
Milí čtenáři,  
léto je tu a s ním 2. vydání DEBRA ČR Novin v roce 2014. Letošní rok si připomínáme 10 let existence naší organizace. Přečtě-
te si, co vše se v rámci oslav událo a jaké akce má DEBRA ČR v plánu. Připravili jsme pro vás také  nový seriál článků o  dia-
gnózách, které stejně jako EB patří mezi tzv. vzácná onemocnění. Příjemné čtení přeje  

                Váš tým DEBRA ČR  

                                                                                                                     Červen č. 2/ 2014   

DEBRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

ČR Noviny 

DEBRA ČR slaví 10 let svého působení 

 Ještě před deseti lety pro lidi s nemocí motýlích křídel mohla běžná infekce znamenat to nejhorší. Informace o 
jejich nemoci byly nedostatečné, na péči specialistů dosáhli jen někteří a obvazy na krytí ran používali opakovaně, jinak 
by pro ně léčba byla neúnosně drahá. Dnes mají lidé trpící nemocí motýlích křídel své vlastní klinické centrum s mnoha 
odborníky i podporu zdravotních pojišťoven. Za revolucí, která se v péči o pacienty s touto chorobou v Česku za poslední 
dekádu odehrála, stojí charitativní organizace DEBRA ČR.  
 Toto významné výročí oslavila DEBRA ČR na XI. výroční konferenci. 

  
 XI. výroční konference DEBRA ČR se uskutečnila 4. - 6. 
dubna 2014 v hotelu Santon na Brněnské přehradě. Odborným 
garantem se stala primářka Dětského kožního oddělení Pediat-
rické kliniky FN Brno, MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Akce se kona-
la pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA., 
který se osobně účastnil pátečního Gala večera. Společně s námi 
si vychutnalo příjemnou atmosféru a bohatý program 92 hostů z 
toho 22 pacientů s nemocí motýlích křídel. 
 První den konference byl zahájen Gala večerem MOTÝLÍ 
KŘÍDLA. Více o tomto slavnostním večeru se dočtete na straně 2 

 Sobotní dopoledne 5. dubna bylo tradičně věnováno před-
náškám lékařů. Se svými příspěvky z oblasti EB problematiky vy-
stoupili: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – EB „včera a dnes“, 
prim. MUDr. Radek Brauner – Historie rehabilitace u dětí s EB, 
prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. – Úloha plastického chirurga 
v týmu EB Centra, MUDr. Regina Demlová, Ph.D. – Terapie kmeno-
vými buňkami. Následovala přednáška na téma Jak komunikovat 
zdravě od Ing. Dr. Nory Laukové. 

 Odpolední program byl věnován informacím o činnosti DEB-
RA ČR a zasedání Valné hromady o. s. DEBRA ČR. 

 O dobrou náladu (nejen) dětských účastníků konference se 
postarali Zdravotní klauni - sestra Zita Zářivá a pan doktor Plcina.  

 

 Dalším příjemným zážitkem byl pro děti výlet do brněnské 
zoologické zahrady. O jejich doprovod se postaraly zkušené dob-
rovolnice DEBRA ČR. Pracovníci ZOO Brno děti zavedli i do míst, 
kam se běžní návštěvníci nedostanou. 
 Sobotní večer naskytl příležitost k neformálnímu posezení 
všech účastníků konference a sdílení zkušeností a prožitků, které 
život s EB rodinám přináší . 
 Vzpomínky na uplynulých 10 let s organizací DEBRA ČR 
navodily velmi přátelskou atmosféru a už teď se těšíme na další 
setkání! 

(LD) 
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Motýlí ceny odletěly 

 Už deset let usiluje DEBRA ČR o to, aby pacienti s EB prožili co nejvíce a trpěli při 
tom co nejméně! Tomuto výročí byl věnován slavnostní Gala večer v pátek 4. dubna 
2014 v hotelu Santon na Brněnské přehradě za účasti patronky DEBRA ČR Jitky Čvanča-
rové a pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA., který společně s 
patronkou večer zahájil. Na závěr se slova ujal starosta městské části Brno 
střed Mgr. Libor Šťástka, který pozval všechny hosty na osvětovou výstavu nemoci 
motýlích křídel, jež byla po celý květen k vidění na Náměstí svobody v Brně. 
 V rámci Gala večera byly předány Ceny motýlích křídel za rok 2013. V kategorii 
pacient s EB si trofej odnesl David Marcikán, který byl oceněn za svůj pozitivní a aktivní 

