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Milí čtenáři,
jsme rádi, že jste si otevřeli DEBRA ČR Noviny, ve kterých se tentokrát dozvíte o průběhu schvalování tolik očekávané
klinické studie, která by mohla být značným přínosem pro pacienty s EB. Přečíst si můžete také vše o krásné výstavě
fotografií pacientů s nemocí motýlích křídel a jejich nejbližších, jejíž vernisáží jsme oslavili Den vzácných onemocnění
2015. Už teď se těšíme na vaše přihlášky na připravovanou konferenci a ozdravný pobyt :-)
Příjemné čtení přeje

Váš tým DEBRA ČR
Využití mesenchymálních kmenových buněk v rámci klinické studie
Projekt, do jehož realizace byla zapojena i DEBRA ČR (2012 – 2014)
DEBRA ČR poskytla nadační příspěvky ve výši 1,3 mil. Kč v letech 2012 – 2014 a to na financování přístroje
QUANTUM. Rádi bychom vás informovali, v jaké fázi se nyní nachází příprava realizace klinické studie pro pacienty
s EB.
Klinickou studii realizuje Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) – Advanced Cell Immunotherapy Unit (ACIU), pod vedením Doc. MUDr. Regina Demlové, Ph.D. a
Doc. MUDr. Dalibor Valíka, Ph.D.
Jde o zcela nový unikátní koncept v léčbě epidermolysis bullosa (EB). Výzkumná spolupráce Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) v rámci Farmakologického
ústavu LF MU – ACIU s Národním centrem pro EB pro děti, dorost a
dospělé ve Fakultní nemocnici Brno. Koncept spočívá v izolaci kmenových buněk z tukové tkáně zdravého dárce, namnožení kmenových buněk ve speciálním přístroji (QUANTUM) a v jejich podání
nitrožilně a lokálně do míst s nejtěžším poškozením kožního krytu.
Přístroj QUANTUM
•
používá automatizovaný systém na expanzi buněk od americké firmy TerumoBCT.
•
musí být umístěn pouze v čistých prostorách LF MU – ACIU.
Tento projekt je možné realizovat pouze v rámci klinického hodnocení = klinické studie, která se řídí právními předpisy nejen České republiky, ale i Evropské unie.
Jejich plné znění naleznete zde: www.sukl.cz/sukl/legislativa-ceske-republiky-1
Díky těmto směrnicím je proces přípravy, schvalování a samotné realizace velmi zdlouhavý.
Období od května 2014 do současnosti
Dle směrnic SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) proběhly studie a kontroly, které jsou potřebné k předložení
žádosti realizace klinické studie LF MU. Předkládaná dokumentace je v přípravné fázi.
Čisté prostory, kde je umístěn přístroj QUANTUM, prošly rekonstrukcí dle nových směrnic EU. V období měsíců březen – duben 2015 proběhne inspekce SÚKL. Po jejím úspěšném absolvování bude možné začít s dokončením
dokumentace, která je potřebná k předložení klinické studie na SÚKL a Etickou komici.
Na XII. Výroční konferenci DEBRA ČR Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. a Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
představí přípravy klinické studie podrobněji.
(AB)

Den za dnem, ruku v ruce
Poslední únorový den je celosvětově věnován tématice vzácných onemocnění (VO).
Letošní motto zní „Den za dnem, ruku v ruce“. Na celém světě se konají akce, které připomínají, že sama o sobě jsou vzácná onemocnění sice marginálním tématem, ale globálně některým ze vzácných onemocnění trpí až 5% populace. Proto u nás stejně jako ve světě vznikají
speciální centra pro diagnostiku, výzkum a léčbu VO. V brněnské Fakultní nemocnici je takto zaměřeno mj. Klinické
EB Centrum ČR. Proto se FN Brno ve spolupráci s DEBRA ČR připojilo k oslavám Mezinárodního dne vzácných onemocnění 2015 výstavou fotografií pacientů s nemocí motýlích křídel. Více o ní si přečtěte v následujícím článku.
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MOTÝLI V OBVAZECH
Charitativní organizace DEBRA ČR připravila v rámci svého osvětového projektu 12 plus 12 speciální kolekci fotografií pacientů s nemocí motýlích křídel. Výstava fotografií byla slavnostně zahájena 26. 2. při
příležitosti mezinárodního Dne vzácných onemocnění 2015.

