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Drazí členové DEBRA rodiny, milí pacienti a vážení partneři,
dovolte mi, abych vás pozdravil v období začátku školního roku a ochlazujícího se počasí.
Prázdniny byly letos opravdu teplé, úplně tedy chápu, že pro
Motýlky s přicházejícím ochlazením, přichází i úleva a konečně také
možnost oddychu od veder.
Něco je v tomto roce za námi, spoustu nás toho ale ještě čeká!
Společně jsme si užili letní pobyt v Radešíně na Vysočině, kde jsem
měl tu čest být poprvé. Bylo to moc příjemné a děkuji vám za vřelé
přijetí. Další akcí byl cyklomaraton, který jste mohli intenzivně
prožívat s námi spolu s cyklistickým týmem a našimi podporovateli.
Těšíme se také z dalšího koncertu Tomáše Kluse, který tentokrát
proběhl v Brně (více na www.debra.cz). Stále ještě slavíme 15. narozeniny a blíží se nová kolekce NADOTEK.
Jak bylo také avizováno, od začátku prázdnin jsem už naplno zapojen do organizace jako ředitel. Mám za sebou
intenzivní dva měsíce a těším se na vše, co nás společně čeká. Děkuji velice Alici Brychtové za velkou pomoc a
za uvedení do funkce, děkuji ji také za její energii a nasazení, se kterými vykonávala funkci ředitelky.
Děkuji také celému DEBRA týmu, se kterým pilně pracujeme na tom, aby se naši Motýlci měli jako v bavlnce.
Přeji vám příjemné čtení a těším se na podzimní akce a společné setkávání s vámi.
Váš Pavel Melichárek a celý tým DEBRA ČR

1

ROZHOVOR

Září č. 3 / 2019

11 otázek pro sociální pracovnici DEBRA ČR od kolegyně Michaely Halbrštátové
Práci sociální pracovnice DEBRA ČR již čtvrtým rokem vykonává Mgr. Pavlína Marková.
1. Pavli, jak ses do organizace DEBRA ČR na pozici
sociálního pracovníka dostala?
Všimla jsem si, že je vypsáno výběrové řízení na
pozici sociálního pracovníka, a tak jsem na tento
inzerát reagovala. Následně mi přišla pozvánka
k osobnímu pohovoru, shodou okolností jsem
konkurz vyhrála a k 1. 1. 2016 jsem nastoupila do
této pozice.
2. Co je náplní práce v sociální oblasti v neziskové
organizaci DEBRA ČR?
Já bych to asi rozdělila na náplň sociálního
pracovníka a na náplň práce vedoucího sociální
služby.
Jako vedoucí mám na starosti změny v registraci
sociální služby, což je komunikace s jihomoravským
krajem a s tímto se pojí i vedení pracovníků
v sociálních službách (v dnešní době pozici
pracovníka v sociálních službách v DEBRA ČR
zastává Mgr. Michaela Halbrštátová).

Do náplně práce sociálního pracovníka v DEBRA ČR
patří i koordinace výroční konference a letního
ozdravného pobytu. Tyto dvě akce se pořádají každý
rok. Dále komunikuji s ubytovacími zařízeními, jestliže
klienti potřebují přijet o den dříve a odpočinout si
před náročným vyšetřením v klinickém EB Centru ČR
(důvody: EB pacienti mají v jeden den velké množství
vyšetření a většina z nich má vyšší dojezdový čas).
Jsem jakýsi prostředník mezi lékaři EB Centra ČR a
pacienty. Pokud je nějaký problém nebo jsou pacienti
hospitalizováni, dělám jim „doprovod“ během celého
pobytu.

Jako sociální pracovník vykonávám potom spoustu
dalších aktivit. Mezi ty prioritní patří sociální
poradenství. Ať už ústní formou, kdy se bavíme o
tom, na jakou dávku by měl klient možná nárok, až
po ty konkrétní, kdy sepisuji odvolání, pomáhám
s podporou, aby žádanou dávku dostali. K tomu
mám na starosti ještě veřejnou sbírku – celý proces
koordinace. Od poslání žádosti, rozeslání
schvalovací komisi, odpovídám za správnost přijaté
faktury a pak vystavuji darovací smlouvy.

3. Jak to mají klienti/pacienti s EB s úhradou
ošetřovacího materiálu a dalších zdravotních
prostředků?
Ten mám také na starosti já. Vztahuje se to k veřejné
sbírce. Část ošetřovacího materiálu píše paní
primářka kožního oddělení MUDr. Hana Bučková,
Ph.D. do lékařské zprávy a já ho jednoduše koupím
v lékárně Dětské FN Brno. Další částí je atraumatické
krytí, které je psáno přes zdravotní pojišťovnu, a já
potom řeším případné vzniklé problémy typu:
klientům ošetřovací materiál nedošel domů nebo
dojde jiný typ krytí. Na toto konto potom komunikuji
s dodavatelskou firmou, od které materiál je.
Komunikuji i s lékárnou v areálu Dětské FN Brno, přes
kterou jde objednávka krytí. Celý proces je náročný
dle toho, o co se jedná. Umíme však vše
vykomunikovat
ku
prospěchu
klienta.
Mám na starosti i zásoby ošetřovacího materiálu,
který dostáváme darem a za který tímto velmi
děkujeme.
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4. Je ještě nějaká oblast sociální práce, kterou se
v DEBRA ČR zabýváš?
V neposlední řadě mám na starosti terénní službu,
kdy s kolegyněmi jezdíme do přirozeného sociálního
prostředí rodiny. Myslím si, že tato služba je u klientů
velmi ceněná. Klienti můžou řešit v klidu a v pohodlí
svého domova palčivé otázky, na které v kontaktní
místnosti DEBRA ČR není čas, klienti na ně nemají
prostor ani myšlenky.
Ale doma tam to všechno můžeme vyřešit, tak aby to
klientovi bylo příjemné. Na terénní službu se snažíme
s kolegyněmi jezdit co nejčastěji. Dokonce jsme
s děvčaty vymyslely i nový koncept tzv. „Road trip“.
Vybereme oblast ČR nebo dáme výzvu klientům, aby
se přihlašovali. Poté vyrazíme na 2-3 dny i
s noclehem, takže není pro nás problém domluvit si
schůzku na 17./18. hodinu. Rodiče klienta jsou již
z práce doma, nemusí si kvůli nám brát dovolenou.
Pro nás je to vlastně jedno, protože stejně po schůzce
jedeme do hotelu a nejedeme zpátky do Brna. Časová