přístup k životu.  V kategorii pacient šířící osvě-
tu nemoci motýlích křídel získala prvenství Petra 
Koudelková, jež se aktivně podílí na osvětových 
aktivitách DEBRA ČR. Ocenění v kategorii lékař 
roku bylo uděleno prim. MUDr. Radku Braune-
rovi – primáři Dětského rehabilitačního oddělení 
FN Brno, který byl u zrodu klinického EB centra. 
V kategorii partner roku byla oceněna společ-
nost Mőlnlycke Healt Care, jež s DEBRA ČR spolupracuje od samého začátku čin-
nosti organizace a je pravidelným partnerem několika projektů DEBRA ČR. Nadač-
ním partnerem roku se stala Nadace ČEZ, která v roce 2013 podpořila projekty 
terénní sociální služby, informační a osvětové činnosti. Jako spolupracující osob-
nost roku byl oceněn Ing. Stanislav Jančík, který poskytl svoji odbornost při důleži-
tých jednáních ve prospěch pacientů s nemocí motýlích křídel. Speciální ocenění a 
poděkování za podporu, spolupráci a celkový přínos pro nemocné s EB získa-

la prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – přední odbornice na EB proble-
matiku v ČR, koordinátorka klinického EB Centra a Jitka Čvančarová – 
patronka DEBRA ČR. 
  Ceny motýlích křídel vyrobil oceněný pacient s EB David Marci-
kán. V rámci večera vystoupili nemocní s EB Kateřina Vlastová (hra na 
saxofon) a Jan Tarcala (hra na klávesy). O kulturní vystoupení se dále 
postaral FS Jánošíček. 
  Děkujeme všem partnerům, kteří podpořili slavnostní Gala 
večer a XI. výroční konferenci DEBRA ČR. 

(AB) 

Jízda pod křídly motýlů 

 Zvuk silných motorek a rocková hudba se v sobotu 31. května rozezněli Festivalparkem v Hradci Králové. Uskutečnil 
se tu totiž první ročník charitativní Jízdy pod křídly motýlů. 
 Jedním z cílů akce bylo představit veřejnosti nemoc motýlích křídel a zároveň takto nemocným pomoci. „V médiích 
jsem viděl děti postižené touto nemocí, tak mě napadlo uspořádat tuto akci, abychom jim pomohli," přiblížil pořadatel To-

máš Krušina. 
 Program celého odpoledne i večera byl doslova nabitý. Své krásné 
stroje předvedli motorkáři z Midnight Hunters. Dřevosochařští mistři se ne-
chali inspirovat tématem motýlů a vytvořil úžasná díla. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout i policejní motorku a vidět zásah dvou jednotek hasičů.   
 O skvělou atmosféru večera se postaraly rockové a metalové kapely 
Rimortis z Poděbrad, Alžběta, New Titan, Dark Spell a Atlantis. Všichni účast-
níci akce měli možnost dozvědět se informace o onemocnění EB od pracov-
níků DEBRA ČR i od samotných pacientů a odnést si domů informační mate-
riály organizace DEBRA ČR.  
 Moc děkujeme pacientům s EB - Tomášovi a Vanesce s maminkou, 
kteří se Jízdy pod křídly motýlů účastnili. Obrovský dík patří všem organizá-
torům akce, zejména moderátorům z Midnight Hunters a v neposlední řadě 
manželům Ivetě a Tomáši Krušinovým, díky nimž se mohla tato skvělá a pro-
spěšná událost uskutečnit! Veškerý výtěžek z akce bude věnován na účet 
veřejné sbírky DEBRA ČR. 

(AG) 
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Pátý ročník osvěty o životě s nemocí motýlích křídel – 12 plus 12 

 Kampaň 12 plus 12 je osvětovým pro-
jektem organizace DEBRA ČR. Jedná se o fo-
tografickou kampaň, která má za cíl přiblížit 
široké veřejnosti život s nemocí motýlích kří-

del. Naší celoroční aktivitou je putovní informativní výstava. Tu 
realizujeme kontinuálně už tři roky a ročně je k vidění v cca 9 
velkých městech po celé ČR. 

Důležitou doprovodnou aktivitou je edice kalendářů a 
bloků, což jsou produkty k prodeji. Díky tomu se nám daří ročně 
získávat dostatek prostředků na to, abychom mohli lidem s EB 
nepřetržitě poskytovat komplexní služby. Výtěžek z prodeje je 
důležitou složkou vícezdrojového rozpočtu DEBRA ČR. 

