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2 CELIAKIA

V živote nič nie je čierno-biele. Keď sa celiakia v ro-

ku 1981 stala súčasťou aj našej rodiny, netušili sme, 

koľko ťažkého a náročného, ale aj ľudsky hrejivého 

nám prinesie. Denne sme sa presviedčali o tom, 

že najdôležitejšie je mať čo najviac správnych in-

formácií. Veľmi hlboko a dôverne poznáme všetky 

problémy, ktoré v tom čase súviseli napríklad len 

so zabezpečením vhodných potravín – vtedy jediný 

obchod, kde sa dala kúpiť bezlepková múka, bol 

obchodný dom Kotva v Prahe. Postupne pribúdali 

cestoviny, aj keksíky, bola to však pre nás cenovo 

značne šokujúca skutočnosť.

 Asi o desať rokov neskôr sa na nás obrátili naši priatelia Katka a Miki Haj-

tášovci s prosbou o pomoc. Aj k nim celiakia „zavítala“ a v prvej chvíli boli úplne bez-

radní. Nasledovali rady nás - už skúsených. Piekli sme spolu prvý chlebík a kuchtili prvé 

bezlepkové parené buchty. 

 Na podnet viacerých priateľov a tých, ktorí majú podobný problém, sa nechali 

„vyburcovať“ a začali v roku 2002 organizovať rôzne aktivity na pomoc ľuďom, ktorí tr-

pia touto chorobou. Vyvrcholilo to oficiálnym zaregistrovaním združenia v marci 2003. 

O tom, čo za necelé tri roky fungovania združenia stihli, sa dozviete vo vnútri časopi-

su, ktorého prvé číslo práve držíte v rukách. Do takejto písomnej podoby rád, nápadov 

a riešenia našich spoločných problémov sa pustili najmä preto, aby boli všeobecne prí-

stupné – teda nielen tým, ktorí majú možnosť využívať elektronické formy komunikácie 

a získavania informácií. Chceme sa podeliť o informácie, skúsenosti aj rady, ktoré sú zo-

zbierané z celého Slovenska, z jednotlivých regiónov, kde sú možno špecifické problémy. 

Chceme ich predostrieť aj prostredníctvom tohto časopisu tým, ktorí tvoria legislatívu 

a riešia problémy z úrovne centrálnych orgánov. Aby sa pomoc dostala v každom regió-

ne Slovenska ku každému, kto ju potrebuje a je na ňu odkázaný, bez ohľadu na úroveň 

postihnutia touto chorobou a bez ohľadu na vek pacienta. 

 Všetko, aj vedomosti o „našej“ chorobe, sa vyvíja. Radi by sme preto vydávali 

tento časopis tak často, aby ste dostali do rúk vždy „čerstvé“ informácie nielen o chorobe, 

ale aj o všetkom dianí v prospech či neprospech nás celiatikov a ich rodinných príslušní-

kov. 

 Veríme, že prvé číslo prijmete za svoje a spolu s vami sa nám podarí vytvoriť 

časopis, ktorý bude plný vašich dobrých nápadov, podnetov, skúseností ... a všetko toto 

bude dobrým „mostíkom“ medzi nami – pacientmi spolu s ich rodinami a odborníkmi 

– lekármi a tými, ktorí sa podieľajú na tvorbe zdravotníckej a sociálnej legislatívy. 

 Každá dobre mienená rada a pomoc sa pretaví do tvorby nasledujúcich čísiel. 

Priestor dostanú určite všetci zainteresovaní. Veľmi radi však uverejníme aj vaše rady, 

skúsenosti, dobré recepty, problémy, ktoré vás trápia, ako aj vaše nápady na riešenie... 

Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že čoskoro získame aj z vašich radov pravidelných 

prispievateľov.

Časopis nájdete v ambulanciách pediatrov, gastroenterológov, alergológov pre deti aj 

dospelých a v lekárňach. Členom jednotlivých OZ celiatikov na Slovensku bude zaslaný 

bezplatne prostredníctvom regionálnych združení. Dostanú ho tiež výrobcovia potravín 

a tvorcovia legislatívy.
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CELIAKIA 3

LIST MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA >> MUDr. Rudolf Zajac

 Na Slovensku trpí celiakiou viac ako 55 tisíc ľudí, pričom nie všetci majú určenú diagnózu. Neliečená 

choroba však spôsobuje závažné zdravotné riziká. Pacienti trpiaci celiakiou nemajú jednoduchý život: sú im 

odopreté tie najbežnejšie potraviny vyrobené zo pšeničnej, žitnej aj ovsenej múky a najúčinnejšou terapiou je 

vylúčenie lepku z potravy. Na bezlepkovú diétu organizmus reaguje veľmi rýchlo, ale pre pacientov je pomerne 

náročná. Aj to bol dôvod, prečo sa problematikou zaoberalo ministerstvo zdravotníctva. Výsledkom je zmena 

systému dotácií na potraviny pre pacientov s celiakiou a fenylketonúriou. Výrazný zlom nastal tento rok, základné 

suroviny a potraviny pre týchto pacientov sú zaradené do zoznamu dietetických potravín uhrádzaných alebo 

čiastočne uhrádzaných zo zdravotného poistenia. Štát prestal dotovať jediného výrobcu bezlepkovej stravy, 

bezlepková múka a cestoviny sú zaradené do kategórie liečiv. Pozitívne je, že tento druh výrobkov už možno zakúpiť 

vo všetkých lekárňach na Slovensku. Lekáreň je povinná zabezpečiť ich v priebehu 24 hodín a výhody nového 

systému získavania bezlepkovej stravy oceňujú mnohí pacienti. Ceny odsúhlasených základných bezlepkových 

výrobkov a surovín zaradených do zoznamu dietetických potravín predávaných v lekárňach na recept sú znížené 

celoročne. Pacienti majú prístup k životne dôležitým potravinám na celom území Slovenska. Situácia sa postupne 

mení, problémy pacientov s celiakiou už nie sú také vypuklé ako v minulosti, ale uvedomujeme si, že stav stále nie 

je ideálny. Sme však presvedčení, že cesta, po ktorej sme sa vybrali, je správna a postupne prinesie ďalšie pozitívne 

výsledky.

 Odborníci, pacienti aj ich rodičia pozorne sledujú novinky v liečbe a aktívne sú aj viaceré občianske 

združenia, ktoré pomáhajú riešiť zložitú situáciu mnohým pacientom. Jedným z najväčších je Občianske združenie 

celiatikov v Bratislave s celoslovenskou pôsobnosťou. Úspešne spolupracuje s gastroenterológmi, pediatrami, 

diabetológmi, ale aj s niektorými výrobcami a distribučnými spoločnosťami, ktoré prichádzajú na trh s celiatickými 

potravinami.

 Špeciálne pri tomto ochorení je nesmierne dôležitá disciplína. Lekár môže pacienta navigovať správnym 

smerom, odporučiť mu spôsob liečby, systematicky kontrolovať jeho zdravotný stav, ale pacient svojou životosprávou 

a dodržiavaním diéty ovplyvňuje svoj ďalší osud. Celiakia je chronické a celoživotné ochorenie, ktoré sa nedá 

vyliečiť - ale dieta jeho prejavy výrazne zmierni.

 Všetkým nám záleží na tom, aby budúca generácia bola zdravšia ako tá dnešná. Aby dnešná generácia 

mala menej problémov a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorú prinesie reformované zdravotníctvo. Napokon, 

adresný systém pomoci je jedným z našich prvoradých cieľov.

MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ   REPUBLIKY

Rudolf ZAJAC
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4 CELIAKIA

ODBORNÝ PRÍSPEVOK >> Úvod do celiakie

CELIAKIA - DEFINÍCIA 
Celiakia je chronické, celoživotné 
ochorenie a v neliečenej forme môže 
byť  svojimi komplikáciami   aj život 
ohrozujúcim ochorením. Ochorenie 
v našej krajine nie je často diagnos-
tikované. Kým v Anglicku je  sledo-
vaných okolo 50 000 ľudí s celiakiou 
a výskyt sa pohybuje okolo 1:100,  na 
Slovensku sa udáva výskyt v dospelosti 
oveľa nižší (1:1 250-1 300) a len u de-
tí je záchytnosť ochorenia nepomer-
ne vyššia. V Anglicku bolo napríklad  
80 % pacientov diagnostikovaných 
v dospelom veku. 
Mnoho celiatikov pochádza z tábo-
ra príbuzných pacientov s diagnózou 
celiakie a  zavedenie modernej dia-
gnostiky v týchto rodinách, ako sa to 
robí v susedných krajinách, by značne 
uľahčilo  vyhľadávanie týchto pacien-
tov a predišlo značnému poškodeniu 
zdravia. Vzhľadom k uvedenej inci-
dencii celiakie v dospelej populácii 
je potrebné zdokonaliť náš zdravotný 
systém, aby sme pacientov s týmto 
ochorením včas identifikovali aj s vy-
užitím najmodernejších genetických 
markerov u pokrvných príbuzných. 