náročnost je tedy minimální. Myslím si, že se nám
tento typ terénní služby osvědčil a byla bych pro,
kdyby byl zachován i nadále.
5. Z toho co jsi vyjmenovala, co tě kromě terénní
práce nejvíc baví? Je faktem, že práce v terénu je
zřejmě vždy osvěžení.
Terénní práce mě asi baví úplně nejvíc, a pak hned
v závěsu je sociální poradenství obecně. Ať už
sepisování podpor nebo podávání rad, typů, na co by
mohli mít klienti nárok v sociální oblasti. Vždycky je
spousta cest a rozhodnutí, kterou z cest klient zvolí, je
jen na něm. Nejsme tady jako v loutkovém divadle a
já klienta nevodím jako loutku. Klient je svébytná
osobnost, která si sama může vybrat řešení, které je
mu nejpříjemnější. Bez ohledu na to, jaký já mám na
danou věc názor, byť s klientem nemusím souhlasit.
To mě na sociální práci baví nejvíc.

6. A ohledně podpor. Jak se nyní daří s žádostmi o

sociální dávky na úřadech? Slyší na onemocnění EB?
Musím říct, že nyní je ta situace taková prazvláštní. Co
jsem vypozorovala, tak úřad práce zkouší zřejmě
strategii: „Zkusme snížit dávky, kdo se neozve, tak je
s tím v pohodě. Komu se to nelíbí a ozve se, vyhraje.“
Na 100 % a všem klientům doporučuji, ozvat se,
pokud s rozhodnutím úřadu práce nejsou spokojeni.
Myslím si, že je na podpory ze strany DEBRY hodně
slyšet. Mám s nimi spojené velké množství pozitivních
zpětných vazeb.
Psaní odvolání a podpory padá na úrodnou půdu,
proto apeluji na klienty: „Nebojte se a pište si
o podporu od DEBRA ČR.“ Je to jenom o tom, dát nám
vědět, jaký je váš nynější zdravotní stav. Neznáme ho.
Nejsme s vámi 24 hodin denně, potkáváme se 3x do
roka (když hodně často). Váš zdravotní stav se může
měnit a my se zrovna můžeme potkat, když jste na
tom zdravotně lépe. Komunikace může probíhat mezi
námi telefonicky nebo e-mailem. Velmi mě těší, že se
klienti v poslední době ozývají sami s žádostí
o podporu, což je úplná pecka a takto by to mělo být.
7. Jak velkou součástí tvé práce je veřejná sbírka?
Veřejná sbírka zabere poměrně velkou část
pracovního času. Jak už jsem řekla, celý proces začíná
příjmem žádosti, dále následuje rozeslání žádosti
schvalovací komisi, sesbírání jednotlivých rozhodnutí
nebo vyjádření. Následně se spojím s klientem
s informací, zda je žádost podpořena nebo ne. Pokud
je žádosti vyhověno, domlouváme se na vystavení
faktury. Když obdržíme fakturu, předávám ji
k zaplacení a sepisuji darovací smlouvy.

Aby byla žádost ukončena a mohl daný klient žádat
znovu, je nutné, a to zdůrazňuji, zaslat vždy
poděkování.
S poděkováním za ošetřovací materiál obvykle nebývá
problém. Klienti na něj však často zapomínají
v případech jako: ubytování při návštěvě EB Centra
ČR, nadstandartní pokoj při hospitalizaci v nemocnici,
ozdravný pobyt apod. Budu ráda, když si na to klienti
budou myslet a já se nebudu muset připomínat.
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8. Co všechno je možné hradit z veřejné sbírky
DEBRA ČR?
Pravidla veřejné sbírky najedete na www.debra.cz
v sekci dokumenty. V pravidlech naleznete co a za
jakou maximální částku lze žádat. Když se jedná o
ošetřovací materiál, je to bez udání částky. Pokud se
jedná např. o mixéry, bílá technika do domácnosti tak
je částka do 15.000 Kč, ozdravné pobyty – přímořské i
tuzemské – do 40.000 Kč (vždy se částka vztahuje na
1 pacienta a 1 doprovod). O tom, jestli máte na danou
věc nárok, rozhoduje schvalovací komise, která je také
uvedena v dokumentech tamtéž. Vždy musí být
v komisi ředitel organizace, paní primářka Bučková,
koordinátor veřejné sbírky.

9.Co všechno je nutné zajistit při konání konference
či ozdravných pobytů?
V podstatě jde o koordinaci úplně všeho. To znamená:
komunikace s hotelem ohledně ubytování a stravy.
Komunikace s ostatními členy týmu ohledně
programu. Zajištění potřebných pomůcek k tomu, aby
byl program uskutečnitelný. Takže je to o neustále
komunikaci se všemi, kteří se na konferenci nebo
pobytu podílejí. A na závěr vyřešení faktur a termínu
na další rok. Uspořádání takové akce je velmi náročné,
jelikož jde vždy o to, aby vše zapadlo ve správný čas
na správném místě.