  
 Za dobu trvání kampaně se podařilo výrazně zvýšit pově-
domí veřejnosti o nemoci motýlích křídel. Pro pacienty i jejich 
blízké je to velký posun. Hlavně proto, že se na ně lidé dívají ji-
nak. Nebojí se jich, chápou je. Pro rodiny s EB je velmi důležitá 
informovanost zejména lidí z oblasti zdravotnictví, státní správy a 
školství, se kterými jsou v kontaktu. Nejen u nich se daří stále 
častěji nalézt pochopení a pomocnou ruku.   
 Výstava čtvrtého ročníku 12 plus 12 plní v těchto dnech 
své poslání v hlavním městě.  My však už pilně pracujeme na 
nových fotografiích. 
 Tak jako v minulých letech, i v pátém ročníku kampaně 
připravujeme kalendář a výstavu. Tentokrát ale obojí od sebe 
malinko oddělíme a výstava bude sestávat z portrétů našich paci-
entů a jejich blízkých. Chceme ji umístit převážně do nemocnic, 

První ruská pacientka s EB na plastické operaci v brněnském EB Centru 

 Specializované EB Centrum, které koncentruje pacienty s nemocí motýlích křídel z celé ČR, 
pomáhá i nemocným s EB z Ruska, Ukrajiny a dalších států střední a východní Evropy. Osmadvace-
tiletá Viky nedávno v brněnském EB Centru podstoupila operaci, během níž jí byly odděleny prsty 
na ruce, které v důsledku onemocnění EB srostly v pěst. Domů si navíc odveze pro ni běžně nedo-
stupný obvazový materiál za 50 tisíc korun, který ji věnovala česko-britská společnost MoneyPolo. 
 V článku První Ruští a Ukrajinští pacienti v EB Centru FN Brno jsme informovali o návštěvně 6 zahraničních pacientů 
během roku 2013. Viktoria je jednou z nich. Po dohodě s lékaři EB Centra, dorazila opět do Brna, aby si splnila svůj sen, 
který se může zdát obyčejny, ale pro Viky byl až dosud velmi vzdáleny - moci opět používat prsty své pravé ruky.   
 Specializovaném pracovišti Fakultní nemocnice Brno, EB Centru je nyní jediné, které se stará i o ruské a ukrajinské 
pacienty. „V těchto zemích totiž není dostupná odborná zdravotnická péče o EB, ani tolik potřebné atraumatické krytí. Do 
loňského roku se o pacienty s nejhoršími projevy starali lékaři v Salzburku. Jsme rádi, že v Česku můžeme využít stejně špič-
kové pracoviště, které je zároveň finančně dostupnější,“ uvedla Lina Chiriaeva, členka představenstva nadačního fondu 
BELA, který cestu do Brna zprostředkoval. 

 Péče je velmi nákladná. Po operaci a hospitalizaci, největší částku spolykají speciální 
masti a obvazový materiál, který v Rusku nehradí pojišťovna, a navíc často ani není k dostá-
ní. Právě na tyto účely přispěla částkou 50 tisíc korun česko-britská společnost MoneyPolo. 
„Díky této společnosti jsme mohli pomoci nemocným pokračovat v nastavené léčbě 
z brněnské nemocnice i v rodné zemi. V loňském roce jsme obvazovým a krycím materiálem 
v hodnotě 200 tisíc korun vybavili šest pacientů. Za čtvrtmilionový dar od této společnosti 
jsme také zajistili týdenní ozdravný pobyt pro 25 českých pacientů s nemocí motýlích křídel 
a jejich doprovod," dodala Alice Brychtová. 
 Podle Nikolaye Rozhoka, ředitele české pobočky MoneyPolo, je pomoc lidem, kteří 
ve své zemi nemají potřebou zdravotnickou péči, jednou z cest, jak rozvířit debatu o potřeb-
nosti specializovaných EB center. „Pokud můžeme kromě pomoci samotným pacientům 
přispět i k šíření informace, jak by mohla podobná centra fungovat i ve východní Evropě, 
pak by náš příspěvek měl dvojí smysl.  
I proto chceme v podobné spolupráci pokračovat i nadále,“ uzavřel Nikolay Rozhok. 
 Velmi nás těší, že naši pacienti v České republice mají možnost využívat služeb špič-
kových odborníků EB Centra, které je celosvětově velmi pozitivně hodnoceno.  
Vice na www.ebcentrum.cz 
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Vážení a milí,  
přijměte prosím srdečné pozvání na ozdravný pobyt do Vojtěchova pro paci-
enty s EB, jejich rodiny, přátelé a kamarády v termínu od 26. 7. – 1. 8. 2014.  
Místo konání: Lesní zátiší Vojtěchov se nachází uprostřed lesů a spadá pod 
obec Lísek nedaleko Nového Města na Moravě. 
Mapa: https://maps.google.cz/maps?hl=cs&q=vojt%C4%9Bchov,+%C5%
BE%C4%8F%C3%A1r+n.&ie=UTF-8 
 

