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Vážení a milý Motýlci, podporovatelé DEBRA ČR, Vážení partneři, milá DEBRA rodino,
je mi velkou ctí vás všechny úvodem 1. čísla DEBRA Novin roku 2019 co nejsrdečněji pozdravit a popřát vám
všem, aby byl tento rok pro vás rokem přátelským ve znamení lásky a štěstí.
S organizací DEBRA ČR jdete ruku v ruce již 15. rokem. Na DEBRA
konferenci v dubnu oslavíme krásné 15té narozeniny. Naše malá
organizace, kterou založila Magda Hrudková společně s paní
primářkou Hanou Bučkovou v roce 2004, vyzrála v samostatnou a
silnou "ženu" - organizaci. Organizaci v jejíž čele a pracovním týmu
stály vždy výhradně ženy. Nyní nás čeká v tomto směru příjemná
změna. Jak jsem již avizovala v posledním čísle DEBRA novin roku
2018 - chystám se předat otěže řízení DEBRA organizace novému
členu týmu - Ing. Pavlu Melichárkovi, se kterým se budete moci
přečíst rozhovor v druhém čísle DEBRA Novin. Pavel Melichárek
nastoupil do našeho týmu k 1. 3. 2019 a bude se pozvolna zaučovat
v řízení naší malé, leč úspěšné organizace, která získala ocenění
NEZISKOVKA roku. Určitě se s vámi všemi nebudu loučit, po předání
řízení organizace zůstanu i nadále součástí DEBRA týmu a budu se
starat o projekty a fundraising.
K personálním změnám nás v tomto roce čekají další výzvy, které jsou pro nás prioritou. Rozhodly jsme se
zkvalitnit zázemí pro naše Motýlky a jejich rodiny, kteří dojíždějí do EB Centra z celé ČR. Z původní kanceláře
a malé sousedící místnosti vybudujeme útulnější Kontaktní centrum, kde bude nejen příjemné zázemí pro naše
nemocné, ale i odborné pracovníky týmu DEBRA, kteří pomáhají našim pacientům po odborné stránce.
A to: Sociální pracovnice Mgr. Pavlína Marková, nutriční specialistka Mgr. Michaela Halbrštátová a psycholožka
Mgr. Klára Dvořáková.
V tomto roce nás dále čeká 2. ročník osvětového projektu NADOTEK a další významné benefice - akce, na které
vás již nyní srdečně zveme a budeme se těšit na osobní setkání s vámi všemi - naší DEBRA rodinou.
Přeji vám příjemné čtení. V novinách naleznete podrobnější informace a pozvánky k akcím, které nás čekají
v prvním pololetí. Děkuji za váš čas, přízeň a podporu, díky které můžeme již 15. rokem pomáhat tam, kde je
třeba!!
S úctou Vaše Alice Brychtová

Vážení a milí,
Jmenuji se Pavel Melichárek a chtěl bych tímto srdečně
pozdravit čtenáře a říci něco málo o sobě.
Jsem rodilý Brňák a již řadu let je pro mne neziskový sektor
nejen zaměstnáním, ale hlavně povoláním. Pracoval jsem
v organizacích, které mají jako hlavní poslání práci s dětmi
a mládeží, mám ale také blízko k pomoci druhým. Jsem
připravený tu být pro pacienty, jejich blízké, ale i pro celý DEBRA
tým a další.
Nemoc motýlích křídel je pro mě také osobní záležitost a moc
dobře rozumím tomu, čím pacienti a jejich rodiny procházejí.
Mám tedy tu čest se od března stát naplno součástí široké
DEBRA rodiny. Obdivoval jsem dosud aktivity organizace
zpovzdálí, jsem moc rád, že toho všeho teď můžu být součástí a
těším se na to, co přijde.
(PMe)
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Staronová kontaktní místnost
Rozhodli jsme se zkvalitnit zázemí pro naše Motýlky a jejich rodiny, kteří dojíždějí do EB Centra z celé ČR.
Z původní kanceláře a malé sousedící místnosti vybudujeme útulnější Kontaktní centrum, kde bude nejen
příjemné zázemí pro naše nemocné, ale i odborné pracovníky týmu DEBRA, kteří pomáhají našim pacientům
po odborné stránce. A to: Sociální pracovnice Mgr. Pavlína Marková, nutriční specialistka Mgr. Michaela
Halbrštátová a psycholožka Mgr. Klára Dvořáková. Další pracovníci rozhodně nemizí, ale zajišťují další aktivity
s fungovaním neziskové organizace.
Jsme velice rádi, že využíváte služeb, které nabízí DEBRA ČR.
Vše zůstává na stejném místě, přímo v areálu dětské nemocnice, ovšem s malou a snad pozitivní změnou.
Budeme mít kontaktní místnosti dvě!

A jak to vypadá v praxi?
Jste objednáni na úterý do ambulance plastické chirurgie na 10:00. U této příležitosti byste rádi navštívili i nás
např. kvůli vyřízení veřejné sbírky, zařízení sociálních dávek, informacím týkajícím se pobytů, apod. Zavoláte
nebo napíšete e-mail (minimálně den dopředu) do DEBRA ČR - Mgr. Pavlíně Markové (T: 773 682 299 ,
E: pavlina.markova@debra.cz), která se s Vámi domluví na setkání v kontaktní místnosti v den, kdy budete
v EB Centru ČR.
Pokud o vaší návštěvě nebudeme dostatečně dopředu vědět, je reálné, že se nepotkáme a to by nás a věříme,
že i Vás mrzelo.
Možnost domluvy se také samozřejmě týká schůzek se všemi dalšími pracovníky DEBRA ČR.

Kdy můžete kontaktní místnost navštívit?
V pondělí od 8:30 do 16:00 bez předchozí domluvy.
V další dny tj. úterý, středa, čtvrtek po předchozí domluvě telefonicky či e-mailem.
!!!NUTNÉ SE OBJEDNAT MINIMÁLNĚ 1 DEN DOPŘEDU!!!
V tyto dny se na vás budeme těšit vždy po předchozí domluvě schůzky.
NEJSME V KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI PŘÍTOMNY VŽDY A MŮŽEME SE TAK MINOUT.

(MiH,PM)
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Akce s DEBRou a pro DEBRu, jichž můžete být součástí
Rádi bychom vám stručně představili akce, které se budou konat v letošním roce. Konference a ozdravný
pobyt patří k již tradičním akcím, kde se setkává celá "DEBRA rodina".
Další akce jsou benefičního charakteru. Některé pořádá přímo DEBRA, jiné organizují lidé zvenčí ve prospěch
naší organizace. I na těchto událostech jste srdečně vítáni!
Pokud byste měli zájem o více informací nebo se chtěli konkrétní akce účastnit, můžete se obrátit na koordinátorku benefičních aktivit Anitu Gaillyovou - anita.gaillyova@debra.cz, 773 692 299.

