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Milí priatelia,
máme za sebou ďalší rok a ja 
mám pocit, že prebehol akosi 
rýchlo a že žijeme rýchlejšie. 
Okolo nás sa dejú zmeny záko-
nov, prechádzame veľkými pre-
menami. Sme plní očakávania a 
niekedy aj strachu z budúcnosti. 

Vek sa spája s múdrosťou a cennými skúse-
nosťami, ktoré sú často na nezaplatenie a 
osoh z nich pretrváva veky. Úcta je pre za-
chovanie ľudskosti v spoločnosti kľúčovou 
podmienkou, dôležitým znakom premien 
sveta k lepšiemu. Všetci by sme privítali hoci 
nepatrné, no úprimné zrnko úcty od svojho 
okolia, ktoré v každodennom živote často 
chýba. Stáročiami overená múdrosť hovo-
rí, že je lepšie zapáliť sviečku ako preklínať 
tmu. Z toho jednoznačne, i keď nepriamo vy-
plýva, že človek by mal byť optimistom alebo 
aspoň realistom. Blíži sa záver roka a s ním 
aj bilancovanie, zamýšľanie sa, hodnotenie 
toho, čo sa nám podarilo i rozoberanie príčin 
neúspechov.  

V čísle, ktoré držíte v rukách, nájdete  člán-
ky odzrkadľujúce prácu klubu, vzdelávacie 
a poučné.  Na konferenciách, výstave Slov-
medica a Non-handicap, ale aj na II. Bene-
fičnom plese SCC  sme prezentovali a pro-
pagovali prácu klubu. Tento rok sme volili 
predsedu klubu priamou voľbou na Valnom 
zhromaždení v Bojniciach. Zvolili sme si 
nový výbor a vykročili sme do plnenia plánov. 
Zúčastnili sme sa na stretnutiach na Minis-
terstve zdravotníctva SR, stretnutí  EFCCA, 
vydali sme publikáciu Joga pre IBD pacien-
tov, zorganizovali sme rekondičný pobyt vo 
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Vrátnej doline. Týmito milými stretnutiami 
pomáhame lepšie prekonať chorobu pomo-
cou prednášok odborných lekárov, za čo im 
patrí naše poďakovanie. Vaše ohlasy a záu-
jem nám naznačujú, že robíme užitočnú vec. 
Sme radi, že vám môžeme pomáhať zvládať 
svoju chorobu, či už radami alebo bližšími in-
formáciami inšpirujeme k zodpovednejšiemu 
životnému štýlu a k prevencii, ktorá je spolu 
s pravidelnými prehliadkami najistejšou zá-
rukou ochrany vášho zdravia. Preventívne 
pravidelné prehliadky slúžia predovšetkým 
na odhalenie a podchytenie varovných sig-
nálov nášho tela a niekedy u nich ide o ži-
vot. Na prvý pohľad by asi každý súhlasil so 
známym tvrdením, že síce nemôžeme pridať 
dni k životu, ale môžeme pridať viac života 
každému dňu. V skutočnosti, mnoho ľudí sa 
o to snaží, ale ani v dnešnej dobe len sila 
vôle na to nestačí. Bolo by nesprávne zakrý-
vať si oči a povedať, že je všetko v poriadku, 
že všetko funguje a len ťažko je možné niečo 
zlepšiť. Osobne si myslím, že zlepšovať tre-
ba stále veľa vecí. Naša vďaka patrí naším 
sponzorom a darcom 2% daní, ktorí prispeli 
svojimi finančnými prostriedkami k uskutoč-
neniu našej činnosti v klube, ale aj všetkým, 
ktorí pomohli svojími článkami a grafikovi za 
prácu k vytvoreniu tohto čísla. 

Nedávno ma oslovil citát „Žijeme krátko, 
dlho budeme mŕtvy a preto poďme krásne 
žiť.“ Prajem všetkým čitateľom tohto časo-
pisu, s príchodom čarokrásnych Vianoc, za-
budnúť na všetky starosti a v kruhu svojich 
blízkych prežiť spoločné chvíle v zdraví, šťas-
tí a radosti. V novom roku 2012 splnenie 
všetkých želaní, snov a veľa zdravia. 
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Po vydarenom prvom ročníku sme usporia-
dali II. Benefičný ples Slovak Crohn Clubu, 
ktorý sa uskutočnil 5. februára 2011 v Hoteli 
Holiday Inn Bratislava. 

Záštitu nad plesom prevzali MUDr. Ivan 
Uhliarik, minister zdravotníctva Slovenskej 
republiky a Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc., 
prezident Slovenskej gastroenterologickej 
spoločnosti. Počas celého plesu svojím ume-
leckým a reprezentačným vkladom prispel 
moderátor MUDr. Miloslav Bubán, ktorý 
vniesol do priebehu plesu profesionalitu a 

kultúrneho ducha s príjemnou atmosférou. 
Našim mimoriadnym hosťom bol minister 
školstva Eugen Jurzyca. Predsedníčka klu-
bu, pani Števurková, privítala všetkých hos-
tí a prítomných. Ocenila záujem a podporu 
lekárov, sponzorov a priaznivcov klubu a 
dôležitosť práce klubu. Prítomných pozdravil 
aj prezident Slovenskej gastroenterologickej 
spoločnosti Prof. P. Mĺkvy. Po úvodných prí-
hovoroch uviedol moderátor vystúpenie ta-
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II. benefičný ples
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4 Slovak Crohn Club bulletin

nečníkov spoločenských 
tancov z Karloveského 
centra. Otváracím valčí-
kom s predsedníctvom 
klubu sa začal tanečný 
maratón. Celým veče-
rom nás udržiavala v ryt-
me skupina Gband. Ako 
hosť vystúpila skupina 
The Chrobáky (The Be-
atles revival band), kto-
rá svojimi skladbami a 
nestarnúcimi melódiami 
všetkých roztancovala. 
Pre milovníkov jedla ne-
chýbala slávnostná ve-
čera a bufetové stoly. Pre 
dobré trávenie vystúpila 

so svojím programom sku-
pina La Gioia. Ich hudobný 
štýl, pozoruhodné úpravy 
známych hitov, doteraz ne-
počutým, originálnym spô-
sobom ponúkol nevšedný a 
jedinečný hudobný zážitok. 
Polnočná tombola potešila 
všetkých výhercov hod-
notných cien. Tóny hudby 
a voľná zábava trvala do 
skorého rána. Sme veľmi 
radi, že sa nám podarilo 
zorganizovať stretnutie le-
károv, sponzorov, priateľov 
a členov SCC plné dobrej 
nálady a tak sa  poďako-
vať za pomoc nášmu klubu. 
Všetci vyjadrili podporu na 
pokračovanie a k zachova-
niu tradície plesu. 

UDALOSTI V KLUBE

Každý účastník 
dostal knihu  Igora 
Bukovského: „Nová 
miniencyklopédia 
prírodnej liečby“

UDALOSTI V KLUBE   
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Tlačová konferencia
Pri príležitosti Svetového dňa IBD a uvede-
nia slovenskej časti prvého medzinárodného 
projektu pre pacientov s IBD – 5gram.eu sa 
konala tlačová konferencia s mottom: „Lás-
ka ide cez žalúdok, ale zdravie cez črevá“.

Stretnutie sa uskutočnilo 18. mája 2011 
o 10.00 v Austria Trend Hoteli v Bratislave. 
Účastníci konferencie boli: Doc. MUDr. Mar-
tin Huorka, CSc., MUDr. Miloš Greguš, PhD., 
Viola Števurková, Mgr. Patrik Tóth.

Konferenciu moderoval Martin Kasandra. 
Boli pozvaní novinári: zdravotnícki novinári, 
denníky, týždenníky, mesačníky, internetové 
stránky, rozhlas, televízne stanice. Moderá-
tor privítal prítomných novinárov a poďako-
val sa im za to, že si našli čas a zúčastnili sa 
akcie. Odovzdal slovo MUDr. M. Gregušovi, 
primárovi Gastroenterologického a hepato-
logického centra v Nitre, ktorý je aktívny aj 
ako konzultant pre odbor gastroenterológie 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starost-
livosťou, predseda Pracovnej skupiny pre 
nešpecifické črevné zápaly pri Slovenskej 
gastroenterologickej spoločnosti, člen Eu-
rópskej organizácie pre Crohnovu chorobu a 
ulceróznu kolitídu a odborný garant projektu 
5gram.eu, ktorý povedal základné informá-
cie o dôvode nášho stretnutia - o Medziná-
rodnom dni IBD a webstránke 5gram.eu. 

MUDr. M.Huorka, vedúci lekár gastroentero-
logického a hepatologického odd. V. Internej 
kliniky Bratislava – Ružinov, predseda Endo-
skopickej sekcie pri SGS, člen Výboru SGS 
Slovenskej lekárskej spoločnosti a  ECCO 
priblížil prítomným klinický obraz pri Crohno-
vej chorobe a ulceróznej kolitíde – príznaky, 
priebeh, chronicitu.

MUDr. Greguš následne porozprával o tom, 
ako sú rozšírené nešpecifické črevné zápaly 

a aká je tenden-
cia na Slovensku 
a v rozvinutých 
krajinách. Na 
území Slovenska 
ide o nasledovné 
údaje: 

Crohnova cho-• 
roba je diagnos-
tikovaná u 2 500 
pacientov, ročne 
pribúda 380, inci-
dencia 8,84 a pre-
valencia 47,24.

ulcerózna koli-• 
tída je diagnosti-
kovaná u 4 900 
pacientov, ročne 

UDALOSTI V KLUBE

VIOLA ŠTEVURKOVÁ

UDALOSTI V KLUBE   
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pribúda 880, incidencia 16,82 a pre-
valencia 89,26.

Obaja lekári informovali o liečbe, starostli-
vosti a prezentovali rôzne terapeutické prí-
stupy.

Moderátor odovzdal slovo pani Števurkovej, 
predsedníčke Slovak Crohn Clubu, aby po-
vedala o živote pacienta s IBD, jeho liečbe 
a strave. Vyzdvihla som výhody liečby 1x 
denne, pretože IBD si vyžaduje každodennú 
dlhodobú liečbu. Po-
ukázala som na Den-
ník aktivity ochorenia 
na stránke 5gram.
eu, ktorý umožňuje 
každému pacientovi 
sledovať priebežne 
vážnosť zdravotného 
stavu. Slovak Crohn 
Club pomáha pa-
cientom začleniť sa 
do života, premôcť 
strach z ochorenia. 
Pomocou prednášok 
poznať svoje ocho-
renie, možnosti jeho 
liečenia a na stret-
nutiach si vymieňať 

vzájomné skúsenosti. 
Naším cieľom a snahou 
je pomôcť pacientom, čle-
nom SCC uľahčiť trápenie 
s IBD, zlepšiť ich kvalitu 
života a aktívne sa zaradiť 
do bežného života.

Mgr. P. Tóth, psychológ 
a konzultant zdôraznil 
význam dodržiavania 
liečby, aby nedochádzalo 
k vzniku ďalších vážnych 
ochorení.

V diskusii sme odpovedali 
na otázky novinárov a na 
záver mali novinári mož-
nosť individuálnych roz-

hovorov s účastníkmi tlačovej konferencie. 
Články z tlačovej konferencie boli uverejne-
né v nasledovných mediách:  Moderný svet – 
Medzinárodný informačný projekt 5gram.eu, 
Svet komunikácie – 5gram.eu: Pre ľahší ži-
vot s IBD, TASR zdravie: Pacientom s Crohno-
vou chorobou a ulceróznou kolitídou poradí 
nový web, JOJ tv-noviny: Crohnova choroba 
Slovenský rozhlas a rádio Lumen: Medziná-
rodný deň IBD.

UDALOSTI V KLUBE   
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Keďže sa nám minuloročný pobyt v Boj-
nických kúpeľoch páčil, vrátili sme sa sem 
i tento rok, teraz už nielen na víkendový po-
byt, ale aj na Valné zhromaždenie. Ako vždy, 
schádzame sa už v piatok, a ako na každom 
dobrom rodinnom stretnutí preberáme do 
noci s kamarátmi veci, ktoré sa odohrali od-
kedy sme sa videli naposledy. 

V sobotu ráno, v deň konania Valného zhro-
maždenia sme sa stretli v kongresovej sále 
hotela. Predsedníčka p. Viola Števurková 
privítala prítomných i hostí: MUDr. A. Krátke-
ho PhD, Ing. M. Poláška a zástupcov firiem 
Abbott, MSD, Nutrícia, Ferring a Ewopharma, 
ktoré nám počas prestávky predstavili svoje 
produkty a rozdávali svoje prezentačné ma-
terialy. 