10. Již na začátku našeho povídání bylo zmíněno, že
jsi v organizaci DEBRA ČR od ledna 2016, a to jako
zástup za rodičovskou dovolenou paní Mgr. Lady
Pazourkové dříve Dlapkové. Jak tu s námi ještě
dlouho budeš?
Nyní to mám tak, že mi pracovní smlouva končí
k 30. září 2019, ale čekají na mě velmi příjemné
povinnosti. Začátkem příštího roku bychom spolu s
manželem měli přivítat nového člena rodiny, na což se
moc těšíme.

onemocnění, které jsem znala jenom z médií. Takto
jsem měla možnost se s ním setkat v tváři v tvář, což
mě určitě velmi posílilo. Musím smeknout přede
všemi rodinami, které se starají o takto nemocného
člena rodiny. Neumím si to živě představit, co je to za
práci a za námahu. Moc to obdivuji.
A co mi vzaly? Teď jsem asi pozitivně naladěná, takže
vidím jenom ty klady. Nemůžu říct, že by mi něco
vzaly, i když mě spousta věcí a situací mrzí. Tím
myslím například odchody jednotlivých Motýlků
do pomyslného nebe. Vždy mě tato událost zasáhne,
ale i o tom je tato práce. Pozůstalí mají možnost být i
nadále v kontaktu s celou komunitou DEBRA. Tato
práce mi posunula moje osobní hranice. To co jsem si
kdysi myslela, že nikdy nemohu zvládnout, nyní
zvládnu.
Děkuji za rozhovor !!!

To je krásná zpráva.:-)) Přejeme hodně zdraví, štěstí a
rodinné pohody. Můžu říci s určitostí za tým DEBRy,
že nám budeš chybět.
11. A kdyby sis měla trochu zabilancovat. Co ti ty 4
první roky praxe po vysoké škole daly a vzaly?
Daly mi spoustu zkušeností. Daly mi pohled na vzácné

(PM, MiH)
4

OZDRAVNÝ POBYT

Září č. 3 / 2019

Proběhl týdenní ozdravný pobyt 2019 aneb Putování Himalájemi
Týdenní ozdravný pobyt pro rodiny s nemocí motýlích křídel je již tradiční akcí DEBRA ČR, která umožňuje
rodinám s výskytem tohoto vzácného onemocnění sdílet tento čas a prostor. Vždy se snažíme, aby si rodiny
odvezly nevšední zážitky a měly možnost si mezi sebou předat zkušenosti, které mají se životem s touto
nelehkou nemocí.
Tradicí se také stává doba konání pobytu a místo. Třetí týden v červenci (14.7. – 20.7.2019) jsme opět
pobývali v krásném prostředí Balónového hotelu v Radešíně na Vysočině. Hotel je obklopen lesy s rybníky a
tudíž případné horké dny v létě zde jsou lépe snesitelné, což je u lidí s EB velmi vítáno.
Ozdravného pobytu se zúčastnilo 19 pacientů s EB a
36 rodinných příslušníků. Odbornou záštitu nad
ozdravným pobytem a jeho odborným programem
převzala prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Zážitkový program se netýkal pouze dětí, ale i jejich
rodičů či prarodičů. Kdo chtěl, mohl se s námi vydat
na dalekou cestu do Himalájí, kde jsme se nejprve
museli naučit, jak se v této krajině chovat, co
potřebujeme ke každodennímu životu a až poté jsme

mohli šplhat výše do hor.
A tak kromě přípravy nepálského chleba a čaje Yogi,
jsme museli zvládnout vyrobit si koberec, namalovat
čajové misky či zklidnit svoji mysl při návštěvě mnichů
v buddhistickém klášteře. Jelikož jsme v těchto
činnostech obstáli, mohli jsme do vyšších
nadmořských výšek, kde nám průvodcem nebyl nikdo
jiný než nejslavnější z českých horolezců Radek Jaroš.
Poté jsme mohli zdolat nejvyšší horu světa při nočním
výstupu.

Součástí našeho pobytu v Himalájích bylo i tvoření
z keramické hlíny. Mistrem v této oblasti
na ozdravném pobytu je již řadu let jeden z pacientů
s EB David M. Tímto bychom mu chtěli velice
poděkovat za ochotu, trpělivost a vstřícnost.
A aby těch hor nebylo moc, tak jsme si odskočili na
„dopolední dovolenou“ zabubnovat do Afriky.

V pátek si pro účastníky pobytu připravili program
Lukáš Musil – MUSA a Liběna Rochová. Kteří nejsou
pouhou návštěvou, ale součástí DEBRA ČR. Setkání
s nimi bylo jistě pro všechny velmi příjemné a
osvěžující. Program se nesel na vlně tvoření.
Dopoledne se všemi částmi těla malovalo velké
plátno a odpoledne se šily panenky.
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Odborné návštěvy
I letos si za námi na Vysočinu našli cestu mnozí odborníci.
Hned z kraje týdne mezi nás zavítala paní Chmelenská ze
společnosti URGO Medical. Na stánku mohli jednotlivci
i rodiny konzultovat ošetřovací materiály pro ošetření ran při
onemocnění EB.
Nechyběli ani odborníci z klinického EB Centra ČR.
Prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. se věnovala plastické
chirurgii, MUDr. Dagmar Krejčí problematice zvládání bolesti a
MUDr. Tereza Pinkasová spolu s nutriční specialistkou
Mgr. Michaelou Halbrštátovou řešila potíže s výživou,
polykáním a vyprazdňováním.
Ze stran odborníků byla pacientům a jejich rodinám také k
dispozici psycholožka DEBRA ČR a klinického EB Centra ČR
Mgr. Klára Dvořáková.
Velmi děkujeme všem dárcům a podporovatelům, bez kterých
by se ozdravný letní pobyt 2019 nemohl uspořádat.

Na ozdravný pobyt přispěli:
Generální partner - Kaufland
Partner - Nadace GCP
Za podpory individuálních dárců
Celý týden se o nás krásně starali:
Balónový hotel Radešín, s.r.o.

