Milí čtenáři,
vítáme Vás u prvního čísla DebRA ČR Novin v roce 2012. Připravili jsme pro Vás zhodnocení uplynulého roku
a informace o akcích a projektech, které plánujeme na rok letošní. V nové rubrice si budete moci přečíst
rozhovor s paní primářkou MUDr. Hanou Bučkovou, PhD. Nabídneme Vám účast v soutěži a představíme novou
nutriční terapeutku.
Příjemné čtení přeje a na setkání s Vámi v novém roce se těší
Váš tým DebRA ČR

březen č.1/2012

Nedělní odpoledne v butiku Yumi
Neděle 15. 1. 2012 byl jeden z mála mrazivých dní letošní zimy. Přestože
počasí ani trochu nelákalo k chození po městě, do Prahy se sjelo 5 slečen, klientek
o. s. DebRA, aby tu společně strávily neděli. Paní Romana Mustafa se svými
kolegyněmi z butiku Yumi se totiž rozhodla darovat dívkám s EB i jejich
maminkám a kamarádkám krásný zážitek.
Dámy z butiku Yumi v Dlouhé ulici nás pozvaly na přátelské setkání a
připravily pro nás výborné občerstvení. Děvčata si mohla butik celý „prošmejdit“ a
vyzkoušet spoustu krásných šatů, halenek a kabátků.
Pro všechny bylo velmi milé se spolu po
delší době zase vidět a popovídat si. Na závěr pak dostala
každá z pacientek oblečení, které se jí nejvíce líbilo jako
dárek!
Bylo to krásné setkání a hlavně výborný nápad
paní Mustafa, ze kterého byli všichni zúčastnění nadšeni.
Moc děkujeme také ostatním dámám, které se o nás celý
den krásně staraly. Těšíme se na další spolupráci s těmito
skvělými lidmi, kteří neváhají věnovat svůj čas a úsilí, aby
pomohli druhým.

Plán akcí na rok 2012
Zde je stručný přehled akcí, které bude DebRA ČR organizovat v roce 2012. Doufáme, že Vás zaujmou a budeme se na nich společně potkávat!

datum

akce

27. 3.

Gala večer Motýlí křídla

12. 5.

VII. ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla

22.-24. 6.

IX. výroční konference DebRA ČR

15.-21. 7.

Týdenní ozdravný pobyt

srpen

Dvoutýdenní přímořský ozdravný pobyt

13.-16. 9.

DEBRA International Conference 2012, Toronto

bude upřesněno

VIII. klinický den

více akcí v průběhu roku

Charitativní projekt 12plus12

Kapcita některých akcí je omezena, proto neváhejte, vyplňujte přihlášky a posílejte!!! ☺
Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu!
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Vyúčtování nákladů spojených s realizací projektů v roce 2011
DebRA ČR se jak víte ve svých aktivitách velmi rozrostla. Jsme velmi rádi, že se veškeré naše snahy odrážejí
ve zkvalitňování naší práce. Přikládáme Vám tabulku, ve které vidíte přehled projektů a nákladů spojených s jejich
realizací. V roce 2012 jsme vstoupili do významného projektu, který je realizován již v Kanadě - léčba EB pacientů díky
léčbě kmenovými buňkami. Děkujeme Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do získávání finančních prostředků na
realizované projekty. V roce 2012 jsou pro nás klíčové ty projekty, které vedou ke zkvalitnění života co nejvíce
z Vás - nemocných s EB.
Jsou to tyto projekty:

•
•
•
•
•
•
•

týdenní ozdravný tuzemský pobyt
dvoutýdenní přímořský ozdravný pobyt
zakoupení přístroje Qvantum - kmenové buňky
nákup ošetřovacího materiálu nemocným s EB - formáty, které nehradí pojišťovny
IX. výroční konference
projekt 12+12
informační kampaň

Náklad na
projekt

Název projektu

Odborné sociální poradenství
Terénní sociální služba

Počet rodin- Podíl rodin Podíl rodin
Počet paciených přísl., kde žije ne- kde žije neRealizační
tů, kteří vyutým
kteří využili mocný s EB mocný s EB
žili projekt
projekt
Celkem
na osobu

