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Jak hájíme zájmy pacientů?
Klub CF se od samého počátku stará o své
členy a snaží se jim co nejvíce usnadnit jejich
boj s nemocí. Přispíváme na léky, na
inhalátory, na fyzioterapeutické pomůcky.
Pomáháme rodinám v sociální oblasti, při
žádostech o sociální dávky. No, sami dobře
víte, co všechno pro Vás Klub dělá...

Dětské CF Centrum v Brně
Kdo léčí? Jak to v Brně v CF centru chodí? To a více v článku!

Několik faktů
o transplantacích plic
Transplantace plic se v České republice
začaly provádět v roce 1997 v programu
transplantací plic III. Chirurgické kliniky
FN Motol v Praze. Od té doby bylo provedeno
už přes 400 transplantací. Během té doby se
program transplantací plic v ČR kontinuálně
rozvíjel a řadí se k nejúspěšnějším na světě.
Více v článku na str. 7
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CF centrum v Brně
pohledem rodičů
Byla jsem požádána Klubem CF, zda bych
jako rodič, jehož dítě má CF a pravidelně po
4 roky dochází do centra v dětské nemocnici
v Brně, mohla toto naše brněnské centrum
představit v krátkém textu členům
a přátelům Klubu CF. Této žádosti jsem velice
ráda vyhověla. Dovolte mi tedy krátce z mého
rodičovského pohledu popsat, jak dětské CF
centrum v Brně funguje...

PRO KOMPLETNÍ INFORMACE
A ČLÁNKY POKRAČUJTE NA DALŠÍ
STRANY!

Scrolluj dolů

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POČTENÍ!
Úvodní slovo
šéfredaktorky
Milí čtenáři,
Vítám vás u druhého čísla Newsletteru. Opět si dovolím
na úvod malé srovnání. Už delší dobu v Klubu nepracuji
a tak nemám takový přehled o jeho aktivitách. A letos se
mi znovu stalo, že jsem byla velmi překvapená, co
všechno se děje.
Klub pracuje na několika frontách, nejen v přímé pomoci
svým členům a všem nemocným a jejich blízkým, ale
i na poli politického vyjednávání lepších podmínek nejen
pro nemocné CF, ale i pro další vzácná onemocnění.
Snaží se vyjednávat stále lepší podmínky
i v nemocnicích a na pracovištích našich lékařů a dalších
odborníků. Klub organizuje pomoc pro skupiny rodičů,
aby mohli sdílet své zkušenosti s nemocí, ale také si
odpočinout a relaxovat.
Prezentuje naší činnost v zahraničí a snaží se navazovat
mezinárodní kontakty. A to ani nemluvím o množství
benefičních akcí, na kterých se podílejí, nebo je přímo
organizují i mnozí z vás.
Nový Newsletter přináší náhled do zlomku těchto aktivit.
Kromě toho se můžete blíže seznámit s psychologickým
pohledem na transplantace plic.
Pokud byste chtěli číst v Newsletteru o dalších tématech,
která vás zajímají, posílejte nám
vaše podněty na mail info@klubcf.cz.
A děkuji všem, kdo se na vzniku Newsletteru podílejí,
dělají to zdarma a často musí práci odevzdávat
v šibeničních termínech.
Přejeme vám příjemné čtení.
Pavla Hodková
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Jak hájíme zájmy pacientů?
Klub CF se od samého počátku stará o své členy a snaží se jim co nejvíce usnadnit jejich boj s nemocí.
Přispíváme na léky, na inhalátory, na fyzioterapeutické pomůcky. Pomáháme rodinám v sociální
oblasti, při žádostech o sociální dávky. No, sami dobře víte, co všechno pro Vás Klub dělá.
V současné době však velmi intenzivně pracujeme na tzv. hájení zájmů našich pacientů, což je
činnost, která je tak trochu „neviditelná“. Ráda bych Vám teď aspoň nastínila, co všechno pro Vás
v této oblasti děláme.
V loňském roce jsme začali s projektem hodnocení center specializované péče. Naši lékaři i ostatní
pracovníci CF centra se velmi snaží nám všemožně pomáhat. Ale leckdy prostě nestačí pracovat na 150%
a přesčas (což je běžné, že naši lékaři až po pracovní době vyřizují administrativní věci spojené s léčbou),
protože narážíme na neochotu nebo nevědomost managementu nemocnic zlepšit péči o naše pacienty.
A abychom měli data a relevantní informace pro jednání s Centry i s vedením nemocnic, připravili jsme
dotazníky pro Vás pacienty, ve kterých nám napíšete, jak právě to Vaše Centrum funguje a jak si
představujete, že by se mělo něco zlepšit. Navazovat bude i hodnocení základních lékařských dat, které
dostaneme z registru CF pacientů. O všech výstupech Vás budeme informovat na našich webových
stránkách a na FB. Aby však tato naše práce měla smysl a mohla pokračovat, vyžaduje pravidelnou
spolupráci Vás pacientů a rodičů.
Proto prosíme, vyplňujte dotazníky po každé kontrole a hospitalizaci. Jen tak budou data aktuální
a my s nimi můžeme zajít za lékaři a do nemocnic a žádat nápravu. Dotazník je přístupný na webu
Klubu.
Dalším významným posunem v oblasti hájení práv pacientů je naše činnost v Pacientské radě ministra
zdravotnictví ČR, což je poradní orgán. Pacienti dostali poprvé možnost podílet se na vytváření nových
zákonů a mohou komentovat a připomínkovat všechny zákony a vyhlášky, které opouštějí ministerstvo
zdravotnictví a jdou k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny ČR. Můžeme přicházet i s podněty na
zlepšení a k řešení. Pacientská rada je složená z 24 pacientských organizací a Klub CF tam zastupuji já,
jakožto ředitelka naší organizace.
Od počátku se aktivně zapojujeme do činnosti na ministerstvu. Jsme členy pracovních skupin pro úhradu
zdravotnických prostředků, pro inovativní léčbu a pro zdravotně-sociální pomezí.
V pracovní skupině pro úhradu zdravotnických prostředků dostali pacienti poprvé možnost zasáhnout do
procesu přípravy nového zákona. Hlavně jsme se podíleli na vytváření nového kategorizačního stromu, ve
kterém je specifikováno, jaký zdravotnický prostředek a s jakým doplatkem bude pacientům hrazen ze
zdravotního pojištění. Pro nás to byla velká výzva, protože vy víte, že našim pacientům byl ze zdravotního
pojištění hrazen pouze inhalátor Pari Compact, který není našimi lékaři doporučován k inhalacím.
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Jak hájíme zájmy pacientů?
Doporučené přístroje si buď pacient hradil sám, nebo je dostal díky Klubu CF či jiným nadacím. S pomocí
MUDr. Doušové, která zastupovala lékařskou společnost, se nám podařilo zařadit do kategorizačního stromu
novou kategorii inhalátorů – tzv mesh membránové inhalátory, kam patří i náš E-flow a novou kategorii
membrány k mesh membránovým inhalátorům.
Pokud Poslanecká sněmovna zákon schválí ve stanovené lhůtě, budou od 1. 1. 2019 naše inhalátory
Pari Boy SX i Pari E-flow hrazeny ze zdravotního pojištění s malým doplatkem. Pacient bude mít také
nárok na 4 membrány do E-flow ročně, také s malým doplatkem. Možná si jen říkáte, že to mohlo být
zdarma. Také jsem si to myslela, než jsem začala pracovat v pracovních skupinách. Teprve když sedíte
na jednáních a posloucháte požadavky jiných skupin pacientů a vidíte, jaké jsou doplatky u jiných diagnóz,
jsme rádi za to, co se nám povedlo. Prostředky putující do zdravotnictví jsou omezené a s tím se musí
pracovat.
Pravidelně pracujeme i v pracovní skupině k inovativní léčbě. Tuto skupinu vede členka výboru
Klubu, paní Anna Arellanesová, která zde jako předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění
zastupuje všechna vzácná onemocnění. Jistě víte, že trvalo 5 let, než byla schválena dočasná úhrada
léku Kalydeco. Tento náš příklad krásně ukazuje, jak u nás nefunguje proces úhrady inovativních léků.