Po vypočutí  Výročnej správy za roky 2009-
2010, správy o hospodárení a revíznej 
správy nasledovala diskusia. 
Najživšiu  vyvolal medzi členmi 
SCC už roky preberaný návrh o 
priamej voľbe predsedu. Ozý-
vali sa hlasy pre i proti, návrh 
bol napokon väčšinou hlasov 
schválený. To však znamena-
lo preformulovanie niekoľkých 
článkov v stanovách SCC, to si 
vyžiadalo určitý čas a tak voľby 
prebehli až po obede. V taj-
nom hlasovaní boli do orgánov 
klubu zvolení:

za predsedníčku : Viola • 
Števurková

do predsedníctva klubu: Jurkovičová • 
Gabriela, Bertušková Zuzana, Bertušek 
Rastislav, Závodská Anna, Charvátová 
Ivana, Červeňová Sylvia, Bajánek Miloš, 
Šugar Tomáš, Slaná Janette, Čierna Jú-
lia

do revíznej komisie: Veselá Zlatica, Ne-• 
mšovičová Alena, Linek Bohuš

za delegátov EFCCA: Charvátová Ivana, • 
Bertušková Zuzana. 

Po večeri nám prišla zaspievať šansóny 
Edith Piaf s textami svojho otca Katka Fel-
deková. Po koncerte nastúpil DJ a krepčili 
sme takmer do rána. Rozchádzali sme sa 
neradi a samozrejme sme sa tešili na ďalšie 
stretnutie.

Valné zhromaždenie 
Slovak Crohn Club

VERONIKA ONDRIÁŠOVÁ

Bojnice 1 - 3. 4. 2011
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Stretnutie zástupcov pacientských 
organizácií u ministra zdravotníctva SR

Na pozvanie zástupcov Asociácie na ochra-
nu práv pacientov SR sme sa dňa 12. apríla 
2011 zúčastnili prvého stretnutia s minis-
trom zdravotníctva SR MUDr. Ivanom Uhlia-
rikom, PhD.. 
Konalo sa pri príležitosti Európskeho dňa 
práv pacientov, ktorým je každoročne 18. 
apríl. V týchto dňoch si AOPP pripomína nie-
koľko okrúhlych výročí:

11.4.2001 – vláda Slovenskej republiky • 
schválila dokument „Charta práv pa-
cientov SR“,
11.4.2001 - vznikla Asociácia na ochra-• 
nu práv pacientov SR /registrácia MV 
SR/,
12.4.2011 – Asociácia na ochranu práv • 
pacientov SR bude prijatá ako prvá 
a dosiaľ jediná pacientska organizácia 
zo Slovenska za riadneho člena Európ-
skeho pacientskeho fóra na Valnom 
zhromaždení EPF v Bruseli.

Na stretnutí sme 
oboznámili pána 
ministra s postave-
ním pacientskych 
organizácií na Slo-
vensku, s činnosťou 
Asociácie na ochra-
nu práv pacientov 
SR, s návrhmi na 
riešenie niektorých 
aktuálnych otázok. 
Radi by sme si vy-
počuli informácie 
o pripravovaných 
zmenách v oblasti 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Stretnutia sa zúčastnili: JUDr. Eva Madajová, 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Bc. 
Jana Dobšovičová Černáková , Liga proti reu-
matizmu – Sekcia mladých reumatikov, Vio-
la Števurková, Slovak Crohn Club, Jaroslava 
Valčeková, Združenie sclerosis-multiplex 
Nádej, Mgr. Miroslav Madaj, Združenie na 
pomoc diabetikom, Mgr. Terézia Drdulová, 
OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/
alebo hydrocefalus.
Všetci zúčastnení predložili svoje návrhy pa-
cientskych organizácií s požiadavkou o ich 
riešenie.
Požiadavky za Slovak Crohn Club boli:
1. Otázka záruky zachovania dostupnosti 
liečby Remicade vzhľadom na zmenu zara-
denia lieku z kategórie I do kategórie A u pa-
cientov, ktorí sú na liečbu nastavení v čase 
výrazného finančného zaťaženia nemocníc.

2. Otázka týkajúca 
sa návrhu zmeny 
indikačného ob-
medzenia pre Re-
micade a Humiru, 
podľa ktorého by bi-
ologická liečba bola 
hradená iba u pa-
cientov, u ktorých 
operačný zákrok je 
kontraindikovaný a 
s tým spojené otáz-
ky liečby pacientov 
a zmien ich kvalitu 
života.
3. Požiadavka na 

zníženie doplatku za Pentasu Sachet 2 g 
na pôvodnú cenu. Podľa kategorizácie k 
1.4.2011 bol doplatok  11,90 €, podľa ná-

Spôsob úhrady Re-
micade je zmenený 
a MZ SR neeviduje 
hlásený problém vo 
veci nedostupnosti 
liečby
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vrhu kategorizácie k 1.7.2011 je doplatok 
5,50 €, opätovne podaná žiadosť kategori-
začnej komisie MZ SR na úpravu doplatku 
4. 4. 2011, t.j. na 11,90 €.
Pán minister ma uistil, že v prvom prípade je 
finančná dostupnosť liečby ošetrená doho-
dou so zdravotnými poisťovňami, aby sa do-
stala liečba každému pacientovi. V druhom 
prípade tento problém na základe vyjadre-
nia odborníkov nebude predmetom rokova-
ní. Na tretiu požiadavku vo veci doplatku za 
Pentasu Sachet 2g povedal, že je v riešení.
Ministerstvo zdra-
votníctva SR nás 
pozvalo na druhé 
pracovné stretnutie 
so zástupcami Mi-
nisterstva zdravot-
níctva SR, ktoré sa 
uskutočnilo 8. júla 
2011. Predmetom 
a nosnou témou 
pracovného stret-
nutia bola generic-
ká preskripcia. 
Na tomto stretnutí 
sa zúčastnilo vrá-
tane Slovak Crohn 
Clubu 12 zástup-
cov pacientskych organizácií. Rokovali sme 
s predstaviteľmi Sekcie farmácie a liekovej 
politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľ-
kou Mgr. Michaelou Gajdošovou MPH, riadi-
teľom odboru pre zdravotné pomôcky MVDr. 
Jaďut a riaditeľ odboru kategorizácie, ceno-
tvorby a liekovej politiky Mgr. Tekeľ. 
Generálna riaditeľka M. Gajdošová na za-
čiatku rokovania zdôraznila: „Každá vec sa 
dá napraviť, sme tu dnes preto, aby sme 
problémy spoločne riešili a hľadali optimálny 
variant“. Vzápätí informovala o splnení pod-
netov, ktoré predložili zástupcovia pacient-
skych organizácií na prvom stretnutí. 
Odpovede na naše otázky a požiadavky 
doplnila hovorkyňa Katarína Zollerová info-

máciami od pána riaditeľa Tekeľa. K bodu 
1.- spôsob úhrady Remicade je už zmenený 
a MZ SR neeviduje hlásený problém vo veci 
nedostupnosti liečby. K bodu 2. – návrh na 
zmenu indikačného obmedzenia nebol od-
súhlasený.K bodu 3. – zmeny doplatku za 
Pentasa Sachet, uvedené bolo prerokované 
na stretnutí 8.7.2011. Boli vysvetlené dôvo-
dy, pre ktoré došlo k prehodnoteniu výšky 
úhrady. Úhrada je stanovená v rovnakej výš-
ke, ako pre Pentasa SR tablety (ktoré sú hra-
dené). Nakoľko v prípade Pentasa Sachet 

ide o liek s vyššou 
cenou od výrobcu, 
rozdiel medzi ce-
nou a úhradou sa 
premieta do doplat-
ku poistenca. 
Cieľom stretnutia 
bolo aj aktuál-
ne informovanie 
o zmenách, ktoré 
sú prínosom pre 
pacientov. Ako 
zstupcovia pacient-
skych organizácií 
sme sa dozvedeli, 
že všetky potrebné 
informácie nájde-

me na webovej stránke MZ SR, budeme ich 
môcť pripomienkovať, predkladať svoje ná-
vrhy a to je napokon aj hlavný cieľ: aby bol 
každý podnet riešený, aby pacienti mali svoj 
priestor na prezentáciu svojich pripomienok. 
Stretnutie na MZ SR charakterizovala vecná 
a konštruktívna diskusia, zúčastnené stra-
ny sa zhodli v tom, že takéto rokovania by 
mali mať svoju pevnú periodicitu. Generálna 
riaditeľka M. Gajdošová vyzvala zástupcov 
pacientskych organizácií, aby písomne de-
finovali svoje ďalšie požiadavky a na záver 
konštatovala: „Ministerstvo zdravotníctva je 
tu pre pacienta a Vaše požiadavky chceme 
a budeme riešiť.“ 

Pentasa Sachet - 
ide o liek s vyššou 
cenou od výrobcu, 
rozdiel medzi cenou 
a úhradou sa pre-
mieta do doplatku 
poistenca
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Minister Ivan Uhliarik sa stretol na minister-
stve zdravotníctva v utorok 27. septembra 
s predstaviteľmi Asociácie na ochranu práv 
pacientov, Slovak Crohn clubu, Združenia 
na pomoc diabetikom, Združenia sclerosis 
multiplex Nádej, Spoločnosti dialyzovaných 
a transplantova-
ných. V diskusii rezo-
novala aj aktuálna 
téma  hromadných 
výpovedí lekárov. 
Na brífingu, ktorý 
bol na MZ SR v pod-
večerných hodinách, 
minister Uhliarik 
informoval, že je 
stále pripravený so 
zástupcami Lekár-
skeho odborového 
združenia rokovať 
a dvere na MZ SR sú pre nich stále otvorené: 

„Nech prídu, budeme diskutovať a verím, že 
sa dohodneme.“ Minister zdravotníctva opä-
tovne zdôraznil, že odmieta akýkoľvek ná-

tlak, ktorý by pocítili pacienti a jedine vo vec-
nom dialógu môžu nájsť riešenia. Zároveň 
informoval, že MZ SR pozorne sleduje vývoj 
situácie  a pripravuje alternatívy ako v prípa-
de potreby zabezpečiť dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti pre pacientov.  Zástupcovia 

pacientov uviedli, 
že poskytovanie 
zdravotnej starost-
livosti je pre nich 
nevyhnutnosťou 
a zároveň tlmočili 
aj negatívne skú-
senosti niektorých 
pacientov. Pred-
sedníčka Asociácie 
na ochranu práv 
pacientov Eva Ma-
dajová informovala, 
že niektorí majú  

s lekármi zlé skúsenosti a zo súčasného 
vývoja, ktorý sa týka hromadných výpovedí 
lekárov,  majú aj obavy.

Zástupcovia pacientov 
uviedli, že poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti 
je pre nich nevyhnutnos-
ťou a zároveň tlmočili aj 
negatívne skúsenosti 
niektorých pacientov.

Septembrové stretnutie pacientských 
organizácií u ministra zdravotníctva SR
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V poradí 14. medzinárodné stretnutie pre 
mladých ľudí s IBD (EYG – EFCCA Youth Gro-
up) EFCCA Youth Meeting sa konalo v Poľsku 
v dňoch 30.6. – 3.7.2011. Za Slovak Crohn 
Club sa ho zúčastnil Luboš Marcinek. Za-
meranie úvodných worshopov bolo hlavne 

na IBD a šport a modernú komunikáciu. V 
rámci prezentácií zástupcovia predstavovali 
činnosti svojich domovských klubov. Odpre-
zentovali sa zástupcovia Fínska, Írska, Špa-
nielska, Belgicka, Dánska, Holandska, Ang-
licka, Francúzska a Poľska.

UDALOSTI V KLUBE   

Stretnutie EYM Krakov
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Rekondičný pobyt 
vo Vrátnej doline

Tento rok sa uskutočnil 
rekondičný pobyt vo 
Vrátnej doline, v hotely 
Boboty.Napriek tomu, 
že predchádzajúce re-
kondičné pobyty boli 
v krásnom prostredí, ja, 
osobne, vnímam tohto-
ročný jeden z najkraj-
ších.

   Krásna lokalita, vyda-
rené počasie, ,,chutný“ 
kuchár, pekné ubytova-
nie a samozrejme, ako 
aj po iné roky, aj tento 
rok príjemná partia, nás, 
menej zdravých. I keď 
o niečo starších, ale 
skúsenejších, zrelších 
a niektorých dokonca aj 
krajších. Už sa stalo, že v deň príchodu nás 
zvykli privítať svadobčania a udialo sa to aj 
tentkrát. No, a miesto spania som si v du-
chu spievala hity, ktoré bolo počuť a 
ja som ich tak, ale tak veľmi nechce-
la vnímať. Ale ušlo sa nám zo sva-
dobných koláčov, tak je odpustené… 
Prvá spoločná večera bola výnimoč-
ná. Kvôli svadbe sme sa presunuli 
do neďalekého penzionu na chutnú, 
bohatú večeru a čakalo nás tam pri 
príležitosti 17-eho rekondičného po-
bytu, prekvapenie - veľmi dobrá, pek-
ná torta. Vďaku peknému počasiu 
sme ráno chodievali na prechádzky 
a jogové precvičovania.