1 600 000

4,5

101

30

0

0

350 000

2,5

42

40

0

0

VIII.výroční konference

200 000

2

23

49

0

0

Týdenní ozdravný pobyt

100 000

6

12

16

17 460

1500 - 2500

11ti denní pobyt u moře

685 000

6

16

10

8 060

310

Ediční činnost - Noviny

25 000

1

137

120

0

0

Edukace - brožury

50 000

2

137

120

0

0

0

0

0

0

0

0

Informační kampaň EB nemoci

100 000

2

Projekt 12+12

600 000

2

Veřejná sbírka - finanční pomoc

417 000

Podpora EB Centra
Celkem

2

má pozitivní dopad pro
nemocné s EB
má pozitivní dopad pro
nemocné s EB
24

0

nákup oš. materiálu na Kožní odd., materiál na diagnsotiku EB,
labochemikálií pro Odd. lékařské genetiky FN Brno

310 000
4 437 000

ø 2,7

492

385

25520

Gala večer Motýlí křídla
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní předávání cen MOTÝLÍCH KŘÍDEL za rok 2011.
Ceny budou vyhlášeny a předány ve třech kategoriích:
• pacient s EB, rodina kde žije nemocný s EB roku 2011
• ošetřující lékař roku 2011
• partner organizace DebRA ČR roku 2011
Přijměte naše srdečné pozváni a přijďte společně s námi vzpomenout
na rok 2011, který byl pro naši organizaci velmi úspěšným.
V průběhu večera nás bude provázet Cimbal Classic Dalibora
a Kateřiny Štruncových, se kterými si zahrají i naši nemocní.

GALA VEČER MOTÝLÍCH KŘÍDEL se uskuteční 27. března v 18:00 v hotelu Slovan v Brně.
Pokud dcerka naší milé patronky Jitky Čvančarové - Čadkové dovolí, bude v této slavnostní chvíli patronka s námi.
Prosím o jmenovité potvrzení Vaší účasti do 22.3.
Těšíme se na Vás.

Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu
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VII. ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla
Dovolujeme si Vás všechny pozvat na VII. ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla, který
proběhne dne 12.května – sobota od 9:00
Pozvánka je určena Vám všem DebRákům i DebRačatům, přijďte podpořit hráče a vyzkoušet si tuto hru gentlemanů. Výtěžek z této benefiční akce bude opět věnován na činnost o.s. DebRA ČR a kofinancování projektů, které každý rok s Vámi realizujeme. Děti zde stráví příjemné dopoledne s patronkou Jitkou a dalšími pracovnicemi DebRY.
Vaše přímá účast velmi podpoří úspěšnost této tradiční benefice.

Kontaktní osoba pro více informací:
Alice Salamonová, DiS., 773 628 299,
alice.salamonova@debra-cz.org

IX. výroční konference DebRA ČR
Vážení přátelé,
DebRA ČR Vás zve na IX. výroční konferenci. Určena je všem rodinám, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s EB. Konference se uskuteční 22. – 24. června 2012 v centru Brna - Hotel Avanti.
Stěžejním programem konference bude odborný klinický blok pro pacienty s EB a jejich rodiče. Přednášet budou odborníci klinického EB Centra a další významní hosté. Seznámíte se například s novinkami v klinické péči o pacienty.
Smyslem akce je i sdružování a setkávání pacientů s EB a jejich rodin. Předávání si zkušeností a informací, které mohou vést ke zlepšení a zkvalitnění života našich uživatelů. Dobrá nálada a čas vyhrazený pro sebe vede k odpočinku a
odtrhnutí se od všedních starostí.
Dětem bude nabídnut zvláštní zábavný program.
Na konferenci dále proběhne vyhlášení vítězů nové soutěže „Má neviditelná zbraň“ a předání hodnotných cen. Pravidla soutěže naleznete v tomto vydání novin.
Předběžný program
Pátek 22.6.2012
14:30 – 15:30 • příjezd, registrace,
ubytování
16:00 – 18:00 • činnost DebRA ČR
Večeře

