
Vážení čtenáři,
se svátky vánoc, které se kvapem blíží, bývá spojeno na jedné straně radostné očekávání, na straně druhé nervozita a stres. Málokdo z 
nás se v adventním období „zastaví“ a dopřeje si trochu odpočinku. Bylo by pro nás potěšením kdyby DebRA ČR Noviny přispěly ke 
zklidnění předvánočního shonu a jejich čtení pro Vás bylo časem oddychu a relaxace. 
Velký prostor je v prosincovém čísle DebRA ČR Novin  věnován podzimnímu zotavovacímu pobytu v Jizerských horách. Vrátíme se k 
němu prostřednictvím fotografií a příspěvků dětí a maminek, které se pobytu zúčastnily a na naše přání jej písemně zhodnotily. 
Přinášíme Vám informace o I. DebRA ČR Golf Cupu a 15. konferenci DebRA Europe v rakouském Salzburgu, které se zúčastnily dvě 
pracovnice DebRA ČR. Prostřednictvím krátkého článku navštívíme sdružení DebRA v sousedním Rakousku. Novou rubrikou, která se 
v Novinách bude objevovat i v budoucnosti, je „Výživový koutek“.
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Ozdravný pobyt DebRA ČR v Jizerských horách

Jindy jsme se vydali na procházku do Kořenova a jeho okolí. Horské chaty a chatičky posazené do krásné horské přírody upoutávaly 
naši pozornost. Nebo jsme se procházeli k oblíbenému bunkru.
Pracovnice DebRA ĆR připravily pro děti i maminky zajímavý program plný her a výtvarných a tvořivých činností. Nevynechali jsme ani 
ranní rozcvičku. Dětem se moc líbila hra Riskuj a hra Putování za pokladem, kdy při svíčkách hledaly svůj ukrytý poklad. Vyráběli a 
pouštěli draky, malovali na sklenky obrázky s vlastními motivy, zdobili ubrouskovou technikou kamínky přivezené od moře, na karneval 
připravovali lampiony a vyráběli si vlastní masky. Vyprávěli jsme si vtipy, hádanky, jindy si děti vzájemně sdělovaly prožitky a zážitky 
ze života. Kačka zahrála flétnu. Pavel nám zacvičil své oblíbené a zajímavé číslo. Ve středu večer napadl první sníh a s ním nám přijel 
zahrát a zazpívat František Nedvěd mladší. Následující den se při pořádné koulovačce dovádělo na sněhu. Pořádaly se diskuse o zdravé 
výživě pacientů s EB, ošetřování a sociálním cítění. Dále byl na programu kurs počítače, měli jsme možnost hovořit o sociální oblasti se 
sociální pracovnicí. Pobyt byl ukončen karnevalem, na kterém se hrálo na kytaru. Všem se nám tady líbilo a jsme rádi, že jsme se
zúčastnili. 
Děkujeme pracovnicím DebRAČR za zrealizování pobytu a program, který velmi zaujal, sestřičkám za ošetřování či případnou pomoc, 
personálu za vydatnou a chutnou stravu, za dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR, též Lenčině babičce za krásně nazdobený a dobrý 
dort.
Další pobyt dětí a dospívajících s EB ve formě letního tábora je plánován na začátek července opět na Zvonici. Milé děti a rodiče, chtěli 
bychom Vás vyzvat, abyste se také účastnili. Je to příležitost se o Epidermolyse více dovědět, předat si cenné rady a zkušenosti, sdělit si 
nejen starosti, ale i radosti, třeba najít i nové kamarády. Takže, hurá na hory!!
Zdraví Vás Jana Boubínová s Mirkem a ostatní zúčastnění                                  Ve Stříbře 16. 11. 2006

Vážení rodiče, milé děti, přátelé,
od 29. 10. do 4. 11. 2006 se konal I. kurs pro děti a dospívající žijící s EB a 
jejich rodiče či pečovatele v Jizerských horách v Kořenově. Zúčastnilo se 
ho 22 osob, z toho 9 dětí s EB (od 1,5 roku do 16ti let), 1 dítě bez EB, 7 
rodičů (z toho 1 sestřička z Jedličkova ústavu z Liberce), 2 sestřičky z FN 
Brno a 3 pracovnice z DebRA ČR.
Byli jsme ubytováni v prostorné chatě Zvonice nacházející se v přírodě 
za obcí Kořenov. Chata působí útulně. Je vybavena 2-4 lůžkovými pokoji, 
sociálním zařízením. V přízemí je menší společenská místnost, velká 
jídelna, kuchyně, ve které nám výborně vařili, kulečník. Okolí chaty je 
upravené, nechybí stolky, lavičky, 2 houpačky a ohniště, které zve k 
posezení za příznivého počasí. Dorazili jsem na sklonku října, kdy již na 
horách bývá chladno a deštivo, přesto jsme si užívali čerstvého vzduchu. 
Navštívili jsme sklárnu v Harrachově a spojili ji s posezením v cukrárně.

