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Milí čtenáři, 
doufáme, že jste úspěšně vkročili do nového roku 2013. Přejeme Vám, aby tento rok byl pro vás co nejúspěšnější, plný radosti 
a splněných přání. Doufáme, že i v tomto roce zachováte svou přízeň sdružení DebRA ČR a proto Vám přinášíme nejen infor-
mace o uplynulém období, ale především pozvánky na akce plánované o.s. DebRA ČR na rok 2013. Opět vám přinášíme roz-
hovor s jedním z odborníků Klinického EB Centra, tentokrát s plastickým chirurgem, paní primářkou MUDr. Vokurková, Ph.D.  
Těšíme se na setkávání s vámi v roce 2013! 
              Příjemné čtení přeje  
                Váš tým DebRA ČR  
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…podtitul kampaně 12 plus 12 je zavedený už dva roky. Osvětová kampaň sdružení DebRA ČR a Jitky 
Čvančarové přináší zprávu o tom, jak se ve světě cítí lidé s nemocí motýlích křídel. 
 V loňském roce vznikly fotografie na poslední chvíli, ale čekání se nám bohatě vyplatilo. Spojili 
jsme 12 významných osobností s 12 pacienty s EB, spolupracovali jsme dohromady s 25 tanečníky 
Baletu Národního divadla, mezi nimiž nechyběli ani první sólisté, již podruhé pro nás s nadšením foti-
la skvělá Lucie Robinson a šaty z obvazů přímo při focení tvořila Liběna Rochová. Nezvládli jsme koor-

dinaci s NHL, takže s naším nejlepším hokejistou jsme museli spolupráci odložit pro termínovou nejistotu, ale jinak všechny 
osobnosti vyčkaly. 
 Fotografie, které vznikly, mají za úkol představit pocity lidí s nemocí motýlích křídel. Důležitou součástí většiny foto-
grafií je obvaz, který zde značí nutnost ošetřování, pocit svázanosti. Výmluvnost některých fotografií je fascinující. 
Všechny fotografované osobnosti projevily zájem o další spolupráci, toho si nesmírně vážíme. 
 Protože se stále prodávají kalendáře a diáře na rok 2013, je předběžné hodnotit a počítat výtěžek z tohoto ročníku. 
Nově vytvořený e-shop umožnil zájemcům jednoduchý nákup, což se také velice zúročilo. Za dva a půl měsíce prodeje jsme 
získali výtěžek přesahující 550 000 Kč. Z tohoto výtěžku nehradí DebRA ČR žádné režijní náklady spojené s realizací projektu. 
Jde o čistý zisk z prodeje diářů a kalendářů, kdy 100% z prodejní částky je určeno pro pomoc lidem s EB. 
 Putovní výstava, která z fotografií vznikla, zahájila v centru Prahy. V hlavním městě se pak objevila ještě na dvou 
místech a od poloviny února už putuje zase po celé republice. DebRA měla příležitost představit svoje aktivity v rámci do-
provodného programu MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě, což jsme také využili k možnosti instalace výstavy. Do 
poloviny března bude výstava v Brně a následuje putování po českých i moravských městech a to až do července, kdy výsta-
va zakončí v Karlových Varech. 
 Zájem o výstavu i o kalendáře nám činí velkou radost a moc se těšíme na práci na dalším ročníku. Novou kolekci fo-
tografií připravujeme spolu s Jitkou Čvančarovou tematicky. Zatím nemůžeme prozradit více než to, že Vás i nás to bude 
bavit! Něco nás na letošní práci velice těšilo – úzká komunikace s Vámi. 12 pacientů se přímo zapojilo do dění kolem příprav 
12 plus 12 a to považujeme za velice přínosné. Nebudeme to tedy už měnit a brzy začneme oslovovat další tucet pacientů 
s žádostí o spolupráci na dalším ročníku. 
Své náměty a komentáře nám, prosím, stále pište na adresu: magda.hrudkova@debra-cz.org 
www.12plus12.cz                (MH) 

Jak se žije lidem, pro které je bolestivý každý dotek 



Shrnutí roku 2012 
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Rok 2013 s DebRA ČR 

