
ZPRAVODAJ

Tištěný Zpravodaj byl pro rodiny
dlouhá léta hlavním nositelem
informací z oblasti CF. Časem byl  pro
tyto účely vhodnější e-mailový
newsletter, který zasíláme členům
Klubu CF několikrát do roka.
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Pro nemocné CF je jistě určitým pozitivem,
že jejich nemoc není laickým okem vidět. 
O to více těžké však je vysvětlit, proč právě
nemocní CF potřebují naši pomoc 
a podporu.

www.klubcf.cz

CYSTICKÁ FIBRÓZA NENÍ
NA PRVNÍ POHLED VIDĚT
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MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

KLUBU CYSTICKÉ FIBRÓZY

V Klubu nemocných cystickou fibrózou, 
z. s., pracujeme na tom, aby problematika
CF vidět byla. Již 30 let je naší snahou
zajistit lidem s CF kvalitní péči,
nejmodernější přístroje a pomůcky,
edukační materiály a další služby. 

CF postihuje buňky, které produkují hlen, pot
a trávicí šťávy. Tyto vylučované tekutiny jsou
obvykle řídké a kluzké. Ale u lidí s CF defektní
gen způsobuje, že sekrety v dýchací a trávicí
soustavě jsou husté a lepkavé. To je logicky
původem mnoha problémů.

U příležitosti oslav 30 let existence
naší organizace jsme se rozhodli
vydat mimořádné číslo Zpravodaje.
Na dalších stránkách se s námi
můžete ohlédnout za tím, co se na
poli CF událo nejen v posledních 30
letech. Navíc si můžete přečíst, jak na
tuto dobu vzpomínají předsedkyně
Klubu CF. 

CF se projevuje opakovanými infekcemi
dýchacích cest, které postupně způsobují
fatální poškození plic. Vzhledem k poruše
funkce slinivky břišní lidé s CF špatně tráví
potravu. Častou komplikací je cukrovka,
cirhóza jater nebo osteoporóza.
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Ilustrace z táborového
deníku 1993

SLANÉ DĚTI SE V ČR LÉČÍ
DÉLE NEŽ 60 LET
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Prvně popsala cystickou fibrózu americká
lékařka Dorothy Andersenová v roce 1938.
V roce 1960 na půdě tehdejšího Ústavu
výzkumu vývoje dítěte započala paní
docentka Věra Vávrová péči o děti
nemocné cystickou fibrózou v tehdejší
ČSR. Od té doby se výzkum v oblasti CF
posunul mílovými kroky dopředu. I po 60
letech však stále platí, že CF je
nevyléčitelné onemocnění.

Zavedení diagnostiky bylo prvním z úkolů,
kterými se paní docentka Vávrová
intenzivně zabývala. Porucha přenosů
chloridů soli na buněčné membráně
způsobuje mimo jiné velmi slaný pot. Na
tomto jevu je založena jednoduchá metoda
diagnostiky CF, tzv. potní test. Je to
jednoduché a bezbolestné vyšetření, které
se provádí ambulantně.

SŮL NAD ZLATO

K potnímu testu se děti indikovaly na
základě zevních projevů (typicky
neprospívání, mastná stolice,
opakované infekce dýchacích cest či
právě slaný pot). Včasné nasazení
léčby je přitom klíčové pro co nejlepší
vyhlídky nemocného.
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PROGNÓZY PACIENTŮ
Ještě koncem 50. let minulého století
umírala většina pacientů v prvních
letech života. Moderní léčebné
postupy nejen prodlužují délku života,
ale rapidně mění i jeho kvalitu.
Prokazatelně nejlepší možnosti mají
pacienti léčení ve specializovaných
centrech, tzv. CF centrech. Dalšími
faktory jsou i včasná diagnostika 
a spolupráce pacienta. 
S nejmodernějšími léky mají děti
narozené v dnešní době naději, že se
dožijí šesté dekády.

Normální koncentrace chloridů v potu 
se pohybuje mezi 10–30 mmol/l potu, 
u CF jsou hodnoty nad 60 mmol/l.



V září 1989 byl ohlášen objev genu
CFTR třemi články v časopisu Science.
Přinesl obrovskou naději, že budeme
brzy schopni nalézt způsob, jak vadný
gen nahradit zdravým.

Léčit pacienty v zemi, která nemá přístup 
k nejnovějším lékům, je nesmírně
frustrující. V dnešní době si jen těžko
představíme, že byli k dispozici antibiotika
či kvalitní trávicí enzymy, ale pro pacienty
žijící v tehdejším komunistickém režimu
byly zkrátka nedostupné. Nedostupnost
těchto medikamentů se dramaticky
projevovala na délce života pacientů.
Docentka Věra Vávrová se přesto
nevzdávala a snažila se zajistit pacientům 
v Československu co nejlepší možnou péči.
Například již od roku 1978 byla do praxe
zavedena léčba intravenózními ATB 
u pacientů s bakterií Pseudomonas
aeruginosa. Zejména díky spolupráci se
zahraničními kolegy se po sametové
revoluci podařilo velmi rychle srovnat
možnosti našich pacientů s těmi na západě. 
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VLIV KOMUNISMU NA
LÉČBU CF V TEHDEJŠÍM
ČESKOSLOVENSKU
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OBJEV GENU CFTR

titulní strana časopisu
Science 9/1989

Vedle genové terapie se výzkum
zabývá také možností modifikovat
produkt genu CFTR různými přípravky,
které gen sice nevymění za normální,
ale významně ovlivní jeho funkci. První
fáze studie takového léku odstartovala
v roce 2007, tedy téměř 20 let po
objevení genu CFTR.

ZALOŽENÍ KLUBU RODIČŮ 
A PŘÁTEL NEMOCNÝCH
CYSTICKOU FIBROSOU

Jak to vše začalo?

Helena Holubová, 1. předsedkyně Klubu CF

První seznámení s možností založení rodičovské
organizace, která by se zabývala problémy dětí 
s CF, bylo setkání s vedením mezinárodní
organizace ICF(M)A, která sdružovala asociace 
z celého světa Bylo to v rámci lékařského kongresu
o cystické fibróze, který se konal v Praze v červnu
1989. Tuto schůzku iniciovala paní 
doc. MUDr. Vávrová.

