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EDITORIÁL
Keď sme pred štyrmi rokmi pripravovali prvé číslo nášho časopisu boli sme plní nervózneho očakávania: ako ho prijmete? Veľmi povzbudzujúce
bolo množstvo kvalitných príspevkov od lekárov
– gastroenterológov. Ich ochota napísať článok pre
náš rozbiehajúci sa časopis nám dávala pocit nádeje, že to bude fajn. Vaše odozvy boli príjemným
prekvapením. Nápad a jeho realizácia snáď teda
neboli márne.
Snažíme sa prinášať informácie a pohľady na náš
spoločný problém z čo najširšieho uhla pohľadu.
Preto priestor na vyjadrenie majú nie len odborníci. Do nášho - vášho časopisu neodmysliteľne patria aj vaše odozvy a príspevky o vašich skúsenostiach, bezlepkáčskych
začiatkoch a bojoch, neistotách…
Najmä tí, ktorým celiakiu diagnostikovali vo vyššom veku, si dobre pamätajú aká tŕnistá to bola cesta. Koľko nedorozumení a nesprávnych nasmerovaní v liečbe zažili, kým
bola odhalená pravá príčina ich problémov. A ako zázračne „zafungovala“ bezlepková
diéta. Je fajn, že dnes už čím viac lekárov a odborníkov z príbuzných - doplňujúcich
odborov nepodceňujú aj na pohľad bezvýznamné signály tela, ako hľadajú príčiny problému v oveľa širších súvislostiach ako si to pamätáme spred dvadsiatich – tridsiatich
rokov, ale aj v ešte relatívne nedávnej minulosti. Tu stonásobne platí, že všetko záleží od
človeka, od jeho prístupu a ochoty venovať druhému dostatok času a nepodceňovať jeho
„pán doktor, tak akosi čudne sa cítim“, alebo „mám pocit rozhrkaného budíka v bruchu“.
Pričom vyšetrenia klasickou metódou ukazujú, že by mal byť zdravý ako buk.
V čísle 2/2007 sme uverejnili skúsenosti s vyšetrením metódou EAV. A tiež s výsledkami,
ktoré sa práve vďaka tejto metóde podarilo dosiahnuť. Dovolím si zacitovať z jednej
z reakcií: „Čo robí táto metóda v serióznom časopise? Ako mohla prejsť cez redakčnú
radu troch doktorov? Táto metóda patrí k alternatívnej medicíne. Spochybňuje klasickú
medicínu!...“
Nie, nikto z nás – laikov v redakčnej rade si nedovolí spochybňovať klasickú medicínu.
Napokon vysoká úroveň článkov od odborníkov – lekárov o tom určite svedčí. Ale nevidím dôvod podceňovať výsledky alternatívnych postupov. Kladných výsledkov je určite v
okolí každého z nás veľa. A možno ste si to mnohí vyskúšali aj sami na sebe.
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Veríme, že články odborníkov, ktoré ste našli v tohoročných číslach, budú pre vás užitočné a obohacujúce. A tiež, že o svojich skúsenostiach budete písať aj naďalej.
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Tešíme sa tiež na ďalšie správy práve o tom vašom združení. Postupne predstavíme všetky, ktoré na Slovensku usilovne pracujú v prospech nás, celiatikov aj našich rodinných
príslušníkov.
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NOVINKY V ZOZNAME DIETETICKÝCH POTRAVÍN

MUDr. Adam Hlôška
riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej
politiky
Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
tajomníčka kategorizačnej komisie pre dietetické
potraviny

Milí čitatelia,
blíži sa čas, keď sa rok s rokom míňa. Čas, keď ľudia bilancujú svoje skutky, obdarúvajú sa darčekmi, peknými prianiami
a zároveň si robia plány na nadchádzajúci rok.
Odbor kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa z dôvodu zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov aj v roku 2008 snažil svojimi rozhodnutiami zabezpečiť pre
bezlepkové dietetické potraviny svoje stabilné miesto v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia (ďalej len „Zoznam“ ).
V roku 2008 do Zoznamu pribudlo 39 dietetických potravín, z ktorých 6 je indikovaných pre pacientov s biopticky dokázanou celiakiou a pre pacientov s potravinovou alergiou na pšenicu a pacientov trpiacich dermatitis herpetiformis. Od
1.januára 2008 bola možnosť preskripcie bezlepkových dietetických potravín rozšírená z gastroenterológa, internistu a
pediatra aj na dermatológa. Od 1.júla 2008, aj na základe podnetov pacientských organizácií, ktoré Vás pacientov trpiacich celiakiou združujú a zastupujú, boli rozhodnutím kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny upravené vekové
kategórie a prehodnotené množstvové limity pre jednotlivé skupiny bezlepkových dietetických potravín tak, aby bola
zohľadnená zvýšená nutričná potreba dospievajúcej skupiny pacientov.
Platná legislatíva v roku 2008 v preskripcii bezlepkových dietetických potravín umožňovala ich odber 4 x ročne v množstve na tri mesiace, či už u odborného alebo všeobecného lekára, čo v konečnom dôsledku prinieslo pozitíva z hľadiska
pravidelnej kontroly zdravotného stavu pacienta a zohľadnenia jeho individuálnych potrieb.
Dovoľte vyjadriť presvedčenie, že zdravotná starostlivosť v oblasti zabezpečenia a prístupu pacienta k bezlepkovým dietetickým potravinám bola v roku 2008 na kvalitnej a požadovanej úrovni.
Inak tomu nebude ani v prichádzajúcom roku 2009, ktorý nám okrem novej meny euro prinesie iste aj rad nových, kvalitných a z medicínskeho hľadiska bezpečných dietetických potravín, ktoré zvýšia kvalitu života pacienta.
Záverom dovoľte, aby sme Vám úprimne popriali veľa zdravia, životnej energie zdolať všetky prekážky, ktoré život so
sebou prináša tak, aby ste boli spokojní sami so sebou a so spoločnosťou, ktorú tvoríte.

MUDr. Adam Hlôška
riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky

Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
tajomníčka kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
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DIETETICKÉ POTRAVINY >> Potraviny na recept

Množstvové
limity

% doplatku
pacienta

Doplatok
pacienta

Úhrada
zdravotnou
poisťovňou

Konečná
cena

023,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - základné

p.o.

107,

D0170

PROMIX-CH, zmes na prípravu bezlepkového chleba

1 x 1000 g

NVL

SK

4,06 EUR

3,20 EUR 0,86 EUR

21,1823 %

L2

108,

D0171

PROMIX-PK, zmes na bezlepkové pečivo

1 x 1000 g

NVL

SK

4,06 EUR

3,20 EUR 0,86 EUR

21,1823 %

L2

109,

D0256

Cícerová múka instantná

1 x 500 g

EXT

CZ

3,03 EUR

1,60 EUR 1,43 EUR

47,1947 %

L2

110,

D0189

BEZLEPKOVÝ CHLIEB tmavý

1 x 500 g

LAB

CZ

2,01 EUR

1,60 EUR 0,41 EUR

20,3980 %

L2

111,

D0188

BEZLEPKOVÝ CHLIEB mazanec

1 x 500 g

LAB

CZ

2,01 EUR

1,60 EUR 0,41 EUR

20,3980 %

L2

112,

D0190

BEZLEPKOVÝ CHLIEB svetlý

1 x 500 g

LAB

CZ

2,01 EUR

1,60 EUR 0,41 EUR

20,3980 %

L2
L2

Názov

Štát

Kód

Výrobca
lieku

Poradie

Doplnok

Zoznam bezlepkových potravín s účinnosťou od 1.1.2009. Zdroj www.health.gov.sk.

100

g

113,

D0272

Knedľa bezlepková v prášku

250 g

NVL

SK

1,33 EUR

0,80 EUR 0,53 EUR

39,8496 %

114,

D0298

Mix B - bezlepková zmes na prípravu chleba

1000 g

SCH

I

6,16 EUR

3,20 EUR 2,96 EUR

48,0519 %

L2

115,

D0335

Muffin bezlepkový v prášku

1 x 300 g

NVL

SK

2,08 EUR

0,96 EUR 1,12 EUR

53,8462 %

L2

1,92 EUR

0,96 EUR 0,96 EUR

50,0000 %

L2

116,

D0336

Bezlepkové zemiakové knedle

1 x 300 g

LAB

CZ

024,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, múky

p.o.