JANET

   Behom dňa, tí zdatnejší, absolvovali celo-
denné túry. No a my, ktorí sme vyrástli na 
podunajskej nížine, len poldňové, ale tiež 
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s krásnymi zážitkami. Joj, 
išla som prvýkrát lanovkou 
a veru, ani som nedýchala. 
Hore kvôli strachu a naspäť 
kvôli tej nádhere...a aj taká 
túra v daždi má svoje čaro… 
Veru, zase som si musela 
niečo dokazovať.

   Okrem iného bol zorga-
nizovaný výlet na Oravský 
hrad, grilovacia párty, pre-
hliadka obce Terchová-vrá-
tane múzea nášho hrdinu 
Jura Jánošíka a terchov-
ského betlehema. V jeden 
podvečer sa uskutočnila 
prednáška s dr. Gregušom 
a firmou Nutricia Nestlé, kde sme obdržali aj 
produkty na ,,koštovku“. Stihli sme si zahrať 
petanque, šípky, biliard, stolný futbal… bolo 
si z čoho vyberať.

   Môj pocit z rekondičného pobytu je veľmi 
príjemný, okrem nafúknutého bruška (z tých 
mnohých dobrôt, ktoré nám tam kuchár do-
prial). ktorému som nedohovárala iba ja.

   Verím, že sa opäť o rok stretneme aspoň 

v takom hojnom počte ako tento rok, keď 
sa nás zúčastnilo až 29 členov. Samozrej-
me chcem pripomenúť vďaku ľuďom, ktorí 
zorganizovali pobyt a zabezpečili aj program, 
veci, o ktorých niektorí nemáme ani zdanie.

   Na záver už len hádam toľko-dovidenia do 
budúceho rekondičného pobytu, veľa zdra-
via, trpezlivosti a bojovnosti vám všetkým 
želám.
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Dotazník z rekondičného 
pobytu

Tento rok sa rekondičný pobyt SCC konal 
v krásnom prostredí hotela Boboty. Počasie 
vyšlo nad očakávania. Každé ráno aj večer 
boli pre nás prichystané švédske stoly, kde 
boli jedlá od výmyslu sveta. Boli sme v tom-
to hoteli prvýkrát, tak nás zaujímalo, čo na 
neho vravíte. Pripravili sme preto anketu pre 
účastníkov rekondičného pobytu. Anketa sa 
skladala z dvoch častí. Otázky na spokojnosť 
s práve prebiehajúcim rekondičným poby-
tom boli v prvej časti a v druhej sme sa pý-
tali na rôzne názory pre lepšie pochopenie 
potrieb a prianí členov klubu. Hodnotilo sa 
na trojstupňovej škále od 1 po 3 (1 – najväč-
šia spokojnosť). Prieskumu sa zúčastnilo 25 
respondentov.

 PRVÝ OKRUH OTÁZOK

Prvotné otázky sa týkali výberu lokality poby-
tu, dátumu pobytu, úrovne ubytovania a vy-
bavenia hotela, upratovania izieb a čistoty. 
Dá sa povedať, že všetci odpovedali na tieto 
otázky s ohodnotením úrovne spokojnosti na 
1. Stopercentná spokojnosť bola aj so stra-
vou. Vyzdvihli sa najmä tieto jedlá: hovädzie 
dusené, kapustnica, burgundské na brusni-
ciach, pirohy, zákusky. Naopak, nepodarené 
boli podľa viacerých respondentov balíčky, 
dvaja spomenuli vyprážaný rezeň so šalá-
tom a jeden spomenul tekvicový prívarok.

Nasledovali otázky na ponuku aktivít. Všet-
ky aktivity zatienila turistika, ktorú hodnoti-
li všetci na 1. Niet sa ani čomu diviť, lebo 
počasie tiež vyšlo na jednotku po celý čas 
pobytu. Športové a spoločenské aktivity mali 
horšie hodnotenie, ale napriek tomu vyšli 
viac pozitívne, než negatívne.

Príspevok na rekondičný pobyt sa zdal vyso-

ký iba jednému účastníkovi, pre ostatných 
bola cena primeraná.

DRUHÝ OKRUH OTÁZOK

Druhá časť prieskumu začínala otázkou na 
lokalitu budúceho rekondičného pobytu. Zo 
slovenských lokalít vyhrala s veľkým násko-
kom lokalita Boboty s 9 hlasmi. Nasledovali 
Tále s 5 hlasmi, Veľká Fatra so 4 hlasmi a na 
koniec Krpáčovo s 2 hlasmi.

Zo zahraničných lokalít za Chorvátsko hlaso-
valo 10 respondentov a Taliansko získalo 4 
hlasy. Maďarský Balatón nezískal ani jeden 
hlas.

Dátum pobytu v podstate vyhovoval rovnako 
1. aj 2. septembrový týždeň.

Tiež sme sa pýtali na to, či sa vám páči logo 
SCC. Veľká väčšina 18 hlasov hlasovala za 
existujúce logo. Dvaja hlasujúci nemajú na 
neho názor a 5 hlasovali, že sa im logo ne-
páči.

Ďalej sme sa pýtali na vaše návrhy na zlep-
šenie organizovania vytvárania dvojíc na 
izbách. Väčšina respondentov navrhovala 
také riešenie, ktoré bude optimálne využívať 
izby, aby bolo čo najmenej ľudí osamotených 

Zo slovenských lokalít vy-
hrala s veľkým náskokom 
lokalita Boboty, nasle-
dovali Tále a na koniec 
Krpáčovo 
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na izbách. Navrhovalo sa vopred telefonicky, 
emailom, či iným spôsobom dojednávať dvo-
jice s koordinátorom.

Nakoniec sme sa opýtali na iné návrhy na 
zlepšenie rekondičných pobytov. Niekoľko 
návrhov sa týkalo častejšieho trávenia času 
spoločnými večermi, predstavenie členov 
navzájom. Takisto padol  návrh na predisku-
tovanie tém, ktoré sa preberajú na predsed-
níctve, aby si naše predsedníctvo vypočulo 
aj názory členov na pripravované aktivity.

Tiež padlo niekoľko 
návrhov na uspo-
riadanie väčšieho 
množstva odbor-
ných prednášok. 
Problémom v tomto 
smere sú finanč-
né možnosti klubu. 
Prednášatelia to-
tižto cestujú aj vy-
stupujú bez nároku 
na honorár v rámci 

svojho voľného času. Preto je veľmi obtiažne 
ich zohnať. Je to čisto na ich dobrovoľníckej 
činnosti a ochote. Padol tiež návrh, aby bol 
určený nie len raňajší termín cvičenia jogy, 
ale aj večerný. Možno by sa potom viacej 
ľudí zúčastnilo aj večerných cvičení, resp. by 
sa ich viac konalo.

Nakoniec by sme radi poďakovali za všet-
ky vaše reakcie a veľmi si vážime každého 
vyjadreného názoru. Osobitne by sme sa 
chceli poďakovať aj niekoľkým pochvalným 

názorom na orga-
nizáciu a usporia-
danie pobytu. Je to 
pre nás motiváciou 
aj povzbudením do 
organizovania ďal-
ších rekondičných 
pobytov. Vaša spät-
ná väzba je pre nás 
mimoriadne dôleži-
tá, je poučením a 
inšpiráciou. Ďaku-
jeme.

Všetky aktivity zatienila 
turistika, ktorú hodnotili 
všetci na 1. Športové a spo-
ločenské aktivity mali hor-
šie hodnotenie, ale napriek 
tomu vyšli viac pozitívne, 
než negatívne.
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Zuzana 
Bertušková

Určite to poznáte,  v začiatkoch pripisujeme 
bolesti brucha stresu, únave, počasiu, ne-
bodaj zlej strave alebo tisícom iných príčin. 
U mňa som problémy  pripisovala nervozite 
spojenej s posledným ročníkom štúdia a ne-
istou budúcnosťou. Ani prvý rok v zamestnaní 
však neprinie-
sol zlepšenie,  
s a m o l i e č b a  
by l i n kov ý m i 
čajmi nezabe-
rala. Po roku a 
pol neurčitých 
bolestí ma pre-
padol akútny 
zápal, podo-
zrenie padlo 
na slepé črevo. 
Na Vianoce 
1998 asi nikdy 
nezabudnem. 
Vyslabnutá  v posteli, len pár hltov tekutiny, 
viac sa nedalo. V januári 1999 mi pri operá-
cii zistili Morbus Crohn. Prišla som o ileum aj 
o zdravý „slepák“.  

Gastroenterológ ma poučil o ochorení, živo-
tospráve a hneď ma aj nasmeroval na Slo-
vak Crohn Club. Moje prvé osobné stretnu-
tie s „klubistami“ sa uskutočnilo už v roku 

1999 na krátkom víkendovom pobyte. Rada 
spomínam na prvý moment zoznámenia sa 
na autobusovej stanici, s akou srdečnosťou 
ma privítali Gabika a Veronika.

Až dnes, s odstupom času, viem lepšie doce-
niť, akým príno-
som sme si v klu-
be navzájom. 

Osobne som veľ-
mi vďačná za do-
terajšie „náhody“ 
v mojom živote: 

- informáciu od 
gastroenterológa 
o SCC ihneď po 
zistení diagnózy,

- odozvu pred-
sedníctva SCC 
po ich prvotnom 

kontaktovaní (pozvanie na najbližšiu aktivitu 
klubu),

- vďaka rekondičným pobytom a iným klubo-
vým stretnutiam som spoznala veľa „spriaz-
nených duší“, nadviazala kamarátstva, mám 
možnosť výmeny skúseností s prejavmi 
a liečbou príznakov ochorenia, s toleranciou 
rôznych druhov stravy, ale aj s toleranciou 

Gastroenterológ ma 
poučil o ochorení, živo-
tospráve a hneď ma aj 
nasmeroval na Slovak 
Crohn Club.

Ja, Crohn a Slovak Crohn Club?

PREDSTAVUJEMEPREDSTAVUJEME
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našich telesných schránok k rôznym pohy-
bovým aktivitám (turistika, joga, beh, tanec, 
rybolov...)

- prednášky lekárov organizované klubom 
mi umožňujú  získavať priamo „z prvej ruky“ 
informácie o nových liečebných metódach, 
liečebných preparátoch a o ochorení samot-
nom, farmaceutické spoločnosti zase priblí-
žia nové výživové doplnky, resp. v prípade 
aktívneho ochorenia možnosti plnohodnot-
nej náhrady stravy

Z vlastnej skúsenosti veľmi oceňujem, čo je 
pre život SCC tiež nevyhnutné a darí sa to 
uskutočňovať:

- udržiavanie spojenia s členmi klubu 
prostredníctvom bulletinov, telefonicky, mai-
lom, zapájanie do rôznych akcií a aktivít SCC, 
aj na medzinárodnej úrovni v rámci EFCCA 
a menších medzinárodných stretnutí

- informovanie o budúcich aktivitách a ak-
ciách klubu v predstihu na oficiálnej web 
stránke SCC

- prezentácia SCC v médiách a na rôznych fó-
rach, čím je možné rozšíriť rady tých, ktorým 
bude klub nápomocný aspoň v takej miere, 
ako u mňa 

Verím v životaschopnosť klubu, ktorý je tu 
pre nás – pacientov, a je živý hlavne osob-
nými  stretnutiami jeho členov. Tieto si mô-
žeme spoločne užívať predovšetkým vďaka 
nepretržitej práci predsedníctva, s podporou 
sponzorov a  darcov 2% dane z príjmov. Hlav-
ným pre život SCC naďalej zostáva záujem 
členov klubu spoznávať sa, spolu komuniko-
vať, ich vôľa niečo sa dozvedieť, a tak napĺ-
ňať poslanie SCC.

Teším sa na stretnutie, Zuzana.

PREDSTAVUJEMEPREDSTAVUJEME

SCC sa darí:

udržiavať spoje-• 
nie s členmi cez 
bulletin, telefón, 
email, 
prezentácia SCC • 
v médiách a fó-
rach.
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Gastroenterologická klinika 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
História

Gastroenterologická klinika je prvou špecia-
lizovanou klinikou na diagnostiku a liečbu 
gastrointestinálnych ochorení na najvyššej 
úrovni na Slovensku. Od roku 1993 kedy 
bola klinika založená, slúži ako najvyššie 
konzultačné pracovisko pre lekárov a ich pa-
cientov s najkomplikovanejšími gastrointes-
tinálnymi ochoreniami pre celé Slovensko. 
Klinika je súčasne aj doškolovacím praco-
viskom Slovenskej zdravotníckej univerzity 
pre postgraduálne vzdelávanie gastroente-
rológov a endoskopické sestry. Tieto aktivity 
sú realizované vo forme tréningových kurzov, 
predatestačných kurzov z gastroenterológie, 
posudzovania pred udeľovaním certifikátov 
na jednotlivé endoskopické techniky a uspo-
riadavaním workshopov zameraných na no-
vinky v gastrointestinálnej endoskopii.