Na druhou stranu musíme připustit, že to není vždy snadné a že chyba není jen na straně pojišťovny
a SÚKLu. Jak jsem psala, prostředky do zdravotnictví jsou jasně dané a pojišťovny by je měly s péčí řádného
hospodáře spravovat. A právě inovace jsou velmi nákladnou položkou, se kterou se musí pojišťovny
popasovat. Nové inovativní přístroje a robotizace, inovativní léky, biologické léky, léky na vzácná
onemocnění – to vše je velmi nákladné a musí se vymyslet nová pravidla, podle kterých se bude posuzovat
inovace a nákladovost. V této době se vedou velmi intenzivní jednání mezi zástupci ministerstva, pojišťoven,
SÚKLu a přizváni byli i pacienti. Diskutuje se o tom, jaká budou pravidla pro vstup inovativních léků do
úhrady. Tak uvidíme, co se podaří zajistit.
Neméně důležitá je i skupina pro zdravotně-sociální pomezí, kde pracujeme společně i s paní Slavíčkovou,
která v Klubu zajišťuje sociální poradenství. Zde se řeší hlavně otázky sociálních dávek, revizních lékařů
nebo domácí péče. Úkolů je před námi hodně a my věříme, že naše práce má smysl a že pomůže našim
pacientům. I když je Pacientské radě pouze jeden rok, za svoje působení odvedla mnoho práce ve prospěch
pacientů.
K našim snahám však potřebujeme Vaši podporu a aktivní spolupráci. Bez ní se nám jen těžko podaří
zlepšovat péči a zajistit dostupnou léčbu pro naše pacienty.
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Dětské CF Centrum v Brně
CF Centrum v Brně se stará o diagnózu, léčbu a pravidelné kontroly dětí s cystickou fibrózou. Vyhodnocují
novorozenecký screening cystické fibrózy u dětí narozených na Moravě a ve Slezsku.
Dětské centrum cystické fibrózy ve Fakultní nemocnici v Brně je situováno ve vyčleněné části ambulancí
Kliniky dětských infekčních nemocí. Ambulance a čekárny jsou nově zrekonstruované a působí velmi
příjemným dojmem.
V dětském centru FN Brno se lékaři dlouhodobě starají o 60 až 70 dětí s cystickou fibrózou. O dětské
pacienty se starají MUDr. Lukáš Homola, MUDr. Miriam Malá, MUDr. Alena Holčíková a multidisciplinární tým
FN Brno. Lékaři CF centra jsou v úzkém kontaktu s republikovým CF týmem. Pacientům je 1x ročně
doporučována kontrola v motolském CF centru. Týmy CF center se pravidelně setkávají, předávají si
zkušenosti a domlouvají se na nových postupech. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete na stránkách
Klubu CF (www.klubcf.cz).
Poradna pro cystickou fibrózu FN Brno zajišťuje pravidelné kontroly pacientů. Pacienti jsou v souladu
s evropskými postupy vyšetřovaní, vážení, foukají spirometrii a dle potřeby jsou prováděna doplňující
vyšetření. Součástí pravidelné kontroly je konzultace s dietní terapeutkou a také kontrola na fyzioterapii.
Samotná kontrola v CF ambulanci zabere asi hodinu, během které je prostor probrat vše, co pacienty a jejich
rodiče zajímá nebo s čím potřebují pomoci. Stejně tak jako ve všech ostatních centrech i zde se dodržuje
izolační opatření, aby se pacienti při kontrolách nepotkávali (zejména ti kolonizovaní) a omezilo se tak riziko
přenosu nebezpečných bakterií (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, mykobakteria).
Kolonizovaní pacienti mají svoje vlastní termíny, na které se objednávají, kdy první celý týden v měsíci je
určen pro kolonizované pacienty. Zbytek měsíce je pro nekolonizované. Dále pro bezpečnost pacientů CF se
doporučuje v celém areálu FN Brno nosit roušky.
V případě zhoršení stavu pacienta je třeba přistoupit k složitějším vyšetřením nebo podávání antibiotik do
žíly, proto je poté nutná hospitalizace pacienta na lůžkovém oddělení Kliniky dětských infekčních nemocí.
Pacienti mají k dispozici vlastní pokoj se sociálním zařízením. I tyto prostory jsou dobře zařízené a plní svůj
účel. U malých dětí se nemocnice snaží umožnit stálou přítomnost jejich rodičů na pokoji. Pokud jsou tyto
pokoje zaplněné jinými pacienty, umožňují rodičům pobyt na nedaleké ubytovně.
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ ODDĚLENÍ CF CENTRA BRNO
Oddělení sociálně – zdravotní je součástí multidisciplinárního týmu CF centra, které funguje při Dětské
nemocnici Brno. Hlavním úkolem je ve spolupráci s ostatními odborníky (lékaři, psychology,
fyzioterapeutkami, dietními sestrami a dalšími) pomáhat rodinám dětí s cystickou fibrózou při řešení
problémů, které tato nemoc přináší. Pomoc spočívá především v sociálním poradenství (např. informace
o systému sociálních dávek) a pomoci při kontaktování dalších organizací. Sociální poradenství zajišťuje
Bc. Lenka Ryšavá.
Pracovníci se také účastní setkání rodičů dětí s cystickou fibrózou z Brna a okolí.
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Dětské CF Centrum v Brně pohledem rodiče
Byla jsem požádána Klubem nemocných cystickou fibrózou, zda bych jako rodič, jehož dítě má cystickou
fibrózu a pravidelně po 4 roky dochází do CF centra v dětské nemocnici v Brně, mohla toto naše brněnské
centrum představit v krátkém textu členům a přátelům Klubu CF. Této žádosti jsem velice ráda vyhověla.
Dovolte mi tedy krátce z mého rodičovského pohledu popsat, jak dětské CF centrum v Brně funguje.
Brněnské CF centrum je zařazeno pod infekční kliniku. O dětské CF pacienty se starají naši tři lékaři, paní
doktorka Holčíková, pan doktor Homola a paní doktorka Malá, a několik sestřiček.
To, že budeme chodit na infekční oddělení, mě z počátku překvapilo, protože jsem měla obavy, že se moje
dítě může při kontrole častěji nakazit infekční nemocí. Ale postupně jsem zjistila, že to má velké výhody.
Infekční klinika je v Brně situována mimo hlavní budovu nemocnice, takže nemusíme procházet velkou
budovou s mnoha nemocnými. Vždy platilo, že se sestřičky snažily v případě, že jiný pacient ještě neodešel
z kontroly, nechat nás čekat venku nebo v jiné ordinaci. Což je skvělé, hlavně když máte malé mrně, které
odmítá roušku. Díky Klubu CF máme v Brně asi rok udělané krásné nové ambulance s vlastním vchodem jen
pro CF pacienty. Další velkou výhodou je, že měření a spirometrie probíhají přímo v ordinaci, nebo ve
vedlejší místnosti. Odpadá tedy čekání na vyšetření v přeplněných čekárnách a stresy, že dítě chytne
nějakou infekci, nebo že včas nestihneme termín kontroly v CF ambulanci. S dcerou se snažíme jednou
ročně jezdit na kontroly i do Motola, tak mám možnost srovnat systém průběhu kontroly a souvisejících
vyšetření. Je samozřejmě pochopitelné, že ve velké nemocnici, jako je Motol, nejsou takové možnosti, jako
máme my v Brně, ale jsem za ten systém, co tu máme, opravdu vděčná. A myslím, že lze pří budování či
rekonstrukcích jiných CF center jen doporučit, aby, pokud je to jen trochu možné, byly CF ambulance řešeny
podobným způsobem.
Zařazení CF centra pod infekční kliniku má i výhodu v tom, že pokud je dítě hospitalizováno, má vlastní pokoj
a na oddělení jsou přísná dezinfekční pravidla, na která jsou na infekčním oddělení zvyklí.
Objednávání na kontroly u nás probíhá telefonicky, nebo můžeme využít i objednání online. Obě formy
komunikace můžeme využít i pro objednání receptů na léky, které děti pravidelně užívají. Naši lékaři nyní
mají k dispozici i putovní mobil, který má u sebe vždy jeden z lékařů, jež má právě službu. Pokud
potřebujeme řešit akutní problém, můžeme jim zavolat, nebo napsat sms a lékaři nás kontaktují hned, jak je
to možné. Také je možné zavolat na infekční pohotovost. Když byla dcera miminko, tak jsem této možnosti
několikrát musela využít. Postarali se o nás krásně i v případě, že zrovna žádný z doktorů CF teamu
nesloužil.
