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Úvod
DebRA ČR má za sebou další rok své činnosti! Co se u nás v roce 2008 dělo, to se
můžete dozvědět na následujících stránkách této výroční zprávy.
Loni jsem na tomto místě psala o tom, že v mezinárodním měřítku začíná být DebRA
v České republice, byť stále jeden z benjamínků v rodině DebRA International, čím dál
respektovanější. Nyní mohu potvrdit, že jsem se nemýlila. Důkazem toho je totiž fakt,
že nám bylo nabídnuto, abychom v roce 2009 uspořádali výroční kongres DebRA
International Meeting 2009.
Pro nás je velká čest, že jsme získali důvěru všech členských organizací DebRA
International, což je v současné době téměř 40 zemí. Je to ovšem i velká satisfakce – nebyli
bychom osloveni, kdyby naše práce neměla výsledky, nebyla vidět a nebyla prospěšná.
Myslím, že velkou roli hraje to, že u nás je od samého počátku fungování organizace
velice úzce propojena činnost DebRA ČR s aktivitami klinického EB Centra. Sídlíme pod
jednou střechou, sdílíme informace a pracujeme propojeně. DebRA ČR tvoří doplněk
ke klinické péči o pacienty s EB – tím můžeme říci, že je péče o lidi s EB a jejich rodiny
kompletní. Myslím, že naše síla je právě v tom, že za sebou máme špičkové odborníky,
kteří naší práci věří, fandí a pomáhají.
Rok 2008 byl rokem velkých personálních změn v týmu DebRA ČR. Nové kolegyně
se ve své práci rychle našly a jejich pracovní nasazení svědčí o tom, že nás čekají další
zajímavé věci, projekty i další aktivity.
Posíleni o nové pracovníky věříme, že příští rok bude minimálně stejně dobrý jako rok
2008. Vždy by mohlo být lépe, ale řečeno s Jarkem Nohavicou – přejme si, aby hůř nebylo
- to by nám stačilo.
Přeji Vám příjemné čtení této výroční zprávy a děkuji za Vaši podporu, která je pro nás
velice důležitá!
Magda Hrudková, předsedkyně DebRA ČR
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Co je DebRA
DebRA je název organizace, která vznikla před více než třiceti lety ve Velké Británii,
a která se jako první a jediná začala zabývat pomocí lidem se vzácnou vrozenou vadou
kůže epidermolysis bullosa congenita (EB) a jejich rodinám. Slovo DebRA znamená
Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association. Na první pohled by se mohlo
zdát, že organizace poskytuje služby pouze pacientům s dystro�ckou formou, ale není
tomu tak. DebRA nyní sdružuje všechny pacienty s EB a název organizace má pouze
historický základ.
DebRA ČR vznikla v roce 2004 jako 32. organizace DebRA ve světě a hned po svém
vzniku se zařadila do mezinárodního uskupení DebRA International.
DebRA ČR úzce spolupracuje také s klinickým EB Centrem, které sídlí při Kožním
oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno. Propojení klinického EB Centra s o.s. DebRA ČR je
velmi efektivní pro pacienty s EB. DebRA podporuje klinické centrum nákupem speciálních
ošetřovacích materiálů a jiných zdravotnických prostředků. Sociální pracovnice DebRA
ČR patří do mezioborového týmu specialistů EB Centra a do posuzování celkového stavu
pacienta vnáší hodnotné informace.
DebRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad komerčních �rem, odborných
společností, jejími sympatizanty je také řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni.

Co je epidermolysis bullosa congenita (EB)
Jedná se o velice vzácné vrozené puchýřnaté onemocnění, které se projevuje nejvíce
na kůži pacientů, ale nejen na ni. EB se dělí do třech základních forem podle místa vzniku
puchýře - simplex, junkční, dystro�cká. U každé formy je známo ještě několik podtypů
(celkem více než 25).
EB se projevuje hlavně velmi snadnou tvorbou puchýřů a ran na kůži. Dalším
problémem je tvorba puchýřů na sliznicích - v dutině ústní, jícnu, očích apod. U dystro�cké
formy pacientům mohou srůstat prsty na rukou i na ploskách nohou, což při absenci
chirurgického zákroku způsobuje ztrátu funkce ruky a plnou invaliditu již ve velmi mladém
věku. Pacienti s EB obecně trpí podvýživou, otázka výživy je obecný problém, se kterým
bojují specialisté na celém světě. Zákeřným se může stát spinocelulární karcinom, který
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se u pacientů s EB vyskytuje až 70x častěji, než u běžné populace. Dalším problémem
vážícím se k EB může být osteoporóza, porucha růstu, porucha hormonálního vývoje, atd.
Lidé s EB nejsou žádným způsobem mentálně postiženi. Jejich rozum a inteligence jsou
naprosto normální.
Mimo viditelné a klinické projevy trpí pacienti také po psychické stránce - osamocení,
nepochopení a častá bezradnost způsobují sociální vyloučení a mohou vést až k velmi
vážných psychických potížím.
Šíře projevů EB a problémů, které s ním souvisejí, jsou jasnou odpovědí na otázku,
proč po celém světě vznikají klinická EB Centra, kde se tým jednotlivých specialistů
pacientům věnuje. Provázanost EB Centra s pomáhající organizací DebRA je tedy logickým
východiskem společného úsilí pomoci lidem s EB zvyšovat kvalitu jejich života.