Kdy?
16. 3.

Kde?
Praha-Klánovice,
Fitness Klánovice

26. a 27. 3. Zlaté Hory, kino

Co?

Něco víc?

Dobročinný den

Výtěžek z lekcí pro děti i dospělé podpoří
naši organizaci. Patronem akce je Petra K.

Benefiční bazárek

Akci pořádá Klub žen Zlaté Hory, z.s.
Patronem akce je Verunka Ch.
Součástí akce je beseda o životě s nemocí
motýlích křídel. Patronem akce je Katka V.

21. 3.

Mnichovo Hradiště

Den otevřených dveří Denního
centra pro seniory JIZERA, z.s.

4. 4.

Praha,
Břevnovský klášter

Křídla Křídlům aneb když Andělé Benefiční koncert Tomáše Kluse.
pomáhají Motýlům
Patronem akce je Petra K.

13. 4.

Praha 6, OC Šestka

CLASSIC DRIVE 4

Přehlídka veteránů a sběratelských aut
se vstupným dobrovolným

Galavečer a konference DEBRA
ČR

Na výroční konferenci oslavíme 15 let
DEBRA ČR. Těšíme se na viděnou!

26. - 28. 4 Brno, Hotel Avanti
11. 5.

Hrad Roštejn

Roštejnský hodokvas

Benfiční den na hradě plný šermířů
a dobré zábavy.

26. 5.

Kořenec, Golf & Ski
Resort

DEBRA Jamka pro motýlí křídla

Tradiční benefiční golfový turnaj, kde si
i negolfisté přijdou na své.

Dyjákovice

Charity Prochy Cup

Charitativní fotbalový turnaj
s doprovodným programem,
vystoupí i Petr Bende.

Radešín,
Balónový hotel

Ozdravný pobyt pro rodiny s EB

Pohodový týden na Vysočině pro pacienty
s EB a jejich nejbližší.

22.6.

14. - 20. 7.

Cíl: urazit na kole 2222 km za 111 hodin,
30.7. - 3. 8. cesta přes celou ČR

21. 11.

Mnichovo Hradiště,
divadlo

Cyklomaraton

navštívit co nejvíce Motýlků a získat finance
na přímořské ozdravné pobyty.

Benefiční koncert Denního
centra pro seniory JIZERA, z.s.

Patronem akce je Katka V., která bude
na koncertě také účinkovat.
(AG)
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Výroční konference - oslavíme 15.narozeniny DEBRA ČR
Jen několik týdnů nás dělí od další, tentokrát XVI. Výroční konference DEBRA ČR. DEBRA konference je již
tradiční akce pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich nejbližší.
Konference se koná v Brně, v hotelu Avanti, 26. – 28. 4. 2019. Odborným garantem je paní primářka
Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
Celá konference bude odstartována Gala večerem,
v pátek od 18 hodin. V rámci Gala večera budou
předány ceny Motýlích křídel, oslavíme krásné
15. narozeniny DEBRY a těšit se také můžete na milé
hudební překvapení.
Sobotní den bude jako obvykle věnován odborným
přednáškám rozdělených do tří bloků (dva
dopoledne a jeden odpoledne). V současné době je
program stále v řešení. Věříme ovšem, že na své si
přijdou všichni.
Pro děti bude během celého sobotního dne
připraven program. Letos se nemusí nikam přesouvat, „zábava“ příjde přímo do hotelu. Je domluvené
kreativní odpoledne ve spolupráci s DDM Helceletka.
DEBRA ČR zajišťuje a financuje ubytování, stravu a program. Zájemci o konferenci uhradí pouze účastnický poplatek, který činí 500Kč/1 obsazený pokoj. Poplatek bude vybírán před Gala večerem ve foyer kongresového
sálu v 1. patře hotelu.
Jestliže jste přihlášku na konferenci ještě nezaslali a měli byste zájem se akce zúčastnit, neváhejte se ozvat.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Pavlínu Markovou, pavlina.markova@debra-cz.org, 773 682 299,
532 234 318.
Na všechny, se kterými se osobně uvidíme, se moc těšíme!
(PM)

Pozvánka na benefiční turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla
Máte rádi golf? Máte ve své rodině hráče golfu, ale vy jste jej ještě nevyzkoušeli? Máte mezi svými přáteli
hráče golfu? Chcete se golf naučit? Pak právě pro vás máme pozvánku a budeme rádi, když za námi přijedete
26. května na Kořenec Golf & Ski Resort – u Boskovic.

14. ročník charitativního golfového
turnaje DEBRA Jamka pro motýlí
křídla, se uskuteční v neděli 26. května
na golfovém hřišti v Kořenci
u Boskovic.
Výtěžek z turnaje již tradičně podpoří
lidi s nemocí motýlích křídel, kterým
DEBRA ČR již 15. rokem pomáhá prožít
co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

14. ročník jsme se rozhodli pojmout jinak. Otevřeme tento krásný turnaj i „nehráčům“, kteří s golfem teprve
začínají, popř. jej nikdy nehráli, ale chtěli by společně s rodinou přijet strávit chvíle s námi - DEBRA organizací a
jejími příznivci, patronkou Jitkou Čvančarovou a dalšími hosty, kteří s námi pomáhají tam, kde je třeba. V rámci
turnaje bude připraven program i soutěže pro „nehráče“, rodinné příslušníky aj., kteří se neúčastní přímo
turnaje.
Je zde také možnost stát se partnerem turnaje a získat tak reklamu pro vaši firmu a volná fee do hry.
Podrobnosti o turnaji a celé akci, popř. partnerství vám na vyžádání poskytne ředitelka organizace
Alice Brychtová: 773 628 299, alice.brychtova@debra.cz
(AB)
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Na letní pobyt již tradičně na Vysočinu
Čas letí jako šílený, a proto už teď, v březnu řešíme letní ozdravný pobyt s DEBROU. Místo zůstává stejné,
opět se sejdeme v Balónovém hotelu v Radešíně okr. Žďár nad Sázavou. Dopravu na místo pobytu si každá
rodina – účastník – řeší sám. Parkování je možné přímo před hotelem.
Pro většinu z Vás je to místo už známé. Budeme
ovšem rádi, pokud se k nám, alespoň na část pobytu,
připojí rodiny, které se ještě pobytu nezúčastnily.
Věříme, že i pro „nováčky“ může být ozdravný pobyt
s DEBROU přínosný. Nejen, že poznáte skvělou
komunitu rodičů, kteří pravděpodobně řeší podobné
problémy s EB jako vy, také se můžete dozvědět nové
informace od lékařů klinického EB Centra, kteří
na pobyt přijíždí, ale hlavně můžete načerpat tolik
potřebnou energii do dalších dnů. Klid a krása Vysočiny

