
DebRA ČR Noviny byly za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

Milí čtenáři, 
léto se chýlí ke konci a další vydání DebRA ČR Novin míří do Vašich schránek (ať už dopisních či e-mailových). Léto 
organizace DebRA ČR bylo především ve znamení ozdravných pobytů a doufáme, že Vy všichni jste načerpali z letní-
ho sluníčka mnoho sil a energie! Během následujících týdnů a měsíců bude vrcholit letošní ročník osvětové kampaně 
12+12 a my Vám přinášíme nejnovější informace o jejím průběhu. Nezapomeneme ani na rozhovor s odborníkem, kte-
rým bude tentokrát držitel Ceny motýlích křídel za rok 2011 v kategorii Ošetřující lékař roku a člen Klinického EB Cen-

tra MUDr. Milan Dastych z Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno.  

Příjemné čtení přeje  
Váš tým DebRA ČR  

Výstava 12 plus 12 doputovala do Chrudimi 

                                                                                                                        září č. 3/ 2012  

 Osvětová kampaň 12 plus 12, kterou realizuje sdruže-
ní DebRA ČR, má za sebou úspěšně druhý ročník. Jsme sice v 
polovině roku 2012, ale právě tady, v polovině roku, nám 
končí jedna z důležitých částí kampaně a to je putovní výsta-
va pro roky 2011 – 2012. Tématicky laděné fotografie zobra-
zující, jak zranitelní a křehcí jsou lidé s EB, doputovaly do 
Chrudimi, odtud do archivu a nyní budou nahrazeny foto-
grafiemi novými.  
 Do Chrudimi jsme neputovali náhodou. Má zde totiž 
své sídlo Lékárna.cz, jedna z divizí společnosti PHC, která je 

dlouholetým a velmi 
významným partnerem 
sdružení DebRA ČR. Protože máme s Lékárna.cz velmi dobré vztahy, přišel ma-
nagement s nabídkou uspořádat venkovní výstavu právě na náměstí v Chrudimi.  

Pozvánka na Valnou hromadu o.s. DebRA ČR 

 Dovolujeme si všechny vážené členy sdružení tímto pozvat na zasedání Valné hromady, které se uskuteční 
20.října 2012. Zasedání se uskuteční zde v Brně. Místo—hotel, bude upřesněn v emailové pozvánce —zatím probí-
hají jednání. Plánovaný časový rozvrh: 
• 11:00 příjezd členů do hotelu 
• 12:00 společný oběd (hradí DebRA ČR) 
• 13:30  - 16:30 ZASEDÁNÍ VH 
Zasílejte své náměty k projednání do 10.10.2012 emailem: alice.salamonova@debra-cz.org, rstycek@centrum.cz. Pro-
gram bude na základě Vašich námětů zaslán všem emailem týden před zasedáním. 

(AS) 

Úspěšná jednání se zdravotní pojišťovnou 

 Dne 6. 9. 2012  se uskutečnilo jednání  o atraumatickém krytí velkých rozměrů pro EB pacienty na  ústředí Všeo-
becné zdravotní pojišťovny ČR. Schůzky s ředitelem  Odboru léčiv a zdravotnických prostředků MUDr., JUDr. Hoň-
kem se za EB Centrum zúčastnila Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD. a za DebRA ČR ředitelka organizace Alice Sala-
monová, Dis.  
 Naše několikaleté úsilí vyústilo k získání speciálního kódu pro EB Centrum k předpisu těchto ošetřovacích 
materiálů pro těžké formy EB. Tento dlouhodobý cíl se podařilo naplnit díky podpoře a vstřícné spolupráci s Minister-
stvem zdravotnictví ČR, s panem  ministrem doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a náměstkem pro ekonomiku a zdravotní 
pojištění  Ing. Petrem Noskem, s Parlamentem ČR a panem poslancem Janem Husákem, s Ing Stanislavem Jančí-
kem,  ředitelem marketingu firmy Hartmann Rico a Mgr. Liborem Hendrychem, managerem firmy Mölnlycke Health 
Care pro Českou republiku. Všem patří velký  dík!  
 Nyní proběhnou jednání  mezi FN Brno a regionální pobočkou VZP Brno. O dalším vývoji Vás budeme infor-
movat. 