HISTÓRIA CELIAKIE
Prvý popis celiakie pravdepodobne 
pochádza z 2. storočia pred našim 
letopočtom,  kedy Aretaus z Cappa-
docie popísal pacienta s neprospieva-
ním a chronickými hnačkami. Prvý 
už podrobnejší popis pochádza od 
Samuela Gee, ktorý bol detským leká-
rom v londýnskej nemocnici Sv. Bar-
tolomeja a ako prvý popísal možnosti 
ovplyvnenia ochorenia diétou. Trvalo 
desaťročia, kým v roku 1950 bol obja-
vený spúšťací mechanizmus ochore-
nia pozorovaním zlepšenia stavu detí 
v Holandsku počas II. svetovej  vojny 
- v čase nedostatku obilnín.  
Viac ako päťdesiat rokov ubehlo od 
doby, keď holandský pediater Wilhelm 
Karel Dick publikoval svoje skúsenos-
ti s liečbou celiakie u detí. Pokusov 
o objasnenie dôvodu tohto ochorenia 
a o jeho liečbu bolo mnoho už pred 
ním, ale až Dickieho skúsenosti boli 

v praxi potvrdené náhodným expe-
rimentom. Ku koncu druhej svetovej 
vojny, v zime roku 1944 - 1945, keď 
neboli dostupné klasické obilniny, boli 
deti v nemocnici, ktorú tento doktor 
viedol, ohrozené hladom. Namiesto 
pšeničných výrobkov boli použité ne-
obvyklé zdroje potravy, napr. hľuzy 
z tulipánov. U niektorých detí bolo 
spozorované výrazné zmiernenie prí-
znakov choroby. 
Až po druhej svetovej vojne pri spolu-
práci s biochemikmi J. H. Van de Ka-
merom a H. A. Vayersom dokázal, že 
gliadín - v alkohole rozpustná zložka 
vo vode nerozpustnej bielkoviny glu-
ténu - je zodpovedná za patologické 
zmeny črevnej sliznice i za väčšinu 
klinických prejavov celiakie. Aj keď 
Dickensov objav dramaticky zlepšil 
prognózu ochorenia, zostáva okolo 
tejto choroby mnoho nejasností.                     
Hlavným pokrokom bolo stanovenie 
princípov dodržiavania diéty. Od prie-
kopníckych doporučení Dickieho sa 
výrazne rozšírili znalosti o nutričných 
potrebách vo výžive. Moderná diéta 
pri celiakii musí tieto znalosti a z nich 
vyplývajúce nároky na diétu rešpekto-
vať a to je príčinou zmien v diétnych 
postupoch v porovnaní so začiatkami 
dietológie u tohto ochorenia. 
Odtiaľ bol len krôčik k bioptickému 
vyšetreniu tenkého čreva. V 70 ro-
koch minulého storočia boli vyvinuté 
genetické markery celiakie a v 80-tych  
rokoch sa začali odoberať vzorky zo 
sliznice tenkého čreva pri endoskopic-
kom vyšetrení. 

ČO JE TO VLASTNE 
CELIAKIA?
Celiakia alebo gluténsenzitívna entero-
pátia (hrozivo znejúci názov však?) je 
definovaná ako  ochorenie sprostred-
kované protilátkami s následným 
poškodením sliznice tenkého čreva 
senzitívnej – citlivej na pôsobenie 
lepku (gluténu). Glutén je bielkovina, 
ktorá  sa nachádza v obilninách (glu-
tén),  jačmeni (hordeín),  raži (avenín) 
ale aj v ovse (secalín). Diagnóza ocho-
renia je stanovená na základe  charak-

teristického vzhľadu sliznice tenkého 
čreva – jej poškodení pri príjme lepku 
v strave a úprave po zavedení bezlep-
kovej diéty. V tenkom čreve sa nachá-
dzajú milióny klkov, ktoré zväčšujú 
povrch čreva pre vstrebávanie živín.  
Poškodenie sliznice znamená, že tieto 
klky miznú. Vyjadrujeme to slovom  
atrofia, ktorá je jednou z charakteris-
tických známok celiakie. Medzi klkmi 
sa nachádzajú krypty. Krypty pri po-
škodení sliznice sa predlžujú (obr.1, 
obr. 2 ) Lepok je pre organizmus pa-
cienta s celiakiou neprijateľný. Je to 
bielkovina, ktorá  vyvoláva presun bu-
niek zodpovedných za imunologickú 
reakciu do sliznice (tzv. imunokompe-
tentných buniek). Tieto bunky – biele 
krvinky tzv. lymfocyty vytvárajú  pro-
tilátky proti lepku.  Výsledkom ich pô-
sobenia v sliznici dochádza k zápalu 
a poškodeniu klkov. Tieto  malé biele 
krvinky sa nazývajú  intraepiteliálne  
lymfocyty a patológ ich nachádza vo 
zvýšenej miere vo vzorkách odobra-
tých z čreva pacientov s celiakiou.
Samotný stupeň celiakie môže byť 
vyjadrený niekoľkými formami.  Mô-
žeme ho popísať ako ľadovec, ktorý 
má väčšinu telesa skrytú pod hladi-
nou a my často diagnostikujeme len 
vrchol, ktorý znamená plne vyvinutú 
formu ochorenia. Túto formu nazý-
vame typická forma celiakie (anglic-
ky:  fully expressed  gluten sensitive 
enteropathy) a v mikroskopickom 
obraze vzorky odobratej zo sliznice 
tenkého čreva vidíme totálnu alebo 
takmer totálnu (subtotálnu) atrofiu, 
čiže vymiznutie klkov. Nález je v kli-
nickom obraze spojený s klasickými 
známkami poruchy vstrebávania (tzv. 
malabsorpciou).  Malabsorpcia vedie 
ku strate na hmotnosti,  anémii pre zlé 
vstrebávanie železa. Ďalšími klinický-
mi prejavmi sú  hnačky (aj niekoľko 
mesiacov), mastná stolica (lepí sa na 
misu, pláva na vode, je veľmi lesklá, 
pripomína cement alebo maltu), sto-
lica silne zapácha a sú v nej nestrávené 
zvyšky potravy. U detí spôsobuje po-
ruchu rastu a rachitídu a u dospelých 
osteoporózu (odvápňovanie kostí). 
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CELIAKIA 5

Druhou  formou celiakie je atypická 
celiakia, ktorá nemá typické klinické 
prejavy, ale má typický nález v slizni-
ci tenkého čreva. V klinickom náleze  
môže byť prítomná chronická úna-
va, letargia, malý vzrast, oneskorenie 
puberty, bolesti kĺbov, neschopnosť 
otehotnenia, poruchy menštruácie, 
depresia, epilepsia.
Tretia forma celiakie sa nazýva tichá 
celiakia. Dnes väčšina pacientov po-
chádza z atypickej a tichej  skupiny. 
Pacient je asymptomatický, necíti sa 
chorý a  v sliznici čreva je nález totál-
nej alebo subtotálnej atrofie. Väčšina 
týchto pacientov sa nájde náhodne pri 
vyšetrení krvi, alebo je vyšetrená kvôli 
iným ťažkostiam. Výskyt tichej formy 
sa zistil rovnako u detí ako aj u dospe-
lých.  
Štvrtá forma je potencionálna celia-
kia. Pacientova sliznica je poškodená 
len minimálne, väčšinou sú prítom-
né len intraepiteliálne lymfocyty, ale 
s postupom času sa vyvinie obraz 1. 
a 2. formy. Títo pacienti majú pozitív-
ne protilátky (tzv. antiendomyziálne) 
v krvi a mali by byť taktiež sledovaní 
u odborného lekára, aj keď sú bezprí-
znakoví. Nezabúdajme ale, že celiakia 
je celoživotné ochorenie. 
Poznáme termín aj latentná celiakia, 
ktorým označujeme ochorenie u pa-
cienta s nálezom normálnej sliznice 
na normálnej, lepkovej strave, u ktoré-
ho dochádza k poškodeniu až po dlh-
šom čase a s úpravou črevnej sliznice 
po zavedení bezlepkovej diéty. 

DOJČENIE A CELIAKIA
V poslednom čase sa objavujú in-
formácie, podľa ktorých je zdraviu 
prospešné nedávať dieťaťu potraviny 

s gliadínom ešte pred skončením 
dostatočne dlhého dojčenia. Taký-
to postup podľa niektorých auto-
rov môže oneskoriť manifestáciu 
alebo zmierniť prejavy ochorenia. 
Iné štúdie však takéto pozorovania 
nepotvrdili. Dlhé obdobie dojčenia 
má však v každom prípade priazni-
vý vplyv na zdravie dieťaťa.