je nepopsatelná.
A jestliže je pro Vás týden mimo domácí podmínky
prostě moc, není problém přijet jen na část pobytu. Jen
je potřeba vyplnit přiloženou přihlášku a vyznačit
datum příjezdu a odjezdu. Účastnický poplatek vám
bude poměrově zkrácen.
Termín pobytu také zůstává, opět se potkáme třetí
týden v červenci, tj. 14. – 20. 7. 2019. Zůstali jsme
věrni loňskému modelu a pobyt prodloužili až
do soboty.

Během celého pobytu bude připraven program
pro děti i dospělé. Účast na něm je zcela dobrovolná.
Samozřejmě budete mít čas ke společnému sdílení,
relaxaci. Během pobytu můžete využít přítomnost
jednotlivých odborníků z DEBRY tak z řad lékařů klinického EB Centra. Celkové téma je prozatím v řešení,
máme totiž hned několik hodně silných kandidátů a
spoustu nápadů. O tématu budete informování
v červnových DEBRA novinách.
Balónový hotel umožňuje i pobyt s pejskem.
Poplatek za něj je 200 Kč/ celý pobyt. Tento poplatek
si hradí účastníci sami na recepci hotelu. Jestliže
s sebou chcete vzít svého čtyřnohého přítele, napište
tuto informaci i do přihlášky, abychom mohli ostatní
účastníky s touto situací obeznámit. Pokud by
přihlášený pejsek některému z účastníků vadil,
budeme respektovat přání účastníků.
Po celou dobu pobytu DEBRA ČR zajistí ubytování
a stravu. Začneme nedělní večeří a skončíme sobotní
snídaní. Strava bude přizpůsobena potřebám osob
s EB a tvořit ji bude naše nutriční specialistka Michaela
Halbrštátová. Věříme, že si všichni přijdete na své a

bude Vám chutnat! Pokud máte malé děti, vyznačte,
prosím, do přihlášky, zda pro ně jídlo máte vlastní
nebo zajistit poloviční porci společného jídla. Do
přihlášek také vepište alergie popř. omezení ve stravě.
Cena pobytu pro všechny účastníky starší 3 let je
800 Kč na celý pobyt. Děti do 3 let mají pobyt
zdarma.
Přihláška k pobytu je součástí těchto novin
především pro ty, kteří preferují papírovou formu
přihlášky a také pro ty, kteří už nyní vědí, že s námi
pojedou. Znovu budou přihlášky odeslány e-mailem
během jarních měsíců. Své přihlášky si můžeme předat
osobně na konferenci nebo v kontaktní místnosti DEBRA ČR při vaší návštěvě specialistů klinického EB Centra. Dále je možné přihlášky zasílat poštou nebo
e-mailem do 16. června 2019 na adresu DEBRA ČR,
Černopolní 9, 613 00 Brno.
S případnými dotazy se obracejte na
Pavlínu Markovou,
e-mail: pavlina.markova@debra.cz; tel. 773 682 299,
532 234 318.
(PM)
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Oblečení, které uleví
Omezuje pocení a pomáhá regulovat teplotu těla. Když je horko, chladí. Když je zima, hřeje. Takový je funkční materiál s bavlnou Outlast®. Někteří s vás už měli možnost ho vyzkoušet a nás těší pozitivní reakce.

Outlast® původně vznikl pro vesmír, na přání NASA,
která hledala něco, co by pomohlo kosmonautům
zvládat velké teplotní výkyvy ve vesmíru. A Outlast® se
skutečně do vesmíru podíval jako součást rukavic
kosmonautů. Začalo se uvažovat o jeho dalším
využitím a v roce 2007 získalo licenci na jeho
používání
výrobní
družstvo
invalidů
DITA
z jihočeského Tábora. Prvně ho použila do fusaků pro
miminka, v roce 2009 pak v DITĚ vznikla značka Little
Angel® a kolekce postupně zahrnovala kromě
vybavení kočárků a postýlek i oblečení.
Outlast® oblečení je díky svým vlastnostem vhodné
pro citlivou, svědivou a ekzematickou pokožku. Proto,
když se tým značky rozhodoval, koho by svou činností

mohl podpořit, byla pro něj organizace DEBRA jasnou
volbou. Díky DEBŘE se toto termoregulační oblečení
dostalo mezi vás a my si ověřili, že funguje.
Že nedráždí. Že uleví.
Všechny výrobky se šijí v České republice a na jejich
vzniku se podílejí také lidé zdravotně znevýhodnění,
kteří tvoří více než polovinu zaměstnanců výrobního
družstva.
Little Angel® věnuje organizaci DEBRA část z výtěžku
z prodeje určitých produktů, účastní se každoroční
konference, v létě minulého roku dokonce v Táboře
zorganizovala dobročinnou procházku pro DEBRU,
jejíž výtěžek si byly v Táboře osobně převzít
zástupkyně organizace.

Chtěli byste oblečení z materiálu Outlast® vyzkoušet také?
Little Angel® má pro vás kód na 10 % slevu.
Platí do 31. května 2019 při nákupu výrobků na eshopu www.littleangel.cz.
Stačí zadat slevový kód: Debra2019.
(DITA)