  28. února Rare Diseases Day - Mezinárodní den vzácných nemocí 

  2. března 
Gala večer DebRA ČR, předávání cen Motýlích křídel,                                                                                    
představení výstavy 12plus12 v Brně 

  22. dubna EB Klinický den 

  11. května Jamka pro motýlí křídla 

  24. - 26. května Jubilejní X. výroční konference DebRA ČR 

  28. července               
- 3. srpna 

Tuzemský ozdravný pobyt 

O.s. DebRA ČR v tabulkách, číslech a datech 

Název projektu 
Náklad na 

projekt 
Realizační   

tým 

Počet           
pacientů,  

kteří využili 
projekt 

Počet rodin-
ných přísl., 
kteří využili 

projekt 

Podíl rodin 
kde žije ne-
mocný s EB 

Celkem  

Zisk 

Odborné sociální poradenství 1 200 000 4,5 94 47 0 0 

Terénní sociální služba 250 000 2,5 41 41 0 0 

VIII. výroční konference 150 000 3 20 36 10 000 0 

Týdenní ozdravný pobyt 95 000 4 13 23 20 000 0 

14ti denní pobyt u moře 395 000 3 9 7 7 000 0 

Ediční činnost - Noviny 59 000 1 129 120 0 0 

Edukace pacientů - ošetřování, 
výživa 

115 000 2 129 120 0 0 

Informační materiály o EB 150 000 1 
má pozitivní dopad  
pro nemocné s EB 

0 0 

Projekt 12+12 650 000 2 
má pozitivní dopad  
pro nemocné s EB 

0 700 000 + VS 

Podpora EB Centra  85 000 
nákup ošetřovacího materiálu na Kožní odd.  

pro hospitalizované pacienty, polohovacího lůžko                                                                             
na ambulanci Dětského kožního odd. 

0 

Celkem 3 149 000 ø 2,5 435 394 37000  

       

Přímá podpora pacientů 1 500 000 1 
25                   

(67 žádostí) 
0 0  



Slavnostní Gala večer s předáváním Cen motýlích křídel 

Jamka pro motýlí křídla 

 Dovolujeme si vás všechny pozvat na VIII. ročník 
benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla, 
který proběhne 11. května 2013. 
 Pozvánka je určena všem DebRačkám, DebRá-
kům i DebRačatům! Přijďte podpořit hráče a vyzkoušet 
si tuto hru gentlemanů. Výtěžek z celé benefiční akce 
bude opět věnován na činnost o.s. DebRA ČR a kofinan-
cování projektů, které s vámi a pro vás každý rok reali-
zujeme.  
 Pro více informací kontaktujte ředitelku organi-
zace Alici Salamonovou, DiS., 773 628 299, email: 

alice.salamonova@debra-cz.org. 

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
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 Je nám ctí vás pozvat na slavnostní předávání cen Motýlích křídel za rok 2012 v rámci Gala večera sdružení DebRA 
ČR. Jedná se o setkání pacientů s EB, ošetřujících lékařů a odborníků EB Centra, spolupracovníků a partnerů sdružení Deb-
RA ČR. Bude nám potěšením přivítat i patronkou sdru- 
žení Jitkou Čvančarovou. 
 V rámci tohoto slavnostního večera budou pře- 
dány ceny Motýlích křídel, které DebRA ČR pravidelně  
udílí ve třech kategoriích: 
 
1. Pacient / rodina roku 
2. Partner roku 
3. Ošetřující lékař roku  
 
 
 Součástí slavnostního Galavečera bude představení výstavy fotografií 12plus12 v Brně. Těšit se můžete na hudební 
vystoupení Tomáše Homuty i samotných pacientů s EB. 
 Není náhodou, že Gala večer proběhne 2. března — v těsné návaznosti na Mezinárodní den vzácných onemocnění, 
který je vyhlášen na poslední únorový den. Také nemoc motýlích křídel patří mezi 6000 onemocnění označovaných jako 
„vzácná“. Mezinárodní den vzácných onemocnění se snaží upozornit mj. na to, že trpět vzácným onemocněním, není až 
tak vzácné… 
 Stejně jako v loňském roce se setkáme v hotelu Slovan v Brně. Gala večer bude zahájen v 17:00 hodin. Občerstvení 
pro všechny účastníky setkání bude zajištěno.  Těšíme se na setkání s vámi! 