LAKTÓZOVÁ 
INTOLERANCIA
U niektorých pacientov sa najmä 
na začiatku ochorenia prejavuje ne-
znášanlivosť aj ďalších potravín ako 
napr. kvasnice, huby, sója, kurčatá, 
vajcia, tuniak a mlieko. Enzým lak-
táza je potrebný k rozloženiu a k 
vstrebávaniu laktózy (mliečneho 
cukru) z kravského mlieka v črev-
ných klkoch (z laktózy vznikajú 
ďalšie cukry  glukóza a galaktóza, 
ktoré sa ľahko vstrebávajú). 
Príznakmi laktózovej intolerancie 
sú: nutkanie na vracanie, nafukova-
nie, hnačka v čase 30 minút – 2 ho-
diny po konzumácii mlieka alebo 
inej potraviny obsahujúcej laktózu. 
Po prísnom dodržiavaní bezlepko-
vej diéty, sa po období jedného až 
dvoch rokov obnoví funkcia črev-
ných klkov. Príznaky laktózovej 
a inej (negluténovej) intolerancie 
by sa už nemali prejavovať u väč-
šiny pacientov. V diagnostike sa 
používa laktózový tolerančný test: 
po hladovke a vypití mliečneho ná-
poja sa sleduje v krvi hladina cukru 
(glykémie) opakovane v priebehu 
dvoch hodín. Ďalší test určuje ob-
sah vodíka (hydrogén) vo vydých-
nutom vzduchu, ktorý je vytvorený 
z nestrávenej laktózy v čreve. Nie 

všetky  tieto testy sú vhodné pre 
malé deti. V liečbe je potrebná dié-
ta, ktorá je individuálna a vhodné 
potraviny a ich množstvá je potreb-
né určiť metódou „pokusu a omy-
lu“. Niekto vypije bez subjektívnych 
ťažkostí len jeden pohár mlieka, iný 
dva poháre a pod. Pre tých, ktorí 
netolerujú ani malé množstvo lak-
tózy sa dajú voľne (bez predpisu) 
kúpiť prípravky s enzýmami.  (pozn. 
u nás tieto enzýmy nie sú bežne do-
stupné). Niekoľko kvapiek sa pridá 
do pohára s mliekom. Uloží sa do 
chladničky a po 24 hodinách je ob-
sah laktózy nižší o 70 %. Po zohria-
tí a následnom pridaní enzýmu až 
o 90 %. V obchodnej sieti sú (alebo 
by mali byť) aj mlieka s nižším ob-
sahom laktózy, pričom obsah ostat-
ných výživných látok je zachovaný. 
Laktózu (mliečny cukor) môžu 
obsahovať aj ďalšie výrobky ako 
napr. instantné zemiaky, poliev-
ky, dressin gy, lunch meat a mnohé 
iné. Laktóza môže byť súčasťou až 
20 % liekov. Preto je potrebné rov-
nako pozorne čítať zloženie výrob-
ku, alebo informovať sa u výrobcu 
na obsah laktózy. O obsahu laktózy 
v prípravku by sa mali informovať 
najmä tí pacienti, korí užívajú dl-
hodobo a pravidelne lieky. Vo veku 
19 – 50 rokov sa odporúča konzu-
movať 1000 mg kalcia denne, kto-
ré je zastúpené hlavne v mlieku 
a mliečnych výrobkoch. Kompli-
káciou diéty s úplným vynechaním 
mliečnych výrobkov môže byť os-
teoporóza (rednutie kostí) a u deti 
rachitída (krivica).
Treba pripomenúť, že laktózová 
intolerancia  sa vyskytuje častejšie 
vo vyšších vekových skupinách, čo 
je dané normálnym fyziologickým 
poklesom  aktivity laktázy v prie-
behu života.

MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

Obrazová dokumentácia prebratá 
s láskavým dovolením firmy Schär   
z publikácie Celiakie u dospělých.

Obr.1 Normálny vzhľad sliznice Obr.2 Atrofia sliznice
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6 CELIAKIA

Potreba založenia združenia vyplý-

vala najmä z dlhodobej neinformo-
vanosti pacientov o tomto ochorení, 
možnostiach liečby, príprave a náku-
pe diétnych potravín, o nových bez-
lepkových výrobkoch a výrobcoch, 
dostupnej literatúre a pod. Jednou 

z úloh, ktoré si OZC stanovilo, je 

sprístupňovanie týchto informá-

cií čo najširšiemu okruhu ľudí a to 

nielen pacientom a ich rodinným 

príslušníkom, ale aj výrobcom, od-

bornej i širokej verejnosti. Mnohé 
potravinárske výrobky neobsahujú 
informáciu o presnom zložení výrob-
ku ani označenie „bezlepkové“, preto 
sa celiatici často takýmto výrobkom 
radšej vyhnú, čím sa značne znižuje 
okruh im bezpečných potravín a stra-
vovanie sa stáva problémovým. Pre 
celiatikov sú tieto informácie životne 
dôležité.   
Hlavným zameraním a ťažiskom 

práce OZC je  združovanie občanov 
postihnutých celiakiou, prezentácia 
a zastupovanie záujmov pacientov 
v jednaní s orgánmi štátnej správy a s 
tretím sektorom, poradenská činnosť, 
osvetovo-vzdelávacie, kultúrne, špor-
tové a rekondično-ozdravné aktivity 
pre deti a dospelých, publikačná čin-
nosť a pod. s cieľom zvýšiť povedomie 
verejnosti o tomto ochorení a pomôcť 
občanom začleniť sa do pracovno-
-spoločenského života.
Od svojho vzniku organizuje OZC 

pravidelné stretnutia svojich čle-

nov, v rámci ktorých sa snaží priniesť 
čo najviac informácií v danej oblas-
ti. Súčasťou týchto stretnutí bývajú 
prednášky odborníkov z oblasti gas-
troenterológie, lekárov, pracovníkov 
sociálneho odboru MPSVR SR, MZ 
SR, prezentácie nových bezlepkových 
výrobkov a výrobcov, potravinových 
doplnkov, recepty o príprave diétnej 
stravy, ukážky pečenia a pod.

Programové aktivity vychádzajú 
z rôznorodej poradenskej činnosti, 
záujmov a potrieb členov združenia. 
Zahŕňajú zdravotnú, sociálnu, spolo-
čensko-kultúrnu a športovú oblasť.
Na základe podkladov aj z iných 

združení celiatikov vypracovalo 

združenie počas rokov 2003 – 2004 

pre poslancov SNR súhrnný mate-

riál týkajúci sa problémov občanov 

s ochorením celiakia a návrhom 

na ich riešenie. Po jeho prerokovaní 
v SNR v apríli 2004 bol prerokovaný aj 
na MZ SR za účasti zástupcov  nášho 
združenia u ministra zdravotníctva za 
jeho osobnej účasti. Výsledkom stret-

nutia bola dohoda o systémovom 

riešení problémov s hlavným dôra-

zom na zmenu dovtedajšieho spôso-

bu pomoci štátu pacientom.

Zmena spočívala v ukončení posky-

tovania dotácií jedinému výrobcovi 

bezlepkových potravín v SR a zara-

denie bezlepkovej múky a cestovín 

do kategórie liečiv  od 1. 1. 2005. 

Pacient celoročne prostredníctvom 

lekární na recept získava základné 

bezlepkové suroviny, resp. potravi-

ny, ktoré sú súčasne jeho jediným 

celoživotným liečivom.

V rokoch 2004 - 2005 sa realizova-
li v rámci činností zameraných na 
zdravotnú a sociálnu oblasť dva re-
kondično – ozdravné pobyty v Tat-
ranskej Lomnici a Vernári, určené 
predovšetkým pre deti, s finančným 
príspevkom pre účasníkov, získaným 
prostrednícvom MPSVaR ako aj SHR 
(Slovenská humanitná rada), ktorej 
sme členmi.
V celom období existencie pri rokova-
niach so zástupcami MZ SR, MPSVaR, 
SNR, Úradu verejného zdravotníctva, 
kanceláriou riaditeľky WHO (Svetová 
zdravotnícka organizácia) zastupuje-
me pacientov celiatikov. Organizuje-
me pravidelné prednášky s odbornými 
lekármi, vrátane lekárov z Českej re-
publiky. Uskutočnili sme dva ročníky 
odborného seminára Celiakia a potra-
viny v spolupráci so Slovenskou spo-
ločnosťou pre výživu a Potravinárskou 
cekciou FCHPT STU. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIA >> Predstavujeme sa

Občianske združenie celiatikov, Bratislava

Pravidelné stretnutie členov Občianskeho združenia celiatikov Bratislava 
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Občianske združenie celiatikov vzniklo v Bratislave 31.marca 2003 registráciou na MV SR ako 
dobrovoľná, humanitná, nezisková organizácia združujúca deti a dospelých trpiacich celiakálnou 
chorobou s cieľom pomáhať minimalizovať dopady tohto ochorenia na kvalitu a spôsob života, šíriť 
osvetu ochrany záujmov celiatikov pre zlepšenie ich zdravotného a sociálneho postavenia.
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CELIAKIA 7

Ťažiskom osvetovo – vzdelávacej čin-

nosti sú stretnutia s cieľom získavania 
poznatkov a výmeny skúseností, zvyšo-
vanie informovanosti o tomto ochorení 
nielen u celiatikov ale aj širokej verej-
nosti. Začala sa realizácia publikačnej 
činnosti a práce na otvorení celoštátne-
ho Poradenského centra pre celiatikov. 
Jeho otvorenie je viazané na doriešenie 
majetko – právnych vzťahov terajších 
užívateľov priestorov a zabezpečenie 
dostatočných finančných prostriedkov 
na stálu prevádzku. S jeho otvorením 
sa uvažuje v priebehu nasledujúceho 
roka.
V rokoch 2003 - 2005  sme realizovali 
niekoľko stretnutí pre celiatikov za-
meraných na prednášky odborných 
lekárov, odborníkov z oblasti výživy 
a prezentácie výrobcov a dovozcov 
bezlepkových potravín. Snahou je aj 
riešenie označovania bezlepkových 
výrobkov a presný popis zloženia po-
travinárskych výrobkov - stretnutie 
s výrobcami a distribútormi.
Na stretnutiach sa riešia podnety 
a problematika pacientov súvisiaca 
s presadzovaním oprávnených záujmov 
celiatikov vo vzťahu k legislatívnym 
úpravám formou diskusie a výmenou 
skúseností medzi členmi a pomoc no-
vodiagnostikovaným pacientom. 