Poslání a cíle DebRA ČR
Posláním o. s. DebRA ČR je zvyšovat kvalitu života pacientům, kteří trpí vzácnou
vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa congenita (dále jen EB), jejich rodinám
kde žije takto nemocný člen. Snažíme se zapojovat lidi s touto vrozenou nemocí do
plnohodnotného života.
Naše aktivity směřují k tomu, aby lidé a rodiny žijící s EB nebyli ve své obtížné sociální
situaci na základě svého znevýhodnění izolováni a dokázali čelit tíživé ekonomické
situaci, velkým psychickým a sociálním problémům.
Cílem činnosti organizace DebRA je pomoci prosazovat a hájit zájmy pacientů s EB,
zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními a krajskými úřady.
Cílem sociálních služeb v organizaci DebRA je poskytnout, popř. zprostředkovat
pomoc lidem s EB a jejich rodinám, kteří se díky svému speci�ckému onemocnění, ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Mezi konkrétní cíle sociálních služeb občanského sdružení
DebRA ČR patří:
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• zjišťovat, mapovat a prosazovat potřeby, práva a zájmy lidí žijících s EB a jejich rodin;
• pomoci zlepšovat zdravotní stav lidí s EB (zprostředkovávat kontakty na odborníky
EB Centra);
• posilovat psychosociální fungování lidí s EB a jejich rodin;
• předcházet a zamezovat vzniku či zhoršení sociálních problémů rodin žijících s EB;
• snižovat riziko sociální exkluze, tzn.
- posilovat vnitřní i vnější zdroje pomoci lidí s EB (sebevědomí, asertivita, rodina,
přátelé);
- vést rodiny žijící s EB k aktivnímu řešení svých problémů, k samostatnosti a co
možná největší soběstačnosti;
- usilovat o integraci lidí s EB do běžné společnosti (tzn. studium na běžných
základních, tředních odborných a vysokých školách, zaměstnání na otevřeném
trhu práce, apod.)
• organizovat formální i neformální setkání rodin s EB za účelem společného sdílení
problémů;
• informovat rodiny žijící s EB, laickou i odbornou veřejnost o problematice EB;
• úzce spolupracovat s EB Centrem;
• získávat �nanční prostředky na realizaci projektů a pomoc lidem s EB;
• navazovat nové kontakty a aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi DebRA
ve světě;
• zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, tzn.:
- zavádění standardů kvality a metodiky práce
- vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci
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Cílová skupina uživatelů
Poskytujeme komplex sociálních služeb určený těmto cílovým skupinám

Primární
•

Pacienti s EB bez omezení věku.

EB uživatelé služeb DebRA ČR 2009
Liberec

Děčín
Teplice
Most

Sokolov
Rakovník

Trutnov

Mladá Boleslav

Jičín

Náchod
Hradec Králové

Nymburk

Kladno
Praha

Jeseník

Rychnov n. Kněžnou

Pardubice

Kolín

Beroun

Kutná Hora

Šumperk

Ústí n. Orlicí

Chrudim

Bruntál

Opava

Rokycany

Tachov

Benešov

Plzeň
Domažlice

Svitavy

Havlíčkův Brod

Příbram
Písek

Tábor

Pelhřimov

Brno

Třebíč
České Budějovice

Nový Jičín

Prostějov

Vsetín

Kroměříž
Zlín

Vyškov

Jindřichův Hradec

Český Krumlov

Uherské Hradiště
Hodonín
Znojmo

Karviná
Ostrava

Přerov
Blansko

Jihlava

Strakonice

Prachatice

Olomouc

Žďár n. Sázavou

Klatovy

Břeclav

Sekundární
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Počet klientů
 žádný
1–2
3–4
 5 a více

Semily

Mělník

Louny

Karlovy Vary

Jablonec n. Nisou

Česká Lípa

Litoměřice

Chomutov

Cheb

Ústí n. Labem

Forma EB
S/J
S
nediagnos�kováno
J
D

•

Rodiny, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s vrozenou vadou EB.

•

Pečovatelé pečující o pacienty s EB.