(AS) 

Konference DebRA ČR 

Vážení a milí, 
DebRA ČR Vás zve na X. výroční konferenci. Určena je všem rodinám, ve kterých žije pacient s EB. Letošní konference se 
uskuteční 24. – 26. května 2013 v centru Brna – v hotelu Slovan. 
 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. Program plánujeme obohatit školením v oblasti finanční gramotnosti. 
 
Dětem bude po celou dobu nabídnut zábavný program, na sobotní odpoledne pro ně zajistíme návštěvu kina. 
 

Předběžný program X. výroční konference: 

 
 
 

 
Přesný program a informace o něm budou zaslány začátkem května e-mailem nebo poštou přihlášeným účastníkům. 

V rámci konference proběhne také vyhlášení výsledků soutěže „Dobrý sluha, ale špatný pán“ a předání hodnotných cen. 
  

Pátek 24.5.2013 
14:30 – 15:30 • příjezd, registrace, ubytování 
16:20 – 18:00 • Informace DebRA ČR 
18:00 – 19:00 • večeře 
od 19:00          • zasedání Valné hromady 
Pro děti bude zajištěn program 

Sobota 25.5.2013 
Dopoledne     • klinický blok 
12:30 – 13:30 • oběd 
14:00 – 16:00 • školení finanční gramotnosti 
Vyhlášení soutěže 
Volná zábava 

Neděle 26.5.2013 
Po snídani odjezd domů 
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 Ozdravný pobyt 2013   aneb   Vydejte se s námi do lesů! 

 Za okny se ještě sype sníh, vy se však už můžete začít těšit na letní ozdravný pobyt s DebRA ČR. 
Letos se stejně jako loni chystáme do Vojtěchova u Nového Města na Moravě. Rekreační středisko se nachází za touto obcí 
mezi lesy. V areálu je k dispozici bazén, bar, tenisové kurty, stolní tenis, venkovní ohniště i krytá terasa s krbem. Procház-
kou přes les lze dojít k rybníku u obce Zubří. 

Termín pobytu: od 28. července do 3. srpna 2013 
 Díky finanční podpoře společnosti MoneyPolo CEO UWC Financial 
Services Ltd bude letošní pobyt pro každého pacienta s EB a jednu osobu 
jeho doprovodu zdarma. Informace o ceně pobytu pro ostatní účastníky 
naleznete v přiložené přihlášce, kterou je třeba zaslat do kanceláře Deb-
RA ČR nejpozději do 15. 6. 2013 a to buď poštou nebo emailem. 
 Společně se postaráme o zábavný a příjemný program pro malé i 
velké účastníky zájezdu - pacienty s EB, jejich rodiny a přátele. Vašim 
nápadům a iniciativě se meze nekladou     Strava a pitný režim na místě 
bude zajištěn.  
Těšíme se na všechny, kteří mají chuť strávit pohodový týden v přírodě! 

(AG) 

 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 obsazeny pokoj. Jakmile obdržíme vaši závaznou přihláš-
ku, vystavíme fakturu na účastnický poplatek (tj. například tří členná rodina ubytovaná v 1 pokoji zaplatí 500 Kč). Platby 
přijímáme nejpozději do 30. 4. 2013.   
 V případě Vašeho zájmu o účast na X. výroční konferenci vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete nejpozději 
do 15. dubna 2013 na adresu:                    DebRA ČR 
              Černopolní 9 
                   613 00 Brno 
 
Přihlášku na konferencije 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.              (LD) 

Dobrý sluha, ale špatný pán 

 Víme, jak často a rádi mnozí z vás tráví čas u počítače, na internetu, sociálních sítích nebo alespoň s mobilním tele-
fonem v ruce. Proto jsme si pro letošní soutěž zvolili téma moderních technologií, které mohou lidem s hendikepem velmi  
pomáhat. 
 

Kdo se může zapojit?  
Pacienti s EB, jejich příbuzní, přátelé a známí, ale i široká veřejnost. 
Nezapomeňte napsat jméno a příjmení autora příspěvku, adresu, telefon a věk! 
 