V spoločensko – kultúrnej a špor-

tovej oblasti sa realizujeme pri or-
ganizovaní letných prázdninových 
pobytov pre deti a dospelých, kto-
rých sa taktiež zúčastnili aj celiatici 
partnerských združení. V nasledujú-
com roku chce me nadviazať na me-
dzinárodné stretnutie v Bratislave so 
zástupcami AOECS (Asociácia európ-
skych združení celiatikov), ktorého 
sme boli spoluorganizátormi a stať sa 
členom tohto združenia.  Pravidelné 
sú aj stretnutia detí s Mikulášom, kto-
rý prichádza vždy s balíčkom maškŕt 
pre každé dieťa. Vždy je pre ne pripra-
vená výborná zábava, súťaže, dobrá 
hudba, výmena skúseností, receptov 
a ochutnávka vynikajúcich bezlepko-
vých koláčikov, ktoré priniesli šikovné 
mamičky a oteckovia.
OZC od vzniku v r. 2003 doteraz 

uskutočnilo 16 stretnutí pre občanov 

s celiakiou. Poskytuje stálu dobrovoľ-
nú, neplatenú poradenskú činnosť 
osobne či telefonicky. Členskú zá-

kladňu OZC v Bratislave (máme však 
celoštátnu pôsobnosť) tvorí toho času 

približne 400 členov - rodín. Ako 
mladý subjekt sa stretávame s mno-
hými počiatočnými problémami, 
ktoré vyplývajú najmä z nedostatku 
finančných prostriedkov, priestoro-

vých problémov (napr. nemáme zatiaľ 
žiadnu kanceláriu). Práca pre združe-
nie prebieha na neplatenej, dobrovoľ-
nej báze jeho aktívnych členov v rámci 
osobného voľna, mnohokrát na úkor 
vlastných rodín.
I napriek sťaženým finančným, 
priestorovým a časovým podmienkam 
sa OZC bude usilovať naďalej pomá-
hať všetkým, ktorým celiakia a bezlep-
ková diéta spôsobujú nemalé starosti 
v osobnom či spoločenskom života. 
Zámerom pre r. 2006  je vytvorenie  
pracovných skupín napr. športového, 
kultúrneho, zdravotného, sociálneho 
zamerania, v ktorých by sme privítali 
vašu spoluprácu, návrhy a podnety. 
Súčasne ďakujeme všetkým, ktorí nám 
pomáhajú a venujú svoj voľný čas pre 
prácu v združení, prípadne finančne 
podporili naše aktivity - predovšetkým 
SHR a MPSVaR SR.
Ak ste sa rozhodli pomôcť a zaujala vás 
práca  nášho združenia, máte možnosť 
aj vy prispieť k tvorbe programu, časo-
pisu a zdokonaľovaniu ďalších pripra-
vovaných činností a podujatí.

PhDr. Katarína Hajtášová

Predsedníčka OZC Bratislava

Bratislava, december 2005

Stretnutie s Mikulášom - akcia pre deti organizovaná Občianskym združením celiatikov (december 2004)

Kontakt: Občianske združenie celiatikov, Jégého 9,  821 08 Bratislava, Tel.: +421-2-556 42 718, Fax: +421-2-556 42 719
Info: khajtasova@stonline.sk, IČO: 30846129, Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. -  číslo účtu: 2626852124/1100
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8 CELIAKIA

ÚSPEŠNÉ AKCIE >> Rekondično - ozdravné pobyty

Spomienky účastníkov...
Občianske združenie celiatikov v Bratislave uspo-
riadalo pre svoje deti už dva rekondično - ozdrav-
né pobyty. Prvý sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách 
v Tatranskej Lomnici v lete roku 2004, v roku 2005 
sme strávili nádherný pobyt v Slovenskom raji vo 
Vernári. 
Letná príroda v Tatranskej Lomnici bola úchvat-
ná. Naše deti mali to šťastie zažiť Vysoké Tatry 
ešte v plnej kráse. Náplňou pobytu boli vychádzky 
do okolia, napríklad Tatranského múzea a Starého 
Smokovca. Absolvovali sme turistické pochody na 
Štrbské pleso a Studenovodské vodopády. Zabáva-
li sme sa aj inak. Mali sme olympiádu, nočný po-
chod, opekačku, karneval, besedu s členmi Horskej 
služby, besedu s lekárom o bezlepkovej diéte, súťaž 
milionár, súťaž v maľovaní a množstvo ďalších ak-
tivít. Všetko to bolo vzrušujúce a zábavné, ale išlo 
nám predovšetkým o to, aby si deti našli nových 
kamarátov a vytvorili jednu veľkú rodinu, ktorá by 
sa pravidelne na takýchto pobytoch stretávala. To 
sa nám aj podarilo. Veľmi nás potešila kladná odo-
zva a spokojnosť detí z prvého pobytu a váš veľký 
záujem o pokračovanie tejto tradície. A tak sme 
sa o rok mohli opäť stretnúť, tentokrát vo Vernári 
v Slovenskom raji. A mali sme sa naozaj ako v raji. 
Prekrásna príroda, pekné počasie, priateľská atmo-
sféra, žiadna nuda a výborné jedlo. Päťkrát denne 
bezlepková strava s druhou večerou a pitný režim 
boli samozrejmosťou. Čo si želať viac? Zažili sme 
hasičskú súťaž so skutočnými hasičmi, zahrali sme 
sa rôzne hry - Maxi scrabble, vedomostné súťaže, 
expedícia Slepý vlk, hľadanie pokladu čarodejníka 
Kikimora. Z táborovej olympiády sme si odniesli 
olympijské medaily, na lúke sme hrali volejbal, bed-
minton, futbal a rôzne hry. Absolvovali sme aj nočný 
pochod bez bateriek. Trošku sme sa  báli, ale všetci 
sme šťastne prišli do cieľa. Na salaši sme videli oveč-
ky a cestou späť sme stretli husi, kravy, a videli sme 
aj býka. Večer sme si zatancovali na diskotéke a keď 
trochu pršalo, tak sme pozerali pekné rozprávky na 
videu. Všetci sme sa na záver zhodli v jednom – BU-
DÚCI  ROK  SA  STRETNEME  OPÄŤ !!!       

Mgr. Oľga Ovečková, Mgr. Miroslav Ovečka, PhD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Volám sa Pufko a chodievam s deťmi na 
prázdninové pobyty. Zhotovili ma šikovné 
ruky tety Olinky Ovečkovej. Mám veľa ka-
marátov a viem, čo ich trápi... A tak som sa 
rozhodol spolu s tetou Katkou stretávať 
sa s vami aj v tomto časopise, priniesť 
vám zopár pekných chvíľ a zábavy pri 
jeho čítaní.

Hádaj prečo sa volám Pufko? Odpoveď nájdeš skrytú 
v tajničke:
1. Nápoj na pitie, 2. Čo nesmie obsahovať strava celiatika? 3. 
Plazivý živočích, 4. Kto nosí darčeky 6.decembra? 5. Domáce 
zviera, 6. Svetelná signalizácia, 7. Kamarátka Harryho Pottera, 
8. Pestrofarebný vták, 9. Plodina,ktorá neobsahuje lepok, 10. Ako 
sa volá Maxipes z rozprávky? 11. Sladká maškrta, 12. Sťahovavý 
vták, 13. Vodný živočích

Ahoj kamaráti, poznáte ma?
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CELIAKIA A ZAHRANIČIE >> Zahraničné združenia celiatikov

Milí čitatelia,
v lete sa mi dostal do rúk informačný bulletin číslo 49 jún/júl, 
ktorý pravidelne vydáva Asociácia európskych celiatických 
združení (ďalej len “A.O.E.C.S.”). Neviem síce ako pravidelne 
vychádza, ale na internetovej stránke www.aoecs.net v zálož-
ke newsletter by sa malo objaviť nové číslo. Zo spomínaného 
letného dvojčísla som pre Vás vybrala pár zaujímavostí pre 
tých, ktorí nehovoria po anglicky.  Tí, ktorým je angličtina 
známa, môžu nájsť všetky informácie na internetovej strán-
ke www.aoecs.net.

A.O.E.C.S. (Association Of European Coeliac Societies 
– Asociácia európskych celiatických združení) je nezávis-
lá nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá zastre-
šuje viacero európskych celiatických združení. Zaoberá sa 
problémami medzinárodného významu, je koordinátorom 
medzinárodných aktivít, háji spoločné záujmy členov, pod-
poruje výmenu informácií medzi členmi k spoločnému 
prospechu Európanov postihnutých Celiakiou a dermatitis 
herpetiformis.