Správní rada DEBRA ČR má nového člena

Od února 2019 jsme přivítali do správní rady DEBRA ČR, z.ú.
nového člena: Mgr. Annu Mrázovou.
Paní Mrázová nám bude napomáhat v komunikaci s veřejností a
médii, se kterými má díky své profesi bohaté zkušenosti. Dříve
působila jako tisková mluvčí FN Brno, nyní PR pracovník na volné
noze.
(AB)
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Veřejná sbírka v roce 2018
Pátým rokem má organizace DEBRA ČR osvědčení pro konání veřejné sbírky na dobu neurčitou. Krajský úřad
Jihomoravského kraje (dle zákona 117/2001Sb.) nás osvědčuje k shromažďování dobrovolných finančních
prostředků na přímou i nepřímou podporu lidí s EB. Především se jedná o úhradu věcí a služeb, které vedou
ke zkvalitnění života lidí s EB.
Do této kategorie zcela bezpochyby patří výdaje na
ošetřovací materiál, zdravotní pomůcky, podpora zdraví pacientů s EB, platby za individuální ozdravné pobyty nebo služby psychologa. Na tyto výdaje bylo vynaloženo 1 241 068,72 Kč, což tvoří přes 70% z celkových
výdajů.
Další účel, pro který můžeme peníze z transparentního
účtu čerpat, je finanční a materiální podpora klinického EB Centra. Jsme velmi rádi, že spojení mezi Klinickým EB Centrem a organizací DEBRA tak skvěle funguje. A jsme také velmi vděčni, za každodenní obětavou
práci lékařů EB Centra ve prospěch pacientů s nemocí
motýlích křídel.
Celkem jsme přijali 140 žádosti o čerpání z prostředků
veřejné sbírky. Podpořili jsme jich 139, 1 žádost byla
zamítnuta.
Příspěvky na účet veřejné sbírky a celkový finanční tok
můžete sledovat na webových stránkách Raiffeisenbank. Za loňský rok se podařilo shromáždit nádherné 2.662.770,70 Kč. Za tuto štědrost děkujeme všem

dárcům – jednotlivcům, firmám, jednorázovým i dlouholetým podporovatelům.
Veřejná sbírka každý rok prochází kontrolou u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Rok 2018 nebyl výjimkou a my můžeme hrdě oznámit, že naše veřejná sbírka byla shledána jako přehledná a průkazná, tedy bez
nápravných opatření.
Aby mohl klient DEBRA ČR čerpat z prostředků veřejné
sbírky je zapotřebí vyplnit jednoduchou žádost. Tento
formulář si můžete stáhnout na našich webových
stránkách v sekci Dokumenty. Je možné jej také zaslat
mailem nebo si ho osobně vyzvednout v kanceláři DEBRA ČR. Pokud byste potřebovali poradit s vyplněním,
nebo se jen chtěli poradit, neváhejte se ozvat koordinátorce veřejné sbírky Pavlíně Markové (773 682 299,
pavlina.markova@debra.cz). Žádost je posuzována
schvalovací komisí. Členem komise je vždy paní primářka Bučková, ředitel/ka organizace DEBRA ČR, koordinátorka veřejné sbírky a Mgr. Michaela Halbrštátová.
(PM)
VÝDAJE VEŘEJNÉ SBÍRKY uskutečněné 1. 1. - 31. 12. 2018
částka v Kč
počet žádostí
CELKEM:
1 754 443,34 Kč
139
OŠETŘOVÁNÍ KŮŽE A SPECIÁLNÍ VÝŽIVA
1 176 943,57 Kč
111
ošetřovací materiál

1 053 406,01 Kč

ochranné rukavičky

42 938,00 Kč

sipping a výživové doplňky

80 599,56 Kč

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
ZDRAV. POMŮCKY A VYBAVENÍ EB Centra ČR
PODPORA ZDRAVÍ, DALŠÍ ŽÁDOSTI

61 996,00 Kč
65 603,50 Kč
114 036,00 Kč

kuchyňské mixéry

5
4
7

4 299,00 Kč

Stomato-chirurgické zákroky

101 640,00 Kč

Nadstardardní pokoj při hospitalizaci

3 600,00 Kč

Speciální oblečení

1 497,00 Kč

Lázeňské procedury

3 000,00 Kč

OZDRAVNÉ POBYTY
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ZELENÁ LINKA
BANKOVNÍ POPLATKY

224 932,15 Kč
24 080,00 Kč
81 700,00 Kč
4 430,12 Kč
722,00 Kč
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PŘÍJMY VEŘEJNÉ SBÍRKY 1. 1. - 31. 12. 2018
Přijaté příspěvky
Z toho přijaté DMS - Fórum dárců
CELKEM

2 275 791,70 Kč
49 769,00 Kč
2 325 560,70 Kč
7

CELKEM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
Z TOHO ZAMÍTNUTÝCH

140
1

DEBRA ČR: Mohlo by vás zajímat ...
Zvyšování příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti
Posledního ledna schválil Senát novelu zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.). Touto novelou se
poměrně výrazně navyšuje příspěvek na péči. Zvýšení příspěvku na péči ve III. i IV. stupni proběhne
automaticky, nemusíte o něj znovu žádat. Nyní novela čeká na podpis prezidenta republiky.
Zvyšování příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti
od 1. dubna 13 200Kč → 19 200Kč
Zvyšování příspěvku na péči ve III. stupni závislosti
od 1. července u dětí do 18 let
9 900Kč → 13 900Kč
od 1. července u osob starších 18 let 8 800Kč → 12 800Kč

„Populace stárne a personální i lůžkové kapacity pobytových sociálních služeb již pomalu nestačí pokrýt poptávku.
Navýšením příspěvku podpoříme právě ty neformální pečovatele, kteří 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pečují doma
o nejsložitější a nejtěžší případy ve III. a IV. stupni závislosti. S ohledem na demografická data jsme přesvědčeni,
že posilování neformální péče představuje správný trend.“ – Jana Maláčová, ministryně MPSV
(PM)

Jak jsme v Brně stavěli mosty a pomalovali i pana radního
Nemoc motýlích křídel patří mezi skupinu tzv. Vzácných onemocnění. Takových onemocnění existuje více než
8 000. Souhrnný počet pacientů tady rozhodně není zanedbatelný. Aby byl hlas pacientů se vzácnými nemocemi lépe slyšet, spojují se v rámci států i mezinárodních uskupení. Zásadní osvětovou akcí je mezinárodní
Den vzácných onemocnění, který připadá na poslední únorový den.