Se zabezpečením programu pomohli:
Kaufland – ovoce na celý týden, svačiny, potraviny na zážitkový
program
Kofola, a.s. – pitný režim
Actimaris – odměna do pokladu
Radek Jaroš – odměny do pokladu
Klienti DEBRA ČR – H. Drozdová, K. Chlup – odměny do pokladu

!!! SOUTĚŽ PRO TY, KTEŘÍ NEMOHLI BÝT S NÁMI NA POBYTU !!!
Jaká je nejvyšší hora světa?
Své odpovědi pište do 9.10. 2019 na e-mail: michaela.halbrstatova@debra.cz
V případě, že bude vaše odpověď správná, můžete se těšit na pěkné ceny od horolezce Radka Jaroše.

(MiH)
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Trocha poezie z letního pobytu
Básnička musela obsahovat vždy slova: vlk, hora, ovce a čaj. Níže si můžete přečíst, jak se jednotlivcům i rodinám dařilo splnit tento nelehký úkol.
Na hoře v Tibetu slunce svití,
vlk tam v podvečer ovci chytí.
Šerpa si při čaji klidně odpočívá,
v mrazu a u ohně, vlna ho zahřívá.
(Tereza, Veronika, Jan)

Pod vysokou horou pili jsme si horký čaj.
Vlci v dálce vyli, nám však bylo skvěle,
Tlustý svetr z vlny nás tam taky hřál.
(Zdenka, Jaroslav, Ema)

Vlk nám sežral horskou ovci,
Teď nemáme vlnu.
Bude zima v noci.
Dáme si čaj a zalezeme pod peřinu.
(Viktorie, Marcela, David, Jindřich)

Vypiju si čaj, na horu se posadím.
Ovečku si pohladím, z ovečky vlnu udělám
A večer do svetru se zachumlám.
Než půjdu spát za oknem mi vlk zaťuká.
(Eva, Adéla)

Na velké hoře žije líný vlk,
Pořád jen čaj pije a leží na vlně.
Veronika, Lucie, Matěj)

Vlku, vlku, kde máš čaj ?
Pod horou ho ukrývám
Dej mi trochu do šálku,
Vlnu ti dám na oplátku.
( Radek, Denisa, Laura)

V Nepálu je hora velká.
Vlk tam na ní pobíhá,
je mu zima veliká.
Při tom běhu našel vlnu,
odtáhl ji di brlohu.
Od té doby každý den
s čajem začíná svůj den.
(Kamila, Daniela, Karel, Ema)

Byla velká vlna, stejná jako hora.
Pod ní seděl vlk a pil horký čaj.
(Petr, Jana, Tereza)

Byla velká hora,
vypadala jako vlna.
Tvářila se jako vlk,
takže ani muk!
Dáme si radši čaj,
takže čau, čau, čau.
(Vanesa, Markéta)

Hora je velká,
vlna je hebká,
čaj je horký,
vlk je divoký.
(Zuzka)
Na hoře tě zahřeje vlněný svetr
a teplý čaj.
Červenou karkulku sežral vlk.
(Laura, Sam, Zuzana)

Vlci vijí na měsíc,
že jim není zima.
My chodíme ve vlnách
na studených horách,
ale já radši ležím v peřinách a piju čaj.
(Bety)

Himaláje
Tam za jednou horou vysokou v Himaláji,
S čajem v ruce Hamplovi se procházeli.
Tu vidno, jak vlk lavinovou vlnu překonal,
Poté odpočinul, nadechl se a skonal.
(František, František, Laura, Tereza, Pavla)

Na hoře je velká zima
Vlka hřeje měkká vlna zcela
A k tomu čaj bylinný
Nahradí mu peřiny.
(Hana, Bára, Adam)
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Přinášíme informace o nemoci motýlích křídel do škol a školek
Začátek září je v našich myslích pevně spojen se začátkem nového školního roku. Pro řadu dětí je to poprvé, co by
se měly zařadit mezi vrstevníky ať už v mateřské nebo na základní škole.

My už budeme asi těžko vzpomínat, jaký byl náš první
školní den, nicméně některé věci, které děti zažívají
při nástupu do nového prostředí, známe jistě i dnes
ve svých dospělých životech. S blížícím se termínem
nástupu např. do nové práce přichází nervozita a
obavy, podrážděnost. Člověk chce v novém
zaměstnání zapůsobit dobře, udělat dobrý první (a
ideálně i další) dojem, zaujmout a do budoucna si tak
třeba najít mezi kolegy nové přátele. Nebo minimálně
mít na pracovišti dobrou pracovní atmosféru.

Děti v tomto ohledu nejsou jiné. S nástupem do mateřské nebo základní školy jim začíná nová životní etapa. Jejich prostředí už není tvořeno jenom mámou,
tátou, sourozenci a dalšími příbuznými jako je babička
s dědou nebo tety a strýcové. Do jejich životů
vstupuje paní učitelka a celý školský systém se svým
způsobem
hodnocení,
nároky,
požadavky,
povinnostmi… a zejména noví lidé, se kterými by měly
navázat nové vztahy.