Frýdek - Místek

Principy
V DebRA ČR pracujeme v souladu s osmi stanovenými principy:
1. Princip spolupráce
2. Princip rovnosti
3. Princip jedinečnosti
4. Princip dodržování práv všech uživatelů
5. Princip překonávání mýtů a diskriminace lidí žijících s EB a jejich rodin
6. Princip pozitivního přístupu v oblasti poskytování sociálních služeb
7. Princip komplexnosti řešení problémů
8. Princip zveřejňování a osvěty

Historie o. s. DebRA ČR
2004
•

Založení o.s. DebRA ČR

•

DebRA ČR se stala členem DebRA Europe

•

I. Výroční konference DebRA ČR

•

I. Setkání rodičů a dětí s EB
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2005
•

DebRA ČR získává zázemí v podnájmu Dobrovolnického sdružení Motýlek
v Dětské fakultní nemocnici Brno

•

První zaměstnanec DebRA ČR

•

II. Výroční konference DebRA ČR

•

I. Klinický den

•

Osvětová činnost – putovní výstava

•

Účast na DebRA Europe Meeting, Stockholm a II.Nordic Symposium for Professional
on EB

•

II. Setkání rodičů a dětí s EB

•

Nákup elektromagnetické podložky BEMER a první zapůjčení do rodin

•

první číslo čtvrtletníku DebRA ČR Noviny

•

Bene�ční akce – Adventní čokoláda

2006
•

II. Klinický den

•

III. Výroční konference DebRA ČR

•

Ozdravný pobyt pro děti s EB, jejich rodiče a pečovatele

•

Osvětová činnost – Výstava „Doteky motýlích křídel“
Účast na Pragomedica – NonHandicap
Buďte dobří jako bobři
Letní škola a trialog v Letovicích
Pediatrický sjezd v Luhačovicích
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Seminář sekce dětské dermatologie
•

Kalendář „Doteky motýlích křídel“ pro rok 2007

•

I. ročník golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“

•

Bene�ční akce – Mělnické vinobraní
Předvánoční setkání v Drnovicích
Dobročinné čajování

•

Účast na kongresu DebRA Europe v Rakousku

•

Finanční podpora klinického EB Centra

2007
•

Zaregistrováno sociální poradenství

•

Patronkou DebRA ČR se stala herečka Jitka Čvančarová

•

Finanční podpora klinického EB Centra

•

Účast odborného garanta prim. MUDr. Hany Bučkové, Ph.D. na I. světovém kongresu
na genodermatózy.

•

Účast na XV. Výroční konferenci DebRA Europe, Avignon, Francie

•

Zřízení bezplatné zelené linky pro uživatele služeb DebRA ČR

•

III. Setkání rodin – Aprílové setkání

•

III. klinický den

•

IV. výroční konference DebRA ČR

•

Ozdravný pobyt

•

Osvětová činnost – Informační panel v Dětské FN Brno
Seminář „Genodermatózy“
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Prezentace pracovníkům farmaceutického průmyslu
III. Setkání českých a slovenských dermatovenerologů
•

Prezentace - na veletrhu HOSPIMedica
Seminář sekce české dermatologie
DebRA ČR v rozhlasovém pořadu Českého rozhlasu Brno Apetit
Na závodě FREE LITOVEL BOBR CUP 2007
Vyhlášení kanoisty roku 2007
Představení DebRA ČR na divadelním galavečeru Metropolitanu

•

První číslo newsletteru pro partnery a sponzory

•

Bene�ční akce – Jarní kuličkiáda

•

II.ročník golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“

•

Ediční činnost – pohádková brožura „Odvážný Honzík“; Leták pro děti s EB;
informační leták pro odbornou veřejnost; brožura „Seznámení s DebRA ČR“

Nabízené služby o. s. DebRA ČR:
•

Sociální poradenství
- Individuální sociální poradenství
- Skupinové sociální poradenství
- Půjčování elektromagnetické podložky Bemer 3000
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- Zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DebRA ČR
- Zelená bezplatná telefonní linka pod číslem 800 11 55 73
- Zprostředkování zdravotní a léčebné péče
- Doprovod hospitalizovaného pacienta s EB
- Poradenství v oblasti vzdělávání
•

Výživové poradenství

•

Zdravotní zotavovací týdenní pobyt

•

Konference pro pacienty s EB a jejich rodiny

•

Zřízení portfolií pacientů s EB – získání �nančních prostředků

•

Zasílání informačních novin DebRA ČR, newsletteru

•

Informační letáky, brožury o problematice EB

Sociální služby
V srpnu roku 2007 získalo o. s. DebRA ČR od Krajského úřadu Jihomoravského
kraje v Brně oprávnění k poskytování odborného sociálního poradenství dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Od 23. 8. 2007 je sdružení DebRA ČR zapsáno
v registru poskytovatelů sociálních služeb. Registr je veřejně přístupný. Podrobné
informace o registrované službě je možno nalézt na http://iregistr.mpsv.cz/, pod odkazem
odborné sociální poradenství v Brně, stránka 2.

