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EDITORIÁL
Určite si ešte mnohí z nás dokážeme pripomenúť
eufóriu, nadšenie a ľudskú otvorenosť, ktorou
dýchala naša krajina v období po novembri 89.
V tom čase znovu ožívali činnosti z čias dávno
minulých – z roku 68, aj Prvej republiky. Tak som
sa opäť ocitla vďaka mojim vtedy malým synom
v detstve a skautskom oddiely malých chlapcov.
Mala som na túto krásnu celoročnú dobrodružnú
zábavu, ktorá vrcholila vždy v lete v stanovom tábore, krásne spomienky a bola som rada, že by sa
mohla „ujsť“ aj mojim chlapcom. Že sa už v dospelom veku „ušla“ riadna porcia aj mne môžem
ďakovať celiakii. Vďaka nej ma prijala čisto pánska spoločnosť medzi seba a bola som
„použiteľná“ zo začiatku v poľnej kuchyni, neskôr aj pri iných činnostiach oddielu. Bolo
to skvelé. Prežila som s chlapcami päť nezabudnuteľných táborov.
Keď sme v roku 90 začínali, rodičia chlapcov boli nadšení a sami pomáhali kto
v čom mohol. Bolo to veľmi potrebné najmä pri príprave a realizácii tábora – niektorí
pomohli s vybavením kuchyne, iní s odvozom materiálu na začiatku a na konci tábora. Bolo príjemné sledovať, ako činnosťou oddielu žili celé rodiny a ako veľmi to životu
oddielu, teda deťom, prospelo. Asi najkrajšie a „najbohatšie“ obdobie nastalo po dvoch
rokoch fungovania, keď sme sa už „zžili“ a každý z nás vložil do života oddielu to, čo
mu bolo najbližšie. A tak sme okrem „trénovania“ bežných táborníckych zručností hrali
s deťmi divadlo, skúšali kúzla, prestriedali sa na pravidelných víkendových výletoch...
Prví chlapci odrástli a odišli ku starším. Po troch rokoch pribudla do oddielu pomerne
silná skupina nových detí. Začala sa meniť atmosféra v spoločnosti, zmenu bolo badať
aj v prístupe rodičov. Nech sme sa akokoľvek snažili ukázať im, o čom skauting je, brali
to ako bežný krúžok a po čase som mala pocit, že sa stávame podozriví. Prečo? V roku
94 už začalo byť čudné, keď sa niekto nezištne vo svojom voľnom čase venoval cudzím
deckám.
Prečo o tom hovorím? Lebo vidím paralelu vo vedení oddielu s činnosťou Občianskeho združenia. Akurát s tým rozdielom, že sa to nikomu nezdá čudné, ale prevažná väčšina to prijíma ako nárokovateľnú samozrejmosť. Málokto z nás si po piatich
rokoch činnosti združenia uvedomuje, že bezlepkové potraviny na recept, letné pobyty
detí aj rodín, či pravidelné stretnutia v priebehu roka s lekármi - gastroenterológmi na
vysokej odbornej úrovni sú výsledkom DOBROVOĽNEJ a VYTRVALEJ práce pár nadšencov. Že to všetko by bez ich pričinenia nebolo a život pacientov celiatikov by pravdepodobne bol v mnohom oveľa zložitejší.
Ako dopadol náš oddiel? Prirodzene zanikol. Nás – dobrovoľných vedúcich
pohltili starosti zrýchľujúceho sa životného tempa a vyšších nárokov na pracovný výkon.
U niektorých sa pridali zdravotné problémy a napriek snahe vychovať si nástupcov oddiel už bez našej energie nedokázal fungovať.
Prosím, zapojte sa podľa svojich možností do činnosti nášho združenia. Aj
energia nadšených a obetavých jednotlivcov má totiž svoje limity.
Vďaka
Mgr. Jana Juríková
šéfredaktor
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LIST Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA >>
Milí pacienti a priatelia ľudí
trpiacich celiakiou,
dovoľte, aby sme vás v mene
pracovníkov odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej
politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom vášho
časopisu Celiakia srdečne
pozdravili a zároveň vám
priblížili problematiku kategorizácie dietetických potravín z pohľadu nového smerovania.
Ciele ministerstva zdravotníctva vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády a prioritou v oblasti liekovej politiky
je zabezpečiť účinné, bezpečné a kvalitné lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre celú populáciu, presadzovať efektívne využívanie verejných zdrojov a uplatniť
transparentný systém liekovej politiky a kategorizácie založený na platných direktívach Európskej únie. Ministerstvo
zdravotníctva rovnako ako aj vláda SR považuje zdravie,
rovnosť a dostupnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti za základné práva každého občana.
Ako iste viete, kategorizácia dietetických potravín prebiehala v minulosti spravidla dvakrát ročne. Dnes sa proces
kategorizácie dietetických potravín realizuje každý štvrťrok. Cieľom je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť zaradením nových dietetických potravín do zoznamu
a prehodnotením postavenia už zaradených dietetických
potravín. Ide o zmenu výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
doplatku pacienta, zmenu preskripčného a indikačného
obmedzenia, prípadne zavedenie množstvových limitov,
ako to je aj v prípade bezlepkových potravinových surovín
a potravín.
Ministerstvo si uvedomuje, že pre ľudí trpiacich celiakiou
ako aj inými metabolickými poruchami, sa prijímaná potravina stáva liekom. Je životne dôležité, aby pacient mal
dostupnú kvalitnú dietetickú potravinu. Aj preto v návrhu
opatrenia MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických
potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len
„zoznam“) s plánovanou účinnosťou od 1.1.2008, nájdete
297 dietetických potravín. V porovnaní s rokom 2004 je to
nárast o 142 dietetických potravín.
V zmysle záverov posledného zasadnutia Kategorizačnej
komisie pre dietetické potraviny, MZ SR v pripravovanom
návrhu opatrenia zaradilo 35 dietetických potravín. Pre zaujímavosť uvádzame aspoň niektoré:

CELIAKIA

• do skupiny bezlepkových potravinových surovín základných pribudnú muffin bezlepkový v prášku, 300 g a bezlepkové zemiakové knedle, 300 g.
• do skupiny bezlepkových potravinových surovín špeciálnych pribudne dietetická potravina PROMIX-UNI komfort
- univerzálna bezlepková zmes pre automatické pečenie,
400 g, ktorú iste väčšina z Vás uvíta s nadšením.
• do skupiny bezlepkových potravín doplnkových v novom
roku pribudnú dietetické potraviny ako bezlepkové tyčinky
s pohánkou (extrudovaný výrobok), 85 g; hviezdičky bezlepkové kakaové (extrudovaný výrobok), 100 g a MUESLI
bezlepkové granulované, 200 g.
Situácia na Slovensku sa postupne mení, problémy celiatikov už nie sú také vypuklé ako v minulosti, ale uvedomujeme si, že stav ešte stále nie je ideálny. Sme však
presvedčení, že cesta, po ktorej sme sa vybrali, je správna
a postupne prinesie ďalšie výsledky. Odborníci, pacienti aj
ich rodičia pozorne sledujú novinky v liečbe a aktívne sú
viaceré občianske združenia, ktoré pomáhajú riešiť zložitú situáciu mnohým pacientom. Členovia Občianskeho
združenia celiatikov aj Slovenskej spoločnosti celiatikov
úspešne spolupracujú s gastroenterológmi, pediatrami, diabetológmi, ale aj s niektorými výrobcami a distribučnými spoločnosťami, ktoré prichádzajú na trh s celiatickými
potravinami. Aj to je jedna z ciest - ako dosiahnuť priaznivý výsledok.
Dovoľte vyjadriť presvedčenie, že zoznam dietetických potravín sa bude kvantitatívne, ale hlavne kvalitatívne rozširovať a veríme, že jeho kvalitu a aktualizáciu výraznou
mierou ovplyvníte aj vy. Či už prostredníctvom vášho občianskeho združenia alebo spoločností - svojimi konštruktívnymi návrhmi a pripomienkami.
Želáme vám zdravie, energiu a dobré nápady.

Mgr. Michaela Gajdošová
predsedníčka kategorizačnej komisie pre dietetické
potraviny

Mgr. Jana Kernátsová
tajomníčka kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
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NVL

100

Množstvové
limity

plv 1 x 1000 g

% doplatku
pacienta

p.o.

PROMIX-CH, zmes na prípravu bezlepkového chleba

Doplatok
pacienta

Bezlepkové potravinové suroviny - základné

D0170

Úhrada
zdravotnou
poisťovňou

DP01J

080,

Konečná
cena

021,

Názov

Štát

Kód

Výrobca
lieku

Poradie

Doplnok

Zoznam bezlepkových potravín s účinnosťou od 1.10.2007. Zdroj www.health.gov.sk.

g
SK

110,0

78,0

32,0

29,0909 %

L2

081,

D0171

PROMIX-PK, zmes na bezlepkové pečivo

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

110,0

78,0

33,7

29,0909 %

L2

082,

D0256

Cícerová múka instantná

plv 1 x 500 g

EXT

CZ

82,0

39,0

43,0

52,4390 %

L2

083,

D0189

BEZLEPKOVÝ CHLIEB tmavý

1 x 500 g

LAB

CZ

51,2

39,0

12,2

23,8281 %

L2

084,

D0188

BEZLEPKOVÝ CHLIEB mazanec

1 x 500 g

LAB

CZ

51,2

39,0

12,2

23,8281 %

L2

085,

D0190

BEZLEPKOVÝ CHLIEB svetlý

1 x 500 g

LAB

CZ

51,2

39,0

12,2

23,8281 %

L2

086,

D0272

Knedľa bezlepková v prášku

250 g

NVL

SK

36,1

19,5

16,6

45,9834 %

170,0

78,0

92,0

54,1176 %

L2

L2

087,

D0298

Mix B - bezlepková zmes na prípravu chleba

1000 g

SCH

I

022,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne

p.o.

100

g

088,

D0172

PROMIX-UNI, univerzálna bezlepková múka

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

128,8

100,0

28,8

22,3602 %

089,

D0173

PROMIX-T, univerzálna bezlepková múka tmavá

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

128,8

100,0

28,8

22,3602 %

L2

090,

D0194

PROMIX-FORTE, silná bezlepková múka

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

159,4

100,0

59,4

37,2647 %

L2

091,

D0175

KRUPICA bezlepková

plv 1 x 500 g

NVL

SK

102,1

50,0

52,1

51,0284 %

L3

092,

D0254

Strúhanka bezlepková pečivová

plv 1 x 350 g

NVL

SK

82,5

35,0

47,5

57,5758 %

023,

DP01J

Bezlepkové potraviny

p.o.

