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EDITORIÁL
Milé celiatické spoločenstvo,
vďaka dobre napísanému projektu sa Mikimu
a Katke (Hajtášovcom) podarilo získať dotáciu
na výrobu aspoň jedného čísla časopisu aj v tomto roku. Keďže miesto v ňom je priveľmi vzácne,
rozhodla som sa, inšpirovaná aj stretnutím na
seminári o celiakii a potravinách, opísať vám
moje skúsenosti so stravovaním malého celiatika
v jasliach, škôlke aj základnej škole.
Musím povedať popravde, že až na prvú detskú lekárku, ktorá svojim od 5.mesiaca nášho syna opakovaným „buďte rada, to má dobré trávenie, aspoň nie je prekŕmený“ nám skoro zabila
dieťa, som potom už naozaj mala šťastie na zodpovedných a chápavých ľudí – lekárov
aj „civilov“. Lekárka, ku ktorej sme chodili do gastroenterologickej poradne, doporučila
kolektív detí s podmienkou dodržania diéty. Takže náš syn chodil od 18-tich mesiacov
na doobedie do jaslí, kam som mu nosila doma upečené keksíky, ktoré vždy v nedeľu
večer piekla moja mama na celý týždeň, aj do škôlky, kde som pani kuchárke vysvetlila,
čo môže a čo nie, nosila domáci bezlepkový chlebík a na desiatu a olovrant k ovociu opäť
sójové domáce keksíky. Pokiaľ sa dalo, odobrala mu z polievky, z mäska... jeho porciu,
kým pre ostatné deti pridala múku. Keď to nešlo, tak som doniesla jedlo uvarené doma
a na obed mu to ohriali. Aj pani učiteľky boli „osvietené“, preto neboli problémy v kolektíve detí. V základnej škole som sa stretla s podobným pochopením. Tam sme na striedačku s mamičkou, ktorej dievčatko malo rovnaký problém, nosili bezlepkové cestoviny.
Keď bol obed nezlúčiteľný s bezlepkovou diétou, pani kuchárka sa vždy vynašla – urobila
im zemiakovú kašu s volským okom alebo niečo podobné. Podotýkam, že to bola normálna petržalská ZŠ plná detí. Našťastie náš syn ani to dievčatko nemali intoleranciu na
mlieko. S kufríkom plným cestovín a svojich potravín + veľmi podrobným zoznamom,
čo smie a čo nie, chodil so svojimi spolužiakmi aj do školy v prírode, na lyžovačky či výlety. Vždy som sa ale najprv telefonicky dohodla, že ho takto môžem k triede „pribaliť“.
Od jeho 3. triedy sme chodili na stanové tábory. Poslednýkrát som s ním bola, keď mal
asi 14 rokov. Potom si už diétu dokázal „postrážiť“ sám, aj vďaka kamarátom, ktorí
spoznali o čo ide a sami dávali pozor, aby sa do jedla pre Miloša nedostalo niečo múčne.
Čas gymnázia sa prestravoval u svokry – našej starkej, ktorá bývala blízko školy. Bola
to obrovská pomoc v období, keď chalani jedia ako kyseliny. To by sme už dohovorom
s kuchárkami „hasili“ naozaj veľmi ťažko. U starkej sa čiastočne stravoval ešte aj počas
VŠ. Nikdy sme nemali problémy ani na dovolenkách, kde strava bola „v cene zájazdu“.
Vždy som sa dokázala v kuchyni dohodnúť – vysvetliť o čo ide a nebol problém.
Asi je to aj, či najmä, o komunikácii a slušnom prístupe. Mám tú skúsenosť, že ľudia
nie sú zlí, neochotní ani nechápaví – pokiaľ sa im nedá najavo, že takí sú. Toľko moje
osobné skúsenosti.
Držím vám veľmi palce, aby ste aj s celiakiou dokázali zdravo a pestro žiť a spoznali
ľudí, ktorých by ste inak možno vôbec nestreli. A pevne verím, že aj vďaka spoločnej iniciatíve takých obetavcov, ako sú Katka a Miki, a spriaznených lekárov a odborníkov na
všetkých „frontoch“, sa časom podarí systémovo vyriešiť aj túto závažnú každodennosť.
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DIETETICKÉ POTRAVINY >> PharmDr. Katarína Gelienová
častnilo stretnutia celiatikov, organizovaného Vašim občianskym združením
a aktívne sa zapojilo do oslovovania
firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou bezlepkových potravín a surovín. V rámci
tejto aktivity bolo zaradených niekoľko
výrobkov, ktoré sú vhodné pre bezlepkovú diétu a nemajú len charakter tej
najzákladnejšej potraviny, ale sú to tzv.
doplnkové výrobky, ako napríklad máčané keksy, bezlepková strúhanka.
Jednou z najčastejších otázok na stretnutí celiatikov je aké
množstvo bezlepkových surovín alebo
potravín môže lekár predpísať na lekársky predpis a v akom množstve, či
je toto množstvo limitované atď. Tak,
ako pre lieky, aj pre dietetické potraviny platia rovnaké pravidlá. Na jeden
lekársky predpis sa môžu predpísať
dva druhy bezlepkových potravín a čo
sa týka množstva je to na odbornom
posúdení ošetrujúceho lekára, ktorý
zváži a hlavne je zodpovedný za predpísané množstvo.
Dňa 18.7.2006 zasadala Kategorizačná komisia pre dietetické
potraviny, aby opätovne prehodnotila
zoznam dietetických potravín, zaradi-

Milí priatelia,
dovoľujem si Vám prostredníctvom Vášho časopisu Celiakia priblížiť
ďalší vývoj a perspektívy dietetických
potravín v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Už tretí rok vydávame a aktualizujeme Zoznam dietetických potravín
plne hradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia,
aby pacienti trpiaci nielen celiakiou ale
aj inými metabolickými a alergickými
ochoreniami mali možnosť používať dietetickú potravinu ako liek.
V roku 2005 sa Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky zú-

la nové prípravky a prehodnotila úhrady z verejného zdravotného poistenia.
Pokiaľ je záujem o tieto informácie,
sú uverejnené v podobe zápisnice zo
zasadania Kategorizačnej rady pre
dietetické potraviny na internetovej
stránke Ministerstva zdravotníctva
pod heslom Kategorizácia. Internetové
stránka je www.health.gov.sk.
Zoznam dietetických potravín
sa vydáva dvakrát ročne a ja pevne
verím, že jeho aktualizácia a skvalitňovanie bude neustále pokračovať aj
za pomoci aktívneho prístupu Vášho
občianskeho združenia k tejto problematike.
S pozdravom

PharmDr. Katarína Gelienová
predsedníčka Kategorizačnej komisie
pre dietetické potraviny

% doplatku
pacienta

Doplatok
pacienta

Úhrada
zdravotnou
poisťovňou

Konečná
cena

Kód

019,

000

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny

p.o.

019,

001

D0170

PROMIX-CH, zmes na prípravu bezlepkového chleba

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

112,3

78,6

33,7

30,009 %

019,

002

D0171

PROMIX-PK, zmes na bezlepkové pečivo

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

112,3

78,6

33,7

30,009 %

019,

003

D0172

PROMIX-UNI, univerzálna bezlepková múka

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

131,5

92,1

39,4

29,962 %

019,

004

D0173

PROMIX-T, univerzálna bezlepková múka tmavá

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

131,5

92,1

39,4

29,962 %

019,

005

D0194

PROMIX-FORTE, silná bezlepková múka

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

162,5

113,8

48,7

29,969 %

019,

006

D0175

KRUPICA bezlepková

plv 1 x 500 g

NVL

SK

103,9

72,7

31,2

30,029 %

Názov

100

Štát

Skupina

Výrobca
lieku

Poradie

Doplnok

Zoznam bezlepkových potravín s účinnosťou od 1.1.2007. Zdroj www.health.gov.sk.

g

019,

007

D0254

Strúhanka bezlepková pečivová

plv 1 x 350 g

NVL

SK

85,5

59,9

25,6

29,942 %

019,

008

D0256

Cícerová múka instantná

plv 1 x 500 g

EXT

CZ

82,0

57,4

24,6

33,333 %

019,

009

D0189

BEZLEPKOVÝ CHLIEB tmavý

1 x 500 g

LAB

CZ

51,2

25,6

25,6

50,000 %

019,

010

D0188

BEZLEPKOVÝ CHLIEB mazanec

1 x 500 g

LAB

CZ

51,2

25,6

25,6

50,000 %

019,

011

D0190

BEZLEPKOVÝ CHLIEB svetlý

1 x 500 g

LAB

CZ

51,2

25,6

25,6

50,000 %

019,

012

D0272

Knedľa bezlepková v prášku

250 g

NVL

SK

37,5

18,8

18,8

50,000 %

020,

000

DP01J

Bezlepkové potraviny

p.o.