Odborné sociální poradenství
Cílem sociálního poradenství v DebRA ČR je předcházet a zamezovat vzniku či
zhoršení sociálních problémů rodin žijících s EB, nacházet řešení z jejich nepříznivých
sociálních situací a snižovat riziko jejich sociální exkluze. V rámci dotačního programu
„Podpora sociálních služeb, které mají nadregionální či celostátní charakter“ poskytovalo
sdružení DebRA ČR v roce 2008 odborné sociální poradenství rodinám žijícím s EB, které
zahrnovalo:
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- Individuální sociální poradenství
V rámci individuálního poradenství poskytovaly sociální pracovnice rodinám,
ve kterých žije dítě nebo jiný člen s EB, informace týkající se především:
– Důchody a hmotné zabezpečení
– Příspěvky a výhody zdravotně postiženým občanům
– Rehabilitační a kompenzační pomůcky
– Pracovní uplatnění
– poskytnutí krizové intervence;
Skupinové sociální poradenství
Skupinové sociální poradenství probíhalo těmito způsoby:
• sdělení informací prostřednictvím DebRA ČR Novin,vycházejících 4x ročně ;
• sdělení informací prostřednictvím Newsletteru, který je zasílán cca 80 klientům, kteří
mají emailové adresy;
• zasílání hromadných emailů;
• skupinová sezení - proběhla tato sezení:
- Klinický den ve FN Brno
- Konference v červnu v Brně
- Ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich rodiny

Půjčování elektromagnetické podložky Bemer 3000, zapůjčení pomůcky
Biosynchron
V organizaci DebRA ČR byla na dobu 3 měsíců zapůjčována lidem s EB elektromagnetická
podložka sloužící k usnadňování hojení ran. Půjčovnu elektromagnetické podložky
využily celkem 3 rodiny, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s EB (3 děti a 1 dospělý).
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V měsíci červnu byl na odborné konferenci DebRA ČR v Brně nabídnut nový
přístroj určený ke komplexní neinvazivní terapie teplem v kombinaci s pulzním
elektromagnetickým polem na celý organismus s lokálním použitím barevného světla.
Uživatelům služeb bylo nabídnuto zapůjčení této pomůcky. Náklady spojené se zapůjčením
byly hrazeny ze sponzorských zdrojů ( celkem 60 000 Kč ). Této nabídky využilo celkem
5 rodin. Dvě z nich projevily, na základě zlepšení zdravotního stavu pacienta, zájem získat
příspěvek na tuto pomůcku. Sociální pracovnice poskytla sociální poradenství v jednání
získání příspěvku na zakoupení kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DebRA ČR
Na požádání byly rodinám s EB zprostředkovávány kontakty:
• na ostatní rodiny, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s EB;
• na specialisty z EB Centra ve FN Brno;
• na organizace poskytující sociální (nejen) sociální služby v místě bydliště;

Doprovod hospitalizovaného pacienta
V případě hospitalizace pacientů s EB vykonávala sociální pracovnice DebRA
ČR doprovod těchto pacientů (kožní oddělení, oddělení JIP) a doprovod rodinných
příslušníků při návštěvách. Poskytovala poradenství, zprostředkovávala kontakty na
odborníky EB Centra, poskytovala podporu, komunikovala s rodiči hospitalizovaného
dítěte. S hospitalizovanými dětmi využila vybavení dětského koutku – výtvarné potřeby,
hry, aj.

Zelená bezplatná telefonní linka pod číslem 800 11 55 73
Linka je v provozu každé pondělí a středa v době od 8.00 do 15.00 hodin. Je velmi
často uživateli služeb DebRA ČR využívána.
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Sociální poradenství v organizaci DebRA ČR poskytovaly dvě pracovnice DebRA ČR:
• sociální pracovnice DebRA ČR: Mgr. Eva Klvačová , Alice Salamonová DiS.
• předsedkyně DebRA ČR, Bc. Magda Hrudková
V měsíci září došlo k personálním změnám v pozici sociální pracovnice. Eva Klvačová
odešla na MD, nastoupila nová sociální pracovnice Alice Salamonová.
Dále dvě proškolené dobrovolnice na pozici pracovník v sociálních službách pod
dohledem, sociální pracovnice.
• Mgr. Michaela Halbrštátová
• Eva Jurčí

Rok 2008
Typ využité služby

Využilo celkem

Příspěvky, soc. zabezpečení

422

Ostatní poradenství

670

Doprovod hospitalizovaného

7

pacienta

14

Týdenní ozdravný pobyt

21

Konference

63

Typ využité služby

Využilo celkem

Veřejná sbírka

9

Soutěž

18

Dětský koutek

2

Noviny

373

Info DebRA

651

Ošetřovací materiál

44

Půjčovna Bemer

3

Výživa

34

Zprostředkování kontaktů

57

CELKEM

2374

Počet kontaktů v roce
Telefonické kontakty příchozí

140

Telefonické kontakty odchozí

111

Telefonické kontakty celkem

251

Emailové kontakty příchozí

286

Emailové kontakty odchozí

932

Emailové kontakty celkem

1218
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Počet kontaktů v roce
ICQ kontakty příchozí

54

ICQ kontakty odchozí

20

ICQ kontakty celkem

74

Internetové kontakty celkem

1292

Osobní kontakty celkem

91

Poštovní kontakty příchozí

91

Poštovní kontakty odchozí

649

Poštovní kontakty celkem

740

CELKEM

2374

Výživové poradenství
Od září 2008 DebRA ČR poskytuje pro své klienty výživové poradenství spolu se
specialisty z klinického EB Centra. Poradenství v dětské nemocnici je určeno pro dětské
pacienty s EB.