Jak se můžu zapojit?  
Namaluj, napiš nebo vyfoť, jak počítač, internet, telefon nebo jiné moderní technologie pomáhají  
tobě nebo tvému příbuznému či příteli v životě s handicapem. Rozhodneš-li se pro obrázek fotku,  
či jiné výtvarné dílo, doplň jej krátkým komentářem. Nápadům a fantazii se meze nekladou!  
Hodnotit se bude jak nápad tak i originální zpracování. 
 
Své příspěvky a výtvory můžete doručit poštou či osobně do kanceláře o. s. DebRA ČR,  
nebo předat v pátek 24. 5. do 16 hodin pracovnicím DebRA ČR. Do hodnocení soutěžních  
děl se budou moci zapojit všichni účastníci konference.         (AG) 

Veřejná sbírka – práva ale i povinnosti žadatele 

Veřejná sbírka je určena pro všechny pacienty s EB bez výjimky! Není omezena na formu či rozsah EB. Využijte 
možnosti žádat o to, co je pro Vás nutné, ale i o to, co by Vám usnadnilo život či udělalo radost.  

V loňském i letošním roce není nijak omezen počet podaných žádostí o čerpání z veřejné sbírky. Další „Žádost o 
zařazení do Sbírky“ je možné podat teprve po naplnění předchozího portfolia (schválení portfolia, nasbírání finančních pro-
středků a realizaci a úhradu kupní ceny, podepsání darovací smlouvy a zaslání poděkování s fotografií pacienta s EB a poří-
zenou věcí).  

Neblahým zvykem bývá otálení se zasláním podepsané darovací smlouvy a poděkování s fotem. Chci tímto při-
pomenout, že i tyto dva poslední kroky patří k ukončení jedné žádosti. Proto pokud byste chtěli žádat o další portfolio a 
chybělo by Vám poděkování či odevzdání podepsané darovací smlouvy u předchozího portfolia, nemůže být akceptována 
nová žádost dříve, než bude žádost předchozí zcela uzavřena.         
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Přímořský pobyt 2013 
I v letošním roce bychom rádi vyšli vstříc požadavkům na přímořský ozdravný pobyt. Díky úspěšnosti Veřejné sbírky si 
můžeme dovolit nabídnout pacientům individuální příspěvek na ozdravný přímořský pobyt dle vlastního výběru a zajiš-
tění. 
Pro koho je příspěvek určen? Pacient s EB + ošetřující doprovod 
Co pro to udělat?    
 Podat klasickou písemnou „Žádost o zařazení do Veřejné sbírky“. Nejpozději do 31. 5. 2013 pobyt musí být 
 uhrazen včetně storno poplatku do 31. 8. 2013 
Do jaké výše je možnost financovat z Veřejné sbírky? 

o.s. DebRA poskytne celkový příspěvek na pacienta s EB + jeden ošetřující doprovod až do výše 30 000,- Kč  
Podmínky:  

indikace přímořského pobytu lékařem (prim. MUDr. Bučkovou, Ph.D.) 
v případě těžkých dystrofických pacientů a na základě indikace lékaře je možné navýšit doprovod na 2 osoby 

 

Kontaktní osoba:    Gabriela Janíčková – gabriela.janickova@debra-cz.org, tel:  773 982 299          
  (GJ) 

sKarta 

Jedním ze stále se opakujících témat v našich médiích je téma sKaret, ani my se proto této problematice nevyhneme. 
 

 O zavedení sKaret se začalo mluvit již v první polovině roku 2011, kdy se k tomuto kontroverznímu kroku rozhodl 
tehdejší ministr práce a sociálních věci Jaromír Drábek. Zavedení bezhotovostní výplaty sociálních dávek mělo omezit jejich 
zneužívání a také ušetřit přibližně 40 milionů korun ročně na dosavadních nákladech to hlavně za provoz pokladen a výdaje 
související s výplatou v hotovosti. Sociální kartu měli příjemci dávek začít dostávat do června 2012. Ještě dnes však není 
způsob jejich využívání ani povinnost kartu převzít zcela vyjasněna. Vlna kritiky se na projekt sKaret snesla hned v úvodu a 
celá kauza se dostala až před Ústavní soud. Opoziční ČSSD dokonce usiluje o úplné zrušení sKaret. Pokusíme se vám shr-
nout, jaká je současná situace kolem sKaret. 
 