Počáteční nadšení brzy vystřídalo
určité vystřízlivění. Nicméně stále je
cílem vědců získat pro nemocné léčbu,
která vede k vyléčení cystické fibrózy. 
Během následujících 30 let vědci
odhalili přes více než 2000 mutací
genu CFTR.
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Helena Holubová
1. předsedkyně

V roce 1992 jsme se rozhodli z tohoto sdružení vystoupit a utvořit samostatný Klub
rodičů a přátel dětí nemocných cystickou fibrosou a v témže roce jsme se také stali
členy ICF(M)A. Začátek nebyl lehký-nikdo v této zemi neměl žádné zkušenosti 
s vedením a činností takovéto neziskové organizace, neexistovaly žádné kurzy 
a přednášky, kde bychom potřebné informace mohli získat. Jediným zdrojem se mi
tak stala účast na mezinárodních konferencích o CF, kterých jsem se každoročně
účastnila a reprezentovala náš Klub. Zde jsem od zkušených kolegů z již rozvinutých
asociací při různých diskuzích a hlavně o přestávkách získávala informace, jak takový
klub řídit, jaké akce pořádat, jak prosazovat zájmy našich pacientů v různých
institucích, jak do povědomí veřejnosti dostat informace o našich problémech apod.
Tyto zkušenosti jsme se poté snažili využít v praxi. 

první logo Klubu CF 
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Při této příležitosti nám prezident organizace Martin
Weibel vysvětlil, proč je dobré mít takovéto sdružení a co
vše můžeme prosadit a udělat pro naše děti, pokud budeme
organizovaní. 

V roce 1990 se v Praze založilo Sdružení pro chronicky
nemocné děti, jehož předsedou se stal doc. MUDr. Špičák.
Rodiče CF dětí vytvořili klub a stali jsme se součástí tohoto
sdružení. Bohužel jsme zastupovali jen malý počet pacientů,
a tak se v médiích o nás téměř nemluvilo a pro naše děti
jsme neměli možnost nic prosadit.

Již od počátku Klubu a po většinu času mého předsednictví, které trvalo 8 let 
se téměř stejná skupina nadšených maminek (velmi zřídka se zúčastnil také tatínek)
setkávala nejdříve v soukromí. Probírali jsme formální záležitosti, problémy Klubu,
organizovali různé akce pro děti apod. V té době byla naší hlavní činností realizace
letních a  zimních táborů, které se nejdříve konaly na území ČR a poté i v zahraničí
jako přímořské pobyty.

společná fyzioterapie
přímořský tábor 1998

Separační režim nemocných
CF se do praxe zavedl koncem
devadesátých let. Znamenal
tak konec oblíbených
rekondičních táborů 
a společnému setkávání
nemocných CF.



Po založení Klubu se nám podařilo získat malou kancelář v areálu nemocnice Motol 
a zaměstnat jednu administrativní pracovnici (maminku CF pacienta) na částečný
úvazek. Postupně, jak se náš Klub rozvíjel a my jsme měli větší možnosti získávat
peníze, jak ze zdrojů z ministerstva, magistrátu atd., tak i od sponzorů, mohli jsme
zaměstnat již pracovnici na plný úvazek a přemístit se do větší kanceláře, také 
v areálu nemocnice Motol. V té době jsme ale museli ukončit pořádání táborů 
a společenských pobytů, protože se prokázalo, že se pacienti s CF s různými
bakteriemi mohou vzájemně nakazit. Snažili jsme se i nadále získávat finance, které
jsme pak dávali individuálně pacientům na ozdravné pobyty u moře, popřípadě na
horách.

9/2022PRAHA

Helena Holubová, 
1. předsedkyně Klubu CF
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VEŘEJNÁ SBÍRKA POMOC PRO SLANÉ DĚTI
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Helena Holubová, maminka CF dítěte, 1. předsedkyně Klubu CF

Další naší činností bylo pomáhat členům Klubu se získáváním a půjčováním
inhalátorů, flutterů a dalších pomůcek. Též jsme informovali rodiče prostřednictvím
Zpravodaje, tiskli informační letáky, poskytovali jsme psychologickou poradnu,
pořádali edukační víkendy pro rodiče a rodinné příslušníky apod. 

Naše aktivity byly ale bohužel dost limitované, protože kromě jedné pracovnice na
plný úvazek vše ostatní dělali rodiče dobrovolně ve svém volném čase. Za to bych
jim chtěla dodatečně poděkovat, protože jen díky jim se Klub mohl dále rozvíjet 
a pokračovat. V roce 2000 jsem se odstěhovala z Prahy a ukončila předsednictví 
v Klubu a dále jsem se věnovala pouze činnosti v mezinárodní asociaci CF Europe,
která sdružuje evropské asociace.  



www.klubcf.cz
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Mé předsednictví v Klubu začalo v roce 2000
a navázalo na řadu předchozích let, kdy jsem
se aktivně podílela na činnosti Klubu.
Pamatuji i dobu "maminkovského" fungování
Klubu, jak ji popisuje Helena Holubová. Měla
jsem poměrně jasnou představu, jak by mělo
naše sdružení 
v budoucnosti vypadat a co bychom měli
dokázat. 

MUSELI JSME SE STÁT
PROFESIONÁLY

Jak to pokračovalo?

Kamila Šmídová, 2. předsedkyně Klubu CF
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V té době jsme měli jednu zaměstnankyni,
jejíž pozice nebyla vůbec lehká, protože
vlastně musela zvládnout vše od sociální
práce přes veškerou administrativu až 
k fundraisingu. Na část úvazku v Klubu
pracovala ještě účetní, jejíž pozice byla po
nějaké době zrušena.

Charita jako taková se tehdy v naší
zemi dost zprofesionalizovala, a tak
jsme nemuseli čerpat zkušenosti jen
v zahraničí jako dříve. Dobře jsme
věděli, co vše bychom mohli
nemocným poskytovat, ale také
nám bylo jasné, že k plně fungující
organizaci potřebujeme alespoň tři
až čtyři zaměstnance. Nebylo jiné
cesty než na všem krok za krokem
pracovat. 

Velikým problémem v té době bylo velmi
nízké povědomí veřejnosti o diagnóze
cystická fibróza a bylo nutné pracovat na
medializaci.

Postupně vznikaly samostatné
pracovní posty pro sociální
pracovnici, koordinátorku, která má
na starosti administrativu a granty,
psycholožku a jako poslední v řadě
jsme v roce 2008 zřídili pozici
ředitelky, která se stará zejména 
o medializaci a fundraising. 



Každá má své úkoly a je plně profesionální ve svém oboru činnosti. Trvalo nám 8 let
dovést Klub do této podoby, kdy je počet pěti lidí celkem dostačující. Na činnosti 
se po celou dobu podíleli samozřejmě i rodiče a dospělí nemocní, bez jejichž pomoci
bychom jistě nebyli tam, kde jsme. Zaváděly se, podle potřeb měnily a zlepšovaly
jednotlivé služby pro nemocné CF a jejich rodiny. A je stále na čem pracovat...
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Pokud budeme nadále chtít
vybojovat více pro léčbu CF 
a sociální zabezpečení
našich členů, bude nutné
spolupracovat s dalšími
organizacemi a usilovat 
o lepší postavení vzácných
onemocnění v systému
léčby i sociálního
zabezpečení, které se týká
chronicky nemocných.
Dnešní ekonomicky
nestabilní doba nám moc
nepřeje. 

aukce dětských obrázků
Galerie U Prstenu

logo Klubu CF 2002-2007

Ani charitě jako takové, ani státní
politice v oblasti, která se nás tolik
dotýká. O to víc bude potřeba společně
s našimi zaměstnanci "vybojovat"
finanční zajištění všeho potřebného.
Není to jen a pouze jejich úkol, ale stále
záleží hodně na nás rodičích, jak moc
peněz získáme a kolik podpory budeme
moci nabídnout! 