S EB žijí skuteční lidé, mají skutečné potřeby
Vedle přímé péče o pacienty se DEBRA ČR věnuje i osvětě. Již pět let ve spolupráci se svou patronkou herečkou Jitkou Čvančarovou informuje DEBRA ČR o tom, jaký je život s nemocí motýlích křídel. Z důvodu nevědomosti a
neinformovanosti dokážou lidé pacientům s EB velice ublížit. Posláním celé kampaně je představit pacienty s EB jako
lidi, kteří zaslouží úctu a respekt, jako kdokoli jiný. Bezpodmínečné přijetí pacientů a jejich začlenění do společnosti
má prokazatelně pozitivní vliv nejen na ně, ale i na všechny ostatní.
Nová výstava, kterou DEBRA ČR zahájila v brněnské Dětské nemocnici na konci února, představuje 13 pacientů
s EB od batolete až po rodiče malých dětí. Život s EB není nikdy stejný, lidé s EB nejsou stejní. Nést svůj osud a vypořádat se s ním umí každý po svém. Je zde však společný jmenovatel – partner, blízký člověk, který tu vždy byl, je a
bude. Někdo o koho se mohou pacienti bez obav opřít. S kým jdou ruku v ruce, den za dnem.
Autorem portrétů, které tvoří jedinečnou výstavu, je skvělý český fotograf a kreativec Jiří Langpaul. S EB se Jiří
seznámil náhodou a rozhodl se pacienty portrétovat. „Tato výstava je o pacientech a ‚jejich‘ lidech. Nic víc. EB je
strašná, leč skutečná nemoc, kterou trpí opravdoví lidé. Chtěli jsme zachytit důležitý kousek jejich životního příběhu
- tím je jejich vztah s člověkem/partnerem, díky kterému se jim lépe daří překonávat svůj osud.“

Výstava byla zahájena v Brně
Fotografie jsou neobvykle vyhotovené na speciálním plátně z obvazů. Obvaz je pro pacienty druhá kůže. Stal
se nedílnou součástí jejich životů a v podstatě není možné si život s EB představit bez obvazových a ošetřovacích materiálů. Ty mají dvojí efekt – hojí zraněnou kůži, ale zároveň tu zdravou chrání před poraněním. Autor fotografií i způsobu reprodukce Jiří Langpaul dodává: „Uvědomil jsem si, že obvazy jsou v podstatě štítem pacientů, do té doby jsem
je vnímal pouze jako symbol této nemoci. Položili jsme si tedy otázku, zda je možné udělat z obvazů médium. Nechali
jsme tedy zhotovit speciální plátna. Ta jsou poskládána z pásů obvazů a na ně jsme pak provedli tisky.“ Unikátní technika je naprosto originální a prvotní inspirací pro použití obvazů jako média bylo Turínské plátno.
Výstava bude nyní putovat po celé ČR. Její zahájení proběhlo v kolébce péče o pacienty s EB – v Teyschlově
hale v Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno, ve čtvrtek 26. února ve 14 hodin. Události se zúčastnili významní
hosté z řad odborníků EB Centra i dlouholetých partnerů organizace DEBRA ČR.