Niektorí ste sa mali možnosť stretnúť s výkonnými predsta-
viteľmi A.O.E.C.S. v marci toho roku v hoteli Devín v Bra-
tislave počas Medzinárodného fóra celiakie. Krátka správa 
z fóra je tiež obsahom spomínaného bulletinu. Už vtedy bol 
vyjadrený záujem zúčastniť sa výročnej konferencie v Edin-
burghu v septembri 2005 a stať sa členom A.O.E.C.S. Žiaľ 
nik zo Slovenska sa konferencie nezúčastnil vzhľadom na 
neskoré poslanie prihlášky zo strany A.O.E.C.S. a vysokému 
účastníckemu poplatku. Konferencie sa zúčastnili odborníci 
z viacerých krajín, aby zhodnotili ročnú činnosť a určili sme-
rovanie asociácie do budúcna. Experti prednášali na rôzne 
témy, taktiež sa uskutočnili workshopy pracovných skupín. 

Mottom podujatia bolo „Pracovať spoločne pre zdravšiu bu-
dúcnosť“. 

Európsky deň Celiakie
Účastníci sa pokúsili nájsť spoločný termín Dňa Celiakie, 
ktorý sa doposiaľ oslavoval rôzne, v UK a v Austrálii osla-
vujú až týždeň. Väčšina krajín sa zhodla na treťom májovom 
víkende. Cieľom tejto akcie je prostredníctvom médií zvýšiť 
všeobecné povedomie o Celiakii a pomôcť k správnej dia-
gnostike (na jedného diagnostikovaného pripadá 5-10 ne-
diagnostikovaných). 

Je potrebné, aby sa aj naši odborníci a zástupcovia združe-
ní zúčastňovali medzinárodných podujatí a priniesli skúse-
nosti na Slovensko. Veríme, že budúci rok bude aj Slovensko 
participovať na výročnej konferencii A.O.E.C.S. a stane sa jej 
riadnym členom. 

Ing. Štefánia Komarcová

Tí, ktorí sú na bezlepkovej diéte už od 
ranného detstva, ale aj takí, ktorým 
bola celiakia diagnostikovaná pred x-
-rokmi, už nad mnohými záležitosťami 
dávno neuvažujú. Zvykli si. Bezlepko-
vá diéta sa stala súčasťou ich života. 
Vedia, že nemôžu čokoľvek vložiť do 
úst, regály  v obchodoch plné keksíkov 
či všakovakého pečiva ich nezaujímajú 
a aj ich vlastnoručne vyrobený chlebík, 
či ten, ktorý im starostlivá mamička 
pravidelne pečie, im už dávno chutí. 
Ľudia, ktorí sa o svojej diagnóze dozve-
deli nedávno, sú však určite bezradní. 
Všetci sme na tom boli rovnako a boli 
sme vďační za každú informáciu. Pre-
čo teda to, čo je pre nás „skúsenejších“ 

už dávno samozrejmé alebo sa dozve-
dáme z rôznych zdrojov, neodovzdať 
aj takouto formou? Pre všetkých há-
dam budú zaujímavé informácie z kra-
jín, kde už dávno neriešia „plienkové“ 
problémy ľudí trpiacich  celiakiou.

Podarilo sa nám skontaktovať sa so 
združeniami celiatikov v zahraničí 
a dovoľujeme si odovzdať aj Vám ich 
skúsenosti. Dúfajme, že časom sa roz-
vinie spolupráca so združeniami via-
cerých krajín. Veď kto by už len mal 
držať spolu, ak nie tí, ktorých spája 
spoločné „trápenie“?
Švajčiarska asociácia celiakie-Associa-
tion Suisse Romande de la Coeliakie 

(ARC) aktívne zareagovala na našu 
ponuku spolupráce. Nielenže odpo-
vedala na náš list, ale ochotne zaslala 
aj svoje materiály. Má precízne vypra-
covaný systém informovania svojich 
členov. Pre deti-celiatikov napr.pripra-
vila pútavé čítanie príbehu dievčatka 
Lara, brožúrku s krásnymi ilustrácia-
mi. O ich chorobe deti informuje aj 
prostredníctvom plagátu, na ktorom 
milá postavička so symbolom pre-
čiarknutého klasu na brušku vypovedá 
o trampotách pri nedodržiavaní diéty. 
Plagát však vôbec nevyznieva pesimis-
ticky, práve naopak. 

Asociácia európskych celiatických spoločností

Medzinárodné fórum celiakie, hotel Devín (marec 2005)

Švajčiarska asociácia celiakie

pokračovanie na strane 13...
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10 CELIAKIA

Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany je neziskové, 
dobrovoľné, humanitné, svojpomocné, pacientske ob-
čianske združenie. Má celoštátnu pôsobnosť. Vedúcou 
zdravotnej komisie je známa detská gastroenterologička 
– MUDr. Jarmila Kabátová.
Podmienky pre činnosť Slovenskej spoločnosti celiati-
kov vytvára Mestský úrad v Piešťanoch, ktorý bezplatne 
poskytuje raz do mesiaca priestory mestského klubu na 
činnosť SSC, poskytuje informačnú skrinku a finančnú 
dotáciu na činnosť združenia. 

Medzi hlavné aktivity združenia patrí:
 združovanie občanov postihnutých celiakiou,

 spolupráca s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi, le-
kárnikmi, sociálnym referátom Mestského úradu v Pieš-
ťanoch, výrobcami a predajcami bezlepkových potravín 
a i.,

 zastupovanie záujmov pacientov v jednaní so štátnou 
správou, samosprávou, zákonodarcami a pod.,

 vzdelávacie, kultúrne a rekondično-ozdravné aktivity 
(deti, mládež, dospelí),

 poradenská, osvetová a publikačná činnosť
 snaha o zjednotenie občianskych združení (OZ) do spo-

ločného orgánu - Únie alebo Asociácie OZ celiatikov,
 vydávanie Spravodaja a Informačných listov pre členov 

SSC.

OBČIANSKE ZDRUŽENIA >> Predstavujeme sa

Prečo je dobré byť registrovaný v združeniach celiatikov
na organizovaných stretnutiach, rôznych spoločných podujatiach a pobytoch pre celiatikov je možnosť  hlavne:

 získať veľa  zaujímavých  informácií o všetkom, čo súvisí s týmto ochorením,
 vymieňať si vlastné skúsenosti a praktické rady pri dodržiavaní bezlepkovej diéty,
 spoznávať nových ľudí,  nadväzovať priateľstvá, formovať kolektívy detí a pod.,
 vzájomne si pomáhať a s podporou ostatných priateľov získať aj nový pohľad na riešenie problémov svojho 

ochorenia,
 registrácia a združovanie celiatikov v jednotlivých organizáciách významnou mierou prispieva k vážnosti po-

sudzovania tohto javu nielen kompetentných orgánov pre ochranu zdravia a výživy obyvateľstva, ale aj širokej 
verejnosti, vrátane výrobcov... 

Slovenská spoločnosť celiatikov, Piešťany

Kontakt: Slovenská spoločnosť celiatikov, Mgr. Oľga Chalúpková, Pribinova 2,  921 01 Piešťany, Tel.: 033/762 31 94, e-mail: ssc@post.sk,
Bankové spojenie: 0282800670/900

Slovenská liga celiakov Trnava 
vznikla v roku 1992 ako prvé ne-
ziskové občianske združenie na 
Slovensku s cieľom pomáhať ľuďom 
s ochorením celiakia. Pôsobí v Tr-
nave už niekoľko rokov, má vlastnú 
kanceláriu. Poskytuje poradenskú 
činnosť vo všetkých oblastiach ži-
vota celiatikov. Pravidelne dvakrát 
do roka organizuje celoslovenské 

semináre za prítomnosti lekárov, 
odborníkov zo zdravotníctva, legis-
latívy aj výroby a predaja. Účastníci 
stretnutí majú možnosť získať nové 
poznatky a informácie, skúsenos-
ti, recepty a rady – čo veľmi oce-
ňujú. Už 10 rokov SLC organizuje 
ozdravné pobyty  na Slovensku pre 
deti a rodiny s deťmi, a tiež poby-
ty pri mori. Pozornosť je venovaná 

aj receptom a príprave informač-
ných materiálov pre svojich členov. 
Taktiež uskutočňujú podujatia pre 
deti, napríklad MDD.

Pri združení funguje špecializovaná 
predajňa so širokým sortimentom 
bezlepkových potravín a zásielko-
vou službou, ktorá je vyhľadávaná 
najmä celiatikmi z okolia Trnavy.

Slovenská liga celiakov, Trnava

Kontakt: Slovenská liga celiakov, Ing. Viera Hankovičová, Radlinského 1, 917 01 Trnava, Tel.: 033/551 28 12, 0903/378 050, 
e-mail: celiakia@golemtech.sk, Bankové spojenie: 10073-818080/4900

Združenie rodičov a priateľov detí 
a mladistvých s coeliakiou v Koši-
ciach združuje pacientov na výcho-
de Slovenska. Organizuje stretnutia 
členov združenia. Združenie má za 
sebou niekoľko úspešných projektov 
s cieľom rekondície a rekreácie škol-
ských detí so zdravotným handica-

pom celiakie, umožňujúce letný pobyt 
a zároveň vzdelávanie tak detí ako aj 
rodičov o potrebách špeciálnej bezlep-
kovej diéty, ktorá je jedinou možnou 
terapiou tohto ochorenia. Združenie 
spolupracuje so štátnymi orgánmi 
a ostatnými občianskymi združeniami 
celiatikov, s výrobcami bezlepkových 

potravín ako aj s ostatnými výrobcami 
potravín vhodných pre celiatikov. Od 
roku 2002 vydáva združenie Bulletin 
s receptármi a informáciami o bezlep-
kovej diéte, informáciami o dostup-
nosti potravín so základnými údajmi 
o výrobcoch, zásielkovej službe a o 
možnostiach objednávania.

Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou, Košice

Kontakt: Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou, MUDr. Kvetoslava Rimárová,CSc., Šrobárova 2, 
040 08 Košice, Tel.: 055/622 26 10, kl.128, 0908/543 668, e-mail: rimarova@central.medic.upjs.sk, Bankové spojenie: 82128-437/0900
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CELIAKIA 11

Z gastroenterologických ambulancií...

Celiakálna choroba je autoimunitné 
ochorenie tenkého čreva, ktoré dia-
gnostikujeme na základe charakte-
ristických histologických zmien na 
tenkom čreve.
Biopsie tenkého čreva s odberom his-
tologickej vzorky na 2. detskej klinike 
v Bratislave realizujeme takmer 30 ro-
kov. Počas tejto doby počet pacientov 
s celiakiou každoročne vzrastá a menia 
sa i prejavy ochorenia. Prvé roky sme 
diagnostikovali celiakálnu chorobu 
hlavne u mladých detí s opakovaný-
mi hnačkami, s neprospievaním, ktoré 
zavčasu dostávali lepok. K bioptickým 
vyšetreniam sme pristupovali len na 
základe klinických prejavov vyšetrova-
nia protilátok proti gliadínu, endomý-
ziu alebo tkanivovej transglutamináze, 
ktoré sa v tomto období na Slovensku 
ešte nevyšetrovalo.
 Rokmi sa diagnostika zlepšila. 
Začali sme vyšetrovať protilátky proti 
tkanivovej transglutamináze, pri pozi-
tivite ktorých stále častejšie realizujeme 
biopsiu tenkého čreva.
Zmenil sa i klinický obraz ochorenia 
i keď u mnohých detských lekárov 
zostáva jediným známym klinickým 
prejavom neprospievanie a pacienta 

odošlú často na vyšetrenie do gastro-
enterologickej ambulancie len pri opa-
kovaných hnačkách a hypotrofizácii 
dieťaťa.
Stále ubúda počet malých detí do 
dvoch rokov, ktorým diagnostikuje-
me celiakiu. Mení sa systém výživy. 
Pribúda detí s celiakálnou chorobou, 
ktorú diagnostikujeme pri pretrvávaní 
anémie z nedostatku železa, pacientov 
- hlavne chlapcov so zníženým ras-
tom a dievčat s oneskorenou pubertou. 
Spolupracujeme s lekármi odborníkmi 
z iných  odborov – hematológie, en-
dokrinológie, neurológie, psychiatrie, 
dermatovenerológie, alergológie a sto-
matológie. Častejšie diagnostikujeme 
celiakálnu chorobu u detí, ktoré už 
nemajú žiadne hnačky, žiadne bolesti 
brucha ani zápchu, ale majú diabetes 
mellitus, Turnerov syndróm, Downovu 
chorobu, u detí s bronchiálnou astmou, 
s opakovanými aftami v ústach, vypa-
dávajú im vlasy, alebo sa im zvýšene 
kazia zuby.
 Bohužiaľ sa často stretávame 
s tým, že protilátky proti gliadínu, kto-
ré sú pozitívne pri opakovaných imu-
nologických vyšetreniach, sú príčinou 
zbytočnej ordinácie finančne náročnej 

bezlepkovej diéty. Stále jediným dôka-
zom ochorenia zostáva charakteristic-
ký histologický nález na tenkom čreve. 
Vyšetrenie protilátok je len pomocným 
laboratórnym vyšetrením.
 
Stále častejšie sa v gastroenterologickej 
ambulancii stretávame s ochoreniami 
bez akýchkoľvek klinických prejavov 
– je to hlavne u príbuzných pacientov 
s celiakiou. Keďže celiakia je geneticky 
podmieneným ochorením, vyšetru-
jeme opakovane i súrodencov našich 
pacientov. V priebehu niekoľkých ro-
kov im často diagnostikujeme celiakiu. 
Takisto odporúčame i rodičom našich 
pacientov vyšetrenie protilátok u inter-
nistov – gastroenterológov a tak sa stá-
va, že už máme „rodiny celiatikov“. 
 
Celiakálna choroba je častým ochore-
ním. Treba na ňu myslieť, aj keď dieťa 
je iba unavené, býva často choré a máva 
zväčšené uzliny. Jedinou liečbou je prís-
na a celoživotná bezlepková diéta, ktorá 
odstráni všetky klinické prejavy a je aj 
prevenciou zbytočných komplikácií.

MUDr. Mária Krajčírová

2.detská klinika, DFNsP, Bratislava

Skúsenosti s celiakálnou chorobou u detí

Dnes ešte  nevieme presne zistiť, koľko obyvateľov Sloven-
ska má stanovenú dg. celiakia (nehovorím o tých, ktorí ju 
majú, avšak z rozličných príčin nie sú diagnostikovaní). 
Vďaka novinke roku 2005 - predpisovaniu bezlepkových 
potravín na recept - z údajov zdravotných poisťovní na 
konci tohto roku už bude možné určiť nielen počet dia-
gnostikovaných celiatikov, ale tiež ich vekové zloženie a geo-
grafické rozmiestnenie. Ani tento údaj však nemusí byť 
celkom korektný. U časti ľudí môže byť nesprávne postave-
ná diagnóza celiakie. V skutočnosti ju nemajú a časť z nich 
má  kožnú formu celiakie - M.herpetiformis Duhrung. Ich 
počet z údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami 
však nebude možné určiť.  Z údajov poisťovní by bolo tiež 
zaujímavé zistiť počet vyšetrení na protilátky proti celiakii, 
koľko týchto vyšetrení bolo pozitívnych a koľko bolo no-
vozistených.
 Ako možno zlepšiť diagnostiku celiakie na Slo-

vensku? Táto otázka si bude vyžadovať stálu pozornosť 
a má niekoľko rovín. Rovinu administratívnu, rovinu ob-
čianskeho združenia a rovinu odbornú. Všetky sú veľmi 

úzko previazané. V rovine administratívnej by obrovským 
prínosom bolo:

 vytvoriť zoznam gastroenterológov, ktorí sa bližšie ve-
nujú diagnostike celiakie a majú skúsenosti s komplikácia-
mi,

 vytvoriť zoznam imunologických laboratórií s adresa-
mi a telefonickými číslami a tiež s údajom, aké sérologické 
vyšetrenia na zistenie protilátok voči antigénom, ktoré sú 
pri celiakii, robia, za ako dlhú dobu sú schopní tieto vyšet-
renia vykonať a napokon akú majú  platnosť. Spolupráca 
s Imunologickou spoločnosťou Slovenska by určite mohla 
v krátkej dobe priniesť pozitívne výsledky,

 osloviť Slovenskú lekársku spoločnosť, jej združenie 
praktických lekárov s požiadavkou, aby zaradili pri odbor-
ných podujatiach aj prednášky na tému celiakia u dospe-
lých a tým sa zlepšila edukácia praktických lekárov,

 podobne osloviť vedenie Gastroenterologickej spo-

ločnosti, aby s týmto návrhom oslovili ostatné odborné 
spoločnosti (hematológov, onkológov, patológov, endokri-
nológov, neurológov, internistov, chirurgov, stomatológov), 

Diagnostika celiakie na Slovensku
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12 CELIAKIA

aby zaraďovali prednášky o celiakii na odborné podujatia, 
čím by zlepšili vedomosti o tomto ochorení, a takto prispe-
li ku skráteniu času na stanovenie diagnózy,

 umožniť kontrolné vyšetrenia aj blízkym príbuzným ce-
liatikov,

 osloviť revíznych lekárov zdravotných poisťovní, aby sa 
zbytočne neopakovali vyšetrenia alebo nežiadali opakova-
né endoskopické vyšetrenia u pacientov s celiakiou ( napr. 
na sledovanie zmien na sliznici dvanástnika). Navrhnúť 
poisťovniam, aby sa vykonávali vyšetrenia na celiakiu aj 
u pacientov s nevysvetliteľnou neplodnosťou pred usku-
točnením oplodňovacieho cyklu.

 spolupracovať s Úradom verejného zdravotníctva pri 
kontrole bezlepkových potravín a získať ich pre spoluprácu 
na pravidelné zasielanie týchto údajov na webovú stránku 
združenia celiatikov,

 osloviť školské správy alebo Ministerstvo školstva, aby do 
učebných osnov stredných odborných škôl pre budúcich 
kuchárov a čašníkov zaradili aj informácie o celiakii, prí-

padne v spolupráci aj s inými združeniami zaraďovali in-
formácie o metabolických ochoreniach, ktoré si vyžadujú 
špeciálne stravovanie. V praxi potom nebudú mať problém 
správne reagovať na takéto špecifické požiadavky svojich 
zákazníkov. V spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií 
SR vytvoriť zoznam tzv. priateľských reštaurácii, hotelov 
a cestovných kancelárii, ktoré vedia zabezpečiť bezlepko-
vú stravu na Slovensku alebo v cudzine. Podobne osloviť 
firmy, ktoré zabezpečujú stravovanie vo firmách, či vôbec 
majú o tomto probléme znalosť a či by boli schopní vyjsť 
v ústrety.
 Je veľa námetov ako zlepšiť súčasný stav. Je jasné, 
že všetko naraz nemožno vyriešiť, no každý malý krôčik 
prispeje k skráteniu a zlepšeniu diagnostiky celiakie, a tým 
aj k zlepšeniu kvality života pacientov s celiakou. Veľa po-
zitívneho sa začalo aj vďaka iniciatívam Občianskeho zdru-
ženia celiatikov, Bratislava. 