Mých deset let práce pro Klub bylo opravdu hodně nabité období, během kterého
jsem měla to štěstí spolupracovat s mnoha úžasnými lidmi. Ať už to byly naše
zaměstnankyně, lékaři i další zdravotníci, rodiče a dospělí nemocní a všichni ti, kdo
nám poskytovali podporu a pomoc. 

Vám všem patří jednak můj velký osobní dík a jistě Vám náleží i stovky poděkování
od těch, kdo pomoc Klubu využívají. Vy všichni jste společně s námi dokázali dovést
Klub do podoby, kterou jsem si tenkrát na začátku jen představovala. 



www.klubcf.cz
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Těší mě, že jsem náš Klub mohla v roce 2010
předat nové předsedkyni jako dobře fungující
organizaci, a jsem si jistá, že je v těch nejlepších
rukou.  Jistě ji čeká spousta další práce a já Aničce
přeji, aby se po letech mohla ohlédnout se stejně
dobrým pocitem jako já.
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Kamila Šmídová, maminka CF dítěte, 
2. předsedkyně Klubu CF

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Kamila Šmídová, 
2. předsedkyně Klubu CF

Mezi lékaři a specialisty, kteří pečují 
o nemocné cystickou fibrózou v ČR jsou
také osobnosti, které jsou ve svých
oborech uznávané na mezinárodní scéně.
Jejich osobní nasazení přitom napomáhá
tomu, aby ČR byla respektovaným
partnerem. Díky aktivitám našich lékařů v
zahraničí mohou naši pacienti profitovat z
nejnovějších možností léčby, z klinických
studií či nejnovějších přístrojů. 

NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY, 
PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Počátkem devadesátých let se na trh
dostaly účinné kompresorové inhalátory,
kyslíkové koncentrátory, pomůcky 
k dechové fyzioterapii nebo
vysokokalorická pitíčka, tzv. sipping.
Objevily se také nové léčivé látky 
k inhalaci či ATB.  Všechny tyto pokroky
postupně pomáhaly zlepšovat zdravotní
stav nemocných CF a měnily jejich
prognózy. Klub CF se tomuto vývoji
přizpůsobuje a přirozeně je jeho cílem, aby
nemocní CF v ČR měli stejné možnosti
jako nemocní jinde ve světě. Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.,

MHA  
je přednostou Ústavu biologie 
a lékařské genetiky 2. LF UK 
a FN Motol. Zabývá se molekulárně
genetickou problematikou cystické
fibrózy a vzácných onemocnění, a také
působí jako ředitel Národního
koordinačního centra pro vzácná
onemocnění. 
Úzce spolupracuje s Klubem CF 
a ČAVO ve prospěch zlepšování
kvality péče o lidi se vzácným
onemocněním.
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Bezpochyby největším úspěchem
devadesátých let pro naše pacienty bylo
zahájení transplantačního programu.
První transplantaci plic provedl tým
profesora Pavla Pafka v prosinci 1997.
Transplantace plic v ČR provádí pouze
FN Motol. Od zahájení programu
transplantací plic do dnešního dne již
podstoupilo tento zákrok více než 80 
 nemocných s CF. Jde o náročný výkon,
který je určený pacientům v konečném
stadiu plicního onemocnění. Bohužel
není možný u všech pacientů. Zároveň je
třeba si uvědomit, že transplantace není
zákrokem, který nemoc vyléčí. Po
transplantaci je nezbytné užívat
imunosupresivní léky, které mohou mít
výrazné nežádoucí účinky. Udává se, že
více než 80 % pacientů přežije první rok
po transplantaci. Déle než 5 let přežívá
přes 50 % příjemců plic. 

TRANSPLANTACE PLIC

www.klubcf.cz

JAK JE TO S DĚDIČNOSTÍ
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Cystickou fibrózu má jedno ze 4 500
narozených dětí. Každý rok se v České
republice narodí 15-20 dětí s CF. Oba
rodiče musí být nosiči mutace genu
CFTR. Každý zhruba 34. člověk v české
populaci je zdravým nosičem mutace
genu pro CF. Pravděpodobnost, že 
se potkají dva zdraví nosiči, je u každého 
1 100. páru. Riziko narození dítěte s CF je
u každého takového těhotenství 25 %.

převzal v roce 2010 vedení III. chirurgické
kliniky po prof. Pafkovi. Do praxe zavedl
metody jako využití mimotělního oběhu
nebo ex vivo. Klinika spolupracuje 
s centry ve Vídni, v Torontu, Lovani 
a Hannoveru. Z pohledu počtu
transplantací i jejich výsledků se řadí
mezi nejlepší v Evropě.

se stal přednostou III. chirurgické kliniky
LF UK v roce 1992. Mediální pozornost
získal jako lékař prezidenta Václava
Havla. Pro nemocné CF však bude vždy
známý jako lékař, který v ČR zavedl
transplantace plic. Se svým týmem se
začal připravovat na transplantace plic 
u prof. Waltera Klepetka v nemocnici ve
Vídni od roku 1994. Kliniku stihli v roce
1997 přestěhovat do FN Motol a právě 
v témže roce provedli také první
transplantaci plic v ČR. 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

V současné době žije v ČR 700 nemocných
cystickou fibrózou.
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NEBEZPEČNÉ BAKTERIE

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa „Pseudomonáda“
Burkholderia cepacia komplex „Cepácie“
Methicilin rezistentní Staphylococcus
aureus (MRSA)
Netuberkulózní mykobakterie
Aspergillus fumigatus

Výskyt bakterie v plicích může
znamenat zhoršení průběhu nemoci 
a také může dramaticky zhoršit
vyhlídky nemocných CF. Dlouhodobý
výskyt bakterie v plicích označujeme
jako tzv. chronickou kolonizaci.

Jaké bakterie se u CF vyskytují nejvíce?

Oproti jiným diagnózám je CF velmi
specifická tím, že není vhodné, aby 
se pacienti vzájemně stýkali. 
Může totiž dojít k přenesení bakterie 
z jednoho pacienta na druhého, a to je
pro ně velmi nebezpečné.

je přednosta Ústavu lékařské
mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.
Původně studoval pediatrii 
a k mikrobiologii se dostal až díky
výzkumu přenosu infekcí mezi pacienty 
s CF. Je vedoucím CF centra FN Motol,
opakovaně je volen do výboru Evropské
společnosti pro cystickou fibrózu.
Několik let byl také členem výboru Klubu
CF a podílel se tak na vedení pacientské
organizace. Jako vedoucí klinických studií
pro CF ve FN Motole umožňuje našim
pacientům účastnit se klinických studií
nejnovějších léků na CF. 