100

g
50,000 %

020,

001

D0185

CHLIEB bezlepkový svetlý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

96,0

48,0

48,0

020,

002

D0180

PROCEL - bezlepkové cestoviny

1 x 250 g

NVL

SK

68,0

34,0

34,0

50,000 %

020,

003

D0251

Chlieb bezlepkový tmavý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

97,5

48,8

48,7

49,949 %

020,

004

D0252

Limky - diétne keksy vanilkové máčané (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

63,5

31,8

31,7

49,921 %

020,

005

D0253

Limky - diétne keksy kakaové máčané (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

63,5

31,8

31,7

49,921 %

020,

006

D0271

Linia natural

375 g

ONS

CZ

88,0

44,0

44,0

50,000 %
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ODBORNÝ PRÍSPEVOK >> Prognóza a liečba
Prognóza
Celoživotné dodržiavanie bezlepkovej
diéty umožňuje život bez ťažkostí a predchádza vzniku komplikácií (napríklad
malígnych nádorov tráviaceho systému
ako sú lymfómy). Sliznica čreva sa regeneruje pri prísnom dodržiavaní diéty,
choroba je v tomto prípade zvratná a dochádza k plnému uzdraveniu. Aj občasné
diétne chyby, maškrtenie má za následok
zničenie a poškodenie črevnej sliznice,
ktorá sa vôbec nemusí prejaviť a pacient
má pocit, že ochorenie je vyliečené. Je
to najmä vek v období puberty, kedy sa
mladí ľudia chcú vyrovnať rovesníkom
a zatajujú odlišnosti v stravovaní. Či sa
niekedy dobrovoľne nevzdávame mäsa
a sme vegetariáni? Tak prečo sa niektorí
pacienti nevedia vzdať lepku?
Aká je prognóza malých detí, ktoré majú
jedného z rodičov celiatika ? Tu platí veľmi striktné pravidlo maximálnej dĺžky
dojčenia. U týchto detí je priamo zakázané do jedného roku veku podávať akékoľvek kaše a potraviny s obsahom lepku,
aj keď sú zdravé. Platí tu pravidlo, že veľmi rýchlym zavedením lepku do potravy
u týchto detí (tak ako sme už spomínali), by sa mohli navonok manifestovať geneticky vrodené predpoklady celiakie.
Každé dieťa rodiča s celiakiou by malo mať vyšetrené protilátky AEMA alebo atTG a v prípade pozitivity by malo byť
odoslané na črevnú biopsiu. Najviac chýb sa robí, ak sa dieťa nastaví na bezlepkovú diétu na základe pozitívneho vyšetrenia AGA protilátok alebo klinického stavu a až potom sa odošle na vyšetrenie do gastroenterologickej ambulancie.

Liečba
Nevyhnutným predpokladom liečby je prísne (celoživotné) dodržiavanie bezlepkovej diéty. Len v ťažkých, rezistentných
a neskoro diagnostikovaných prípadoch je indikované krátkodobé podávanie steroidných hormónov. U detí sa táto liečba vo všeobecnosti neodporúča a je prísne individuálna. Pri nedostatku dôležitých vitamínov a minerálov sa tieto musia
doplniť. Najčastejšie sa podávajú perorálne (cez ústa) alebo parenterálne (napr. injekciou) vitamíny skupiny B, kyselina
listová, D vitamín, železo, vápnik, horčík, draslík a ďalšie pre organizmus nevyhnutné látky. Táto liečba je prísne individuálna a musí ju ordinovať lekár podľa aktuálneho stavu pacienta. Bežne predávané vitamíny (bez lekárskeho predpisu)
sú určené pre zdravých ľudí s normálnym vstrebávaním. Preto len lekár môže určiť kedy, akú dávku, ako dlho a v akej
aplikačnej forme je potrebné substituovať (nahradiť) chýbajúce vitamíny, minerály a ostatné živiny. Súčasťou liečby je
aj prevencia infekcií a liečba prípadných komplikácií ochorenia. Vhodná je aj vyvážená strava s nižším obsahom živočíšnych tukov a vyhýbanie sa psychickým stresom. Samotné tuky nie sú u celiakie vôbec obmedzené a závisí to len od
tolerancie pacienta.

MUDr. Emeše Majorová a MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
Zdroj: Celiakia 2006 - klinika, epidemiológia, liečba, diéta
(informačná publikácia)
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ODBORNÝ PRÍSPEVOK >> Diéta
Diéta
Celiakiu nie je možné vyliečiť, pretože jej podstatou je
vrodená celoživotná neznášanlivosť lepku. Jediným nevyhnutným predpokladom liečby je úplné vynechanie lepku
zo stravy - bezlepková diéta. Po diagnostikovaní ochorenia
je diéta s vylúčením potravín obsahujúcich glutén jediným
spôsobom ako zabrániť ďalšiemu poškodeniu črevnej sliznice.
Už po dvoch týždňoch diéty pozoruje väčšina chorých
zlepšenie stavu. Výrazné zlepšenie zdravotného stavu sa
prejaví po niekoľkých mesiacoch u mladých ľudí a o dva-tri
roky u starších pacientov. Kontrolné bioptické vyšetrenie
ukáže zlepšenie alebo úplný ústup príznakov zápalu tenkého čreva. Nevyhnutnosťou pre úspešné dodržiavanie diéty je presné označovanie potravín ako „gluten-free“ alebo
„bezlepkové“. Krvný test dôkazu protilátok pomocou jednoduchého ELISA testu umožňuje zistiť ako prísne pacient
dodržuje diétu (AGA, AEMA, atTG). Testy na podobnom
princípe sa predávajú aj na testovanie prítomnosti gluténu
v potravinách. Moderné technológie výroby potravín spôsobili prítomnosť gluténu prakticky vo všetkých vyrábaných, upravovaných alebo konzervovaných potravinách.
Kombináciou ryže, kukurice, zemiakov a ďalších bezlepkových potravín je možné vyrábať plnohodnotné produkty
pre kvalitnú bezlepkovú diétu. Vhodné potraviny sú napríklad ryža, kukurica, sója (nie u alergikov na sóju), ovocie,
zemiaky, tvrdé syry, ovocné a zeleninové produkty (ak neobsahujú prídavné látky v potravinách v podobe gluténových stabilizátorov alebo prísady zväčšujúce ich objem).
Nevhodné sú všetky potraviny obsahujúce pšenicu, jačmeň, raž a ovos. Tieto suroviny sa používajú aj pri výrobe
mäsových výrobkov (lunch-meat, párky a pod.). Mäkké
syry a zmrzlina môžu obsahovať gluténové stabilizátory.
Mnohé druhy alkoholu a alkoholových prísad v liekoch
môžu byť z obilnín. Na každom výrobku by malo byť presné zloženie, zoznam prísad, a telefónne číslo (zadarmo) na

CELIAKIA

výrobcu. Jedine výrobca vás môže spoľahlivo informovať,
či vo výrobnom procese nebol použitý glutén ani v minimálnom množstve a takýto výrobok by mal byť označený
ako bezlepkový.
Laktózu, ktorú väčšina neliečených pacientov s celiakiou
netoleruje, môže obsahovať nielen sladké mlieko a mliečne výrobky, ale aj iné výrobky, ako napr. instantné zemiaky, polievky, dressingy, lunch-meat a mnohé iné. Laktóza
môže byť súčasťou až 20 % liekov. Preto je potrebné rovnako pozorne čítať zloženie výrobku, alebo sa informovať
u výrobcu na obsah laktózy. Najmä tí pacienti by sa mali
informovať na obsah laktózy v prípravku, korí užívajú dlhodobo a pravidelne lieky. Vo veku 19 – 50 rokov sa odporúča konzumovať 1000 mg kalcia denne, ktoré je zastúpené
hlavne v mlieku a mliečnych výrobkoch. Komplikáciou
diéty s úplným vynechaním mliečnych výrobkov môže byť
osteoporóza (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 priebehu života.
Aj v reštauráciách by jedlá bezlepkovej diéty mali byť osobitne vyznačené. Úplne bežne dostanete v reštauráciách
v Austrálií napr. bezlepkový hamburger. To isté sa týka aj
označovania liekov (sirupy proti kašľu obsahujú často alkohol z obilnín). V USA je približne 88 organizácií, ktoré
pomáhajú chorým radami, edukačnými programami ako
aj s legislatívou (označovanie produktov).

MUDr. Emeše Majorová a MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
Zdroj: Celiakia 2006 - klinika, epidemiológia, liečba, diéta
(informačná publikácia)
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POTRAVINY A CELIAKIA >> Laktózová intolerancia
Opýtali sme sa za vás Ing. Márie Greifovej, PhD. z FCHPT STU BA

Čo je to intolerancia na laktózu:
Mlieko je dôležitou súčasťou zdravej
výživy. Je prvou základnou potravinou, s ktorou sa človek vo svojom
živote stretáva. Avšak tak, ako každá minca má líce a rub, tak mlieko
u niektorých jedincov môže vyvolávať
rôzne ťažkosti. Jednou z nich je aj neznášanlivosť mliečneho cukru - intolerancia laktózy.
Intolerancia laktózy sa prejavuje neschopnosťou organizmu rozložiť
mliečny cukor laktózu v dôsledku
nedostatku príslušného enzýmu (laktázy). V prípade, že sa nerozložená
laktóza dostane až do hrubého čreva,
rozkladá sa tam za vzniku plynných
substancií (metán, vodík) a štiepnych
produktov (kyselina mravčia, kyselina
octová, formaldehyd), ktoré pôsobia
veľmi dráždivo na sliznicu čreva. Ak
človek trpiaci nedostatkom laktázy
vypije kravské mlieko, v priebehu 30
minút až 2 hodín sa dostavia bolesti
brucha, kŕče, nevoľnosť, nadúvanie,
hnačka, prípadne ťažkosti s dýchaním
- ktoré môžu pretrvávať až tri dni.
Nedostatok enzýmu laktázy môže byť
vrodený, ale môže byť aj dôsledkom
niektorých ochorení, napr. gastroenteridíty alebo celiakie. U časti dospelých