100

g

117,

D0172

PROMIX-UNI, univerzálna bezlepková múka

1 x 1000 g

NVL

SK

4,74 EUR

3,80 EUR 0,94 EUR

19,8312 %

L2

118,

D0173

PROMIX-T, univerzálna bezlepková múka tmavá

1 x 1000 g

NVL

SK

4,74 EUR

3,80 EUR 0,94 EUR

19,8312 %

L2

119,

D0194

PROMIX-FORTE, silná bezlepková múka

1 x 1000 g

NVL

SK

5,80 EUR

3,80 EUR 2,00 EUR

34,4828 %

L2

D0337

PROMIX-UNI komfort - univerzálna bezlepková zmes pre automatické
pečenie

1 x 400 g

NVL

SK

2,33 EUR

1,52 EUR 0,81 EUR

34,7639 %

L2

MTM

AT

3,90 EUR

3,80 EUR 0,10 EUR

2,5641 %

L2

100

g

120,
121,

D0386

Bezlepková sypká zmes Mantler bez laktózy

1 x 1000 g

025,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné

p.o.

122,

D0175

KRUPICA bezlepková

1 x 500 g

NVL

SK

3,78 EUR

2,05 EUR 1,73 EUR

45,7672 %

L3

123,

D0254

Strúhanka bezlepková pečivová

1 x 350 g

NVL

SK

3,04 EUR

1,43 EUR 1,61 EUR

52,9605 %

L3

026,

DP01J

Bezlepkové potraviny - chlieb, pečivo

p.o.

100

g

124,

D0185

Chlieb bezlepkový svetlý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

3,48 EUR

1,96 EUR 1,52 EUR

43,6782 %

L2

125,

D0251

Chlieb bezlepkový tmavý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

3,48 EUR

1,96 EUR 1,52 EUR

43,6782 %

L2

126,

D0290

Pan Carré - bezlepkový biely chlieb

400 g

SCH

I

4,51 EUR

2,18 EUR 2,33 EUR

51,6630 %

L2

127,

D0291

Rustico - bezlepkový plnozrnný chlieb

400 g

SCH

I

4,95 EUR

2,18 EUR 2,77 EUR

55,9596 %

L2

128,

D0292

Panini - bezlepkové biele žemle

200 g

SCH

I

3,06 EUR

1,09 EUR 1,97 EUR

64,3791 %

L2

129,

D0293

Bon Matin - bezlepkové sladké žemle

200 g

SCH

I

3,55 EUR

1,09 EUR 2,46 EUR

69,2958 %

L2

027,

DP01J

Bezlepkové potraviny - cestoviny

p.o.

130,

D0180

PROCEL - bezlepkové cestoviny

1 x 250 g

NVL

SK

2,47 EUR

1,36 EUR 1,11 EUR

44,9393 %

L4

131,

D0294

Spaghetti - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

5,10 EUR

2,72 EUR 2,38 EUR

46,6667 %

L4

132,

D0295

Fusilli - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

5,10 EUR

2,72 EUR 2,38 EUR

46,6667 %

L4

028,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

133,

D0296

Quadritos - bezlepkové kakaové oblátky

40 g

SCH

I

1,56 EUR

0,16 EUR 1,40 EUR

89,7436 %

L5

134,

D0297

Salinis - bezlepkové praclíky

60 g

SCH

I

1,63 EUR

0,24 EUR 1,39 EUR

85,2761 %

L5

135,

D0338

Bezlepkové tyčinky s pohánkou (extrudovaný výrobok)

1 x 85 g

NVL

SK

1,98 EUR

0,34 EUR 1,64 EUR

82,8283 %

L5

136,

D0339

Hviezdičky bezlepkové kakaové (extrudovaný výrobok)

1 x 100 g

NVL

SK

1,45 EUR

0,40 EUR 1,05 EUR

72,4138 %

L5

029,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

137,

D0252

Limky - diétne keksy vanilkové máčané (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

2,26 EUR

0,55 EUR 1,71 EUR

75,6637 %

L5

138,

D0253

Limky - diétne keksy kakaové plnené (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

2,26 EUR

0,55 EUR 1,71 EUR

75,6637 %

L5

NVL

SK

2,61 EUR

0,73 EUR 1,88 EUR

72,0307 %

L5
L5

139,

D0340

MUESLI bezlepkové granulované

1 x 200 g

030,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

140,

D0299

Bezlepkové sušienky

350 g

LAB

CZ

1,68 EUR

1,16 EUR 0,52 EUR

30,9524 %

141,

D0289

Bezgluténové müsli

375 g

SCH

I

5,85 EUR

1,24 EUR 4,61 EUR

78,8034 %

L5

142,

D0271

Linia natural

375 g

ONS

CZ

3,25 EUR

1,24 EUR 2,01 EUR

61,8462 %

L5

Skratka

Množstevné limity pre bezlepkové potraviny platné od 1.1.2009
Kód a názov skupiny

Do 5 rokov

Od 5 do 10 rokov

Od 10 do 15 rokov

Nad 15 rokov

L2

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

5 kg *

6 kg *

8 kg *

10 kg *

L3

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne (krupica)

1 kg

1 kg

1 kg

½ kg

L4

DP01J Bezlepkové potraviny (cestoviny)

1 kg

2 kg

2 kg

2 kg

L5

DP01J Bezlepkové potraviny - doplnkové

10 ks

10 ks

10 ks

6 ks

Množstvo
/mesiac

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 10 ks (resp. 6 ks), nie z každého 10 ks. Ostatné vyššie nemenované
potraviny z platného zoznamu bezlepkových potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia (napr. strúhanka, knedľa atď.) nie sú množstvom limitované.
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ODBORNÝ ČLÁNOK >>
VYUŽITÍ ULTRAZVUKU U PACIENTŮ S CELIAKIÍ
jedinců. Gliadin zde zřejmě působí jako antigen, který s
protilátkami vytváří imunitní komplexy ve střevní sliznici,
a tak dochází k jejímu poškození s různým stupněm atrofie
sliznice, klků. Pro genetickou predispozici k tomuto onemocnění svědčí vysoká incidence znaků v HLA systému,
vyšší výskyt nemocných u příbuzných I. stupně a vysoká
konkordance u monozygotních dvojčat.

Souhrn
Celiakální sprue je celoživotní autoimunitní onemocnění s
genetickou vazbou. Jeho incidence, související s dlouhodobými dietními návyky, v posledních letech výrazně stoupá.
Cílem sdělení je seznámit širokou, tedy i laickou veřejnost,
s možnostmi zobrazovacích metod, zvláště pak ultrazvuku,
v diagnostice a sledování pacientů s celiakií.
Úvod
Celiakie je postižení tenkého střeva vyvoláné intolerancí na
gliadinovou frakci glutenu u geneticky predisponovaných

Celiakie v dětském věku, díky prodloužené době kojení,
bývá diagnostikována obvykle až v prvním nebo druhém
roce života. V dospělosti se celiakie nejčastěji manifestuje
mezi 30. - 40. rokem. V současné době však velká skupina
pacientů uniká diagnostice pro necharakteristické příznaky.
Celiakie se projevuje různými střevními i mimostřevními obtížemi. Zažívací, střevní obtíže se projevují malabsorpčním syndromem, tedy poruchou vstřebávání živin ve
střevě. Symptomy mohou být velmi variabilně rozvinuty.
Existují nemocní, kteří při pozitivní biopsii ze střeva nemají prakticky žádné obtíže.
Podle klinických projevů, protilátek, enterobiopsie a i ultrazvukového obrazu, lze odlišit různé fáze onemocnění

Šampióni v domácom
pečení chleba

Moulinex Home Bread XXL
Baguette

Moulinex Home Bread XXL
Úplne automatické pečenie,
jednoduchým vložením ingrediencií
a zvolením príslušného programu
Elektronické nastavenie 14 programov
(vrátane bezlepkového)
Výber z troch intenzít prepečenia kôrky
Kapacita 750, 1000 a 1500 g
Oneskorený štart (časovač)
na 13 hodín