Letošní 12. ročník mezinárodního Dne vzácných onemocnění se zaměřil na překlenování mezer mezi lékařskými a
sociálními službami pro pacienty se vzácnými nemocemi.
„Snažíme se vybudovat stabilní most – síť služeb – které
usnadní každodenní život lidem žijícím se vzácnou nemocí i jejich rodinám a pečujícím,“ přiblížila téma přednáškového odpoledne Renata Gaillyová z Oddělení lékařské
genetiky FN Brno, která iniciovala oslavu Dne vzácných
onemocnění v Brně. „Otázkou je, nakolik jsme v tomto
budování úspěšní,“ dodala Gaillyová. Co tvoří jednotlivé
stavební kameny tohoto pomyslného mostu? A jsou
všechny pilíře dostatečně pevné? Nejen na tyto otázky
hledali odpovědi 28. února v Mendelově muzeu v Brně
přednášející z Česka i Spojených států.
Kromě odborné diskuze se účastníci akce zapojili i do

mezinárodní kampaně #ShowYourRare. Přednášející
i posluchači, profesoři i studenti - všichni vyjádřili svou
solidaritu s lidmi se vzácnými nemocemi pomalováním
obličeje "válečnými barvami". Připojil se i pan radní
Jaroslav Suchý, který na akci zastoupil 1. náměstka
primátorky města Brna Petra Hladíka. Ten spolu
s rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekovem a
ředitelem FN Brno Romanem Krausem udělil celé akci
záštitu. Všem pánům velmi děkujeme.
Děkujeme také všem přednášejícím, spolupořadatelům
z Mendelova muzea, z ČAVO, Centra provázení, Kanceláře veřejné ochránkyně práv, všem hostům a v neposlední
řadě a o to srdečněji děkujeme hercům i muzikantům
z Divadla Járy Pokojského za jedinečné představení, které
bylo dokonalou tečkou za tímto vzácným setkáním. (AG)
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Webové stránky EB Centra ČR v novém
Koncem ledna 2019 byla spuštěna nová verze webových
stránek klinického EB Centra ČR, kterou stále ladíme
a doplňujeme.
Věříme, že se webové stránky stanou vašim průvodcem
v životě s nemocí motýlích křídel. Najdete zde novinky
z lékařských i nelékařských oborů.
(MiH)

Dětská gastroporadna a nutriční poradna mění místo ambulance
Od dubna 2019 dětská gastroporadna a nutriční poradna mění místo ambulance.
Stále jsme v areálu Dětské nemocnice, ale přesouváme se do kontaktní místnosti DEBRA ČR – budova K. Vše je
jinak stejné jako doposud. Vyzvednete si kartu k MUDr. Tereze Pinkasové v Centrální evidenci Dětské
nemocnice FN Brno a půjdete do DEBRA ČR (viz. plánek).

Ordinační hodiny:
pondělí 12:30 – 15:30 (po předchozí domluvě)
Místo: kontaktní místnost DEBRA ČR (budova K)
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání:
773 982 299 nebo michaela.halbrstatova@debra.cz
Objednání stejné jako k nutriční specialistce
Mgr. Michaele Halbrštátové

(MiH)

Všechny produkty ActiMaris je nyní možné získat se spoluúčastí pojišťovny!
Preparát musí být předepsán specialistou na poukaz - nutné schválení
EB pacientům předepisuje ActiMaris dermatolog nebo praktický lékař v místě bydliště.

revizního

lékaře.

ActiMaris vydá na poukaz lékárna, preparát je s doplatkem. DEBRA ČR i nadále může být díky veřejné sbírce
nápomocna s úhradou doplatku.
Kód v číselníku VZP
ActiMaris Gel 20 g

0171508

ActiMaris Sensitiv roztok 1000 ml

0171509

ActiMaris Sensitiv roztok 300 ml

0171714

ActiMaris Forte 300 ml

0172471

(PM)

Nová úhrada na míru šitých rukaviček pro pacienty s EB od zdravotních pojišťoven
S novým rokem přichází v platnost i nová úhrada na míru šitých ochranných rukaviček pro pacienty s EB.
Od 1. 1. 2019 je spoluúčast zdravotních pojišťoven stanovena na 99%.
Příspěvek na rukavičky od pojišťovny lze čerpat až na 6 kusů
a to vždy 1x ročně.
Rozšířilo se i spektrum odborníků, kteří mohou poukaz
na rukavičky vypsat. V případě EB Centra ČR je jím
kromě plastického chirurga nyní i dermatolog.
V případě, že byste potřebovali pomoc s vyřízením, neváhejte
se ozvat sociální pracovnici DEBRA ČR Mgr. Pavlíně Markové.
(PM)
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Anesteziolog jako součást týmu EB Centra ČR
Nedílnou součástí nemoci motýlích křídel je bohužel i bolest, svědění, pocity pálení kůže, slabosti, únavy,

vyčerpání. Proto je součástí týmu EB Centra ČR i anesteziolog, který se právě stará o to, aby vás tělo
nebolelo.
Anesteziolog neřeší pouze uspávání pacienta při operaci, ale jeho činnost a pomoc při potížích je mnohem širší.
Tyto specialisty naleznete v ambulancích bolesti a na operačních sálech.
Seznamte se, prosím, s lékařskou odborností anesteziolog a analgeziolog na dalších řádcích.

Kde mohou pacienti s EB v dětství i dospělosti bolest léčit ?
 V Dětské nemocnici FN Brno - EB Centrum
ČR - v ambulanci bolesti u MUDr. Dagmar
Krejčí.
Ambulantní den je pro osobní návštěvu
bohužel jen ve středu od 08:00 do 15:00, ale
telefonická konzultace je možná kdykoli
v pracovní době na tel. 532 234 698
sekretariát KDAR, MUDr. Dagmar Krejčí,
v závažných případech i mimo pracovní dobu
po předchozí domluvě.
 V anesteziologické ambulanci při přípravě

před chirurgickým výkonem či jakýmkoli
zákrokem v celkové anestezii s celým
týmem anesteziologů KDAR, tel. 532

Víme, že vaše kůže je bolavá od samého narození.
Bolí vás dotek, hlazení, mazlení, uspávání, převazování,
krmení, vyprazdňování. Rozhodně není příjemné cvičení, protahování, později chůze, sezení, prostě cokoli.
To proto, že dráhy bolesti i mozková centra pro vnímání bolesti odpovídající za přenos a změnu bolesti jsou
vyvinuty už i u nedonošených dětí. Fyziologická
odpověď na bolest je u dospělých i u dětí v nejmladším
věku provázena stejnými změnami. Stresová reakce
organismu aktivuje osu mozkové kůry, zvyšuje se srdeční frekvence, tepový objem, krevní tlak, frekvence
dechu, šířka zornic, potivost dlaní, neklid, úzkost.

MUDr. Dagmar Krejčí v roce 2018 získala Cenu
motýlích křídel za svoji neutuchající péči
o pacienty s EB.