Sobota 23.6.2012
Dopoledne • klinický blok
• program pro děti “
Oběd
Odpoledne

Navečer
Večer

Neděle 24.6.2012
Dopoledne • odjezd domů

• program pro děti
• odborné přednášky a workshopy
• vyhlášení soutěže „Má neviditelná zbraň
• zasedání valné hromady
• volná zábava

Přesný program a informace o něm budou zaslány začátkem června e-mailem nebo poštou přihlášeným účastníkům.
I letos DebRA ČR zajišťuje a financuje ubytování, stravu a program po dobu konání konference. Zájemci o konferenci uhradí pořadateli pouze účastnický poplatek, který činní 500 Kč/1 obsazený pokoj. Jakmile obdržíme vaši závaznou přihlášku, vystavíme fakturu na účastnický poplatek (tj. například tří členná rodina ubytovaná v 1 pokoji zaplatí
500 Kč). Platby přijímáme nejpozději do 31.5.2012. V případě Vašeho zájmu o účast na IX. výroční konferenci
vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete nejpozději do 31. května 2012 na adresu:
DebRA ČR, Kožní odd. PeK, FN Brno
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.

Týden s DebRA ČR v přírodě
Taky už se těšíte na prázdniny? Pokud ano, zveme Vás abyste jeden červencový týden strávili s námi v penzionu
ve Vojtěchově vzdáleném asi 6 km od Nového Města na Moravě. Rekreační středisko se nachází za obcí uprostřed
malebných lesů. V areálu je k dispozicí vnitřní i venkovní bazén, tenisové kurty, tělocvična, venkovní krytá terasa i bar.
Procházkou přes les lze dojít k rybníku u obce Zubří.
Tým DebRA se opět postará o volnočasový program pro malé i velké účastníky zájezdu—pacienty s EB, jejich
rodiny a přátele.
Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu!

Termín pobytu: 15. - 21. 7. 2012
Informace o ceně pobytu jsou uvedeny v přiložené přihlášce.
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Starost o naše stravování opět převezme osvědčená kuchařská dvojice Maruška & Ruda. Věříme že se rádi
zúčastníte týdne odpočinku, klidu, zábavy a přátelské pohody.

S o.s. DebRA ČR k moři
I letos má o. s. DebRA ČR díky dárcům a jejich finanční podpoře možnost uspořádat přímořský ozdravný pobyt. Rádi bychom vyzkoušeli novou destinaci a vyrazili společně na písčité, sluníčkem prohřáté pláže. Věříme, že mořské klima nejen zláká, ale především významně pomůže zdravotnímu stavu nejednoho pacienta s EB.
Tento pobyt bude určen:
•
Pacientům s EB od 3 let věku
•
1 dospělému doprovodu pro každého pacienta s EB
Je nutné, aby měl každý pacient doprovod, který zabezpečí
péči a ošetřování!!!
Předběžný termín pobytu: srpen 2012
Délka pobytu: 14 dní
Místo destinace: Řecko – přesné místo destinace bude upřesněno.
Ubytování bude zajištěno v apartmánech s kuchyňkou. V dosahu
ubytování bude písčitý přístup do moře, obchod s potravinami a lékárna, restaurace.
DebRA ČR hradí a zajišťuje LETENKU A UBYTOVÁNÍ
Účastníci si sami hradí a zajišťují: STORNO POPLATEK, STRAVU, OŠETŘOVACÍ MATERIÁL, POJIŠTĚNÍ, VOLNOČASOVÝ PROGRAM.
Počet míst je omezen, výběr účastníků bude korespondovat s doporučením (indikací) paní prim. MUDr. Bučkové, Ph.D. Prosíme všechny, kteří o pobyt u moře mají zájem, o vyplnění předběžné přihlášky do 30. 4. 2012 a to jednou
z uvedených forem:
•
Poštou – DebRA ČR, Černopolní 9, 613 00 Brno
•
Naskenované/emailem: lada.dlapkova@debra-cz.org
•
Telefonicky: Lada Dlapková: 773 682 299, 532 234 318, Alice Salamonová: 773 628 299
Těšíme se na společně strávené prázdniny s vámi.
Tým DebRA ČR