CELIAKIA

Úplne automatické pečenie,
jednoduchým vložením ingrediencií
a zvolením príslušného programu
Pečenie bagiet a rožkov
Elektronické nastavenie 14 programov
(vrátane bezlepkového)
Výber z troch intenzít prepečenia kôrky
Kapacita 750, 1000 a 1500 g
Oneskorený štart (časovač)
na 13 hodín
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VYUŽITÍ ULTRAZVUKU U PACIENTŮ S CELIAKIÍ
- aktivní, tichá, latentní a potenciální. Klasická celiakie
má typické symptomy - zapáchající průjmovité stolice
(s nestrávenými zbytky potravy), celkovou slabost, neprospívání, malý vzrůst, prominující břicho, otoky při
hypoproteinemii. S touto formou se setkáváme častěji
u malých dětí a zde bývá diagnostika poměrně snadná.
U dospělých však jednoznačně převažují formy ostatní,
tedy většinou s nespecifickými střevními obtížemi a s
vyšším podílem mimostřevních příznaků. I z těchto důvodů je u těchto pacientů diagnostika choroby od počátku obtíží po konečné stanovení diagnozy i mnoholetá.
Mezi mimostřevní příznaky patří: anémie při deficitu
hematopoetických faktorů ( železo, foláty, pyridoxin,
vitamin B12). U těžkých forem celiakie mohou být psychické poruchy (deprese) a neurologické poruchy (tetanie, svalová slabost). Metabolická osteopatie vzniká v
důsledku poruchy absorpce vápníku, vitaminu D a aminokyselin.
Častá je asociace celiakie s jinými autoimunitními chorobami. Současně pozorujeme diabetes mellitus 1. typu,
autoimunitní tyreoiditidu, revmatoidní artritidu, Sjogrenův syndrom, autoimunitní hepatitidy, IgA nefropatii,
Duhringovu herpetiformní dermatitidu aj. Předpokládaný je i častější výskyt celiakie u pacientů s Crohnovou
chorobou a ulcerosní kolitidou.
Možnosti vyšetřovacích metod tenkého střeva
Změny v rámci celiakie se vyznačují postižením tenkého
střeva - částečnou či subtotální atrofií klků. Metody, kterými zobrazujeme a posuzujeme tenké střevo, můžeme
rozdělit na endoskopické (enteroskopie) a zobrazovací
(radiologické). V dnešní době lze v indikovaných případech použít i tzv. videokapsli.
Enteroskopie, vzhledem k délce tenkého střeva (cca 5m)
není schopná standardně vyšetřit celé tenké střevo. Dostupnost, cena, náročnost výkonu, možné komplikace
jsou též určitým limitujícím faktorem pro masivní využití této metody.
Obecně zlatým standardem pro vyšetření tenkého střeva je rentgenové vyšetření tenkého střeva – enteroklýza.
Vyšetření umožňuje posoudit motilitu, sekreci střevní,
řasy, slizniční změny. U komplikovaných případů nám
slouží k posouzení změn CT vyšetření, které je dnes na
většině pracovišť relativně dobře dostupné. Obě výše
uvedené metody jsou však nevýhodné pro radiační zátěž
pacienta a určitý dyskomfort pacienta vzhledem k nutnosti zavádění sondy do tenkého střeva a aplikaci kontrastních látek.
Další metodou bez radiační zátěže je magnetická rezonance. Vzhledem k dostupnosti a ceně jde však o metodu zatím málo preferovanou. V budoucnu se zřejmě
stane pro vyšetření hlavně komplikací střevních postižení více využívanou.
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Ultrazvukové vyšetření tenkého střeva je dnes široce využívané v diagnostice postižení trávící trubice, především
u nemocných s Crohnovou chorobou i ulcerozní kolitidou. Sledování dynamiky procesu a opakované kontroly
přitom pacienta nepoškozují radiační zátěží, pacient nemusí být nijak k vyšetření připravován, nemusí být lačný.
Ultrazvuk je poměrně levné, rychlé a dnes již plně dostupné vyšetření.
Jako každá metoda, má i tato své limitace, k nimž patří
zejména habitus, tedy u obézních pacientů můžeme většinou posoudit pouze přední stěnu střevní (pro obsah plynu v lumen zejména tlustého střeva), obtížněji se vyšetřují
pacienti s atypickým průběhem střeva, kde je topografická orientace a lokalizace patologického úseku nesnadná.
Nevýhodou je nestandardizovaná obrazová dokumentace. Stran senzitivity a specificity se literární údaje zcela
neshodují, tyto někdy velké rozdíly lze odůvodnit rozdílnými zkušenostmi jednotlivých pracovišť.
V ultrazvukovém obraze můžeme na kličkách střevních
posoudit :
a) motilitu střevní ( zvýrazněnou či obleněnou peristaltiku, dysmotilitu, invaginace)
b) sekreci ( zvláště hypersekrece je nápadná)
c) stěnu střevní ( jednotlivé vrstvy – zesílení, echogenitu
- normální šíře stěny střevní je 2-3mm)
d) Kerkringovy řasy (počet, zesílení, průběh, uspořádání)
e) prokrvení stěny střevní
f) lumen střeva ( spasmus, stenózy, dilatace)
g) uzliny (počet, velikost, echogenitu, tvar, prokrvení,
ohraničení)
h) další změny v okolí střeva (zánětlivý pseudotumor, přítomnost abscesu a píštělí, volné tekutiny a další).
Tedy pokud přistoupíme na fakt, že střevo se dá vyšetřit
ultrazvukem a umožňuje posoudit jednotlivé, výše uvedené parametry, nic nám nebrání ve využití ultrazvuku u
pacientů s celiakií. Dnes již prakticky nikoho nepřekvapí
využití ultrazvuku v diagnostice zánětu slepého střeva,
diagnostice a sledování pacientů s Crohnovou chorobou. Při celiakii posuzujeme stejné struktury, tudíž jeho
uplatnění v praxi je zcela oprávněné.
Ultrazvukové vyšetření střev u pacientů s celiakální sprue
je prozatím nedoceněnou metodou, zejména se jeví vhodné pro rozpoznání časných a aktivních stadií choroby. Vyšetření ultrazvukem lze provádět opakovaně, nevyžaduje
zvláštní přípravu a nezatěžuje pacienta, lze tak porovnávat výsledky vyšetření před stanovením diagnosy a v době
prokázaní celiakie a následně také efektu nasazené bezlepkové diety.
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VYUŽITÍ ULTRAZVUKU U PACIENTŮ S CELIAKIÍ
Pro celiakii je typický obraz úbytku řas v orální části tenkého střeva (jejunum) – tzv. „kolonizace jejuna“ - vedoucí
někdy až k úplnému vyhlazení řas – atrofii (obr.1).
Naopak nadměrné je množství řas v aborální části tenkého střeva (ileum) – tzv. „jejunizace ilea“ (obr.2).

obr.1 – atrofie řas jejuna

obr.2 – zmnožení řas ilea

Velmi častý je obraz dysmotility, chaotické peristaltiky
tenkého střeva, vystupňované až do ultrazvukem velmi
dobře zachytitelných intermitentních invaginací (obr.3),
které jsou v klinickém obraze zodpovědné za kolikovité
bolesti břicha, lokalizované v okolí pupku. Dále je sledovatelná hypersekrece ve střevě, podmíněná špatnou
vstřebávací schopností střeva. Typická pro celiakii je přítomnost typicky zvětšených, ovoidních a hyperechogenních mezenteriálních uzlin (obr.4).