Kdo sKartu obdrží 
Všichni příjemci nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tzn: 

• rodičovského příspěvku, 

• přídavku na dítě, 

• příspěvku na bydlení, 

• podpory v nezaměstnanosti, 

• dávek v hmotné nouzi, 

• dávek pro osoby se zdravotním postižením 

• a řady dalších dávek. 

• Karta není určena pro výplaty důchodů a nemocenské. 
 

Co je nového 

• Od 1. ledna 2013 budou všechny výběry hotovosti sKartou z bankomatů České spořitelny a změny PIN k sKartě v 
bankomatech České Spořitelny zdarma. 

• S okamžitou platností mohou nevidomí a vozíčkáři vybírat hotovost z účtu k sKartě na přepážkách všech poboček 
České spořitelny zdarma. Česká spořitelna tak chce těmto lidem umožnit komfortní přístup k dávce do doby, než 
bude vytvořeno bezbariérové prostředí. 

• K dosavadním možnostem, jak přes sKartu čerpat sociální dávky, přibude v příštím roce další: držitelé sKarty budou 
moci nově využít také poštovní poukázku typu B (složenku). Tuto službu bude možné sjednat od května 2013. 

• sKarta bude sloužit jako identifikační průkazka. Používání sKarty k placení v obchodech a při výběru hotovosti z ban-
komatu nebo platbě kartou v obchodech (Cash Back) je dobrovolné. Držitel sKarty se tedy může sám rozhodnout, 
jakým způsobem bude dávky čerpat, zda bude využívat platební funkci karty, pošle si peníze na libovolný účet v ČR 
nebo využije poštovní poukázku. Od 1. ledna 2013 budou také prostředky na účtu k sKartě zákonem chráněny proti 
exekucím. 

 

Použití sKarty 
Pro platby lze sKartu využívat pouze do výše zůstatku na platebním účtu karty.Při každé transakci kartou je třeba zadat PIN. 

• Platby ve všech obchodech v ČR označených logem Maestro. 

• Výběry hotovosti z bankomatů nebo v obchodech se službou Cash Back, pokud kartou zároveň zaplatíte nákup. 

• Příkaz k úhradě - na úřadu práce nebo v bankomatu České spořitelny můžete zadat jednorázový nebo trvalý příkaz a 
nechat si tak posílat peníze na libovolný účet v ČR. 

• Dobíjení kreditu mobilního telefonu v bankomatech České spořitelny. 
 

Kartou není možné platit na internetu ani vybírat hotovost v pobočkách České spořitelny. 
Na účet ke kartě není možné posílat peníze z jiných účtů (slouží pouze pro příjem dávek a jejich čerpání).         (LD) 

DebRA ČR Noviny byly vydána díky podpoře společnosti  
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Co v kuchařce nenajdete: Banánová buchta 

• 250 g polotučného tvarohu 

• 1 vejce 

• 1 zralý banán  

• 60 g ovesných vloček 

• 60 g proteinu Protifar 

• 30 g mandlí nebo jiných ořechů 

• 30 g brusinek nebo rozinek 

• lžička prášku do pečiva 

• dle chuti navíc med, cukr či jiné sladidlo 

Zajímavosti:  

Milí kuchtíci, 
podobně jako v čísle minulém, tak i v aktuálním přinášíme další zdravý recept plný tolik potřebných bílkovin. Tentokrát se 
můžeme elegantně zbavit zralejších banánů, které už doma dlouho leží a připravit chutnou, vláčnou a zároveň zdravou 
buchtu dětem do školy. 

          Suroviny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Postup přípravy:   Nejprve zvlášť rozmixujte banán, tvaroh a vejce. Poté smíchejte suché suroviny - vločky, protein, ořechy, 
brusinky, a prášek do pečiva - vše spolu rozmixujte. Nakonec smíchejte suchou i mokrou směs, nalijte na pekáček a pečte 
při 180 stupních asi 20 minut. 
Koláč můžete podle chuti ještě dosladit. Banán i brusinky jsou celkem sladké, takže není třeba přidávat moc cukru. 