Vstup do školního světa může být i pro zdravé dítě
opravdu velmi náročný. Některé děti umí být na
jakékoli odlišnosti od normálu u svého okolí velmi
kritické a děti, které se něčím liší (nosí rovnátka, brýle,
mají kompenzační pomůcky), striktně odmítat. Často
je to způsobeno tím, že nemají dostatek informací
a tím pádem je pro ně odlišnost u jejich spolužáků
ohrožující, neboť budí silné emoce. Projevy nemoci
motýlích křídel jsou v tomto ohledu typickým
představitelem takové reakce. Rány na kůži a
omezení, která s sebou nemoc nese, jsou pro zdravé
děti velkou neznámou. Často se kontaktu
s nemocným dítětem bojí a izolují jej. Zapojení do
kolektivu, kamarádi a vztahy obecně jsou ale nedílnou
součástí úspěchu ve škole.

najít např. na webových stránkách DEBRA ČR. Jde spíš
o zážitkovou formu programu, při kterém bychom
rádi pracovali s těmi pocity, které nejvíc ovlivňují
navazování vztahů. Zároveň to jsou ty pocity, které
možná spousta z vás zažila u svého okolí: strach
(z neznámé nemoci, z nákazy, z ublížení), zvědavost,
stud, odpor, ale taky soucit, vstřícnost, atp.
Tyto programy se nemusí týkat pouze dětí a nástupu
do školy nebo školky. Je možné programy přizpůsobit
i tak, aby ulehčily adaptaci na nové prostředí
i dospělým pacientům, kteří např. nastupují
do nového zaměstnání.
Pokud víte, že vás nebo vaše dítě čeká změna
sociálního prostředí (nástup do školy, školky, brigáda,
nová práce), rádi vám tuto situaci ulehčíme
a po domluvě můžeme připravit „adaptační program
na míru“ dle Vaší aktuální situace.

DEBRA ČR proto nabízí krátké programy pro děti, učitele a další zaměstnance základních nebo mateřských
škol, kam vaše dítě nastupuje. Cílem není předat
vyčerpávající dávku informací, které si kdokoli může

(KD)
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Odpadl strach z odběru krve u pacientů s EB
Odběr krve je pro naše motýlky léta strašákem. Pravdou je, že u těžkých forem EB odběr krve není
jednoduchý, navíc končetina před odběrem se musí „zaškrtit“ jinak než u pacientů se zdravou kůží.
Přihlíželi jsme až fobii ze strany rodiny Motýlka.
Bojí se dítě - Motýlek, u kterého strach vyvolává stav, že „by se u něj krve nedořezal“. Přitom
práh bolesti u našich motýlků je posunut výše, tak i
často žasnu, že pacient při převazu odmítá tlumivé
léky a velké otevřené rány si nechá ošetřit a bojí
se vpichu jehly při odběru.

Ale i rodiče navozují atmosféru strachu a tím
negativnímu přístupu k odběru u dítěte
přispívají. Dítě je nervózní, nedostatečně pije již
předchozí den, nemluvě v den odběru a uzavírá se
začarovaný kruh.
A co jsme vymyslely? S laskavostí DEBRA ČR, která
zakoupí pro motýlky EMLA krém - lokální anestetikum, pacient neucítí vpich jehly při odběru!

A jaký bude postup?
1) Požádat dopředu sociální pracovnici DEBRA ČR o 1 tubu EMLA krému
2) Dostatek tekutin: 500 ml od 17. hodiny den před odběrem a minimálně 300 ml ráno v den odběru krve
3) před odběrem krve (v místě bydliště nebo v EB Centru ČR) na 30 minut aplikovat do místa
plánovaného odběru krve na kůži EMLA krém
Postup: Nanese se 1 cm krému na kůži, přiloží čtvereček potravinářské fólie, přesto Mepilex lite a oblast
se zafixuje obvazem.
4)
5)

Na odběr krve vždy mít s sebou atraumatické krytí (Mepilex lite, Transfer). Upozornit zdravotnický
personál, že nelze končetinu „ zaškrtit“ klasickou metodou, nesmí na kůži náplast!
Pozitivní myšlení celé rodiny!! Jde o rutinní výkon, s EMLOU se není čeho bát!

(HB)

Možnost ubytování v Brně při návštěvě EB Centra ČR
V minulém čísle DEBRA novin (str. 12) a v aktualitách www.ebcentrum.cz jsme vás informovali o možnosti
ubytování v Brně před návštěvou EB Centra ČR. A zde je první reakce.
„Děkujeme organizaci DebRA za možnost zpříjemnit všem náročné lékařské prohlídky, ať jsou to ti, kteří to třeba nemají tak blízko, nebo mají hodně vyřizování a
jsou ve stresu, aby vše stihli v jednom dni. My jsme až při letošním Klinickém dni
tuto možnost přespání v hotelu využili. Měli jsme tu možnost v klidu se vypravit,
připravit a odpočinout.
Dostaly jsme s maminkou možnost jako první vyzkoušet bezbariérový hotel Efi v
Brně, kousek od nemocnice. Při prvním shlédnutí okolí hotelu nás překvapilo prostorné a upravené nádvoří hotelu s jeho budovami. Samotné ubytování bylo parádní. Jediný schůdek u recepce vynahradil vstřícný přístup. V samotné budově s pokoji
byly široké vjezdy pro vozík i prostorný apartmán s plně funkční kuchyňkou, dvě
postele hned vedle balkonu s výhledem do dvora. Přijely jsme o den dříve, jsme z
Mladé Boleslavi, a tak to pro nás bylo příjemnější, než vstávat ve čtyři ráno a doufat, že včas dorazíme. Rozhodně bych všem, kteří mají stresy a jedou z daleka, doporučila ubytování v Efi hotelu, osobni zkušenost s bezbariérovým přístupem je
velmi pozitivní. :))“
(MiH, PK)
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Formulář pro záznam rozsahu ran
EB Centrum ve spolupráci s DEBRA ČR se snaží stále zkvalitňovat péči o pacienty s nemocí motýlích křídel.
V souvislosti s tím vznikl přibližně před 1,5 rokem jednoduchý formulář pro lepší představu dermatologa o rozsahu
ran na těle u pacienta s EB.
Prosíme všechny pacienty a jejich pečovatele, aby jej před návštěvou EB Centra vždy vyplnili a přinesli s sebou k
dermatologovi.