Charakteristika pracoviska

Klinika je umiestnená vo FNsP Bratislava na 
pracovisku Petržalka, ktoré bolo otvorené 
v roku 1997 ako najmodernejšie pracovisko 
v Bratislave, poskytujúce aj vysoký sociálny 
štandard tak pre pacientov, ako aj pre zdra-
votníkov, medikov a účastníkov postgraduál-
nych kurzov. Pracovisko má veľkú kongreso-
vú sálu s možnosťou organizovania i veľkých 
odborných podujatí. Klinika patrí k pracovis-
kám vybraných Ministerstvom zdravotníctva, 
ktoré manažujú diagnostiku a liečbu pacien-
tov s chronickými vírusovými hepatitídami 
typu B, C a D. Na klinike je tiež koordinačné 
centrum Národného programu pre skríning 
kolorektálneho karcinómu na Slovensku.

Štruktúra pracoviska

Štruktúra kliniky umožňuje riešenie gastro-
enterologických problémov tak u ambulant-

ných, ako aj u hospitalizovaných pacientov. 
V súvislosti s tým sa klinika delí na dve hlav-
né časti. Na endoskopickú a lôžkovú časť.

Endoskopické oddelenie kliniky

Endoskopická časť kliniky je umiestnená 
na 1. poschodí nemocnice. V tejto časti sa 
nachádzajú jednotlivé pracoviská, kde sa 
vykonávajú gastroskopie, kolonoskopie, en-
dosonografie, pH metrie, dychový test na 
zisťovanie infekcie Helicobacter pylori, ERCP 
vyšetrenia, PTC vyšetrenia, biopsie pečene, 
zavádzanie stentov a dilatácia stenóz v ce-
lom priebehu tráviacej rúry. V tejto časti je 
aj gastroenterologicko-hepatologická ambu-
lancia, denné miestnosti lekárov a sestier, 
pracovňa profesora a primárov, sekretariát 
kliniky a knižnica.

Zoznam diagnostických a terapeutických 
metód na endoskopickom oddelení kliniky: 
Gastroskopia, Biopsie, Polypektomie, Skle-
rotizácie varixov, Klipovanie krvácajúcich 
ciev, Hemostáza krvácajúcich ciev, Banding 
varixov, APC koagulácia, Dilatácia stenóz pa-
žeráka bužiami, Balónková dilatácia stenóz 
pažeráka a duodena, Zavádzanie nasogas-
trických sond, Zavádzanie PEG, Extrakacia 
cudzích telies, Kolonoskopia, Biopsie, Poly-
pektomie, Klipovanie krvácajúcich ciev, He-
mostáza krvácajúcich ciev, Dilatácie stenóz 
kolonu balónikmi, APC koagulácia, Zavádza-
nie selfexpandibilných stentov, Extrakcia 
cudzích telies, Endosonografia, Diagnostika 
slizničných a podslizničných lézií v pažerá-
ku, žalúdku, duodene a dostupných štruktúr 
pankreasu a žlčových ciest, PH metria, Di-
agnostika pH pomerov na sliznici pažeráka 
a žalúdka, Dychový test, Diagnostika prítom-
nosti infekcie Helicobacter pylori v dychu, 
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Kapsulová endoskopia, Diagnostika patolo-
gických procesov na sliznici tráviaceho trak-
tu pomocou endokapsuly, Sonografia, Dia-
gnostika pomocou abdominálnej sonografie 
RTG, Diagnostické ERCP, terapeutické ERCP 
(papilosfinkterotomia, precut, dilatácia ste-
nóz, biopsia z patol. útvarov, zavádzanie 
biliárnych a pankreaických stentov, zavá-
dzanie metalických stentov do žlčových 
ciest, extrakcie konkrementov zo žlčových 
a pankreatických ciest), PTC- diagnostické, 
PTC terapeutické (dilatácia stenóz, zavádza-
nie vonkajších drenáží, zavádzanie 
kombinovaných drenáží, zavádzanie 
selfexpandibilných stentov), Obtiažne 
dilatácie benígnych a malígnych ste-
nóz pažeráka, duodena, kolonu pod 
Rtg kontrolou, zavádzanie selfexpan-
dibilných stentov pod Rtg kontrolou 
do pažeráka a kolonu, Liečba Achalá-
zie kardie balónkovou dilatáciou pod 
Rtg kontrolou, Zavádzanie cievky na 
enteroklýzu pod Rtg kontrolou Biopsie 
pečene pod Rtg kontrolou, Punkcie 
pseudocýst pankreartického pôvo-
du – gastrocystostómiou pod Rtg kontro-
lou, Endoskopická pohotovosť, Nonstop 24 
hod. urgentná pohotovosť na diagnostiku a 
urgentnú liečbu ochorení horného GITu , pe-
roperačná asistencia na chirurgickej sále pri 
lokalizácii krvácaní v celom GIT, peroperač-
né polypektomie v tenkom čreve.

Lôžkové oddelenie kliniky

Oddelenie je umiestnené na 6. poschodí ne-
mocnice. Skladá sa z 30 postelí, ktoré sa na-
chádzajú v 2 jednoposteľových, 2 dvojpos-
teľových a 8 trojposteľových izbách. Každé 
dve izby majú spoločné WC a kúpeľňu.

Keďže gastroenterologická klinika je jedi-
nou takouto klinikou na Slovensku, spek-
trum gastroenterologických diagnóz na tejto 
klinike je oveľa širšie v porovnaní s bežnou 
internou klinikou. Rovnako tak aj závažnosť 
jednotlivých gastrointestinálnych ochorení 
a ich náročnosť na diagnostický a liečebný 

proces je neporovnateľne vyššia než na bež-
nej internej klinike.

Vek našich hospitalizovaných pacientov sa 
pohybuje v rozmedzí 18 až 90 rokov. Prie-
merná dĺžka hospitalizácie je 9 dní. Najčas-
tejšími diagnózami sú ochorenia žlčníka 
a žlčových ciest, nádory biliárneho systému 
a pankreasu, chronické pankreatitídy a ich 
komplikácie, chronické hepatitídy rôznej 
etiológie, cirhózy pečene s najrôznejšími 
komplikáciami a idiopatické zápalové ocho-

renia čreva hlavne Morbus Crohn a ulceróz-
na kolitída v tých najťažších formách. Klini-
ka sa intenzívne venuje liečbe chronických 
hepatitíd vírusového pôvodu hlavne typu B 
a C. V súčasnosti eviduje najväčšiu skupinu 
týchto pacientov na Slovensku. Na klinike sa 
organizujú pravidelné odborné semináre a 
v spolupráci s odbornými spoločnosťami aj 
mimo kliniky po celom území Slovenska na 
rôzne odborné témy.

Budúcnosť gastroenterologickej kliniky

Klinika má nezastupiteľné miesto v usku-
točňovaní vzdelávania na poli gastroente-
rológie, gastrointestinálnej endoskopie a 
v hepatológii podľa platných odborných a le-
gislatívnych kritéri tak u nás, ako aj v rámci 
EU. Na splnenie týchto úloh bude potrebná 
neustála obnova poznatkov, doplnenie per-
sonálu, prístrojov i priestorov tak, aby bola 
schopná na rýchlo meniaci sa vývoj v tejto 
oblasti včas reagovať.
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Tento rok sme tiež využili priestor na výstave 
Slovmedica a Non-handicap  a prezentovali 
Slovak Crohn Club. Náš stánok bol pod zá-
štitou Slovenskej humanitnej rady a už tra-
dične v tých istých priestoroch výstaviska. 
Rozdávaním propagačných materiálov o klu-
be sme sa zviditeľňovali a ľudia, ktorí majú 
vo svojom okolí pacientov s Crohnovou cho-
robou a ulceróznou kolitídou nám ďakovali 
za tieto materiály. Zaujímali sa o našu prácu 

klubu a možnosť prihlásenia sa do klubu.  Je 
to cesta k rozšíreniu našej členskej základ-
ne. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli 
a pomohli pri príprave stánku a našej Ing. 
Veronike Ondriášovej, ktorá bola prítomná 
v stánku počas všetkých dní výstavy. V ka-
talógu výstavy, ktorý dostali všetci vystavo-
vatelia a zástupcovia médií sú uverejnené 
kontakty na náš klub.

VÝSTAVY A KONFERENCIE

Slovmedica  
a Non-Handicap 2011

VIOLA ŠTEVURKOVÁ



23www.crohnclub.sk22/2011

VÝSTAVY A KONFERENCIE   VÝSTAVY A KONFERENCIE



24 Slovak Crohn Club bulletin

ODBORNÉ TÉMY

Hojenie rán po operáciách

ODBORNÉ TÉMY

Kto z nás sa už niekedy poranil? Pri každo-
dennej činnosti v domácnosti, pri práci v zá-
hrade, pri športe či na pracovisku? Porane-
nie či skôr rana sprevádza aj každú operáciu. 
Rozdiel je len v tom, že k poúrazovej rane 
príde spravidla náhodou , zatiaľ čo rana po 
operácií je nevyhnutným dôsledkom zásahu 
lekára do organizmu človeka v snahe po-
môcť pacientovi. 

Každá operácia je vedomým poranením

Z tohto pohľadu je každá operácia 
úmyselne vykonaným poranením 
za účelom nápravy vzniknutého 
problému. Zásah spôsobí ranu, po-
škodí tkanivo, naruší či zničí niekto-
ré cievy a vyburcuje náš imunitný 
systém k „ohraničeniu“, vyčisteniu 
a napraveniu škody. Rozhodujúcu 
úlohu pri hojení pooperačnej rany 
hrá zápal.

Prirodzená reakcia organizmu

Zápal sám o sebe nie je ničím zlým. 
Naopak, patrí k základným nástro-
jom našej imunity. Jeho úlohou je 
obrana proti škodlivinám, ktoré 
prenikli do rany a tiež obnova po-
škodených tkanív. Podieľajú sa na 
ňom faktory zabezpečujúce zráža-
nie krvi, cievny i lymfatický systém 
a ďalšie zložky imunity. Ideálne je, 
ak sa poškodenie a jeho následky 
zvládnu čo najrýchlejšie a ak zá-
pal prebehne ako akútna reakcia 
a odznie bez následkov.

Prečo sa niekomu rany hoja dlh-
šie? 

Rýchlosť hojenia do značnej mie-

ry závisí na rozsahu samotnej rany – dlhšie 
trvá zhojenie vymeneného stehenného kĺbu 
než napríklad rany po vytrhnutí zubu u zu-
bára. Navyše, každému z nás sa rany hoja 
inak. K poruchám hojenia prispievajú cievne 
choroby (ateroskleróza, chronická žilová ne-
dostatočnosť), ale tiež nedostatočná funkcia 
lymfatického systému. Všeobecne sa rany 
horšie hoja s pribúdajúcim vekom. Zvlášť 
intenzívne trápi tento problém pacientov 
s cukrovkou, nevyhýba sa ale ani mladším 
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ľudom v produktívnom 
veku.

Pozor na možné kompli-
kácie!

Pooperačné rany obvyk-
le sprevádzajú opuchy, 
krvné výrony a podliatiny, 
ktoré môžu spomaľovať 
hojenie a sú tiež jednou 
z príčin bolesti. Závaž-
nou komplikáciou rany 
bývajú rôzne infekcie, 
ktoré sa do nej môžu do-
stať – potom je spravidla 
nevyhnutné nasadiť an-
tibiotiká. Každá rana sa 
hojí jazvou. Z hľadiska 
výsledného kozmetické-
ho efektu by mala byť 
pooperačná jazva pokiaľ možno čo najmen-
šia. To je veľmi dôležité predovšetkým pri 
plastických operáciach.

Je možné hojenie urýchliť? 

Hojenie a jeho rýchlosť sú individuálne, na-
priek tomu je možné tento prirodzený proces 
vhodnými prostriedkami podporiť. V posled-
nom čase sa stále viac osvedčuje tzv. systé-

mová enzymoterapia – podávanie enzýmov 
(napríklad v lieku Wobenzym), ktoré usmer-
ňujú priebeh zápalu tak, aby prebehol čo 
najúčelnejšie a najrýchlejšie, obmedzujú 
vznik a rozvoj opuchov a krvných podliatin 
a prispievajú k tvorbe malej jazvy. Dôležité 
je tiež dbať na dobrú životosprávu, byť v psy-
chickej pohode a predovšetkým v prvých 
týždňoch po operácií sa vyhýbať zvýšenej 
fyzickej námahe.
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Problémy s trávením 
postihujú približne 
20 až 30 percent 
svetovej populácie 
a značne ovplyvňujú 
kvalitu života.

Zdravé trávenie
ale aj ďalších látok (mine-
rály, vitamíny) potrebných 
pre správne fungovanie 
zdravého organizmu. 

Problémy s trávením po-
stihujú približne 20 až 30 
percent svetovej populá-
cie a značne ovplyvňujú 
kvalitu života. Nedosta-
tok pohybu, priveľa stre-
su a nevyvážená strava 

prispievajú k tomu, že čoraz viac dospelých, 
ale aj detí sa podobným problémom nevy-
hne.  