Intravenózní podání ATB u nemocných
kolonizovaných bakterií Pseudomonas
aeruginosa bylo dříve běžnou součástí
léčby CF.  Kapačky 3x denně byly běžné
každé 3 měsíce po dobu 14 dní. Dnes je
preventivní podání IV ATB spíše
výjimečné.

KLINICKÉ STUDIE
Současná doba je z hlediska vývoje
nových léků mimořádná a dává
pacientům mnoho naděje. Probíhají
klinické studie léků řešících kauzální
příčinu onemocnění, ale zároveň se
nezapomíná na léčbu komplikací
spojených se základním onemocněním.
Patří sem klinické studie antibiotik 
a protizánětlivých látek i léčba ke zlepšení
stavu výživy a trávení.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 



V roce 2008 jsme se podíleli na pořádání 
31. konference Evropské společnosti pro 
cystickou fibrózu v Praze.
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Účast na mezinárodních konferencích je
cenným zdrojem informací a skvělým místem
pro sdílení zkušeností. Proto každoročně tyto
konference navštěvujeme a finančně
podporujeme také účast odborníků.

Od roku 2003 Český registr cystické fibrózy
slouží jako databáze pacientů nemocných
cystickou fibrózou, kteří jsou sledováni jednak ve
specializovaných centrech CF, jednak  u ostatních
lékařů zabývajících se cystickou fibrózou.
Základním cílem registru je shromažďovat 
a kompletovat data o počtu a věkovém složení
pacientů v České republice, o jejich klinickém
stavu, o průběhu jejich onemocnění a o profilu
jejich léčby. 

Konference ECFS, jakož i členské schůze 
CF Europe, se Klub CF účastní každý rok. 

JE DŮLEŽITÉ ÚČASTNIT SE
ZAHRANIČNÍCH KONFERENCÍ

Helena Uhlířová a Tereza Tesařová,
ECFS Turecko 2007

Klub CF se účastní konferencí zemí V4 
a východní Evropy. 

Přátelské vztahy udržujeme zejména 
s kolegy ze Slovenska a Polska. 
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Velikou pomocí pro nastavování projektu
hodnocení standardů kvality poskytované
péče nám byli kolegové z nizozemské NCFS. 

Klub CF úzce spolupracuje 
s Českým registrem CF. Během
každoroční konference RECYF
prezentuje Klub výsledky
hodnocení kvality poskytované
péče v jednotlivých CF centrech. 
V roce 2021 jsme společně vydali
1. přehledovou zprávu z národního
registru CF z roku 2020. 
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Děkujeme sponzorům mimořádného vydání Zpravodaje!

Pro kvalitně provedenou inhalaci je nezbytné pravidelně měnit
aerosolovou membránu. Doporučuje se alespoň 4x ročně.
Samotný nebulizér je vhodné měnit 1x ročně. 

Inhalátor Pari E-flow

www.klubcf.cz12

www.pari.com

www.vrtx.com

www.altron.net

TIP:



Každý hlen musí ven, a proto jsou pro mnoho
nemocných inhalace právě tím, co jim ztěžuje život
nejvíce. Inhalace kladou na pacienty opravdu veliké
nároky. Jsou náročné na čas i na vynaloženou energii,
zejména pokud je provází produktivní kašel. Velmi
zlomovým okamžikem se stal ten, kdy se v roce 2005
dostal na český trh nový model inhalátoru, který
umožňuje provoz na baterie. Mobilita a úspora času
jsou jeho největší přednosti. 

9/2022PRAHA

První inhalaci u pacienta s cystickou fibrózou provedla paní docentka Vávrová ve 
FN Motol 19. března 1965. Inhalovat mohli pouze hospitalizovaní pacienti. Byl to
obrovský kompresor velikosti pračky, který tryskal do skleněných inhalátorů,
speciálně pro tento účel je vyfoukali skláři ze Sázavy. Inhalátory pro domácí použití
se k našim pacientům dostávaly až v osmdesátých letech. Skutečně efektivní jsou ty,
které máme od devadesátých let. 

www.klubcf.cz

HISTORIE INHALACÍ

PŘENOSNÝ INHALÁTOR
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Klub CF od počátku přispíval na
pořízení inhalátoru. Až o mnoho let
později se nám podařilo zanést i tento
model inhalátoru do číselníku
zdravotních pojišťoven. Od roku 2019
tak pojišťovny 1x za 5 let hradí inhalátor
našim pacientům. Přesto nastávají
situace, kdy s pořízením inhalátoru
Klub CF pomáhá i nadále.

Používají se inhalátory testované přímo pro CF. Je důležité, aby
nebulizér správně rozptýlil inhalované léky, a také aby dostál
vysokým hygienickým standardům.



www.klubcf.cz
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Od října 2009 je CF součástí novorozeneckého screeningu. Dochází tak k včasné
diagnostice a okamžitému zahájení léčby, která je zásadní pro prognózu pacienta.
Klubu CF díky zavedení novorozeneckého screeningu vyvstala nová potřeba, a to
pracovat s nově edukovanými rodinami. Sociální pracovnice Klubu CF se od počátku
zapojuje do edukačního pobytu rodin ve FN Motol. 

NOVOROZENECKÝ SCREENING

VĚTRNÍKOVÝ DEN
Každým rokem připadá na 21. listopadu
Evropský den pro cystickou fibrózu. Klub CF
toto datum oslavuje jako Větrníkový den.
Větrník je symbolický, protože pro nemocné
CF může být i tak obyčejná věc jako
rozfoukání papírového větrníku náročný úkol.

Během větrníkového dne vyzýváme veřejnost 
k vyrábění papírových větrníků, aby tak
vyjádřila podporu CF nemocným. Tato aktivita
je také spojena s výzvou k darování finanční
částky na konto Klubu CF. 

logo Klubu CF 2008-2013

Z myšlenky Větrníkového dne také
vychází logo Klubu CF, které od roku
2008 obsahuje symbol větrníku. Ač
logo v průběhu let procházelo
změnami, větrník je s Klubem CF již
neodmyslitelně spojený.

Screening se provádí odběrem krve z patičky miminka. Pokud vyjde
screening pozitivně, následují další vyšetření-potní test a případně
molekulárně–genetické vyšetření, které definitvně potvrdí diagnózu CF.

14

Díky novorozeneckému screeningu každým rokem diagnostikují CF
zhruba u 20 miminek. Rodinám poskytujeme edukační balíček, který
obsahuje například parní sterilizátor, odsávačku a příručky o CF.



logo Klubu CF 2014-2016

Kamilu Šmídovou jsem poprvé potkala v roce
2002, když mé tehdy dvouleté dceři
diagnostikovali CF. Kamila pro mě
představovala spřízněnou duši v tom
počátečním zmatku, strachu a nejistotách.
Hned mi bylo jasné, že se neuvidíme naposled. 
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Anna Arellanesová, 3. předsedkyně Klubu CF

Situace v Klubu byla v té době již úplně někde jinde než na samém počátku. Při
současných pěti zaměstnancích a zajetém systému psychosociální pomoci našim
členům a jejich rodinám, vysoce profesionálnímu přístupu vedení Klubu a zajišťování
finančních zdrojů pro jeho chod byla moje cesta v mnohém více ušlapaná než pro
moje dvě předchůdkyně. 