100

g

093,

D0185

CHLIEB bezlepkový svetlý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

94,2

48,2

46,0

48,8323 %

L2

094,

D0180

PROCEL - bezlepkové cestoviny

1 x 250 g

NVL

SK

66,8

33,5

33,3

49,8503 %

L4

095,

D0251

Chlieb bezlepkový tmavý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

94,2

48,2

46,0

48,8323 %

L2

096,

D0252

Linia natural

375 g

ONS

CZ

88,0

50,3

37,7

42,8409 %

097,

D0290

Pan Carré - bezlepkový biely chlieb

400 g

SCH

I

122,0

53,6

68,4

56,0656 %

L2

098,

D0291

Rustico - bezlepkový plnozrnný chlieb

400 g

SCH

I

135,0

53,6

81,4

60,2963 %

L2

099,

D0292

Panini - bezlepkové biele žemle

200 g

SCH

I

83,0

26,8

56,2

67,7108 %

L2

100,

D0293

Bon Matin - bezlepkové sladké žemle

200 g

SCH

I

96,0

26,8

69,2

72,0833 %

L2

101,

D0294

Spaghetti - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

139,0

67,0

72,0

51,7986 %

L4

102,

D0295

Fusilli - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

139,0

67,0

72,0

51,7986 %

L4

024,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

103,

D0289

Bezgluténové müsli

375 g

SCH

I

161,0

16,1

144,9

90,0000 %

L5

104,

D0252

Limky - diétne keksy vanilkové máčané (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

61,3

6,4

54,9

89,5595 %

L5

105,

D0253

Limky - diétne keksy kakaové plnené (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

61,3

6,4

54,9

89,5595 %

L5

106,

D0297

Salinis - bezlepkové praclíky

60 g

SCH

I

44,0

4,4,

39,6

90,0000 %

L5

107,

D0296

Quadritos - bezlepkové kakaové oblátky

40 g

SCH

I

42,0

4,2

37,8

90,0000 %

L5

108,

D0299

Bezlepkové sušienky

350 g

LAB

CZ

47,9

4,8

43,1

89,9791 %

L5

Skratka

Množstvové limity pre bezlepkové potraviny platné od 1.10.2007
Kód a názov skupiny

Do 5 rokov

Od 5 do 15 rokov

Nad 15 rokov

L2

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – základné
DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne
DP01J Bezlepkové potraviny (múka, chlieb, pečivo)

5kg *

6kg *

8kg *

L3

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne (krupica)

½ kg

½ kg

½ kg

L4

DP01J Bezlepkové potraviny (cestoviny)

1kg

2kg

2kg

L5

DP01J Bezlepkové potraviny - doplnkové

6 ks

6 ks

6 ks

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

* Ak pacient uprednostní hotový bezlepkový chlieb alebo pečivo, daná hmotnosť sa mu odpočíta z množstva múk. Bezlepkové potraviny a suroviny je možné predpisovať v množstve maximálne na tri mesiace. V skupine L5 ( doplnkové potraviny) možno napísať celkove 6ks, nie z každého
6ks. Ostatné vyššie nemenované potraviny z platného zoznamu bezlepkových potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia ( napr.
strúhanka, knedľa atď ) nie sú množstvom limitované.
MUDr.Božena Pekárková 30.9.2007
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PKU

Naša firma, založená v roku 1991, sa špecializuje na vývoj a výrobu diétnych, predovšetkým bezlepkových a nízkobielkovinových výrobkov. Pre tento úèel máme vybudovanú samostatnú prevádzku, kde sa vyrábajú len bezlepkové
výrobky. Pracovníci našej firmy majú dlhoroèné skúsenosti v oblasti potravinárskej technológie, mikrobiológie
a v príbuzných odboroch. Samostatný vývoj a spolupráca s významnými výskumnými centrami zabezpeèuje firme
dynamický rozvoj a stálu inováciu produkcie.
Pre zvýšenie bezpeènosti našich výrobkov nepoužívame pšenièný škrob, ktorý môže by nosièom zbytkového lepku.
Takisto v najväčšom možnom rozsahu využívame prírodné suroviny. Typickými základnými ingredienciami pre výrobu
sú kukurièný a zemiakový škrob, ako aj kukurièná, ryžová a sójová múka.
Chuový profil našich výrobkov je porovnate¾ný so štandardnými výrobkami, ak nie chuťovo zaujímavejší než
tradičné výrobky obsahujúce lepok alebo vyšší obsah bielkovín.
Firma má zavedený systém HACCP a certifikáciu spoločnosťou Bel-Novamann International.
Našou filozofiou je zabezpečovať stále lepší a rozsiahlejší sortiment potravín, chutný a najlepší
pre vaše zdravie.

K O N TA K T: NOVALIM, spol. s r. o.
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, Slovenská Republika, tel./fax: +421 (0)2 6428 4129, e-mail: novalim@novalim.sk

www.novalim.sk

ODBORNÝ PRÍSPEVOK >> Ekonomika celiakie
Na žiadosť našich členov prinášame skrátenú verziu prednášky MUDr. Jaroslava Utešeného, ktorá odznela na stretnutí celiatikov v Slovenskej zdravotníckej univerzite v roku 2006. Odvtedy sa lekári FN Brno vďaka svojej vytrvalej práci v mnohom
posunuli ďalej. Budeme vás informovať...

Ekonomické aspekty poznané a nepoznané Celiakální sprue
soubor pacientů s CS FN Brno rok 2000-2006

J.Utěšený
II.dětská klinika, FN Brno, Černopolní 9, Brno 66565
přednosta prof. MUDr. Z. Doležel, CSc.
Universitní Gastrocentrum Masarykovi university, Jihlavská
20, Brno, 66960
přednosta prof. MUDr. P. Dítě, DrSc.
Úvod:
Celikální sprue (CS) je nejčastější chorobou zažívacího traktu a autoimunitní onemocnění. Vyskytuje se odhadem u 23% bělošské populace, ale není výjimkou ani u některých
jiných etnik a to ještě ve vyšším procentu (například arabská
populace Sahary). Její incidence s jistotou souvisí s dlouhodobými dietními návyky celých generací a úrovní a orientací
místního-tradičního zemědělství. Vyšší výskyt dosti přesně
koreluje s množstvím, kvalitou pěstovaných obilovin a s
národní zemědělskou tradicí. A naopak s tradiční kulturní
eliminací obilovin z lidového jídelníčku (například srovnání
Severní a Latinské Ameriky s Evropskou tradicí. Ve srovnání
s celou Asií).
Přes přesný klinický popis klasické CS Aereatem 2. století
před Kristem byla její etiologie empiricky spojena s typickým histologickým obrazem ze začátku 20. letí (McGee) až
v 60. letech století minulého. A to pomocí klinického pozorování dětí na eliminační diety bez obilovin a s obilovinami (Dicke). Až v 60 letech minulého století se podařila najít