K jejímu dlouhodobějšímu a intenzivnějšímu vnímání
než u zdravých vrstevníků. Dlouhodobá bolest je
zneklidňující pro dítě i pro rodiče. Je zdrojem stresu,
úzkosti a mnohdy deprese, její projevy mají podobu
fyzických a psychických příznaků. Stres se projeví
zvláště poruchami fyziologických funkcí – spánek,
nechutenství, zácpou, změny nálad, úzkost, vyčerpání,
únava, nesnášenlivost bolesti a také v imunitním
systému (zhoršení hojení ran, sklon k infekčním
onemocněním, nádorům) a poruchou funkcí
nervového i hormonálního systému, které fungují ve
vzájemném propojení. Zvyšuje se spotřeba kyslíku. V
pozdějším období dochází ke změně chování
Akutní bolest plní funkci biologického ochranného nemocného, takzvané bolestivé chování.
signálu nebo je známkou onemocnění. Má rychlý
nástup, je zdrojem úzkosti, dítě při ní zažívá Změny jako neklid, nadměrně zvýšená citlivost,
emocionální stres, který jedince zatěžuje. Jedná se mrzutost, nevůle k pohybu, pocit vyloučení ze života
o tzv. „zlý stres“. Nezanechává však trvalé stopy nastávají již od 3 měsíce trvajících potíží. Prožívání
v psychice dítěte, na rozdíl od opakované bolesti.
bolesti je změněné psychosociálními faktory, sociální
situací a oporou ze strany rodičů, sourozenců,
U opakované bolesti celá kaskáda změn končí spolupacientů, zdravotnického personálu.
vzrůstající citlivostí k bolesti a zvýšenou úzkostí.
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EB Centrum ČR: Seznámení s prací anesteziologa
Řešením je bolest aktivně léčit, když o ní víme.
Existuje celá řada metod, které mohou zdravotníkům
poskytnout lepší informaci o dětské bolesti (dotazníky,
rozhovor). Nedostačuje ale ptát se pouze po bolesti
jako takové, ale využít psychologického přístupu
a zeptat se i na pocity pálení, svědění, pocit slabosti,
únavy, vyčerpání. Dítě nezná citoslovce bolesti do 20
měsíců. V orientaci nám pomohou i dětské kresby.

A pro zájemce lékařské teorie: Jak vzniká bolest?
Bolestivý zážitek je vysoce subjektivní pocit a má významnou
emoční složku, je závislý na zpracování bolestivého podnětu
v centrálním nervovém systému a je zprostředkován aferentním
nervovým systémem. Bolestivý podnět vzniká podrážděním
volných nervových zakončení a nociceptorů v kůži. Nociceptory
tepelný, chemický nebo mechanický podnět převedou
na elektrický potenciál a nemyelinizovanými vlákny C nebo slabě
myelinizovanými vlákny A delta je impuls veden přes zadní rohy
míšní několika různými nervovými drahami do korových
a podkorových center mozku.
Elektrická aktivita v primárních nociceptorech vzniká drážděním
zakončení vláken v jejichž plazmatické membráně jsou
exprimovány specifické senzory pro detekci podnětů
ohrožujících organismus. Tato krátkodobá impulsní aktivita
vyvolá obranné reflexy a akutní bolest. Varovný signál. Naopak
chronická bolest vzniká v důsledku déletrvajícího opakovaného
dráždění nociceptorů, spolu se zánětlivými procesy ve tkáni, kdy
dochází ke zvýšené expresi specifických proteinů (receptorů,
kanálů, enzymů) na periferních zakončeních nociceptorů. Toto
zmnožení receptorů a jejich pozměněná funkce jsou nejčastějším podkladem periferní senzitizace (snížení prahu bolesti)
receptorů a hypersenzitivity tkáně (zvýšená citlivost) na podnět.
Příčinou změněného vnímání bolestivého impulsu je modulace

Březen č. 1/ 2019

Řešením je o bolesti mluvit, s bolestí se svěřovat,
nenechat přerůst bolest v nemoc jako takovou.
K léčbě bolesti mimo široké škály analgetik s výhodou
využíváme i rehabilitační a fyzioterapeutické metody,
při kterých uvolněné látky v těle serotonin pomáhají
snižovat
vnímání
bolesti,
zlepší
náladu
i sebehodnocení.

nervového signálu v průběhu dráhy bolesti. V zadních rozích
míšních se zesiluje signál bolestivého přenosu na postsynaptický
(druhý) neuron (centrální senzitizace) facilitací NMDA receptorů.
Dalším druhem modulace dráhy bolesti je vznik spontánní
impulsní aktivity ve slabých aferentních vláknech postižených
nervů. Tyto impulsy, v důsledku nedostatečné elektrické izolace
nervových vláken, mohou přeskakovat mezi silnými a slabými
vlákny, jsou příčinou toho, že tkáň bolí i v klidu, nebo že zcela
nevinné dříve nebolestivé podněty vyvolají záchvat nesnesitelných bolestí. Za posílením bolestivého signálu jsou také zánětlivé faktory vyplavené z postižené tkáně. Za afektivně emoční
naladění k bolesti jsou zodpovědné neuromodulační dráhy
spojující podkorová centra thalamus, retikulární formaci,
amygdala, hypothalamus a limbický systém.
Vedle senzitizace nociceptorů je známá i jejich desenzitizace
(zvýšení prahu bolesti). Změny prahu bolestivosti mohou vyvolat
i některé látky s periferním účinkem (noradrenalin, serotonin,
dopamin, enkefalin, endorfin, GABA). Na změně prahu bolesti se
však často podílejí i centrální mechanismy (např. stresová
analgézie). Jak už jsme řekli na začátku, vnímání bolesti je vždy
subjektivní, úměrné poškození tkáně a velmi obtížně ho lze
oddělit od jiných negativních emocí. Interindividuální variabilita
bolesti je důsledek osobnostních rysů. Trvale působící bolestivé
podněty organismus vyčerpávají.

(DK)
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 Potřebuji

pomoci vyřídit sociální dávky
(příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, kartu výhod pro OZP, aj.)
 Nejsem si jist při komunikaci s jinými
neziskovými organizacemi popřípadě
úřady.
 Chci požádat o čerpání z prostředků
veřejné sbírky DEBRA ČR.
 Rád/a bych se zúčastnil/a konference
nebo pobytů.

Mgr. Pavlína Marková
Sociální pracovnice,
koordinátorka veřejné sbírky
T: 773 682 299
E: pavlina.markova@debra.cz

 Nedorazilo

mi atraumatické krytí čerpané ze zdravotní pojišťovny, co s tím?
 Nevím si rady se svou stávající sociální
situací, mohli byste přijet vy za mnou,
abych nemusel/a do Brna?
 Kam

se obrátit s receptem na sipping
(Nutridrink, Fresubin,…)?
 Je možné mi vypočítat jídelníček?
 Jak napsat správně jídelníček?