Skupinové foto účastníků pobytu

Pobyt na horách v Kořenově se nám moc líbil. Bylo prima, že děti s EB a 
maminky se konečně sešly na delší dobu než je víkend. Měli jsme stále 
nějaký program, takže se tam nikdo nenudil. Líbilo se nám snad všechno: 
hry, vyrábění, pouštění draků, procházky, koulování, výlet, povídání, 
koncert, maškarní, atd. Myslíme, že každému kdo tam byl, to hodně dalo. 
Jenom to setkání s lidmi, které spojuje stejná nemoc a člověk si může 
popovídat s někým kdo mu rozumí! Byl to krásný pobyt, všichni byli prima 
a nejvíce chválíme Magdu, Evu a Janu, jak to pěkně zorganizovaly. Vůbec 
se nám nechtělo domů. Doufáme, že příště bude větší účast!      
Martina a Kačka Vlastová

Hrátky se sněhem před chatou

_________________________________________________________
II. ozdravný pobyt pro děti, dospívající s EB a jejich rodiče je předběžně plánován na červenec 2007
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Ve dnech 8.-10. 12. 2007 se v Bauhausu uskutečnila akce „Dobročinné čajování“
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Na pobytu se mi líbilo moc. Překvapilo mě to jídlo a ti lidé, kteří byl v té chatě. 
iAkorát škoda, že tam nebyla ta vana. Ale i to se dalo přežít. Chtěla bych aby tam 
bylo příště více her. Počasí bylo docela taky dobré. Aspoň jsm poznala, jak vypadá 
na horách podzim a zima.
Takže jsem byla spokojená.                                   Lenča

Všem čtenářům Novin DebRa ČR bychom společně s Honzíkem chtěli vzkázat, 
že se nám na "Podzimních hrátkách s Emanuelem" moc líbilo, i když podle počasí 
to spíše měly být "Zimní radovánky". Moc nám chyběly ty teplé zimní rukavice, 
to by ta koulovačka stála teprve za to.Velké  poděkování bychom chtěli vyjádřit 
organizátorkám, protože připravit týdenní program pro děti  takového věkového 
rozmezí dá spoustu práce a úsilí a ony nám ukázaly že to zvládly perfektně. Pro 
nás maminky byl tento pobyt také velkým přínosem, protože jsme si navzájem 
vyměnily spousty zajímavých informací jak o ošetřování, výživě ale i třeba o 
jednání s úřady, pojišťovnami. Společné hry v chatě

Všem kteří jen trochu váhali vzkazujeme, že takový společný týden je úplně super a pevně doufáme, že příští rok nám nebude stačit 
kapacita chaty a tatínci budou muset spát ve stanech. Na tom se mimochodem shodli poslední společný večer, kdy za námi opuštěnými 
zbytky našich rodin dorazily.                                   S pozdravem Jana a Honzík

Jamka pro motýlí křídla
DebRA ČR v úzké spolupráci se společností Drinex CZ uspořádala 7. 
října 2006 benefiční golfový turnaj pod názvem Jamka pro motýlí křídla. 
Turnaj, kterého se zúčastnilo více než 30 hráčů, se odehrál v golfovém 
areálu Golf & Country Club v Kořenci u Boskovic. Pro nehrající byl 
připravený speciální program – mohli se pod vedením trenérů seznámit 
se základy golfové hry.
Výtěžek z golfového turnaje byl použitý na krytí nákladů spojených s 
pořádáním ozdravného pobytu pro děti s EB. 
Věříme, že jsme letos v říjnu uspořádali první ročník golfového 
turnaje, který se stane tradiční událostí. Následující ročník by se měl 
uskutečnit v září 2007 a věříme, že bude minimálně stejně úspěšný jako 
ten letošní.                                                    (m)