• Banán obsahuje jednoduché sacharidy, díky kterým je schopen dodat tělu velmi rychle energii. 

• Banány obsahují vlákninu, která pomáhá předcházet zácpě a podporuje pravidelnou funkci střeva. 

• Draslík a hořčík jsou nejvíce zastoupenými minerálními látkami v banánech – jsou velmi důležité pro 
správnou funkci svalů a nervového systému. 

• Zralé banány s hnědými tečkami obsahují vyšší množství tryptofanu, látky, která se v našem těle pře-
měňuje na serotonin, proto bychom měli sáhnout po banánu i ve chvíli, kdy nemáme zrovna nejlepší 
náladu. 

• Studie na amerických univerzitách prokázaly, že konzumace banánů činí děti a studenty soustředěněj-
šími, podporuje jejich koncentraci na studium.  

• Z vitamínů převažují ty ze skupiny B, které jsou důležitý pro energetický metabolismus těla.   

• Banán je možné spolu s jablkem a mrkví zařazovat do jídelníčku i nejmenším dětem.      (GJ) 

Energetické hodnoty:  

1 porce = 1/9 z celého koláče 

495 kJ 

11 g bílkovin 

10,5 g sacharidů 

4,5 g tuků 

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

BABOR – PŘÍRODNÍ NĚMECKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 
          Kosmetika Babor letos na podzim oslaví 20 let svého působení na českém trhu. Jedná se o přírodní německou profesi-
onální kosmetiku, kterou naleznete pouze v kosmetických salonech, lázních a klinikách. Jinými slovy vždy z rukou odborní-
ků. Škála pleťových i tělových produktů a ošetření je totiž velice široká a specifická. 
          V roce 2012 se výhradní distributor kosmetiky Babor pro Českou a Slovenskou republiku firma Trend cosmetics s.r.o 
rozhodl zapojit do charitativní činnosti. O. s. DebRA jsme si vybrali z několika důvodů. Za prvé jeho patronka Jitka Čvančaro-
vá je naší velice váženou a doufáme, že spokojenou, klientkou.  Právě s ní jsme konzultovali prvotní nápad, že bychom chtě-
li jako zástupci luxusní kosmetiky nějakým způsobem vyjádřit, že víme, že vrásky nemusejí být tím největším problémem 
pleti. Neboť nemoc motýlích křídel je také o pokožce, přišlo nám, že o. s. DebRA je to pravé místo, kde můžeme přispět. 

UDĚLEJTE DOBRÝ SKUTEK NEJEN PRO SVOJI PLEŤ 
           Na konci roku 2012 jsme k Babor Adventním kalendářům začali klientům dávat gumo- 
vé náramky DebRA, jejichž zakoupením jsme přispěli na o.s. DebRA ČR. Našim partnerům,  
odběratelům kosmetiky Babor (kosmetické salony, lázně a kliniky) se tento projekt velice líbil.  
Proto jsme se rozhodli, že jim jako vánoční překvapení nadělíme DebRA diáře 12plus12,  
z jejichž nákupu jde též finanční podpora na sdružení. Celkem jsme přispěli částkou 143.700,- Kč. 

BABOR A DEBRA V ROCE 2013 
          Jak jsme se již zmínili, naši klienti tuto spolupráci velice ocenili a stejně tak jejich klienti – v tomto případě se jedná o 
koncové zákazníky, kteří používají kosmetiku Babor. V roce 2013 jsme se tedy pustili do nového projektu nazvaného BABOR 
MISE 2013. Jedná se o soutěž pro koncové klienty, ve které mohou kromě produktů Babor vyhrát DebRA kalendář na rok 
2014 s přislíbeným věnováním patronky Jitky Čvančarové. Soutěž probíhá od 1. 1. 2013 a končí 31. 12. 2013. Po celý rok ke 
každému zakoupenému Babor pleťovému krému dostane klient samolepku s číslem. V lednu 2014 proběhne slosování, ve 
kterém 50 šťastných výherců získá Babor produkt a již zmiňovaný nástěnný kalendář DebRA 12plus12 na rok 2014. Z každé 
vydané samolepky půjde určitá částka na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. 
            Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s lidmi, kteří více než na sebe myslí na ty druhé a to lidé z občanského 
sdružení DebRA ČR jistě jsou. Těší nás, že máme kladné ohlasy jak od našich odběratelů, tak i od koncových klientů. Doufá-
me, že naše další spolupráce pomůže lidem s tímto vzácným onemocněním. 