(HB) 



Byla to příležitost nejen představit fotografie, ale i komplexněji pohlédnout na problematiku EB. DebRA ČR zároveň 
slavnostně převzala šek na 300 000 Kč, které se vybraly na přímou podporu lidí s EB v rámci sbírky, která probíhá na 
portále www.lekarna.cz. 
 Po vernisáži, které se vedle patronky sdružení Jitky Čvančarové, ředitelky Alice Salamonové a dvou pacientů s 
EB Michala a Petry účastnil i zástupce Lékárna.cz Ing. Pavel Hrstka a starosta města Chrudim pan Petr Řezníček, násle-
dovala projekce reportáží o EB a pomoci lidem s EB. Beseda, která se rozproudila po projekci v kinosále Muzea Barok-
ních soch, byla velmi zajímavá a konstruktivní. Už potřetí se nám osvědčil tento způsob. Od poutavých uměleckých 
fotografií přivést zájemce k problému EB a životu, jak ho žijí lidé s nemocí motýlích křídel.  

   Je skvělé, že jsme měli možnost zorganizovat tuto akci. 
Myslíme, že jdeme správným směrem, že těmito aktivitami zís-
káváme partnery, příznivce, sympatizanty.  
Do Chrudimi by byla spletitá cesta, kdybychom zde neměli ta-
kové zázemí, jako nám poskytla Lékárna.cz. Bez této spolupráce 
bychom nemohli takovou akci zorganizovat. Těší nás zájem na-
šich partnerů a vážíme si důvěry, kterou nám dokazují tím, že 
stále spolu s námi připravují další a další způsoby podpory lidí s 
EB. Lékárna.cz spolu s celou společností PHC patří bezesporu k 
těmto aktivním partnerům a my za to velice děkujeme. 

(MH)  

Tuzemský ozdravný pobyt DebRA ČR 
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Již od soboty a především během neděle 15. července se 
do rekreačního střediska Lesní zátiší Vojtěchov, uprostřed ma-
lebných lesů Českomoravské vrchoviny, začali sjíždět uživatelé 
služeb o.s. DebRA ČR – pacienti s EB a jejich blízcí. Většina dětí 
s těžšími formami EB nemá možnost se zúčastnit běžného tábora 
se svými vrstevníky, a proto naše organizace již tradičně organi-
zuje tuzemský týdenní pobyt pro děti i dospělé.  

Letos se pobytu zúčastnilo celkem 32 uživatelů služeb 
o.s. DebRA ČR, z toho 12 pacientů s EB, dále pak 4 pracovnice 
týmů DebRA ČR a 3 kuchaři. 

  

První aukce designu přinesla úspěch i sdružení DebRA ČR 

 První česká aukce moderního designu, exkluzivního nábytku a vybavení, kterou pořádalo centrum moderního 
designu FINEZZA design ve spolupráci s designshopem konceptu LEPORELO+ přinesla úspěch nejen prodejcům, ale 
také sdružení DebRA ČR.  
   

 Aukce a doprovodného programu se zúčastnilo zhruba padesát lidí, kteří vydražili věci v celkové hodnotě 98 
tisíc korun. Mezi vydraženými položkami převládaly bytové doplňky a umělecké fotoaparáty. Nové majitele našly také 
dvě umělecká díla, která do aukce věnoval známý architekt a designér Bořek Šípek. Část výtěžku 15 tisíc korun z jejich 

prodeje putuje na podporu činnosti zúčastněného občanského sdružení DebRA ČR, 
které pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Občanské sdružení si navíc 
odneslo 10 700 korun z prodeje náramků se svým logem DebRA ČR, které si zakou-
pili hosté této akce. Poděkování patří i Aukčnímu domu Sýpka, který věnoval sdru-
žení DebRA ČR 5 tisíc Kč. 
  