6

jedincov klesá aktivita laktázy s vekom. S intoleranciou laktózy sa stretávame preto skôr u dospelých vo veku
nad 25 rokov, ale postihuje aj dojčatá.
Kauzálna (príčinná) liečba nie je možná, lebo trvalo zníženú aktivitu enzýmu nemožno znovu aktivovať. Preto
sa v liečebných postupoch uplatňujú
najmä dietické opatrenia. Začíname
s diétou bez laktózy, s postupným pridávaním v malom množstve, pričom
priebežne zisťujeme hranicu znášanlivosti. Väčšina veľkých detí a dospelých znáša pri jednorázovom podaní
najviac 5 až 8g laktózy (1/2 šálky mlieka). Povolené je kyslé mlieko a ostatné
mliečne výrobky vzniknuté fermentáciou mlieka. Jogurty pacienti dobre tolerujú napriek tomu, že obsah laktózy
je v nich vyšší ako v mlieku. Sú v nich
však prítomné baktérie, ktoré prispievajú k štiepeniu laktózy.
Nižší obsah laktózy majú nasledujúce
mliečne výrobky (uvedené v poradí so
znižujúcim sa obsahom laktózy): smotana, tvaroh, šľahačka, ementál, kyslé
mlieko, eidam, tavené syry, maslo. Pacienti však môžu konzumovať špeciálne bezlaktózové mlieko, v ktorom je
laktóza rozložená.
Nachádza sa laktóza
vo
všetkých mliekach cicavcov?
Laktóza je prítomná v mlieku väčšiny
cicavcov. Jej priemerný obsah v bovinnom mlieku je okolo 4,8 %, v materinskom mlieku až okolo 7 %.
Alergia na bielkoviny kravského mlieka
Mliečne proteíny sa skladajú z kazeínov (80 %) a srvátkových bielkovín
(20 %). Kazeíny je možné vďaka ich
primárnej štruktúre rozdeliť na Alfas1
a Alfas2 kazeín, Beta-kazeín a Kappa-kazeín. Medzi srvátkové bielkoviny
patria Alfa-laktoalbumín, Beta-laktoglobulín, sérový albumín, imunoglobulíny, laktoferín, lyzozým. Epitopy,
ktoré sú zodpovedné za alergénny úči-

nok, sú známe pre Alfas1 kazeín, Alfa-laktoalbumín a Beta-laktoglobulín.
Stále sa diskutuje o tom, ktoré prvky
mliečneho proteínu sú najväčšími
alergénmi. Viaceré vyšetrenia ukázali, že by to mal byť Beta-laktoglobulín
(asi preto, že sa nenachádza v materinskom mlieku), nasleduje kazeín,
Alfa-laktoalbumín a sérový albumín;
podľa iných je zase kazeín najviac alergicky pôsobiaci mliečny proteín.
Alergia na proteíny kravského mlieka
je ochorenie, pri ktorom imunitný systém alergického jedinca tvorí protilátky proti bielkovinám v mlieku.
Prejavy alergickej reakcie môžeme
podľa typických symptómov rozdeliť
do nasledovných skupín:
a) dermatologické – ekzém, atopická
dermatitída
b) respiratórne – alergická nádcha,
bronchitída, astma
c) gastrointestinálne - nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka alebo zápcha
Toto ochorenie je typické pre deti od
narodenia do veku 10-15 rokov, pričom počet detí s touto diagnózou sa
neustále zvyšuje. Na Slovensku trpia alergiou na bielkoviny kravského
mlieka 3 % detí.
V diéte osôb s alergiou na mlieko sa
vylučuje nielen mlieko, ale aj všetky
mliečne výrobky a syry. Tieto komodity sú súčasťou mnohých hotových
potravín alebo polotovarov (pečivo,
zákusky, hotové cestá, instantné potraviny, sladkosti, zmrzliny, niektoré druhy margarínov, čokoláda, dressingy na
šalát, prášok do pečenia, nátierky…).
Môžu alergici na bielkoviny
kravského mlieka piť mlieko iných cicavcov?
Pre dojčatá s alergiou na kravské
mlieko sú vhodné hypoalergénne
mlieka, ktoré sú obohatené o vápnik.
Nie však kozie (má 70 %-tnú skríženú alergiu s kravským mliekom) alebo ovčie mlieko. Nebezpečné reakcie
môže spôsobiť aj srvátka ovčieho
mlieka pridávaná do prípravkov det-
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skej výživy. Aj kobylie mlieko môže
vyvolať problémy pri alergii na kravské mlieko. Skrížená reaktivita sa
popísala aj s oslím mliekom. Sójové
mlieko alebo správnejšie sójový nápoj
má 50 %-tnú skríženú alergiu s kravským mliekom. Treba ešte zdôrazniť,
že obsahuje podstatne menej vápnika
ako kravské mlieko. Niektoré druhy
sójových náhrad sa preto obohacujú
o vitamíny a minerálne látky (vápnik,
vitamín D).
Tiež sa môžu podávať rastlinné modifikácie, napr. pohánkové, ryžové, špaldové, amarantové… nápoje. Z menej
známych možno spomenúť tzv. orechové nápoje (samozrejme, ak nie je
u jedinca alergia na orechy), najrozšírenejší je mandľový nápoj a kešu nápoj.
Dá sa vápnik nahradiť aj
inak ako tabletami (Vitacalcin, Caltrade…)?
Ak pacient nemôže konzumovať mlieko ani žiadne mliečne výrobky, treba
do stravy zaradiť nemliečne potraviny
bohaté na vápnik. Zdrojom vápnika
je zelená listová zelenina, petržlenová
a zelerová sušená vňať, lieskové orechy, mandle, sezam, semená slnečnice, maku, sardinky… Z rastlinných
zdrojov sa resorbuje nižšie percento

vápnika než zo živočíšnych zdrojov.
Mlieko však okrem toho, že obsahuje
vápnik, má ďalšie dôležité zložky, ktoré podporujú vstrebávanie vápnika,
a to vitamín D a kyselinu citrónovú.
Tiež je v mlieku veľmi dôležitý pomer
vápnika ku fosforu.
Spôsobuje nedostatok vápnika v organizme zdravotné
problémy a aké?
Jeho nedostatok zvyšuje náchylnosť
detí na rôzne choroby, napríklad krivicu, mäknutie kostí, nesprávny vývoj
chrupu, zvýšenú kazivosť zubov a prejaví sa aj poruchami rastu. Deti do 10
rokov potrebujú denne 800 mg vápnika. Od 11 do 18 rokov sa dávka zvyšuje až na 1200 mg.
Je srvátka bezpečnou zložkou stravy z hľadiska alergie na bielkoviny kravského
mlieka alebo intolerancie
laktózy?
Srvátka je vedľajší produkt pri výrobe
syrov, tvarohu a kazeínu. Podľa druhu
vyrábaného syra môžeme srvátku rozdeliť na sladkú a kyslú. Sladká srvátka
vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe
syrov, pri ktorých sa využíva zrážanie
mlieka syridlom bez výraznej zmeny
pH. Kyslá srvátka vzniká pri výrobe

kyslých syrov a tvarohu (pri ktorých
je mlieko zrážané kyselinou mliečnou
činnosťou baktérií mliečneho kysnutia).
Oproti ostatným nápojom nemliečneho pôvodu má vysokú nutričnú i biologickú hodnotu. Neobsahuje veľa
kalórií, pretože 95 % z nej tvorí voda.
Najdôležitejšou zložkou srvátky sú
srvátkové bielkoviny . Sú to bielkoviny mlieka, ktoré zostávajú rozpustné
po destabilizácii kazeínu okyslením
na pH 4,6. Tieto zahŕňajú okolo 20 %
celkových bielkovín mlieka. Srvátkové
bielkoviny obsahujú beta-laktoglobulín, alfa-laktalbumín, sérový albumín
a niekoľko tried imunoglobulínov
spolu s množstvom minoritných bielkovín. Srvátkové bielkoviny sú významné svojou nutričnou hodnotou,
hlavne z hľadiska vysokého obsahu sírnych aminokyselín. Obsahuje mliečny
cukor –laktózu. Okrem toho je bohatá
vysokým obsahom minerálnych látok
ako sú vápnik, draslík a horčík, vitamínov skupiny B (B1, B2, B6, B12), a tiež
vitamínov C a A. V porovnaní s mliekom má asi polovičný obsah vápnika.
Teda srvátka obsahuje tiež silné alergény aj laktózu a môže u niektorých
jedincov spôsobovať problémy.
Katarína Hajtášová

Zakázané a povolené potraviny pri celiakii
POTRAVINY ZAKÁZANÉ
(obsahujúce lepok)
Obilniny
Pšenica, jačmeň, ovos (s obmedzením), raž – výrobky z nich
vyrobené (múka, chlieb, pečivo,
knedle, lievance, palacinky, placky, vločky, krúpy, krúpky, cestoviny, kaše, koláče, torty, zákusky, cukríky, piškóty, oblátky,
sušienky, strúhanka, cereálne výrobky, müsli, cornflakes
(pokiaľ nie sú označené ako bezlepkové).
Konzervované, mrazené a rafinované potraviny
Paštéty, mäsové konzervy, hotové omáčky, hotové zeleninové jedlá (bývajú zahustené múkou), obaľované mrazené ryby a rybie prsty, mrazené hotové výrobky s obsahom
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múky – pizza, lasagne (pokiaľ nie sú označené ako bezlepkové).
Mäsové výrobky a údeniny
Párky, klobásy, salámy, sójové mäsá, jaternice a ostatné
mäsové výrobky (pokiaľ nie sú označené ako bezlepkové).
Nápoje
Nápoje vyrobené z jačmeňa (pivo, sladové mliečne výrobky), Melta, Malcao, Bikava, kávovinové náhrady, sušené
a instantné kávy (pokiaľ nie sú označené ako bezlepkové).
Hotové instantné jedlá
Polievky, omáčky, dressingy v prášku, zásmažky a iné hotové jedlá (pokiaľ nie sú označené ako bezlepkové).
pokračovanie na strane 9...
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POTRAVINY A CELIAKIA >> Celiakia a mäsové výrobky
Opýtali sme sa za vás Ing. Ladislava Starucha, PhD.
FCHPT STU Bratislava