Mgr. Michaela Halbrštátová
Nutriční specialista,
pracovník v sociálních službách
T: 773 982 299
E: michaela.halbrstatova@debra.cz

Mgr. Klára Dvořáková
Psycholog
T: 731 442 267
E: klara.dvorakova@debra.cz

 Potřebuji

se objednat do nutriční
poradny nebo do dětské
gastroporadny.
 Potřebuji informační materiály o
EB pro lékaře v místě bydliště, do
MŠ/ZŠ.

 Řešíme

 Mám

problémy v osobním životě, v práci, ve škole, ve vztahu …
 Potřebuji se zorientovat v sobě,
nevím, jak dál …
 Představení EB v MŠ/ZŠ spolužákům a učitelům.
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s dítětem problémy se
zácpou, s únikem moči, stolice.
 Mně/mému dítěti byla
diagnostikována závažná nemoc.
 Jsem/mé dítě je v terminálním
stádiu onemocnění.
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 Chci

si nakoupit na DEBRA
e-shopu a nevím, jak na to?
 Potřebuji poradit s daněmi.

 Máte nápady a náměty na

získání různých dotací, oslovení nadací, aj.?
 Máte nápady a náměty na
oslovení partnerů, spolupráce s DEBRA ČR?

 Pochvaly na činnost DEBRA ČR.
 Stížnosti na činnost DEBRA ČR.
 Podněty k činnosti DEBRA ČR.

Alice Brychtová, DiS.
Ředitelka organizace
T: 773 628 299
E: alice.brychtova@debra.cz

Linda Rumplíková
Účetnictví a e-shop
T: 773 104 235
E: linda.rumplikova@debra.cz

Ing. Pavel Melichárek
Foundraiser
T: 773 467 898
E: pavel.melicharek@debra.cz

 Chcete

uspořádat ve
vašem bydlišti akci s
výtěžkem pro DEBRA
ČR?
 Máte nápady a náměty na PR?
Bc. Magda Hrudková
Koordinátorka osvětového projektu
T: 604 231 063
E: magda.hrudkova@debra.cz

 Máte

nápady a náměty na šíření osvěty o nemoci motýlích křídel?
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Anita Gaillyová
Koordinátorka benefičních aktivit
T: 773 692 299
E: anita.gaillyova@debra.cz

Zaměřeno na nemoc motýlích křídel

Březen č. 1 / 2019

EB Centrum ČR FN Brno a DEBRA ČR navštívila přední evropská specialistka na hojení
ran u pacientů s EB
Díky dlouhodobému úsilí primářky Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU
MUDr. Hany Bučkové, Ph.D., patříme mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby epidermolysis bullosa
congenita (EB), neboli nemoci motýlích křídel.
Dětské kožní oddělení je rovněž součástí sítě evropských
expertních center pro vzácná kožní onemocnění ERN-SKIN.
Paní primářka Bučková stála u zrodu EB Centra, které spojuje
odborníky různých specializací, a pacientské organizace DEBRA ČR. Právě tyto organizace přijela začátkem března 2019
navštívit Ruth Winblad, přední evropská specialistka na léčbu
a hojení ran u pacientů s EB, se kterou se paní primářka Bučková
pravidelně setkává na odborných konferencích EB
Clinet a kongresech Debra International.
„Paní Winblad velmi zaujala komplexní péče o pacienty s EB
a byla překvapena kvalitou záchytu pacientů s nemocí motýlích křídel v naší republice. Konstatovala, že to není v zahraničí
obvyklé. Představila jsem jí fungování EB Centra a pan inženýr
Melichárek a paní magistra Marková ji seznámili
s pacientskou organizací DEBRA ČR. Paní Winblad dále navštívila Oddělení dětské rehabilitace, které jí představil primář
Brauner, a ambulanci plastické chirurgie, kde hovořila
s primářkou Vokurkovou," upřesnila primářka Bučková. Ruth
Winblad se do Brna vrátí již 27. 4. 2019, kdy svou přednáškou
o hojení ran obohatí odborný program Debra konference.
(HB)

Získej kvarteto pro celou svoji třídu a ještě se něco přiučit !!!
Je ti mezi 6 až 16 lety a máš nemoc motýlích křídel? Pak tu máme pro tebe nabídku získání kvarteta pro celou
tvoji třídu.
K získání vede cesta přes 5 tématických pracovních
listů týkajících se stravy a nemoci EB. Když je vyplníš
správně, získáš razítko. Razítek také musíš nasbírat
5 a poté již na tebe čeká kvarteto a samozřejmě
i speciální dárek pro tebe.
Kde můžeš pracovní list získat?
První list najdeš v těchto novinách, poté je přineseš
ukázat naší nutriční specialistce - tedy Michaele
Halbrštátové - do DEBRA ČR, která vše zkontroluje
a od které dostaneš desky na své pracovní listy
a razítko. Také si s sebou odneseš další pracovní list.
Je možné pracovní listy vzít s sebou i na akce, které
DEBRA pořádá: konference, pobyty apod., nebo
pracovní list naskenovat a zaslat e-mailem:
michaela.halbrstatova@debra.cz.
V příštích DEBRA novinách Ti tak dojde další pracovní
list.
Hezké chvíle s vyplňováním!!!
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Zaměřeno na nemoc motýlích křídel
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Být NADOTEK
Od prvotního nápadu Liběny Rochové zrealizovat limitovanou oděvní kolekci pro pomoc pacientům s nemocí
motýlích křídel, uplynul už rok. Celou loňskou zimu a jaro jsme se v úzkém týmu Liběna Rochová, Musa,
Jitka Čvančarová a DEBRA věnovali koncepčnímu pojetí projektu, připravovali jsme finanční rozvahy,
oslovovali možné partnery projektu. Vdechli jsme mu život, Alžběta Plívová NADOTEK pojmenovala a společně
jsme celý koncept v březnu představili.
Za tři měsíce už jsme měli možnost ukázat prototypy
chystané kolekce spolu s visačkami, které představují
významnou osvětovou složku projektu a úžasnými
taškami

od

Jana

Činčery,

které

na

Designbloku

zafungovaly jako jasná zpráva "podpořil jsem Debru" :-)
Během prázdninového pobytu pro pacienty s EB proběhl

i umělecký workshop, kterého se účastnili Liběna s Musou
a všichni si dvoudenní setkání nádherně vychutnali.
Ze společné tvorby vznikly krásné kresby. Ty provází
příběhy 10 pacientů s EB, kteří se představují na visačkách
k oděvům, aby neminuly nikoho, kdo naše pacienty
podpořil koupí trička či limitované kolekce.
V září jsme se vrhli na tvorbu Magazínu NADOTEK, který
pro nás zrealizovala fotografka Bet Orten s grafickým
designérem Ondřejem Rytířem, jehož dílem jsou veškeré
grafické práce napříč celým projektem. Ruku v ruce s tím
přišla kampaň na portálu Hit Hit, která byla úspěšně
ukončena v pátek 2. 11. Z původně plánované cílové
částky 100 tis. Kč se nám podařilo získat 341 200 Kč a

kampaň podpořilo 292 lidí.
Mezi tím vším firma Kříž potiskla první várku triček, které
nám

věnovala

společnost

ADLER,

dvěma

motivy dání Jitky Čvančarové, Liběny Rochové a Musy pacientky

od Musy.