obr.3. – invaginace

obr.4. – zvětšené mesenteriální uzliny

Diskuse
Ultrazvukové vyšetření střev je tedy vzhledem ke své neinvazivnosti velice perspektivní metodou. V jednom sezení můžeme posoudit nejen střevo, ale i žlučník, žlučové
cesty, slinivku, játra atd., které mohou býti též zdrojem
obtíží pacienta.
V České, ale i Slovenské republice je velmi malá incidence
celiakální sprue, i když se kvalita zdravotnické péče zásadně neliší od okolních států.
Využití ultrazvuku v diagnostice zvláště zánětlivých postižení střev je dnes zcela běžné. Výsledky ultrasonografie
mohou být rozdílné, jelikož jde bohužel o metodu sub-
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jektivní. Naše pracoviště se ultrazvuku střev věnuje systematicky více než 15 let a z toho pramení naše zkušenosti
i výsledky. Vysokou senzitivitu a specificitu ultrazvukové-ho vyšetření pro diagnostiku celiakální sprue opatrně
uvádí i některé další publikace (1,2,3) a my jsme zahájili
před několika lety systematické sledování těchto nemocných. V současně době dokončujeme prospektivní studii,
která tyto naše publikované výsledky potvrzuje. Enterobiopsie ve screeningu má i svá úskalí. Jedná se o invazivní vyšetření, které někteří pacienti nechtějí podstoupit.
Problémem jsou také časté falešně negativní nálezy z různých příčin.
Na základě získaných zkušeností jsme dospěli k závěru, že
metoda kombinace dotazů na klinické příznaky pacienta
(Brno celiac scoring systém – BCSS ©) spolu s nálezy na
ultrazvuku střev, je silným screeningovým nástrojem v
rizikové skupině pacientů.
Zlatý standard diagnostiky celiakální sprue je sice enterobiopsie, ale výše uvedený postup umožňuje preselekci a
správné načasování enterobiopsie.
Závěr
Ve srovnání se zjištěnými parametry jako jsou protilátky a enterobiopsie vykazuje ultrazvuk střev překvapivě
vysokou prediktivní spolehlivost k rozpoznání časných
fází nemoci, zejména u tiché a potenciální formy. Typické změny na mesenteriálních uzlinách, motility střevní,
charakteru řas, jsou poměrně spolehlivým ukazatelem
aktivity choroby.
Dle dosavadních výsledků ve srovnání s enterobiopsií a
protilátkami je spojení ultrazvuku střev a anamnestických údajů pacienta (Brno celiac scoring systém – BCSS
©) téměř rovnocenné pro rozpoznání celiakie v aktivní
fázi a zdá se, že je stejně tak vhodné i pro stanovení ranných stadií choroby.
Naše výsledky přispívají k objasnění doposud ne zcela
jasných souvislostí dynamiky klinických potíží, morfologických změn a změn na ultrazvukovém nálezu.
Autori: Bartušek D., Válek V., Vavříková M., Hustý J.,
Utěšený J., Dolina J.
Radiologická klinika Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
II.dětská klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařská
fakulta Masarykovy univerzity Brno
Interní hepatogastroenterologická klinika Fakultní
nemocnice Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy
univerzity Brno
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3. CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE CELIATIKOV V TRENČINE

Dňa 24. mája 2008 sa konalo v Trenčíne, v priestoroch budovy Krajského úradu Trenčín, 3. celoslovenské stretnutie
celiatikov s názvom „Celiakia, čo o nej (ne) vieme“. Stretnutie poriadala Slovenská spoločnosť celiatikov (SSC) pobočka Trenčín za spolupráce SSC Piešťany a finančnej podpory
miest Trenčín a Piešťany.
Po registrácii účastníkov, cca 200 ľudí, otvorení a privítaní
hostí nasledovali príhovory jednotlivých hostí a odborné
prednášky.
MUDr. J. Kabátová - detský gastroenterológ z Piešťan vo
svojom príspevku „Špecifiká celiakie v detskom veku“ veľmi
pekne a jednoducho predniesla ako sa máme zachovať po
zdiagnostikovaní tohto ochorenia, ako dbať na správnu životosprávu, pravidelnú kontrolu a pozitívny prístup, pričom to
prezentovala na skúsenostiach s detskými pacientami. Na záver upozornila na najčastejšie chyby, s ktorými sa stretáva vo
svojej praxi či už medzi pacientami alebo aj samotnými lekármi. Medzi najčastejšie chyby pacientov uviedla podceňovanie príznakov, odmietanie skríningu, porušovanie diéty, celá
rodina „na bezlepkovej diéte“, očakávanie okamžitého efektu na diéte. Medzi chyby lekárov zaradila názor, že celiakia
je ochorenie detí, ukončenie bezlepkovej diéty v dospelosti,
„skusmé“ nasadzovanie diéty, vykonanie enterobiopsie počas
bezlepkovej diéty, diagnostikovanie a terapia celiakie len na
základe pozitivity autoprotilátok, podceňovanie skríningu
príbuzných pacienta s celiakiou a u asociovaných ochorení.
Doc. Ing. J. Hojerová, PhD. z FCHPT STU Bratislava hovorila o skrytých zložkách kozmetiky a o tom či sú rizikové pre
celiatikov. Upozornila na možné riziko kontaminácie lepku v
kozmetických prípravkoch, ktoré rozdelila na: hygienické potreby dutiny ústnej (vody, gély, spraye, zubné pasty) a kozmetické prípravky na pery (rúže, lesky, make – up). Dôležitým
poznatkom bolo, že kontaktná alergia na lepok neexistuje!
Uviedla niektoré výrobky, ktoré sa bežne objavujú v našom
živote a ktoré neobsahujú lepok – zubné pasty (Colgate, El-
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mex, Parexyl, Oral – B, AB kozmetika), žuvačky (Winterfresh, Spearmint, Doublemint,...a dokonca i „poduštičky“).
Prim. MUDr. H. Kayserová z FNsP Bratislava predniesla príspevok o „Potravinovej alergii“. Pani primárka informovala
o možných potravinových alergiách, ktoré sa môžu vyskytovať u každého imunitne oslabeného jedinca, teda i celiatika. Môže ísť o sezónny výskyt alebo celoročný. Treba mať
na zreteli hlavne tzv.skrížené alergie (napr. na jar pri kvitnutí
brezi môžeme alergicky reagovať na zeler alebo vlašské orechy, jablká, či zemiaky a pod.). U takmer každého človeka sa
aspoň raz za život vyskytne nejaká potravinová alergia. Často
krát treba dlho sledovať a zisťovať potravinový alergén, ktorý
sa môže prejaviť na dýchacom, gastrointestinálnom, kožnom
alebo inom systéme.
MUDr. J. Utešený z Detskej kliniky FN Brno hovoril o novinkách v diagnostike celiakie a o možnostiach diagnostikovania
za pomoci ultrazvukového vyšetrenia. V spolupráci s MUDr.
D. Bartuškom dosahujú v spoločnej ambulancii dobré výsledky v diagnostike celiakie. Práve ultrazvukové vyšetrenie
mnohokrát odhalí pravé ťažkosti pacienta (nemusí ísť vždy
o celiakiu) a znižuje počet gastrofibroskopii a naopak – pri
jednoduchom „sone brucha“ môžu odhaliť potencionálnu
celiakiu a práve fibroskopiou sa táto diagnóza potvrdí alebo vyvráti. Následne MUDr. D. Bartušek z RDK FN Brno –
Bohunice nadviazal na príspevok MUDr. Utešeného svojou
časťou o využití ultrazvuku pri diagnostikovaní u pacientov
s celiakiou.
O psychických problémoch spojených s celiakiou v dospelom
veku hovorila Mgr. L. Kalvodová - klinický psychológ z FN
Brno. Pani magistra, ktorá má dlhoročné skúsenosti s ťažko
chorými ľuďmi a vie sa orientovať v psychike človeka, popísala rôzne psychické stavy na začiatku ochorenia, kde sa tisnú
rôzne obvinenia - prečo som ochorel, samoľútosť, odmietanie diagnózy, bagatelizácia problému alebo naopak hysterické prejavy, ale i v neskoršom období, kde i po dlhoročnom
dodržiavaní prísnej bezlepkovej diéty môže prísť problém, s
ktorým si nevieme sami poradiť a netreba sa hanbiť navštíviť
psychológa.
Po skončení odborných prednášok nasledovala diskusia s
prednášajúcimi a praktická ukážka diagnostikovania celiakie
pomocou ultrazvuku za veľkého záujmu prítomných. MUDr.
Bartušek jednotlivým vyšetrovaným záujemcom vyvrátil podozrenie na ochorenie tráviaceho traktu, prípadne doporučil
bližšie gastroenterologické vyšetrenie.
Sprievodným programom počas celého podujatia bola prezentácia výrobkov jednotlivých výrobcov a distribútorov bezlepkových potravín zo Slovenska, Česka, Poľska, Talianska aj
s možnosťou nákupu. Knižnú publikáciu vlastných bezlepkových receptov prezentovala p. Tunegová.
Na záver patrí naše poďakovanie za ochotu a čas, bez nároku na odmenu, všetkým prednášajúcim, ktorí sa prišli me-
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dzi nás podeliť o skúsenosti a poskytnúť informácie, ktoré
nám rozšírili vedomosti o celiakálnom ochorení, jeho diagnostikovaní, sprievodných ochoreniach a témach súvisiacich s celiakiou.
Srdečná vďaka patrí tiež všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave stretnutia a ostatným zainteresovaným, ktorí
nám vyšli v ústrety pri organizácii celého stretnutia.
Kladná odozva zúčastnených celiatikov z celého Slovenska,
ich podpora a súdržnosť nám potvrdila význam vzájomného
stretávania sa a existenciu združení celiatikov.
Katarína Malíková,
Slovenská spoločnosť celiatikov pobočka Trenčín
Gabika Budkeová,
Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany

Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany
Slovenská spoločnosť celiatikov (SSC) je dobrovoľnou,
humanitnou, svojpomocnou, pacientskou a neziskovou
organizáciou so sídlom v Piešťanoch zaregistrovanou na
ministerstve vnútra SR ako občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou. Je riadnym členom Slovenskej humanitnej rady a Asociácie organizácií zdravotne postihnutých
občanov.
Stanovy SSC umožňujú zriaďovať na území SR pobočky
s právnou subjektivitou. V súčasnosti má SSC pobočku v
Trenčíne a Topoľčanoch. Komunikujeme aj s inými mestami a inými občianskymi združeniami združujúcimi celiatikov.
Poslaním SSC je pomáhať v spolupráci s lekármi a inými
odborníkmi prekonávať psychické a spoločenské problémy
občanov postihnutých celiakálnym ochorením všetkých
vekových kategórií.
Hlavnými cieľmi SSC sú:
• združovanie občanov postihnutých celiakiou, ich príbuzných a priaznivcov
• spolupráca s lekármi, alergológmi, zdravotníckymi pracovníkmi, poisťovňami, lekárňami, ako aj kontrolnými
orgánmi a s občianskymi združeniami podporujúcimi pacientov s celiakálnym ochorením v SR a ČR
• monitorovanie problémov celiatikov a aktivity vedúce k
ich riešeniu
• pomoc novo diagnostikovaným pacientom pri prechode
z normálnej na bezlepkovú stravu a pri celkovej zmene životného štýlu
• organizovanie rôznych vzdelávacích akcií pre členov SSC
ako aj pre ostatnú širokú verejnosť spojených s prezentáciou
bezlepkových výrobkov a predvádzaním prípravy jedál
• organizovanie rekondično-ozdravných aktivít pre členov
SSC všetkých vekových kategórií
• vydávanie Spravodaja a informačných listov pre členov
SSC
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• snaha o dosiahnutie označovania bezlepkových potravín
a ich permanentnej kontroly.
Za veľký úspech nášho úsilia je dosiahnutie rozhodnutia
Ministerstva zdravotníctva SR o distribúcii základných
bezlepkových surovín a potravín prostredníctvom lekární.
Ďalším úspechom je možnosť zapojiť sa do pripomienkovania zoznamu dietetických potravín a tak čo i len čiastočne
ovplyvňovať ich zaraďovanie a výšku finančného príspevku
zo zdravotných poisťovní.
Členstvo v SSC je dobrovoľné. Členom SSC môže byť každá
fyzická osoba (vrátane neplnoletých detí), ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SSC.
Združenie poskytuje svojim členom bezplatnú poradenskú činnosť. Za tým účelom otvorila Informačné centrum,
ktoré sídli v Piešťanoch na Krajinskej ceste 3, budova STAVOMONTu (3. poschodie). Úradné hodiny sú vo štvrtok
od 16.00 – 17.00 hod. Služba je zabezpečovaná pre členov
alebo záujemcov o členstvo v SSC. Záujemcovia si návštevu
musia dohodnúť.
Členovia SSC sa stretávajú druhú sobotu v mesiaci v Mestskom klube v Piešťanoch, kde sú pre nich poriadané rôzne akcie, prednášky, prezentácie bezlepkových výrobkov,
predvádzanie prípravy bezlepkových jedál, výmeny skúseností, poskytovanie nových informácií, a pod.
V spolupráci s Materským centrom Úsmev sa poriadajú
stretnutia mamičiek s celiatickými deťmi, kde sa deti môžu
spoločne pohrať a mamičky vymeniť skúsenosti a bezlepkové recepty.
Činnosť SSC je hradená len z príspevkov členov, príspevkov mesta Piešťany, sponzorských darov a z príspevkov z
2% daní. Členský príspevok platí len jeden člen rodiny.
Všetky činnosti SSC vykonávajú dobrovoľníci mimo svojho zamestnania na úkor svojho voľného času a bez nároku
na akúkoľvek odmenu. Preto sme radi, keď nám akokoľvek
pomôžete.
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V prípade, že budete mať záujem o členstvo v našom občianskom združení, alebo nám budete chcieť akýmkoľvek spôsobom pomôcť alebo nás podporiť, kontaktujte nás na adrese:
Slovenská spoločnosť celiatikov, Pribinova 2, P.O.Box D5, 921
01 Piešťany
telefón: 0904 065 747, email: ssc@post.sk
V roku 2008 činnosť SSC v Piešťanoch pozostávala z rôznych
akcií:
Február - stretnutie s ukážkami pečenia bezlepkového chleba
a pečiva
Marec - valné zhromaždenie SSC
Apríl -stretnutie s asistentom výživy na tému: „Bezlepková diéta
očami dietológa“
- účasť na 5. stretnutí celiatikov ČR v Jeseníkoch
Máj - stretnutie členov s ukážkami bezlepkového pečenia bábovky a vianočky a výmenou skúseností pri pečení a varení
bezlepkových jedál

- účasť na stretnutí zástupcov OZ celiatikov Slovenska
- organizácia a účasť na 3. stretnutí celiatikov SR v Trenčíne
Jún - stretnutie spojené s MDD
Júl - stretnutie s výmenou skúseností a poradenstvom pre nových členov
- stretnutie mamičiek a detičiek v Materskom centre Úsmev
August - stretnutie s výmenou skúseností a poradenstvom pre
nových členov
- rekondično-ozdravný pobyt na Slovensku - Podbanské, Vysoké Tatry
September - stretnutie s ukážkami pečenia bezlepkového chleba a pečiva
- prezentácia mäsových bezlepkových výrobkov firmy „Krásno“
Október - účasť na dni zdravia v Piešťanoch
- účasť na 2. kongrese detských gastroenterológov
- odborná prednáška o využití homeopatie pri celiakii
- stretnutie mamičiek a detičiek v Materskom centre Úsmev
- účasť na stretnutí celiatikov ČR v Brne
November - prednáška o zdravom životnom štýle a zdravej výžive
- súťaž o najlepšiu bábovku
December - predvianočné stretnutie spojené s Mikulášskou nádielkou pre deti s celiakiou
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v predchádzajúcom období podali pomocnú ruku a veríme, že sa nám podarí v našej činnosti pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
Monika Zámečníková, Ing. Igor Haberern,
Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany

Slovenská liga celiakov Trnava
Slovenská liga celiakov Trnava v priebehu roka 2008
svoju činnosť musela z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov značne obmedziť. Ďalším dôvodom sú
zdravotné a rodinné problémy.

• Podobne sa vzájomne informujeme o možnosti získania príspevku na diétne stravovanie, spôsobe vybavovania príspevku k rodinným prídavkom na UPSVR
Trnava.

• Preto sa činnosť sústredila iba na projekty podporené
finančne MPSVR, t.j. ozdravné pobyty detí s celiakiou
na Richnave a na spoluprácu so špecializovanou predajňou bezlepkových výrobkov H.Cel.H. v Trnave, ktorá
podobne finančne pomáha v tejto zložitej situácii nášmu
občianskemu združeniu.