V minulosti velmi palčivý problém diagnostikování
nemocných CF máme v dnešní době dobře vyřešen
díky novorozeneckému screeningu, který CF  zařadil na
svůj seznam od roku 2009. Klub se spolu s lékařským
týmem plně věnuje nově diagnostikovaným pacientům
a jejich rodinám v rámci dobře fungujícího edukačního
programu. Péče a podpora pacientů s CF je v dobrých
rukou. 

Co se šíření povědomí o CF týká, můžeme za ta
poslední léta s jistotou říct, že když se na veřejnosti
zmíníme o slaných dětech, většina si je již dokáže
zařadit. Je to jenom a pouze díky obrovskému nasazení
a úsilí zaměstnanců Klubu CF a jejich úzkého týmu
dobrovolníků a pomocníků. No a to je přece pro
vzácnou nemoc, jako je ta naše, obrovský úspěch, za
který moc a moc děkujeme!

To základní, co Klub potřeboval vybudovat, už máme. Naši zaměstnanci se velmi
dobře orientují ve všech aspektech péče a pomoci pro naše pacienty. Spolupráce 
s lékařským týmem je velmi kvalitní a troufám si tvrdit, že jeden bez druhého
bychom se v mnohém neobešli. 

Začala jsem se podílet na aktivitách Klubu jako dobrovolnice, později jsem se stala
členkou výboru a vzala si na starosti vztah Klubu se zahraničím. V březnu 2010 jsem
potom přijala funkci předsedkyně.  



Po účasti na mnoha setkáních a konferencích pořádaných těmito mezinárodními
organizacemi jsem si postupně začala spolu s dalšími českými pacientskými
organizacemi pro vzácná onemocnění uvědomovat jeden důležitý fakt. Cítili jsme
všichni, že u nás je potřeba provést systémové změny v přístupu k vzácným
onemocněním, nejenom k naší diagnóze, ale i těm ostatním, které jsou, stejně jako je
ta naše, vzácné. Kdyby každý za tu svou nemoc chodil na ministerstva, to by toho asi
moc nevyřídil. Vznikla tedy postupně potřeba vzácná onemocnění u nás nějak
zastřešit, jako je tomu i u ostatních zemí. Naštěstí byla a je touto dobou vzácným
onemocněním nakloněna i Evropská unie, která již v roce 2009 vydala Doporučení
Rady o akci v oblasti vzácných onemocnění. A tak v době našeho předsednictví
vznikl velmi důležitý dokument-Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta
2010-2020, který schválil tehdejší premiér, pan Fischer. V té se praví: "Cílem Národní
strategie je zefektivnit diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění a zajistit všem
pacientům se vzácným onemocněním přístup k indikované a vysoce kvalitní
zdravotní péči a následné sociální začlenění, a to na základě rovného zacházení 
a solidarity." 
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Anna Arellanesová, 
3. předsedkyně Klubu CF
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Tato Strategie také jasně hovoří o potřebě
sdružit zástupce pacientů se vzácným
onemocněním v ČR. ČAVO (Česká asociace pro
vzácná onemocnění, o. s.) je tedy už od března
2012 na světě a Klub CF je jedním ze tří
zakládajících členů! Moc dobře si uvědomujeme,
že dohromady jsme schopni dokázat více než
odděleně. Mottem ČAVO je "Sami vzácní, spolu
silní". ČAVO se stalo členy meziresortní 
a mezioborové pracovní skupiny při Ministerstvu
zdravotnictví, která vytvořila Národní akční plán
pro vzácná onemocnění na rok 2012-2014. Díky
ČAVO tedy pro naše pacienty můžeme něco
udělat i na té nejvyšší úrovni. 

Vrátím se zpět k zahraničnímu zapojení Klubu. Stali jsme se členy v mezinárodních
organizacích, jako je Cystic Fibrosis WorldWide a CF Europe. Před pár lety jsme 
se také stali členy Eurordisu, což je nadnárodní organizace, která sdružuje pacientské
organizace pro vzácná onemocnění v Evropě. Díky spolupráci na této úrovni máme
přístup k informacím, které nás jako zaběhlou pacientskou organizaci posunují zase
o trochu dál. 



Rok 2012 byl však pro Klub CF průlomový. Evropská léková agentura schválila vůbec
první inovativní lék na cystickou fibrózu, takzvanou kauzální léčbu. I když tento lék je
pouze pro více než dvě desítky pacientů u nás, kteří mají specifickou "keltskou"
mutaci, byla to pro Klub velká výzva. Naše aktivity se rozšířily o pacientskou
advokační činnost. Začali jsme se učit komunikovat s dalšími hráči, jako jsou
pojišťovny a farmaceutické společnosti. Museli jsme se vzdělat v nových oblastech,
jako je systém schvalování úhrady léku z veřejného zdravotního pojištění. Začali nám
pomáhat právníci, kteří se zaměřovali na zdravotní legislativu. Postavili jsme
advokační pracovní skupinu a pustili se do práce. První pacienti se k této nové léčbě
dostali díky paragrafu 16. Byla to doba plná nové naděje a pro nás v Klubu velká
výzva. Postupně se nám ve spolupráci s odborníky podařilo dostat léčbu pro většinu
těchto pacientů. V roce 2014 jsem se stala také předsedkyní ČAVO, a tak bylo na
čase předat žezlo dál. Moji pozici převzala členka výboru, paní Simona Zábranská.
Simona se chopila své nové role hned od začátku naplno a já jsem moc ráda, že jsem
oslovila právě ji. 
Závěrem bych chtěla poděkovat našim zaměstnancům v Klubu za skvělou 
a profesionální práci a nesmím zapomenout ani na naše dobrovolníky, bez kterých
bychom vše zvládali jen těžko. V neposlední řadě mé díky patří také našim dárcům,
kterým jsme za jejich pomoc velmi vděčni.
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SLANÉ ŽENY 2014

kalendář Slané ženy
2014

Vytvoření charitativního
kalendáře iniciovala Kamila
Eliášová, dospělá pacientka 
s CF. Inspirací jí byl film Holky
z kalendáře. Všechny ženy 
v kalendáři mají CF.
Myšlenkou bylo ukázat, že ze
slaných dětí vyrůstají slaní
dospělí. Naštěstí jsme se
dostali do doby, kdy CF není
jen nemoc dětí, a tak
potřebujeme upozornit i na
problematiku dospělých
nemocných. 