 Děkujeme tímto jménem sdružení DebRA ČR všem organizátorům akce a 
panu prof. Bořku Šípkovi, který věnoval do dražby vázu pod názvem "Pohár nadě-
je", jež byl vyroben speciálně pro sdružení DebRA ČR a nese symbol nemoci motý-
lích křídel. 
 Jedná se o dílo, které má symbolizovat naději v boji s touto vzácnou nemocí. 
Červeno-bílá kombinace barev představuje právě onu citlivou kůži, také zvolení skla 
jako materiálu je symbolické – kůže nemocných je stejně jako sklo křehká a vyžaduje 
šetrnou péči a maximální opatrnost při zacházení. 

(AS) 



Léčba epidermolysis bullosa kmenovými buňkami – financování zakoupení přístroje QUANTUM 

 Jak jsme Vás již informovali v březnovém čísle DebRA ČR Novin o chystaném projektu léčby EB kmenovými 
buňkami. O této unikátní léčbě vás podrobně informoval profesor Michálek na IX. Výroční konferenci v Brně 
(červen2012). Valnou hromadou i Správní radou byla schválena spolupráce sdružení DebRA ČR a Lékařské Fakulty 
MU, jež bude realizátorem klinické studie. Cílem této spolupráce je získání finančních prostředků 
na zakoupení zařízení pro automatizovanou expanzi adherentních mezenchymálních kmenových 
buněk QUANTUM. Celková pořizovací cena zařízení QUANTUM činí: 3,6 mil. Kč. DebRA ČR 
nabídla finanční podporu ve výši: 1,8 mil. Kč. A to z důvodu, že bude klinická studie cílena na léč-
bu otevřených ran u nemocných s EB. DebRA ČR získala v tomto roce již 1 mil. Kč a to z nadačních 
fondů společností, jež podporují výhradně pořízení přístrojů ke klinickým studiím. Další zbývající 
částku 800 tisíc Kč. Má DebRA ČR rozvrženu do následujícího finančního plánu: 

400 tisíc Kč – rok 2013 
400 tisíc Kč – rok 2014 

 Opět budou tyto finance získávány ze zdrojů nadačních fondů společností, které podporují pouze tyto projekty. 
Celková finanční částka pro realizaci klinické studie činní cca 50 mil. Kč. Její realizaci financuje Lékařská fakulta MU 
v Brně s podporou Evropských fondů.  

Odbornými garanty projektu jsou prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. a prim. MUDr.Hana Bučková Ph.D. 
(AS) 
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  Tento rok stejně jako vloni se nám podařilo zorganizovat ozdravný pří- 
mořský pobyt pro pacienty s EB. Mořská voda a tamější klima mají na kůži nemocných velmi 
blahodárný vliv. Rány a puchýře se lépe hojí a pozitivní dopad přímořského pobytu pozorují 
pacienti na své kůži ještě několik měsíců po návratu. 
 Letos jsme se vypravili na pevninskou část Řecka na Olympskou riviéru do letoviska 
Nei Pori. Pod dohledem Olympských bohů jsme strávili 2 nádherné týdny plné sluníčka, 
vody a poznávání cizích krajů.  
Pobytu se zúčastnilo 9 pacientů s EB, z nichž každý si s sebou mohl vzít svého blízkého, kte-
rý o něj pečoval a pomáhal mu s jeho ošetřováním. Spolu s nimi byly na pobytu také  pracov-
nice o.s. DebRA ČR. Na druhou polovinu pobytu přijel za námi pan doktor Folber z Interní 
hematoonkologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, jeho odborné pomoci nebylo naštěstí, 
až na drobnosti, třeba. Jsme velmi rádi, že se s námi ozdravného pobytu zúčastnil a byl všem našim klientům 
k dispozici.  

 Velké poděkování patří také naší milé delegátce, která 
byla vždy po ruce a neváhala nám pomoci při řešení menších či 
větších těžkostí. 
 Ozdravný pobyt byl financován z prostředků veřejné sbír-
ky o.s. DebRA ČR. Velmi si vážíme příspěvků a děkujeme všem 
individuálních dárcům i partnerům organizace, díky nimž se 
mohl druhý ročník ozdravného přímořského pobytu uskutečnit! 
 I když nebe není nikdy bez mráčku, věříme, že všichni 
účastníci budou rádi vzpomínat na společně strávené chvíle na 
pobřeží Egejského moře! 