• Zo zozbieraných receptov jednotlivých členov bola v
spolupráci s trnavským samosprávnym krajom vydaná
brožúrka : „Varíme bez Lepku“ – základné princípy, postupy a rady, ktorú je možné v cene 90,-Sk zakúpiť, príp.
zaslať na dobierku na adrese:H.Cel.H., Radlinského 1,
917 00 Trnava

• V priestoroch tejto predajne sa uskutočňuje hlavná
nielen praktická ale i poradenská a teoretická práca a aktívne tu pracujú dvaja členovia, ktorí poskytujú priebežne na základe požiadaviek členov potrebné informácie a
služby. Hlavne informácie o nových a vhodných výrobkoch, spôsoby prípravy bezlepkových jedál, ich názorné a praktické ukážky, poskytujú rady a recepty spolu s
podrobným výkladom

• V mesiaci november sa pripravuje ako každoročne
pravidelné stretnutie členov a praktický kurz pečenia
spojený s predajom vianočných oblátok
• Aj v budúcom roku, podobne ako v tomto, je už dohoda ohľadom detských RI pobytov na Richnave, ktoré sa
uskutočnia počas letných prázdnin.
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Ing. Viera Hankovičová, Slovenská liga celiakov Trnava

CELIAKIA

PREDSTAVUJEME ZDRUŽENIA CELIATIKOV NA SLOVENSKU >>
Slovenská spoločnosť celiatikov Topoľčany
Milí priatelia,
ako vieme celiakia je zdravotný problém na celý život. Celý
život musíte dodržiavať prísnu bezlepkovú diétu, ktorá je
momentálne jedinou účinnou liečbou, celý život musíte byť
opatrní pri rozoznávaní rizikových potravín, celý život musíte pozorne čítať popis a zloženie potravinových výrobkov,
celý život sledujete, čo jete. Nemôžete zjesť všetko, čo vám
ponúknu na svadbe, na návšteve, na oslavách, alebo len tak
na ulici, keď vás prepadne veľký hlad. Celiakia zasahuje do
života celej rodiny od nákupov cez varenie, výchovu detí, organizovanie každodenného života až po rodinný rozpočet.
Najmä pre začiatočníkov vyvstanú mnohé otázky, problémy
so zháňaním tých správnych potravín, informácií, odbornej
literatúry. No najcennejšie sú predsa len rady „zo života“, skúsenosti tých, ktorí sa už dlho pasujú s týmto problémom.
Som rada, že môžem všetkým celiatikom a ich blízkym oznámiť, že od marca tohto roku oficiálne pracuje v Topoľčanoch
pobočka Slovenskej spoločnosti celiatikov.
Stretnutia „nanečisto“ sme organizovali už koncom minulého roka. Posedenia spojené s ochutnávkami domácich maškrtiek, kde sme si vymieňali skúsenosti a rady, ako zvládnuť
nielen varenie, ale i vybavovanie rôznych formalít spojených
s týmto ochorením, sa v našom regióne stretli s veľkým záujmom. Na základe kladných ohlasov sme sa po stretnutí a

príjemnom rozhovore s pani Chalúpkovou, vtedajšou predsedkyňou SSC Piešťany, rozhodli spolupracovať a založiť pobočku spoločnosti aj pre obyvateľov z Topoľčian a blízkeho
okolia.
Dnes sa stretávame pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci na Obchodnej ulici č.8 v Topoľčanoch v predajni Zdravienka. Srdečne pozývam všetkých celiatikov a ich rodiny na
naše posedenia, aby sme vzájomne pomohli jeden druhému
a strávili aj všedný deň príjemne a užitočne.
Z našich aktivít vyzdvihnem hlavne pečenie chleba, ktoré
malo veľký úspech, a prezentácie bezlepkových potravín,
ktoré zrealizovali firmy pôsobiace na Slovensku. Pripravujeme aj vianočné pečenie a v prípade záujmu aj Mikulášske
posedenie.
Už teraz pracujeme na príprave programu na budúci rok a
je sa načo tešiť.
Na záver mi dovoľte poďakovať p.Haberernovi – súčasnému
predsedovi SSC Piešťany a celému výboru za láskavý prístup
a pomoc pri riešení akýchkoľvek otázok.
Prajem Vám všetkým do ďalších dní veľa zdravia, radosti a
zároveň mnoho príjemných priateľov.
Janka Pokusová, Slovenská spoločnosť celiatikov Topoľčany

Občianske združenie celiatikov, Bratislava

OZDRAVNÝ POBYT

aktuálne informácie z oblasti legislatívy,
výroby a predaja bezlepkových potravín.
V rámci širokej poradenskej činnosti na
báze telefonických, e-mailových, či osobných konzultácií majú možnosť celiatici,
hlavne „začiatočníci“, dozvedieť sa veľa
potrebných praktických rád o dodržiavaní
diéty a príprave bezlepkovej stravy.

Bratislavské Občianske združenie celiatikov rozvíja svoju činnosť už niekoľko rokov a iste ho mnohí z vás poznajú, či už
ako jeho členovia alebo z rôznych mediálnych zdrojov.
Jeho hlavným poslaním naďalej zostáva
pochopenie, pomoc a podpora všetkým ľuďom trpiacim ochorením celiakia, ktorých
v ostatnom čase akoby neustále pribúdalo.
Prostredníctvom osvetovo – vzdelávacích,
kultúrnych a športovo – relaxačných aktivít napomáha celiatikom získavať nové
poznatky a vedomosti súvisiace s ich
ochorením a liečbou, sprostredkováva

CELIAKIA

Okrem vzdelávacích aktivít s prednáškami odborných lekárov, pracovníkov z
rôznych oblasti spoločenského života,
zdravotníctva, potravinárstva, výroby, obchodu, sociálnej politiky a pod. sa veľkej
obľube členov OZC tešia najmä kultúrne
podujatia a letné pobyty pre deti a rodiny s deťmi so zabezpečením bezlepkovej
stravy.
Aby nové informácie nezostávali „ za dverami“ a len pre členov, združenie vydáva
každoročne s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR jedno až
dve čísla časopisu Celiakia.

Vernár 2008
Vo Vernári stretli sme sa,
v Sabíne na kraji lesa,
pri potoku, pri vode,
zotaviť sa v prírode.
Zišli sme sa malí, veľkí,
ba aj celé rodiny,
aby sme si vychutnali
voľna vzácne hodiny.
Kuchárka nám vyvárala
samé dobré jedlo,
každému z nás tak chutilo,
že sa všetko zjedlo.
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PREDSTAVUJEME ZDRUŽENIA CELIATIKOV NA SLOVENSKU >>
Keďže sme aj riadnym členom Asociácie
medzinárodnej európskej organizácie celiatikov, pravidelné stretnutia OZC k Medzinárodnému dňu celiakie významnou
mierou prispievajú k obohateniu a výmene skúseností všetkých účastníkov.
V roku 2008 organizovalo OZC Bratislava
tieto zaujímavé aktivity a podujatia:
• Výročná členská schôdza a stretnutie celiatikov s odbornými prednáškami lekárov
a prezentáciami výrobcov (marec 2008)
• Stretnutie celiatikov v Modre vo Viedenských pekárňach z príležitosti Medzinárodného dňa celiakie s ukážkami pečenia
bezlepkových výrobkov (máj 2008)
• Organizovanie dvoch turnusov rekondično-ozdravných pobytov pre rodiny s
deťmi vo Vernári so zabezpečením celodennej bezlepkovej stravy (júl 2008)
• Stretnutie celiatikov spojené s ukážkami
pečenia pod názvom „ Upečme si sami“,
organizované v spolupráci so Združenou

strednou školou potravinárskou na Farského ul. v Petržalke (október 2008)
• Medzinárodný seminár – Celiakia a
potraviny , organizovaný v spolupráci s
FCHPT STU Bratislava a Slovenskou spoločnosťou pre výživu (november 2008)
• Mikulášske stretnutie pre veľkých aj
malých so zábavným programom a mikulášskymi balíčkami pre deti (december
2008)
Za významnú udalosťou možno považovať aj tú skutočnosť, že po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo v tomto roku
uzavrieť dohodu o spolupráci a programovom zjednotení všetkých združení
celiatikov na Slovensku. Je to ďalší „krok
vpred“ nielen v ďalšej práci združenia, ale
predovšetkým v prospech a podpory ľudí
s ochorením celiakia za účelom presadzovania jednotného názoru...

Pre deti sme program mali,
súťažili veľkí, malí,
bavili sa ostošesť,
každému chutilo jesť.
Na záver pri karnevale,
rodiny veľké i malé,
prišli veru spolu na to,
že to všetko stálo za to.
A teraz už uvažuje
veru každý z nás,
ako sa zísť spolu v lete
vo Vernári zas.
Elena Heribanová