 Program bude letos pod taktovkou nejen organizátorů ale i vás 
účastníků pobytu. DEBRA ČR zajistí každý den jedno aktivní buď dopoledne, 
nebo odpoledne. Vašim nápadům a iniciativě se meze nekladou. Pokud vy-
myslíte program (hry, soutěže, výlety, výtvarné či pohybové akce apod.) pro 
sebe i ostatní a budete na něj potřebovat dopředu zajistit rekvizity, spojte 
se prosím s týmem DEBRA ČR. 
 Smyslem společného programu je, abychom strávili příjemný týden a každý si v něm našel něco, co ho baví a zajímá. 
Stejně tak si můžete naplánovat výlety jednotlivců či rodin po malebné části Českomoravské vysočiny. Chceme, abyste se 

měli hezky, odpočinuli si, užili si legraci a třeba i navázali nová 
přátelství.  
 Ubytování a strava po celou dobu pobytu bude zajištěna 
organizátory. Je možné vzít s sebou dobře vychovaného pejska. 
Vždy prosím uvádět přímo do přihlášky. Psi mají pobyt zdarma. 
 S dotazy se obracejte na kontaktní osobu: Ladu Dlapko-
vou e-mail: lada.dlapkova@debra-cz.org, tel.: 532 234 318, 
mob.: 773 682 299. 
 

 TĚŠÍME SE NA VÁS.      (LD) 

Zrušení golfového turnaje v Pyšelích 

 Benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla 2014, který se měl uskutečnit 23. 6. 2014 v Pyše-
lích u Prahy - Loreta Golf Club Loreta byl zrušen! Velice se omlouváme, bohužel se nám nepodařilo díky 
pondělnímu termínu turnaj naplnit. Druhý turnaj, který se uskuteční již tradičně na Kořenci u Boskovic se 
koná 13. 9. 2014 v sobotu. Všechny vás srdečně na tento turnaj, jehož přípravy jsou v plném proudu, zve-
me!!! Více informací o turnaji: alice.brychtova@debra-cz.org, 773 628 299.  

samozřejmostí je i veřejný prostor, kde osloví nejširší skupinu lidí. Autorem 
fotografií je Jiří Langpaul, který vsadil převážně na potřebu navázání blízkého 
a neotřesitelného vztahu. 
 Dále připravujeme kalendář na rok 2015 a jeho tématem v tomto roč-
níku je motýl - jako symbol onemocnění EB. Oslovili jsme 12 umělců a požá-
dali je o jejich ztvárnění motýla. Oslovujeme také 12 osobností, které na foto-
grafiích spolu s umělcem motýla vytvoří. Vznikají tak velmi různorodé obrazy 
a každý z nich má silný příběh. Vážíme si zaujetí všech tvůrců pro problemati-
ku EB a těší nás, že i oni si z této práce odnášejí inspirativní zážit-
ky.   V kalendáři se můžete těšit na Terezu Voříškovou, Janu Plodkovou, Dana 
Bártu, Katku Winterovou a 

řadu dalších. Umělce pak zastupují Lukáš „Musa“ Musil, Rony Plesl, Jakub 
Polanka, Janja Prokič, Maxim Velčovský nebo Mario Wild.  

Jeden z důležitých aspektů osvěty je i účast DEBRA ČR na velkých 
akcích. Tak jako jsme byli loni neziskovým partnerem 48. ročníku Meziná-
rodního filmového festivalu Karlovy Vary, tak i letos máme příležitost pre-
zentovat naše aktivity na pomoc lidem s EB v rámci významné události. 
DEBRA ČR je jednou ze tří organizací, které se podělí o výtěžek zaslaných 
DMS během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Cyrilometodějská pouť, 
která připomene letos již 1151. výročí příchodu věrozvěstů na naše území, 
se ponese i ve znamení podpory lidí s EB.   
 