„Jamka pro motýlí křídla“

DebRA Europe Meeting v Salzburgu

Ve dnech 20. - 22. října se tři pracovníci DebRA ČR zúčastnili výročního kogresu DebRA Europe, který byl uspořádán v rakouském 
Salzburgu. Kongres byl spojen s představením činnosti loni otevřeného EB Hausu v Salzburgu a zúčastnilo se ho rekordních 220 lidí z 26 
zemí světa. 
Letošní rok se organizátoři zaměřili na představení nových organizací DebRA a to hlavně v Centrální a Východní Evropě. Tuto příležitost 
měly organizace DebRA z Polska, Slovinska, Chorvatska, Česka, Ruska a Chille. 
DebRA ČR prezentovala svou činnost promítnutím filmu, který byl pořízen během klinického dne a výroční koference v roce 2005. 
Následovalo představení činnosti od založení do dneška a nastínění plánů do budoucna. Obecně můžeme konstatovat, že naše práce byla 
na kongresu vysoce ceněna. 
Druhým velkým tématem kongresu bylo nové zaměření činnosti DebRA Europe. Delegáti byli seznámeni se záměrem dotovat v 
následujícím období výhradně vědecký výzkum související s EB. Ihned na kongresu a později na emailovém EB fóru se toto rozhodnutí 
velmi diskutovalo. Všichni souhlasí s tím, že je potřeba stále více prostředků směřovat k výzkumu, nicméně není žádoucí, aby to byly 
úplně všechny peníze, kterými DebRA Europe disponuje. Jejich část by měla věnovat na rozvoj organizací DebRA a jejich základního 
poslání – zlepšení kvality života lidí žijících s EB. V dubnu příštího roku bude zasedat rada DebRA Europe a měla by na všechny tyto 
připomínky oficiálně reagovat. Věřme, že se část peněz uvolní i na další aktivity spojené s problematikou EB.                   (m)

V Rakousku žije s EB 500 lidí. Cílem rakouské organizace  DebRA je, stejně jako v 
jiných zemích, podporovat lidi s EB a jejich rodiny a přispívat ke zvýšení kvality jejich 
života. Specifikem rakouské organizace DebRA je existence speciálního zařízení, tzv. 
DebRA Haus, nacházejícího se v Salzburgu. EB Haus byl slavnostně otevřen 29. 
listopadu roku 2005 a představuje v měřítku Evropy ojedinělé zařízení. EB Haus
poskytuje zázemí klinické péče o lidi s EB, působí v něm odborníci v oboru 
dermatologie, plastické chirurgie, stomatologie, očního lékařství lékař a psychologie EB 
Haus je zároveň pracovištěm intenzivního vědeckého výzkumu EB a vzdělávacím 
centrem pro odborníky mnoha oblastí, kteří se EB zabývají. Rakouská organizace 
DebRA je aktivním iniciátorem mezinárodní spolupráce odborníků, především v rovině 
klinického výzkumu.                                             (j)

Organizace DebRA v Rakousku
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V příštím čísle se ve výživovém koutku budeme věnovat vitamínům skupiny B.

„Výživový koutek“

Do programu podzimního ozdravného pobytu DebRA ČR v Jizerských horách byla zařazena improvizovaná přednáška na téma výživy 
dětí s EB.  Byla zaměřena na některé z hlavních složek potravy a jejich obsah v potravinách. Na přání účastníků pobytu otiskujeme v tomto 
čísle DebRA ČR novin základní informace týkající se minerálních látek. 
Železo (Fe) je prvek nezbytný pro regeneraci krve. Pro správné fungování krvetvorby ovšem nestačí jenom železo a vitamín C, nutná je i 
měď, kobalt, vitamíny skupiny B (B2, B6, B12) a kyselina listová. Železa, které konzumujeme v potravě se vstřebává velice málo, jenom 
zhruba 10%. Nejbohatším přirozeným zdrojem železa je melasa (k dostání je v prodejnách zdravé výživy, vedle železa obsahuje i hořčík a 
vápník, velice doporučujeme ji vyzkoušet), dále brokolice, šťáva ze švestek, sušené meruňky, ořechy, semena dýní a slunečnic, rozinky, 
pšeničné klíčky a otruby, játra, žloutky, droždí, ovesné vločky.
Dalším významným prvkem, důležitým pro stavbu kostí, zubů a správný vývoj a fungování svalů je vápník (Ca). Doplňovat jej lze v 
šumivých tabletách. Přirozeným zdrojem vápníku je mléko, mléčné výrobky (i kysané), vajíčka, sardinky, sleď, šproty (ryby je dobré 
konzumovat s rozdrcenými kůstkami, neboť ty jsou hlavním zdrojem vápníku). 
Hořčík (Mg) hraje důležitou roli v mnoha procesech organismu Působí jako protistresový, protialrgický, protizánětlivý a antitoxický 
činitel. Je nutné jej podávat spolu s Ca (poměr Mg: Ca 1: 2), viatmínem E, C, B2, B6. Působí jako antistresový, antitoxický, protialergický, 
protizánětlivý činitel. Reguluje nervovou a svalovou rovnováhu. Jeho zdrojem je kakao, bukvice, sója, fazole, hrách, ořechy, sušený šípek, 
čokoláda, banány. Úpravou se hodně hořčíku ztrácí.
Měď (Cu) je prvkem, který je ve velkém množství jedovatý. V malém množství ho organismu potřebuje pro přisvojení železa, pro činnost 
některých enzymů, pomáhá při tvorbě myelinu a chrání před žaludečními vředy. Obsažen je v ořechách, hovězích játrech, houbách, 
ústřicích, avokadu.
Méně známým ale neméně významným prvkem je kobalt (Co). Je potřebný v procesu krvetvorby a podporuje regeneraci organismu po 
onemocněních. Jeho zdrojem je pšenice, krupice, kakaové boby, kukuřice. (j)