PhDr. Katarína Hajtášová,
Občianske združenie celiatikov Bratislava

Seminár >> Celiakia a potraviny
29. novembra 2008 sa v Aule Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava v spolupráci s Potravinárskou
sekciou SSPLPVV a Občianskym združením celiatikov Bratislava, konal už V. ročník medzinárodného odborného seminára Celiakia a potraviny.
Obsahová náplň programu, pozvaní hostia a prednášatelia dávali tomuto podujatiu opäť záruku dobre vydarenej akcie. Nie
menej dôležitým faktorom pre úspech akcie je veľmi inteligentné a po nových vedomostiach túžiace auditórium.
Úvod seminára patril vystúpeniu MUDr. Jarmile Kabátovej,
detskej gastroenterologičke z Piešťan, ktorá sa prezentovala
prednáškou Špecifiká celiakie v detskom veku.
Potravinová hypersenzitivita, bola detailne rozobraná v prezentácií MUDr. Emeše Majorovej, CSc., z LF UPJŠ, Košice,
a MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., z LF UPJŠ, Košice. O
Pseudoobilninách - zložke bezlepkovej diéty celiatikov, referoval Doc. Ing. L. Dodok, CSc., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Chemické zloženie celiatickej
múky a cestovín prezentoval vo svojom príspevku Ing. L. Staruch, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
STU Bratislava. Čo by mal lekár pacientovi s celiakiou povedať,
bol príspevok o praktických skúsenostiach lekára gastroenterológa pre dospelých, MUDr. Igora. Páva z FNsP v Bratislave.
Diskusia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej dobrej konferencie, znovu zabrala dominantnú časť konferencie. Otázky
ako aj odpovede boli zrozumiteľné a snahou prednášajúcich
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bolo zodpovedať všetky otázky jednotlivých prítomných. Po
prestávke, sa účastníci seminára mali možnosť dozvedieť z vystúpenia Tomáša Velebu, zástupcu spol. EUROZONA s. r. o
z ČR o katalógu bezlepkových výrobkov pre celiatikov a príprave nového katalógu pre rok 2009. V informačnom bloku
potom nasledovali prezentácie jednotlivých výrobcov. Novinky bezlepkových výrobkov fy. Novalim prezentoval Ing. Jozef
Poprac, CSc., riaditeľ spoločnosti. Prezentáciu nových bezlepkových výrobkov spol. Dr.Schär uviedol Jacek Boras, zástupca
spol. Dr. Schär GmbH-Taliansko. Jeho informácia o znížení
ceny vybraných celiatickych výrobkov sa stretla s veľkým ohlasom a bola ocenená potleskom.
Sprievodným programom počas celého podujatia
bola už tradične prezentácia výrobkov jednotlivých výrobcov
a distribútorov bezlepkových potravín zo Slovenska, Česka,
Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka aj s možnosťou nákupu.
Na záver dostal každý účastník malý darček v podobe „ celiatického balíčka“ od Fy. Dr. Schär a hlavní organizátori tohto
výnimočného a mimoriadne obľúbeného podujatia zaželali
všetkým účastníkom pevné zdravie, príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa trpezlivosti pri príprave a
dodržiavaní bezlepkovej diéty. Veď úspešnosť liečby a tým aj
zvyšovanie kvality života je predsa prvoradým záujmom každého celiatika.
Ing. Ladislav Staruch , PhD. ,
predseda Potravinárskej sekcie SSVLPPV pri SAV

CELIAKIA

NOVÁ CESTA SPOLOČNÝCH POSTUPOV JE OTVORENÁ >>

Vážení čitatelia,
Občianske združenie celiatikov Bratislava tak, ako ostatné organizácie celiatikov, vzniklo z iniciatívy rodičov detí a dospelých trpiacich celiakiou, z potreby združovať sa a získavať nové
informácie o spôsobe liečby a priebehu ochorenia, o bezlepkových výrobkoch a výrobcoch , o sociálnej pomoci, príprave
stravy a podobne. Svojou činnosťou sa snažíme vzájomne si
pomáhať a takto prispievať k zlepšeniu psychickej a fyzickej
kondície, ako aj celkovému zdravotnému stavu celiatikov detí aj dospelých.
Už asi po roku pôsobenia sme zistili, že v prospech všetkých
celiatikov Slovenska by bolo vhodné nájsť spoločnú formu
na zjednotenie tak, aby sa aktivity jednotlivých združení a
klubov neprekrývali, aby sme jednotne prezentovali naše záujmy a potreby v jednaní so štátnymi orgánmi, vzájomne si
pomáhali pri získavaní kontaktov a informácií od odborníkov
z prostredia lekárskeho, legislatívneho, výrobcov a distribútorov potravín a podobne.
Po stretnutí so zástupcami A.O.E.C.S (medzinárodná asociácia celiatických organizácií) a zvážení vyššie uvedených dôvodov sme navrhli ostatným organizáciám a OZ na Slovensku,
ktoré celiatikov združujú, určitú formu zjednotenia a vytvorenia spoločného orgánu, ktorý by celiatikov zastupoval voči
tretím subjektom, pričom právna aj finančná samostatnosť
každej organizácie a OZ by ostala zachovaná. Rozposlali sme
na pripomienkovanie návrh stanov „Únie občianskych združení celiatikov Slovenska“.
Pravdu povediac, neboli sme asi správne pochopení a prišli
aj odmietavé reakcie na túto iniciatívu. Kladné reakcie väčšej
časti vedení OZ celiatikov nás potešili, ale zámer „zjednotenia“ sa nepodarilo naplniť.
Prešlo niekoľko rokov a pri väčšine stretnutí s vedeniami združení hlavne z Košíc a Piešťan sa tento problém otváral, hľadali sa formy možnej spolupráce a každé stretnutie sa končilo
konštatovaním, že treba znovu skúsiť dosiahnuť tento zámer.
Podpora odborníkov gastroenterológov aj príbuzných odborov najmä z Bratislavy, Trnavy, Piešťan a Košíc nás utvrdila v
tom, že to nemáme vzdať.

CELIAKIA

Na opätovnú výzvu na spoluprácu a spoločné stretnutie za
týmto účelom reagovali v tomto roku kladne všetky organizácie.
Prvé stretnutie šestnástich zástupcov jednotlivých organizácií
sa uskutočnilo v máji na Štrbskom Plese. Výsledkom dvojdňového rokovania bol návrh „Zmluvy o spolupráci občianskych organizácií celiatikov Slovenska“, ktorý po odsúhlasení
vo svojich materských organizáciách následne podpísali všetci
zástupcovia jednotlivých vedení.
Stretnutie prinieslo viacero podnetov na zlepšenie fungovania
jednotlivých združení. Dosiahli sme zjednotenie pohľadu na
liekovú politiku a postupy voči orgánom štátnej správy, tvorcom legislatívy, na vymedzenie členskej základne, postup voči
výrobcom a distribútorom, na spoločnú tvorbu a tiež podieľanie sa na tvorbe nášho časopisu CELIAKIA. Dohodli sme
podmienky návštev na podujatiach celiatikov združených v
jednotlivých organizáciách vzájomne medzi regionálnymi organizáciami, ako i ďalšie prospešné veci pre nás všetkých.
Dohodnuté závery prvého stretnutia sme hodnotili na už druhom stretnutí v mesiaci november 2008 v Demänovej, kde
veľmi dobrá atmosféra a priebeh rokovania korešpondovali s
podmienkami, ktoré vytvorili na toto stretnutie zástupcovia
z Piešťan. Pripravovali sme tiež aktivity na nasledujúci rok,
ich časové zosúladenie tak, aby ste mali možnosť v prípade
záujmu navštíviť aj podujatia mimo vlastný región, resp. združenie. Podmienkou pre vstup na ktorékoľvek je registrácia,
členský preukaz a zaplatenie členského príspevku na príslušný
rok. Veríme, že o dosiahnutých dohodách dostávate informácie aj zo svojich materských členských základní. Prosíme o
konštruktívne podnety na zlepšenia našej práce v prospech
celiatikov bez rozdielu veku, pretože si myslíme že platí : „viac
hláv - viac rozumu“.
Privítali by sme aj o pomoc pri organizovaní našich podujatí, tvorbe časopisu, zostavovaní a realizácií našich plánov
pre budúce obdobie a vo všetkých oblastiach, kde si myslíte,
že môžete aktívne pomôcť zlepšiť naše podujatia a činnosti.
Spoločne dosiahneme určite viac. Ľahšie a rýchlejšie naplníme naše predsavzatia a plány a nebudeme mať pocit, že ten
„vozík“ je stále viac a viac naložený, pričom nám „starším“
ubúda síl.
Ďakujeme za každú vašu aktivitu, ktorá nám pomôže zlepšiť
prácu v prospech nás všetkých. Ďakujeme aj za konštruktívnu
kritiku.
Dovoľte mi na záver v mene Správnej rady Občianskeho združenia celiatikov Bratislava popriať vám všetkým v nasledujúcom roku 2009 hlavne pevné zdravie a rodinnú pohodu.