O projektu 12plus12 v roce 2012
DebRA ČR v čele se svou patronkou Jitkou Čvančarovou v letošním roce chystá další ročník dobročinného a
informativního projektu 12 plus 12.
Stejně jako v minulých letech i letos chceme široké veřejnosti přiblížit problematiku EB a život s EB prostřednictvím stylizovaných fotografií významných osobností. Novinkou ovšem je, že 12 plus 12 bude plnit i funkci informační
kampaně. K tomu chceme použít nejen fotografie, které vzniknou, ale připravujeme další aktivity, o nichž Vás budeme
vždy včas informovat. Věříme, že se s chutí a aktivně do tohoto projektu v letošním roce vloží i pacienti s EB a jejich
rodiny. Těšíme se na spolupráci!
S radostí a poděkováním opakujeme skvělou spolupráci se špičkovou a vyhledávanou fotografkou Lucií Robinson,
jejíž dílem jsou fotografie z minulého ročníku. Mezi osobnostmi, které oslovujeme, nebudou chybět herci, sportovci, zpěváci a další. Ovšem konkrétní jména zatím nemůžeme zveřejnit.
Tajné ale není, že tématem letošních fotografií bude obvaz,
obvazování, potažmo ošetřování ani to, že chceme navázat
spolupráci s předním českým baletním souborem…… Myslíme, že se máme všichni na co těšit a věříme, že o projekt bude
zase o něco větší zájem….

Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu
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Léčba EB kmenovými buňkami !!
Dovolte nám představit nový projekt, do kterého DebRA ČR v tomto roce vstoupila.
Projekt se zabývá zcela novým a unikátním způsobem léčby geneticky podmíněného onemocnění epidermolysis
bullosa (EB). Kmenové buňky izolované od zdravého dárce mohou dodat tkáním pacienta s EB chybějící kolagen
typu VII, zahojit defekty kůže a vést k regeneraci postižených tkání. Jako první to v roce 2010 ukázal u 7 pacientů
s EB dr. Tolar a jeho spolupracovníci z University of Minnesota v Minneapolis ( USA). Projekt je postaven na odborné
spolupráci Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii podporovaného Evropskou unií a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy s EB Centrem ve Fakultní nemocnici Brno.
Zjednodušeně řečeno, projekt spočívá v izolaci kmenových buněk z kostní dřeně nebo z tukové tkáně zdravého
dárce, namnožení kmenových buněk ve speciálním přístroji a v jejich podání nitrožilně a lokálně do míst s nejtěžším
poškozením kožního krytu. Podle zkušeností týmu z Minneapolisu by mělo dojít k regeneraci kůže a podkožních tkání
během 1-5 měsíců.
Cílem projektu je podílet se na získání finančních prostředků na pořízení speciálního přístroje
Quantumspolečnosti CaridianBCT v ceně 162 000USD (v přepočtu přibližně 3,6 mil. Kč včetně DPH) pro pomnožení
kmenových buněk.
EB pacienti mohou těžit z nejnovějšího výzkumu v oblasti kmenových buněk a může
jim být poskytnuta nejlepší možná a dostupná léčba, neboť kmenové buňky budou připravovány týmem prof. Michálka přímo v Brně v tzv. čistých prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Kampusu Masarykovy univerzity.
Odborná garance projektu:
prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D. a prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
DebRA ČR zahrnula do finančního rozpočtu na rok 2012 i tento projekt,
na který budeme získávat finanční prostředky z více zdrojů.
a) oslovení potenciálních sponzorů (firmy, společnosti)
b) veřejná sbírka – individuální dárcovství, dárcovské SMS
O dalším vývoji projektu Vás budeme informovat průběžně na www stránkách, v dalším čísle Novin a na IX. výroční konferenci v červnu.