Nový Zákon o sociálních službách
Dne 1. ledna 2007 nabude účinnosti nový zákon, který přináší zásadní změny v systému sociálních služeb.  Jedná se o Zák. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 
Nejzásadnější změnou, kterou pocítí také lidé žijící s Epidermolysis bullosa je skutečnost, že od Nového roku bude lidem, kteří jsou z 
důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání péče o sebe a v soběstačnosti, státem poskytována 
nová individuální sociální dávka „příspěvek na péči“. Výše tohoto příspěvku za kalendářní měsíc se bude odvíjet právě od míry 
závislosti:

III. stupeňúplná

II. stupeňpřevážná

I. stupeňčástečná

Stupeň závislostiDosavadní „bezmocnost“

O zařazení do IV. stupně závislosti je třeba požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. .Budete-li mít bližší zájem o informace 
týkající se příspěvku na péči nebo dalších změn v systému sociálních služeb, které nový zákon upravuje, obraťte se na sociální pracovnici 
DebRA ČR.

4 000,-5 000,-II. středně těžká závislost

11 000,-11 000,-IV. Úplná závislost

8 000,-9 000,-III. těžká závislost

2 000,-3 000,-I. lehká závislost

Výše příspěvku (nad 18 let)Výše příspěvku (do 18 let)Stupeň míry závislosti

Žádosti o příspěvek mohou žadatelé začít podávat nejdříve po 1. lednu 2007. Podávají se na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, 
v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. V případě, že žadatel podá žádost o příspěvek později než v lednu 2007, 
bude mu tento příspěvek vyplácen až od měsíce, ve kterém byla žádost podána.
Lidem, kteří potřebují péči jiného člověka bylo doposud vypláceno tzv. „zvýšení důchodu pro bezmocnost“ a lidem, kteří o ně pečují 
„příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu“. Tyto dvě dávky zaniknou (k 31. 12. 2006 budou příjemcům odejmuty) a osobám, které je 
dosud pobíraly bude automaticky ze zákona příspěvek na péči přináležet. Z toho tedy vyplývá, že osoby, které dosud pobíraly zvýšení 
důchodu pro bezmocnost anebo příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, nemusí o příspěvek na péči žádat. Příspěvek na
péči jim bude automaticky vyplácen již od ledna 2007. Vyplácet se příspěvek při péči bude buď v hotovosti (tj. i poštovní poukázkou) 
anebo bezhotovostně, tj. na účet, který určí příjemce.
Každý příjemce příspěvku na péči je povinen jej využívat k zajištění péče o svou osobu. Kdo a jakým způsobem bude péči zajišťovat (zda 
to budou rodinní příslušníci, jiné osoby či poskytovatelé sociálních služeb) záleží na osobním rozhodnutí příjemce tohoto příspěvku. 
Povinností každého příjemce příspěvku však je, do 15 dnů ode dne rozhodnutí o přiznání příspěvku, písemně obecnímu úřadu ohlásit 
jakým způsobem mu bude péče zajištěna (pokud tak již neučinil při podání žádosti).
Ptáte se, jakým způsobem budou převedeny dosavadní nároky na nové stupně závislosti?

III. stupeňPřevážná bezmocnost + POB

II. stupeňČástečná bezmocnost při věku nad 80 let + POB 

Stupeň závislostiDosavadní příjemci „bezmocnosti“ +POB

III. stupeňDlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči
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Vám přeje příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho 

štěstí v novém roce

PF 2007