Jak značit jednotlivé rány:
Otevřené rány na kůži označte na panáčkovi ostrůvkovitě:

Zhnisané rány označte vlnkami:
Změněnou atrofickou (tenkou) kůži vyšrafujte:
Mília - bílé tečky na kůži označte tečkou :

Jedná se o schématický obrázek postavy – „panáčka“.
Tyto obrázky najdete na webu EB Centra
www.ebcentrum.cz. Hned na prvním stránce
na obrázku botiček najdete políčko „Formuláře“, kde
se vám po rozkliknutí objeví výběr z formulářů. Pak
stačí kliknout na „Formulář pro zákres ran na těle“ a
zvolit si ze tří variant – formulář pro dítě, pro ženu
nebo pro muže. Do vytištěného formuláře pak vyznačíte rány na těle. Vyplněnou „maketu panáka“ vozte

pravidelně na ambulantní kontroly do EB Centra.
Lékař „panáčka“ přiloží k ambulantnímu zápisu a může pak porovnávat vývoj onemocnění v čase.
Pokud byste měli s vyplněním nějaké obtíže, např.
nemáte tiskárnu apod., obracejte se na Michaelu
Halbrštátovou na mailu:
michaela.halbrstatova@debra.cz nebo na telefonním
čísle 773 982 299. Děkujeme, že vyplněným
„panáčkem“ zlepšíte kvalitu vyšetření u dermatologa!

Mrkvové karbenátky
Přiblížil se nám podzim. V sadech začínají dozrávat jablka a na záhoncích již začínáme vykopávat mrkev. Mám
tu pro vás jeden mrkvový recept, který - pevně věřím - potěší nejen Motýlky.
Ingredince:
800 g mrkve, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 2 vejce, sůl, mletý
černý pepř, 1 lžička majoránky, 1 lžička drceného kmínu, strouhanka na zahuštění, olej na vymazání pekáčku
Postup:
Mrkev očistíme a nastrouháme nahrubo. Podlijeme malým
množstvím vody a pod pokličkou podusíme doměkka. Pak
slijeme přebytečnou tekutinu a necháme vychladnout. Cibuli a
česnek oloupeme. Cibuli nasekáme nadrobno, česnek
prolisujeme. Vše přidáme s rozšlehaným vejcem k mrkvi. Směs
osolíme, opepříme, dochutíme kmínem a majoránkou.
Propracujeme. Mrkvovou směs zahustíme strouhankou.
Pak z ní vytvarujeme menší placičky. Pečeme v troubě při 180°C. Upečeme z obou stran a podáváme
s bramborovou kaší. Dobré chutnání!!!
(MiH)
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NADOTEK znamená pomáhat a informovat
Pracovat na osvětové kampani znamená, mj. neustále mluvit o nemoci motýlích křídel, o tom, co dělá DEBRA
pro své milé pacienty, o tom, jaký asi je život s tímto vzácným onemocněním a o tom, jak sami pacienti jsou
vzácní, silní, nezdolní… Prakticky o ničem jiném se s lidmi nebavíme. A v případě projektu NADOTEK se
setkáváme s jednou úžasnou věcí – lidé, kteří nás poslouchají, nabízejí pomoc. Někdy finanční, což u nás pak
řeší ředitel Pavel nebo fundraiserka Alice. Většinou ale chtějí přidat ruku k dílu, chtějí se podílet tím, co umějí
nejlépe.
A tak se stalo, že jsme nyní NADOTEK s velikým
množstvím různě zaměřených a vždy velmi šikovných
a zapálených lidí. A taky se stalo, že součástí osvětové
kampaně bude televizní dokument o EB. 15 let
fungování organizace DEBRA si totiž úplně nahlas říká
o nějaké bilancování… Jaký byl život před Debrou.
Jaké to bylo nevědět, co je mému dítěti, zkoušet co
mu méně ublíží, ostýchat se před lidmi, zavírat se za
svými bezpečnými dveřmi… Když se narodilo děťátko
s EB před 20 lety, byly podmínky nesrovnatelné
s dnešními. Může za to pokrok ve vývoji ošetřovacích
materiálů, ale může za to hlavně paní primářka Hana

Bučková a do jisté míry za to může i pomáhající
organizace DEBRA ČR. Je úžasné, že se našli skvělí lidé,
kteří se zajímají o tento vývoj a chtějí s tím seznámit
širokou veřejnost.
Nicméně točit film je běh na dlouhou trať. Takže
samozřejmě pokračujeme v práci a už za měsíc
představíme novou kolekci NADOTEK na chystaném
Designbloku v termínu 17. – 21.10. Vedle toho
připravujeme den plný DEBRY a to 19.10. v pražském
VNITROBLOCKU, kde připravujeme besedy o EB,
prodej a autogramiádu triček, šálů a dalších kousků
z chystané kolekce NADOTEK.

S letošním NADOTEK chceme navázat na loňský
skvělý nápad oděvní designérky Liběny Rochové a
výtvarníka Lukáše Musila, vytvořit originální oděvní
kolekci, jejímž prodejem získáme prostředky
na realizaci projektů pro naše milé pacienty.
Tentokrát jsme šli o krok dál a motiv na látku, ze které
bude kolekce ušitá, tvořili samotní pacienti. Trička,
šaty, šály, šátky a další oděvy tak budou všechny mít