Aktivity pro klienty o. s. DebRA ČR 2008
VI. klinický den: 20. 6. 2008 – Dětská FN Brno
Klinický den je společným projektem o. s. DebRA ČR a EB Centra. Bylo pozváno
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10 pacientů s nejvážnější formou EB, přičemž 6 z nich se zúčastnilo speciálního
„Carrouselu“ a další 4 byli objednáni k jednotlivým odborníkům. Nový systém klinického
dne ve formě „Carouselu“ a „Kulatého stolu“ se konal poprvé. Paní prim. MUDr. Hana
Bučková, Ph.D. a as. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. ho přivezly ze stáže v Groningenu. Celý
systém přináší zlepšení péče o pacienty s EB v celém interdisciplinárním týmu.

V. výroční konference DebRA ČR: 20. – 22. 6. 2008 – Brno; Hotel Slovan
Na již tradiční konferenci pro lidi s EB a jejich blízké byly představeny klinické novinky,
o kterých mluvili specialisté z EB Centra (DNA molekulární analýza, genetika a genetické
poradenství, dlahování ruky, operace v dutině ústní). Nechyběly ani novinky z fungování
o.s. DebRA ČR. Konference se jako každoročně stala i místem setkání lidí s EB a jejich
rodin. Docházelo tak k výměně cenných informací o péči o lidi s EB.
Konference se konala pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana
Onderky.
Účast na konferenci:
20%

rodinný příslušník
dospělý s EB
dítě s EB

8%
72%

17

Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich rodiny: 28. 9. – 4. 10. 2008
– Češkovice u Blanska
Snahou organizace DebRA ČR je pomoci zlepšit zdravotní stav dětí s EB a psychický
stav jak dětí, tak jejich rodičů prostřednictvím speci�cky zaměřeného rekondičního
ozdravného pobytu.
DebRA ČR již po třetí zorganizovala zotavovací pobyt pro děti i dospělé pacienty s EB
a případně jejich pečovatele. Program byl tentokrát v „novém kabátku“, jelikož pobyt
organizovaly dvě nové pracovnice DebRA ČR Michaela Halbrštátová a Alice Salamonová.
Pobytové akce se zúčastnilo celkem 21 uživatelů služeb DebRA ČR. Organizování této
akce bylo záměrně situováno v klidné přírodní lokalitě v srdci CHKO Moravského krasu,
které je uzpůsobeno velmi náročným speci�ckým potřebám dětí s EB. Celé první poschodí
rekreačního centra, které jsme využili, je bezbariérové. Pobyt byl tematicky zaměřen jako
pobyty v předchozích letech.
Aktivity ozdravného pobytu

1. Výživa dětí s EB (vhodné složení stravy, její konzistence, zdůraznění významu
pravidelnosti stravování, význam stravy pro hojení ran a defektů na kůži)
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– Mgr.Michaela Halbrštátová – nutriční poradce

2. Seznámení s rehabilitačními cviky vhodnými pro děti s EB zaměřenými léčebně
i preventivně - Mgr.Michaela Halbrštátová – nutriční poradce

3. Seznámení s novými ošetřovacími materiály – Jana Dvořáková – produktová
specialistka �rmy Mölnlycke Health Care

4. Relaxační techniky – poradna pro manželství a rodinu Blansko
5. Vztahy – komunikace (pro dospívající pacienty s EB) – Pedagogicko psychologická
poradna Blansko

6. Možnost individuálních a skupinových konzultací sociálně-právní problematiky
se sociální pracovnicí – Alice Salamonová, DiS. – sociální pracovnice
Tematické semináře byly realizovány interaktivní formou, která podporuje větší
prožitek a zapojení se do programu. Dostatečný prostor byl věnován odpočinku a relaxaci.
Rodiče a pečovatelé měli v průběhu pobytu možnost vzájemné výměny zkušeností a rad
ohledně péče o děti s EB.
Pro děti byly připraveny rozmanité soutěže, výtvarné hrátky a další volnočasové
aktivity podobné dětským táborům, kterých se děti s EB vzhledem k potřebě speciální
zdravotnické péče, stravy a speciálního režimu dne nemohou účastnit. Hry byly zaměřeny
na zlepšení komunikačních schopností dětí, asertivity, motorických dovedností, možnosti
sebepoznání a poznání druhých.