6

imunologický mechanismus této choroby a začaly se používat protilátkové markery anti gliadin, anti endomysium. Jejich citlivost a spolehlivost ale byla nízká, kolem 60%. Jejich
rutinní používání společně s doporučenými preventivními
kroky, tj. doporučení nezavádět gluten do 2 let věku dítěte,
vedl k odhalení největšího problému v diagnostice CS. Tou
je fenomén ledovce vzniklý posunutím prvních, často atypických, příznaků do dospělého věku. Kdy je rozpoznání
většinou dlouhodobou záležitostí (udává se i 12 let) a nálezy jsou často nepřesvědčivé. Od konce minulého století
až do počátku nynějšího si skutečnost výskytu CS hlavně
u dospělých vyžádala nové metodiky. A to jsou: nový způsob hodnocení biopsií sliznice tenkého střeva (dle Marshe),
metodiky zjišťování HLA DQ2,8 (heterodimer) genetické
predispozice a rutinní používání nových typů autoprotilátek
(anti tkáňová lidská transglutaminasa tTG , s citlivostí kolem
97-99%).
Praxe kombinovaných, nových metodik, cílené vyhledávání
CS u rizikových chorob (autoimunity obecně) a u rodinných
příslušníků (kde se předpokládá 10-20% vyšší výskyt než ve
zdravé populaci), opakované (1x ročně nebo při potížích)
vyšetřování těchto rizikových skupin, vedl ve většině států
Evropy a USA ke zjištění že CS trpí až 2-3 % obyvatelstva.
Protože podobná praxe v ČR a SR není běžná, počty pacientů s CS se pohybují kolem 0,1% obyvatelstva (nepřesné
odhady pro neexistenci registru pacientů) a většina nemocných (90%) je nepoznána. Zásadním problémem je to že
formy CS které se velmi obtížně rozpoznávají tj.potenciální
a silentní (tichá) jistě převažují.
Cíl:
S využitím unikátního souboru pacientů vyšetřených v roce 2000-2006 na II.dětské klinice a Universitním centru, FN
Brno.
Rozborem dat o spotřebě zdravotní péče u dětských a dospělých pacientů s CS prokázat že tito jsou řádově dražší pro
zdravotní pojištění, nevýhodní pro špatné prognostické skóre zdravotní péče pro vyšší typy pojištění. A naopak léčení
pacienti redukují zásadně spotřebu zdravotní péče. Snižují
výskyt finančně náročných diagnos jako jsou hlavně neplodnost muže a ženy, nádorová onemocnění střeva (hlavně karcinomu tlustého střeva)
Soubor a metodika:
Od roku 2000 jsme vyšetřili 1759 pacientů jako první
kontakt pro potíže podezřelé z CS, rizikovou chorobu
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spojenou s CS nebo rodinného příslušníka (s potížemi)
pacientů s CS. Věkové spektrum bylo rozloženo od batolícího věku do pozdní adolescence. Pacienti pod 4 roky
a na 80 let v našem souboru nebyli. Věkový průměr byl
s maximem mezi 14 – 50 rokem života. Věkový vrchol je
mezi 14-15 lety. Důvodem je nejvyšší počet sourozenců
dětí s CS. Tento počet se v dalších letech 2002-2006 vyrovnává s počtem dospělých příbuzných s CS. Nejnižší
počet je předškolních dětí (s klasickou CS). Typově převažuje počet pacientů s potencionální CS.
Při opakovaných kontaktech stejných pacientů (soubor má cca 2000 opakovaných kontaktů) se mění obraz
choroby a to nejčastěji z potencionální do siletní a/nebo atypické. Nejméně opakovaně vyšetřených se změní
v průběhu sledování do formy klasické. Stejně malý je
počet změn forem u chorob sdružených, opakovaně vyšetřených. U těchto spíše dominuje obraz klasické CS při
prvním záchytu.
U souboru prvně vyšetřených a pozitivních typickými
protilátkami a enterobiopsií (soubor opakovaně vyšetřených není ještě analyzován) jsme stanovili genetickou
predispozici HLA DQ2, (jen pokud byl jejich příbuzný
DQ2 nebo DQ8 pozitivní nebo se jednalo o chorobu s CS
sdruženou). Retrospektivně jsme analyzovali dotazníkem.
Příznaky typické pro CS v batolícím, předškolním,školním, pubescentním a dospělém věku. Rozebrali jsme
počet vyšetření praktickým lékařem, specialistou, počet
laboratorních vyšetření, pomocných (například endoskopických) a počet hospitalizací pro potíže které mohou
souviset s nepoznanou CS do data a po datu diagnosy CS.
Zjistili jsme které odbornosti byl lékař který oprávněně
vyslovil podezření na CS a který ji prokázal. Verifikovali
jsme k jaké odbornosti pacient nejčastěji chodil.
Odhadli jsme průměrné náklady na poskytnutou zdravotní péči a srovnali je s nákladnosti stanovení diagnosy.
Výsledky:
Uvádíme jen stručné hodnocení. Podrobnější se součástí
grafů v prezentaci a specielních příloh, mimo rozsah tohoto souhrnu.
Obecné hodnocení souboru: je doplněním údajů v kapitole soubor a metodika. Bez rozdílu věku se v souboru
vyskytoval typ CS v tomto pořadí: potencionelní 23 %, siletní (tichá) 10 %, atypická 5 %, typická 1 %.
Zdravotní péče
Pacienti, bez rozdílu věku, byla nejčastěji vyšetřováni,
pro potíže vysoce podezřelé z nepoznané CS, na interně,
gynekologii a pediatrii. Ve stejném, menší procentu, jsou
pacienti sledováni na endokrinologii, diabetologii a endokrinologii. Nejméně paradoxně na gastroenterologii.
Pacient byl oprávněně odeslán k vyšetření nejčastěji.
Požádali sami v 41 % (toto procento zásadně roste v br-
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něnském souboru až na 65 % v roce 2006, asi vlivem edukace). Pacienta odeslal a/nebo potvrdil gastroenterolog,
alergolog-imunolog, endokrinolog, pediatr-internista,
diabetolog. V maximálním procentu kolem 80% pacienty prokazujeme gastroenterolog. Alergo-imunolog kolem
5 % a kolem 1 % procenta se pohybují obecně interní
obory a endokrinologie-diabetologie. Endoskopicky jako
konečnou diagnosu samozřejmě gastroenterolog.
Zdravotní péče u typické CS
Pacienti, přes zásadní,výrazné a typické potíže, většinou nebyli sledováni tj. ve 42 %. Hlavním důvodem byla
skepse z nemožnosti zjistit příčinu jejich potíží (78%),
neodůvodnění podezření s psychických příčin potíží pacienta (8 %) a následně po 1% různé důvody přístupu
zdravotního personálu k pacientům. Oprávněně ve 21%
gastroenterolog. Další obory pak již paradoxně, tj. částečně zdůvodnitělně endokrinolog, ale pak již gynekolog
rovnoceně s diabetologem, genetik rovnoceně s interním
oborem.
Alarmující je zásadní snížení počtu vyšetření o 60 %
a návštěv u lékaře specialisty o 40 %. Z přesnějších analýz
druhů vyšetření a jejich finační náročnosti je rozdíl ještě
zarážející.
Zdravotní péče u atypické CS
Paradoxně jsou tito pacienti, asi z důvodu dospělého věku,
sledováni nejčastěji na gastroenterologii tj. v 36 %.
Ale již není logické že také téměř stejně často pacient nechodí nikam, tj. ve 22 %. Alarmující ale logické jen vysoké
procento (15 %) na endokrinologii a diabetologii a zarážející je rovnocenost genetiky a interny. Změna spotřeby
zdravotní péče (počet návštěv lékařů a vyžádaných vyšetření) je nesrovnatelně vyšší než u typických CS. To zřejmě
souvisí s tím že převážně dospělí pacienti mají spektrum
potíží spíše již napodobující psychosomatizaci a atypickou mimo střevní formu.
Zdravotní péče u silentní a potencionelní CS
U nejčastějších forem zvláštně převažuje sledování gastroenterologem a internistou. Ubývá počtu pacientů kteří
nechodí nikam nebo vyhledají přímo gastroenterologa.
Důvodem je zřejmě to že se v brněnském souboru projevuje vysoké procento pacientů kteří přímo, edukovaně
a bez klinických potíží, vyhledají přímo specialistu z důvodu jen rodinné příslušnosti s pacientem s CS. Protože
nemají příznaky tak ani redukace počtu návštěv lékaře
a počtu vyšetření není tak vysoká. Že se jedná hlavně
o fenomén rodinných příslušníků odpovídá i nárůst jejich počtu od roku 2000 do 2006 který koreluje hlavně
s počtem edukovaných pacientů a částečně i lékařů.
pokračovanie na strane 15...
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POTRAVINY A CELIAKIA >> Označovanie potravín
Lepok, prahové hodnoty, označovanie potravín, potravinový kódex