(AG) 

Ozdravný pobyt pod Olympem 

Na celý týden jsme se všichni proměnili ve statečné indiá-
ny kmene Debarů a ve všemožných soutěžích a kreativních aktivi-
tách jsme se zdokonalovali v dovednostech indiánského bojovníka.  

Malí i velcí se učili poznávat přírodu, nabatikovali si trič-
ka či vyrobili indiánský lapač snů. Snažení všech indiánů bylo nále-
žitě oceněno a poklad našeho kmene byl uchráněn před nájezdy 
bledých tváří. 

Věříme, že se na pobytu všem líbilo a podařilo se jim si během tohoto týdne odpočinout od všedních starostí 
a načerpat mnoho zážitků a pozitivní energie.    

 (AG) 



 Doba dovolených se sice blíží ke konci a my věříme, že i vy jste si přes léto řádně odpočinuly, načerpali nové 
síly a v pořádku se vrátili do svých domovů. Přesto se však v tomto článku k cestování ještě vrátíme. 
 Před časem se k nám od našich kolegů z organizací Debra ve světě dostala informace, že někteří nemocní s EB, 
kteří v důsledku svého onemocnění mají srostlé prsty na rukou nebo nemají otisky prstů, mívají problémy při vystavo-
vání biometrických pasů a rovněž při cestování s těmito doklady. 

 Na základě zkušeností našich zahraničních kolegů vám přinášíme následující rady pro cestování 
s biometrickými pasy a také pro cesty letadlem: 

• Při cestování s biometrickým pasem je třeba mít vždy u sebe dopis na hlavičkovém papíře nemocnice s 
vyjádřením ošetřujícího kožního lékaře, z jakého důvodů držitel pasu nemá otisky prstů. Tento dopis 
budete potřebovat již během samotného vyřizování žádosti o biometrický pas. Více informací k podávání 
žádostí o cestovní doklady naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz buď 
pod záložkou Služby pro veřejnost -> Rady a služby -> Osobní doklady, nebo na www.mvcr.cz/clanek/
cestovni-doklady-s-biometrickymi-prvky-cdbp.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D 

• Při mezinárodních letech se doporučuje mít s sebou kopie všech lékařských předpisů, zvláště na léčiva, 
která máte v příručním zavazedle včetně tekuté výživy, všech léků, mastí a krémů. Vždy si vezměte do 
příručního zavazadla zásobu ošetřovacích materiálů a tekuté výživy přinejmenším na jeden den pro případ, 
že se vaše kufry během cesty ztratí. Pokud tato léčiva nejsou v uzavřeném obalu, jako je plechovka nápoje, 
je nejlépe krémy aj. přelít na cestu do malé nádoby s obsahem do 100ml. Ujistěte se, že v příručním zava-
zedle nemáte žádné nůžky a ostré předměty.  

• Pro minimalizování problémů na letišti si s sebou vezměte také dopis od vašeho praktického lékaře ne-
bo dermatologa (opět nejlépe na hlavičkovém papíře), ve kterém bude řečeno, že cestující osoba má EB, 
dále stručný popis toho, jak vaše křehké kůže potřebuje obvazy a krémy a seznam všech typů obvazů, 
léků a krémů obsažených ve vašich zavazadlech a potřebných pro vaše zdraví. Takovýto dopis pomůže 
vysvětlit velké množství těchto produktů a dokazuje, že jsou pro osobní potřebu, nikoli na prodej. Někdy 
vám to může i pomoci vyhnout se dalším poplatkům za nadváhu zavazadla, na to však raději nespoléhejte. 

 
 Ne vždy jsou prohlídky na letištích tak přísné a věříme, že se setkáváte častěji  
se vstřícností   letištního personálu než s nepochopením. I tak doufáme, že vám naše rady budou  
k užitku. Přejeme vám šťastnou cestu, bezpečný let a mnoho krásných zážitků z cestování!  