Aké je postavenie mäsa vo
výžive človeka?
Mäso je významnou zložkou našej
dennej stravy. Konzument ho preferuje hlavne pre jeho senzorické vlastnosti. Možno očakávať, že význam iných
faktorov ako senzorických bude mať
stále väčší význam, najmä v súvislosti
so zdravým životným štýlom, vrátane
zdravej výživy. Dôležitým determinantom v správaní sa konzumentov pri výbere potravín, budú taktiež vedomosti
o obsahu tuku, sodíka, nutričnej hodnote a možno obsahu rezíduí škodlivých látok, kontaminantov a obsahu
aditív. Nezanedbateľný je tiež spôsob
technologického spracovania suroviny.
Možno očakávať, že konzument bude
zvýšenou mierou preferovať potraviny
vyrábané takými technológiami, ktoré
zaručujú dobré hygienické podmienky a prirodzený spôsob produkcie. Pri
rozhodovaní konzumenta už dnes hrá
významnú úlohu adekvátne nutričné
označovanie potravín, vrátane mäsa
a mäsových výrobkov. Konzument
je intenzívne vychovávaný k ochrane svojho vlastného zdravia. Vedecké
poznatky z hľadiska nutričných doporučení rátajú s konzumáciou pestrej
palety potravín, mäso a mäsové výrobky nevynímajúc. Povinne a dobrovoľne vyznačované nutričné údaje tak
môžu zohrať významnú úlohu v preferencii konzumentov. Vo svete je
nutričné označovanie postupne zavádzané do praxe potravinárskeho priemyslu. Príkladom môže byť povinné
označovanie potravín v USA, ktoré
ukladá výrobcom informovať spotre-
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biteľa o nutričných faktoroch, ktorými
sú: celkové množstvo energie, energia
z tuku, obsah celkového tuku, obsah
nasýtených tukov, obsah cholesterolu,
obsah sodíka, obsah celkových sacharidov, obsah hrubej vlákniny, obsah
cukrov, obsah bielkovín, vitamínu A,
vitamínu C, vápnika a železa. U konzumentov orientujúcich sa na nutričné
aspekty výživy, možno predpokladať
zvýšený záujem o tie výrobky z mäsa,
ktoré obsahujú relatívne nízky obsah
tuku a sodíka. Na základe poznatkov
nutričnej epidemiológie, je konzumentom doporučovaná limitovaná
spotreba mäsa.

Problematiku aditívnych látok pridávaných do potravín rieši Potravinový
kódex Slovenskej republiky v druhej
časti 3. hlavy. Prídavné látky, ako zložky potravín patriace do jednej z kategórií podľa prílohy č. 2, sa označujú
na obale slovne označením kategórie
a názvom alebo označením kategórie
a medzinárodným kódom označenia
(kód E), ak prídavné látky majú medzinárodný kód označenia priradený.
Ak je ich limit dodržaný, konzument
nemá dôvod sa ničoho obávať. Pri mäsových výrobkoch sa najčastejšie jedná o „É-čka“ uvedené v tabuľke 1. (na
konci článku).

Aká je spotreba mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku?
Spotreba mäsa a mäsových výrobkov
závisí hlavne od ekonomických možností, zvyklostí a trhovej ponuky. Na
Slovensku predstavuje jeho spotreba
celkovo cca 60 kg na obyvateľa a rok.
Z krajín EÚ malo v poslednom období najväčšiu spotrebu mäsa na obyvateľa Španielsko (128 kg), Francúzsko
(110 kg) a Írsko (105 kg).

Čo je rýchlosoľ? Je táto
zložka potraviny akceptovaná pri bezlepkovej diéte?
Rýchlosoľ je dusitanová soliaca zmes.
Jej percentuálna skladba je nasledovná. 99,2 % NaCl (kuchynská soľ), 0,5
– 0,6 % NaNO2 (dusitan sodný), 0,3
– 0,2 % sacharóza (rafinovaný cukor).
Podľa starých THN sa k soliacim
zmesiam pridávalo aj 0,3 % škrobového cukru resp. sirupu. V súčasnosti sa škrob už nepridáva. Na základe
tejto zmenenej receptúry je „rýchlosoľ“ akceptovateľná pri bezlepkovej
diéte.

Celiatici sa často vyhýbajú
výrobkom z mäsa. V čom
podľa Vás spočívajú
ich
obavy?
Nielen celiaticí, ale aj bežný konzument sa v súčasnosti opatrne stavia
ku konzumácii mäsových výrobkov.
Jeden z dôvodov je prílišné množstvo
aditívnych látok tzv. E-čiek, ktoré nespôsobujú pri dodržaní ustanovených
podmienok (PK) zdravotné riziko pre
ľudí ani v prípade ich celoživotného
požívania v potravinách.
Na etiketách mäsových výrobkov bývajú v zložení uvedené rozličné prídavné látky
– tzv. É-čka. Viete ich našim
čitateľom objasniť?

Sú mäsové výrobky typu:
dusená šunka, klobásy, párky, mozaika, mäsá v aspiku
vhodné pre celiatikov ?
Na túto otázku sa nedá odpovedať
paušálne alebo striktne buď áno alebo nie. V prvom rade záleží na type
výrobku, na výrobcovi a na použitých ingredienciách. Dusená šunka sa
môže, ale nemusí vyrábať s prídavkom modifikovaných škrobov, pravá
domáca klobása neobsahuje žiadne
lepkové komponenty, párky sú zvyčajne vyrábané s prídavkom modifikovaných škrobov, s výnimkou tých, ktoré
sú určené pre bezlepkovú diétu, mo-
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zaika častejšie obsahuje lepok, aspik
ako „čistý kolagén“ neobsahuje lepok,
ale „šunka v aspiku“ už môže (obsah
lepku v šunke).
Môže rastlinná bielkovina
ako zložka v mäsových výrobkoch obsahovať lepok?
Tu by bolo na mieste konkretizovať
o akú rastlinnú bielkovinu sa jedná?
Ak je získaná z obilovín, tak s najväčšou pravdepodobnosťou lepok obsahovať bude.

Ktoré druhy salám obsahujú
najmenšie množstvo, resp.
žiadne škroby a múku? Existujú vôbec také výrobky?
Áno existujú. Veľa mäsiarskych firiem
v SR už pamätalo aj na túto skupinu
obyvateľstva a začalo produkovať aj
bezlepkové mäsové výrobky s označením na obale (napr. Kinder párky,
Viedenské párky, Bravčová chudá saláma, Oravská slanina). Existuje však
skupina mäsových výrobkov, síce cenovo náročnejšia, kde technológia

výroby netoleruje prídavok žiadneho
polysacharidu vrátane lepku. Jedná sa
o fermentované mäsové výrobky typu
Malokarpatská saláma, Nitran, Gombasecká a Čabajská klobása, ktoré síce
nemajú na obale vyznačený „preškrtnutý klas“, ale sú vhodné pre celiatikov.
Tento sortiment výrobkov sa neustále
rozširuje a inovuje s prídavkom aj
probiotickej kultúry, ktorá priaznivo
vplýva na gastrointestinálny trakt.
Katarína Hajtášová

Tab. 1 Jednotlivé „É-čka“ používané v mäsových výrobkoch
Číselné
označenie

Najvyššie prípustné množstvo
v mg/kg alebo v mg/l

Názov

Použitie

Popis

dusitan sodný

konzervant, stabilizátor
farbiva

pôsobí na vyfarbenie - zružovenie výrobku, výrazne predlžuje trvanlivosť

E 262

octan sodný

stabilizátor

upravuje pH prostredia, chuťové vlastnosti a farbu

BOO

E 300

kyselina askorbová

antioxidant

vitamín C, zabraňuje šednutiu výrobkov

NM

E 316

Erythorban sodný (syn.
isoaskorbát sodný)

antioxidant

zabraňuje šednutiu výrobkov

E 331

citrany sodné

antioxidant

upravuje pH prostredia, chuťové vlastnosti a farbu

BOO

E 407

karagenan

zahusťovadlo, stabilizátor,
želírujúca látka

čistý výťažok z morských rias tvoriaxi gél, podporuje šťavnatosť, najmä
šuniek a údených mias

BOO

E 415

zantánová guma

zahusťovadlo, stabilizátor,
želírujúca látka

tvoriaci gél, podporuje šťavnatosť, najmä šuniek a údených mias

BOO

E 450

difosforečnany

emulgátor, stabilizátor,
regulátor kyslosti

látka zlepšujúca krehkosť a šťavnatosť mäsových výrobkov, podieľa sa na
stabilite celého výrobku

5000

trifosforečnany

regulátor kyslosti,
zahusťovadlo

látka zlepšujúca krehkosť a šťavnatosť mäsových výrobkov, podieľa sa na
stabilite celého výrobku

5000

E 452

polyfosforečnany

emulgátor, stabilizátor,
regulátor kyslosti

látka zlepšujúca krehkosť a šťavnatosť mäsových výrobkov, podieľa sa na
stabilite celého výrobku