 (MH) 



 Před rokem jsme vás v DEBRA ČR Novinách informovali, že nadační fond DOBRÝ ANDĚL vzal 
pod svá křídla  vedle onkologických pacientů, také nemocné s dalšími diagnózami včetně pacientů s 
nemocí motýlích křídel do 18 let. 
 Nejen, že naše spolupráce funguje výborně, ale Dobrých andělů je již tolik, že by rádi po-
mohly ještě většímu počtu nemocných. Nabízíme tedy pomoc DOBRÉHO ANDĚLA i vám, kteří má-
te doma „motýlka“ do 18 let.  

 Kdo by měl zájem zapojit se do projektu DOBRÝ ANDĚL, může se obrátit o bližší informace, buď na pracovnici DEBRA 
ČR Anitu Gaillyovou (anita.gaillyova@debra-cz.org) nebo přímo na paní Hovorkovou z n. f. DOBRÝ ANDĚL 
(martina.hovorkova@dobryandel.cz). Případným zájemcům pak zašleme formulář žádosti, jehož součástí je doporučení 
lékaře (v případě EB dermatologa EB Centra ČR) a prohlášení o finanční situaci v rodině. Schválení žádostí i pravidla čerpání 
finanční pomoci jsou plně v kompetenci n. f. DOBRÝ ANDĚL. 
 Nadační fond DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně po-
moci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Peníze od Dobrých andělů, přijaté v jednom 
měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré 
provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.  
 Všem Dobrých andělům mnohokrát děkujeme!           (AG) 

DOBRÝ ANDĚL nabízí podporu dalším rodinám s EB  
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Občanský zákoník – změna od 1.1.2014 –  změna struktury právnických osob 

 Se začátkem roku 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník a přinesl s sebou 
celou řadu zásadních změn i pro fungování všech občanských sdružení, včetně DEBRA ČR. 
Nejpodstatnější z nich  vám zde stručně představíme. 
 
Všechna občanská sdružení se považují od 1. 1. 2014 za spolek – nejde o transformaci, ale 
o automatický přechod.  
Pro změnu stanov a názvu je dána lhůta 2 let, tak aby bylo vše v souladu s novým občan-
ským zákoníkem.  
Avšak podstatou spolků je fungující aktivní členská základna a sdružování osob se společ-
ným zájmem. Z těchto důvodů se DEBRA ČR rozhodla k transformaci na právní formu 
ústav. 

 
Co je důvodem k transformaci Spolků na jinou právní formu: 
• Nefungující členská základna 
• Neaktivní členská základna 
• Realizace tří zásadních činností DEBRA ČR (sociální služby, přímá podpora pacientů s EB, zisk z prodeje výrobků a 

služeb) 
 
      Na základě usnesení správní rady byla oslovena JUDr. Deverová (www.deverova.cz), která bude společně s ředitelkou 
Alicí Brychtovou a členy správní rady chystat veškeré podklady, které vyžaduje transformace na Ústav. O plánovaných kro-
cích jsme seznámili členy valné hromady na zasedání dne 5. 4. 2014. O průběhu příprav budete informováni. Do konce roku 
2014 bude svoláno 2. zasedání valné hromady, kde bude o transformaci jednáno a hlasováno. 

(AB)  

DEBRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

 DEBRA ČR oslavila 10 let své činnosti. Zveme všechny naše členy sdružení a uživatele 
služeb na společné hodnocení činnosti DEBRA ČR. Společné zhodnocení, zastavení se, je pro 
nás důležité pro stanovení cílů a priorit DEBRA ČR pro následující období. 
 Hodnocení bude probíhat hravou a kreativní formou pod vedením Mgr. Tomáše Nagyho 
a to v neděli 27. července na Vojtěchově u Nového Města na Moravě. Zveme srdečně i ty, 
kteří se nebudou účastnit týdenního ozdravného pobytu a chtějí se společně s ostatními vyjád-
řit k desetileté činnosti charitativní organizace DEBRA ČR. Program hodnocení bude celodenní a 
to od 10.00 cca do 16.00 hod. Pro děti bude program zvlášť pod dohledem dobrovolníků DEB-
RA ČR. Hodnocení se mohou účastnit již dospívající členi i nečleni a to od věku 15 let.  
 Ti z vás, kteří budou mít zájem účastnit se tohoto kreativního odpoledne a neplánují jet s námi na týdenní ozdravný 
pobyt na Vojtěchově, kontaktujte Ladu Dlapkovou. Pro ty, kteří se řádně přihlásí bude zajištěn oběd a večeře.   

