univerzitě v Brně pod
vedením pracovnic DEBRA ČR. Tyto vysokoškolské práce mohly spatřit světlo světa i díky zapojení pacientů
s EB.
 Kvalita života u dospívajících a mladých lidí s nemocí

motýlích křídel – Pedagogická fakulta – obor: sociální
pedagogika; M.Kuchtíčková
 Nutričná starostlivosť o pacienta s epidermolysis bullosa
congenita– Lékařská fakulta – obor: Nutriční terapeut;
D.Nagyová
Dále jako maturitní práce vznikl přibližně 2 minutový animovaný film o nemoci motýlích křídel s názvem Křídla. Autorkou
je Eliška Černíková - absolventka SOŠ multimediálních studií v
Poděbradech. Toto zdařilé dílo si budete moci pustit na našich
webových stránkách www.debra.cz.
(MiH)
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Polévky, které v teplých dnech ochladí
Letní období je kulinářsky úžasné. Dozrává ovoce a k mání začíná být i spousta zeleniny. Na druhou stranu je
teplo a na hutnější jídla není vůbec chuť. Není třeba se však vzdát polévek, které jsou výborné i studené. Tentokrát tedy na polévkové téma…

Nejznámější studená polévka - Gaspacho
Klasická španělská polévka z jemně rozmixované
zeleniny a koření je rychle hotová. A jak na to?
Gaspacho proslavil mimo jiné kultovní seriál Červený trpaslík, kde je jedna epizoda vystavěna na tom,
že si jedna z neznalých postav nechá tuto polévku
ohřát.
Jejím základem jsou vždy rajčata, další suroviny se
mohou lišit dle receptu. Nejčastěji se ale přidává
česnek, cibule, paprika, okurky a další zelenina.
Některé recepty uvádějí například velmi často červenou řepu.
Postup:
1) Rajčata na vrchu lehce nařízněte do kříže a vložte
na 1 až 2 minuty do vařící vody. Potom je vyjměte
(snadno to jde děrovanou naběračkou), oloupejte
a pokrájejte nadrobno.

Ingredience na 4 porce:
 600 g rajčat
 2 šalotky, nakrájené nadrobno
 2 papriky (libovolné barvy), zbavené jádřinců
a nakrájené nadrobno
 1 středně velkou salátovou okurku
 3 stroužky česneku
 3 lžíce olivového nebo řepkového oleje
 100 ml suchého červeného vína
 2 lžíce červeného vinného octa
 sůl, čerstvě mletý pepř a cukr na dochucení

2) Do mixéru vložte rajčata, šalotku, papriky
i oloupaný česnek a rozmixujte na hrubší hmotu.
Okurku oloupejte, nakrájejte nadrobno a spolu se
zbylými ingrediencemi ji přidejte k rozmixované
zelenině (u dětí vynechte víno). Znovu mixujte dohladka. Podle chuti dolaďte solí, pepřem a cukrem.
Takto připravenou polévku přelijte nejlépe do skleněné mísy nebo džbánu, zakryjte a dejte do ledničky pořádně vychladit.

Studená okurková polévka
Ingredience na 4 porce:
 2 kusy salátové okurky
 1 velká červená cibule
 1 hrnek řeckého jogurtu
 2 ředkvičky
 2 snítky kopru
 čerstvá bazalka
 1 a 1/2 hrnku studené vody
 10 g najemno nastrouhaného česneku
 šťáva z jedné limetky
 sůl, čerstvě mletý pepř na dochucení

Postup:
V kuchyňském robotu rozmixujte okurky zbavené
jader a nakrájené na kostičky, červenou cibuli pokrájenou na drobnější kousky, kopr, bazalku, citrónovou šťávu a mořskou sůl.
Tuto směs zalijte vodou a opět dobře promixujte.
Do polévky přimíchejte jogurt a nechte ji postát
ještě 30 minut v ledničce. Polévku před podáváním
posypte na kostičky nakrájenými okurkami, ředkvičkami a koprem, které ji zpestří barvou. (MiH)

Typ pro Motýlky: Místo vody můžete
použít sipping neutrální příchuti. Zvýší
se tak energetická hodnota pokrmu.
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Za Le Hotels a La Putyka do Prahy
Ve středu 15. května prožilo 20 lidí s nemocí motýlcích křídel velmi příjemné odpoledne, které nám umožnili
naši milí partneři.