Nepríjemné nafukovanie

Okrem zápchy, zápalových procesov, pocitov 
plnosti či podráždenia čreva je jedným zo 
skutočne nepríjemných problémov takzvaný 

meteorizmus, inak povedané plyna-
tosť. K takémuto stavu dochádza, keď 
je v čreve narušená prirodzená rovno-
váha medzi acidofilnými a kvasnými 
baktériami, ktoré tvoria plyny. Človek 
žije v symbióze s črevnými baktériami 
rôznych druhov od narodenia až po 
smrť. Situácia, kedy v ľudskom tele 
bojujú „dobré a zlé“ baktérie a život-
ný priestor, nie je teda ničím nezvy-
čajným. Ak sa však pomer zdraviu 
prospešných baktérií – nazývame ich 
probiotiká, zníži, je dobré živé mik-
roorganizmy užívať cielene. Jednou 
z možností je napríklad užiť živé pro-
biotické kultúry v tabletkovej forme. 
Výrobky firiem obsahuje jedinečné 
kmene probiotických baktérií, ktoré 
sú odolné voči kyslému prostrediu ža-
lúdka. Jedine tak sa totiž môžu dostať 
na miesto určenia do čriev.

Trávenie je nezávislý pro-
ces, ktorý sa za normál-
nych okolností reguluje 
sám a človek ho neovplyv-
ňuje. Keďže ale väčšina 
ľudí žijúcich hektickým 
štýlom života zásady zdra-
vého stravovania nie vždy 
dodržiava, činnosť trávia-
ceho traktu sa naruší a na-
stupujú takzvané funkčné 
poruchy trávenia. Trávenie je proces, pri kto-
rom sa potrava, ktorá sa dostáva do organiz-
mu spracováva mechanicky a chemicky tak, 
aby z nej telo mohlo dôležité živiny využiť 
a nestrávené zvyšky sa vylúčia. Trávenie je 
nevyhnutným predpokladom premeny látok 
z potravy pre získanie energie a dôležitých 
stavebných zložiek (cukry, tuky, bielkoviny) 
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Impact Survey
IMPACT prieskum je projekt, ktorý má za cieľ 
budovať všeobecné povedomie o ochorení 
a zlepšiť pochopenie pacientov s nešpecific-
kými zápalmi čreva. 

Tento projekt umožní získať medzinárodnej 
asociácii EFCCA (European food & feed cul-
tures association) a národným pacientskym 
organizáciám aktuálne informácie o vplyve 
IBD na každodenný život pacientov. Zároveň 
zvýši povedomie a aktivitu platcov pri zabez-
pečení zdravotnej starostlivosti a sociálnych 

Predbežné výsledky z vyplnených dotazníkov štúdie 

potrieb pacientov s IBD.

Závery z prieskumu v rámci IMPACT survey, 
ktorý obsahoval 50 otázok, podporia úsilie 
EFCCA-y v zlepšení povedomia o vplyve IBD 
na život pacientov.

IMPACT prieskum bol vytvorený EFCCA-ou 
a národnými členmi pacientskych organizá-
cií v spolupráci s európskou organizáciou 
ECCO (European Crohn`s and Colitis Organi-
zation) a spustený v decembri 2010.
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Jednotlivé oblasti dotazníka:
1. skúsenosti s IBD a dia-
gnostikou
2. zdravotná strarostlivosť
3. IMPACT – vplyv, ktorý má 
IBD na život
4. celkový vplyv na pracovnú 
produktivitu
5. celkový vplyv na život pa-
cienta

Do 6. mája odpovedalo 2014 participantov 
spomedzi 25 krajín Európy

IMPACT- predbežné výsledky

IBD je systémové ochorenie spojené s ko-
morbiditami:

52% má postihnutie kĺbov• 

37% má kožné postihnutie • 

IBD je ochorenie spojené s progresívnym po-
škodením:

84% bolo hospitalizovaných počas po-• 
sledných 5 rokov

43% IBD pacientov malo najmenej jeden • 
chirurgický zákrok (polovica pacientov 
s Crohnovou chorobou mali viac ako 3 
chirurgické intervencie). 

IBD je spojené s ovplyvnením života (vzpla-
nutia a príznaky ochorenia):

60% respondentov malo kŕčovité bolesti • 
v bruchu viac ako 5 dní v týždni v dôsled-
ku vzplanutia,

54% respondentov malo • 
náhle nekontrolovateľné 
nutkanie na stolicu spôso-
bené pohybom čriev viac 
ako 5 dní v týždni,

65% respondentov muselo • 
zrušiť alebo preložiť termín 
stretnutia v dôsledku vzpla-
nutia ochorenia,

46% respondentov potvrdilo, že ich život • 
je nejakým spôsobom alebo signifikantne 
ovplyvnený dokonca aj medzi vzplanutia-
mi.

IBD ovplyvňuje vzdelanie a produktivitu prá-
ce:

50% respondentov nemohli v dôsledku • 
ochorenia uskutočniť ich plné vzdeláva-
cie aktivity vo vzdelávacom procese 

56% respondentov pociťovalo stres alebo • 
sa cítilo byť pod tlakom kvôli vynecháva-
niu z práce v dôsledku ochorenia

43%  muselo prispôsobiť pracovné pod-• 
mienky (napr. home office alebo pohybli-
vá pracovná doba) 

60% respondentov absentovali z práce • 
najmenej 5 dní v minulom roku, 27% viac 
ako 25 dní v predchádzajúcom roku.
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Nové perspektívy 
liečby IBD

MUDr. ADRIÁN KRÁTKY

Kvalifikácia IBD je rozdelená na Crohnovu 
chorobu, Indeterminovanú kolitídu a Ulce-
róznu kolitídu.

Prevalencia IBD vo svete

IBD sa diagnostikuje od útleho detstva, naj-
častešie je vek okolo 20 rokov a postupne 
klesá až do staršieho veku neohraničene.

Komplikácie CD

Patogenéza IBD je rozdelená do dvoch sku-
pín: 
 1. – genetická vnímavosť
 -familiárny výskyt 15 – 20 %

 -monozygot. dvojčatá 35 – 50 %
vyskytuje sa na 16. chromozóme NOT 2/
CARD 15 u homozygotných 38 – 40 %.
2. – enviromentálne vplyvy
-bakteriálne antigény
-stres, fajčenie, hygiena
- appendektómia
dôsledok uvedených faktorov je následná 
aktivácia, imunitná odpoveď a defekt mu-
kozálneho imunitného systému, ktorý vedie 
k ochoreniam Morbus Crohn a ulceróznej 
kolitíde.

Incidenia a prevalencia IBD

Diagnostické možnosti v hodnotení IBD

1932 Rtg, chirurgia
1950 Kolonoskopia, Rtg
1990 Gastrofibroskopia, kolonoskopia s ile-
oskopiou
2000 CT, MR, serologické markery, kapsulo-
va videoendoskopia, genotypizácia
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Diagnostický prístup k IBD

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenia,• 
Laboratórne testy – FW, KO, CRP, alb., • 
serologické marker,
Endoskopické metódy – gastrofibrosko-• 
pia, kolonoskopia, kapsulová endosko-
pia,
Zobrazovacie metódy – CT, MRI, scinti-• 
grafia,
Histologicky-morfologický nález.• 

Laboratórne vyšetrenia

FW,• 
KO, urea, kreatinín, hepatálne testy, Fe, • 
feritín,
CRP – monitorovanie liečby ťažkej formy • 
ochorenia (pre stanovenie aktivity je va-
lidnejší pre MC ako pre UC)

Endoskopické metódy sú: Gastrofibro-
skopia, kolonoskopia, ERCP, Enteroskopia. 
K nim patria Histologické vyšetrenie, Zobra-
zovacie metódy.

Primárny cieľ liečby je uzdravenie sliznice, 
nielen symptómová uľava: 

liečenie aktívneho ochorenia• 
udržiavacia liečba v období remisie • 
chirurgická liečba• 

Cieľ liečby

Diétne opatrenia 

Odporúča sa diéta so zvýšeným množstvom 
bielkovín, rozpustnej vlákniny (pektíny), 
zvýšeným prívodom železa (mäso, zeleni-
na), vápnika, vitamínu B(obilniny, hovädzie 
a bravčové mäso, pečeň, mlieko, vajcia, 
mliečne výrobky), vitamínu C (ovocie, zeleni-
na), obmedzenie tuku.

Probiotiká, vitamíny, stopové prvky

Lactobacillus GG - rhamnosus (DO-• 
PHILUS, ERCEFLORA DUO..) 
E.Coli Nissle(MUTAFLOR 76.61€, UZP • 
53,61€), Saccharomyces Boulardii (EN-
TEROL)
Substitúcia vit. B12, B6, A,E,D,C, kyseli-• 
ny listovej, železa, kalcia, magnézia, zin-
ku a selénu

Nové terapeutické ciele pri CD

Modifikácia dlhotrvajúce-
ho trendu CD, kompletné a 
pretrvávajúce hojenie sliz-
nice čreva, predchádzanie 
komplikáciám, vrátane 
stenóz, abscesov a fistúl, 
predchádzanie hospitali-
záciám, chirurgickým in-
tervenciám a pobytom na 
JIS, zlepšenie finančnej 
efektivity liečby, obnovenie 
funkcie čreva a zlepšenie 
kvality.

 

Invalidita

Prevencia
choroby

Prevencia
symptomatického

ochorenia

Prevencia
komplikácií

Prevencia
relapsu

Zdravie Subklinický
zápal

Symptomatický
zápal Komplikácie
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 Liečba infliximabom

Infliximab - terapeutické indikácie SR

liečba fistulujúcej Crohnovej choroby • 
u pacientov, ktorí neodpovedali na úpl-
nú a primeranú kúru konvenčnej terapie 
(vrátane ATB, drenáže a imunosupresív-
nej liečby)
liečba závažnej, aktívnej Crohnovej cho-• 
roby u pacientov, ktorí neodpovedali na 
úplnú liečebnú kúru kortikosteroidmi 
a imunosupresívami alebo u pacientov, 
ktorí takúto liečbu netolerujú alebo je 
u nich kontraindikovaná 
liečba Crohnovej choroby u detských pa-• 
cientov vo veku od 6 do 17 rokov
ťažká forma UC nereagujúca na kon-• 
venčnú terapiu

Vlastné podanie infliximabu

na vybranom pracovisku• 
anamnéza, objektívne vyšetrenie – vylú-• 
čenie akútnej infekcie pred podaním
laboratórne vyšetrenia – FW, KO, moč. • 
chemicky
podanie i.v. infliximabu 5 mg/kg v 2-ho-• 
dinovej pomalej infúzii, predtým hydro-
cortison100 mg i.v.
po podaní 1/2-1 hodinu klinické sledo-• 
vanie pacienta
indukčný režim podávania v 0., 2., a • 
6. týždni, potom udržiavacia pokračujú-
ca liečba á 8 týždňov
vyhodnotenie liečby po 6 týždňoch a po • 
roku

Adalimumab ( HUMIRA® ) 

Plne humánna monoklonálna protilátka• 
Štrukturálne identická s prirodzene sa • 
vyskytujúcimi humánnymi protilátkami 
(IgG1), apreto je menej pravdepodobné, 
že vyvolá imunitnú odpoveď
Polčas 12-14 dní• 
Podávanie s.c.• 

Liečba adalimumabom

Adalimumab - terapeutické indikácie SR

v kategorizácii od 1.1.2008• 
liečba fistulujúcej Crohnovej choroby • 
u pacientov, ktorí neodpovedali na úpl-
nú a primeranú kúru konvenčnej terapie 
(vrátane ATB, drenáže a imunosupresív-
nej liečby)
liečba závažnej, aktívnej Crohnovej cho-• 
roby u pacientov, ktorí neodpovedali na 
úplnú liečebnú kúru kortikosteroidmi 
a imunosupresívami alebo u pacientov, 
ktorí takúto liečbu netolerujú alebo je 
u nich kontraindikovaná 

Zaradenie pacienta

indikujúci lekár –ošetrujúci gastroente-• 
rológ vypísanie protokolu
schválenie v regionálnej pobočke ZP• 
podávanie liečby vo vybratých centrách• 

Záver

IBD je chronické ochorenie, sprevádzajú-• 
ce pacienta po celý život
Stratégia liečby je u každého pacienta • 
individuálna

Cieľom liečby je:

ovplyvniť zápalový proces v čreve• 
znížiť počet nových vzplanutí ochorenia• 
udržať dobrý stav výživy• 
zaistiť dobrú kvalitu života pacienta• 

Spracované podľa prezentácie
MUDr. Adrián Krátky, PhD.
NZZ GAE Bratislava
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Fakty v liečbe pacientov s IBD 
MUDr. 