Kdy bude výstava 12 plus 12 ve vašem městě?
Další cestu výstavy nyní připravujeme a jsme rádi, že se na nás obracíte se zájmem o to, aby se objevila i ve
vašem okolí. Rádi bychom, aby fotografie pacientů byly k vidění tam, kde takto nemocní žijí. Proto by nám pomohly vaše tipy a nápad na nějaký vhodný veřejný prostor, kam by se tato interiérová výstava hodila a kde by si našla
nové návštěvníky. Takových míst najdete jistě ve svém okolí hodně - divadla, knihovny, úřady... Informace od vás,
kteří znáte místo osobně, nám velmi pomůže. Sami už pak danou organizaci oslovíme a budeme se těšit na setkání
u výstavy! Vaše náměty můžete telefonovat či psát Magdě Hrudkové, koordinátorce projektu 12 plus 12, na telefonní číslo 604 231 063 nebo na mailovou adresu magda.hrudkova@debra-cz.org
(MH)
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Od Turínského plátna k obvazům jako zdroji informace o pacientech s EB
Rozhovor s autorem fotografií nové výstavy 12 plus 12 Jiřím Langpaulem
1. Jak jste se seznámil s problematikou EB? Čím Vás téma zaujalo?
Zmínku o nemoci motýlích křídel jsem poprvé zachytil při rozhovoru s dětskou lékařkou. K EB jsem se však
opravdu dostal až před pár lety, kdy mě oslovila Magda Hrudková s žádostí o pomoc při dokončování jednoho již běžícího projektu. Nemohu říci, že by mě ta nemoc/téma nějak konkrétně zaujalo, už od malička jsem si uvědomoval
utrpení nemocných lidí a pokoušel se pochopit, proč ti lidé trpí a kde se vůbec nemoci berou. Věřím, že se nic neděje
náhodou a proto, když se má cesta zkřížila s cestou Debry, bral jsem jako samozřejmé, že bych měl nějak přispět a
třeba nějak uplatnit zkušenosti, které jsem v životě již nabral. Nakolik se to povedlo, to musí posoudit oko diváka.
Moc držím palce.

2. Bylo focení pacientů s takto závažným onemocněním pro Vás jiné?
Ano, bylo to mnohem intenzivnější. Focení portrétů je nesmírně intimní a křehká disciplína, obzvlášť když se
vidíte s fotografovaným člověkem poprvé až při focení. Snažíte se, ve velmi krátké době, vytvořit si co nejhlubší vztah
a dostat se až k té bytosti schované někde hluboko uvnitř. Odhalit bolesti či radosti a ty pak zachytit, třeba jen ve
výrazu očí. Spousta lidí při focení hraje nejrůznější hry, protože chtějí být nějak viděni a schovávají to „pravé já“. Většinou si dlouho povídáme a pak najednou přijde pár momentů a ty se snažím zachytit. V tomto případě jsem měl
pocit, že vše bylo naruby. Oni byli tak neskutečně přítomní, i jejich bolest. Jakoby nebyl čas nic skrývat a předstírat.
To jsem ještě nikdy nezažil. Když jsem si povídal s Olinkou a ona mi vyprávěla o svých zážitcích od moře, tak jsem
nemohl několik minut fotit, protože jsem prostě brečel. Doufám, že si toho nevšimla.

3. Proč jste se rozhodl pro triptychy, co Vás vedlo k tomu, že jste portrétoval i blízké pacientů s EB?
O EB jsem se dozvěděl z médií díky Jitce Čvančarové, ale nic víc jsem nevěděl, bylo to pro mě velmi cizí téma a
jsem přesvědčen, že nejen pro mě. Navíc je společnost ze všech stran masírovaná klasickou reklamní i mediální propagandou, lidé jsou velmi skeptičtí a nedůvěřiví. Proto jsem nabídl myšlenku, že bychom mohli narovinu poodkrýt
příběhy skutečných pacientů, kterých se to hlavně týká. Všichni jsme závislí na lidech kolem, ale s EB se to má podle
mého názoru tak, že samotná povaha nemoci pacienty velmi izoluje. Jsou tak křehcí. Věřím, že poselstvím těchto
fotografií by mělo být, že bychom těmto lidem měli pomoci vyjmout je z této izolace. To, že je prezentujeme s jejich
„důležitými“ lidmi má plnit roli pomyslného mostu. Ano, jsou křehcí, ale zajímejte se a zapojte je i sebe. Dva portréty
a jedna momentka zachycující jejich vzájemnou interakci.
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4. Jak na Vás pacienti působili? Byli v něčem inspirující?
Bylo to tak opravdové, vlastně mám pocit, že oni dali mnohem víc mně, víc než jsem mohl a mohu nabídnout
já jim. Vlastně bych si přál strávit s každým delší dobu, nebylo to vůbec jednoduché focení a měli jsme tak málo času.
Ano, bylo to pro mě velkým probuzením a jsem za to vděčný.