Závěr mého textu bych ráda věnovala poděkování.
Děkuji Klubu CF, díky kterému máme nyní zcela oddělené, krásné a především funkční ordinace, které
zpříjemňují práci lékařům a sestrám, i samotné kontroly malým pacientům.
Můj velký dík patří našim lékařům a sestrám v CF centru v Brně, kteří se snaží vyjít rodičům i malým
pacientům maximálně vstříc. Jejich lidský přístup a zájem o pacienty, to, že jim není lhostejno, jak se dítě při
kontrole cítí, že když jsou děti hospitalizovány, zastaví se podívat i mimo čas obvyklé kontroly, aby děti
a rodiče povzbudili, to je prostě úžasné. Velice si jejich přístupu vážím, protože právě ten lidský přístup je při
nemoci, obzvláště dítěte, nenahraditelný.
Dominika z Brna, maminka čtyřleté Adinky s CF
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TX ÚVOD: Několik faktů o transplantacích plic
Ohlédnutí za působením v Klubu - leden 2006 až březen 2013
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Příprava na transplantaci plic pohledem psycholožky
Kolikrát jsme si v životě povzdechli, když jsme se ocitli v náročné situaci, nebo měli pocit, že se nemůžeme
nadechnout, když jsme se cítili pod tlakem okolí. Dýchání je jednou z tělesných funkcí, kterou lze v bdělém
stravu dobře ovlivnit naší vůlí. Když chceme, dokážeme se zhluboka nadechnout nebo naopak dech zadržet.
Stejně tak, když jsme ve stresu, nebo máme z něčeho obavy, může se může stát, že se nám začne hůře
dýchat. Psychika umí skrze tělesnou reakci svalového stažení v celém těle, tedy i v plicích, a následného
nedostatku v dechu signalizovat přetížení člověka, jeho nepohodu či ohrožení. Lidé s onemocněním plic jsou
k těmto reakcím mnohem citlivější a zhoršení dušnosti je pro ně mnohem náročnější.
Každá hospitalizace v nemocnici, operační zákroky na těle i role pacienta představují pro člověka výraznou
fyzickou i emoční zátěž. A každý člověk podle svých vlastností, schopností a zkušeností z minulosti má jinou
kapacitu a jiné strategie, jak tuto zátěž zvládnout. Někdo je zvyklý se starat celý život sám o sebe a je pro něj
těžké přijmout skutečnost, že v roli pacienta se stává pro určitý čas „nemohoucím“; resp. někým, kdo
potřebuje pomoc od druhých. Na druhou stranu jiní jedinci jsou zvyklí navštěvovat lékaře často, znají
nemocniční prostředí a řadu různých vyšetření, a proto se s hospitalizací vyrovnávají snadněji.
Psychologické vyšetření před transplantací plic je jedním ze standardních základních vyšetření, která se před
touto operací provádějí. Trvá přibližně 1,5 hodiny a jeho smyslem je především zmapovat a zorientovat se v
životních podmínkách a emočním rozpoložení, ve kterých se kandidát k transplantaci plic nachází. Dále
zjišťujeme, zda se pacient rozhodl pro tento zákrok dobrovolně a zda má v tom i podporu od svých blízkých.
V neposlední řadě procházíme teoreticky průběh celého předoperačního a pooperačního období, rozebíráme
možná rizika a nároky, které s sebou takový zákrok přináší.
Samotná transplantace probíhá v celkové anestezii a neklade na pacienta z hlediska vědomé spolupráce
téměř žádné požadavky. Velmi důležité však je, v jakém fyzickém, ale i psychickém stavu pacient k této
operaci přichází. Velmi rizikové může být podstoupit tak velký operační zákrok, jako je transplantace, pokud
se už dlouhou dobu před ním člověk trápí např. poruchami spánku, nemá chuť k jídlu, je více smutný, do
ničeho se mu nechce nebo je výbušný na své okolí, hodně pláče, hlavou se mu neustále honí myšlenky
a strachy ohledně toho, co bude dál, otázky „Proč zrovna já?“; a další obavy. Jeho psychika je vyčerpaná
depresí, úzkostí či panickými atakami. A navíc se jedná o transplantaci orgánu, který jak bylo výše popsáno,
tak citlivě reaguje na psychické rozpoložení.
Hlavním klíčem k úspěšnému zvládnutí transplantace je totiž pooperační období. V tom se pacient sice těší
z nových plic, ale zároveň jsou na něj kladeny velké nároky v rehabilitaci (zejm. cvičit navzdory bolesti či
únavě), ale i v další spolupráci se zdravotníky (podstupování dalších nepříjemných vyšetření – např.
bronchoskopie nebo odsávání hlenů; užívání velkého množství léků aj.), což je často velmi vyčerpávající.
Tělo se potřebuje začít uzdravovat a potřebuje pro to psychiku v dobré kondici, aby ho navzdory všemu
nepříjemnému podržela. Čím více je psychika vyčerpaná již před samotnou operací, tím obtížněji může být
nápomocna v rekonvalescenci a naopak, často uzdravování těla může velmi zásadně zpomalit nebo zcela
zabrzdit.
Psycholog se tedy při předtransplantačním vyšetření budoucí kandidáty k transplantaci nesnaží od zařazení
na čekací listinu diskriminovat nebo je vyřadit, ale spíše je připravit na možná rizika a doporučit konkrétní
„preventivní opatření“, která mohou pomoci podpořit psychiku a zvládnout toto velmi náročné období. Mezi
tato opatření patří doporučení ohledně podpůrné psychologické péče, podpůrné farmakologie, relaxačních
technik, spánkové hygieny apod.
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Příprava na transplantaci plic pohledem psycholožky

Samotné vyšetření obsahuje rozhovor o různých skutečnostech z pacientova života – co ho bavilo dříve, co
mu pomáhá nyní, jaké vykonával zaměstnání, kde žije, kdo mu pomáhá a další oblasti. Životní podmínky
a sociální zázemí, do kterých se pacient bude po transplantaci vracet, jsou velmi důležité, protože bude
pravděpodobně v prvních týdnech po návratu domů potřebovat pomoc okolí, bude mít také oslabenou
imunitu a veškeré nemoci či nevyhovující hygienické podmínky ho mohou zásadním způsobem ohrozit na
životě. Dále se v rozhovoru zaměřujeme na pacientův současný život a zkušenosti s nemocí, co navzdory
onemocnění ještě zvládá, v čem potřebuje pomoc. Podporujeme pacientovu fyzickou i psychickou aktivitu,
které ho před transplantací udržují v co nejlepší kondici a s co největší „zásobou sil“, jež využije
v pooperačním období. Dále doplňujeme informace o operaci, dáváme prostor na dotazy a mapujeme
i pevnost a hlavní motivy k rozhodnutí o podstoupení transplantace.
K doplnění celého obrazu může pacient vyplňovat i dotazníky nebo využíváme další psychodiagnostické
metody, které se zaměřují na pacientův aktuální psychický stav, strategie, kterými se vyrovnává se zátěží
a podobně. V případě podezření na poruchy paměti či dalších kognitivních funkcí, které by mohly znesnadnit
např. užívání léků po transplantaci (jejichž přesné a zodpovědné užívání je zásadně důležité pro další
přežití), můžeme někdy provádět vyšetření i speciálními testy na tyto schopnosti. Nejedná se tedy primárně
o žádnou zkoušku správných/špatných odpovědí, které by měly pacienta vyřadit z možnosti získat nové plíce
a zkvalitnit tak svůj život, ale spíše o prostor, ve kterém společně mapujeme rizika („slabá místa“),
poskytujeme podporu a snažíme se být nápomocni, aby byl pacient na transplantaci a období po ní dobře
připravený.
Kandidát, kterého považujeme za jednoznačně nevhodného z psychologického hlediska je takový, který je
závislý na nikotinu, alkoholu nebo jiných drogách. Dále ten, který je agresivní, nespolupracuje a prokazatelně
porušuje léčebný režim už před transplantací a je tedy velmi pravděpodobné, že toto chování bude
pokračovat i po transplantaci. V neposlední řadě i pacient trpící psychiatrickým onemocněním, které není
kompenzováno a stabilizováno a znemožňuje dodržování léčby. Dále je velmi problematické, pokud pacient
nemá vyhovující životní (zejm. stran hygieny bydlení) a finanční (na léky, které je po transplantaci nezbytné
užívat se doplácí) podmínky.