U celiakie, ale aj u potravinovej alergie na obilniny,
je antigénom bielkovina glutén, ktorá je bohatá na
aminokyseliny prolín a glutamín, ktoré súhrne nazývame prolamíny. Lepok je súčasťou obilnín ako sú
pšenica, raž, žito a ovos. Jednotlivé prolamíny sú
pomenované podľa pôvodu obilniny, napr. prolamín
pšenice sa označuje ako gliadín (hlavný toxický prolamín), v jačmeni je hordeín, v raži avenín a v ovse
secalín. Lepok sa nevyskytuje v ryži, kukurici a zemiakoch. Je nutné zdôrazniť, že celiakia neexistuje
bez gluténu. Akákoľvek úprava lepku - hydrolýza resp.
enzymatická degradácia neničí spúšťací mechanizmus
glutenových peptidov pre celiakiu. Jedinou terapiou,
tak celiakie ako aj alergie na obilniny, je bezlepková diéta. Totálne vylúčenie lepku a úplná purifikácia
produktov špeciálne určených pre bezlepkovú diétu nemôže vo výrobnej praxi existovať, takže v skutočnosti každý celiatik alebo alergik určité množstvá
lepku prijíma. Čo sa týka ovsa, udáva sa, že pre 95 %
celiatikov je 50 g ovsa denne na bezpečnej úrovni
a bez dopadu na zdravotný stav.
V bezlepkovej diéte sa vyskytujú v podstate dva druhy
škrobových produktov:
- prirodzene bezlepkové - ich základom je ryža, kukurica, zemiaky, amarant, strukoviny
- produkty tzv. odlepkované, ktorých základom je
technologicky upravený pšeničný škrob resp. iné
druhy lepkového škrobu, kde je lepok vyextrahovaný
(najčastejšie liehom)
Rozdiely v prahových hodnotách lepku
Bezpečná prahová hranica pre obsah lepku v bezlepkových potravinách je stále príčinou vedeckých diskusií.
Súčasný Codex alimentarius udáva dve možné hranice
prítomnosti gluténu:
a) 20 mg.kg-1 (20 p.p.m) pre produkty prirodzene bezlepkové
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b) 200 mg.kg-1 (200 p.p.m) pre produkty, ktoré nie sú prirodzene bezlepkové
V poslednej dobe sa navrhuje limit 100 p.p.m. tak zo strany európskej - EFSA („Euroepan Food Safety Authority“)
ako aj americkej - FDA („Food and Drug Administration“). Definícia bezlepkových produktov má v dnešnej
dobe 3 hlavné, vedecké ciele:
a) stanoviť validnú metodiku merania lepku v potravinách
tak, aby mohli byť detegované aj extrémne nízke hodnoty
lepku - v metodike stanovenia lepku v potravinách sa najčastejšie používa tzv. sendvičová metodika ELISA, ktorá
má minimálny detekčný limit 3,2 p.p.m.
b) stanoviť toxikologický prah lepku pre pacientov s celiakiou - toxikologický výskum hodnôt lepku je pomerne dosť
náročný a použitie dvojitých slepých klinických štúdií si
vyžaduje dve náročné črevné biopsie v krátkom časovom
odstupe a naráža na obrovskú interindividuálnu reaktivitu
celiatikov na lepok.
c) zistiť hodnoty expozície pacientov s celiakiou počas
diéty t.j. tzv. ADI - prijateľné denné dávky lepku
V spotrebe a legislatíve označovania prahových hodnôt
lepku u bezlepkových produktov existujú v európskych
krajinách veľké geografické rozdiely, predovšetkým vzhľadom na národné stravovacie zvyklosti. Najnižšia spotreba
bezlepkových produktov bola zistená v Španielsku, kde
je zároveň aj nízka miera dotácií bezlepkových potravín.
Stupeň používania bezlepkových potravín je teda okrem
národných stravovacích zvyklostí ovplyvňovaný aj rôznou mierou dotácie bezlepkových potravín v rôznych
európskych krajinách. Celiatici v severských krajinách
konzumujú dvakrát toľko chleba ako v krajinách južných
(Taliansko, Grécko). Na druhej strane južné krajiny používajú oveľa viac cestovín. V severských krajinách, hlavne
v Nórsku a Švédsku, nie sú cestoviny obľúbené. V európskych krajinách existujú aj odlišnosti v legislatíve prahu
lepku v bezlepkových potravinách. Severské krajiny majú
limit 200 mg.kg-1 (200 p.p.m.), zatiaľ čo Taliansko 20 mg.
kg-1 (20 p.p.m.). Slovenský Potravinový kódex určuje normu lepku do 200 mg.kg-1 sušiny.
Okrem odlišných noriem prahových hodnôt lepku v bezlepkových potravinách, môžu byť v jednotlivých krajinách
EÚ aj odlišné regulácie. V Taliansku je napr. zakázané používať odlepkovaný pšeničný škrob na výrobu cestovín.
Existencia limitu 200 p.p.m. v severských krajinách a na
Slovensku umožňuje použiť aj odlepkovaný pšeničný škrob
na výrobu kvalitatívne dobrých bezlepkových potravín,
hlavne chleba a pečiva. Zmena limitu lepku by znamenala
takmer pohromu pre lokálnych výrobcov a producentov.
Z tohto názorového rozporu sa začínajú presadzovať tzv.
„názor uprostred“, že za bezlepkové by mali byť označované potraviny s obsahom lepku nižším ako 100 mg.kg-1.
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V U.S.A. organizácia FDA stanovila normu 20 p.p.m., ktorú schválil kongres v roku 2004 a odporučila ju FALCPA
(„The Food Allegen Labeling and Consumer Protection
Act“). FDA určuje aj metodiku merania pre túto hranicu
lepku - ELISA.
Povinnosti výrobcov
Prítomnosť lepku, ako aj iných potravinových alergénov sa
pokladá za dôležitú zložku bezpečností potravín a preto
výrobcovia musia byť maximálne dôslední pri označovaní
svojich produktov. Základnou povinnosťou potravinových
výrobcov a producentov je:
a) varovanie o obsahu alergénu a teda aj lepku v potravine
b) varovanie o možnom obsahu alergénu a lepku v potravine.
Tento systém sa používa najčastejšie, pretože alergény, lepok nevynímajúc, môžu byť prítomne v rámci „cross“
kontaminácie resp. skríženej kontaminácie. Táto kontaminácia znamená, že vo výrobku sa v skutočnosti daný alergén resp. lepok nevyskytuje, ale v technologickom procese
v továrni sa tieto látky mohli do konečného výrobku dostať
resp. ho kontaminovať, napr. pri skladovaní v tých istých
nádobách, či obmenami produkcie na jednej výrobnej linke. Toto varovanie sa v praxi uplatňuje v rámci označenia
„výrobok môže obsahovať“: sóju, lepok, vaječné bielkoviny
a pod.
c) zvyšovať kvalitu potravín použitím systému tzv. GMP
(Good Manufacture Practise), ktorý zahŕňa aj interpretáciu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Tento systém zahŕňa tak starostlivé vyberanie a voľbu tzv.
dodávateľov, ako aj sledovanie možnosti kontaminácie výrobku v technologickom procese, pri balení, transporte
resp. predaji, ako aj pri výstupnej kontrole a analýze výrobku.
Konečným výsledkom by malo byť, že daný potravinový
produkt obsahuje zoznam ingrediencií, ktoré boli pri jeho
výrobe použité. Systém varovného označenia na jednej
strane upozorňuje na možnosť obsahu lepku či alergénov
v potravine, ale na druhej strane osobám trpiacim na celiakiu a potravinovú alergiu zužuje možnosti a sortiment
použitia výrobku.
Označovanie potravín a alergénov v Európskej únii
Komisia Codex alimentarius, Európska komisia a iné medzinárodné organizácie definovali vedecké kritéria, ktoré
sa používajú pri označovaní potravín s obsahom alergénov. V roku 2003 vyšla jedna z najznámejších smerníc EÚ
v oblasti alergénov na označovanie potravín 2003/89/EC.
Táto smernica ukladá za povinnosť výrobcom potravín
označovať 12 skupín potencionálnych alergénov (tzv. „Major Allergens“). Tieto alergény zahŕňajú: obilniny s obsahom gluténu, ryby, kôrovce, vajíčka, arašidy, sóju, mlieko
a mliečne produkty s obsahom laktózy, orechy, zeler, horči-
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cu, sezamové semiačka a sulfidy. Tieto tzv. hlavné alergény
sú zodpovedné za takmer 90 % alergických reakcií a intolerancií. K smernici je pripojený aj zoznam alergénov, ktorý sa bude meniť podľa najnovších vedeckých poznatkov.
Podľa tejto smernice neexistujú žiadne výnimky, ktoré by
umožňovali vynechať označenie alergénu, a teda aj lepku
vo výrobku. V prípade, že sa určité ingrediencie v potravinách vyrábajú z určitého alergénu, musia byť tiež označované napr. lecitín zo sójových bôbov, modifikovaný škrob
z pšenice. Členské štáty únie dostali rok na to, aby túto direktívu implementovali do svojho národného legislatívneho systému. Producenti potravín mali ďalší rok na to, aby
sa v označovaní svojich výrobkov a produktov stotožnili
s touto legislatívou.
Problémy pri označovaní alergénov a lepku a pri určovaní noriem pre bezlepkové potraviny
- aký je bezpečný prah lepku v bezlepkových potravinách?
- ako vybrať najvhodnejšiu metodiku merania lepku a alergénov? Každá metodika meria iné hodnoty vzhľadom na
jej mechanizmus, najčastejšie sa však používa ELISA,
- zmena prahových hodnôt lepku v potravinách a jej legislatívna úprava na jednotnú normu môže významne
ovplyvniť národných špecifických producentov bezlepkových potravín s negatívnym dopadom na celiatikov v danej
krajine. Každá zmena v legislatíve o prahových hodnotách
lepku resp. alergénov môže mať veľmi významné následky tak na konzumenta, ako aj na potravinársky priemysel
a ekonomiku daného štátu,
- je ovos zakázaná alebo povolená potravina?
- ak chýba prah lepku v potravinách alebo prístup k nemu
je nejednotný, vyvoláva to zmätok, skepticizmus a značnú
nedôveru konzumentov,
- ako identifikovať ďalšie alergény - s vedomím, že každá
úprava smernice EÚ bude mať dopad na producentov
- každá zmena prahu a označovania lepku ako aj ďalších
alergénov má obrovský vplyv na zdravie konzumentov.
Cieľom je minimalizovať riziko pre konzumentov,
- hľadať nové klinické metodiky na určenie alergie, pretože tu existuje vysoký stupeň interindividuálnej variability
a na druhej strane vysoko senzitívni jedinci sa z etických
a medicínskych dôvodov jednoducho testovať nemôžu,
- odstrániť a unifikovať laboratórne nedostatky ako napr.
použite rôznych metodík, nedostatočné extrakcie, nízky
detekčný limit danej látky napr. aj lepku,
- skrížená reaktivita na rôzne druhy alergénov.
MUDr. Kvetoslava Rimárová
Zdroj: Celiakia - všetko o chorobe a diéte
Kvetoslava Rimárová a kol., 2007
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE CELIATIKOV - BRATISLAVA
Občianske združenie celiatikov - aktivity v roku 2007
Začiatok roka 2007 sa vyznačoval
pre bratislavské združenie celiatikov
rozsiahlymi prípravami k uskutočneniu vytýčených cieľov združenia,
predovšetkým vo forme poradenskej
činnosti, výmene a získavaniu informácií, organizovaniu rôznych osvetových, vzdelávacích, kultúrnych či
spoločenských podujatí s cieľom naďalej všemožne pomáhať deťom a dospelým prekonávať nemalé starosti
súvisiace s ich ochorením.
V marci sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Občianskeho združenia
celiatikov v priestoroch Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave. Každý účastník mal možnosť
obdržať členský preukaz našej organizácie a oboznámiť sa so správou
o činnosti a hospodárení združenia
ako aj o plnení programových aktivít
v roku 2006. Jednohlasne boli prijaté
a odsúhlasené uznesenia k predneseným správam a tiež k plánu činností
na rok 2007.
Na zaujímavé príspevky pozvaných
hostí PharmDr. Kataríny Gelienovej
z Ministerstva zdravotníctva SR o novej kategorizácii dietetických potravín v lekárňach platných od 01. 04.
2007 a Ing. Tomáša Velebu, zástupcu spol. EUROZÓNA s. r. o. Praha,
o tvorbe databázy vhodných potravín pre bezlepkovú diétu nadviazali
odborné prednášky lekárov z oblasti
gastroenterológie MUDr. Jaroslava
Utešeného a MUDr. Dana Bartúška
z Fakultnej nemocnice Brno o spoznávaní celiakie u detí a dospelých
pohľadom praktického lekára a rádiológa. Keďže sa nám podarilo
z pražskej FN zabezpečiť prenosné
ultrazvukové zariadenie so sondami,
prednášky boli doplnené neobyčajne
zaujímavou demonštráciou vyšetrenia tráviaceho traktu pacientov, a to
formou neinvazívnej metódy. Vďaka dobrej audiovizuálnej technike,
vysokej profesionalite a trpezlivosti
lekárov bolo priamo na stretnutí vy-
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šetrených 21 záujemcov, detí aj dospelých z radov prítomných členov
nášho združenia.
Príjemným prekvapením pre nás
všetkých bolo vystúpenie pána Jaceka Boraša, zástupcu spoločnosti Dr.
Schär-GmbH, talianského výrobcu
bezlepkových potravín, ktorý spestril
svoju prezentáciu ochutnávkou nových bezlepkových výrobkov a malým
prezentačným darčekom.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
celiakie, vyhláseného každoročne
Asociáciou európskych celiatických
združení (A.O.E.C.S), ktorej je OZC
riadnym členom od roku 2006 sme
uskutočnili 19. mája 2007 v areáli
Viedenských pekárni v Modre ďalšie
zaujímavé stretnutie celiatikov. Originálne boli najmä ukážky pečenia
s odborným výkladom technologického postupu nielen pána G. Madernu,
majiteľa spoločnosti, ale aj šikovných
pracovníčok priamo vo výrobni. Taktiež ochutnávka čerstvo upečených
koláčikov, chlebíkov, pagáčikov a predaj širokého sortimentu bezlepkových
výrobkov spolu s množstvom nových
informácií boli veľkým prínosom pre
všetkých účastníkov a potvrdením

opäť úspešnej akcie. Určite významným spestrením celého stretnutia bol
tzv. informačný blok o živote celiatikov v ostatných európskych krajinách.
Deti sa tešili najmä z vymaľovačiek
a pripravených športových hier a súťaží. Nemalým prekvapením bolo aj
vystúpenie folkovej hudobnej skupiny
Nebe na Zemi a samozrejme nechýbala ani tento rok tombola s bohatými
cenami.
Touto cestou sa chceme poďakovať
kolektívu pracovníkov Viedenských
pekárni, spol. s.r.o., najmä však pani
Ing. Jarmile Jelemenskej a pánovi
Günterovi Madernovi za srdečnú atmosféru, dobrú náladu a spokojnosť
všetkých účastníkov.
„Upečme si sami“ – je názov už známeho, medzi členmi nášho združenia
veľmi obľúbeného podujatia, ktoré sme
uskutočnili v júni vďaka ochote a spolupráci pána Ing. Jozefa Popraca, CSc.,
riaditeľa a výrobcu bezlepkových výrobkov na Slovensku NOVALIM, spol.
s. r.o. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým odovzdanie praktických
skúseností začínajúcim celiatikom,
nadobudnutie nových informácií nie
len o sortimente a zložení bezlepko-

Medzinárodný deň celiakie 2007

CELIAKIA

vých múk a výrobkov tejto spoločnosti, ale aj získanie dôležitých poznatkov
o možnostiach ich použitia v diétnom
stravovaní celiatika. Na ukážkach
pečenia predvedených pánom riaditeľom a jeho spolupracovníkmi sa
mali možnosť všetci prítomní podučiť
„kuchárskemu umeniu“ pri príprave
rôznych bezlepkových pokrmov, ako
bolo napr. pečenie chleba, pečiva, vianočky, výroba listového a kysnutého
cesta, príprava palaciniek, a pod.
Ďakujeme pánovi Ing. Popracovi, CSc.
za ústretový prístup, pomoc celiatikom a odovzdanie užitočných praktických informácii, stále podnetných
nielen pre začiatočníkov.
V čase letných prázdnin organizovalo OZC dva rekondično-ozdravné
pobyty vo Vernári so zabezpečením
celodennej bezlepkovej stravy. V termíne od 21.07. – 29. 07. 2007 to bol
táborový ozdravný pobyt pre deti vo
veku 8 až 15 rokov. Dobré ubytovanie
a vynikajúca strava, krásne prírodné
prostredie Slovenského raja so širokými možnosťami využitia športových
aktivít, zábavy a hier poskytovali deťom pocit oddychu a uspokojenia.
V rámci pripraveného programu
ozajstným relaxom okrem rôznych
celotáborových hier a súťaží bola
pre deti v tomto roku návšteva ranča
a jazdenie na koňoch a koči. Patrí im
preto náš obdiv a pochvala za veľkú
odvahu.