17

Anna Arellanesová, maminka CF dítěte, 3. předsedkyně Klubu CF



www.klubcf.cz
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TRADICE CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE
Kalendář vydává Klub CF od roku 2014. Na přípravě
spolupracovali fotografové jako: Tereza z Davle, Tomáš
Třeštík, Robert Vano či Herbert Slavík.
Kalendář je skvělým prostředkem k šíření osvěty 
i k získávání finančních prostředků. Výstavy fotografií
z kalendářů pravidelně cestují po celé České republice.
Křty kalendáře v Praze a Brně jsou spojeny také 
s benefiční aukcí fotografií z kalendáře.
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Slané ženy se jako pojem do mysli veřejnosti zažily
stejně, jako předtím "slané děti". Mnoho lidí se poté
dotazovalo, jak to je se slanými muži, protože
nepochopili, že se nemoc netýká jen žen. Proto jsme
se v roce 2022 odhodlali upravit koncept kalendáře 
a začali fotit i muže s CF. 

AUKCE DĚTSKÝCH
OBRÁZKŮ
Vždy po dvou letech pořádáme
aukci obrázků a jiných děl, která
pro tuto příležitost vytvářejí děti
nemocné CF a jejich blízcí. Tato
tradice sahá až do devadesátých
let. Bezmála 20 let pak aukci
licituje Pavel Zuna. Večer vždy
provází velmi příjemná atmosféra.
Pravidelně se tady schází i rodiče,
kteří byli u zrodu Klubu CF.

Aukce dětských obrázků
Pavel Zuna 2021 
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AKCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Během roku pořádáme nebo spolupořádáme řadu kulturních a sportovních akcí pro
veřejnost. S organizací těchto akcí nám pomáhají dobrovolníci z řad rodičů a blízkých
našich členů. Často jde o tradiční akce, které se každým rokem opakují. Mají za cíl
šířit osvětu o tomto vzácném onemocnění a také získat finanční prostředky, díky
kterým můžeme pomáhat pacientům s CF.

Prevence přenosu bakteriálních infekcí
mezi našimi pacienty neumožňuje jejich
setkávání. Nemůžeme tak uspořádat
akci, na které by se potkalo více
nemocných CF. 

Pro informace o chystaných akcích
sledujte webové stránky www.klubcf.cz.



365 DNÍ NA KYSLÍKU / ROK

56 DNÍ HOSPITALIZACÍ / ROK

2 160 PROVEDENÝCH INHALACÍ / ROK

9 125 KS TRÁVICÍCH ENZYMŮ / ROK

548 HOD. STRÁVENÝCH INHALACÍ / ROK

18 RŮZNÝCH DRUHŮ LÉKŮ / DEN

730 HOD. DECHOVÉ FYZIOTERAPIE / ROK

5,5 LITRU INHALAČNÍCH ROZTOKŮ / ROK

8 TÝDNŮ NITROŽILNÍ ATB / ROK

365 DNÍ INHALAČNÍCH ATB / ROK

www.klubcf.cz
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CYSTICKÁ FIBRÓZA NENÍ
NA PRVNÍ POHLED VIDĚT

PRACUJEME NA TOM,
ABY CYSTICKÁ FIBRÓZA
VIDĚT BYLA

CF V ČÍSLECH

Průměrné hodnoty zátěže pečovatelů o pacienty s CF
byly porovnávány s průměrnými hodnotami jiných
onemocnění. Zátěž pečovatelů o pacienty s CF je
možné přirovnat k zátěži pečovatelů o pacienty 
s pokročilým nádorovým onemocněním,
kortikobazálním syndromem či demencí. 

6 852 KČ Ø NÁKLADY / MĚSÍC

4,6 HOD. Ø ZÁTĚŽ PRO PEČUJÍCÍ OSOBU / DEN

*Reálná čísla od několika dospělých pacientů v různém stadiu
onemocnění.

*Zdroj: iHETA 2022-Život s cystickou fibrózou: socioekonomický
dopad onemocnění na pacienty a jejich pečovatele

Medializujeme problematiku CF 
a seznamujeme odbornou i laickou
veřejnost s existencí tohoto
onemocnění, s jeho projevy 
a důsledky, jakož i s možnostmi léčby.
Hájíme zájmy nemocných CF před
státními institucemi, zdravotními
pojišťovnami a poskytovateli
zdravotní péče.

Léčebný režim nemocných CF často 
s nadsázkou přirovnáváme k dennímu
tréninku vrcholových sportovců.
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Dopad na rodiny pacientů s CF není pouze z časového
hlediska, ale také z hlediska finančního. Největší
položku čítá právě doprava (cestování MHD se spíše
nedoporučuje), náklady na vysokokalorickou stravu,
doplatky na vitamíny a léky.
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DÍKY VÁM MŮŽEME MĚNIT KVALITU ŽIVOTA
NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU JIŽ 30 LET!
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Co vše dnešní Klub CF dělá?

pacientská advokacie

sociální služba

psychologická pomoc

edukace nově diagnostikovaných

vydávání edukačních materiálů

finanční příspěvky 

materiální pomoc

půjčovna pomůcek

ambulantní fyzioterapie

medializace problematiky CF

fundraising-grantový, firemní i individuální

veřejná sbírka

pořádá akce pro veřejnost

provoz e-shopu

vydává charitativní kalendář

pořádá konferenci pro členy Klubu CF

účastní se zahraničních konferencí

spolupracuje s ostatními pacientskými organizacemi

ČLENY KLUBU CF JE VÍCE NEŽ 500 NEMOCNÝCH CF

provozuje webové stránky a spravuje profil na FB, IG, YouTube a LinkedIn

fond sociální pomoci

Mobilní aplikace CF Hero vznikla pod
záštitou Klubu CF a pomáhá dětem
dodržovat léčebný režim.



CF se u nás začala rozpoznávat záhy po válce u těžce podvyživených kojenců se
závažným onemocněním plic. Protože v prvních letech nebyla vhodná léčba
(antibiotika), nepřežilo 1. rok života žádné z 29 dětí diagnostikovaných v letech 
1945-1960. Po roce 1960 jsme se začali CF soustavně zabývat. Tehdejší přednosta 
II. dětské kliniky prof. Houštěk zjistil během studijního pobytu v USA, že tam je CF
nejčastější příčinou opakovaných respiračních onemocnění u dětí. Po návratu se
rozhodl, že musíme po CF pátrat i u nás, a to u starších dětí. Zavedli jsme tedy potní
test, CF se začala rozpoznávat i u mírněji probíhajících forem nemoci a začala se léčit. 

www.klubcf.cz
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DOC. MUDR. VĚRA VÁVROVÁ, DRSC.
Práci s nemocnými cystickou fibrózou
věnovala celý svůj profesní život.
Díky jejímu nasazení se povedlo
vybudovat ve FN Motol pracoviště,
kde se léčili nemocní CF v celém
tehdejším Československu, a položila
tak základní kameny dnešního CF
centra. 
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V prvních letech byly s léčbou velké obtíže. Velmi dobře jsme věděli, jak máme léčit,
protože jsme měli relativně dobrý přístup k literatuře a díky laskavosti mezinárodní
organizace ICF(M)A jsme měli možnost se celkem pravidelně účastnit i kongresů.
Dostupnost léčby však byla špatná. 