Črevné zápalové ochorenia, medzi ktoré pat-
ria Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba sú 
ochorenia, ktoré doteraz neboli plne pocho-
pené a príčina ich vzniku je multifaktoriálna. 
Vznikajú v dôsledku abnormálnej imunitnej 
reaktivity k normálnej črevnej flóre u gene-
ticky predisponovaných jedincov.

UC (ulcerózna kolitída) postihuje hrubé čre-
vo v rôznom rozsahu, nezvykne vynechať 
konečník. Zápal je obmedzený na vnútornú 
vrstvu čreva – sliznicu, zatiaľ čo MC (Croh-
nova choroba) postihuje 
akúkoľvek časť tráviacej 
trubice - od ústnej dutiny 
až po konečník a zasahu-
je všetky vrstvy čreva. 

Priebeh ochorenia môže 
byť kolísavý, kde sa 
strieda kľudové štádium 
a opätovná aktivita. Sta-
cionárny priebeh je cha-
rakterizovaný miernym 
stupňom aktivity. Pri 
progresívnom type ochorenia aktivita gradu-
je a priebeh sa zhoršuje.

Riziko komplikácií u oboch ochorení naras-
tá s dĺžkou trvania choroby. 80% pacientov 
s MC počas života podstúpi chirurgický zá-
krok. Riziko opakovaného chirurgického 
výkonu je od 20-70%. Predpoveď vývoja 
ochorenia v nasledujúcom roku je určená 
priebehom ochorenia v danom roku. Ak v da-
nom roku je plná remisia (kľudové štádium), 
v nasledujúcom je 80% šanca plnej remisie. 
Ak v danom roku nastane relaps - v nasledu-
júcom je len 30% šanca plnej remisie.

Neexistuje príčinná liečba, liečebné možnos-
ti vychádzajú zo znalostí patofyziológie dejov. 

Cieľom liečby je potlačiť aktivitu ochorenia 
a dosiahnuť remisiu (kľudovú fázu), pritom 
eliminovať vedľajšie účinky liečby a vyhnúť 
sa chirurgickej intervencii. 

Z liečebných prípravkov sa používajú pre-
paráty 5-ASA (aminosalicyláty), ktoré majú 
nešpecifický protizápalový efekt. Kortikoidy, 
Imuran( azathioprin) a biologiká majúce  
imunosupresívny a imunomodulačný účinok. 
Parenterálna a enterálna výživa má podpor-

ný a imunomodulačný 
vplyv.

Veľa nezodpovedaných 
otázok týkajúcich sa 
liečby pri MC a UC privie-
dlo významné osobnosti 
gastroenterológie, ve-
nujúce sa problematike 
IBD, k spoločným stret-
nutiam. Z diskusie vyply-
nulo, že liečba systémo-
vými steroidmi by mala 
byť zahájená pri stredne 

ťažkej a ťažkej aktívnej MC v akejkoľvek 
lokalite, pričom ich použitie pri izolovanej 
forme análneho postihnutia sa neodporúča. 
Použitie budesonidu je preferované pri ľah-
kej a stredne ťažkej forme MC v ileocekálnej 
lokalite a pri postihnutí pravej strany hrubé-
ho čreva. Dĺžka trvania liečby systémovými 
steroidmi (KS) pri plnom dávkovacom reži-
me závisí od odpovede pacienta na liečbu. 

Treba si uvedomiť, že KS zvyšujú riziko zá-
važných infekcií, či už v monoterapii, resp. 
v kombinovanej terapii s imunomodulačnou 
liečbou (AZA, anti-TNF liečbou). Najlepším 
spôsobom ako tomu predísť je vyhnúť sa dl-
hodobému podávaniu KS (prednisonu) resp. 
opakovaným kúram steroidnej liečby.

O správnosti indikácie 
imunosupresív sa viedla 
dlhodobá  diskusia s od-
poručením zahájenia imu-
nosupresívnej liečby resp. 
anti-TNF liečby v skorom 
začiatku ochorenia. 
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O správnosti indikácie imunosupresív (aza-
thioprin/merkaptopurin) sa viedla dlhodobá  
diskusia s odporučením zahájenia imuno-
supresívnej liečby resp. anti-TNF liečby sú-
časne alebo v skorom začiatku ochorenia, 
často do 1-2 týždňov od stanovenia diagnózy. 
Liečba by mala byť zvážená u pacientov s vy-
sokou aktivitou a vysokým rizikom progresie 
ochorenia vedúcej do invalidizácie pacienta.                                                                                  

Biologická liečba by mala byť zahájená tiež 
u pacientov, ktorí potrebujú dva a viac kur-
zov KS v priebehu 12 mesiacov, alebo tí, 
ktorí sa dostávajú do opätovnej aktivity pri 
znížení dávky KS pod 15mg/deň, resp. do 
3 mesiacov od ukončenia liečby KS. Cieľom 
je ukončiť liečbu kortikosteroidmi. 

Thiopuriny (azathioprin) sú indikované 
v postoperačnej prevencii ihneď po ileokolic-
kej resekcii u pacientov s vysokým rizikom 

opätovnej aktivity, resp. u pacientov s endo-
skopickým potvrdením  aktivity ochorenia 
v priebehu 6 mesiacov. 

Pri otázke, aká liečba by mala byť ukonče-
ná pri kombinovanej liečbe AZA a anti-TNF, 
aby sme dosiahli čo najmenšiu redukciu 
účinnosti, sa odporúča individualizovaný 
liečebný prístup v závislosti od stavu pacien-
ta, s tým, že liečba azathioprinom sa môže 
ukončiť po 6 mesiacoch. Benefit z dlhodobej 
liečby musí byť zvážený proti potenciálnym 
rizikám u každého pacienta. 

Užívanie azathioprinu alebo kortikosteroidov 
a anti-TNF liečby je spojené so zvýšeným rizi-
kom infekcií. Zvlášť riziko infekcii je zvýšené 
u starších, komorbidných a malnutričných 
(nedostatočne živených) pacientov. 

Aktivita zápalu pri IBD je úzko spätá aj so 
stavom výživy pacienta. Treba si uvedomiť, 
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že až 75% hospitalizovaných pacientov trpí 
podvýživou a stratu na váhe má 50% hospi-
talizovaných pacientov. 

Diétne opatrenia závisia od štádia ochorenia 
(akútne vzplanutie ev. remisia). Všeobecne 
sa odporúča príjem plnohodnotných bielko-
vín (pozor na intoleranciu laktózy), obmedze-
nie nasýtených tukov v potrave a zvýšenie 
príjmu vitamínov a minerálnych látok. Svo-
je miesto má eliminačná diéta t.j. redukcia 
vlákniny (v aktivite ochorenia, aktívna fistula, 
striktúra).

Odporúča sa redukovať potraviny, ktoré pro-
vokujú symptómy, ako sú bolesť brucha, na-
fukovanie, hnačka, (zele-
nina 40%, ovocie 28% /
jablká,  jahody, citruso-
vé plody/, mlieko 27%,  
chlieb 23%, mäso 25% 
- hovädzie, údené).  

To znamená, eliminovať 
(vyradiť) surové ovocie, 
surovú zeleninu, fazuľu, 
kukuricu, semienka, ara-
šidy, kukuričné lupienky, 
otruby, celé zrná, hnedá 
ryža, planá ryža, surové 
šaláty.

U pacietov s Crohnovou chorobou sa odpo-
rúča redukovať mliečne výrobky, pretože 
výskyt  laktózovej intolerancie je významne 
vyšší pri MC, kde je postihnuté tenké črevo, 
než u pacientov  s kolitickým postihnutím. 
Potravinová alergia sa vyskytuje u 66% pa-
cientov s MC a 64% s UC.

Neexistuje žiadna diéta, ktorá by vyhovovala 
každému, alebo bola ideálna pre uchovanie 
zdravia každého a týka sa to aj enterálnej 
liečby.

Stav podvýživy je navodený zvýšeným me-
tabolizmom, zvýšenými črevnými stratami 
(krvné straty/hnačka, čo vedie tiež k defici-
tu Fe, Zn, K, Mg), zmenšenou črevnou plo-
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chou (to je spôsobené zápalom, resekciou 
čreva, fistulami). Nedostatočná výživa vedie 
k oneskorenému sexuálnemu dozrievaniu, 
rastovej retardácii, zvýšeným chirurgickým 
rizikám.

Celý stav nedostatočnej výživy vyúsťuje do 
vývoja proteínovo-energetickej malnutrície 
(PEM), deficitu makro i mikronutrientov. Aby 
sme sa vyhli tomuto stavu, je namieste po-
dávanie nutrične definovanej výživy, resp. 
priemyselne vyrábaných výživových príprav-
kov.

Enterálna výživa je indikovaná u každého pa-
cienta, ktorý nie je schopný prijať adekvátne 

množstvo nutričných lá-
tok, pokiaľ nie sú prítom-
né kontraindikácie.

Spôsob aplikácie môže 
byť popíjaním (sipping), 
ktorým nahradzujeme 
energetický príjem do 
600 kcal. Ak je nevy-
hnutný vyšší energetic-
ký prijem, je indikovaná 
sondovaná výživa. En-
terálna výživa obsahuje 
tuky s dlhým reťazcom 

(LCT) alebo tuky s krátkym reťazcom (MCT). 
Liečebný účinok je viac závislý od kombiná-
cie použitých lipidov ako od jednotlivých dru-
hov. V poslednej dobe sa dostáva do popre-
dia úloha rastového faktora beta-2 , ktorý sa 
prirodzene vyskytuje v ľudskom a kravskom 
mlieku. Rastový faktor je zahrnutý do proce-
sov prevencie a znižuje slizničný zápal .      

Enterálna výživa  je súčasť liečby všetkých 
patologických stavov, ktoré sú sprevádzané 
energetickou, iónovou a vitamínovou dysba-
lanciou (... malnutríciou). Je považovaná za 
liečbu so všetkými atribútmi farmakotera-
pie.

Aktivita zápalu pri 
IBD je úzko spätá aj 
so stavom výživy pa-
cienta, 75% hospita-
lizovaných pacientov 
trpí podvýživou.
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Právo na prevenciu
Každý jednotlivec má právo na poskytovanie 
primeraných služieb na prevenciu choroby.

Právo na prístup k zdravotníc-
kym službám
Každý jednotlivec má právo na prístup k ta-
kým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje 
jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia za-
ručovať rovnaký prístup každému, bez dis-
kriminácie na základe finančných možností, 
miesta bydliska, druhu choroby alebo doby 
prístupu k zdravotníckej starostlivosti.

Právo na informácie
Každý jednotlivec má právo na prístup 
k všetkým druhom informácií týkajúcich 
sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych 
služieb a ich využívania a všetkého, čo je 
dostupné na základe vedeckého výskumu 
a technickej inovácie.

Právo vyjadriť súhlas
Každý jednotlivec má právo na prístup ku 
všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili 
aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom 

zdraví; tieto informácie sú základnou pod-
mienkou pred akoukoľvek procedúrou a lieč-
bou, vrátane účasti na vedeckom výskume.

Právo slobodného výberu
Každý jednotlivec má právo slobodne si 
vybrať na základe dostatočných informácií 
spomedzi rôznych liečebných metód a po-
skytovateľov.

Právo na súkromie a zachovanie 
dôverného prístupu
Každý jednotlivec má právo na zachovanie 
dôverného prístupu k svojim osobným in-
formáciám, vrátane informácií týkajúcich 
sa jeho zdravotného stavu a možných dia-
gnostických alebo liečebných metód, ako 
aj na ochranu svojho súkromia pri výkone  
diagnostických vyšetrení, prehliadke u od-
borného lekára a lekárskom ošetrení alebo 
chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.

Právo na rešpektovanie pacien-
tovho času
Každý jednotlivec má právo byť ošetrený 
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v krátkom a vopred určenom čase. Toto prá-
vo platí pre všetky fázy liečby.

Právo na dodržiavanie úrovne 
kvality
Každý jednotlivec má právo na prístup 
k zdravotníckym službám vysokej kvality na 
základe špecifikácie a dodržiavania presne
stanovených noriem.

Právo pacienta na bezpečnosť
Každý jednotlivec má právo neutrpieť ško-
du spôsobenú nedostatočným fungovaním 
zdravotníckych služieb, zanedbaním lekár-
skej starostlivosti a chýb, a právo na prístup 
k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, 
ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnost-
né normy.

Právo na inovácie
Každý jednotlivec má právo na prístup k ino-
vovaným metódam, vrátane diagnostických 
metód, v zmysle medzinárodných noriem,
a nezávisle na ekonomických alebo finanč-
ných okolnostiach.

Právo predchádzať zbytočnému 
utrpeniu a bolesti
Každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len 
možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo 
všetkých etapách svojej choroby.

Právo na liečbu zohľadňujúcu 
osobné potreby
Každý jednotlivec má právo na diagnostické 
a liečebné programy čo najviac prispôsobe-
né jeho osobným potrebám.