Vernár 2007
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Od 29. 07. – 05. 08. 2007 sa zúčastnili ozdravného pobytu vo Vernári
rodiny s deťmi a dôchodcovia nášho
združenia. Okrem oddychu a načerpania nových síl mimoriadny význam
tohto pobytu spočíval najmä vo výmene názorov a skúseností rodičov,
v získavaní nových informácií súvisiacich s najrozličnejšími otázkami celiakie, či bezlepkovej diéty a to všetko
v kruhu príjemnej rodinnej atmosféry. Aktívny prístup rodičov k organizovaniu spoločných kultúrnych
a športových podujatí na ozdravnom
pobyte významne prispel k utváraniu
nových neformálnych kolektívov detí
aj dospelých, a tým možno aj k vzniku budúcich dobrovoľných pomocníkov nášho združenia. Veľmi túto
skutočnosť oceňujeme a tešíme sa.
Spomeniem aspoň rodinu Koišovú,
Chrvalovú, Heribanovú, Noščákovú.
Za lekársku starostlivosť ďakujeme pánovi MUDr. Igorovi Pávovi, a MUDr.
Jane Virčíkovej.

Celiakia a potraviny 2006

Vďaka dobrej spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej
technológie STU a jej odbornými
pracovníkmi z odboru potravinárstva a výživy malo OZC možnosť
zúčastniť sa na pozvanie organizátorov XXI. medzinárodnej konferencie o cudzorodých látkach
v poživatinách, so zameraním aj
na celiakiu, ktorá sa konala v septembri vo Vysokých Tatrách. Mimoriadny význam mali získané
poznatky a množstvo informácií
k danej téme, ktoré sa budeme snažiť na najbližších stretnutiach priblížiť aj vám všetkým.

Nepochybne najlepšou príležitosťou bude pripravované stretnutie
celiatikov na IV. ročníku odborného medzinárodného seminára pre
pacientov s ochorením celiakia pod
názvom Celiakia a potraviny, ktorý
už tradične organizujeme v spolupráci s FCHPT STU Bratislava.
Stretnutie sa bude konať 24. 11.
2007 v aule Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na Radlinského ul. 9. Hlavný
program pozostáva z vystúpení pozvaných lekárov a hostí aj zo zahraničia, pričom ťažiskom budú okrem
iného otázky dietetických potravín
v systéme liekovej politiky, rizikové faktory potravín a kozmetiky,
odborné prednášky o alergénoch
v potravinách, o probiotikách a samozrejme o celiakii ako takej, jej
prejavoch a liečení. V rámci sprievodného programu nebude chýbať
ani v tomto roku prezentácia a predaj výrobkov jednotlivých výrobcov
a distribútorov bezlepkových potravín zo Slovenska aj zo zahraničia.
Záver roka bude patriť našim najmenším členom združenia a ostatným, pre
ktorých organizujeme na základe dobrej spolupráce s vedením školy a ústretovosti pani riaditeľky RNDr. Eleonóri
Golaisovej 08. 12. 2007 predvianočné mikulášske stretnutie, v priestoroch základnej školy A. Dubčeka na
Majerníkovej ul. 60 v Bratislave.
Okrem vyššie uvedených aktivít rozvíja svoju činnosť v rámci OZC informačná kancelária v priestoroch
Miestneho úradu Bratislava V. na Kutlíkovej ul. v Petržalke. Vďaka nezištnej
a dobrovoľnej práci pani Mgr. Oľgy
Ovečkovej môže združenie naďalej
pomáhať touto formou poradenskej
činnosti hlavne novým začínajúcim
celiatikom.
Taktiež pomoc niektorých rodičov
a mladých ľudí pri organizovaní rôznych akcií a podujatí si zasluhuje
nielen pozornosť nás všetkých, ale aj
poďakovanie.
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INFORMAČNÉ CENTRUM CELIATIKOV
Pred nami je ešte niekoľko úloh, ktoré
si Občianske združenie predsavzalo
splniť do konca roka. Našim úsilím
bude vydanie aj druhého čísla časopisu Celiakia 2007, vypracovanie
projektov a príprava plánu činností
združenia na rok 2008.
V tejto súvislosti treba spomenúť veľkú pomoc tých, ktorí podporili prácu
nášho združenia zaslaním 2 % z dane
a tiež za sponzorskú pomoc spoločnostiam Dr.Schär, GmbH Taliansko,
Viedenské pekárne, spol. s.r.o. Modra,
Novalim, spol. s.r.o Bratislava, ContEx
Plus, spol. s.r.o. Bratislava a Slovenská
humanitná rada. S ich pomocou sa
nám podarilo uskutočniť aj tie najnáročnejšie podujatia na „ výbornú“.

Záverom sa chceme osobitne poďakovať Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ktoré významnou
mierou pomáha napĺňať ciele a úlohy nášho združenia finančnou pomocou, na základe vypracovaných
projektov.
Oceňujeme aj pomoc Ministerstva
zdravotníctva SR pri riešení zara-

ďovania dietetických potravín a surovín do systému liekovej politiky,
ktorých zoznam sa neustále rozširuje
a dostupnosť v lekárňach na recept
s finančným príspevkom štátu je významnou pomocou pre celiatikov.
PhDr. Katarína Hajtášová
Predsedníčka OZC

Stretnutie členov OZC

Vernár 2007

Informačné centrum celiatikov
Občianske združenie celiatikov Bratislava vďaka veľkému pochopeniu zo strany
vedenia Miestneho úradu Bratislava-Petržalka otvorilo pred rokom informačnú
kanceláriu pre celiatikov priamo v budove Miestneho úradu BA V na Kutlíkovej
ul. 17, na 8. poschodí, č. dv. 807.
Hoci nás už väčšina členov nášho združenia pozná, sme
tu predovšetkým pre vás – nových celiatikov, ktorí ste sa
o svojom zdravotnom probléme dozvedeli len nedávno.
Trápite sa, robíte si starosti ako ďalej, či sa dá vôbec celiakia
vyliečiť. Čo je to tá bezlepková diéta, kde si zadovážiť potraviny na prípravu už „celkom iného“ bezlepkového stravovania? Ako sa s tým vysporiadať a naučiť sa žiť?
To sú otázky snáď každého začínajúceho celiatika, či rodiča
dieťaťa, ktorému bola stanovená diagnóza tohto celoživotného, geneticky podmieneného ochorenia.
V príjemnom prostredí útulne zariadenej kancelárie, aj
s detským kútikom, Vám radi poskytneme základné informácie, odpovieme na Vaše otázky a poradíme z našich
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vlastných mnohoročných skúseností. Okrem toho máme
v kancelárii pre vás pripravený informačný materiál, brožúrky a katalógy výrobcov bezlepkových potravín a surovín. Máte možnosť získať časopis Celiakia, vydávaný našim
OZC, oboznámiť sa s činnosťou združenia a jeho aktivitami, ktoré pripravujeme pre deti a dospelých počas celého
roka.
Informačné centrum má celoslovenskú pôsobnosť. Je otvorené v pracovných dňoch pondelok, streda, piatok od 9,00
– 12,00 hodiny. Osobnú návštevu si ale dohodnite vždy vopred na čísle telefón 02/68 28 69 07.
A ako sa k nám dostanete? Autobusom č. 95, č. 92, č. 98
a č. 99 – zastávka Technopol.
Tešíme sa na Vás – sme tu predsa pre Vás.

Mgr. Oľga Ovečková
Informačné centrum celiatikov

CELIAKIA

POTRAVINY A CELIAKIA >> Vláknina
Vláknina – neodmysliteľná súčasť zdravého stravovania
spôsobuje dehydratáciu (stratu vody) a nemá byť zahrnuté do denného príjmu tekutín,
3. Cvičenie - každodenné cvičenie napomáha tráviacemu traktu k zlepšeniu činnosti. V tomto prípade je
dostatočná aj samotná chôdza.
4. Konzumovať viac čerstvého ovocia a zeleniny.
Čerstvá zelenina a ovocie sú ľahkou cestou na príjem
dostatočného príjmu vlákniny. Iný dôležitý zdroj sú
strukoviny (fazuľa, hrach, šošovica...)
Do potravy možno pridávať rôzne bezlepkové múky.
Množstvo vlákniny v nich je nižšie uvedené.

Vláknina je dôležitá pri každej diéte. Konzumácia
vlákniny má význam pri redukcii rizika srdcovocievnych ochorení, pri znižovaní hladiny cholesterolu, pri
redukcii rizika niektorých zhubných ochorení aj pri
zabezpečení správnej funkcie tráviaceho taktu.
Nestráviteľná vláknina:
Nestráviteľná vláknina nie je strávená telom a možno
ju vidieť v stolici. Jedným z príkladov nestráviteľnej
vlákniny sú šupky z obilia. Táto vláknina je tiež známa ako nerozpustná.
Fermentabilná vláknina:
Je vláknina stráviteľná telom. Posledný stupeň strávenia tejto vlákniny je v hrubom čreve, kde prebieha fermentačný proces. Táto vláknina je tiež známa
ako rozpustná. Fermentácia môže spôsobiť zvýšené
preplynenie a nafukovanie brucha, hlavne ak jedinci
predtým nekonzumovali dostatok vlákniny a jej zaradenie do stravy bolo veľmi rýchle. Strukoviny sú
príkladom zdroja solubilnej (rozpustnej) vlákniny.
Odporúčaný príjem vlákniny u dospelých je 25 - 35
gramov denne.
Rady pri pridávaní vlákniny:
l. Vlákninu treba pridávať do stravy postupne - rýchle pridávanie vlákniny môže spôsobiť zvýšené nafukovanie brucha a bolesti žalúdka. Treba pridať jednu
dávku denne niekoľko dní a až keď bude dobrá tolerancia možno pridať ďalšiu dávku, až sa dosiahne požadovaná denná konzumácia vlákniny.