5000

E 621

glutamát sodný

látka zvýrazňujúca chuť
a vôňu

zvýrazňuje a podporuje chuť mäsa

BOO

E 1422

fosforečnanový diester
škrobu

zahusťovadlo, stabilizátor

zvyšuje šťavnatosť a zabraňuje oddeľovaniu vody pri výrobe a skladovaní

BOO

E 250

E 451

150

500

použité skratky: NM - nevyhnutné množstvo, BOO - bez osobitného obmedzenia

...dokončenie zo strany 7
Koreniny a dochucovadlá
Zmesi korenín, niektoré kypriace prášky do pečenia (často
obsahujú múku), sójové omáčky, worcestrové omáčky, kečupy, horčice, dressingy, majonézy, tatárske omáčky, obilninový ocot, bujóny v kocke (pokiaľ nie sú označené ako
bezlepkové).
Sladkosti
Cukríky – karamelky, tyčinky, fondánové čokoládky,
niektoré pudingové prášky, čokoládové krémy, zmrzliny
(pokiaľ nie sú označené ako bezlepkové).
Ostatné
Výrobky so „skrytým“ lepkom ako je hydrolyzovaný rastlinný proteín, všetky deriváty pšenice, jačmeňa, raže a ovsa
včítane sladu, upraveného potravinárskeho škrobu, spojivových látok – emulgátorov, plniek a dochucovadiel(pokiaľ
nie sú označené ako bezlepkové).
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POTRAVINY POVOLENÉ
Zelenina, ovocie, vajcia, mäso – všetky
druhy, hydina, ryby, ryža, ryžové otruby,
ryžová múka, amarant, amarantová múka
a cestoviny, zemiaky, zemiakový škrob,
Solamyl, kukurica, kukuričná múka, kukuričný škrob, neupravené kukuričné pukance, Maizena, strukoviny (fazuľa,
šošovica, hrach, cícer), sója, sójová múka, pohanka, pohanková múka, pohankové pukance, proso, múka z prosa, pukance z prosa, orechy, semienka, kokos, prírodné ovocné
a zeleninové šťavy, mušty, bylinkové čaje, minerálne vody,
rastlinné oleje, tuky a margaríny, živočíšne tuky – maslo
a bravčová masť. Ďalej všetky výrobky vyslovene označené
ako bezlepkové alebo bez mlieka.
MUDr. Emeše Majorová a MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
Zdroj: Celiakia 2006 - klinika, epidemiológia, liečba, diéta
(informačná publikácia)
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE CELIATIKOV - BRATISLAVA
Z našej činnosti v roku 2006

Nadväzujúc na programové aktivity
a vytýčené ciele pre nasledujúce obdobie pokračovalo bratislavské združenie
celiatikov aj v tomto roku organizovaním ďalších zaujímavých podujatí pre
ľudí trpiacich ochorením celiakia.
So zámerom naďalej sprístupňovať informácie a šíriť osvetu o tejto problematike, utvárať neformálne kolektívy
detí a dospelých, kde vzájomná výmena
nových poznatkov a praktických skúseností napomáha riešiť nemalé starosti
v živote celiatika, uskutočnilo združenie v marci, v priestoroch Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave
stretnutie celiatikov a výročnú členskú
schôdzu. Účastníci boli oboznámení so
správou o činnosti a hospodárení OZC
a plnením programových aktivít za
predchádzajúce obdobie. Jednohlasne
boli prijaté uznesenia o zložení pracovných orgánov na ďalšie funkčné obdobie a plán činnosti na rok 2006.
Súčasťou stretnutia boli aj vystúpenia
pozvaných hostí. PharmDr. K.Gelienová z Ministerstva zdravotníctva SR
informovala prítomných o liekovej politike SR a zaraďovaní nových výrobkov do zoznamu dietetických potravín.
MUDr. J. Utešený, CSc. (FN Brno)
zaujal prednáškou na tému o ekonomických dopadoch pri neliečenej, nesprávne a neskoro diagnostikovanej
celiakii. Novým poznatkom pre viacerých bola aj názorná ukážka jednoduchého testu na celiakiu, a predovšetkým
prezentácia MUDr. D. Bartuška (FN
Brno) o zobrazovacích metódach v diagnostike postihnutia tenkého čreva
– celiakie. O možnostiach, kedy je celiakia potvrdená a ďalších praktických
skúsenostiach z gastroenterologických
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ambulancií, hovorili MUDr. I. Páv (FN
Bratislava), a detská gastroenterologička MUDr. M. Krajčírová (DFN Bratislava).
Z príležitosti Medzinárodného dňa
celiakie organizovalo 20. mája 2006
naše združenie stretnutie celiatikov
v Modre. V spolupráci s Ing. Vierou
Jelemenskou, riaditeľkou Viedenských
pekární Modra, sme pripravili pre deti
aj dospelých deň plný zábavy, hier a informácií o živote celiatikov v krajinách
EÚ, o príprave a pečení bezlepkových
výrobkov s možnosťou ochutnávky
a nákupu.
Ďalším zaujímavým podujatím bolo
stretnutie celiatikov v júni 2006 s výrobcom bezlepkovej múky na Slovensku a riaditeľom firmy Novalim, s.r.o
- Ing. J. Popracom, CSc. Hlavným
programom boli informácie o nových
výrobkoch, a predovšetkým ukážky
pečenia bezlepkových pekárenských
výrobkov (chlieb, pečivo, vianočka, bábovka) a rôznych pokrmov s podrobným výkladom.
V čase letných prázdnin organizovalo
Občianske združenie celiatikov vo Vernári rekondično-ozdravný pobyt pre
deti a rekondično-ozdravný pobyt pre
rodiny s deťmi so zabezpečením celodennej bezlepkovej stravy.
Začiatkom septembra sa konalo medzinárodné stretnutie celiatikov v Stuttgarte, na ktorom bolo naše združenie
prijaté za riadneho člena A.O.E.C.S.
V rámci grantu MPSVaR sa na tomto
dôležitom európskom podujatí zúčastnili dve reprezentantky slovenských
mimovládnych organizácií, Ing. Štefánia Komarcová za bratislavské Občianske združenie celiatikov a MUDr.

Kvetoslava Rimárová, CSc. za košické Združenie rodičov a priateľov detí
a mladistvých s celiakiou.
Dobrá spolupráca s Fakultou CHPT
STU v Bratislave a pracovníkmi potravinárskej sekcie Slovenskej spoločnosti
výživy pri SAV bola zárukou k uskutočneniu jesenného, už tretieho ročníka odborného seminára pre pacientov
s ochorením celiakia pod názvom
„Celiakia a potraviny“, ktorý je každoročne výnimočný svojou osobitou
atmosférou. S príspevkami o výžive,
zdravom životnom štýle, zložení, kontrole a bezpečnosti potravín, Potravinovom kódexe, o dôležitých zložkách
stravy, akými sú aj mäsové a mliečne
výrobky vo výžive celiatikov, vystúpili
Ing. L.Staruch PhD. a Ing. M. Greifová,
PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Okrem iného
veľkým prínosom boli tiež vystúpenia
odborných lekárov gastroenterológov
na tému – Celiakia a staroba, prednášateľ MUDr. B. Pekárková (FN Trnava),
Celiakia v detskom veku, prednášateľ
MUDr. Anna Bieliková (FN Trenčín),
Vitamíny, minerály a stopové prvky,
prednášateľ MUDr. E. Majorová (FN
Košice). O dietetikách v lekárňach informoval zástupca spoločnosti MED-ART, s.r.o. Nitra Ing. V. Piesecký
a zástupca Novalim, spol. s r.o., Ing. J.
Poprac, CSc. Stretnutia sa zúčastnili aj
hostia z Talianska (zástupcovia spoločnosti Dr. Schär, GmbH) a zástupkyňa
MZ SR PharmDr. K. Gelienová, ktorá
informovala prítomných o súčasnom
stave posudzovania dietetických potravín pre celiatikov zaraďovaných do
systému liekovej politiky prostredníctvom lekární.
Sprievodným programom odborného
seminára a obľúbeného stretnutia celiatikov boli aj prezentácie výrobkov
jednotlivých výrobcov a distribútorov
bezlepkových potravín zo Slovenska,
Česka, Poľska, Maďarska, Talianska
a Nemecka s možnosťou nákupu.
V rámci poradenskej, vzdelávacej
a osvetovej činnosti združenia sme
v tomto roku zahájili prácu v infor-
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ÚSPEŠNÉ AKCIE >> Rekondično-ozdravné pobyty
mačnej kancelárii v priestoroch budovy Miestneho úradu Bratislava V.
Koniec roka patrí už tradične deťom
a predvianočnému stretnutiu s Mikulášom. Dobrá zábava pre malých i veľkých, súťaže, balíčky pre deti, výmena
receptov a ochutnávka výborných bezlepkových koláčikov dodáva tú správnu
atmosféru blížiacich sa Vianoc a záveru
roka.
Mimoriadne oceňujeme aktívnu účasť
na stretnutiach, ochotu a odbornú
pomoc spolupracujúcich lekárov, najmä MUDr. M. Krajčírovej, detskej
gastroenterologičky (DFN Bratislava)
a MUDr. I. Páva, gastroenterológa pre
dospelých (FNsP Bratislava-Petržalka).
K zvýšeniu informovanosti a získaniu
nových poznatkov nielen o celiakii
prispeje aj vydanie ďalšieho čísla časopisu Celiakia.
Za finančné prostriedky ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej humanitnej rade
a spoločnostiam: Novalim, spol. s r.o.,
Dr.Schär Srl/GmbH Taliansko, Viedenské pekárne Modra, spol. s r. o., ContEx
PLUS, spol. s r.o., ktoré významne podporili organizované podujatia pre celiatikov. Naša vďaka patrí aj tým, ktorí
sa počas celého roka dobrovoľne, bez
nároku na odmenu zapájali do činnosti
združenia a pomáhali organizačne zabezpečovať pripravované aktivity. Taktiež ďakujeme všetkým za poskytnutie
2 % z dane.
Snahou OZC pre nasledujúce obdobie
bude naďalej rozvíjať a skvalitňovať
rôznorodú činnosť svojich programových aktivít, poskytovať poradenskú činnosť, uskutočňovať stretnutia
s významnými odborníkmi z oblasti
zdravotníctva, legislatívy, výživy a potravinárstva, realizovať vzdelávacie,
kultúrne a športové podujatia, organizovať rekondično-ozdravné pobyty
pre deti i dospelých, a tak napomáhať
pri prekonávaní nemalých prekážok
v osobnom či spoločensko-pracovnom
živote celiatikov.
PhDr. Katarína Hajtášová
predsedníčka OZC Bratislava
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Bezlepkové prázdniny vo Vernári