   (AB) 

Pozvánka ke společnému setkání 
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Quinoa 
  Quinoa neboli merlík čilský pochází z Jižní Ameriky, konkrétně z And. Často je označována jako superpotravina, díky 
svým nutričním vlastnostem. Vzhledem připomíná obilovinu, ale řadí se do skupiny pseudoobilovin. Běžně se konzumují 
semena, která se podobají prosu, kuskusu nebo amarantu. Semena mívají světle žlutou, červenou nebo černou barvu.  
 

Proč superpotravina? 
 Quinoa obsahuje kvalitní zastoupení bílkovin, což je pro léčbu EB velice důležité. Oproti jiným obilovinám obsahuje 
velké množství aminokyselin lysinu, histidinu, methioninu a cysteinu. Dále quinoa obsahuje minimum lepku a proto je 
vhodná pro celiaky. Dalším benefit quinoy je vysoký obsah vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Nejhojněji zastoupeny 

vitaminy jsou thiamin-B1, riboflavin, kyselina listová, vitamin E a β-karoten. Zastoupení minerálních látek – vápník, železo, 
fosfor, draslík, měď, hořčík, mangan a zinek. Výše uvedené vitaminy a minerální látky jsou nezbytnou součástí pro hojení a 
reparaci poškození tkáně. 
 

Kulinářská příprava 
 Quinou lze připravit na sladký i na slaný způsob, záleží na chuti. Na obalech se často doporučuje semena namočit do 
teplé vody, aby se zbavila hořké chuti, za kterou mohou saponiny, látky obsažené v semenech.  
 Semena quinoy se mohou připravovat na sladko jako součást snídaňových cereálií, kaší, omelet nebo muffinů. Pří-
prava na slano je také zajímává a velice snadná. Quinoa se může podávat jako příloha, vložka do polévek nebo může být 
součástí zeleninových salátů.  
  

Na 2 porce salátu z quinoy potřebujeme:  
• 100 g quinoy 
• 150 g uzeného tofu 
• 1 ks červené papriky 
• 5 ks ředkviček 
• 10 ks cherry rajčátek 
• 1 malá plechovka kukuřice s hráškem 
• 1 ks mrkve 
• 1 ks salátové okurky 
• půl citrónu 
• bylinky: libeček, petrželová nať, petržel kadeřavá, lístek bazalky 
• sůl a pepř 
• lžíce olivového nebo řepkového oleje 

 

Postup:  
 Předem namočenou quinou dáme vařit cca na 15 – 20 min (řídíme se návodem na obalu). Mezitím si očistíme a 
nakrájíme zeleninu a bylinky. Dáme restovat na olivovém oleji plátky nařezaného tofu nebo krevetky. Po uvaření quinoy, 
smícháme se zeleninou a bylinkami. Pokapeme citrónem a olivovým olejem, osolíme, opepříme dle chuti a podáváme 
s restovaným tofu či krevetkami. 

 (HH)    

Co v kuchařce nenajdete: Salát z quinoy s restovanými plátky tofu nebo krevetkami  

HARTMANN — RICO pomáhá 

  Společnost HARTMANN — RICO je dlouholetým partnerem DEBRA ČR.  Na jejích webových stránkách se 
dočtete, že působnost společnosti lze rozdělit do tří  hlavních okruhů. HARTMANN — RICO pomáhá s péčí o rány, jejich 
léčbou, pomáhá s ošetřovatelskou péči o pacienty a pomáhá předcházet rizikům při chirurgických zákrocích v nemocnicích i 
v ambulancích. Je tu však ještě jedna oblast—pomoc pacientům s nemocí motýlích křídel. 
 I tu můžeme rozdělit do tří skupin: finanční podpora, díky které je realizován např. projekt terénní sociální služba, 
dobrovolnictví zaměstnanců na benefičním golfovém turnaji Jamka pro motýlí křídla a Výročních konferencí DEBRA ČR a v 
neposlední řadě je nezanedbatelným a velmi cenným způsobem spolupráce i poskytování věcného daru ve formě tolik po-
třebného ošetřovacího materiálu pro pacienty s EB. 
 Velmi nás těší, že i letos máme k dispozici dostatečné množství ošetřovacích materiálů od firmy HARTMANN - RICO, 
které jsou samozřejmě určeny pro vás. Na základě schválení vaší žádosti paní primářkou Bučkovou,  
může tento materiál pomáhat i vám. Jedná se mj. především o hadicové obvazy Coverflex, fixační  
obinadla Peha-Crepp různých rozměrů a krytí Atrauman. V případě vašeho zájmu napište  
prosím konkrétní požadavek na druh materiálu, velikost a počet balení  
do formuláře žádosti o zařazení do veřejné sbírky a odešlete mailem  
na adresu lada.dlapkova@debra-cz.org nebo poštou do kanceláře  
DERBA ČR. Bude-li žádost schválena, až do vyčerpání zásob vám rádi  
tento materiál poskytneme.       
                 (AG) 