Někdy se při vyšetření setkávám s přesvědčením pacientů, že nesmí připustit, že se necítí psychicky dobře,
protože jinak je k transplantaci nedoporučím. Dalšími mohou být i obavy, že když řeknou něco „špatně“,
budou odesláni do psychiatrické nemocnice, tak raději neříkají nic, na nic si nestěžují, trápí se a zbytečně se
vyčerpávají bez pomoci, která by jinak byla celkem snadno dostupná. Pokud člověk trpí vážným tělesným
onemocněním, je přirozené, že na to reaguje i jeho psychika. Nepředpokládám tedy, že člověk, který se
rozhodne pro transplantaci, z ní nemá žádné obavy, necítí se občas smutný nebo není podrážděný, všechny
tyto reakce jsou v této těžké životní situaci normální. Pokud však jejich míra dosahuje takové hloubky, že
kromě těla, trpí nemocí i duše, je na místě domlouvat se na tom, jak jí pomoci. Psychologické vyšetření tedy
není pouze nástrojem diagnostiky k rozhodnutí, zda transplantaci provést, či ne, ale především prostorem
pro podporu, zpracování obav a pomoci k úspěšnému zvládnutí celého předoperačního a pooperačního
období. Využití případných doporučení ohledně psychofarmakologie (zejm. ze skupiny antidepresiv),
podpůrné psychoterapie a dalších intervencí je na svobodném a dobrovolném uvážení každého pacienta.
Vnímám je ale jako jednoznačně pozitivní a velmi důležité pro dočerpávání psychických sil a duševní
stabilitu.
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Transplantace plic u dětí pohledem dětské
psycholožky
Psychologické vyšetření je standardní součástí předtransplantační péče i u dětských a dospívajících
pacientů. Při vyšetření mapujeme u pacientů ty aspekty a schopnosti, které se v rámci potransplantačního
období uplatňují či jsou pro jeho zdárné zvládnutí přímo zásadní. Lze zmínit například kognitivní úroveň,
schopnost seberegulace či motivační složku, osobnostní rysy, míru samostatnosti nebo schopnost zvládat
náročné situace. Svůj význam má také dosavadní adherence k léčbě, čili míra, do jaké je schopno dítě či
dospívající dodržovat lékařská doporučení. To vše je nahlíženo vzhledem k věku pacienta.
Transplantace však klade vysoké nároky nejen na pacienta samotného, nýbrž na celou rodinu a nejvíce
pochopitelně na jeho rodiče. Dítě vždy disponuje věkově přiměřenými mechanismy zvládání, většinu strategií
se však teprve učí a největším zdrojem opory v náročné situaci jsou pro něj rodiče. Schopnost seberegulace
a sebereflexe je u dětí a dospívajících rovněž omezenější, a tak se do jisté míry vždy počítá s dohledem
a provázením rodičů. Z těchto důvodů se psychologické vyšetření zabývá funkčností celé rodiny, jejími
postoji k transplantaci, schopností spolupráce s lékaři, mírou, do jaké je schopna rodina poskytovat malému
pacientovi stabilní zázemí a pomáhat mu v náročných chvílích bezprostředně po zákroku, ale i se zvládáním
nároků potransplantační péče dlouho po něm.
Takové vyšetření je tedy realizováno zhruba ve dvou setkáních se samotným pacientem a v několika
průběžných schůzkách s celou rodinou. Jeho úkolem však není primárně diskvalifikace pacientů
z transplantačního programu. Spíše je to snaha zmapovat slabá a citlivá místa tak, aby nás v průběhu
náročných chvil nezaskočila, abychom měli možnost na nich dál pracovat a abychom uměli pacientovi
nabídnout adekvátní podporu a péči. V neposlední řadě jde také o hledání silných stránek a věcí, které
fungují, abychom na nich mohli dál stavět.
Psychologická péče se neomezuje pouze na předtransplantační vyšetření. Spolupráce s psychologem je
pacientům a jejich rodinám k dispozici v průběhu celého předstransplantačního i potransplantačího období,
která přirozeně přinášejí spousty otázek, nejistot, obav či úzkostí, pocitů frustrace, zlosti či lítosti.
Psychologická péče vytváří prostor pro otevřené sdílení úvah, pocitů či zážitků. V rámci psychologické péče
jde zejména o nalezení funkčních strategií zvládání stresu a zátěže, o hledání vzájemné opory a o facilitaci
komunikace v rámci rodiny.
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Novinky ve fyzioterapii
Konference KCF 2018 – trochu něco z fyzioterapie
Při našem letošním setkání s rodiči dětí s CF a dospělými nemocnými cystickou fibrózou v Motole, které
pořádal Klub nemocných cystickou fibrózou v sobotu 7. 4. 2018, zazněla dvě témata z oblasti fyzioterapie.
První část sdělení nesla název Techniky airway clearance odhleňování - je čas na změny? A následovalo
doporučení s tématem Pohybové aktivity dětí a dospělých s CF.
Zpravodaj přináší stručný obsah prvního tématu, ale celé sdělení, které zaznělo na konferenci, si zájemci
mohou vyslechnout na internetu po otevření https://m.youtube.com/watch?v=KoZM9pDFya0
Techniky airway clearance odhleňování - je čas na změny?
Všechno začíná dýcháním, a to musí být komfortní. Aby bylo dýchání takové, jak má být, tedy funkční
automatikou, kterou nevnímáme, musí se nemocní cystickou fibrózou o své dýchací cesty tak pečlivě starat,
aby měli bronchy čisté a průchodné. Hygiena dýchacích cest je kombinací inhalace a drenážního dýchání
(cvičení), většinou se začíná inhalací. Tomu všemu, a nejen drenážím, musí každý nemocný věnovat určitý
čas. A cvičení musí být pravidelná činnost, která se i v průběhu dne opakuje. Běžný život ale přináší otázky,
nad kterými je třeba se zamyslet a které lze formulovat přibližně takto:
1. Proč pacienti neradi inhalují?
2. Proč pacienti neradi cvičí drenážní dýchání?
3. Proč nesportují?
Proč pacienti neradi inhalují?
Nejčastější odpovědi zní asi takto:
„……bere to hodně času……“
„……furt je to stejné……“
„……nevidím efekt !!!......”
Čas je relativní pojem, je dobré se zamyslet nad způsobem dýchání, kterým každý inhaluje! Chybné
a nedokonalé dýchání výrazně prodlužuje čas inhalace a celého cvičení. Jinak při inhalaci dýchá kojenec,
jinak předškolák a jinak dospívající. Další z otázek je: jaký inhalátor používat, jak ho mám dlouho, kdy byl na
servisní kontrole? Nové a moderní inhalátory umožňují co nejkratší časové prodlení, které je třeba inhalaci
věnovat, například při ranní inhalaci lze inhalovat již na lůžku v lehu na boku. Hledání odpovědí je společnou
prací nemocného, jeho lékaře a fyzioterapeuta. Setkání pouze s fyzioterapeutem by se mělo uskutečnit vždy
nejpozději 1x za půl roku nebo vždy při nejistotě, zda je cvičení prováděno dobře! K novým pomocníkům při
inhalaci patří inhalátory PARI SX, eFlow a na doporučení lékaře PARI SINUS. Některé inhalátory umožňují
zapojit do výdechu i fyzioterapeutické pomůcky, například inhalace s PARI S Systémem nebo s RC
Cornetem, který samostatně a s úspěchem používají nejen děti s CF již ve věku 1,5 až 2 let. Některé další
typy a jiné značky inhalátorů se rovněž používají, o jejich použití je však nutné se alespoň informativně poradit
s lékařem i fyzioterapuetem.
Proč pacienti neradi cvičí drenážní dýchání?
Nejčastější odpovědi zní asi takto:
„……bere to hodně času……“
„……necítím žádný účinek……“
„……furt je to stejné……“
Posun v dlouhodobém posuzování účinku drenáží jasně ukazuje na fakt, že udržení dobré hygieny
a průchodnosti dýchacích cest je základní nutnost a povinnost pro jedince s hyperprodukcí bronchiálního
hlenu.