Právo podávať sťažnosti
Každý jednotlivec má právo podávať sťaž-
nosť vždy, keď utrpí škodu, a právo dostať 
odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.

Právo na náhradu škody
Každý jednotlivec má právo na dostatočnú 
náhradu škody v primerane krátkej dobe, 
vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu
a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním 
alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej 
služby.

Právo na prevenciu1. 

Právo na prístup k zdra-2. 
votníckym službám

Právo na informácie3. 

Právo vyjadriť súhlas4. 

Právo slobodného výbe-5. 
ru

Právo na súkromie a za-6. 
chovanie dôverného prí-
stupu

Právo na rešpektovanie 7. 
pacientovho času

Právo na dodržiavanie 8. 
úrovne kvality

Právo pacienta na bez-9. 
pečnosť

Právo na inovácie10. 

Právo predchádzať zby-11. 
točnému utrpeniu a bo-
lesti

Právo na liečbu zohľad-12. 
ňujúcu osobné potreby

Právo podávať sťažnosti13. 

Právo na náhradu škody14. 



37www.crohnclub.sk22/2011

ODBORNÉ TÉMY ODBORNÉ TÉMY

Európsky deň práv pacientov
Práva pacientov na Slovensku a v EÚ, ich 
uplatňovanie v slovenskej legislatíve, prija-
tie AOPP za riadneho člena Európskeho pa-
cientskeho fóra /12.4.2011/
pacient má byť v strede záujmu zdravotníc-
kej starostlivosti v štátoch EÚ. Asociácia sa 
chce venovať najmä pozitívnym príkladom 
zlepšenia zdravotníckej starostlivosti v SR, 
ale aj problémom, ktoré treba riešiť.
Asociácia na ochranu práv pacientov SR /
AOPP/ patrí do európskej siete pacientskych 
organizácií Active Citizenship Network /
ACN/, ktorá má hlavný podiel na vytvorení 
Európskej charty práv pacientov. Slovensko 
má 14 základných práv pacientov zakompo-
novaných priamo v zdravotníckej legislatíve.  
AOPP chápe Európsku chartu práv pacientov 
nielen ako práva, ale aj povinnosti a zodpo-
vednosť, ktoré v demokratických krajinách 
vždy spolu súvisia.
Pacientske organizácie Európskej únie boli 
vyzvané na realizáciu národných konferen-
cií o právach pacientov a ich uplatňovaní. 
Koordinátorom pre EÚ je Active Citizenship 
Network, ktorá zároveň pripravila európ-
sku konferenciu v dňoch 11. – 12. 4. 2011 
v Bruseli.
Na Slovensku sme si v prvej polovici apríla 
2011 pripomenuli v oblasti pacientskych 
práv niekoľko významných výročí:
11.apríl 2001 Vláda SR schválila dokument 
„Charta práv pacientov v Slovenskej repub-
like“,
11. apríl 2001 vznikla Asociácia na ochranu 
práv pacientov SR /v tento deň prebehla re-
gistrácia  MV SR/,
12. apríl 2011 Asociácia na ochranu práv 
pacientov SR bola prijatá za riadneho člena 
Európskeho pacientskeho fóra – European 
Patients´ Forum /EPF/ na Valnom zhromaž-
dení v Bruseli,
18. apríl 2011 Európsky deň práv pacientov.

Pri príležitosti EDPP sa stretli zástupcovia 
niektorých členských pacientskych organi-
zácií AOPP / Slovak Crohn Club, Liga proti 
reumatizmu – sekcia mladých reumatikov, 
Združenie sclerosis multiplex Nádej, Zdru-
ženie na pomoc diabetikom,  Slovenská 
spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydro-
cefalus/ dňa 12. apríla 2011 s Ivanom Uh-
liarikom, ministrom zdravotníctva, Jánom 
Porubským, štátnym tajomníkom. Hovorili 
o potrebe aktívnej komunikácie medzi mi-
nisterstvom zdravotníctva a pacientskymi 
organizáciami, o vzájomnej informovanosti, 
upozornili na niektoré konkrétne položky v 
kategorizácii liekov a v kategorizácii zdravot-
níckych pomôcok.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR /
AOPP/
Občianske združenie založené podľa zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
Registrácia Ministerstvom vnútra 11.4.2001
Zakladajúci členovia boli pacientske organi-
zácie Zväz postihnutých civilizačnými ocho-
reniami, Slovak Crohn Club, Zväz diabetikov 
Slovenska, Slovenská liga celiakov
Riadnymi členmi sú výlučne pacientske or-
ganizácie – občianske združenia podľa jed-
notlivých druhov ochorení

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
International Aliance of Patients´Organiza-
tion /IAPO/ so sídlom v Londýne – od roku 
2008, www.patientsorganizations.org 
European Patients´Forum /EPF/ so sídlom v 
Bruseli – od 12.4.2011, www.eu-patient.eu

JUDr. Eva Madajová, predsedníčka AOPP
Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Prešovská 39, 821 08 Bratislava
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Rada by som pokračovala v predstavovaní 
knihy: Návod na prežitie pre muža od MUDr. 
Igora Bukovského PhD. Vybrala som zaují-
mavé informácie ako sa správne zorientovať 
v palete multivitamínov.

Overte si vaše multivitamíny

Zlé stravovanie a k tomu nejaký multivitamín 
– to skutočne nie je cesta ku zdraviu! Ak sa 
predsa rozhodnete užívať nejaký multivita-
mínový doplnok výživy, môže vám byť pomo-
cou na prechodné obdobie, keď vaša strava 
z nejakých dôvodov nemôže obsahovať 
všetko potrebné alebo keď existuje dôvod, 
prečo – napriek vašej snahe o vyváženú 
stravu –  treba niektoré látky doplniť alebo 
chcete (napríklad v zime) podporiť svoju 

Výživové doplnky
imunitu –, ale céčko to nie je.

Keď ide o výživové doplnky, neplatí, že „viac“ 
je lepšie. Cieľom užívania multivitamínov je 
doplniť biologickú hodnotu vašej stravy až 
vtedy, keď už to prirodzenou cestou nemôže 
byť lepšie. Ako s mnohými vecami v živote, 
aj tu platí striedmosť. Vo väčšine prípadov 
úplne postačí užívať doplnok s obsahom 
konkrétneho prvku, ktorý analýza vašej stra-
vy (v Ambulancii klinickej výživy sa tým za-
oberáme veľmi podrobne – nájdete na www.
akv.sk) odhalí ako deficitný.

Ak treba doplniť väčšinu biologicky aktívnych 
zložiek stravy (napríklad pred alebo po op-
erácii, pri sťažených okolnostiach príjmu 
potravy, pri zvýšenom zaťažení organizmu 
a pod.), vyberte si doplnok, ktorý obsahuje 

STRAVA STRAVA   
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Svet je plný „zázrakov“, ktoré sľubujú 
možné aj nemožné. Dôvera ľudí je už sto-
ročia konfrontovaná s vynaliezavosťou a 
drzosťou iných. Ambulancia klinickej vý-
živy vám chce pomôcť rozpoznať falošné 
zázraky od skutočne užitočných vecí. Pri 
rozhodovaní o diétach, výživových odpo-
rúčaniach a pri kúpe doplnkov výživy buď-
te opatrný, ak:

informácia sľubuje rýchly účinok □
informácia sľubuje pomoc na veľa  □
rôznych problémov
informácia znie príliš senzačne na  □
to, aby bola pravdivá
ide o informáciu vytrhnutú zo zloži- □
tejšieho kontextu
ide o „zaručené“ informácie bez  □
uvedenia zdroja
ide o informácie, ktorých cieľom je  □
podpora predaja nejakého konkrét-
neho produktu
ide o informácie založené na jednej  □
malej štúdii
ide o krátke redakčné informácie z  □
denníkov a týždenníkov, bez udania 
zdroja a podpisu autora
ide o „šokujúce informácie“, ktoré  □
nie sú v súlade s oficiálnymi infor-
máciami
ide o informácie založené len na  □
údajoch firmy, ktorá predáva nejaký 
konkrétny produkt
ide o informácie o „osobnej skúse- □
nosti“ jedného človeka alebo malej 
skupiny ľudí
ide o „čierno-bielu“ informáciu  □
(napr. zoznamy potravinových aditív, 
tzv. „Éčiek“ a pod.)

Ako rozpoznať falošné „zázraky“
väčšinu vitamínov a minerálov na úrovni 
okolo 100 % odporúčanej dennej dávky.

Ak sa teda rozhodujete pre nejaký konk-
rétny multivitamín, mám pre vás niekoľko 
dôležitých informácií, ktoré vám pomôžu pri 
výbere toho najlepšieho. 

Vitamín A (vo forme retinolu) tvorí istú výnim-
ku. Vzhľadom na to, že súčasná odporúčaná 
denná dávka 3000 IU (medzinárodných jed-
notiek) nezohľadňuje najnovšie poznatky, 
ktoré hovoria, že by to malo byť až 5000 IU. 
Dlhodobé užívanie vyšších dávok však môže 
zvýšiť riziko bedrových zlomenín, poškodenia 
pečene a vrodených porúch novorodencov.

Betakarotén je síce prekurzorom (látka, 
ktorú telo ďalej premieňa) vitamínu A, ale 
zvyčajne nespôsobuje problémy, aj keď 
denná dávka dosahuje okolo 33 000 IU. 
Najlepšie však urobíte, ak budete získavať 
betakarotén a ostatných 600 karotenoidov 
zo stravy bohatej na ovocie a zeleninu.

Čo sa týka vitamínov B, rozšírené je 
presvedčenie, že vysoké dávky sa vylúčia 
močom a nemôžu spôsobiť žiadne 
poškodenie. Výnimkou je vitamín B6 (py-
ridoxín), ktorého vysoké dávky (viac ako 
100 mg/denne) môžu spôsobiť dočasné 
poškodenie nervov. Aj  vysoké dávky niacínu 
(viac ako 3000 mg/denne) pri dlhodobom 
užívaní môžu byť škodlivé pre pečeň. Kom-
penzácia vitamínu B12 je nevyhnutné opa-
trenie, ak ste vegán – mali by ste prijímať 
okolo 6 mikrogramov denne. Druhou skupi-
nou ľudí, ktorí by mali zvýšiť príjem vitamínu 
B12 až na 25 mikrogramov denne, sú ľudia 
s nedostatočnou tvorbou kyseliny v žalúdku 
a ľudia vo veku nad 50 rokov. Kyselinu 
listovú by mali v dávke 400 mikrogramov 
denne užívať nielen ženy v reprodukčnom 
veku, ale aj muži, ktorí sa môžu kedykoľvek 
stať otcom. Kyselinu listovú odporúčam 
užívať v rovnakej dávke aj ľuďom s vysokými 
hodnotami homocysteínu v krvi (rizikový fak-
tor srdcových chorôb – dá sa vyšetriť z krvi), 
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so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva 
a ankreasu (výskyt v rodine, obezita a pod.).

Nadbytok vitamínu C sa vylúči močom, ale 
negatívne stránky jeho účinku sa môžu 
objaviť vtedy, ak denná dávka prekročí hod-
notu 1000 mg denne. Tkanivá ľudského tela 
dostatočne saturuje okolo 250 – 500 mg za 
deň, takže vyššie dávky sú nielen zbytočné, 
ale môžu byť aj nebezpečné. Vitamín C sa 
pri dávkach nad 1000 mg denne stáva 
v tele silným oxidantom – podporuje tvorbu 
voľných radikálov. Tento nebezpečný účinok 
je najvýraznejší počas infekcie, pri vysokých 
hladinách železa v krvi, pri súčasnom užívaní 
veľkých dávok železa, u ľudí, ktorí denne 
konzumujú červené mäso.

Pre nedostatok ultrafialového žiarenia môže 
byť príjem vitamínu D nedostatočný, rovna-
ko aj jeho koncentrácia v krvi u ľudí v niek-
torých oblastiach Slovenska a ľudí starších, 
ktorí žijú v uzatvorenom priestore bez po-
hybu na čerstvom vzduchu. Odporúčaná 
denná dávka je 200 IU pre dospelého do 50 
rokov a 400 IU pre ľudí nad 50 rokov. Niek-
toré nové údaje ukazujú, že by to mohlo byť 
aj viac.

Vitamín E vo forme doplnku sa zvykol 
odporúčať ľuďom so zvýšeným rizikom 
srdcovo-cievnych ochorení alebo s už exis-
tujúcim postihnutím srdca a ciev. Viaceré 
nedávne výskumy však ukazujú, že vitamín 
E je pri ochoreniach srdca, mozgovej mŕtvici 
alebo demencii málo účinný, ba dokonca 
môže zvyšovať riziko úmrtia, ak sú užívané 
dávky vysoké. Odporúča sa konzumovať 
maximálne 100 IU vitamínu E vo forme 
výživového doplnku. V prevencii rakoviny 
prostaty je účinnejšia forma gama-tokoferol 
z orechov a olejnatých semien ako alfa-
tokoferol z tabletiek.