V čase letných prázdnin uskutočnilo Občianske združenie celiatikov Bratislava
pre rodiny s deťmi, mladých ľudí a dôchodcov rekondično-ozdravný pobyt vo
Vernári. Zabezpečenie celodennej bezlepkovej stravy, dobré ubytovanie a nádherné prírodné prostredie s využitím širokých možností relaxácie a oddychu
priniesli účastníkom uspokojivý pocit príjemne
strávenej dovolenky.
Nezabudli sme ani na deti s bezlepkovou diétou,
pre ktoré OZC zorganizovalo opäť úspešný táborový, rekondično-ozdravný pobyt, taktiež vo Vernári.
Nuž, a ako sme sa mali? To posúďte sami...
Rok uplynul ako voda,
spomienky však tleli v nás,
každý z nás sa veľmi tešil,
až sa začne letný zraz.

Program pestrý pripravili,
zabavia nás v každej chvíli,
pre každého niečo majú,
peknú hádanku mu dajú.

Aby sme však pochopili,
ako chutí robota,
spolu sme tu ukuchtili
aj „Elixír života“.

Čakali nás čáry, máry,
nové kúzla vo Vernári.
Skrátka krásne prázdniny,
bez otca a maminy.

Všetci z nás sa snažiť musia,
bojko, a či hrdina,
na každého niekde čaká,
hviezda Harry Pottera !

Helenka nám navarila,
čo nám hrdlo ráčilo,
mnohokrát nám ale na to,
veru bruško nestačilo.

Vedúci sú starí známi,
nahradia nám naše mamy,
o deti sa postarajú,
trpezlivosť s nami majú.

Prišla však aj chvíľa pre tých,
ktorí radi športujú.
V súťažiach nám ukázali,
že sťa levy bojujú.

Hoci teraz sa už domov
všetci vrátiť musíme,
Už sa vopred na náš tábor,
v ďalšom roku tešíme.

Ahoj kamaráti!
Iste ma už mnohí z vás poznáte a viete, že sa volám
Pufko. Strašne rád totiž jedávam Pufíky.
Sú to také malé ryžové bezlepkové kolieska, poliate čokoládou. No ešte radšej chodievam s deťmi
nášho združenia a tetou Katkou na letné pobyty,
ktoré sú vždy plné zábavy a dobrodružstiev.
Aj tento rok čakalo na všetkých jedno veľké prekvapenie. Hádajte, čo „zázračné“ našli deti vo Vernári?
Odpoveď sa skrýva v tajničke:
1.

1. Biela perina
2.

2. Zviera žijúce v lese
3.

3. Peniaz

4.

4. Meno tučného kocúra
5.
6.
7.

5. Lekár, ošetrujúci zuby
6. Ovocný nápoj
7. Časť tela

11

SKÚSENOSTI Z GASTROENTEROLOGICKÝCH AMBULANCIÍ
Naučte sa žiť s celiakiou...
Celiakia – slovo, za ktorým sa ukrýva
veľa starostí, ale paradoxne aj radostí. Starosti viac – menej tuší každý. Ale
radosti? Veď celiakia je ochorenie, ktoré, ak ostane nepoznané a tým neliečené, môže viesť k vážnemu poškodeniu
zdravia. Pacienti s celiakiou kedysi aj
zomierali, prípadne pri svojej chorobe
doslova živorili a boli považovaní za
nevyliečiteľne chorých. Vďaka novým
poznatkom o ochorení a zdokonalením
diagnostiky je dnes väčšinou diagnóza
stanovená včas a tak pacient po zavedení bezlepkovej diéty neraz doslova rozkvitne, a ak dodržiava bezlepkovú diétu
dlhodobo, tak sa klinicky úplne uzdraví.
A to je tá radostná stránka ochorenia.
Diétu dodržiavajúci celiatik je zdravý
človek. Kým ale pacient a jeho blízki
dosiahnu takýto stav, stojí ich to veľa
námahy a sebazaprenia. Informácia
o tom, že pacient nebude môcť do konca života konzumovať pšeničnú, jačmennú, ražnú a ovsenú múku, každého
zaskočí a prakticky vždy nasleduje otázka: „A to nebudem môcť jesť chlieb?“.
Tento fakt je síce kľúčový, ale pri oboznámení sa s ochorením a diétou z neho
vyplývajúcou, prichádzame na ďalšie
potraviny a ich zložky, ktoré obsahujú lepok. Pri dodržiavaní bezlepkovej
diéty neexistujú žiadne kompromisy.
Táto požiadavka vyplýva zo samotného
charakteru ochorenia. Celiakia je imunologicky sprostredkované ochorenie,
preto aj stopové množstvo lepku môže
naštartovať reakciu imunitného systému s následným zápalom tenkého čreva, ktorý v konečnom dôsledku spôsobí
poškodenie črevnej sliznice a z toho vyplývajúcu poruchu vstrebávania životne
dôležitých látok.
Mnohí vravia, že celiakia si vyžaduje
pevné nervy a ja dodávam, že aj pevnú
vôľu. Pacient, ktorý má možnosť stravovať sa doma a má príbuzných, ktorí mu
pomáhajú pri zabezpečovaní a príprave
bezlepkových jedál, túto vetu môžu považovať za prehnanú. Väčšina pacientov
však žije život bežného občana, ktorý sa
potrebuje stravovať v ktorúkoľvek časť
dňa mimo domu, neraz aj mimo svojho
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bydliska, aj mimo svojho štátu. Je preto
veľmi dôležité, aby bol každý pacient
s celiakiou, aj jeho rodina a v ideálnom
prípade aj blízki priatelia oboznámení
s bezlepkovu diétou. Celiatik má vedieť
jednoducho avšak jednoznačne vysvetliť
podstatu bezlepkovej diéty, aby tam, kde
mu mimo domu jedlo pripravujú (napr.
v reštaurácii), nenastalo zbytočné porušenie diéty. Tým zároveň svojím spôsobom robí osvetu pre ďalších pacientov
s bezlepkovou diétou.
U väčšiny pacientov s celiakiou po vylúčení zložiek stravy, ktoré obsahujú lepok,
nastane postupne zlepšenie zdravotného
stavu. Pacienti majú napriek diéte široký
sortiment jedál z mäsa, vajec, ovocia, zeleniny a po zvládnutí akútneho ochorenia väčšinou tolerujú aj mliečne výrobky.
Z dnešných kvalitných bezlepkových
múk, ktorých sortiment sa stále rozširuje, si môžu upiecť chutné pečivo aj chlieb.
V praxi sa však stretávam viac s lenivosťou ako s neschopnosťou pripraviť si
chutné bezlepkové jedlo. Tu tiež treba
prejaviť húževnatosť a snahu a nevzdať
sa po prvom - druhom neúspešnom pokuse. Neraz sa stretávame so situáciou,
že pacient s bezlepkovou diétou začne
chudnúť, čo budí obavy u samotného
pacienta, jeho rodiny aj lekárov. Pri analýze jedálnička neraz zistíme, že pacient
síce vylúčil všetky zakázané potraviny,
ale nenahradil ich adekvátnou kvalitnou bezlepkovu stravou. Vynechanie
všetkého pečiva, sladkostí, zákuskov, ale
hlavne životne dôležitých zdrojov živín
vedie ku redukcii telesnej hmotnosti,
čo sa mylne zamieňa za neúspech bezlepkovej diéty. Správnym rozhodnutím
tiež nie je, ak pacient rieši dodržiavanie
diéty tým, že mimo domu nejedáva vôbec nič a jedáva potom len ráno a večer,
čo je veľmi nesprávne a pre organizmus
priam škodlivé. Je to opäť chyba, ktorá
nesúvisí s celiakou, ale je to všeobecné
nedodržiavanie racionálneho stravovania, ktoré je nevhodné aj pre zdravého
jedinca. Je zodpovednosťou dospelého
pacienta voči sebe samému, aby si všetko potrebné (jedlo z domu, príp. mikrovlnnú rúru) zabezpečil sám, aby mohol