Účast na programu – cíl.skupina
Pacient s EB

Doprovod

Děti

Dospělý

Rodič dítěte

Ošetřovatel

7

5

8

1

Celkem

21

19

Spolupracující organizace
• Dům dětí a mládeže Blansko - Iva Jabůrková, Ivana Fleischlingerová
• Poradna pro manželství a rodinu Blansko – Hana Kvapilová
• Pedagogicko psychologická poradna Blansko – Mgr. Martina Švancarová,
Mgr. Jana Mičková
• Občanské sdružení Zdravotní klaun
• EB centrum – FN Brno, MUDr. Jana Valíčková, Eva Kittlerová, Dagmar Krausová
– odborné ošetření pacientů s EB v průběhu pobytu
• Jedličkův ústav v Liberci - pobytu se za asistence ošetřovatelky zúčastnil chlapec
s EB, který již od svých 5 let žije v Jedličkově ústavu
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Baťa vánoční dárek
Na konci roku 2008 nám patronka
Jitka Čvančarová nabídla skvělý dárek
k Vánocům pro všechny pacienty s EB.
Dárek byl �nančně neomezen a spočíval
v daru bot od �rmy Baťa. Oslovili jsme
tedy všechny uživatele služeb DebRA
ČR, kteří trpí vzácným genetickým
onemocněním EB, aby si vybrali boty od
�rmy Baťa. Celkem tohoto dárečku od
patronky Jitky Čvančarové a �rmy Baťa využilo 66 pacientů s EB. Celková částka za boty
činila 97 234 Kč.

Děkovný dopis:
Dobrý večer, dneska jsem si na poště vyzvedla balíček, který obsahoval zimní boty od
firmy Baťa, které jsem si objednala. Chtěla bych Vám moc a moc poděkovat. Večer jsem
v nich byla na procházce, zdají se být moc pohodlné, měkké a netlačí. Přišla jsem domů bez
„úrazu“ a puchýřů, což je ta nejskvělejší zpráva!!!. Moc Vám, slečně Jitce Čvančarové a firmě
Baťa děkuji za takovou pomoc. Sama bych si takové boty koupit nemohla. Ještě jednou Vám
všem moc a moc děkuji a přeji dobrou noc.

Veřejná sbírka Pomozte
V roce 2008 se aktivně rozběhla
„Veřejná sbírka Pomozte“, která napomáhá
pacientům s EB zlepšit život díky �nanční
podpoře na služby a věci, o které si pacient
s EB či jeho zákonný zástupce zažádá na
DebRA ČR. První portfolio se podařilo
naplnit 11.8.2008. Do konce roku 2008 se
podařilo naplnit 3 žádosti v celkové výši
126.587 Kč. Mezi sponzory jsou jak drobní
dárci, tak nadace a �rmy. Více na www.debra-cz.org v sekci Děkujeme.
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Ediční činnost
DebRA ČR Noviny
DebRA ČR Noviny byly v průběhu roku 2008 vydány čtyřikrát. Noviny přinášely
informace o uskutečněných a plánovaných akcích a aktivitách DebRA ČR, informace
sociální pracovnice ze sociálně právní oblasti, informace o vhodné výživě lidí s EB, zprávy
o mezinárodních konferencích se zaměřením na EB, zprávy o fungování organizace
DebRA ČR v jiných státech světa. V Novinách se objevovaly ukázky tvorby lidí žijících
s EB (keramika, fotogra�e, obrázky). Noviny byly zasílány poštou klientům o. s. DebRA ČR
a distribuovány na akcích pořádané o.s. DebRA ČR.

Brožura „Výživa pacientů s epidermolysis bullosa“
Brožura „Výživa pacientů s EB“ obsahuje informace o výživě, která je vhodná pro
pacienty s EB, informace o jednotlivých živinách
(bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy, minerální
látky), popsány jsou problémy vznikající při
samotném stravování (nemožnost polykání,
vytváření nových puchýřů v dutině ústní, hltanu
a jícnu). Dále jsou popsány rady, jak je možno
zvýšit kalorickou hodnotu stravy. Informace
o možných suplementech stravy (sipping,
modulační dietetika).

Brožura „Průvodce EB Centrem“
Byla vydána brožura „Průvodce EB Centrem“ určená pro rodiče a pacienty s EB. Brožura
obsahuje informace o zdravotnických službách, které EB Centrum lidem s EB nabízí.
V brožuře jsou vyjmenováni jednotliví specialisté (včetně kontaktních údajů, způsobů,
jakými je možné se s nimi spojit) a služby, které lidem s EB nabízejí, včetně konkrétních
zdravotních úkonů.
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Beneﬁční a osvětové akce
„Dobročinné korálkování“: 2. – 3. 4. 2009 – atrium FSS Masarykovy
univerzity v Brně
Na akci „Dobročinné korálkování“ pracovnice
DebRA ČR prodávaly výrobky z korálků. Korálky byly
získány od Meral Bohemia spol. s r. o., Petra Machačky
a Jablonex Group. Cílem akce také bylo informovat
studenty FSS MU a širší veřejnost o problematice EB
a aktivitách o. s. DebRA ČR. Výtěžek z akce byl použit
na hrazení provozních nákladů spojených s činností
o. s. DebRA ČR.