Více informací na zelených linkách CZ 800 100 403, SK 0800 042 203 nebo na www.babor-cz.eu        Jana Sirotková       

Babor ví, že vrásky nemusejí být tím největším problémem pleti. A proto chceme pomáhat. 



Charita PHC v roce 2013: Myslíme na pacienty s EB 

 Mám moc ráda Petru Koudelkovou a její maminku. Setkání s nimi je vždycky minutou radosti a optimismu, i když je 
mi jasné, že ani jedna nežije svůj život v růžové zahradě. Díky sbírce na Lékárna.cz si Petra loni o kousek zlepšila svůj život 
s EB, když si pořídila speciálně upravené auto. Její radost a chuť do života nás těší. Jsme rádi, že jsme pomohli.  
 A budeme v této pomoci pokračovat. V letošním roce budou na www.lekarna.cz opět pokračovat sbírky pro pacien-
ty s EB, bude jich v průběhu prvního pololetí celkem pět. Mimochodem, počátkem jara se celková částka, která se již na 
pomoc pacientům s EB na internetové lékárně vybrala za celou dobu vzájemné spolupráce s DebRA ČR, dosáhne rovného 
milionu korun. Společnost Pears Health Cyber, která lékárnu provozuje, se snaží pomáhat DebRA i jinými než finančními 
cestami, například dobrovolnickou pomocí, také radou a vlastními kontakty. Na přelomu roku jsme se snažili podpořit pro-
dej diářů v našich lékárnách Harmonia. Ve spolupráci budeme pokračovat i v roce 2013. A rádi bychom v budoucnu přidali 
ještě podporu projektů DebRA, líbí se nám například její terénní nebo psychologické služby, za navýsost užitečnou považu-
jeme i ediční činnost. 
 Ale zpátky k Petře. Na videu projektu 12plus12 si právě s ní povídá herec Jiří Bartoška a říká krásnou větu: „Cizím 
neštěstím člověk nezmoudří. Ale myslím, že stojí za to aspoň pochopit a pomoci.“ Pears Health Cyber se o to snaží už od 
samých počátků společnosti DebRA v ČR, neboť si vážíme její práce a zároveň chceme alespoň o kousek zlepšit život pacien-
tům s touto zákeřnou nemocí. 

 Mgr. Romana Žatecká,  
 koordinátorka projektu ve společnosti  
 Pears Health Cyber, s.r.o. 

Společnost PHC v čele s panem Vladimírem 
Finsterlem spolupracuje s DebRA ČR již  
od samého začátku vzniku sdružení.  
Velmi si ceníme spolupráce s Lékárnou.cz,  
jejich finanční podpory, jež tolik pomáhá 
nemocným s EB usnadnit jejich nelehkou 
životní situaci, i osobního nasazení  
zaměstnanců firmy.  
Děkujeme! 
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 Únor tohoto roku ještě není za námi a my již nyní,  na počátku roku  DĚKUJEME partnerům, kteří podpořili 
některé projekty na rok 2013. Díky této podpoře můžeme realizovat služby a projekty, jež mají v o.s. DebRA ČR 
tradici. Naší snahou a cílem je námi nabízení služby zkvalitňovat. Děkujeme partnerům za jejich spolupráci a pod-
poru! 

  
 Společnost MONEYPOLO věnovala na začátku tohoto roku částku 215 000,-kč jež bude 
využita na týdenní ozdravný pobyt ve Vojtěchově. Díky této podpoře budou mít pacienti 
s ošetřovateli týdenní pobyt zdarma. Zbylá částka bude použita na realizaci Edukačního projek-
tu pro nemocné s EB. 
 