Mölnlycke Health Care představuje oblečení Tubifast Garments
Společnost Mölnlycke Health Care opět vychází vstříc pacientům s EB a kromě oblíbených atraumatických krycích materiálů s technologií měkkého silikonu (Mepilex®, Mepitel®) přichází na trh s řadou oblečení Tubifast Garments
s 2-Way Stretch® technologií určených pro fixaci krytí a také pro mokré a suché zábaly.
Toto oblečení je rychle a snadno použitelné
bez nutnosti pásek, špendlíků či poutek a jeho unikátní konstrukce zajišťuje kompletní svobodu pohybu. Pohodlně se nosí pod nočním úborem i běžným oděvem. Pomáhá plnohodnotně prožívat
všechny denní aktivity a přispívá také k zajištění
klidných nocí.
Pokud potřebujete, aby krytí zůstalo na
svém místě, Tubifast Garments Vám poskytne pohodlný a snadný způsob fixace. Oblečení Tubifast
Garments je vhodné pro fixaci krytí na obtížných
místech a umožňuje nošení krytí bez zaškrcení či
komprese těla a končetin.

Dodávaný sortiment:
Číslo
výrobku

Typ

Velikost

Počet kusů
v balení/

992007

tričko

6 - 24 měsíců

1/6

992008

tričko

2 - 5 let

1/6

992009

tričko

5 - 8 let

1/6

992010

tričko

8 - 11 let

1/6

992011

tričko

11 - 14 let

1/6

992012

legíny

6 - 24 měsíců

1/6

992013

legíny

2 - 5 let

1/6

992014

legíny

5 - 8 let

1/6

992015

legíny

8 - 11 let

1/6

992016

legíny

11 - 14 let

1/6

992017

ponožky

univerzální

1/6

Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu!
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Hlavní výhody oblečení Tubifast Garments:
• Ploché švy, které pomáhají předcházet podráždění citlivé pleti
• Pohodlné pro nošení pod běžné oblečení
• Zajistí úplnou svobodu pohybu
• Dokonale volný pohyb díky elastickému provedení
• K dispozici trička s dlouhými rukávy, legíny a ponožky
• Vylepšená fixace krku u triček
• Fixuje krytí na svém místě bez nutnosti použití dalších obvazů
Pro více informací se obracejte na Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova
2747/22, 130 00 Praha 3, tel.: +420 221 890 517, www.molnlycke.com nebo kancelář
DebRA, Černopolní 9, Brno 613 00, www.debra-cz.org.