5. Proč si myslíte, že by se měli lidé přijít na výstavu podívat?
Klíčovou roli hraje samotná technologie reprodukce triptychů. Stále jsme hledali něco, čím bychom mohli portréty podtrhnout a ještě více je propojit s tematikou a nemocnými. Nebudu zastírat, že inspirace přišla v podobě
Turínského plátna. Náhle jsem si uvědomil, že obvazy jsou v podstatě štítem pacientů, do té doby jsem je vnímal
pouze jako symbol této nemoci. Položili jsme si tedy otázku, zda je možné udělat z obvazů médium. Nechali jsme
tedy zhotovit speciální plátna. Ta jsou poskládána z pásů obvazů a na ně jsme pak provedli tisky. Zda to bude důvod
k návštěvě výstavy? Nevím. Každý si musí najít svůj důvod proč přijít, těch proč nepřijít je vždycky dost.

6. Jak byste chtěl, aby výstava pomohla? Může vůbec výstava fotografií v něčem pomoci?
Věřím, že může přiblížit ne zcela známé téma a udělat je pro normálního člověka jako jsem já uchopitelnější.
Rád bych, aby inspirovala lidi, aby se zajímali a aby se třeba před některými nepohodlnými tématy přestali schovávat.
Pokud pak někdo nedokáže aktivně pomáhat, stačí, když bude s těmito lidmi cítit upřímný soucit a to se taky počítá.
Pak výstava pomůže pacientům i návštěvníkům a víc asi už nemůžeme chtít. Hodně štěstí všem.

Autor Fotografií Jiří Langpaul je kreativním ředitelem s bohatou reklamní minulostí. Předtím než se stal zakladatelem WeAreGinger,
pracoval jako kreativní ředitel v agenturách Leo Burnett a Ogilvy &
Mather. Jeho práce byly oceněny na mnoha světových festivalech
oslavujících kreativitu a mezi jeho klienty se řadí významné světové i
české značky. Vedle reklamního života se Jiří věnuje i své celoživotní
lásce, fotografování. Kromě čistě soukromých a komerčních aktivit se
jiří zapojuje i do řady charitativních projektů.

PLÁNY NA ROK 2015 S DEBRA ČR:
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Rok 2015 s DEBRA ČR
26. února
10. - 12. dubna

10. - 12. dubna

12 plus 12: Vernisáž výstavy pacientů s EB
XII. výroční konference DEBRA ČR

10. dubna

Gala večer Motýlí křídla

14. června

Jamka pro motýlí křídla

20. - 24. července

Tuzemský ozdravný pobyt, Vojtěchov

Konference DEBRA ČR 2015

DEBRA ČR Vás srdečně zve na XII. výroční konferenci, která je určena všem rodinám, ve kterých žije pacient s EB.
Letošní konference se uskuteční ve dnech 10. – 12. dubna 2015 v hotelu Avanti v Brně - Střední 61, 602 00
Brno (www.avanti.hotel.cz).
Odborným garantem je paní primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana
Bučková, Ph.D. Akce se bude konat pod záštitou pana ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA.
První den konference zahájíme v 18 hodin Gala večerem. Hlavním tématem Gala večera zůstává již po léta
předávání cen motýlích křídel. Za rok 2014 v těchto kategoriích:
• Pacient / rodina s EB
• Pacient šířící osvětu o EB
• Ošetřující lékař
• Partner organizace
A vy nám, prosím, nezapomínejte posílat své nominace na mail alice.brychtova@debra-cz.org
Předpokládaným programem sobotního dne budou klinické bloky se zajímavými přednáškami o problematice
EB. Dětem nabídneme samostatný zábavný program. DEBRA ČR zajišťuje a financuje ubytování, stravu a program.
Zájemci o konferenci uhradí pořadateli pouze účastnický poplatek, který činní 500 Kč/1 obsazený pokoj. Platbu stačí
uhradit v den příjezdu na konferenci.
V případě Vašeho zájmu o účast na XII. výroční konferenci vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku a zašlete
nejpozději do 24. března 2015 na adresu:
DEBRA ČR, Černopolní 9, 613 00 Brno
Přihlášku je možno poslat také v elektronické podobně.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně konference se obracejte na Ladu Dlapkovou, 773 682 299, 532 234 318,
lada.dlapkova@debra-cz.org, zelená linka - zdarma každé pondělí a středu: 800 115 573.
Těšíme se na viděnou.
(LD)