Problémy byly v první řadě s náhradou pankreatických enzymů. Děti musely silně
omezovat příjem tuků, protože mastná strava vedla k mohutným stolicím. Byly tedy
velmi hubené. Až na počátku devadesátých let se k nám dostal Kreon a Panzytrat,
které nám už dovolovaly podávat nemocným stravu s vysokým obsahem tuku 
a energie, takže mohou dobře prospívat. 

Problémy byly i s inhalacemi. Věděli jsme, že je třeba zřeďovat hlen v dýchacích
cestách, ale na trhu nebyly inhalátory, které by vyráběly vhodnou mlhu. Nechali jsme
si proto vyfoukat ve sklárnách Kavalír na Sázavě krásná skleněná zařízení, která jsme
namontovali na stojany užívané v chemických laboratořích a které poháněl
kompresor velikosti pračky. Tyto přístroje fungovaly ovšem jen na klinice, doma děti
inhalovat nemohly. Později se objevila možnost dovozu inhalátorů. Zpočátku jsme
užívali ultrazvukové přístroje, ukázalo se však, že nejsou vhodné, a proto jsme přešli
na tryskové, které mají naši nemocní dosud. 
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Inhaloval se acetylcystein, který sice výtečně hlen zřeďoval, ale dráždil a měl velmi
nepříjemnou chuť, později amilorid. DNáza se objevila až v polovině devadesátých let
a znamenala velký přínos.

Ve fyzioterapii jsme mnoho let učili rodiče provádět polohové drenáže a poklepy. Po
roce 1989 jsme navázali spojení s francouzskou organizací, starající se o nemocné
děti, která se rozhodla pomáhat nemocným v postkomunistických zemích. V roce
1991 u nás uspořádali kurs pro lékaře a fyzioterapeuty bývalé východní Evropy,
dovezli nám mnoho pomůcek (např. oxymetry) a naučili naše fyzioterapeuty novým
metodám. Někteří jejich pracovníci se několikrát zúčastnili i našich táborů. 

Rekondiční tábory doma a později i v zahraničí jsme
pořádali od roku 1986. V té době jsme žili 
v přesvědčení, že naši nemocní nejsou infikováni
cepacií. Oddělovali jsme pouze infikované
pseudomonádou. 
Cepacie se u nás začala rozpoznávat po zavedení
nových kultivačních metod až v roce 1994. Zpočátku
jsme infikované cepacií z táborů pouze vylučovali,
později jsme ale zjistili, že to nestačí a v roce 1998
jsme od pořádání táborů upustili.

Tým CF centra FN Motol
a dámy z Klubu CF 2012

www.klubcf.cz 23

Paní docentka na křtu
kalendáře 2019
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Co se antibiotik týče, postupně se k nám dostávala téměř všechna. V roce 1978 jsme
zahájili u nemocných infikovaných pseudomonádou podávání antibiotik do žíly.
Zpočátku pouze na klinice, později formou domácí léčby.

Po listopadu 1989 se naše léčebné možnosti výrazně
zlepšily. Zvolna, ale přesvědčivě se nám dařilo likvidovat
neblahý vliv totality na zdravotní stav nemocných CF. 

První víkendové setkání rodin dětí s CF  jsme
uspořádali v roce 1977. Hlavním smyslem setkávání
rodičů bylo udržovat v rodinách pocit, že nejsou se
svým problémem sami a že existují řešení, která jiným
pomohla. Často jsme řešili problémy s léčbou
nemocných v různých oblastech, možnosti, jak zajistit
všem dětem stejnou úroveň léčby, a informace o tom,
jak má péče o CF vypadat. 

Těch několik nadšených maminek, které se práce v novém Klubu ujaly, mělo můj
velký obdiv a velmi ráda jsem se účastnila jejich setkání u Krajíčků či Motyčků, kde
bylo vždy i něco dobrého na zub i na dodržování pitného režimu. Bylo nám všem
spolu vždycky moc dobře. I díky Klubu jsem poznala mnoho báječných statečných
dětí i dospívajících a jejich rodin a naučila jsem se posuzovat životní hodnoty jinak,
než jsem byla do té doby zvyklá. S řadou dětí a jejich maminek jsem měla vztah,
který přesahoval obvyklý vztah lékaře a pacienta. Jsem vděčná za existenci Klubu i za
to, že jsem se mohla CF věnovat. I proto bych Vám ráda z celého srdce pogratulovala
a poděkovala za všechno, co děláte.

doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc.

Řešilo se také, jak v různých institucích prosazovat
zájmy nemocných i jak do povědomí veřejnosti dostat
informace o jejich problémech. Sama jsem mnoho let
marně psala do různých populárních časopisů. Protože
jsem v tom nebyla úspěšná, velmi oceňuji to, co se
Klubu CF podařilo.

Nejenže se výrazně prodloužila délka života, ale zlepšila
se jeho kvalita. Nemocní, kteří se narodili po tomto datu
a kteří již od narození mohli využívat moderní léčebné
metody, jsou dnes na úrovni svých vrstevníků s CF ve
vyspělých zemích. 

potní test

www.klubcf.cz24

doc. MUDr. Věra Vávrová,
DrSc.
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CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O CF

Inhalace a dechová fyzioterapie jsou
nezbytné každý den. Očišťují plíce od
hlenu a pomáhají předcházet infekci.
Znamená to ve svém programu vyčlenit
potřebný čas ideálně 3x denně. 

Inhalátor se musí po každé inhalaci umýt a jednou denně
musí být  sterilizovaný.

Kapsle s trávicími
enzymy užívají
nemocní CF ke
každému jídlu. 

Vitamíny a minerály 
se u CF nemocných
hůře vstřebávají, proto
je musí denně 
dodávat. 

Hygienický režim
chrání pacienta před

nebezpečnými
bakteriemi, viry 

a plísněmi. Součástí je
každodenní úklid

domácnosti 
a dezinfekce odpadů.

Rizikové situace je nutné
vyhodnocovat neustále 

v průběhu dne během
všech možných aktivit.

Většina rodičů
i nemocných si již ani

neuvědomuje, že to dělají.

Reprodukční schopnost 
u mužů s CF je minimální,
u žen závisí na celkovém
zdravotním stavu.

Proti bakteriím v plicích
se používají antibiotika.
Dokonce se používá
termín "agresivní
antibiotická léčba".
Antibiotika se podávají
tabletami, inhalačně i do
žíly. Dávky léků jsou
vyšší, léčba trvá déle,
než je u lidí bez CF
obvyklé.

CF není na první pohled vidět, přitom
klade veliké nároky na nemocné 
i jejich blízké.