v práci plnohodnotne fungovať. Pre celiatika by malo byť samozrejmosťou nosiť si so sebou bezlepkový chlieb, pretože
je nepravdepodobné, že by bol dostupný
v spoločných stravovacích prevádzkach.
Pri poznaní bezlepkovej diéty je potom
väčšia možnosť zabezpečiť si primerané
jedlo. Napr. v hoteloch sú prakticky paušálne na raňajky tzv. „švédske stoly“, kde
aj celiaktik má možnosť vybrať si pestré
a chutné jedlo. Chce to len trpezlivosť aj
ústretovosť vlastný problém riešiť. Pacienti by si mali uvedomiť, že informovanosť o celiakii je v bežnej populácii
ešte stále malá a že on sám, ak vhodným
spôsobom informuje okolie o ochorení,
môže prispieť k informovanosti ostatnej populácie o problémoch celiatikov.
Treba byť psychicky pripravený na to,
že oslovený čašník alebo kuchár môže
považovať požiadavku za prejav svojvôle, alebo že požiadavku podcení, či
nerešpektuje. Je dôležité vedieť vhodným spôsobom vysvetliť, že jedlo okrem
múky nemôže obsahovať ani škroby
(okrem kukuričného, zemiakového, ryžového), pretože tie sú tiež zakázané pre
obsah lepku. Pred konzumáciou hotových potravín treba pozorne čítať zloženie každého výrobku a konzumovať len
ten, ktorý zodpovedá pravidlám bezlepkovej diéty.
Mnohí z Vás pri stretnutiach celiatikov
aj v ordináciách vyjadrujú nespokojnosť
so starostlivosťou o celiatikov. Tu treba
ale pripomenúť, že ak porovnáme to,
aké možnosti mal celiatik na Slovensku
pred 10 rokmi, pred 5 rokmi a teraz, tak
možno objektívne konštatovať, že na
Slovensku sa v poslednom čase výrazne
zlepšila uvedomelosť o celiakii, a tým aj
starostlivosť o celiatikov na poli zdravotníckom, sociálnom, aj vo všeobecnom
živote.
Pokrokom bolo zavedenie čiastočnej
úhrady bezlepkových potravín zo zdravotného poistenia od 1.1.2005. Možnosť
dostať základné potraviny na recept
umožnila ich dostupnosť vo všetkých
kútoch našej krajiny, pretože lekárne
sú dostupné prakticky všade. Tým sa
uľahčilo hlavne pacientom žijúcim vo
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vzdialenejších lokalitách Slovenska.
Ceny bezlepkových potravín sú veľmi
vysoké. Hradenie zdravotnými poisťovňami však značne znížilo finančnú záťaž
pacientov. Už teraz v našich ambulanciách registrujeme zlepšenie spolupráce pacientov a dodržiavanie režimu
pri zlepšení dostupnosti bezlepkových
potravín. Keďže predpisovanie sa podľa Liečebného poriadku musí obnovovať raz za pol roka, vedie to aj k lepšej
evidencii pacientov a k dôslednejším
kontrolám zdravotného stavu. Kategorizačná komisia pre dietetické potraviny
z Ministerstva zdravotníctva SR viackrát
ročne podľa aktuálneho stavu prejednáva a rozširuje sortiment bezlepkových
potravín, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia. Nezastupiteľné miesto v informovanosti o celiakii majú pacientske
združenia a organizácie, ktorých množstvo stále stúpa. Na ich stretnutiach sa
možno dozvedieť veľa nového o celiakii
na všetkých úrovniach. Treba vyzvať
každého jedného pacienta, aby nielen
pasívne, ale aj aktívne prispel k informovanosti o tomto ochorení na každej
jemu dostupnej úrovni. O možnosti získania sociálnych výhod bolo referované
v predošlom čísle tohto časopisu.
Život pacienta s celiakiou nemožno oddeliť od života ostatnej rodiny. Najviac
sa to prejavuje, ak je ochorenie diagnos-

tikované u dieťaťa, alebo až u starého
človeka. Postoj rodiča značne formuje
aj postoj samotného celiatického dieťaťa
k ochoreniu. Rodičia by si mali uvedomiť, že najväčším darom je vedenie dieťaťa k samostatnosti a disciplinovanosti
v diéte, aby sa mohlo vyvíjať rovnako
ako jeho spolužiaci a nebolo obmedzované sústavnou prítomnosťou rodičov.
Je nevhodné pred staršími deťmi schovávať lepkové potraviny, ale dieťa treba
viesť tak, aby si samo osvojilo fakt, že
môže konzumovať len bezlepkové jedlá.
K správnemu vývinu každého dieťaťa
patria aj kolektívne akcie, kam rodičia
zvyčajne nechodia. Je veľkou chybou
nepúšťať dieťa na školské výlety, tábory
a lyžovačky len preto, že má celiakiu.
Dieťa má byť informované o svojej diéte,
má si so sebou zobrať bezlepkový chlieb
a má byť schopné vysvetliť aj v kuchyni,
čo môže jesť a čo nie. Treba informovať
aj príslušného pedagóga o ochorení, aby
dieťa malo oporu aj vo svojom učiteľovi.
Keďže diagnostika celiakie sa veľmi
zlepšila, stále častejšie sa stretávame
s novodiagnostikovaným ochorením
v starobe. V takom prípade zas deti pacientov zohrávajú dôležitú úlohu, pretože starší ľudia sa ťažšie prispôsobujú
novým zvyklostiam, tiež často nevládzu
samostatne si pripraviť niektoré jedlá
a preto je pomoc ich detí potrebná.

Pri spomínaní rodiny si treba uvedomiť,
že celiakia je geneticky predisponované
ochorenie, preto v rodinách celiatikov je
aj jej vyšší výskyt ako v bežnej populácii.
Z tohto dôvodu sa odporúča vyšetrenie
prvo- aj druhostupňových príbuzných
na celiakiu, nakoľko včasné zavedenie
bezlepkovej diéty vedie k prevencii závažných poškodení zdravia. Vyšetrenie
pritom spočíva v odbere krvi, nie je teda
zaťažujúce a netreba sa ho obávať.
Celiakia sa niekedy navonok nijako neprejaví a pacient nemá žiadne ťažkosti.
Ak ale vyšetrenia ochorenie potvrdia,
bezlepkovú diétu treba dodržiavať ako
prevenciu závažných komplikácií.
Milí pacienti, ak do Vášho života vstúpila celiakia, nezľaknite sa, nehnevajte sa,
nezúfajte, neignorujte ju, ale oboznámte
sa s ochorením aj jeho liečbou. Naučte
sa s celiakiou žiť. Ak všetky počiatočné
problémy prekonáte, budú z Vás fyzicky aj psychicky plnohodnotní a hlavne
zdraví ľudia.
MUDr. Božena Pekárková
gastroenterológ pre dospelých
Krajský gastroenterológ Trnavského
samosprávneho kraja
Člen výboru Slovenskej
gastroenterologickej spoločnosti
Člen katogerizačnej komisie
pre dietetické potraviny MZ SR

Ako diagnostikovať celiakiu
Už viac ako rok odpovedám na Vaše
otázky na webovej stránke www.celiakia.sk. Cítim z nich predovšetkým
strach z diagnózy celiakia, znechutenie nad neskorým zdiagnostikovaním tohto ochorenia, snahu vyhnúť
sa enterobiopsii a vyslovujete tiež
ďalšie obavy týkajúce sa tohto ochorenia. Rada by som priblížila postupy
pri diagnostikovaní, ktoré, i keď sa
zlepšuje, ešte stále sa k predpokladanému výskytu celiatikov na Slovensku ani nepribližuje. Ich počet by sa
mal pohybovať v rozmedzí od 0,5 do
1 % celkovej populácie, čo predstavuje u nás približne niekoľko desiatok
tisíc pacientov.

CELIAKIA

V roku 2003 som vo svojej práci o reálnej epidemiológii celiakie na Slovensku
uviedla počet pacientov s touto diagnózou 2964, ktorý som získala z vyžiadaných údajov o diagnostikovaní tohto
ochorenia od gastroenterológov z celého Slovenska. Ak porovnáme tento údaj
s prevalenciou celiakie zistenej v niektorých štátoch Európy, ako sú napr. Dánsko a Nemecko (1:500), Fínsko (1:130),
Taliansko (1:184) vidíme, že nami získané údaje zrejme neodzrkadľujú skutočný stav celiakie u nás a nedosahujú
európsky priemer viac než 10-násobne,
čo si vysvetľujeme nedostatočným diagnostikovaním tohto vážneho ochorenia na Slovensku. Podľa uznávaného

gastroenterológa z USA p. Fasana je výskyt celiakie u zdravej populácie okolo
1:33, u prvostupňových príbuzných 1:18
až 1:22 a u druhostupňových od 1:24 do
1:39.
Je preto namieste otázka, kde je príčina stavu, že celiakia je u nás stále
poddiagnostikovaná?
Vysvetlením
pre lekárov, pacientov a ich rodičov by
mohla byť skutočnosť, že nedostatočná
pozornosť je z ich strany venovaná tzv.
„podozrivým“ symptómom a chorobám, ktoré sú asociované s celiakiou.
Medzi ne patria napr.: oneskorený rast,
nevysvetliteľný úbytok na hmotnosti, obstipácia, nevysvetliteľný únavový
syndróm, dráždivosť a nekľud dieťaťa,
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depresie, oneskorený nástup puberty,
porucha reprodukcie, výrazná kazivosť
zubov (sklovina trvalého chrupu), opakujúce sa aftózne stomatitídy, chudokrvnosť, ktorá nereaguje na liečbu,
nevysvetliteľná nízka hladina krvných
doštičiek, poruchy kostnej denzity – osteopenia, osteoporóza.
Je známe, že s ochorením celiakia bývajú
tiež asociované aj niektoré autoimunitné
ochorenia, napr.: diabetes mellitus i. typu
(“ cukrovka na inzulíne“) 3,5 – 10%, autoimunitná thyreoiditída (ochorenie
štítnej žľazy) 4-8%, autoimunitná hepatitída (ochorenie pečene) 6-8%, juvenilná idiopatická artritída 1,5-7,5%.
Je samozrejmé, že uvedené symptómy
a choroby, ktoré môžu diagnostikovať toto ochorenie, nie sú konečné. Za
najdôležitejšie preto považujem zachytiť prvé podozrenie na toto ochorenie
u obvodného lekára, ktorý zašle následne pacienta na odborné gastroenterologické vyšetrenie. Musím uviesť,
že tento postup sa najmä v poslednom
období stále viac dodržiava a v mojej
praxi sa objavuje čoraz väčší počet pacientov zasielaných z obvodných ale aj
z endokrinologických, imunoalergologických, neurologických a iných odborných ambulancií. Je to určite dôsledok
„mravenčej“ práce všetkých nás, ktorí sa
už dlhší čas snažíme pomôcť pri správnom diagnostikovaní tohto ochorenia.
Pri podozrení na ochorenie celiakiou
považujem za základný predpoklad
stanovenia správnej diagnózy a zo stra-