Blýská se na lepší časy v ošetřování kůže postižené bulosní epidermolysou?
2DERM krém/pasta pro rizikovou a poškozenou kůži pro dospělé a děti. Výrobce: FOR LIFE spol. s r.o., Brno
V roce 2010 až 2011 po předcházejícím několikaletém vývoji ve spolupráci s předním českým dermatologem
Prof. MUDr. J. Záhejským Dr.Sc., proběhly ověřovací klinické studie výjimečné novinky „Emulzního systému 2DERM“
výrobce FOR LIFE spol. s r.o. Brno, jejíž unikátnost byla ohodnocena CS PATENTEM. Jedná se o přípravky hydrofilního základu, založeného na zcela nové technologii. Pečlivě zvolené suroviny s ohledem na jejich nízký toxikologický
profil a zcela nové technologické zpracování umožnilo vznik vynikající emulze, která na pokožce po nezbytnou dobu
vytváří „náhradní barierový systém“. Tato vlastnost má významný vliv na následnou reparaci poškozené kůže. Klinické ověřovací studie přípravků 2DERM byly provedeny na několika kožních klinikách a odděleních v ČR (FN Tomáše
Bati ve Zlíně a FN Brno, dětské kožní oddělení PeK) se zaměřením na účinek epitelizační (hojivý), zvláčňující, ochranný
a protisvědivý. Přípravky byly aplikovány pacientům s vrozenými či získanými poruchami kůže, jako např.: atopický
ekzém, periorální dermatitida, lichen ruber a v neposlední řadě i Epidermolysis bullosa.
Přínos nové emulze pro poslední zmíněné onemocnění bychom rádi popsali podrobněji.
Při ověřovacích testech u pacientů postižených bullosní epidermolysou byl prokázán zejména efekt hojivý. Přípravek 2DERM lze aplikovat na celý kožní povrch, včetně erodovaných ploch (ran). Po prvotním lehce palčivém pocitu,
jenž je individuální a odezní během několika minut po aplikaci, docházelo k postupné rychlejší epitelizaci rány. Rovněž
byl bakteriologickými testy prokázán účinek emulze na redukci nežádoucích patogenních mikroorganismů zejména
Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis a Pyogenes.
Pozorován byl rovněž významný protisvědivý a zvláčňující efekt přípravku. U pokožky ošetřené 2DERM krémem
byla velmi rychle snížena citlivost ošetřených míst.Kůže ošetřená 2DERM krémem zůstala po dobu několika hodin
vláčná, nemastná a nelepila se k oděvu. Oproti jiným externům byla u 2DERM krému prokazatelně nižší spotřeba přípravku a také se značně prodloužil interval opakované aplikace.
Na základě pozitivních výsledků ověřovacích klinických studií a doporučení prim. MUDr. H. Bučkové Ph.D.,
poskytla společnost FOR LIFE spol. s r.o., přípravky 2DERM jako doplňkovou péči k zevně podávané medikaci pacientům s EB v rámci ozdravného pobytu na Sardinii pořádaného mezinárodní organizací DEBRA. I v těchto klimaticky
náročných podmínkách byl přínos přípravků 2DERM pacienty i ošetřujícími velmi pozitivně hodnocen.
Vývojově výrobní společnost FOR LIFE spol. s r.o., si velmi váží cenných informací, které jí byly při vývoji
přípravků 2DERM poskytnuty a rovněž citlivě vnímá situaci v oblasti péče o kůži a zdraví osob s EB. Tyto informace
jsou velmi užitečné pro současný i budoucí vývoj emulzních přípravků nové generace pro zevní aplikaci.
Jako poděkování za dosavadní podporu organizaci DebRA se společnost FOR LIFE spol. s r.o., rozhodla
poskytovat osobám postiženým projevy Epidermolysis bullosa přípravky 2DERM za výrobcem dotovanou minimální cenu.
Barierový krém transparent

Běžná cena

Snížená cena pro pacienty s EB

50 ml tuba

636,- Kč

230,- Kč

200 ml tuba

1600,- Kč

510,- Kč

Pro využití této nabídky se obracejte na o.s. DebRA ČR.
www.2derm.com

www.forlifemadaga.com

Děkujeme a přejeme mnoho hezkých a klidných dnů. FOR LIFE spol. s r.o.
FOR LIFE – víme co Vaše kůže potřebuje
2DERM –péče bez rizika

Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu
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ROZHOVOR S ODBORNÍKEM
Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.
Milí čtenáři, připravili jsme pro Vám rubriku, ve které se budete prostřednictvím rozhovorů setkávat s odborníky
Klinického EB Centra. Jako první nám rozhovor poskytla paní primářka Bučková.
Kdy a proč jste se začala zajímat o diagnózu EB?
Co vás vedlo k založení EB Centra?
Závažnost a složitost nemoci (EB) mne zaujala v devadesátých letech. Poprat se s „nešvary „ tohoto záludného
onemocnění na současné vědecké úrovni byla myšlenka moje a mého manžela. Získávala jsem klinické zkušenosti,
nové informace, studovala pacienty s EB i retrospektivně, klinické nálezy a potíže pacientů jsem srovnávala se stále
dokonalejšími histologickými metodami. Koncem 20. století ve vyspělých západních státech vznikala specializovaná
EB centra. Naše EB centrum při Dětském kožním oddělení FN Brno začínalo ve čtyřlístku (dermatolog, histopatolog
(můj manžel- prof. Buček), plastický chirurg ( doc. Samohýl , prim., Vokurková) a prim. Brauner z dětské rehabilitace.
A tak jsme v roce 2001 naši společnou práci vložili pod hlavičku EB Centra.
Jak jste spokojená s vývojem centra a jeho fungováním?
Víte, najít odborníky různých specializací, kteří ve volném čase budou studovat tuto složitou problematiku,
není tak jednoduché. Jsem velmi vděčna, že naši specialisté měli v sobě velkou empatii a šli se mnou do toho- pomoct
pacientům s EB. Postupně se tým specialistů z Dětské nemocnice rozrostl na pracoviště dospělé medicíny
v Bohunicích, je nás celkem 20 specialistů, někteří objíždějí terén , jiní řeší krizové situace. Máme nově v týmu i terénní
EB sestru, která překlenuje návštěvami větší vzdálenost mezi EB centrem a působištěm pacienta. Podává mi písemné
reporty z návštěv. Udržet tým odborníků není vůbec lehké. Někdy mi připadá, že naši pacienti nebo rodiče již to považují za samozřejmost. Jsme feminizovaná profese, specialisté odcházejí plnit rodičovské povinnosti, jinam za prací.
Není jednoduché vždy najít náhradu, práce lékaře v týmu je náročná, neboť denně musí plnit běžné povinnosti na
svém pracovišti. Velký význam pro pacienty, rodiče, ale i lékaře mají EB klinické dny, kdy specialisté dopoledne 5
pacientů vyšetří, odpoledne společně nad pacienty rokují.
Cením si vstřícnosti lékařů, dobré spolupráce s DebRA ČR, která návštěvy u jednotlivých specialistů u nových
pacientů koordinuje. Jsem velmi ráda, že DebRA ČR, kterou se nám podařilo v roce 2004 založit, má štěstí na tak kvalitní, mladinké, zapálené pracovnice. Někdy je až musím brzdit v jejich nápadech a činnostech, neboť zapomínají, že
den má 24 hodin a taky na svůj soukromý život. Často své členy rodiny zatahují do činností DebRY, aby se úkoly,
ozdravné, víkendové, přímořské pobyty, informační kampaně daly zvládnout. Moc jim za vše děkuji. Stejně tak
„Nemoc motýlích křídel a DebRA měla velké štěstí na patronku, Jitku Čadek Čvančarovou. Jitka proráží ledy svým
přesvědčením pro věc, vše dělá s velkým nasazením! Jitce vděčíme za to, že se v republice ví, co je „Nemoc motýlích
křídel“. V medializaci pomohli i naši pacienti, kteří ve sdělovacích prostředích vystoupili.
Radost mám z DebRA konferencí, kde pozornost je věnována odborné,
zábavné pro děti i společenské části. Jsem členem Mezirezortní a mezioborové
komise pro vzácné diagnózy na MZ ČR . Dávají nás opakovaně za vzor. Zjišťuji,
že žádná z vzácných onemocnění nemá tak početný tým různých specialistů a
nemá tak výkonnou pacientskou organizaci, mezinárodní kontakty. A těmito
třema větami bych mohla odpovědět na položenou otázku, ano jsem spokojena a
přeji , aby tým lékařů pro pacienty s EB byl pevný, pružně se doplňoval.
Jaké pokroky vnímáte v léčbě pacientů s EB?
V prvé řadě je to komplexní péče, která předcházím vážným komplikacím a invaliditě pacientů. Se správnou diagnostikou, souvisí i správná léčba. Skvělé je, že můžeme mladým rodičům a vlastně celým rodinám, kde se EB vyskytlo a
dítě i rodiče byli vyšetřeni, nabídnout genetické poradenství, prenatální a preimplantační genetickou analýzu. Běžnou praxí se stala odborná péče v gastro-poradnách a konzultace s nutričním terapeutem. Myslím, že i naši pacienti pochopili, že
správná výživa má pozitivní vliv na hojení ran, cítí se lépe. Díky erudovaným EB sestrám si osvojili správnou techniku
ošetřování ran, která je u každého pacienta trochu jiná. Důležitá je pro pacienty pravidelná rehabilitace, konzultace u plastického chirurga, hematologa,stomatologická péče, tlumení bolesti i psychologickou péči nelze opomenout. Prostě, nedá se
říct, že by v jednom oboru, který naši pacienti potřebují, nebyl pokrok ve prospěch zlepšení projevů EB!
Ve špičkových vědeckých centrech se pracuje na opravě mutovaných genů. Jednou z možností ,jak opravit defekty
v kůži u těžkých dystrofických a junkčních forem je transplantace kmenových buněk nebo transplantace mezenchymálních
buněk, které se od dárce ve speciálním přístroji namnoží , a pak se buňky vpravují přímo do postižených míst. A pokud
seženeme dostatek peněz ( 3,5 mil Kč) na přístroj, který je schopen tyto mezenchymální buňky pro jednotlivé pacienty připravit (u prof.Michálka z Centra buněčné imunoterapie Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně), tak bychom
mohli tuto metodu ve spolupráci s Mineapolisem v našem EB centru realizovat!
Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu!
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Co byste chtěla vzkázat svým pacientům?
Obdivuji je i jejich rodiny, jak se perou se svým nelehkým osudem. To dodává síly i nám, specialistům. Vzhlížím
k nim s úctou. Mám pochopení pro některé jejich prohřešky, nebo nedůslednost. Ale jen do určité míry. Někdy je to pro
nás lékaře velmi náročné, když si pacienti nezavolají na výsledky, nekontaktují pracoviště, neinformují specialisty o
svých potížích. Neboť rada, další léčebný postup se skládá jako šachovnice, vše souvisí se vším. Není pro mne vůbec
lehké říct rodičům, s jakým onemocněním se děťátko narodilo, vědět, jakou má pacient prognózu, pokud není příznivá.
Mám radost z každého zlepšení, osobního úspěchu, pokroku, průbojnosti u svých pacientů . To pohání členy EB Centra i DebRY k tomu, aby se snažili dosáhnout pro své pacienty, kteří mají kůži křehkou jak motýlí křídla, co nejvíce.