Ing. Mikuláš Hajtáš,
Občianske združenie celiatikov Bratislava
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PRÍSPEVKY NAŠICH ČITATEĽOV >>
Všetko zlé je na niečo dobré!
te úúúúplne z blizučka, zistíte a nájdete neuveriteľné
pozitíva tejto choroby. Teraz si hovoríte, že som asi
trafená. Možno trochu, ale moje zistenie vysvetlím a
snáď mi dáte za pravdu. Ak nie, tak sa hádam aspoň
trošku pobavíte.
Celiakia z nás robí naozaj lepších ľudí, čo je určite
veľmi pozitívny moment. Dokážem vám, že skutočne
pestujeme v sebe veľa krásnych vlastností.

Po dlhej dobe sa vám opäť prihováram. Viem, že je
to len chabá a otrepaná výhovorka, ale naozaj som
nemala čas. Teraz už mám. Vďaka obávanej, zatracovanej a krutej kríze .... hurá ... má aj svoje pozitíva.
Však viete, všetko zlé je na niečo dobré.
Zaujímalo by ma aké máte skúsenosti v situáciách,
ktoré prináša spoločenský a pracovný život? Viete, keď
musíte v reštaurácii, na husacine, firemnom večierku,
na vianočnom trhu, či v obchode spovedať kuchára,
čašníka, organizátora či predavača otázkami, či to či
ono neobsahuje múku, ako jedlo pripravovali alebo
čím je to zahustené.
Ja naozaj rôzne. Od reakcií, že čo ma je do to alebo
odkiaľ to majú vedieť, cez poznámky, že však trochu
múky nikomu neuškodí, prečo som taká fajnová, načo
držím diétu a rôzne úškrny, až po veľmi profesionálne
a ochotné vysvetlenie zloženia jedla či potraviny, resp.
ochoty ísť potrebné informácie okamžite zistiť.
Zo začiatku ma reakcie trošku dráždili, veď pre mňa
je to takpovediac životne dôležité, ale postupne som
pochopila. Väčšina ľudí ani netuší čo je celiakia, viac
ľudí už počulo o bezlepkovej diéte. Väčšina si ale myslí, že je to typ nejakej alergie a málokto chápe dôležitosť týchto informácií, zloženie a postup prípravy
jedla pre celiatika. Takže sa vlastne nemôžem ani čudovať a ani hnevať. Ja tiež vlastne netuším existenciu
mnohých a mnohých chorôb a už vôbec ich vážnosť a
potreby takto chorých ľudí.
Pri myšlienke, že „všetko zlé je na niečo dobré“ som
sa zamyslela. Celiakia je určite zlá ako každá choroba,
ale načo už môže byť dobrá? Tu je moja teória:
Keď sa na celiakiu a na všetko s ňou súvisiace pozriete
z blízka, vyzerá život dosť problematický, ťažký, drahý, namáhavý, zložitý ... zlý. ALE ak sa na to všetko, čo
prežívate, s čím sa stretávate a čo prekonávate pozrie-
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TRPEZLIVOSŤ – tou sa či chceme či nie musíme vyzbrojiť pri zháňaní vhodných potravín, ingrediencií,
v jednom obchode určite všetko nekúpite. Trpezlivosť
rovnako trénujeme aj pri každom jedení mimo istoty domova, vysvetľujeme čo jesť nemôžeme, čo jedlo
nemôže obsahovať, prečo to nemôžeme jesť, ako je
správne jedlo pripraviť. Naozaj veľkú trpezlivosť si
vyžaduje aj napr. upiecť chlieb v piecke, tak aby bol
konzumovateľný... nie vždy sa podarí. Mne teda ešte
ani raz, piecku mám len mesiac, ale nevzdávam sa.
SKROMNOSŤ – vzhľadom na obmedzené možnosti či
už v obchodoch, na pracovisku, v reštauráciách som
sa ja stala určite skromnejšia, menej vyberavá a menej
fajnová ako som bola. Ako ste na tom vy?
VEĽKODUŠNOSŤ – osobne mi trošku zo začiatku robilo problémy chodiť s kolegyňami na obedy, strašne
mi bolo ľúto, že ja si nemôžem dať voňavé super cestoviny alebo úžasne upečenú chrumkavú pizzu. Dnes
som sa už naučila dopriať komukoľvek čokoľvek s pocitom radosti, že aspoň oni si dajú, keď už ja nemôžem. Dokonca mi koľko krát stačí si len privoňať k ich
jedlu a som šťastná.
VĎAČNOSŤ – som neskutočne vďačná vždy ak niekto
čímkoľvek prejaví fakt, že vie, že mám celiakiu, že si
to zapamätá, že ma počúval, ak prinesie nový recept,
ktorý niekde objavil, pri obede doporučí, čo by som
si mohla dať, pošle www stránku s novými informáciami. Naozaj ma čokoľvek veľmi poteší, pretože v
dnešnom svete, keď má každý toľko vlastných starostí
a je príliš zahľadený do sebe, je akýkoľvek prejav empatie krásny a vzácny.
POCHOPENIE – myslím, že naša skúsenosť a problémy nám dávajú veľké poznanie, ktoré pomáha pochopiť ľudí s akýmkoľvek celoživotným ochorením,
obmedzením alebo problémom. Pred tým som pri
počutí akejkoľvek čudnej choroby skonštatoval, že
„blbé“, ale vôbec som sa nezamýšľala čo to pre toho
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človeka znamená, s čím všetkým musí v každodennom živote
bojovať.
LEPŠIE GAZDINÉ – nikdy pred tým som nebola nútená hlbšie
sa zamýšľať, čo budem variť, piecť, a či vôbec budem alebo niečo objednám, resp sa najeme niekde vonku. S celiakiou prišlo
obdobie, keď som začala nie len rozmýšľať čo a z čoho variť, ale
aj či je to zdravé. Zároveň prišlo obdobie vypekania úplne bežných vecí, ktorých sú v potravinách plné regály, ale nie pre nás.
ŠETRNOSŤ – jasné, že aj táto vlastnosť musí byť rozvíjaná, ak
nechce celiatik úplne skrachovať. Je kruté ako dokážu výrobcovia ťažiť z toho, že bezlepkáči nemajú na výber a konkurencia
je malá.
OBDIVUHODNODŤ – určite vám to príde ako samochvála, ale
sme obdivuhodní, verte, dokážeme aj napriek hendikepu, ktorý máme, byť trpezliví, skromní, plní pochopenia, veľkodušní,
vďační a inak výnimoční.
Už mi veríte, že máme vlastne šťastie v nešťastí?
No, ale aby nedošlo k strašnému a nenapraviteľnému omylu ...
vôbec nechcem z tejto choroby urobiť šťastným darom pre človeka, to absolútne nie!
Skôr sa snažím vyťažiť aj z toho najhoršieho niečo pozitívne,
resp. vtipné, čo pomáha prekonať ťažké veci ľahšie, s úsmevom...
Napriek všetkým úžasným spomínaným pozitívam celiakie by
som však kedykoľvek zamenila aj ten najlepší job sveta za život
bez nej, ale keď tu už je, tak želám veľa trpezlivosti, skromnosti,
veľkodušnosti, vďačnosti, pochopenia, úspechov pri pečení, šetrnosti, obdivu a samozrejme DOBRÚ CHUŤ.
Ing. Judita Hitková

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
Ing. Igor Haberern
Pribinova 2, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/762 19 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
Slovenská spoločnosť celiatikov
pobočka Topoľčany
Janka Pokusová, mob. 0903/273 392
e-mail: zdravienka@zdravienka.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
sídlo: Nám. Ľ. Štúra 23, 974 05 Banská
Bystrica. Predseda: RNDr. Ondrušíková
Terézia, tel.: 0918 371 161, 048/414 1238
prac. dni 10.00 - 17.00,
e-mail: celiastred@zoznam.sk
Významnú pomoc poskytujú
celiatikom aj aktívne skupiny v
regióne:
Považská Bystrica
Bellayová Dagmar, tel.: 0918/968 998
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.

CELIAKIA

15

SCHÄR JE
VŽDY VO VAŠEJ
BLÍZKOSTI.
Teší nás, že Vám môžeme
oznámit, že výber
bezlepkových výrobkov
Dr. Schär je dostupný vo
všetkých filiálkach dm-drogerie
markt na Slovensku.
Sortiment sa skladá z niekoľ
kých nových výrobkov
a ponúka sušienky, chlieb,
žemle, predjedlá a výrobky pre
deti. Nechajte sa prekvapiť!
Dobrú chuť
Váš Schär Team

PRIRODZENE BEZLEPKOVÉ
Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, I-39014 Postal (BZ), info@schaer.com, www.schaer.com