20. - 24. července

Tuzemský ozdravný pobyt

Jako každoročně organizuje DEBRA ČR ozdravný pobyt pro pacienty s EB, jejich rodiny, přátelé a kamarády.
Tentokrát se bude konat v termínu od 20. 7. do 24. 7. 2015 ve Vojtěchově. Lesní zátiší Vojtěchov se nachází uprostřed lesů a spadá pod obec Lísek nedaleko Nového Města na Moravě.
I když je pobyt letos z provozních důvodů zkrácen, jistě stihneme zažít mnoho krásných společných chvil a
načerpat dobrou náladu a novou energii. Opět budeme rádi za vaše příspěvky do společného programu. Pokud vymyslíte program (hry, soutěže, výlety, výtvarné či pohybové akce apod.) pro sebe i ostatní a budete na něj potřebovat dopředu zajistit nějaký materiál a rekvizity, spojte se prosím s týmem DEBRA ČR.
Ubytování a strava po celou dobu pobytu bude zajištěna organizátory. Díky podpoře společnosti Magnus Regio, bude letošní pobyt pro pacienty s EB zdarma. Pro ostatní bude účastnický příspěvek 750 Kč na celý pobyt. Je
možné vzít s sebou dobře vychovaného pejska—vždy, prosím, uvádět přímo do přihlášky. Psi mají pobyt zdarma.
Vyplněné přihlášky, které naleznete v příloze, zasílejte na již známou adresu organizace DERBA ČR (viz předchozí článek) do 1. 6. 2015. S dotazy se obracejte na Anitu Gaillyovou e-mail: anita.gaillyova@debra-cz.org, tel.: 532
234 318, mob.: 773 692 299.
(AG)

OHLÉDNUTÍ: Veřejná sbírky v roce 2014
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DEBRA ČR organizuje veřejnou sbírku ve prospěch jednotlivých lidí žijících s EB.
Peníze z transparentního účtu jsou využívány k zakoupení pomůcek a věcí, které potřebují konkrétní pacienti
s EB. V průběhu roku 2014 podpořili firmy a individuální dárci nemocné s EB příspěvkem na veřejnou sbírku v celkové
výši 1 244 190 Kč!
Velmi si vážíme úžasné podpory a všech dárců, kteří umožnili štědrost Veřejné sbírky DEBRA ČR. Díky této
pomoci jsme v roce 2014 pomohli pacientům s EB uhradit potřebný ošetřovací materiál, ozdravné pobyty a ostatní
potřeby a pomůcky v celkové výši 985 529 Kč. První průběžné vyúčtování veřejné sbírky, které provádí každoročně
Krajský úřad Jihomoravského kraje za období od zahájení veřejné sbírky tedy 21. 10. 2013 – 22. 10. 2014, bylo schválené.
Žádosti o čerpání z veřejné sbírky DEBRA ČR můžete i nadále, vy pacienti s EB, zasílat ve stejné podobě jako
v roce 2014, tedy formou vyplněného formuláře, který je k nalezení na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.
(LD)

Život dětem pomáhá motýlkům už čtvrtý rok
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní
situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Koncem roku 2011 Život dětem, o.p.s. navázal spolupráci s DEBRA ČR, aby společně
pomáhali dětem s nemocí motýlích křídel. Jsme velmi rádi, že Život dětem stále myslí na
"motýlky" a od loňského ročníku nejen na ty malé, ale i na „dospěláky“.