Keďže pacienti s celiakiou nemôžu konzumovať obilniny ako je pšenica, jačmeň, raž a ovos, sú ochudobnení o veľmi bohaté zdroje vlákniny a tak sú vystavení
viac ako ostatná populácia civilizačným ochoreniam
vyplývajúcim z jej nedostatku.
Okrem spomínaných zdrojov vlákniny ako sú strukoviny, zelenina a ovocie existujú aj iné zdroje bezlepkovej vlákniny. Uvádzame niekoľko príkladov.
Obsah vlákniny v niektorých bezlepkových surovinách (l šálka):
amarantová múka
l8 g vlákniny
amarantové semeno
30 g vlákniny
hnedá ryža
7 g vlákniny
pohánka
l2 - l7 g vlákniny
ľanová múka
34 g vlákniny
ľanové semeno
43 g vlákniny
sója
12 g vlákniny
V obchodnej sieti je dostupná napr. jablčná vláknina,
kukuričné lupienky (vhodné sú len tie, ktoré neobsahujú jačmenný slad), ale aj iné cereálne bezlepkové
výrobky, ktoré môžu obohatiť jedálny lístok celiatika.
Informácie o celiakii celosvetovo pribúdajú. Komplexná liečba celiakie nespočíva len vo vyradení lepku
z potravy, ale zahŕňa aj celkové dodržiavanie zdravého životného štýlu a racionálneho stravovania, do
ktorého konzumácia vlákniny nesporne patrí.

MUDr. Božena Pekárková
2.Piť dostatok tekutín. Pri nedostatočnom príjme
vody môže nastať opačná situácia a vznikne zápcha
s tvrdou stolicou. Treba vypiť najmenej 6-8 pohárov
(1,5 – 2 litre) vody denne. Pitie kofeínových nápojov

CELIAKIA
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STRAVOVANIE >> Diétne stravovanie a legislatíva
Donášanie diétnej stravy do školských jedální

Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Slovenskú tlačovú agentúru SITA k problematike donášania
diétnych jedál do zariadení školského stravovania:
Možnosť donášania stravy v osobitných prípadoch je legislatívne upravená už v súčasnosti, a to nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach
a požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých. Ide o vykonávací predpis
k zákonu č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 8 ods. 5
písm. b/ cit. nariadenia v škole a v školskom zariadení
musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby do školy a školského
zariadenia nebola deťom a žiakom individuálne donášaná strava okrem žiakov a detí, u ktorých podľa posúdenia
praktického lekára pre deti a dorast zdravotný stav žiaka
alebo dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie.
Dôvodom zapracovania tohto ustanovenia do nariadenia
vlády boli potreby, resp. požiadavky praktického života
spočívajúce v stále stúpajúcom množstve požiadaviek zo
strany rodičov umiestniť takéto deti do kolektívu materskej školy. V prípade legislatívy, ktorá by toto nepripúšťala, by do určitej miery mohlo ísť aj o diskrimináciu
týchto detí a ich rodičov, ktorým by nebolo umožnené
využívať služby materských škôl. Pritom však ide o deti,
ktoré žiadnym spôsobom neohrozujú zdravie ostatných
detí, resp. úroveň prevádzky materskej školy. Uvedené sa
týka aj žiakov škôl, ktorým by nebolo umožnené stravovať
sa v školských jedálňach, a to len z titulu zmeny svojho
zdravotného stavu.
Je pravdou, že individuálne donášanie stravy do materskej
školy, resp. do školského stravovacieho zariadenia nesie
so sebou určité riziká. To však neznamená, že treba donášanie stravy v osobitných prípadoch legislatívne zakázať.
Práve naopak, je potrebné mať takú legislatívu, ktorá toto
riziko zníži na minimum. Tento trend práve sleduje súčasná legislatíva. Citované nariadenie vlády upravuje v §
10 náležitosti prevádzkového poriadku. V zmysle tohto
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paragrafu musí prevádzkový poriadok výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení obsahovať o. i. aj spôsob
organizácie stravovania.
Pri donášaní hotových jedál do zariadenia spoločného stravovania je nutné vylúčiť súvisiace zdravotné riziká. Najväčšie zdravotné riziko pri manipulácii s uvarenými pokrmami
spočíva v ich nevhodnom spôsobe uchovávania (pri teplotách v rozmedzí 10ºC – 60ºC). Pri týchto teplotách dochádza k pomnoženiu mikroorganizmov a tvorbe toxínov.
Riziko stúpa s časom uchovávania pokrmov pri teplote nad
20ºC, najmä, keď tento čas presiahne 2 hodiny od uvarenia.
Z tohto dôvodu sa pokrmy, ktoré nie sú podávané za tepla,
musia rýchlo schladiť na 10 oC (najneskôr do 90-tich minút) a uchovávať pri teplote od 0ºC do 4ºC. Pri schladzovaní hotových pokrmov sa musí čo najrýchlejšie preklenúť
teplotné rozmedzie medzi 65ºC a 10ºC. Schladené hotové
pokrmy (vhodne balené) sa musia ukladať v chladiacom
zariadení tak, aby bol ponechaný priestor na dostatočné
prúdenie chladiaceho média (vzduchu v chladničke) a aby
chladenie prebiehalo plynulo v celom priestore. Dôležitý je
tiež čas uchovávania jednotlivých druhov pokrmov. Napríklad sekané mäso, mleté mäso, polotovary mäsových alebo
rybacích karbonátok a pod. možno uchovávať najdlhšie do
troch hodín. Pred konzumáciou treba pokrmy zohriať na
teplotu najmenej 75ºC v strede najhrubšej časti pokrmu
a túto teplotu udržiavať najmenej 10 minút od jej dosiahnutia. Na zohrievanie nemožno používať pokrmy s narušeným alebo znečisteným obalom (balením). Opakované
zohrievanie pokrmov alebo chladenie už zohriateho hotového pokrmu je neprípustné. Uvedené požiadavky je potrebné dodržiavať aj pri manipulácii s uvarenými jedlami
v domácom prostredí a pri ich transporte do zariadenia
spoločného stravovania.
V zmysle § 29 ods. 3 písm. a/ zákona NR SR č. 126/2006 Z.
z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ spoločného stravovania
povinný postupovať pri manipulácii a uchovávaní tepelne spracovaných pokrmov podľa zásad správnej výrobnej
praxe. Dôsledné dodržiavanie týchto zásad je základným
predpokladom na to, aby pripravené a podávané jedlá
a pokrmy spĺňali požiadavku zdravotnej bezchybnosti. Zásady týkajúce sa manipulácie a uchovávania tepelne spracovaných pokrmov je nutné zapracovať do plánu správnej
výrobnej praxe.
V prípade realizovania individuálneho donášania stravy
do zariadenia spoločného stravovania pre deti a mládež
musí byť doložené vyjadrenie praktického lekára pre deti
a dorast, že dieťa vzhľadom na svoj zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Spôsob uskladnenia, manipulácie a podávania donesenej stravy musí byť zapracovaný
do prevádzkového poriadku zariadenia (viď vyššie). Takto
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upravený prevádzkový poriadok musí byť schválený regionálnym úradom verejného zdravotníctva (§ 10 ods. 4 písm.
a/ zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
Doplňujúce otázky:
Čo to bude pre jedálne znamenať, sú bežne vybavené zariadeniami, aby mohli skladovať obedáre s jedlami?
Strava by mala byť donášaná v nádobách s vekom, najlepšie
v takých, ktoré sú vhodné aj do mikrovlnej rúry. Po donesení sa uloží v chladničke a vyberie sa až tesne pred zohrievaním. Uložená v chladničke by mala byť vo vyhradenom
priestore (napr. polička). Manipulovať s ňou treba tak, aby
neprišla do kontaktu s pokrmami pripravovanými v stravovacom zariadení.
Akú budú mať kuchárky záruku, že tie jedlá, ktoré im rodič
pre dieťa dovezie, sú nezávadné a že sa takýmto dovezeným
jedlom nemôže rozšíriť v škôlke/škole nejaká choroba?
Rodičia by mali byť poučení vo veci prípravy a manipulácie so stravou a potvrdiť poučenie svojím podpisom. Zodpovednosť je na rodičoch. V prípade, že po konzumácii
diétnej stravy bude mať zdravotné problémy iba dieťa, pre
ktoré bola strava pripravená, je logické, že príčinou vzniku
problémov bola táto strava.

...dokončenie zo strany 7
Diskuse:
Nepoznaný pacient stojí zdravotnictví více ze dvou důvodů. Prvním je vysoká spotřeba péče pro netypické příznaky.
Rozdíl spotřeby péče, obecně pro všechny formy CS před
a po poznání diagnosy je 7800 KČ na pacienta a rok a 21000
KČ na pacienta rok. Kvalitativně na jednotlivé věkové skupiny pak v analyse dominují lidé produktivního věk. Bylo
by jistě velmi zajímavé kolik stojí i jejich pracovní neschopnost ze sociálního pojištění. Z vyšetření povětšinou dominují levná, ale opakovaně používaná (krevní obraz, jaterní
testy, ukazatele zánětu) ale i méně ale nepřiměřeně často
opakovaná (rentgenová vyšetření a fibroskopie), ze specializovaných hlavně psycholog. Zajímavým ukazatelem bude
jistě i připravovaná analysa, kolik pacienti zaplatí ze svého
za alternativní metody.
Samostatný rozbor, zatím nebyl zpracován, si zasluhuje
i zjištění incidence CS u neplodných párů a pacientů s následnou analysou finanční náročnosti.
Dalším zajímavým ukazatelem bude rozbor zdravotních
statistik povinných hlášení, bohužel jen hospitalizací.
Předběžně jsme provedli sondu hlavně u diagnos kde je
prokazatelný výskyt CS nad 20% (dle Fasanovy multicentrická studie, USA 2002-2004). Například za hospitalizace
pro bolest břicha, bez rozdílu věku, v ČR v roce 2002 bylo
nemocnicím uhrazeno cca 200.mil KČ, za anémii cca 90
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Ak by príčiny problémov súviseli s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania, problémy by mali aj ostatní
stravníci.
Donášanie stravy pre dieťa so zdravotnými problémami,
pokiaľ s ňou bude manipulované podľa platných predpisov a zásad, neznamená ohrozenie zdravia ostatných detí
– stravníkov.
Kto by bol v takom prípade braný na zodpovednosť - kuchárka, ako človek, podajúci dieťaťu obed, hoci mu ho pripravila mama a ona ho len vydala, alebo rodič?
Odpoveď vyplýva v podstate z vyššie uvedeného. Všeobecne nemožno na túto otázku odpovedať. Všetko závisí
od vyšetrovania okolností vedúcich k vzniku ochorenia
v konkrétnom stravovacom zariadení.