Skupina hotelů Le Hotels pozvala pacienty na brzkou
večeři do hotelu Majestic Plaza Prague, kde se několik
číšníků staralo o jejich maximální pohodlí a servírovalo vybrané lahůdky. Ředitel hotelu připravil pro všechny prohlídku včetně výhledu na střechu staré Prahy z
vrchního patra budovy.
Klidné a velmi příjemné odpoledne pokračovalo přesunem do kulturního prostoru Jatka 78 na představení souboru La Putyka, která si nás vybrala k podpoře a
to 40 vstupenkami pro pacienty s nemocí motýlích
křídel. Ačkoli mnozí čekali akrobatickou show, jednalo

se překvapivě o zvukový a hlukový cirkus, který přerostl ve strhující hudební představení. Po skončení si
měli pacienti možnost prohlédnout zákulisní prostory
Jatek 78, které nás překvapily svou rozlehlostí a
funkčností.
V květnu si tento krásný a pohodový den užilo 20 pacientů, na podzim se může těšit dvacet dalších. Informace se včas dozvíte e-mailem. Rozhodně to stojí za
to, i když představení La Putyky bude tentokrát jiné...
(MH)
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Křídla křídlům – benefiční koncert Tomáše Kluse pro DEBRA ČR
Noblesní prostředí Břevnovského kláštera se na začátku dubna stalo dějištěm benefičního koncertu Tomáše
Kluse a Jiřího Kučerovského pro charitativní organizaci DEBRA ČR.
„S Koudelkou se známe už řadu let, jsem poctěn, že jsem mohl pro ni
a pro ostatní, kteří mají stejnou nemoc, jako ona, zahrát v krásném
sále Břevnovského kláštera a přispět tak k podpoře lidí, kteří naši pomoc velice potřebují,“ říká Tomáš Klus.
Celkový výtěžek z akce se vyšplhal přes 227 000 Kč!!!
DEBRA ČR velmi děkuje pořadateli a autorovi projektu Křídla křídlům
Danielu Šenkýřovi, Tomáši Klusovi, Jirkovi Kučerovskému, arciopatu
Břevnovského kláštera Petru Prokopovi Siostrzonekovi, Petru Šátkovi
a všem dalším, kteří koncert podpořili.
Více informací naleznete na stránkách www.debra.cz v sekci Aktuality.
(AG)

Roštejnský hodokvas - už po páté pro Motýlky
Společenstvo meče a ohně Novus Origo patří mezi dlouholetého podporovatele a přítele organizace DEBRA
ČR a všech lidí s nemocí motýlích křídel! Za pět
let konání hodokvasu se tato částka přiblížila už
200 000 korun!
Zážitky pro malé i velké nechyběly ani na
posledním ročníku Roštejnského hodokvasu, který proběhl 11. května 2019. Hudba,
tanec, samozřejmě šerm, ukázky dravců i
výcviku koní, občerstvení a stánky... to vše
přilákalo k hradu Roštejn mnoho a mnoho
návštěvníků, kteří vstupným podpořili dobrou věc a pro lidi s nemocí motýlích křídel
darovali 35 000 Kč!
(AG)

BARTH Day
V sobotu 11. května 2019 proběhla na Dostihovém závodišti Pardubice skvělá akce pro celou rodinu BARTH
Day. Této akce byla DEBRA ČR součástí již po třetí.
Nechyběl ani stánek DEBRA ČR, který navštívily
doslova stovky dětí, které si zde mohly poskládat
"pichlavé puzzle" a dozvědět se, jak se ve světě
cítí lidé s nemocí motýlích křídel. Bylo milé sledovat, že vysvětlování se ochotně ujímali mnozí
rodiče, kteří děti doprovázeli a nemoc motýlích
křídel pro ně nebyla neznámým pojmem. Za odměnu děti dostaly motýlka do soutěžní kartičky a
prázdninovou pohlednici, jak jinak než s tematickým obrázkem symbolizujícím křehký svět nemoci motýlích křídel.
Děkujeme za skvělou pomoc dobrovolníků, kteří se dětem celý den věnovali!
Pořádající společnost Barth se nás rozhodla také podpořit částkou 5 000 Kč, za což jim velmi děkujeme!
(AG)
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