jasný vzkaz.
Jak už bylo výše zmíněno, na NADOTEK se podílí řada
významných osobností z různých oborů činnosti. Nic
nevzniká samo, za vším stojí lidé. V NADOTEK je nám
obrovskou ctí, že se k nám přidali lidé, kteří jsou ve
svém oboru úplná špička a že mají srdce na správném
místě a chtějí svým umem přispět, pomoci…
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Vše začalo u patronky DEBRA ČR Jitky Čvančarové. To
ona k nám přivedla designérku Liběnu Rochovou či
výtvarníka Lukáše Musila. Spolu se pak spojili
v mimořádném projektu, ale potřebovali další ruce….
Grafika Ondřeje Rytíře ze studia Refresh.cz,
obalového designéra Jana Činčeru, architektku
Magdalenu Rochovou, PR specialistky Alžbětu
Plívovou a lady Martinu Lowe, režiséra Jakuba Jahna,
fotografa Honzu Doležala, dokumentaristku Lucii
Klímovou, spřátelené duše v agentuře pořádající
Designblok, tiskaře, obchodníky s látkami… Ti všichni
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pracují naprosto nezištně, s radostí a elánem vkládají
své schopnosti a dovednosti do projektu, který má
jeden jediný cíl – pomoc lidem, kteří mají kůži
křehkou jako motýlí křídla, ale vlídný dotek jim
neublíží.
S nadšením vyhlížíme přicházející podzim, který se
ponese ve znamení podpory a pomoci našim milým
pacientům. Těšíme se, že se při těchto aktivitách
potkáme, že budeme NADOTEK.
(MH)

XXVI. ročník Ceny VVZPO
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO), vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické
práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž „Navzdory bariérám“.
Jako každoročně VVZPO vyhlašuje cenu i fotografickou
soutěž s cílem upoutat pozornost médií k tématu
zdravotního postižení a jejich prostřednictvím
pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči
lidem se zdravotním postižením. Publicistická díla lze
přihlašovat do 30. září 2019, fotografie do 15. října
2019.
Veškeré podrobnosti včetně propozic soutěže jsou k
dispozici na webových stránkách Úřadu vlády ČR v
sekci Pracovní a poradní orgány vlády pod tímto
odkazem: https://bit.ly/2SrfZYW
Informace k soutěžím podává Petra Valešková,
e-mail: valeskova.petra@vlada.cz, tel.: 224 002 316.
(VVZPO)

Změna v personálním obsazení DEBRA týmu
Jistě vnímáte, že v rámci organizace proběhlo několik personálních změn.
Už v minulých číslech jsme avizovali, že Alice
Brychtová bude stále součástí naší organizace a je
tomu opravdu tak, od července se naplno věnuje
fundraisingu a projektovému řízení. Ještě jedna
změna nás čeká, bude to ovšem změna, věřím na
dlouhou dobu, poslední. Naši sociální pracovnici
Pavlínu Markovou, která je součástí DEBRA ČR již od
roku 2016, čekají příjemnější povinnosti, a proto se s
ní během září budeme loučit.
Chtěl bych za celou organizaci DEBRA ČR velice
Pavlíně poděkovat za všechnu výborně odvedenou
práci, pečlivou koordinaci veřejné sbírky a osobní
nasazení pro naše motýlky. Měl jsem možnost poznat
od začátku roku její práci, kterou konala vždy
s úsměvem, byla lidem blízko, ať už v kontaktní
místnosti, na telefonu či v terénu a velmi si její práce

vážím.
Děkujeme za pomoc a
přátelství. Pevně věříme,
že se budeme společně
potkávat i nadále, že
budeme všichni součástí DEBRA rodiny. Do našeho týmu se tak vrací Lada Pazourková, rozená Dlapková. Lada byla součástí naší
organizace již dříve, nastupuje k nám od 1. října a na
všechny z vás se těší. V dalších číslech už se můžete
těšit na nové informace ze sociální oblasti právě od ní.
Z praktických informací zatím uvedeme, že telefonní
číslo na sociální pracovnici bude stejné a e-mail bude
přesměrovaný, než si zvyknete na novou adresu.
(PMe)
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DEBRA Road Trip II
Ve dnech 3.- 5. září se uskutečnil druhý DEBRA Road Trip v letošním roce. Po Východních Čechách naše auto
zamířilo do severní části Čech. Ale i cestou jsme navštívili pár rodin, kde žije člen s nemocí motýlích křídel.
Terénní služba je součástí sociálních služeb, které pro
své klienty tj. pacienty s EB a jejich rodinné
příslušníky, nabízí DEBRA ČR.
Důvodem pro návštěvu v přirozeném prostředí
klienta je to, že DEBRA jako jediná organizace
zabývající se problematikou vzácného onemocnění
epidermolysis bullosa congenita, sídlí v Brně
a pacienti jsou rozprostřeni po celé České republice.

Na základě žádosti a potřeby uživatelů, tak vyrážíme
do různých koutů naší krásné vlasti.

Unikátnost DEBRA Road Tripu tkví v tom, že celé 3
dny jsme v terénu a nevracíme z pět do rodin a
můžeme tedy setkání směřovat na odpolední hodiny,
kdy jsou rodiny již zpět z práce a ze škol a nemusí si
tak kvůli nám brát dovolenou.

Mgr. Pavlína Marková - sociální pracovnice
Mgr. Klára Dvořáková - psycholožka
Mgr. Michaela Halbrštátová - nutriční specialistka

Tentokrát naším cílovým regionem byl Ústecký kraj.
Vyrazily jsme z Brna opět v týmu 3 odborných
pracovnic:

Terénní služby se účastní vždy sociální pracovnice
a dále můžou být účastny i další pracovníci v přímé
péči s klienty: pracovnice v sociálních službách,
psycholožka či nutriční specialistka.

Za 3 dny jsme navštívili 8 rodin s 11 Motýlky. Setkání
bylo velmi příjemné a věříme, že obohacující
oboustranně. Na návštěvách jsme opět rozdávali
speciální nálepky určené pro tuto akci. A bylo na vás,
kam si je vylepíte či schováte.
A příště třeba u vás :-)

A na závěr hádanka o ceny

Kde se nachází tato budova a jak se jmenuje?
Malá nápověda: Hledejte tam, kde jsme se pohybovali na
DEBRA Road Tripu II
Tři z vás se mohou těšit na hezkou cenu.
Své odpovědi zasílejte do 9.10. na e-mail:
michaela.halbrstatova@debra.cz

(MiH)
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Objeli jsme republiky, aby mohli pacienti k moři
"Po dlouhé době je mi přesně tak, jako když jsem se vracel z dětského tábora nebo školního výletu - zvláštní
směs radosti, štěstí, únavy a zároveň smutku, že to vše končí..." vystihl dokonale pocity všech zúčastněných
jeden ze závodníků, kteří se v dresech DEBRA ČR objeli celou Českou republiku, aby motivovali veřejnost k
podpoře pacientů s nemocí motýlích křídel.