MUDr. Igor Páv

gastroenterologická klinika, FNsP, Bratislava - Petržalka

Moje skúsenosti s celiakiou u detí
Celiakia, ktorá bola kedysi považovaná 
za ochorenie detí, zmenila a mení svo-
je klinické príznaky a prejavy. V mi-
nulosti to boli dramatické celiakálne 
krízy už na rozhraní prvého a druhé-
ho roku života dieťaťa. Zvyčajne nie-
koľkomesačné trápenie a neúspešná 
liečba nakoniec priviedli matku s die-
ťaťom k špecialistovi, ktorý konečne 
stanovil diagnózu celiakie a nasadil 
bezlepkovú diétu. Dieťa začalo pro-
spievať, zmenilo svoje správanie a za-
čalo rásť. Takéto „učebnicové“ obrázky 
celiakie u detí dnes už vidíme zriedka. 
Zmena súvisí so zlepšením dojčenskej 
výživy a neskorším zaradením lepku 
do stravy dojčaťa. To však neznamená, 
že celiakia sa u nás vytráca. Jej prejavy 
sú menej nápadné, necharakteristické, 
netypické, skryté. Keďže nie sú alar-
mujúce, môžu ich rodičia neraz pre-
hliadnuť a vôbec nevyhľadajú lekára. 
Ich diagnostika sa presúva do pred-
školského a pubertálneho obdobia. 
 Celiakia ako autoimunit-
né ochorenie sa  často  kombinuje 
s cukrovkou, strumou, reumatoidnou 
artirídou. U detí s Downovým syndró-
mom sa taktiež vyskytuje častejšie, 
ako v bežnej populácii. Menej typic-
kým príznakom celiakie môže byť aj 
zápcha, alebo zvýšené pečeňové testy 

nevysvetliteľného pôvodu, prejavy re-
fraktórnej anémie, či príznaky depre-
sie. Ak je niekto obézny, neznamená 
to tiež, že nemôže mať celiakiu.
 Pre diagnózu celiakie sú sta-
novené jasné kritériá. Krvné testy 
– protilátky proti gliadínu, endomy-
siálne protilátky, protilátky proti tka-
nivovej transglutamináze – nám môžu 
pomôcť pri vyhľadávaní podozrivých 
jedincov. U detí v predškolskom veku 
si môžeme okrem biochemických vy-
šetrení pomôcť aj rezorpčnými tes-
tami – ktoré nám pomôžu správne 
načasovať biopsiu tenkého čreva. Tá 
je rozhodujúca pre diagnózu celiakie 
a nie je možné ju nahradiť nijakým 
iným vyšetrením. Je dôležité v čase di-
agnostiky celiakie neunáhliť prechod 
na bezlepkovú diétu. Môže to skresliť 
všetky úvodné vyšetrenia. 
 Treba mať na pamäti, že bez-
lepková diéta nie je všeliek na všetky 
tráviace problémy a že je hypokaloric-
ká. Pri jej indikácii treba byť opatrný 
osobitne u rastúcich detí. Diagnostic-
ké prechody na bezlepkovú diétu (na 
skúšku) bez predchádzajúceho vy-
šetrenia  nemajú svoje opodstatnenie 
a odporujú medicínskym pravidlám. 
Už prvé dni prechodu na diétu po-
zorujeme priaznivé psychické zme-

ny. Upravuje sa stolica. Prírastky na 
hmotnosti zaznamenávame po 2-3 
týždňoch. Chorá sliznica tenkého čre-
va sa na bezlepkovej diéte spamätá za 
3-4 týždne. Asi 1-2 mesiace po nasa-
dení bezlepkovej diéty treba vylúčiť aj 
laktózu. Zvyčajne však ide o prechod-
nú situáciu, ktorá sa po niekoľkých 
týždňoch vyrieši a nie je celoživotná. 
Krvnými testami dokážeme posú-
diť dodržiavanie bezlepkovej diéty 
pacientom a načasovať prípadné ex-
pozičné testy lepkom pri nejasnej di-
agnostike.
 Pre celiakiu sa urobilo v po-
sledných rokoch veľa. Prínosom je 
možnosť písať bezlepkové potravi-
ny na predpis. Takto si aj lekár lepšie 
kontroluje dodržiavanie diéty u svo-
jich pacientov. Úloh do budúcnosti je 
však veľa aj pre pacientov s celiakiou. 
Predovšetkým treba vytvoriť systém 
kontroly bezlepkových potravín. A sa-
mozrejme musíme všetci držať  krok 
s vedou. Genetika aj tu prináša a pri-
nesie pohodlnejšie riešenia pre život 
pacienta s celiakiou. Verím, že sa ich 
dočkáme aj v praxi, nielen na akade-
mickej pôde. 

MUDr. Jana Virčíková, Detská 

gastroenterologická ambulancia Poprad
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Orechové úliky

Cesto:
100 g práškového cukru, 100 g pomletých orechov, 1 žĺtok, 
rumová príchuť
Krém:
70 g masla, 4 PL kryštálového cukru, 1 celé vajce, 1 PL ka-
kaa
Ďalej potrebujeme:
1 balíček bezlepkových piškót, 100 g čokolády na varenie, 
50 g stuženého pokrmového tuku CERA, formičky na osie 
hniezda
Postup:
Prísady v miske ručne spracujeme na hustú masu. Z kryš-
tálového cukru, vajca a kakaa si pripravíme krém, ktorý 
varíme vo vodnom kúpeli asi 15 minút. Po vychladnutí 
do krému zamiešame maslo a podľa chuti pridáme rumo-
vú príchuť. Z vymiešanej masy postupne tvarujeme malé 
guľky a vtláčame ich do formičky vysypanej práškovým 
cukrom. Prstom vyhĺbime v strede každého úlika jamku 
a naplníme krémom. Sformovaný úlik vyklopíme z formič-
ky a postavíme na piškótu. Hotové úliky nakoniec pooblie-
vame čokoládovou polevou a uložíme v chlade.

Kokosová roláda

Potrebujeme:
250 g pomletých bezlepkových piškót (2 balíčky), 150 
g práškového cukru, 50 g pomletých orechov, 2 PL kakaa, 
4 PL slabej čiernej kávy alebo čerešňovej šťavy (pre menšie 
deti), rumovú príchuť, strúhaný kokos na posypanie
Postup:
V miske ručne spracujeme z prísad hustú masu. Podľa po-
treby pridáme ešte orechy alebo čerešňovú šťavu. Papier na 
pečenie prestrieme na dosku a posypeme kokosom. Cesto 
vyvaľkáme na hrúbku asi ¾ cm a natrieme krémom.
Krém:
100 g práškového cukru, 125 g masla, 1 vanilkový krém

Cesto potom pomocou  papiera opatrne zrolujeme. Roládu 
zabalíme do alobalu a uložíme na jeden deň do mrazničky. 
Potom nakrájame na úhľadné plátky.

Recepty pre bezlepkovú dietu pripravila:

PhDr. Katarína Hajtášová

Veľmi pekne prezentuje širokú škálu 
povolených potravín. Všetci členovia 
asociácie majú k dispozícii súhrnný 
blok informácií o celiakii prehľadne 
spracovaných v zakladači, kde jednot-
livé kategórie sú pre ľahšiu orientáciu 
farebne odlíšené. Nové listy, poznám-
ky či vlastné skúsenosti a recepty je 
možné kedykoľvek dokladať. Švaj-
čiarska asociácia celiakie sprístupňu-
je svojim členom taktiež pravidelne 

novinky v oblasti vedeckého výskumu 
a dietetiky, informuje o svojej činnos-
ti, plánovaných stretnutiach, prezen-
tuje názory a skúsenosti jednotlivých 
členov, ale i rady odborníkov-lekárov  
v časopise s názvom „Actualités de 
l´ARC“. A to nehovorím o interneto-
vej stránke www.coeliakie.ch, kde je 
toho ešte oveľa viac.

Našťastie i na Slovensku máme svo-
ju webstránku: www.celiakia.sk. Bola 

vytvorená a existuje vďaka osobnej 
angažovanosti veľkého počtu jej náv-
števníkov - prispievateľov a stala sa 
vyhľadávaným miestom mnohých ce-
liatikov. Samozrejme tých, ktorí majú 
prístup na internet. Verím, že infor-
mácie o celiakii zo zahraničia sprí-
stupnené touto formou, budú pre nás 
všetkých  tiež veľmi cenné a budú aj 
nás motivovať k väčšej aktivite.