Bezplatná linka DEBRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu 



V minulém čísle DEBRA ČR Novin jsme vám nabídli článek o Dni vzácných onemocnění. V dalších vydá-
ních pro vás připravujeme bližší seznámení s jednotlivými vzácnými diagnózami a se sdruženími, které jsou členy České 
asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)a které takto nemocným pomáhají podobně, jako DEBRA pomáhá lidem s EB. 
Dnes vám přiblížíme tzv. SLANÉ DĚTI. 

Kdo jsou slané děti? 
Děti s nemocí příliš slaného potu 

na první pohled nemůžete poznat. Často 
vypadají jako jejich zdraví vrstevníci. Neví-
te, že každý den potřebují intenzivní léč-
bu, ani to, že jejich nemoc - cystická fibró-
za - jim i přes možnosti dnešní medicíny 
život zkracuje. 
 

 „Polibek může být důležitější, než si mys-
líte. Ne každá pusa je sladká. Nemocní 
cystickou fibrózou mají až pětkrát slanější 
pot. To však bohužel není jediná kompli-
kace.“ 
 

Z povídání 13letého Ondry: 
Mám cystickou fibrózu. Musím několikrát denně inhalovat, abych naředil hustý hlen, který se mi tvoří v plicích. 

Inhalace trvá vždy okolo 20 minut. Pak musím dělat dechová cvičení, abych naředěný hlen vykašlal z plic. To taky nějakou 
dobu trvá. 

Když nestihnu (nebo se mi prostě nechce) inhalovat, hodně kašlu, jsem unavený, zadýchávám se a můžu rychle 
onemocnět. Vlastně se mi to neinhalování ani nevyplatí. 
Před každým jídlem si musím vzít prášky s trávicími enzymy. Kdybych to neudělal, jedl bych úplně zbytečně, bolelo by mě 
břicho a měl bych průjem. Taky toho musím sníst o hodně víc než ostatní – většina z vás by mi mohla závidět. Já ale nejsem 
moc rád. Nebaví mě pořád se cpát a úplně se mi to zprotivilo. Musím hodně jíst - dokonce i když jsem nemocný a nemám 
vůbec chuť. Mám taky hodně cvičit a sportovat. Aspoň něco je bezva. 

Často musím do nemocnice na kontroly a na spoustu vyšetření. 
Některé věcí nesmím: Třeba přijít do styku se stojatou vodou, protože v ní číhá bakterie pseudomonáda a mohla 

by přeskočit do mých plic. To bych pak musel inhalovat navíc antibiotika a taky bych musel každé 3 měsíce na 14 dní do 
nemocnice na antibiotika do žíly – abych se té bakterie zbavil. To se ale nemusí povést a musel bych tam chodit už takhle 
pořád.  

Dost špatný je, že se vůbec nesmím potkávat s nikým dalším, kdo má tuhle nemoc. Právě kvůli těm bakteriím, co 
můžeme mít v plicích. Takže vlastně neznám nikoho, kdo je na tom podobně jako já. To je škoda, protože bych si o tom rád 
s někým občas popovídal a zeptal se na spoustu věcí, co mě zajímá a co řeším i já. 
 