Díky jejich úsilí, potu a dřině přibylo na účtu veřejné
sbírky DEBRA ČR 171 675 Kč, díky kterým jsme
poslali a pošleme Motýlky k moři, které léči jejich
bolavou kůži.
Cyklo-tým DEBRA ČR se letos opět účastnil Handy
Cyklo Maratonu, extrémního cyklistického závodu,
který
nemá
ve
světě
obdoby.
Tento
pětidenní maraton je zaměřen na společnou
sportovní aktivitu osob se zdravotním postižením a
osob bez něj. Za 111 hodin ujedou týmy trasu
dlouhou 2 222 km, vedoucí napříč Českou republikou
s výjezdem do zahraničí. Každý tým musí mít
minimálně jednoho člena s jakýmkoli druhem
postižení, navíc je patronem někoho, kdo závodit
nemůže, ale naopak potřebuje pomoc, životní
vzpruhu a povzbuzení.
„Flotila křehkého motýla“ vznikla v okruhu přátel
jednoho z našich pacientů Honzy Vokurky a má už
svou stabilní základnu, která se stále rozšiřuje o další
skvělé borce. Přestože Honza Vokurka v loňském roce
zemřel, jeho přátelé i letos sedli na kola a svým úsilím
vzbudit pozornost dárců, kteří přispěli na účet veřejné
sbírky, ze kterého jsou hrazeny mimo jiné i přímořské
ozdravné pobyty.

Z pravidel závodů vychází, že členem každého týmu je
člověk s handicapem. Naším dlouholetým
závodníkem a kamarádem je nevidomý Aleš Moravec,
který absolvoval závod na tandemovém kole. Do naší
party se přidal také Tomáš Kohoutek, který jezdí na
handbiku. Posilou našeho týmu se stal letos také
skvělý horolezec, držitel koruny Himaláje a dlouholetý
podporovatel DEBRA ČR, Radek Jaroš. Svou podporu
cyklo-týmu DEBRA ČR a především všem pacientům
vyjádřili také nejlepší česká boxerka Fabiana Bytyqi a
freestyle motokrosař Libor Podmol.
K tomu, aby se náš tým mohl závodu zúčastnit a k
jeho zdárnému průběhu pomohla řada skvělých
partnerů, kterým moc děkujeme za jejich pomoc a
podporu.
Největší poděkování patří bezesporu celému týmu!
Každému, kdo usedl na kolo či za volant! Jeli dnem
a nocí, na slunci i v prudkém lijáku, silnicemi, přes
výmoly, mezi vinohrady... Spali na zemi a sotva pár
hodin. Jedli co se dalo, kdy a kde se dalo... Cestou
ztratili pár kilo i různé vybavení kol. Za to snad
však mnohé získali... Doufáme, že odměnou jsou jim
nezapomenutelné zážitky i dobrý pocit z pomoci
druhým a věříme, že je všechny účast v Cestě za
snem posunula na jejich osobní cestě životem.
(AG)
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Co má společného Andílek, Jordán a DEBRA ČR?
Ve čtvrtek 29. 8. se v Táboře uskutečnila akce "2. ročník Dobročinné procházky pro DEBRA", kterou pořádal
Little Angel. Tento náš dlouholetý partner slaví letos 10. narozeniny, takže jsme u vodní nádrže Jordán mohli
slavit společně.
A oslava to byla vydařená, spousta maminek, které se s dětmi vydaly na dobročinnou procházku si
užily také dort a balónky. Na cestě nechyběla stanoviště, kde probíhalo tvoření malých chobotniček, maminky získaly slevu na oblečení a dárečky
z nové kolekce pro dospělé, která dostala název
Baridi.
Partnerství DEBRA ČR a značky Little Angel spadající pod DITA, výrobní družstvo invalidů, je dlouholetá a plodná.

V prodejnách zmíněné značky máme kasičky pro veřejnou sbírku a z
prodeje tašek a oblečení také získáváme finanční prostředky na pomoc Motýlkům. Velice děkujeme Little Angel za tuto krásnou akci,
děkujeme za dlouholetou podporu a partnerství. Little Angel přejeme
mnoho úspěšných let,
spokojené zákazníky a radostná miminka
oděná do materiálu OutLast.
(PMe)

Charity Prochy Cup 2019
V sobotu 22. června se v obci Dyjákovice na jihu Moravy konal charitativní turnaj v malé kopané s názvem
Charity Prochy Cup. Akci doplnil celodenní program pro rodiny a večerní skvělý koncert Petra Bendeho. To
vše přilákalo na hřiště do Dyjákovic spousty lidí, které neodradily ani dešťové mraky. Díky jim se podařilo na
místě vybrat neuvěřitelnou částku 63 674 Kč na podporu lidí s nemocí motýlích křídel! Všem patří velký dík!

Iniciátorem a hlavním organizátorem akce je pan
Marek Procházka. Spolu s velkou skupinou dalších
organizátorů a dobrovolníků, tak dal vzniknout již
tradiční akci, která dělá radost místním i přespolním
a hlavně podpoří svým výtěžkem pacienty s nemocí
motýlích křídel. Po sečtení výtěžku z obou
uplynulých
ročníků
připěli
Dyjákovičtí
na transparentní účet veřejné sbírky DEBRA ČR nádhernou sumou 108 276 Kč!!! Děkujeme a těším se
na další milá setkání!

(AG)
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