Léky i režimová opatření mohou mít vzájemné interakce,
takže je potřeba vše dělat ve správný čas i ve vhodném
pořadí. Inhalace je dobré provádět nalačno, antibiotika 
se inhalují až po inhalaci na ředění hlenu, enzymy se užívají
před jídlem, k některým lékům se nesmí citrusové plody či
mléko, atd.

Je potřeba pravidelně
doplňovat sůl, která se z těla
nadměrně vylučuje. Při vysoké
ztrátě soli může dojít až 
k metabolickému rozvratu.
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Simona Zábranská, 
4. předsedkyně Klubu CF

Simona Zábranská, 4. předsedkyně Klubu CF

Předsedkyní jsem se stala v roce 2014. Každá 
z mých předchůdkyň svojí činností pomohla
postavit silnou a troufám si říci i respektovanou
organizaci. Helena Holubová stála na počátcích
činnosti Klubu a za osm let se jí podařilo
soustředit kolem sebe rodiče, pacienty, příznivce,
dobrovolníky i první naše partnery. Helena také
přivedla Klub CF na mezinárodní scénu – stali
jsme se členem Evropské pacientské organizace
pro cystickou fibrózu (CFE), ona sama začala
pracovat i ve výboru této evropské organizace 
a Helenin syn navrhl první logo CFE. 

Do týmu jsme později přibrali fundraiserku. Toto bylo velmi důležité, protože při
činnosti jen na dobrovolné bázi se nedá kvalitně a profesionálně fungovat. Potkávám
se s mnoha pacientskými organizacemi a musím konstatovat, že mít profesionální
tým je pro mnohé z nich jen sen. 

Moje předchůdkyně Anička Arellanesová se pustila do pacientské advokacie.
Uvědomila si, že sám Klub nic nezmůže, a tak se s pomocí dalších nadšenců chopila
úkolu založit zastřešující organizaci pro vzácná onemocnění ČAVO. ČAVO mělo také
ve svých začátcích sídlo na naší adrese, a i naši zaměstnanci pomáhali nové
organizaci. Jakmile se ČAVO osamostatnilo, Anička se stala jeho předsedkyní a nyní
je již respektovaným partnerem při jednáních na nejvyšších úrovních, kde zastupuje
a hájí zájmy pacientů nejen s cystickou fibrózou, ale i s dalšími vzácnými
onemocněními.

Kamile Šmídové se podařilo organizaci
profesionalizovat. Postavila tým tak, jak funguje 
s malými změnami doposud.

Po mém nástupu do funkce předsedkyně jsem se věnovala stabilizaci týmu Klubu CF.
Ocitli jsme se v době, kdy odešlo více dlouhodobých zaměstnanců a my potřebovali
postavit nový tým a najít novou cestu k našim partnerům. Byla to poměrně dlouhá
cesta s vícero pokusy, ale nakonec se nejvíce osvědčilo, když do týmu přišli lidé, kteří
mají s CF osobní zkušenost. Naše hledání ředitele skončilo tím, že jsem nakonec vzala
i funkci ředitelky. Postupně jsme vyměnili téměř celý tým a nyní již, jak říká moje
kolegyně, máme „dream team“. 

www.klubcf.cz26
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logo Klubu CF 2017  po současnost

Viděli jsme, jak těm pár pacientům, pro které byl určený, pomáhá, a tak jsme 
s velkými očekáváními čekali na další nové léky pro další skupinu pacientů. Věděli
jsme, že pokud se máme k léku dostat co nejdříve, musíme se pustit do pacientského
lobbingu a musí o nás být slyšet. Za Klub CF jsem se stala členkou Pacientské rady
Ministerstva zdravotnictví, poradního orgánu ministra. Pracujeme v odborných
pracovních skupinách a komisích na ministerstvu, což nám pomáhá lépe hájit zájmy
našich pacientů. Díky velmi úzké spolupráci s odborníky se podařilo v relativně
krátkém čase zajistit přístup pacientů k nejmodernější léčbě. 

Pokud mám říci, co charakterizuje moje
předsednictví, tak je to obrovská naděje v nové
léky a velká práce v boji za prosazení úhrady
nových léků.

Pracovat v pacientské organizaci je krásné, ale náročné. Znamená to žít s našimi
pacienty a jejich rodinami jejich životy a je hodně důležité si věřit a spolehnout se na
sebe navzájem. Jsem pyšná na svůj tým a jemu patří velký dík za práci, kterou pro
naše členy odvádějí. Naši pacienti u nás najdou zázemí a pomoc ve formě finanční 
i poskytováním přístrojového vybavení. Velmi žádané je naše sociální a právní
poradenství i půjčovna pomůcek. Důležité a stále potřebné je informování veřejnosti
o CF, do kterého zapojujeme kromě akcí ve veřejném prostoru i sociální sítě.

První lék Kalydeco se do úhrady a k pacientům
dostal až po 7 letech od jeho registrace. 

Zatím nejnovější lék Kaftrio se k pacientům dostal již za půl roku. A my nestačíme
žasnout, jak se našim pacientům mění život k lepšímu. Pacienti přestávají kašlat,
přibývají na váze, mají více energie, mění se jim životní perspektiva. Je to úžasné! 
V euforii z výsledků léčby nás na zem postaví jen fakt, že tato léčba zatím není pro
všechny. 

Stále nás čeká velký kus práce – zajistit úhrady léků pro všechny pacienty, ve
spolupráci s našimi lékaři a specialisty vytvořit co nejlepší prostředí pro léčbu CF,
protože stále je naše nemoc nevyléčitelná a stále se rodí noví pacienti. Máme velké
štěstí, že máme dlouhodobé a spolehlivé partnery, bez kterých by nemohl náš Klub
fungovat. Jim patří velké poděkování, moc si naší vzájemné spolupráce vážíme.
Děkujeme i našim lékařům a zdravotníkům, kteří odvádí skvělou práci a jsou naší
oporou. 

Díky Vám všem, že jste s námi!

Simona Zábranská, maminka CF dítěte,
4. předsedkyně a současná ředitelka 
 Klubu CF

www.klubcf.cz 27
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1. víkendový pobyt rodičů 1977
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1960

2022

1960 Zavedení diagnostiky a péče o CF v ČSR

1989 Objev genu CFTR

1990

2000

2010

2020

Založení Klubu CF 1992

 Větrníkový den 20081.

2003 Český registr cystické fibrózy

1997 1. transplantace plic v ČR

2009 Novorozenecký screening CF

kalendář Slané ženy 2014

2012 Lék pro pacienty s tzv. keltskou mutací

2015 Lék pro homozygoty F508 del

2021 Lék pro heterozygoty F508 del

Aplikace CF Hero 2019
Hodnocení kvality péče v CF centrech 2019

31. konference ECFS v Praze 2008

E-shop Klubu CF 2017

Facebook Klubu CF 2011

Tábory pro CF děti 1986

1964 1. inhalace v ČSR

Ukončení táborů pro CF děti 19981998 zavedení separačního režimu pacientů

Pacientská rada ministra zdravotnictví 2017