s EB Katka Vlastová a Jana Erhardová a také lékařky, které

Díky společnosti Papyrus a tiskárně Helbich vznikly se už řadu let ve své profesi věnují pomoci lidem s nemocí
působivé magazíny NADOTEK úplně zadarmo a my jsme motýlích křídel, paní primářky MUDr. Hana Bučková,
tak mohli naši prezentaci na Designbloku, mezinárodním MUDr. Renata Gaillyová a MUDr. Jitka Vokurková.
festivalu designu, okořenit opravdovou ukázkou toho, co
je nemoc motýlích křídel, proč je našim pacientům Vzbudili jsme pozornost a přenesli jsme ji tam, kde má
potřeba pomoci a kdo jim reálně pomáhá.

být - k našim milým pacientům. Dalo by se říct, že cíl byl

V rámci Designbloku (25. - 29. 10.) se pak ukázalo, jak splněn, ale my víme, že než se s první etapou NADOTEK
spolu všechny aktivity souvisely, jak důležité byly detaily, rozloučíme a pustíme se do nové, čeká nás ještě dost

které

udělaly

NADOTEK

přesně

tím,

čím

je. práce,

upevnění

vztahů

a

poděkování

všem....

Působivá, originální, atraktivní a přesto čistá a oddaná A ten loučící a vítací milník jsme udělali v humpolecké
pocta pacientům s nemocí motýlích křídel. Celé nadšení zóně pro umění 8smička. DEBRA zde spolu se svými
vygradovalo během pátečního večera, kdy proběhla art pacienty, lékaři klinického EB Centra, partnery a vzácnými
fashion performance DOTEKY, kterou připravili Liběna hosty oslavila tento ojedinělý osvětový projekt.
Rochová s Musou a věnovali ji Olze Joklové (DEB, † 2015). NADOTEK vznikl jako název projektu, jako slovo, ale stal
Osvětově nejvýznamnější pak byla beseda uspořádaná se nakonec jeho principem. Být NADOTEK, znamená pov nedělní poledne, kterou moderovala redaktorka ČRo máhat pacientům s nemocí motýlích křídel :-)
Veronika Ruppert. Svou milou přítomností doplnily poví-

(MH)

S velkým poděkováním:
Liběna Rochovaá/ Musa / Jitka Čvančarová
En.dru * Magdalena Rochová * 8smička - zóna pro umění * Make-Up Institute Prague * Tony & Guy * Refresh.cz * Markéta Jandová * BABOR * La Roche Posay * ADLER Czech, a.s. * Bata *
Mölnlycke Health Care * ILLA & Partners * Studio Činčera * Nadace ČEZ * Delikatesky * Designblok * Alžběta Plívová * Bet Orten * Jakub Jahn * Martin Šonka * Dagmar Kršková * Martina Lowe

Terénní služba DEBRA ČR: Jedeme za vámi

Březen č. 1 / 2019

DEBRA Road Trip
Ve dnech 6. -8. března 2019 se uskutečnil historicky první DEBRA Road Trip, který nás zavedl do rodin
s nemocí motýlích křídel ve Východních Čechách. DEBRA Road Trip je mimořádný projekt, který je součástí
terénní služby DEBRA ČR.
Na terénní službě jsou s klienty řešeny otázky
zaměřené dle odbornosti pracovnic, které se daného
výjezdu účastní.
Tentokrát se do světa rozjely:
 sociální pracovnice – Mgr. Pavlína Marková,
 nutriční specialistka – Mgr. Michaela Halbrštátová
 psycholožka – Mgr. Klára Dvořáková.

DEBRA Road trip je unikátní v tom, že se každý den
nemusíme vracet zpět do Brna, máme na jednotlivé
Motýlky a jejich rodiny mnohem více prostoru.
Nespěchá nikam rodina, nespěcháme nikam my.
Na každou rodinu jsme si vyhradily 1,5 hodiny, což se
ne vždy podařilo dodržet :-), s některými Motýlky
jsme se potkaly i po několika letech. Za 3 dny náš
terénní tým stihl navštívit 9 klientů - ať už u nich
doma nebo v kavárně. Naši milí hostitelé nezůstali
bez odměny. Kromě například ošetřovacích
prostředků či receptů jsme přivezly i speciální
samolepky, kam jsme dopisovaly rok návštěvy.
Samolepka slouží jako vzpomínka na aktivní účast
v DEBRA Road Tripu.
Už nyní se těšíme na další výjezd stejného typu, který
by se měl konat ještě v tomto roce. Navštívíme tak
jeden z dalších regionů ČR, kde žijí lidé s tímto
vzácných onemocněním.
Sledujte facebook DEBRA, kde se objeví další informace k DEBRA Road Tripu II a možná zavítáme zrovna
k vám a stanete se tak jednou z dalších rodin, které
navštívíme.

Malá hádanka na konec.

Jestli jste pozorně četli, víte, kde jsme se pohybovaly a bude jistě pro vás brnkačka uhádnout
město, kde stojí tento kostel. (nápověda: městem jsme jen projížděly)
Své odpovědi zasílejte na e-mail:
pavlina.markova@debra.cz
Správnou odpověď se dozvíte již v dubnu
na konferenci DEBRA ČR a můžete tak
získat malý dárek.

(KD,MiH)
16

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ SPOLEČNĚ S NÁMI:
Dotace:

Hlavní partneři:

Partneři:

Podpořili nás:

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
info@debra.cz
www.debra.cz
Vydala DEBRA ČR, z.ú., za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
Text: Alice Brychtová, Hana Bučková, DITA, Klára Dvořáková, Anita Gaillyová, Michaela Halbrštátová, Magda Hrudková,
Dagmar Krejčí, Pavel Melichárek, Pavlína Marková;
editace: Michaela Halbrštátová;
foto: archiv, Little Angel; náklad: 200 výtisků.