 
(AG) 
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Co čekat od 12 plus 12 v nové sezóně 

 Je začátek září, doba, kdy podzim klepe na dveře a už kolem sebe vídáme upoutávky na 
kalendáře a diáře na následující rok. Touto dobou jsme loni dokončovali přípravy na křest kalendá-
ře projektu 12 plus 12 a slavnostní vernisáž výstavy fotografií. 
 Letos, potkávajíce poutače zvoucí ke koupi diářů a kalendářů, nechystáme ani křest ani ver-
nisáž, ale usilovně připravujeme focení nové kolekce fotografií do osvětové kampaně 12 plus 12, 
kterou již třetím rokem přináší sdružení DebRA ČR a jeho patronka Jitka Čvančarová. A děláme to 
v klidu a pohodě a vůbec se nestresujeme tím, že loni už bylo vytištěno J 
 Je to proto, že letošní koncept 12 plus 12 posunul své hranice zase o kousek dál. Už nyní 
přicházejí na kalendář ob-
jednávky, byť zatím jsme 
neodtajnili, jak bude vypa-
dat, kdo zde bude figuro-

vat. Víme, že budeme mít 2 měsíce na to, aby-
chom prodali co možná nejvíce diářů a kalendá-
řů a vydělali tak peníze pro podporu lidí 
s nemocí motýlích křídel. Ale také víme, že pu-
tovní výstava, kterou jsme loni vyzkoušeli, ský-
tá velký potenciál a na něj se chceme zaměřit 
především. 

Foto: Lucie Robinson Foto: Lucie Robinson 

Cestování s biometrickým pasem 
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 Jak už víte, fotografkou bude letos opět fenomenální Lucie Robinson, jejíž kreativita a odhodlání snad nezná 
hranic. Osobností opět bude 12 a už nyní můžeme s radostí a úctou prozradit, že se těšit můžete na našeho nejúspěšněj-
šího horolezce Radka Jaroše, modelku a herečku Pavlínu Němcovou, paní Hanu Hegerovou či stále populárnějšího 
Tomáše Kluse. Spolu s nimi budou fotografováni nejlepší sólisté Baletu Národního divadla, které osobně připraví pro 
focení umělecký šéf tohoto souboru Petr Zuska. Kostýmy a celkovou výtvarnou koncepci bude tvořit přední česká 
oděvní tvůrkyně Liběna Rochová a líčení proběhne pod taktovkou jednoho z našich nejlepších vizážistů Filipa Nováka 
z Douglas Parfumes. A nad tím vším bude ochrannou ruku držet patronka DebRA ČR Jitka Čvančarová. 

 A to přece stojí za to, abychom počkali na ten správný moment, až budou mít všichni čas a budou připraveni ze 
sebe vydat to nejlepší, aby svou prací a aktivitou pomohli lidem s nemocí motýlích křídel. 
 Protože focení proběhne ve druhé polovině října, ihned se začnou tisknout diáře a kalendáře a chystat výstava a 
to všechno se zrealizuje ještě dříve, než vyjde další číslo DebRA Novin. Pokud Vás vývoj tohoto projektu zajímá, sleduj-
te www.debra-cz.org a www.12plus12.cz a naše informace na facebooku. Přineseme zde řadu dalších zpráv, náhledy 
fotografií i už dříve avizované 12 plus 12 – vedle 12 slavných osobností představíme 12 osobností s EB. Osobností, které 
denně bojují, svůj boj nikdy nevzdávají a jejich životní příběhy jsou plné emocí, obav, radostí a popisu toho, jak se žije 
s nemocí motýlích křídel. 

          (MH) 

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM 
MUDr. Milan Dastych 

 Pro ROZHOVOR S ODBORNÍKEM jsme do tohoto čísla vybrali lékaře, který 
byl oceněn Cenou motýlích křídel jako Ošetřující lékař roku  za rok 2012, MUDr. Mila-
na Dastycha. Pan doktor je gastroenterologem Klinického EB Centra a pečuje o dospělé 
pacienty s EB na Interní gastroenterologické klinice, FN Brno v Bohunické nemocnici. 
 