Odpovedala:
MUDr. Jana Nováková, PhD.
Úrad verejného zdravotníctva SR
Zdroj: Spravodaj SSC, Piešťany

mil KČ. Počet dalších diagnos se stejným výskytem CS je
kolem 25. Tedy velmi hrubým odhadem bylo neoprávněně spotřebováno, a to jen na minimální odhad, tj. 20%
nemocných, u těchto diagnos v roce 2002 v ČR odhadem
kolem 1 miliardy KČ.
Přitom analysy tohoto druhu jsou metodicky volně dostupné, a podrobněji, všem zdravotním pojišťovnám. A souběžně plně splňují kritéria preventivního programu.
Závěr:
Vypracovali jsme kombinovanou metodiku vyhodnocení spotřeby zdravotní péče u nepoznaných pacientů s CS.
Analysou osobních dat udaných pacienty, objektivně ověřených zdravotními záznamy. Retrospektivně zhodnoceny.
Použili jsme příznakové skóre kde se riziko procentuelní
chyby pohybuje kolem 2-5%. Vycházeje z Národního konsensu NIH USA platného od roku 2006. Z něj jsme použili
příznaky které se u CS vyskytují u více než 20% pacientů.
Navrhli jsme i metodiku použitelnou pro oprávněné preventivní programy CS možné u zdravotních pojišťoven.
Logicky předpokládáme že takto ušetřené prostředky mohou být použity nejen pro dokončení selektivního screeningu CS v ČR a SR, ale i, k minimálně částečnému, hrazení
jediného kauzálního léku pro CS. Tedy bezlepkové diety.
V metodikách dále pokračujeme a jsme je schopni předat
k dalšímu použití. Souběžně s tímto postupem se ucházíme i o grand Evropské unie v roce 2006.
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STRAVOVANIE >> Zdravá strava

Zdravá strava = zdravý život
Ľudský organizmus je často tak
preplnený toxickými látkami, že má
čo robiť, aby ich vládal vylučovať.
Z nevedomosti svoj organizmus
naďalej zahlcujeme takýmito splodinami, a pritom sa čudujeme, že
nám je zle, sme unavení, v našom
tele vznikajú vredy, ekzémy, zápaly... Aj konzumácia potraviny každodennej spotreby môže spôsobiť
nepríjemné symptómy, v niektorých prípadoch dokonca vážne
ochorenie.
Niekedy postačí zmeniť stravovacie
návyky a zdravotné ťažkosti odídu,
tak ako prišli.
Takýmto spôsobom sa vraj dá
odstrániť 60-80 % zdravotných
problémov. Inokedy však napriek
vynaloženému úsiliu problémy nemizmú. Čo robiť v takej situácii?
Určite sa začať problémom vážne
zaoberať a vzdelávať sa. Veľmi významné miesto tu má osveta. Vedci
sa už desaťročia venujú štúdiu znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, v pitnej vode,
v našich potravinách a v pôde. Objavujú sa novšie a novšie poznatky,
ktoré by médiá a reklama mali pravidelne sprístupňovať verejnosti.
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V dňoch 24.-26. septembra tohto roku
sa v prekrásnom prostredí Vysokých
Tatier v hoteli Panoráma na Štrbskom
plese konala XXI.vedecká konferencia, ktorej nosnou témou boli „Cudzorodé látky v požívatinách“.
Nebolo to hocijaké stretnutie: prednášateľmi boli významní vedci, odborníci v oblasti
potravinárstva,
zahraniční hostia, ktorí nám počas
troch dní naplnených množstvom
zaujímavých príspevkov sprístupnili
aktuálne informácie a najnovšie výsledky ich výskumov.
Často si neuvedomujeme, že napr. domáci chov hydiny nám nie vždy zaručí
zdravé produkty. Jeho výsledky môžu
byť ovplyvnené napr. neďalekou skládkou odpadu. V súčasnosti čoraz viac
zaraďujeme do jedálneho lístka šaláty
a šťavy zo surovej zeleniny a ovocia.
Majme však na pamäti, že aj tie môžu
byť potenciálnym nosičom toxického
patulínu vznikajúcom pri nedostatočnom skladovaní a opracovaní. Taktiež
nie všetky lákavo vyzerajúce trvanlivé výrobky nám urobia dobrú službu. Konzervačné látky potravín síce
uchovajú ich trvanlivosť, ich častým
príjmom si však môžeme organizmus zaniesť toxínmi. A možno ne-

dokážeme stále odolať hranolčekom,
smaženým, grilovaným či údeným
pokrmom. Práve takouto prípravou
však často vzniká kontaminácia potravín benzo(a)pyrénom. Mnohé z týchto toxických látok majú v sebe veľmi
nebezpečný neurotoxický a karcinogénny efekt. Cudzorodé látky v potravinách vznikajú kontamináciou pôdy,
nesprávnou prípravou, ba dokonca aj
obalovými materiálmi či predmetmi
bežného použitia.
Myslím, že je dobré vedieť o látkach
znečisťujúcich organizmus. Keď si
uvedomujeme, že sme vystavení tisíckam rôznych toxických a chemických
látok, ktoré vdychujeme vzduchom,
alebo prijímame do nášho organizmu
jedlom, keď vieme, ktoré toxické látky
nám hrozia z pôdy, už to je prvý krok
k tomu , ako môžeme ozdraviť svoj organizmus.
Je načase venovať zvýšenú pozornosť
problému cudzorodých látok v našich
potravinách a aj sami vo vlastných
domácnostiach aktívne pristupovať
k eliminácii ich vplyvu na náš organizmus.
Mgr. Daniela Rajniaková

CELIAKIA

RECEPTY
Šľahačkové rezy so želatínou

Šamróly
Potrebujeme:
25 ks plechových trubičiek, 300 g bezlepkovej múky Promix-Uni, 250 g stuženého tuku (Palmatín, Hera), 300 g práškového cukru, 5 vajec, 1 vanilínový cukor, 8 PL zakysanky
(môže byť cmar, acidko), citrónová šťava, soľ.
Postup:
Do nádoby si pripravíme bezlepkovú múku, tuk, (nie roztopený), zakysanku, 2 žĺtky, ½ čajové lyžičky (ČL) soli a všetko
ručne spracujeme na tuhé cesto, ktoré vložíme do mikroténového vrecúška a necháme odstáť 10 až 12 hodín v chladničke.
Na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 4 až
5 mm a pokrájame na štvorce, ktoré budeme nakrúcať na
tukom potreté trubičky. Rozmer štvorca určíme podľa jej
dĺžky.
Potom vymastíme plech na pečenie a poukladáme naň stočené šamróly. Nakoniec ešte potrieme rozšľahaným vajcom
a pečieme vo vopred vyhriatej rúre na 180 C cca. 25 minút.
Upečené šamróly necháme mierne vychladnúť a opatrne ich
stiahneme (zosunieme ) z trubičky. Obidva konce potom
naplníme pomocou cukrárskeho vrecka pripravenou bielkovou plnkou alebo šľahačkou.
Príprava plnky:
Nad parou vyšľaháme 4 bielky s 300g práškového cukru.
Pred dokončením pridáme ešte 1PL octu alebo citrónovej
šťavy a premiešame. Nakoniec posypeme práškovým cukrom s vanilkou.

Potrebujeme:
200g bezlepkovej múky Promix-Uni, 200g práškového
cukru, 150g kryštálového cukru, 9 vajec 2 šľahačky( 2 dcl),
1 dcl oleja, ½ vrecúška prášku do pečiva Dr. Oetker, 1 vrecúško potravinárskej želatíny (20g), 1 vanilínový cukor,
1 dcl jahodovej šťavy, jahodový džem na potretie cesta,
3,5 dcl mlieka.
Postup:
V nádobe vymiešame ručným šľahačom 6 žĺtkov s práškovým cukrom, postupne pridáme 1 dcl vody, 1 dcl oleja,
bezlepkovú múku s práškom do pečiva a pridáme vyšľahaný sneh. Cesto vylejeme na tukom vymastený a Solamylom
posypaný plech. Pečieme pri teplote 180 C asi 35 minút
a necháme vychladnúť.
Príprava želatíny:
Do hrnčeka s 3 dcl vsypeme celé vrecúško želatíny a necháme postáť. Medzitým si pripravíme plnku.
Príprava plnky
V hrnčeku si uvaríme 3,5 dcl mlieka, 3 žĺtky, 1 vanilku,
150g kryštálového cukru, za stáleho miešania privedieme
do varu a necháme vrieť asi 3-4 minúty. Po vychladnutí
vmiešame obidve vyšľahané šľahačky a premiešame. Súčasne však prihrejeme a znovu roztopíme želatínu, odoberieme z nej 2 dcl a postupne vmiešame do šľahačkovo-mliečnej
plnky.
Na záver cesto pokropíme jahodovou šťavou, natrieme
jahodovým džemom a polejeme šľahačkovo-želatínovou
plnkou, ktorú sme si pripravili. Po vychladnutí rezy dozdobíme zostávajúcou časťou želatíny, ktorú mierne prihrejeme a prifarbíme potravinárskym farbivom.