Co je cystická fibróza?  
Cystická fibróza (dále jen CF) je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací a trávící 

systém.  Dětem s CF se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot. Nemocní s CF potřebují intenzivní léčbu každý den po 
celý život. CF je v současnosti nevyléčitelná. 
  V České republice je diagnostikováno okolo 600 nemocných, z nichž asi 1/2 jsou dospělí. Řada nemocných se i přes 
to neléčí vůbec nebo se léčí pod chybnou diagnózou.  
  CF se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně způsobují poškození plic. V dýchacích 
cestách se nemocným tvoří hustý hlen, ve kterém se dobře usídlují bakterie nebo nečistoty. Nemocní CF mohou mít plíce 
osídleny bakteriemi specifickými pouze pro takto nemocné (pseudomonas aeruginosa, burkholderia cepacia). Na tyto bak-
terie špatně účinkují antibiotika a chronická infekce zhoršuje průběh celého onemocnění. Nemocní se nesmí vzájemně 
stýkat, aby se těmito bakteriemi nenakazili. 

Nemocní CF špatně tráví potravu, protože jim nefunguje správně slinivka břišní, vylučující trávící enzymy. Proto 
neprospívají, ačkoli hodně jedí. Enzymy lze dnes jednoduše dodávat v kapslích před jídlem. Přesto musí nemocní CF velmi 
vydatně jíst a doplňovat stravu vitamíny v tabletách. Častou komplikací je cukrovka, cirhóza jater, osteoporóza a další. 

Nemocní docházejí na pravidelné kontroly do tzv. CF centra. V těchto pracovištích spolupracuje na léčbě CF tým 
odborníků. Největší Centra pro léčbu a diagnostiku CF jsou při FN Motol a FN Brno. 

CF se vyskytuje u jednoho z 2.500 – 4.000 narozených děti. Oba rodiče nemocného dítěte jsou zdravými nosiči 
genu způsobujícího CF. Každý zhruba 27. člověk v české populaci je zdravým nosičem mutace genu pro CF. 
 

Dětem i dospělým nemocným a jejich rodinám pomáhá Klub nemocných cystickou fibrózou. Členy tohoto sdružení jsou 
rodiny s nemocným CF. Klub pomáhá dětem i dospělým s CF prostřednictvím nabídky sociálních služeb, psychologické i 
materiální/finanční podpory. Informuje laickou i odbornou veřejnost o tomto onemocnění. Patronem Klubu je Ivan Trojan. 
 

www.cfklub.cz      www.facebook.com/klubnemocnychcystickoufibrozou      (AG) 

DEBRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
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ČAVO - SAMI VZÁCNÍ, SPOLU SILNÍ: Slané děti 



DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL. 
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www.debra-cz.org 
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Dlouhodobá výluka v dopravě města Brna 

 DEBRA ČR i EB Centrum ČR se sídlem v Brně sdružují pacienty s EB z celé České republiky. Rodiny z Čech si už asi na 
vlastní kůži vyzkoušely cestu po opravované dálnici D1 a všichni víme, že rekonstrukce potrvá značnou dobu. Dorazíte-li 
však do Brna (ať už z kterékoli strany) čekají vás cestou do Dětské nemocnice FN Brno na Černopolní ulici další objížďky a 
výluky. Důvodem je rekonstrukce ulice Milady Horákové, která potrvá přibližně do konce června 2015. 
 Úplná uzavírka ulice Milady Horákové je v úseku od křižovatky s ulicí Koliště po křižovatku s ulicí Černopolní 
u Dětské nemocnice. V ostatních ulicích je dopravní obslužnost zachována, ale jsou provedeny některé dílčí změny 
v organizaci dopravy. Objízdné trasy jsou vedeny ulicemi Koliště a Cejl. Podrobnosti o veškerých změnách v dopravě a ma-

pu s objízdnými trasami najdete na webových stránkách 
města Brna www.brno.cz/doprava/ulicemiladyhorakove/ 
 Vydáte-li se do Dětské nemocnice hromadnou do-
pravou, podívejte se raději dopředu na webové stránky 
Dopravního podniku města Brna (www.dpmb.cz/#128), 
kde najdete potřebné informace. Jediným spojem, který 
jezdí přímo do zastávky Dětská nemocnice je tramvajová 
linka x3. Využít můžete i jiné varianty, jako např. příjezd 
některou z mnoha tramvají do zastávky Jugoslávská a od-
tud se vydat do Dětské nemocnice pěšky (cca 500m). 
 Pevně věříme, že veškeré opravy proběhnou ve 
stanoveném termínu a za rok se budeme-moci projet po 
zbrusu nové ulici Milady Horákové :-) 

(AG) 

Dětská nemocnice, FNB 