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Novinky ve fyzioterapii
Dnešní léčba nemocných cystickou fibrózou je provázena změnou klinického (zdravotního) stavu nemocných
a má jiný obraz než např. před 5 lety. Tím se současně mění i význam drenážního dýchání, které vedle
odhleňovacího účinku má také roli kontroly a monitoruje průchodnost a čistotu dýchacích cest. Co se pod tím
skrývá? Každý rodič může za své dítě dělat mnoho věcí a činností, ale dýchat za něj nemůže! Rodiče
dětí s cystickou fibrózou by si měli pravidelně domlouvat schůzku jen s fyzioterapeutem
a to nejdéle 1x za půl roku. Pouze ti rodiče, kteří jsou do dechové fyzioterapie dobře zasvěceni a pravidelně
se o fyziocvičení svého dítěte radí s odborníkem, si mohou být jisti, že drenážní postupy a celkové cvičení
dělají opravdu dobře!
Každý dospělý nemocný cystickou fibrózou musí svému dýchání rozumět, musí vnímat změny a signály
svého dýchání, musí cítit, jakým způsobem proudí vzduch právě v jeho dýchacích cestách, měl by vědět, co
znamenají zvuky, které při dýchání mohou zaznít, měl by je umět poslouchat a především: měl by si umět
poradit, jak při dýchání šetrně, ale účinně expektorovat, tedy odstranit hlen. A expektorovat neznamená
hleny vždy a často vykašlávat! Drenážních dechových postupů je několik a každá metoda je provázena
kontrolou kašle, ale ne každá metoda je vhodná pro každého. Každý by měl mít svůj individuální, přesně
“ušitý” drenážní postup cvičení, který má dobrý účinek, kterému rozumí, umí ho a věnuje mu 15 až 25
minut. Dobrá kontrola dýchání při drenážním cvičení znamená osobní soběstačnost a samostatnost při
cvičení a přináší spolehlivou zpětnou vazbu o účinku drenážního dýchání. Tím je zajištěna každodenní
informace o “kondici” dýchacích cest, kterou lze vnímat subjektivně jako například “…dnes je to dobrý…”, ale
cennější je objektivní hodnocení, které má jasně a srozumitelně vyjádřenou třeba numerickou hodnotu. Toto
poskytují dechové trenažéry, fyzioterapeutické aparátky pro zdokonalení nádechu a výdechu. K základním
patří RC Cornet, PARI O PEP (dříve nazývaný Flutter), Shaker Classic, Shaker Deluxe, Thera PEP, PARI S
Systém, Acapella Choice, Powerbreath, EMST 150 (Expiratory muscle strength trainer) a některé další. Pro
kvalitní provedení nádechu se používají CliniFlo, Coach 2000 a 4000 a řada dalších. O používání a čištění
všech trenažérů je dobré poradit se s fyzioterapeutem a lékařem.
Proč pacienti nesportují nebo jen velmi málo?
Nejčastější odpovědi zní asi takto:
„…nemám na to čas…“
„…nestačím ostatním dětem…“
„…nebaví mě to…“
„…rodiče také nesportují…“
Nabízí se jednoduchá odpověď: změňte životní styl! Není to tak jednoduché, pro mnohé rodiče to znamená
velký zásah do průběhu dosavadního života, může se to dotknout materiálního zajištění rodiny, může to
znamenat zásah do profesního zaměření rodičů, a mnoho dalšího, téměř nedefinovatelného.
Nová generace dětí nemocných cystickou fibrózou, narozených po roce 2009, je skupinou dětí, jejichž
onemocnění bylo stanoveno v prvních dnech po jejich narození na základě aktivního vyhledávání CF
v novorozeneckém období. Moderní a silně účinná léčba CF znamená, že se setkáváme s dětmi, jejichž
zdravotní stav je naprosto pozitivně nesrovnatelný s dětmi, narozenými před rokem 2010. Dnešní děti s CF
se ve většině případů nijak neliší od svých zdravých vrstevníků a i za kruté přítomnosti CF v těle, chtějí mít
stejnou kvalitu života, jako jejich tak zvaně zdraví kamarádi. A ke zdravému způsobu života patří i sport, pro
začátek by stačilo, kdyby celá rodina pravidelně chodila na výlety. Stačí si vymyslet cíl, zakoupit
trekové hole a severskou chůzí vyrazit!
Pohybové aktivity dětí a dospělých s CF - toto téma je natolik rozsáhlé a předveším důležité, že si zaslouží
velký prostor, proto se budeme sportování a pohybové léčbě nemocných cystickou fibrózou věnovat
v příštím vydání.
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Bělehrad 2018: Konference Evropské CF
společnosti v Bělehradě

Ve dnech 5. 6. – 9. 6. 2018 se v srbském Bělehradě konala 41.
konference Evropské společnosti pro CF (ECFS). Této konference se
účastnili nejen lékařské týmy a specialisté z českých CF center, ale
poprvé zde své zástupce měl i Klub CF. S obrovským potěšením
jsme zdejší prostředí využili i k představení aplikace CF Hero, která
by v budoucnu mohla být dostupná nejen v českém jazyce a pomoci
tak pacientům z dalších zemí z celého světa. Program konference byl
velmi obsáhlý a zajímavý. Nejvíce jsme se zajímali o pokroky v léčbě
a o otázku prosazování standardů péče v CF centrech. Potěšující pro
nás byla informace, že do klinických studií s novými léky vstupují
další farmaceutické firmy. Testují se léky pro nosiče jedné nebo obou
kopií F508del, nezapomíná se ani na tzv. stop mutace.
HIT CF
Proto bychom rádi zmínili i velmi důležitý projekt HIT CF, do kterého
je zapojená i ČR. Sbírají se vzorky organoidů („miniguts“
vypěstovaných ze vzorku střeva získaného pomocí rektální biopsie)
a na nich se zkouší nové léky. Ti, kteří mají pozitivní reakci, obdrží
léčbu v rámci klinické studie (2018/2019) a bude jim hrazena léčba
i po ukončení klinické studie. Všechny testy probíhají v laboratoři
a pacienta tak vůbec nezatěžují. V ČR by tento projekt mohl být
vhodný až pro 17 pacientů. Celkově by se jednalo přibližně o 500
pacientů (pokud se na spolupráci dohodnou 4 farmaceutické
společnosti). Tato metoda může velmi změnit pohled na přístup ke
klinickým studiím v budoucnosti. Evropská léková agentura (EMA)
a Americká léková agentura (FDA) již komunikuje s vedoucími tohoto
projektu. Více na www.hitcf.org
Standardy péče
Velmi diskutovaným tématem byly standardy péče o pacienty s CF.
Klub CF již v loňském roce díky grantu započal s projektem
hodnocení CF center v ČR, který v první fázi bude porovnávat centra
z hlediska spokojenosti pacientů. Proto bychom Vás chtěli požádat
o vyplnění dotazníků, které najdete na webové stránce ww.klubcf.cz.
Dotazníky budou pravidelně vyhodnocovány a výsledky budou
prezentovány na odborné konferenci RECYF. Tyto výsledky budou
samozřejmě zveřejněny také na našem webu. Jejich pravidelným
vyplňováním nám pomůžete nejen, abychom dali dohromady co
nejlepší zpětnou vazbu pro Vaše CF týmy, ale hlavně můžete přispět
k lepší péči o Vás samotné.
Markéta Mikšíková
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Víkendové setkání rodičů Seč 2018
Setkání se tentokrát uskutečnilo v září 2018 v Hotelu JEZERKA u Sečské přehrady.
Tento pobyt začínal poněkud neobvykle už v pátek večer. Stalo se tak z toho důvodu, aby byl dostatek času
užít si co nejvíce možností wellness, kterých hotel nabízel opravdu hodně.
Nicméně v sobotu po snídani už program vjel do známých kolejí. Pro představu těch, kdo by se pobytu chtěli
zúčastnit, ale ještě váhají, uvádím stručný přehled aktivit. V sobotu dopoledne bývají obvykle jedna až dvě
skupiny, kde sedíme všichni společně a povídáme si o tom, co CF vnesla do života rodin i jednotlivců. Na
skupinách bývají kromě rodičů obvykle psycholožka, sociální pracovnice z Klubu CF, odborný CF lékař,
někdy i sestřička z ambulance. V posledních letech se vždy daří, aby přijel někdo z dospělých nemocných.