Částka která je po charitativním vánočním koncertě 2014 pro pacienty s nemocí motýlích křídel
připravena činí ohromující 2 000 000 Kč !!!
Proto bychom chtěli nabídnout možnost čerpání darů od Život dětem více rodinám, kde žije pacient s EB. V
minulosti byly z těchto prostředků hrazeny ošetřovací materiály, přímořské pobyty, ale i řada dalších věcí. Čerpání
darů funguje podobně jako veřejná sbírka, kterou pořádá DEBRA ČR - není to nic složitého.
V případě vašeho zájmu o kontakt s Život dětem, o.p.s. se, prosím, obracejte na pracovnici DEBRA ČR Anitu
Gaillyovou (anita.gaillyova@debra-cz.org, tel.: 532 234 318, mob.: 773 692 299, zelená linka - zdarma každé pondělí
a středu: 800 115 573).
Rádi vám zašleme kontakt na paní Strnadovou ze Života dětem a potřebný formulář pro čerpání daru. Máte-li
již zkušenosti s čerpáním darů od Život dětem z předchozích let, můžete se na paní Strnadovou obracet přímo.
(AG)

Recepty pro motýlí křídla

Březen č. 1/ 2015

Avokádová pomazánka s řapíkatým celerem
Povídání o avokádu a řapíkatém celeru: Avokádo je plodem hruškovice amerického. Jde ovoce, které obsahuje relativně málo vody a hodně tuku. Jde o plod s vysokou nutriční hodnotou, díky obsahu kvalitních živin je výborným pomocníkem při hojení ran. Avokádo obsahuje vitamin E, B6 a vitamin C, bílkoviny, také obsahuje železo,
které je díky přítomnosti vitaminu C dobře vstřebatelné. Mastné kyseliny obsažené v avokádu pomáhají snižovat
tuky v krvi. Nebojte se zařadit avokádo do Vašeho jídelníčku, lze ho použít do salátů a pomazánek. Klidně s ním
můžete natírat pečivo místo másla nebo margarínu.
Řapíkatý celer je často opomíjenou zeleninou na našem jídelníčku, přitom jde o velice užitečný a chutný
druh zeleniny, který je možno konzumovat syrový nebo tepelně upravený. Syrovou zeleninu můžete použít do zeleninových salátů nebo do čerstvě odšťavněných ovocno-zeleninových šťáv. Při tepelné úpravě se může použít do
všech pokrmů (do polévek, zeleninových omáček, zeleninových směsí atd.). Obsah výživných látek je podobně jako
u avokáda zajímavý. Celer obsahuje vitamin – C, B1 a B2, dále obsahuje sodík, vápník, fosfor, hořčík a železo. Obě
zmíněné potraviny jsou dobrým zdrojem vlákniny, která je prospěšná pro správnou funkci střev a pomůže tedy
předejít zácpě.

Recept:
Ingredience:
• 1ks avokáda
• půl hrnku řapíkatého celeru
• 1 stroužek česneku
• ¼ cibule
• špetka soli a pepře
šťáva z limety nebo citrónu
Popis: Avokádo rozkrojíme, odstraníme pecku a vydloubeme zelenou dužninu. Dále si očistíme celer a nakrájíme ho na menší kousky.
Do mixovací misky dáme dužinu z avokáda, celer, česnek, cibuli, sůl,
pepř a vše rozmixujeme dohladka. Nakonec zakápneme limetovou
nebo citrónovou šťávou. Podáváme s pečivem.
Poznámka: Pokud nechcete použít celé avokádo, můžete recept
připravit i z půlky avokáda. V tomto případě doporučuji uschovat
půlku avokáda i s peckou, protože ta ochrání plod před z černáním.
Vhodné je tuto půlku lehce pokapat citrónem a zabalit do fólie
a uschovat v lednici.
(HH)

Výživa při dysfagických potížích
Tento a řadu dalších skvělých receptů určených pro pacienty
s polykacími problémy najdete v nové brožuře vydané DEBRA ČR. Její
autorkou je naše nutriční terapeutka, členka týmu EB Centra ČR,
Mgr. Hana Holišová.
Máte-li zájem o tuto brožurku, neváhejte se o ni přihlásit, ať
už při Vaší návštěvě v Dětské nemocnici FN Brno, nebo třeba mailem
či telefonicky a my vám ji rádi zašleme poštou. Tuto i všechny ostatní
publikace DEBRA ČR naleznete také v elektronické podobě na našem
webu www.debra-cz.org/dokumenty/#brozury
(AG)

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHAJÍ LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL:

FN Brno, Černopolní 9, Brno 613 00
IČ: 26 66 69 52
Tel.: 532 234 318
Bezplatná linka: 800 115 573—v provozu každé pondělí a středu
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