   Společnost ZFP GROUP věnovala částku 85 200,- Kč, která byla vybrána mezi pracovištěm 
spol. ZFP. Tato částka bude použita k zakoupení přístroje QUANTUM na klinickou studii LF MU pro 
nemocné s EB. 
 

 Nadační fond NADACE ČEZ již potřetí podpořil o.s. DebRA ČR. V roce 2013 jsem získali podporu 
ve výši 200 tisíc korun v rámci podpory regionů, které budou využity na hrazení nákladů spojených 
s terénní sociální službou. 
 

 Společnost HARTMANN RICO spolupracuje se sdružením DebRA ČR již třetím rokem.    
I v tomto roce nabídli podporu projektu terénní sociální služba, jež podpořili v roce minulém.  
I v tomto roce jsem získali podporu ve výši 100 tisíc korun. 
 

(AS) 

Poděkování partnerům 

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 



Kontakt na o.s. DebRA ČR: 

Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno IČ : 26 66 69 52
Černopolní 9, 613 00 Brno Číslo účtu : 2039957319/0800
Webové stránky:. www.debra-cz.org Bezplatná linka: 800 11 55 73

Vydalo o.s. DebRA ČR , text: Lada Dlapková, Anita Gaillyová, Magda Hrudková, Gabriela Janíčková,  
Alice Salamonová, Jana Sirotková, Romana Žatecká; editace: Anita Gaillyová, foto: archiv; náklad: 120 výtisků. 
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Máme radost, že nám rozhovor do DebRA ČR Novin poskytla paní primářka MUDr. Vokurková, Ph.D. Příjemné čtení! 

Kdy a proč jste se začala zajímat o diagnózu EB? 

Setkala jsem se s pacienty s touto vážnou diagnózou již za studií na Lékařské fakultě v Brně, protože jsem pracovala jako 
studentská vědecká síla na Klinice plastické chirurgie. Na této klinice byli pacienti léčeni již od 60. let minulého století. 

Co vás vedlo k tomu stát se členem týmu EB Centra? 

Po dvacetileté spolupráci s doc. Jiřím Samohýlem, který byl průkopníkem chirurgické léčby pacientů s EB, jsem po jeho od-
chodu do důchodu převzala i funkci člena EB týmu. 

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

Protože se setkávám s těmito lidmi již bezmála třicet roků, znám jejich individuální osudy a vnímám jejich sílu, jak se posta-
vit i velmi nepříznivému osudu, který si nevybrali. Pokud jim navíc lékař může aspoň trochu umožnit kvalitnější život, je 
tomu rád. 

Jaké pokroky a novinky v péči o pacienty s EB v plastické chirurgii vnímáte? 

Obrovský pokrok je v krycích a převazových materiálech. Ty umožnily i preventivní ošetření rukou, kdy prsty nesrůstají tak 
rychle a nejsou nutné tak časté operace. Bohužel však nemoc nadále přináší úskalí chronických defektů a jejich nežádoucí 
změny. Jen jsme posunuli jejich vznik do pozdějšího věku. 

Co byste chtěla vzkázat svým pacientům?  

Ať jsou nadále stateční a ukazují druhým sílu života. 

Nutriční poradna a gastroenterologie pro dětské pacienty s EB – novinky  

 Při Vaší další pravidelné návštěvě EB centra v Brně nezapomeňte využít konzultace v nutriční poradně. Namísto 
MUDr. Hlouškové, která na začátku letošního roku odešla na mateřskou dovolenou, bude ordinovat po předchozí domluvě 
MUDr. Petr Lokaj, nutricionista (a onkolog). Zde je oproti dřívějšku možnost nechat si napsat opakovací recept na nutriční 
doplňky – sipping (nutridrinky). V případě závažnějších problémů, které by měl řešit výhradně gastroenterolog je možno 
obracet se na prim. MUDr. Dalibora Klusáčka, taktéž po předchozí domluvě. Pro objednání prosím kontaktujte kancelář 
DebRA ČR – Gabrielu Janíčkovou.                              (GJ) 

ROZHOVOR S ODBORNÍKEM: 
Prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. 

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