Letos jsme měli na víkendovém pobytu velmi vzácnou návštěvu – přijela mezi nás paní Doc. MUDr. Věra
Vávrová, zakladatelka léčby CF v České republice. Paní docentka má poblíž Seče chalupu a přijela se na
nás podívat. Po obědě bývá obvykle volný program, často se uskuteční výlet do okolí. Večer pak je program
společenský. V neděli dopoledne je ještě jedna skupina. Po obědě se všichni rozjedou zpět domů.
Rodičovské víkendy přinášejí účastníkům nejen informace o léčbě, vyšetřeních, postupech, různé tipy, rady a
„vychytávky“, hlavně však jde o sdílení, pocit vzájemnosti a toho, že „v tom nejsme sami“, setkání (často
první) s někým z dospělých.
Myslím, že víkendová setkání jsou důležitá pro všechny, kdo chtějí sdílet své zkušenosti, naděje,
optimismus, ale i obavy a strachy. V tom všem totiž zjistíte, že nejste sami, že je určitě ještě někdo další, kdo
ví, jak se cítíte, a může vám poskytnout oporu.
Zde několik vyjádření účastníků víkendového setkání:
Bylo to krásné přátelské setkání. Můj největší zážitek, nečekaná návštěva paní Doc. Vávrové, když nám
povídala, jak jí skláři vyrobili první inhalátor a kompresor byl veliký jako lednice. Bylo to opravdu dojemné.
Také moc děkujeme, setkání bylo super. Vřele všem doporučujeme.
Ze setkání rodičů jsme jeli hlavně odpočatí. Na nás to vždy působí zvláštně, nevím někdy i zmatečně, na
jednu stranu nás vystraší rodič starších dětí, které na tom nejsou nejlépe, a na druhou stranu nás uklidní
dospělý pacient, který je „jakž takž v pohodě“. Je moc fajn vědět a vlastně hmotně i cítit, že v tom všem
nejsme sami, nejsme jediní a hlavně, že je to v podstatě u všech nás takto zasažených vlastně stejné či
podobné. Každé toto setkání nám dá hodně, vlastně víc, než očekáváme. Vždy je to milé, přátelské
a naučné, i když už jsme si něčím s touto nemocí prošli, pokaždé se dozvíme ještě něco víc. Moc hezké bylo
poslouchat paní doktorku Vávrovou, která krásně mluvila o vývoji celé léčby CF, bylo to takové krásné
nakopnutí dopředu, tím že paní doktorka pamatuje opravdu prvopočátek léčby u nás. To bylo pro nás takové
to pozitivní světlo do budoucna.
Víkend jsem si užila, byla jsem ráda, že jsem i podruhé na takovou akci jela. Věděla jsem už, že to bude
psychicky náročné, ale zároveň poznám osobně lidi, kteří mají stejné trable a myšlenkové posuny jako já
nebo manžel. I facebooková skupina mi už nepřijde tak anonymní, když se tam objevují lidé, které znám
osobně. Odpočinek byl super, wellnes na takovém víkendu je dobrý nápad. Trošku mě rozbilo poslední
sezení, kdy jsme se dostali k tématu transplantace. Je to téma, které sem patří, ano, ale je to téma, které si
většina rodičů nepřipouští. To až tehdy, kdy se jich to začne přímo týkat. Představa, že ty naše dětičky
budou jednou třeba řešit tyto problémy. Achjo. Vždycky to na mě dolehne. Do tohoto víkendu na fb skupině
přišla zpráva o úmrtí 14leté dívky (ať pravdivá nebo, jak teď víme, nepravdivá), všechny tyhle zprávy ve mně
zůstanou několik dní... ale plno práce, super zážitků a všechno okolo, co musím řešit mi dává sílu bojovat dál
a vlastně „neřešit“ to do hloubky. Nevím, zda jsem toho nenapsala moc, ale tak nějak jsem shrnula myšlenky
z tohoto víkendu... Bylo to moc fajn a děkuji, že jsem tam zas mohla být.
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Život s CF a s dítětem
Těhotenství jsem měla suprové, ani jsem si nemyslela, že by mohlo být tak snadné. Spirometrie se mi
zlepšila o 20%, nebyla jsem tolik zadýchaná, měla jsem mnoho energie, sice první tři měsíce jsem hodně
prospala a bylo mi trošku špatně, ale to k těhotenství prostě patří, nebylo to nic hrozného.
Poté se to celé změnilo a vše bylo jako předtím. Chodila jsem hodně na procházky, jezdili jsme na výlety
i na takové, kde se chodilo hodně do kopce, a vše jsem zvládala bez problému. Ke konci těhotenství už to
nešlo tolik s tím břichem, ale i tak jsem byla plná energie. 10. 7. 2015 přišel porod a narodil se nám zdravý
Filípek. Porod byl o 3 týdny dřív, ale byl přirozený a bylo to nádherný. První rok utekl jako voda, Filípek byl
hodné miminko, v noci se budil asi jako každé dítě, moc nebrečel. Vše jsem zvládala, inhalace, užívání
léků, rehabilitace. Po roce začal Filipek chodit a já pár kilo zhubla, i když jsem si myslela, že se spirometrie
zlepší, opak byl pravdou a šla dolů. Opět jsem byla na svých 45-55%. Snažím se více inhalovat, ale ne
vždy se to podaří. Když potřebujeme Filípka pohlídat, tak máme nejlepší rodinu a každý pohlídá, dokonce
i praděda s prababičkou z tatínkovy strany. A za to jsem moc ráda, když je nejhůř a já musím do
nemocnice, tak také všichni pohlídají.
Když byl Filípkovi rok a půl, tak jsme si pořídili karavan a jezdíme každý víkend od jara do podzimu do
kempů po Česku. Myslela jsem si, že to bude náročné skloubit ranní a odpolední inhalace, ale vše jde,
když se chce. Řekla bych, že jsme akční rodina, jelikož když jsme v kempu, tak chodíme hodně na
procházky a vymýšlíme různé výlety. Tím se mi také udržuje spirometrie. Letos bychom si chtěli pořídit kola
a jezdit na výlety na kolech, jelikož vše, co je poblíž kempu, máme prochozené. A tím bych mohla
spirometrii ještě o pár procent zlepšit.
Také jsme byli s karavanem ve Slovinsku a v Chorvatsku. Bylo to suprové, ale s Filípkem trošku náročné,
jelikož všechno musel prozkoumat a my za ním jen běhali. Ale i tak jsme si to moc užili. Letos budou
Filípkovi 3 roky a my už pomalu plánujeme druhé miminko. Takže slečny a dámy nebojte se do toho jít,
určitě podle vašich zdravotních možností. Hlavní je mít na to dostatečnou váhu a spirometrii. A také je
dobré mít okolo sebe tu nejlepší rodinu, co ráda pohlídá, když vám nebude nejlíp a nebo když budete
muset nastoupit do nemocnice na přeléčení.
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A co že se stalo v roce 2017-2018?
Říjen
Kabelkový veletrh Deníku Šumperk
Ve středu 4. října, se v Šumperku konal charitativní
KABELKOVÝ VELETRH DENÍKU. Jeho výtěžek činil úžasných
24 276,- Kč. Mockrát děkujeme Šumperskému a Jesenickému
deníku za podporu pro nemocné CF.
Prostě dýchej letem světem
To je název výstavy s dražbou fotografií, která se konala
19. října v Literární kavárně v Týnské ulici v Praze. Mnohokrát
děkujeme Jakubu Tománkovi za uspořádání akce
s dobročinným rozměrem. Samotná dražba byla velký zážitek,
jež byl doplněný o poutavé vyprávění, které tuto dobročinnou
akci velmi osvěžilo. Naše díky patří i 15 statečným, kteří se
přímo zúčastnili dražby a vydražili fotografie za konečných
40 200,- Kč.
CF Bazar
V pátek 20. října proběhl charitativní bazárek dámského
oblečení a šperků, jehož výtěžek byl krásných 26 371,- Kč.
Mockrát děkujeme Kláře Sudíkové a Štěpánce Procházkové za
uspořádání akce a firmám PROFICREDIT, Deutsche Boerse
a redakci časopisu Cosmopolitan za dodání oblečení
a šperků do bazárku. Děkujeme všem jednotlivým dárkyním
šatstva za jejich podporu, Aničce Frolíkové za výrobu a prodej
šperků ve prospěch Klubu a ČSOB za poskytnutí prostoru
ČSOB Inspirace na Jungmannově náměstí.