 
Kdy a proč jste se začal zajímat o diagnózu EB? 
 Před  lety mě oslovila primářka Bučková, zda bych nevyšetřil několik 
pacientů s EB v nutriční ambulanci. Jednalo se o pacienty ve věku kolem 18 ti 
let, kteří  trpěli malnutricí. Tehdy jsem se poprvé setkal s EB. Viděl jsem nasaze-
ní nemocných a jejich rodin v boji s touto nemocí. Bylo patrné, že řešení nutriční 

problematiky je u pacientů s EB důležitou součástí komplexní péče, bez závislosti na věku postižených. Celá řada ne-
mocných měla také polykací potíže při zúžení  jícnu. Řešení jícnových stenóz a zlepšení stavu nutrice jsem viděl jako 
oblasti, ve kterých bych dospělým pacientům s  EB   mohl pomoci. 
 
Co vás vedlo k tomu stát se členem týmu EB Centra? 
 Viděl jsem, že v péči o pacienty je potřebná mezioborová spolupráce mnoha odborníků. Vnímal jsem, že moje 
účast jako gastroenterologa a nutricionisty v péči o dospělé pacienty by mohla být přínosná. Proto jsem s EB Centrem 

začal spolupracovat. 
 
Jaká je pro vás práce s EB pacienty? V čem je práce s nimi pro vás zajímavá? 

 Poučná. Jednak jsem rozšířil svoje vědomosti o této vzácné nemoci a jednak s pouče-
ním sleduji, jak pacienti svoji nelehkou roli  často obdivuhodně zvládají. Mnohdy mohou být 
vzorem pro ostatní nemocné s méně závažným postižením. 
 
Jaké pokroky a novinky v péči o pacienty s EB v gastroenterologii a  nutriční péči vnímáte? 
 Současná gastroenterologie disponuje celou řadou unikátních postupů a vyšetření, 
které lze  využít v řešení komplikací pacientů s EB. Jsou k dispozici tenké endoskopy umož-
ňující vyšetření jícnu, žaludku a duodena i při stenotizaci jícnu. Tyto přístroje lze využít při zajišťování vstupu do trávi-
cího traktu k enterální výživě. Endoskopicky asistované gastrostomie, gastrojejunostomie, jejunostomie jsou díky kva-
litním materiálům a propracovaným rutinním postupům bezpečné a dostupné pro pacienty s EB, kteří mají potíže s 
příjmem potravy. Dilatace jícnových stenoz balonky, prováděna častěji na rentgenologických pracovištích, je v součas-
né době efektivní a bezpečnou metodou zlepšující polykání pacientů s EB. 
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 V posledních měsících došlo v naší organizaci ke dvěma personálním změnám. K 15. červenci 2012 byla ukon-
čena Dohoda o provedení činnosti s paní Hanou Zikmundovou. Terénní sociální služba je nadále zajišťována sociální-
mi pracovnicemi a nutriční terapeutkou. 
Pracovnice v sociálních službách Anita Gaillyová je od 1. září 2012 zaměstnána na celý pracovní 
úvazek. 

 Dostupnost metabolické péče pro pacienty s EB je výhodná 
zvláště v přípravě na operační výkon a v řešení těžkých malnutricí při 
zánětlivých kožních komplikacích.  Zlepšení stavu výživy jednoznačně 
působí příznivě na procesy kožního hojení, včetně eliminace časté kožní 
infekce. Jedná se o zajištění dočasné podpůrné nebo plné parenterální 
výživy (infůze) a po zlepšení stavu výživy, nebo po operačním výkonu, 
nastavení  vhodného dlouhodobého nutričního zajištění. Dlouhodobá 
nutriční podpora většinou představuje pitný režim enterální výživy, v 
závažnějších případech podávání plné  enterální výživy do gastrostomie 
nebo jejunostomie. Součástí nutriční péče je léčba osteoporózy moderní-
mi preparáty (bisfosfonáty, stroncium ranelát) spolu s vitamínem D a vápníkem. 
 
Co byste chtěl  vzkázat svým pacientům? 
 Přeji vám mnoho vstřícnosti a solidarity u lidí, s kterými se budete setkávat při řešení komplikací spojených s 
vaší nemocí.  Váš boj s nemocí je svědectvím pro zdravé.  

(AG) 

Personální změny 