III.ročník „Jamka pro motýlí křídla“: 31. 5. 2008 – Kořenec u Boskovic
Na golfovém hřišti v Kořenci u Boskovic se na
III.ročníku bene�čního golfového turnaje sešlo 65
hráčů. Na akakdemii se s touto hrou seznamovalo
střídavě 25 – 30 lidí. Turnaj zahajovala patronka
organizace DebRA ČR herečka Jitka Čvančarová.
Svou podporu o. s. DebRA přijel vyjádřit primátor
statutárního města Brna pan Roman Onderka.
Tentokrát zimu z minulého ročníku vystřídaly teploty kolem +30°C, ale i přesto si tuto
akci užili jak zkušení hráči, tak začátečníci. Absolutním vítězem turnaje se stal pan Zdeněk
Sedlák.

Představení DebRA ČR na divadelním galavečeru: 24. 9. 2009 – Brno
Při příležitosti hry„Sluha dvou pánů“ v Mahenově
divadle se uskutečnil galavečer, na němž byla
účastníkům krátce představena problematika EB
a činnosti o. s. DebRA ČR. Při této příležitosti byl
předán šek od Nadace Jistota.
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MedicalFair: 21. až 26. 10. 2008 – Brno
DebRA ČR se představila široké i odborné veřejnosti na veletrhu Medical fair v sekci
Rehaprotex, který byl pořádán na Výstavišti v Brně. V našem stánku, se lidé dozvídali o EB,
o DebRA ČR i o klinickém EB Centru, se kterým úzce spolupracujeme. Dále bylo možno
zakoupit pohlednice, korálky, náušnice, pexesa, kravaty, obrázky a přispět tak na činnost
organizace.

Pořad Snídaně s Novou – Děti s kůží křehkou jako motýlí křídla:
20. 11. 2009
Moderátoři pořadu Snídaně s Novou přivítali jako svého hosta paní prim. MUDr. Hana
Bučková, Ph.D., která představila vzácné genetické onemocnění epidermolysis bullosa
congenita. Paní primářka též poukázala na mezinárodní síť organizací DebRA a představila
DebRA ČR.

CESTA NAHORU, KDYŽ VÁS ŽIVOT TLAČÍ DOLŮ: 15. 12. 2008
– Sál Břetislava Bakaly, Brno
Dne 15. 12. 2008 se v Sále Břetislava Bakaly v Brně
konala bene�ční akce s názvem CESTA NAHORU, KDYŽ
VÁS ŽIVOT TLAČÍ DOLŮ. Hostem byl horolezec Radek
Jaroš, který slezl již osm osmitisícovek. Patří tedy mezi
světové špičky ve svém oboru. Akce byla přístupná
veřejnosti a celý výtěžek byl věnován DebRA ČR.
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Zaskočila nás velmi nízká návštěvnost takto unikátní akce. Celková vybraná částka činila
5 500 Kč.

Mezinárodní aktivity
Geneskin Courses: 16. – 17. 3. 2008 – Nizozemsko, Groningen

Univerzitní
medicínské
centrum
Groningen
koncentruje více než 280 pacinetů s EB. Optimální způsob
péče o pacienty s EB je práce v mezioborovém týmu, který
zajišťuje komplexní péči. Proto centrum pro puchýřnatá
onemocnění, které zde sídlí, pořádá tzv. Geneskin Courses,
kde je možné sdílet zkušenosti a znalosti v péči o lidi s EB.
Účastníci byli seznámeni s různými tématy zvládání péče
o pacienty s EB. Kurzů se zúčastnily koordinátorka pro
činnost klinického EB Centra ve FN Brno, prim. MUDr. Hana
Bučková, PhD. a as. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

Europediatrics 2008: 14. – 17. 6. 2008 – Turecko, Istanbul
Konference Europediatrics 2008 byla věnována všem pediatrickým oborům.
V dermatovenerologické části se celý jeden blok věnoval diferenciální diagnostice
puchýřnatých onemocnění, mezi která také patří epidermolysis bullosa congenita. V sekci
posterů MUDr. Jana Valíčková prezentovala práci klinického EB Centra při I.dětské interní
klinice FN Brno a představila závěry z oblasti výzkumu imunity dětských pacientů s touto
genodermatosou.
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17. Evropský sjezd dermatovenerologů: 17. – 21. 9. 2008 – Francie, Paříž
Evropský sjezd dermatovenerologů je jeden z velkých
„svátků“ pro tisíce až desetitisíce lékařů, kteří zde načerpají
nové informace o jednotlivých chorobách, jejich způsobu
léčby. Přednášky probíhaly v desítkách sálů, měly různou
podobu, hlavní, nosné přednášky v hlavním sále byly pro
tisíce posluchačů. Informace si vzájemně lékaři předávali
i formou posterových sdělení. Každým rokem je na tomto
sjezdu i zmínka o EB. Letos to byla především informace,
že u EB byly zjištěny další 3 nové mutace v genech,
které tuto nemoc způsobují, došlo k úpravě klasi�kace
jednotlivých typů EB. S primářkou MUDr. Hanou Bučkovou,
Ph.D. se tohoto sjezdu účastnila také asistentka MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.. Byly zde
prezentovány výsledky formou postery z klinického EB Centra.