Listopad
Chebská běžecká zima (listopad 2017 – únor 2018)
Letos již po osmé vyběhlo na trať seriálu závodů Chebské
běžecké zimy stovky běžců, aby pomohli slaným dětem. Tratě
byly rozděleny do několika délek a přizpůsobeny i nejmenším
dětem tak, aby si mohli zazávodit celé rodiny. S celkem čtyř
závodů se pro Klub CF na dobrovolném startovném vybralo
krásných 23 700,- Kč. Děkujeme všem běžcům
a organizátorům za jejich dlouhodobou a opakovanou podporu.
Křest kalendáře Slaných žen 2018
2. listopadu, byl slavnostně pokřtěn nový kalendář Slané ženy
2018 spojený s aukcí fotografií šesti modelek. Zájemci si ho
mohli pořídit přes nový e-shop Klubu CF, nebo si ho mohli
zakoupit na některé z dalších akcí Klubu CF.
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Mockrát děkujeme všem, kdo se na přípravě křestu křtu podíleli.
Děkujeme hotelu Courtyard by Mariott na Floře za poskytnutí
prostoru a catering, Štěpánce Duchkové za moderování, Michaele
Dolinové za vynikající licitaci při aukci a Petru Kutheilovi za mocný
zpěv. Křtu se osobně zúčastnil i Robert Vano, který kalendáře
fotografoval.
MOCKRÁT DĚKUJEME všem dražitelům slané krásy, kteří
přispěli nemocným CF. Výtěžek z dražby a prodeje kalendářů byl
krásných 302 100,- Kč.
Ve třech městech - Praze, Brně a Liberci byly od 6. listopadu
k vidění také billboardy propagující SLANÉ ŽENY 2018 OČIMA
ROBERTA VANA.
Evropský den pro cystickou fibrózu aneb Větrníkový den
21. listopadu na svátek všech slaných, kdy se po celé Evropě
slaví Den pro cystickou fibrózu, byl v atriu FN Motol umístěn
stánek Klubu CF, v němž probíhala osvěta o cystické fibróze.
Podával se také horký čaj s citronem a vyráběli se větrníky.
Do výroby větrníků se také připojila řada mateřských a základních
škol, školní družiny a všichni ostatní, kdo jsou již zvyklí se
pravidelně účastnit Větrníkového dne. Následně se s námi pak
podělili o své výrobky zaslanými fotografiemi, které jsme s radostí
vystavili na facebooku Klubu CF.
Prosinec
Benefiční koncert v Břevnovském klášteře
Všichni, kdo chtěli nasát klidnou adventní atmosféru a zároveň tak
pomoci nemocným CF, mohli přijít v pondělí 11. prosince na
výjimečný adventní koncert do Tereziánského sálu Břevnovského
kláštera. Během večera vystoupily zpěvačky Lívia Ághová a Mína
Marhoulová, na hoboje zahráli Liběna a Ivan Séquardtovi, na
flétnu Julie Séquardtová a na klavír Miho Fukuda a Ester
Godovská. Během večera dále vystoupil sbor Euphonia – ZUŠ
Kralupy a Vrané nad Vltavou a sbormistr a klavírní doprovod
Pavla Kšicová. Dirigovala Martina Jurková a celým večerem nás
provázela Michaela Dolinová.
Na dobrovolném vstupném a prodeji kalendářů Slaných žen se na
pomoc nemocným CF vybralo 17 419,- Kč. Velice děkujeme všem
účinkujícím a všem, kteří nás přišli podpořit.
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A co že se stalo v roce 2017-2018?
Dobročinná aukce obrázků a dalších uměleckých děl
Ve středu 13. prosince se jako již tradičně jednou za dva roky
konala dobročinná aukce obrázků, které nakreslily děti s CF i bez
na pomoc všem slaným lidem. Tentokrát se již po druhé konala
v Kavárně Dejvického divadla. V nabídce byly umělecké předměty
ze skla, keramiky, ze slámy, papíru, originální andělíčci a obrazy
od malířů různých věkových kategorií. Aukci jako již tradičně
v posledních letech moderoval Pavel Zuna, který se do dražby se
svou rodinou také zapojil.
Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným, ať už se na aukci
podíleli, nebo se třeba přišli jen podívat. Také děkujeme za
prostory Dejvickému divadlu a všem, kteří pomáhali s přípravami
a realizací. Aukcí originálních uměleckých děl jsme získali
úžasných 74 419,- Kč. Děkujeme!

Akce 2018
Leden - únor
Slané ženy v Kavárně Bez konceptu
Během ledna a února probíhala v kavárně libereckého kina
Varšava výstava fotografií Slaných žen. Výstava byla zakončena
kulturní akcí, kterou pořádali dospělí pacienti s CF a rodiče
dětských pacientů z Libereckého kraje ve spolupráci s Klubem CF.
Zpívala Alenka Schernstein. Dražily se fotografie slaných žen.
Večerem provázeli herec Láďa Hampl a Honza Mihule.
Celkem nám přinesla tato akce úžasných 17 600,- Kč.
DĚKUJEME všem zúčastněným.
Únor
Reprezentační ples Praha 5
První ročník Reprezentačního plesu Prahy 5 se konal 22. února
v Národním Domě na Smíchově. Večerem provázela Zdeňka
Žádníková Volencová, herečka Dejvického divadla.
Hostem byl mj. český houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
Na programu bylo i vyhlášení tradiční soutěže Podnikatel roku
a exkluzivní vystoupení vicemistrů ČR v Showdance Františka
Kopeckého a Petry Stehnové.
Výtěžek ze vstupného, který činil 85 750,- Kč, byl věnován na
pomoc nemocným cystickou fibrózou.
Děkujeme Městské části Prahy 5, že jsme mohli být partnery této
úžasné společenské události.
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A co že se stalo v roce 2017-2018?
Scotish celildh dance
Tradiční akce ve znamení skotského tance a hudby. Mezinárodní
škola English Intenational School of Prague zdarma zapůjčuje
prostory a každý rok tak podporuje nemocné CF.
Do kasičky se letos pro nemocné CF vytančilo krásných
17 500,- Kč.
Velice děkujeme všem, kteří se na této mezinárodní akci podílejí.
Duben
Urban Challenge Praha
Klub CF byl jedním z partnerů městského překážkového běhu
Urban Challenge, který se konal 21. dubna v Praze.
Závodníci a fanoušci nás mohli přijít navštívit do našeho stánku,
kde si mohli zakoupit náramky, trička, bublifuky a nově také změřit
svou kapacitu plic. Děti si mohly vyrobit větrník nebo si za
dobrovolný příspěvek odnést nafukovací balónek „Váš dar, nám
vrací dech“. Výtěžek z prodeje a z dobrovolných příspěvků, které
pomohou nemocným cystickou fibrózou, činí 3 320,- Kč.
Klub se prezentoval ale také i přímo na trati! Pět závodníků
v oranžových tričkách „Potím se pro slané děti“ se vydalo na
náročnou, téměř pětikilometrovou trať. Třetí místo v kategorii týmů
jim bohužel uniklo o pouhých 17 s!
Velice děkujeme organizátorům za přizvání k této skvělé akci a za
vzornou reprezentaci našim závodníkům!
Druhý ročník dobročinného AlfaBazaru
V úterý 24. dubna proběhl druhý ročník dobročinného AlfaBazaru,
který pořádala Vysoká škola ekonomická v Praze. Na bazaru se
nabízely různé slušivé modely a módní doplňky.
Na pomoc nemocným CF se podařilo vybrat krásných
13 679,- Kč.
Všem moc děkujeme!
Květen
FyzioRUN 2018
Za letního počasí se ve čtvrtek 10. 5. konal běžecký
závod FyzioRUN, který již 7. rokem pomáhá nemocným cystickou
fibrózou.
Na start se postavilo 145 běžců, z toho 76 mužů a 69 žen. Trať
dlouhou 4,8 km zdolal nejrychleji student medicíny 2. LF UK
PETER ĎUREC (Perňa system), který si vylepšil svůj traťový
rekord z r. 2016 o 8 vteřin na hodnotu 14:13.
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A co že se stalo v roce 2017-2018?