Mgr. Daniela Rajniaková

...dokončenie zo strany 9

Inšpirácia k vianočným sviatkom...
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14 CELIAKIA

Milí čitatelia,
webová stránka www.celiakia.sk je v súčasnosti jedinou na Slovensku, ktorá 
sa komplexne zaoberá problematikou celiakie. Vznikla v auguste roku 2002 
ako dôsledok žalostne nízkej úrovne informácií o celiakii na slovenskom in-
ternete. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o celiakii nás všetkých – celiatikov. 
Stránka umožňuje aktuálne informovať o činnosti a pripravovaných akciách 
všetkých združení celiatikov na Slovensku, v menšej miere tiež v zahraničí 
(najmä v susednej Českej republike). Základnými informáciami sa môžu 
prezentovať výrobcovia bezlepkových potravín ako aj výrobcovia, ktorých 
produkty sú prirodzene bezlepkové. Najzaujímavejšia je však výmena názo-
rov a skúseností návštevníkov stránky – celiatikov, ktorí často využívajú či už 
komentáre k uverejňovaným článkom alebo priamo diskusné fórum. 
Ku kvalite stránky, najmä jej hodnotnému a odbornému obsahu prispieva 
spolupráca s odbornými lekármi – MUDr. Jozefom Kluchom (gastroentero-
lógom zameraným na dospelých pacientov od 15 rokov) a MUDr. Jarmilou 
Kabátovou (gastroenterologičkou zameranou na deti a dorast). Ich neoceni-
teľná a zatiaľ stále málo docenená pomoc je pre stránku veľkým prínosom. 
Nemalou mierou však ku kvalite a obsahu stránky prispievajú všetci aktívni 
návštevníci stránky, pacienti s dlhoročnými skúsenosťami, o ktoré sa s „no-
váčikmi“ veľmi radi podelia. Bezproblémový chod zabezpečuje odborník na 
informačné technológie a výnimočný človek – Daniel Ciprus. Všetkým me-
novaným by som preto veľmi rád vyslovil poďakovanie za pomoc pri zvyšo-
vaní informovanosti nás – celiatikov.

Miloslav Jurík, zakladateľ a správca stránky www.celiakia.sk

Milí priatelia, 
som rád, že som dostal príležitosť osloviť vás prostredníctvom vášho časopi-
su. Dovoľte mi pri tejto príležitosti si trocha zaspomínať, ako sa vaša diagnóza 
stala tak trocha mojou „srdcovou záležitosťou“. Na presný dátum si nespo-
meniem (možno by mi ho vedel pripomenúť môj priateľ a dnes už aj môj 
pacient Miloš Jurík, ktorý prišiel na nápad založiť stránku www.celiakia.sk). 
Keďže sám trpí na túto diagnózu, po otvorení stránky, ktorá vznikla vďaka 
jeho nezištnému nadšeniu s ktorým stránku spravuje dodnes, ma oslovil na 
spoluprácu. Tak som sa stal jej prvým odborným poradcom. Spočiatku som 
vybavoval všetky otázky návštevníkov stránky sám, ale keďže začalo pribú-
dať  otázok od mamičiek detských pacientov a sám som, vzhľadom na svo-
je ďalšie aktivity, bol dosť vyťažený, oslovil som detskú gastroenterologičku 
pani MUDr. Jarmilu Kabátovú z Piešťan, ktorá si ochotne a nezištne vzala na 
starosť odpovede na otázky, týkajúce sa celiakie detských pacientov na tejto 
stránke. 
   
Myslím si, že počet ľudí, vás celiatikov nevynímajúc, ktorí budú mať v budúc-
nosti záujem sledovať dianie okolo tejto choroby aj na internete, bude z roka 
na rok rásť. Kým sa tak však stane, spolupráca medzi stránkou www.celiakia.
sk a časopisom Celiakia môže úspešne preklenúť toto obdobie. 

Nakoľko sám som majiteľom webu www.gastroenterolog.com, na ktorom vo 
virtuálnej ambulancii odpovedám okrem iných aj na otázky týkajúce sa celia-
kie, môžem vám vopred sľúbiť, že s vedením časopisu sa dohodneme na takej 
spolupráci, ktorá bude prospešná predovšetkým vám, našim pacientom. 
                      

MUDr. Jozef Klucho,  NZZ gastroenterologická ambulancia, Nové Zámky

INTERNET >> Slovenský portál venovaný celiakii

titulná stránka www.celiakia.sk

komentáre k článkom

diskusné fórum

ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

MUDr. Jozef Klucho
NZZ gastroenterologická a interná ambulancia
Kapisztóryho 5/A, 940 34 Nové Zámky, Slovensko
Tel.: 035/642 32 85, 6914-254, 6914-269
www.gastroenterolog.com

MUDr. Jarmila Kabátová
gastroenterologická ambulancia a ambulancia
pre deti a dorast
Jesenského 19, 921 01 Piešťany, Slovensko
Tel.: 033/762 63 91, Fax: 033/762 62 73
e-mail: kabatova@post.sk
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CELIAKIA 15

Sociálna pomoc
Človek sa so svojím zdravotným postihnutím musí vyrovnať nielen po 
stránke fyzickej a psychickej, ale aj finančnej. Ľudia trpiaci celiakiou, ktorí 
musia dodržiavať celoživotne bezlepkovú diétu, sú toho príkladom.

Zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vy-
medzuje finančnú pomoc pre občanov s týmto ochorením poskytovaním 
peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stra-
vovanie vo výške 1 000 Sk mesačne s možnosťou získania preukazu ŤZP 
alebo preukazu ŤZP-S.

Ako začať
 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na diétne stravovanie si treba podať na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska, na oddelenie 
peňažných príspevkov na kompenzáciu

 kompletnú zdravotnú dokumentáciu spolu s odborným nálezom 
o vykonaní biopsie predložiť na oddelení posudkových činností, 
kde vám vystavia posudok

 taktiež je potrebné doložiť potvrdenie o príjme za predchádzajúci 
rok vás a spoluposudzovaných osôb

 o poskytnutí peňažného príspevku na diétne stravovanie vydá  
úrad rozhodnutie

Podmienkou na podanie žiadosti je posúdenie miery funkčnej po-
ruchy zdravia, ktorá musí byť stanovená najmenej na 50 %.

Ak príjem občana nepresahuje mesačne dvojnásobok sumy život-
ného minima t.j. podľa aktuálne platných predpisov 9 460 Sk, pri 
posúdení 50 % miery funkčnej poruchy zdravia je možné získať pe-
ňažný príspevok na diétne stravovanie celiatika 1 000 Sk mesačne.

Držiteľ preukazu ŤZP a preukazu ŤZP-S 
 má nárok na bezplatné cestovanie MHD (vrátane sprievodcu)
 cestovanie vlakom so zľavou a sprievodcom zdarma
 zľavy pri cestovaní autobusom treba zistiť priamo u dopravnej 

spoločnosti
 úhrada v lekárni za recept pre držiteľa preukazu je 10 Sk
 držiteľ preukazu ŤZP-S si môže vybaviť zľavnenú telefonickú lin-

ku na pracovisku Slovak Telekom (základný poplatok je zdarma, 
hradia sa hovory a DPH)

 zľavy, príp. oslobodenie od koncesionárskych poplatkov treba 
konzultovať (na pošte)

 držiteľ preukazu ŤZP s odkázanosťou na individuálnu prepravu 
OMV si môže vybaviť vyznačené parkovacie miesto pred domom 
a „terčík“ do OMV

 preukaz ŤZP a ŤZP-S  umožňuje držiteľovi aj ďalšie zľavy - napr. 
pri návšteve kultúrnych, športových spoločenských podujatí, príp. 
pri využívaní platených služieb, pri nákupoch a pod.  Je potrebné 
sa vždy informovať.

Spracovala: PhDr. Katarína Hajtášová

zdroj: ÚPSVaR, Vajanského nábr. 10, Bratislava

Oddelenie posudkových činností

SOCIÁLNA POMOC >> Preukaz ŤZP, ŤZP-S

Občianske združenia 
pomáhajúce celiatikom

Občianske združenie celiatikov
PhDr. Katarína Hajtášová
Jégého 9, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/556 42 718, Fax: 02/556 42 719,  
e-mail: khajtasova@stonline .sk

Slovenská liga celiakov
Ing. Viera Hankovičová
Radlinského 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033/551 28 12
e-mail: celiakia@golemtech.sk

Slovenská spoločnosť celiatikov
Mgr. Oľga Chalúpková
Pribinova 2,  921 01 Piešťany
Tel.: 033/762 31 94                  
e-mail: ssc@post.sk

Združenie rodičov a priateľov detí 
a mladistvých s celiakiou
MUDr. Kvetoslava Rimárová,CSc.
Šrobárova 2, 040 08 Košice
Tel.: 055/622 26 10, kl.128, 0908/543 668              
e-mail: rimarova@central.medic.upjs.sk

Významnú pomoc poskytujú 
celiatikom aj aktívne skupiny 
v regióne:

Poprad
MUDr. Virčíková, tel.: 052/712 54 21

Prievidza
MUDr. Maslenová, tel.: 046/543 02 16

a možno aj iní, o ktorých  ešte  
nevieme...

A preto dajte o sebe vedieť!
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