DebRA International Congres 2008: 23. – 26.10. 2008 – Belgie, Mechelen
Hostitelskou DebRA pro mezinárodní kongres byla Belgie. Celé setkání se konalo ve
městě Mechelen. Za DebRA ČR se účastnily Alice Salamonová, DiS. (sociální pracovnice
DebRA ČR) a Mgr. Michaela Halbrštátová (koordinátorka projektů DebRA ČR). Přátelská
atmosféra, která na celém kongresu panovala, se stala „živnou“ půdou pro navázání
osobních kontaktů mezi jednotlivými pracovníky DebRA i zdravotními odborníky
z celého světa (např. Nový Zéland, Chile apod.). Takováto setkaní jsou pro mezinárodní
organizaci jakou je DebRA velmi přínosná, jelikož takto vážné onemocnění jako je
epidermolysis bullosa congenita (dále EB) potřebuje speciální péči a vysoké nasazení
všech zúčastněných (pracovníků DebRA, ošetřujících lékařů i samotných pacientů).
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Zpráva o hospodaření za rok 2008
Příjmy:
Dotace
(MPSV ČR, MZ ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany)

Prodané výrobky

825 000 Kč
36 000 Kč

Úroky

1 000 Kč

Dary
936 200 Kč

(soukromé �rmy, individuální dárci, anonymní dárci)

Celkem

1 799 000 Kč

Příjmy: 2008

Dary 52%

Úroky 0,06%

Dotace 46%

Prodané výrobky 2%
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Využití příjmů
Daně a poplatky 1%

Ostatní náklady 1%
1%

Spotřeba materiálu
Energie

10%

Cestovné

21%
0,6%

Služby

5%

Mzdy

33%

Zákonné soc. pojištění

28%

Příjem
Výdaj

49%
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51%

Náklady
Spotřeba materiálu
(ošetřovací materiál, kancelářské potřeby, zdravotnické pomůcky,
výtvarné potřeby, potraviny, DHIM, software)

Energie

355 000 Kč
11 500 Kč

Cestovné
(mezinárodní odborné akce: Nizozemsko, Belgie, Paříž; cestovné za klienty,
na školení a semináře, na pobyt, na konferenci, při organizačním zajišťování
všech akcí)

90 000 Kč

Služby
(nájem, vedení účetnictví, tisk, kopírování, poštovné, telefony, internet,
bezplatná linka, pojištění, ozdravný pobyt, konference)

475 000 Kč

Osobní náklady
(z toho 62% mzdy pro 2 pracovníky, 38% DPP, DPČ)

571 000 Kč

Zákonné sociální pojištění

176 000 Kč

Daně a poplatky

11 000 Kč

Ostatní náklady

14 000 Kč

(dary klientům)

Odpisy
Celkem

Výsledek hospodaření pro rok 2008

14 000 Kč
1 717 000 Kč

+ 82 000 Kč
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Organizační struktura o. s. DebRA ČR
Sociální pracovník
Statutární
zástupce – předseda
o. s. DebRA ČR

Valná hromada

Správní rada

Kontrolní revizní
komise

Výkonné řízení bez nároku na honorář
Placení zaměstnanci o.s. DebRA ČR

Valná hromada:
Předseda: Strýček Roman
Místopředsedkyně: Zikmundová Hana
Správní rada:
Předsedkyně: Bc. Hrudková Magda
Místopředsedkyně: Tošilová Iveta
Revizní komise:
Předseda: Borýsek Jiří
Místopředsedkyně: Vlastová Martina

Počet členů organizace DebRA ČR: 97
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Koordinátor
projektu

Pracovnice DebRA ČR
• Předsedkyně organizace: Bc. Magda Hrudková

• Sociální pracovnice organizace: Mgr. Eva Klvačová
do září 2008

• Sociální pracovnice organizace: Alice Salamonová, DiS.
od září 2008

• Ediční činnost: Mgr. Jana Sunková
do března 2008

• Koordinátorka projektů: Mgr. Michaela Halbrštátová
od ledna 2008

Patronka DebRA ČR: Jitka Čvančarová
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Kožní oddělení I. DIK FN Brno – PDM
Černopolní 9
625 00 Brno
www.debra-cz.org
info@debra-cz.org
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