Stříbro vybojoval MATĚJ JAKOUBEK (Silvini Madshus Team)
v čase 15:51 a bronzovou pozici obsadil VOJTĚCH BLIŽŇÁK
(TJ Praha Sokol Královské Vinohrady) v čase 16:18.
Mezi ženami slavila vítězství a zlatý hattrick BARBORA JÍŠOVÁ
(Eleven Run Team), studentka medicíny 2. LF UK, s časem 16:31.
Ve vyrovnaném souboji o druhé místo byla o necelé 2 vteřiny
rychlejší LUCIE ZVOLÁNKOVÁ (SK Aritma) 17:27 před
TEREZOU ČECHOVOU, studentkou fyzioterapie 2. LF UK, 17:29.
Na místě byl i stánek Klubu nemocných cystickou fibrózou, kde si
návštěvníci mohli zakoupit oranžové funkční tričko, náramek
„Chci dýchat, chci žít!“ Bublifuk nebo si vyrobit větrník ve větrníkové
dílničce.
Celkem se ze startovného, za prodej předmětů a do zapečetěné
kasičky vybralo na pomoc nemocným CF krásných 22 308,- Kč.
Jako již tradičně celou akci skvěle moderoval Ivo Dostál, pacient CF
po transplantaci plic, který nevynechal ani jeden ze sedmi ročníků.
Gratulujeme ke skvělým výkonům a děkujeme všem, kteří přišli
podpořit nemocné cystickou fibrózou. Naše velké poděkování také
patří Marku Lekešovi, fyzioterapeutovi z FN Motol a zároveň
hlavnímu organizátorovi!
MČR ve Freedivingu
V sobotu 19. května se v Pardubickém bazénu konal Český pohár
ve freedivingu. Přímý přenos, který přenášela Česká Televize,
sledovalo přes 100 tis. diváků. A Klub CF byl také u toho.
Během přenosu se vysílal náš spot
https://www.youtube.com/watch?v=d5o35aGJnTk a promítal
banner k projektu Prostě dýchej, který zaštiťuje všechny sportovní
akce Klubu CF http://prostedychej.cz/.
Na místě byl i pacient s CF, který během přenosu poskytl rozhovor,
jak se žije s tímto onemocněním. Děkujeme organizátorům, že jsme
mohli být u toho, a že nám tak pomohli šířit osvětu o tomto
vzácném onemocnění.
Červen
Urban Challenge Brno
V sobotu se za krásného a teplotně již letního počasí konal další
seriál ze závodu městského překážkového běhu Urban Challenge.
Tentokrát v Brně a my jsme byli opět u toho.
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A co že se stalo v roce 2017-2018?
S dospělým i dětským týmem v barvách Klubu CF.
Nejlepší dětský běžec z týmu Slaných dětí doběhl šestý a dospělý
tým v oranžových tričkách „Potím se pro slané děti“ se umístil na
krásném 32. místě. Nechyběl ani náš stánek s předměty k prodeji,
kasičkou a větrníkovou dílničkou.
Celkový výtěžek byl 1 516,00 Kč.
Děkujeme organizátorům Urban Challenge, že jsme mohli být u toho
a našim běžcům za skvělou reprezentaci!
Knycká pětihodinovka aneb potíme se pro slané
Tento již třetí ročník sportovně-společensko-benefiční akce pořádal
spolek Knyk bez hranic, z.s. a řada dalších nadšenců, bez kterých
by tento závod nevznikl.
Akce se zúčastnilo přes 400 běžců i neběžců, kteří si chtěli užít
odpoledne v přírodě a pomoci tak dobré věci.
Opakovaně zdolávali 4 km dlouhý okruh Vlkovskem v časovém
limitu 5 hodin, ve věkových kategoriích od kočárků až po seniory
a vozíčkáře. Každý si zvolil takové tempo, které potřeboval, aneb
cesta byla zároveň i cílem.
Toto sportovní odpoledne přineslo na pomoc nemocným cystickou
fibrózou úžasných 81 750,- Kč.
Velice děkujeme všem, kteří se na něm podíleli!
Sportovní odpoledne pro děti v Postřelmově – již 7. ročník
Tato již tradiční akce se uskutečnila v areálu Restaurace U Kevina
v Postřelmově.
V sobotu 23. června si děti mohly užít soutěže, malování na obličej,
tomboly, minibazaru, naučných a kreativních koutků a mnoho další
zábavy.
Celé odpoledne doprovázela také různá zábavná a taneční
vystoupení.
Výtěžek z akce činil krásných 59 432,- Kč.
Děkujeme všem organizátorům za tuto úžasnou akci!
Rockový slunovrat Řevnice
Pár fotek z letošního Rockového slunovratu. Svítící tyčinky na
podporu nemocných CF se prodávaly tak rychle, že jsme nestíhali
navlékat nové.
Na stánku jsme také představili nové zboží s logem KNCF
a tématikou CF, které brzy naleznete i na našem eshopu.
Celkem jsme pro potřeby nemocných CF vydělali 34 658,- Kč
Děkujeme organizátorům Rockového Slunovratu a doufáme, že
se v Řevnicích potkáme i v příštím roce!
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A co že se stalo v roce 2017-2018?
Benefiční zumba
Již třetí ročník Benefiční Zumby připadl na neděli 23. května.
I přes velké teplotní rekordy se desítky tanečníků potily v sále ZŠ
Tuchlovice pro nemocné cystickou fibrózou.
Nakonec byl rekordní i výtěžek, který překonal předchozí ročníky
a přinesl na pomoc nemocným CF krásných 13 220,- Kč.
Velice děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a hlavním
organizátorům Petře Doušové a Kateřině Peleškové.
Srpen
Metrostav cyklo Handy maraton
I letos se tým Prostě dýchej zúčastnil nejdelšího cyklistického
závodu na území ČR – metrostav cyklo handy maraton, známý také
jako 111 h / 2222 km.
Podmínkou účasti je, že v každém týmu musí být alespoň jeden
zástupce z cílové skupiny, které pomáhají.
V osmičlenném týmu s názvem Prostě dýchej vyrazil tedy na trať
i cyklista s cystickou fibrózou. Letos v tomto nejdelším českém
závodě obsadil tým Prostě dýchej úžasné 8. místo.
Věříme, že se nám opět podařilo dostat téma CF více do povědomí
a současně díky naším partnerům a také sbírce na darujme.cz jsme
získali na podporu nemocných částku 190 000 Kč.
Plánované akce v roce 2018
Září
22. září Up Hill Run – výběh po sjezdovce Dobrá Voda v Jablonci
nad Nisou
22. září Vinařský Mělnický běh – běh na 10 km v Mělníku
Říjen
7. října Mezinárodní soutěž v Capoera – Vratislavice nad Nisou
10. října Křest kalendáře Slaných žen 2018 a aukce fotografií
z kalendáře v Praze Holešovicích
Polovina října až polovina listopadu Výstava Slaných žen
v Liberci v Kavárně bez konceptu
Listopad
Polovina listopadu a polovina prosince Výstava Slaných žen
v Brně ve Vinné Galerii
Polovina listopadu Benefiční koncert Jaroslava Uhlíře
4. listopadu Divadelní představení v Dejvickém Divadle pro
partnery Klubu CF
21. listopad Evropský den pro cystickou fibrózu – Větrníkový
den po celé ČR
Polovina listopadu – únor 2019 seriál závodů Chebské běžecké
zimy
Leden 2019 Výstava Slaných žen v Paláci Lucerna Praha
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Pomozte nám pomáhat
a podpořte pacienty
s CF:
100 Kč měsíčně zajistí jednomu dítěti s CF příspěvek na léky na celý rok
200 Kč měsíčně přispěje jednomu dítěti s CF na nákup součástek do
inhalátoru (1 membrána stojí 2.000 Kč a vydrží max. 3 měsíce)
500 Kč měsíčně přispěje jednomu dítěti s CF na nákup membrán do
inhalátoru na celý rok
1000 Kč měsíčně přispěje jednomu dítěti s CF na nákup inhalátoru (inhalátor
vydrží 5 let a nepřispívá na něj pojišťovna)

Jak nám můžete pomoci:
- Jednorázovým příspěvkem
- Pravidelným měsíčním příspěvkem
- Dobrovolnickou pomocí
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DĚKUJEME ZA
POZORNOST
A TĚŠÍME SE S VÁMI
NA DALŠÍ VYDÁNÍ!
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