Recepty pre bezlepkovú dietu pripravila:
Miriam Sondorová

RECEPTY.CELIAKIA.SK >> Nový portál o bezlepkovom varení
Za prvé 3 mesiace od svojho vzniku

už viac ako 200
bezlepkových receptov
Internetová stránka recepty.celiakia.sk je
súčasťou portálu www.celiakia.sk
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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

Keď nášmu prvorodenému synovi Jankovi zistili celiakiu, na
chvíľu sa mi zrútil celý svet. Mal len 9 mesiacov a pred sebou
celoživotnú bezlepkovú diétu. Bola tam iskierka nádeje, ktorú
nám dala gastroenterologička. Ak sa totiž u dieťaťa mladšieho
ako 2 roky stanoví diagnóza celiakia, nemusí ísť o konečnú diagnózu. Čakala nás lepková záťaž a biopsia v 2-3 rokoch jeho
života.
Môj manžel je vedecký pracovník a Janíčko mal len
niečo vyše roka, keď sme sa odsťahovali do Švédska. Môj manžel dostal prácu na univerzite v Linköpingu – asi 200 km južne
od Štokholmu. Už pri odchode zo Slovenska som vedela, že vo
Švédsku je veľa celiatikov – krajina je na poprednom mieste vo
výskyte celiatikov na počet obyvateľov v Európe. Hneď po príchode som kontaktovala najbližšie zdravotné stredisko a získala
kontakt na gastroenterológa v nemocnici. Bola som milo prekvapená, že takmer každý hovoril po anglicky, takže sme sa všade dorozumeli. V každých, aj tých najmenších potravinách, bolo
možné nakúpiť aspoň základné bezlepkové potraviny a úroveň
vzdelania predavačov bola na veľmi vysokej úrovni, takže nám
vedeli všade poradiť ohľadom bezlepkových potravín pre nášho
Janíčka.
Keď sme odchádzali zo Slovenska, existovala len jedna
dotovaná predajňa bezlepkových potravín pre celé Slovensko,
a to v Bratislave. Mali sme to šťastie, že sme tam vtedy žili, a tak
sme si nemuseli dávať potraviny posielať, ale nakúpiť ich priamo
v predajni.
Švédsko bolo preto pre nás rajom na zemi pre celiatikov. V takmer každej reštaurácii bolo bezlepkové a bezlaktózové
menu, v McDonalde bolo možné kúpiť bezlepkový hamburger,
v škôlkach a školách nebol problém prestravovať deti s rôznymi
alergiami. V dnešných časoch sú stále západné krajiny v mnohom, čo sa týka potravinových alergií a alergií celkovo, ďaleko pred nami. Som však rada, že sa diagnostika celiakie, škála
bezlepkových potravín, ich dostupnosť a aj informovanosť verejnosti viditeľne zlepšili odkedy bola nášmu Janíčkovi diagnostikovaná celiakia v roku 2000.
Janíčko absolvoval vo Švédsku dve biopsie – tá prvá
bola kontrolná, počas trvania bezlepkovej diéty. Tá druhá nasledovala po niekoľkomesačnej záťaži lepkom, kedy mu bola
stanovená konečná diagnóza. Prístup zdravotného personálu
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v nemocniciach a lekárov sa len ťažko porovnáva so Slovenskom. Pri Janíčkovi sme mohli byť počas zákroku, bolo nám
dovolené nahliadnuť do mikroskopu na vzorku odobratú z jeho
tenkého čreva a lekár vykonávajúci biopsiu nám dopodrobna
vysvetlil každý krok zákroku.
Keď začal Janíčko chodiť do riadnej škôlky, kuchárka
pre neho varila zvlášť. Kuchárka však varila nielen bezlepkovú
stravu pre nášho Janka, ale aj iných potravinových alergikov
v škôlke. Okrem toho Švédi sa snažia vyjsť v ústrety ľuďom aj
keď ide o vegetariánov či niektoré národnostné alebo náboženské menšiny. Kuchárky a kuchári chodia na pravidelné “preškoľovania”, aby dokázali plniť špeciálne požiadavky stravníkov.
Vo Švédsku sa nám narodil druhý syn, Samko, ktorý
zatiaľ nie je celiatikom. Mal asi rok, keď sme sa odsťahovali po
4,5 roku zo Švédska do Veľkej Británie. Môj manžel nastúpil na
univerzitu v Oxforde, kde stále pracuje. Ja a naše detí sme sa
vrátili na Slovensko v decembri 2007.
Vo Veľkej Británii existuje niekoľko výrobcov a dovozcov bezlepkových potravín, takže ich škála na trhu bola
skutočne rozmanitá a široká. Navštívili sme jeden “workshop”
s prezentáciou a ochutnávkou bezlepkových produktov, kde
boli aj prednášky lekárov a celiatici sa mohli stať členmi celiatických združení, ak o to mali záujem. Poštou sme dostávali
časopisy a informácie o nových poznatkoch a akciách. V rámci
jednotlivých lordstiev existujú lokálne združenia celiatikov, ktoré nezávisle informujú svojich členov o akciách organizovaných
v ich bezprostrednom okolí. Takto sme získali aj zoznam reštaurácií, kde bolo možné objednať si bezlepkové menu. Personál
na Slovensku pracujúci v gastronómii má minimálne, ba často
žiadne vedomosti o celiakii a iných potravinových alergiách.
Veľkou pomocou pri nakupovaní potravín bola malá príručka
so zoznamom všetkých bezlepkových produktov, ktorú sme
získali prostredníctvom členstva v združení celiatikov Veľkej
Británie. Tie boli v prvej polovici knižky zoradené podľa výrobcov a v druhej podľa jednotlivých supermarketov, nakoľko pod
svojím logom predávali vlastné bezlepkové potraviny. Zoznam
bezlepkových produktov sa v tejto príručke každý mesiac aktualizuje na internetovej stránke celiatického združenia. Nakoľko
sa v nej nachádzajú potraviny aj zahraničných výrobcov, využívam ju aj tu na Slovensku.
Na prelome rokov 2005/2006 vstúpil vo Veľkej Británii
do platnosti zákon o povinnosti výrobcov uvádzať 12 najviac
sa vyskytujúcich alergentov v potravinách. Boli tam ešte značné medzery, nakoľko zákon platil aj pre dovážané potraviny
a mnoho výrobcov používalo staré obaly bez vyznačenia informácií pre alergikov. Supermarkety však reagovali dosť promptne čo sa týka produktov predávaných pod ich vlastným logom,
a tak bolo pre mňa skutočne jednoduché nakupovať pre syna
napr. v Tescu či Sainsburys. Myslím, že schválenie podobného
zákona na Slovensku, či celej EU by značne zjednodušili život
celiatikom a iným potravinovým alergikom.
Janíčko začal chodiť od začiatku tohto roku do prvej
triedy a nakoľko som ešte na materskej dovolenke, nestravoval
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sa od začiatku v školskej jedálni. Tento školský rok je druhák, začal chodiť
na obedy v škole a do družiny. Som rada, že je možnosť prestravovať ho
v školskej jedálni, aj keď sú s tým spojené určité problémy.
Finančná ťarcha pre domáci rozpočet na Slovensku, ak je v rodine
celiatik, je dosť veľká. Vo Švédsku sme za nízky poplatok mohli dostávať
neobmedzený počet základných bezlepkových produktov a vo Veľkej Británii dokonca dieťa do 16 rokov dostáva tieto potraviny na recept úplne bez
poplatku. V oboch krajinách po dovŕšení 16 rokov dopláca na časť cien potravín zdravotná poisťovňa ako u nás, ale celiatici dostávajú ešte aj mesačný
finančný príspevok kvôli svojej alergii či intolerancii. V oboch krajinách,
v ktorých sme žili, mal celiatik väčšiu slobodu v rozhodovaní pri výbere
bezlepkových potravín. Celkovo môžem hodnotiť život celiatika vo Švédsku či Veľkej Británii ako jednoduchší kvôli väčšej dostupnosti hotových
bezlepkových pekárenských výrobkov a bezlepkových polotovarov.
Janíčkova gastroenterologička vo Veľkej Británii sa vyjadrila, že
ľudia s potravinovými alergiami by mali mať prístup k svojim špeciálnym
potravinám za rovnakú cenu ako zdravá populácia. Dávam jej za pravdu, aj
keď situácia je všade v Európe a zrejme aj vo svete iná. Potravinoví alergici
sú vo väčšej či menšej miere diskriminovaní kvôli svojim zvýšeným stravovacím požiadavkám.
Na záver by som sa snáď ešte vrátila k spomenutému prístupu
lekárov a zdravotného personálu k pacientovi. Zdravotníctvo sa pasuje
s nedostatkom financií asi v každej krajine, ale je neskutočný rozdiel ako
pristupujú lekári k svojim pacientom v západnej Európe a u nás doma. Po
vyše 5 rokoch strávených v zahraničí badám určitý posun k lepšiemu, čo
sa týka lekárskej starostlivosti, ale stále tu chýba jedno – ľudskejší prístup
a viac pochopenia zo strany lekárov a zdravotného personálu. Mala som
pocit, že lekári na západe sa snažia čo najviac poučiť od svojich pacientov
o ich chorobách či alergiách a berú viac na vedomie aj ich vlastné pozorovania o ich zdravotnom stave. Verím, že táto situácia bude o ďalších 5 rokov
aj na Slovensku lepšia.
Andrea Tkáčová
P.S. Článok sa mi veľmi páčil. Je tam veľa podnetných myšlienok aj pre prácu spolkov celiakie na Slovensku i podnetov pre našu prácu i prácu lekárov.
Priznám sa, že v závere sa mi ťažko prijímala kritika na stranu lekárov, lebo
aj z vlastnej skúsenosti viem, v akých podmienkach musím ja i moji kolegovia pracovať a že zďaleka nemám taký časový priestor na moju prácu,
ako by som potrebovala... o iných podmienkach ani nehovorím. Prijímam
tento názor ako určitú výzvu aj pre moju prácu a veľmi zaň ďakujem.
MUDr. Jana Virčíková,
Detská gastroenterologická ambulancia Nemocnica Poprad
V budúcom čísle nájdete:
- Štúdiom bližšie k potravinám
- Združená škola potravinárska
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
- Stravovanie pracujúcich celiatikov
- Aktivity OZC do konca roka – Celiakia a potraviny, Mikuláš
- Poďme zmeniť pohľad na celiakiu
- A ďalšie zaujímavé články a informácie...
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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)
OZ CELIASTRED
združuje celiatikov z Banskej Bystrice a okolia
0903 178 676, 0908 964 850
048/414 1238 prac. dni 10.00 - 17.00
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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KEĎ JE CHLIEB EŠTE
CHUTNEJŠÍ

Je to rozmanitosť chleba, ktorá jeho každodenný pôžitok mení na neo-

jeho rozmanitosť dáva pôžitku nový rozmer. Stavte aj Vy na kompeten-

byčajný pôžitok. My, z firmy Schär, sme si toho vedomí. Požiadavku o

tnosť odborníka na chlieb. Z jeho skúseností, získavaných po desaťro-

väčšiu pestrosť uspokojujeme sortimentom bezlepkového chleba, kde

čia, si každý deň môžete odkrojiť nový krajec. Dobrú chuť!

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