Občanské sdružení DebRA ČR vyhlašuje kreativní soutěž!
Moje neviditelná zbraň
V křehkém těle pacienta s EB se může skrývat velká síla – neviditelná zbraň, která pomáhá dennodenně bojovat
se závažným onemocněním.
Co je tou zbraní, která pomáhá pacientům vypořádat se se svým životním údělem? Pokuste se kreativně co nejvěrněji ztvárnit sílu, která je vašim motorem, vaší neviditelnou zbraní.
Jak se do soutěže zapojit?
Vyrobte, vyfoťte, vymodelujte,
nakreslete či jinak výtvarně, nebo
hudebně zpracujte téma. Vaší fantazii a
kreativitě se meze nekladou. Hodnotit se
bude jak nápad tak i originální zpracování. Kombinaci materiálů a stylů
všeho druhu vítáme.

Kdo se může účastnit:
• dítě/dospělý pacient s eb
• rodič, sourozenec,
pečovatel, kamarád
pacienta s eb
• kdokoliv z široké veřejnosti

Nezapomeňte napsat jméno a
příjmení autora příspěvku,
adresu, telefon a věk!

Své příspěvky a výtvory můžete předkládat osobně do pátku 8. června 2012 nebo zasílat na adresu:
o. s. DebRA ČR, Černopolní 9, 613 00 Brno
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na IX. výroční konferenci o. s. DebRA ČR, která se koná
ve dnech 22. – 24. 6. 2012 v Hotelu Avanti, Brno.

Nová pracovnice DebRA ČR
Od 1. března 2012 obohatila náš tým nová nutriční terapeutka Ing. Bc. Gabriela Mrázková.
Budete se s ní setkávat nejen v kanceláři DebRA a na našich akcích, ale i v ordinaci u paní
doktorky Hlouškové. Gabriela je připravena poradit dětským i dospělým pacientům v oblasti
výživy, a pokud máte zájem, můžete posílat vyplněné jídelníčky ke zhodnocení
na gabriela.mrazkova@debra-cz.org

O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:

Kontakt na o.s. DebRA ČR:
Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Webové stránky:. www.debra-cz.org
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