ny odborných, prípadne aj obvodných
lekárov vykonanie krvných vyšetrení
u pacientov. U obvodného lekára musí
byť pred odoslaním do odbornej ambulancie vykonané základné vyšetrenie
krvi, u odborného aj krvné vyšetrenie
protilátok na celiakiu. Konečným potvrdením diagnózy celiakie je vykonanie
enterobiopsie v odbornej gastroenterologickej ambulancii, keďže len pozitivita
tohto vyšetrenia potvrdzuje diagnózu
celiakie a nie je možné nahradiť ju žiadnym iným vyšetrením.
„Bojím sa hadice ....“ (rozumej endoskopického vyšetrenia hornej časti tráviaceho traktu) znie často zo strany detských
pacientov a ich rodičov v mojej ambulancii. Odpoveď znie: „Neboj sa!“
Vyšetrenie sa robí nalačno, ambulantne. Detský pacient má podaný liek na
upokojenie, ktorý zabezpečí aj amnéziu
(nepamätanie sa) na zákrok. Po podaní
znecitlivejúceho spreju do úst si pacient
ľahne na ľavý bok, do úst dostane náustok, cez ktorý gastroenterológ zavedie prístroj, pričom v mojej ambulancii
pri endoskopovaní detských pacientov
môžu byť pri vyšetrení prítomní aj rodičia. Z oblasti tenkého čreva – z ktorej sa
ochorenie dokazuje – odoberie gastroenterológ vzorky, ktoré následne odošle
na špeciálne vyšetrenie. Celý zákrok netrvá dlhšie ako 5 minút, pričom ďalšou
výhodou endoskopického vyšetrenia je,
že sa vyšetrí kompletne aj hltacia trubica, žalúdok i dvanástorník. Odoberie sa
vzorka aj z oblasti žalúdka na vyšetrenie

na Helicobacter pylori, ktorého prítomnosť často spôsobuje poruchy trávenia.
Až po takto definitívnom diagnostikovaní tohto ochorenia nasleduje terapia
vo forme bezlepkovej diéty. Jej predčasné
nasadenie v etapách podozrení na toto
ochorenie, prípadne pred popísanými
vyšetreniami, môže sťažiť, skresliť alebo
aj znemožniť správne diagnostikovanie
pacienta.
Ak stručne zhrnieme uvedené doporučenia, môžeme uviesť, že u pacienta
s obtiažami tráviaceho traktu, resp. pacienta, ktorý má niektorý z vyššie uvedených príznakov alebo asociovaných
ochorení, by mal byť dodržaný nasledovný postup: 1. u obvodného lekára by
mal mať vykonané základné vyšetrenia
krvi, 2. mal by byť odoslaný k odbornému lekárovi – gastroenterológovi, ktorý
spracuje anamnézu pacienta a zabezpečí
krvné vyšetrenie protilátok na celiakiu,
3. pri pozitívnych výsledkoch vykoná
odborný gastroenterológ enterobiopsiu
s odberom vzoriek, potvrdí či nepotvrdí
diagnózu celiakie a následne doporučí
terapiu.
A čo povedať na záver? Je potrebné nájsť
si lekára, ktorému dôverujeme. Vzájomnou ústretovou spoluprácou tak dospejeme ku správnej a rýchlej diagnóze
tohto ochorenia.
MUDr. Kabátová Jarmila
detský gastroenterológ
Odborná detská ambulancia, s.r.o.
Jesenského 19/4290, 921 01 Piešťany

WWW.CELIAKIA.SK >> Slovenský portál venovaný celiakii
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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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Jedlo ako jed – jedlo ako liek
Z úst lekára zaznela diagnóza – CELIAKIA!! K tomu ešte laktózová intolerancia. Jediným liekom je bezlepková
a bezlaktózová dieta! Pomyslela som si:
„No čo, veď sú aj horšie choroby. Ide sa
ďalej.“ Žiaľ, nebolo to jednoduché. Počula som síce o alergiách na jednotlivé
potraviny, ale keď sa Vás to netýka... Zo
dňa na deň zmena celého jedálnička
nielen pre mňa, ale aj jednej z dcér, čiastočne vlastne celej rodiny. Nasledovalo
vylúčenie gluténu a laktózy zo stravy.
Najskôr som varila dvojmo, neskôr niektoré potraviny boli „ jedlé“ aj
s bezlepkovými ingredienciami. Počiatočný zmätok bol strašný! Čo môžem, čo nemôžem, ako variť, kde zohnať recepty, vhodné potraviny...?
A tie „nehorázne“ ceny bezlepkových a bezlaktózových výrobkov!!!
V obchode musíte čítať zloženie výrobkov. Koľko bežných potravín,
sladkostí, nápojov a i. som vrátila s povzdychom do regálu.
Ten základ - ako začať - som sa dozvedela priamo u odborného
lekára, ostatné bolo na mne. Pomohol internet, knihy, ale hlavne dobrí ľudia, ktorí už majú s bezlepkovou diétou skúsenosti. Navštívila som
jedno z pravidelných stretnutí Slovenskej spoločnosti celiatikov - Piešťany, kde som si uvedomila, koľko ľudí je postihnutých celiakiou. Ako
je dobre, keď mi niekto ukáže ako upiecť chlieb, podelí sa s praktickými
radami a dlhoročnými skúsenosťami. Hneď mi bolo ľahšie s myšlienkami: „Veď nie som sama. Koľkí tak žijú už dlhé roky atď.“ No následne:
„Ktovie koľko ľudí blúdi v začiatkoch?“
Členovia predsedníctva SSC Piešťany nám poskytli morálnu,
materiálnu, propagačnú a praktickú pomoc.
Za ich veľkej podpory sme vytvorili k 6.3.2006 Slovenskú spoločnosť celiatikov, pobočka Trenčín. Stretávame sa 1x mesačne (posledná nedeľa v mesiaci o 15.00 hod.) v KC Aktivity Juh, Kyjevská 3183,
Trenčín (za tržnicou), kde nám vyšli maximálne v ústrety a poskytli
nám zdarma priestory na našu činnosť, spolupracujú na organizačnom
zabezpečení našich aktivít a informujú o nich vo všetkých dostupných
médiách. Koncom septembra pripravilo KC Aktivity záhradkársku výstavu ovocia a zeleniny „Poznaj čo ješ“ a naše spoločenstvo prispelo
svojimi odbornými brožúrami, prezentovalo sa ukážkami bezlepkových potravín a jedál, informáciami o bezlaktózových diétach.
Dúfame, že zo všetkých existujúcich združení celiatikov sa podarí vytvoriť silnú organizáciu alebo Asociáciu OZ celiatikov na Slovensku. Veď bez aktívneho pôsobenia OZC Bratislava a SSC Piešťany by
dnes neboli základné bezlepkové potraviny dostupné na celom území
SR v lekárňach.
V našom prípade platí dvojnásobne: „Ako si spravíme, tak budeme mať!“
Katarína Malíková
Príspevky, ktoré sme z priestorových dôvodov nemohli uverejniť, si prečítate v najbližšom čísle.
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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
Slovenská spoločnosť celiatikov
pobočka Trenčín
Duklianskych hrdinov 24, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903/273 392
e-mail: ssc.tn@comtron.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
ZO CELIA
združuje celiatikov zo Žiliny a blízkeho
okolia
Ján Jašek, predseda (0903/310 243)
MUDr. Bačinská Eva (041/511 02 73)
Hrinová Helena (0908/586 681)
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! Aj
cez: www.celiakia.sk.
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Prirodzene
bezlepkové
alternatíva, ktorú
si zaručene vychutnáte.
S produktmi Schär sa nemusíte ničoho
vzdávať. Ponúkame široký sortiment chutného pečiva, sušienok, oplátok, múk a
samozrejme obľúbených talianskych cestovín.

Vďaka nášmu výskumu potravín sú všetky
výrobky Schär zaručene bezlepkové už od
prírody. Môžete si ich tak bez starostí
vychutnávať.
Už 25 rokov sa snažíme vyhovieť Vašim
potrebám a prianiam pre zdravší, lepšie
chutnajúci a široký sortiment pri Vašej diéte.

Chcete sa dozvedieť viac o výrobkoch
a firme Schär ? Navštívte nás
na našich webových stránkach

www.schaer.com
alebo nám napíšte na

info@schaer.com

V Ý NI MOČN Á CHUŤ BEZ KOMP ROMISOV.

Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italy, info@schaer.com, www.schaer.com