Niektoré výživové doplnky obsahujú menej 
ako odporúčaných 120 mikrogramov (mg) 
vitamínu K na deň. Dávky okolo 250 – 350 
mg/deň sa ukazujú ako súčasť prevencie 

zlomeniny bedrového kĺbu. Pozor, ak užívate 
antikoagulačnú liečbu (na potlačenie 
zrážanlivosti krvi), mali by ste konzultovať 
príjem vitamínu K s lekárom!

Keďže kalcium (vápnik) je pomerne objem-
ná súčasť tabletky, multivitamíny s vápnikom 
môžu byť veľmi veľké a v jednom balení ich 
môže byť menej. Urobte všetko pre to, aby 
vaša strava obsahovala dostatok vápnika 
v prirodzených potravinách a keď to naozaj 
inak nejde, užívajte vápnik v samostatnom 
doplnku. 

Železo potrebujú vo zvýšenej miere ženy 
v reprodukčnom veku (väčšie straty železa 
počas menštruácie) a tehotné ženy. Muži a 
ženy v postmenopauze ho potrebujú menej, 
preto výživové doplnky s dávkou 10 mg 
a menej by mohli byť dostačujúce. Vyššie 
dávky železa môžu byť príčinou zápchy, pod-
porujú tvorbu voľných radikálov, poškodzujú 
pečeň, pankreas, kĺby, obličky, mozog 
a urýchľujú starnutie.

Pozn.: Vápnik a železo by sa nemali užívať 
súčasne (užite ich oddelene, s prestávkou 
aspoň 4 hodiny) a mali by sa tiež užívať odd-
elene od liekov na liečbu ochorení štítnej 
žľazy.

Horčík môže znížiť riziko cukrovky, vysokého 
krvného tlaku a zlepšuje tiež zdravie kostí. 
Príjem horčíka v tabletkách by nemal dlho-
dobo prekračovať 100 mg denne. Denné 
dávky vyššie ako 350 mg môžu byť príčinou 
hnačky.

Zinok a meď sú nevyhnutné pre veľa 
dôležitých procesov v tele, ale vyhýbajte sa 
dávkam vyšším ako 15 mg zinku a 2 mg 
medi denne. Dávky zinku dlhodobo vyššie 
ako 40 mg denne môžu vyvolať poškodenie 
imunitného systému.

Maximálna bezpečná dávka selénu je 
400 mikrogramov denne. Väčšina multi-
vitamínových prípravkov ho obsahuje menej 
(okolo 50 – 100 mikrogramov), ale skontrolu-
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jte si celkový príjem selénu, ak užívate viac 
vitamínových a minerálových prípravkov.

Ak sa u vás neprejavujú klinické príznaky def-
icitu, neverte tvrdeniam, že niektorý z týchto 
prvkov musíte prijímať v tabletkách: biotín, 
bór, chlór, jód, molybdén, nikel, kyselina 
pantoténová, fosfor, draslík, kremík, cín, 
vanád. Podľa súčasných informácií pestrá 
strava poskytuje dostatok týchto látok pre 
zdravého človeka.

A čo sa týka rôznych antioxidantov a fyto-
chemikálií (luteín, zeaxantín a pod.), všetky 
publikované práce poukazujú na to, že tieto 
látky sú najúčinnejšie v prirodzenej forme, 
teda prijímané v obilninách a celozrnných 
výrobkoch, strukovinách a výrobkoch z nich, 
v zelenine, ovocí, olejnatých semenách 
a orechoch (podrobne v kapitole „Oxidačný 
stres“). Je preto dôležitejšie dbať o pes-
trú a vyváženú stravu, ako sa spoliehať na 

„zázračné“ prípravky.

Viem, v posledných rokoch sa na sloven-
skom trhu pohybuje veľa rôznych firiem 
ponúkajúcich „prírodné“ a prírodné pre-
paráty, ktoré sú vyrobené tým „najšetrnejším 
a jedinečným, patentovaným spôsobom“. 
Klopú aj na dvere mojej ambulancie a chcú, 
aby som vám to predával. Poviem aj vám to, 
čo hovorím im: sú to zbytočne vyhodené pe-
niaze.

Ak sa nechcete nechať oklamať a stať 
sa súčasťou veľkého obchodného triku 
s pyramídovým spôsobom predaja, prečítajte 
si „Ako rozpoznať falošné zázraky“.

Podľa MUDr. Bukovského nemôže byť nič 
zdravšie, kompletnejšie a lacnejšie ako pri-
rodzená strava založená na obilninách, stru-
kovinách, zelenine, ovocí, orechoch a ole-
jnatých semenách.

?



42 Slovak Crohn Club bulletin

STRAVA STRAVA   

Milí čitatelia, ďakujeme za vaše postrehy, 
nápady a otázky týkajúce sa stravovania pri 
nešpecifických črevných zápaloch. Ťažko 
uveriť, že to, čo je pre ostatných zdravé, 
môže byť pre nás škodlivé. Vhodná úprava 
stravy a lieky dokážu udržiavať ochorenie 
pod kontrolou vo väčšine prípadov.  Niektoré 
z vašich otázok sme položili aj MUDr. Igorovi 
Bukovskému, PhD:

Akým spôsobom môžu pacienti s týmto 
ochorením pribrať a zlepšiť si fyzickú 
zdatnosť?

A môžem vychádzať z predpokladu, že 
málokto chce pribrať čistý, žltý tuk? Ak 
áno, tak sú potrebné dve veci: čo najdlhšie 
remisie a fyzická aktivita. A, samozrejme, 
správne zloženie stravy.

Aby vaše telo získalo z potravín a nápo-
jov, ktoré prijímate, nielen energiu, ale aj 
všetky biologicky potrebné zložky, je dôležité 
udržiavať stav v remisii. Čím častejšie sa 
vám stav zhoršuje, tým horšie prebieha 
vstrebávanie a získavanie potrebnej ener-
gie. Urobte a robte všetko preto, aby sa malo 
vaše črevo dobre a jedzte kvalitne. Bezpečné 
zdroje energie sú: olivový olej, rôzne orechy. 
Konzumujte len potraviny, na ktoré nie ste 
alergický.

A fyzickú zdatnosť bez fyzickej aktivity 
nezlepšíte, ani keby ste mali doma z tele-
shopingu všetky elektrostimulátory, sta-
cionárne bicykle a „zázračné“ posilňovacie 
zariadenia sveta... Takže tenisky, tričko 
a hýbte sa.

Aký je váš názor na prírodný preparát  Aloe 
Vera?  Je vhodný pri Crohnovej chorobe 
a Ulceróznej kolitíde?

Otázky čitateľov  
na MUDr. Igora Bukovského

Určite áno, ale len kvalitný výrobok a len 
počas remisie. A v dávke, ktorá je zmyslu-
plná = aspoň 2-krát denne 30 mililitrov. Je 
to finančne dosť náročná kúra.

Sú vhodné očistné alebo detoxikačné kúry 
pri nešpecifických črevných ochoreniach?

To závisí aj od ostatných okolností a celko-
vého zdravotného stavu organizmu. Ro-
zhodne by ste sa mali vopred poradiť s le-
károm, ktorý je o týchto záležitostiach dobre 
informovaný a vzdelaný.

Aký je váš názor na vedľajšie účinky ko-
rtikoidnej liečby  (zmena výzoru,  akné,  
zvyšovanie hmotnosti).  Aká strava je vhod-
ná, aby sa vedľajšie účinky čo najmenej 
prejavili?

Žiaľ, nepoznám spôsob, ako stravou 
minimalizovať vedľajšie účinky kortikotera-
pie. Mohlo by asi pomôcť vylúčenie alkoholu 
a obmedzenie nevhodných živočíšnych tu-
kov a kuchynskej soli.

Aj preto je dôležité urobiť a robiť všetko, aby 
sa ochorenie nezhoršovalo a vy aby ste boli 
odkázaní na kortikoidy čo najmenej.

Čo by bolo vhodné doplniť v strave pri postih-
nutí osteoporózou, ktorá býva sekundár-
nou diagnózou pri tomto ochorení?

Nič zázračné vám nepoviem: vápnik, vita-
mín D, vitamín K, horčík, mangán, kremík, 
ale podľa mňa najdôležitejším opatrením je 
primeraná fyzická aktivita. Pre udržanie ko-
stnej hmoty sú najúčinnejšie silové cvičenia 

– činky, kladkové stroje, fitlopta, pilatesové 
cvičenia, kalanetika a pod.

Ako najlepšie kombinovať potraviny, aby  

IVANA CHARVÁTOVÁ
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sme dosiahli zvýšenú absorbáciu min-
erálov, prípadne ako ich doplniť (pri ko-
likách a hnačkách)?

Počas hnačky nemá podávanie vitamínov 
a minerálov veľký význam. Vtedy treba 
urobiť všetko preto, aby sa stav upravil čo 
najrýchlejšie a najlepšie. K tomu by som 
odporučil užívať aj vhodné probiotiká (už 
počujem ďalšiu otázku). Vitamíny a podobné 
prostriedky slúžiace ako doplnky výživy treba 
postupne a opatrne nasadiť po skončení 
akútnej fázy ťažkostí, aby sa organizmus 
rýchlejšie dostal k chýbajúcim látkam. O pár 
dní neskôr je však už možné tieto „dietolog-
ické pomôcky“ vysadiť. Probiotiká (4 – 10 
miliárd v jednej dávke 3-krát denne) a niek-
toré doplnky (esenciálne mastné kyseliny: 
1000 – 1500 mg/deň, glutamín: 0,5 g (= 
500 mg) 2-krát denne, aloe vera: 30 ml 
šťavy pite 2 – 3-krát denne nalačno, zinok: 
30 – 50 mg/deň – uprednostnite pikolinát, 
sulfát dráždi žalúdok) sú vhodné aj k dlho-
dobému užívaniu. 

Odporúčate pri Crohnovej chorobe a Ul-
ceróznej kolitíde pridávať do stravy roz-
pustnú vlákninu Psyllium?

Len počas remisie a len ak človek nemá 
istotu, že prijíma dostatok vlákniny v pri-
rodzených potravinách.

Čo napríklad pri podozreniach alebo reál-
nom diagnostikovaní plesní v organizme? 
Akým potravinám sa treba vyhnúť?

Bezpodmienečne aspoň týmto trom rizik-
ovým zložkám jedálneho lístka: cukru 
a všetkým jeho koncentrovaným podobám 
(sirupy, džemy, koláče, cukríky, sladené 
nealko nápoje a pod.), bielej múke a všetkým 
výrobkom z nej a bielej ryži. 

Čo by ste odporučili na podporu organizmu 
pri nechutenstve resp. podvýžive?

To závisí od toho, čím je to nechutenstvo spô-

sobené. Vo všeobecnosti však treba skúsiť 
viac prirodzenej a možnostiam pacienta 
primeranej fyzickej aktivity (prechádzky, bi-
cyklovanie, plávanie, cvičenie na fitlopte, 
pilatesové cvičenia a pod.), zvýšiť príjem 
vitamínov B v celozrnných potravinách (nie 
počas akútnej fázy ochorenia), pravidelne 
a kvalitne raňajkovať, dodržiavať primeraný 
pitný režim (suché ústa, nedostatok slín 
a tráviacich štiav zhoršujú chuť do jedla 
a trávenie), venovať sa rôznym spoločenským 
aktivitám, tráviť – vždy, keď je to možné – 
denne aspoň hodinu na čerstvom vzduchu, 
každý deň si nájsť pre vlastné potešenie 
aspoň jednu maličkosť, hrať sa a smiať sa  
U starších ľudí nechutenstvo často súvisí 
aj s fyziologickými zmenami a sú potrebné 
aj iné opatrenia v strave a živote (používať 
koreniny výraznejších chutí, veľkú pozornosť 
venovať hygiene a uskladňovaniu potravín 
a varených jedál, dbať o príjemné prostredie 
a stolovanie a pod.)
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Liečivé účinky 
OVOCIA

ANANÁS
Účinky: má vysoký obsah 
enzýmov, najmä bromelínu. 
Tieto enzýmy pomáhajú pri 
uzdravovaní, zmierňujú rozlič-
né zápaly a zlepšuje trávenie. 
Urýchľuje spaľovanie tukov 
a zabraňuje tvorbe tukového 
tkaniva. Odvodňuje organiz-
mus a zmierňuje opuchy. Po-
máha pri črevných poruchách 
a hnačke. Odstraňuje starecké 
škvrny. Zvyšuje hladinu bielko-
vín v celom organizme. Okrem 
vitamínu B12 a E poskytuje aj 
ostatné vitamíny, minerálne a 
stopové látky.

Množstvo: v čase diéty kon-
zumovať pol ananásu denne, 
jeden plátok pred každým jed-
lom. Časté konzumovanie čer-
stvého ananásu má blahodár-
ne účinky. Čerstvo vytlačená 
šťava sa používa pri horúčko-
vých ochoreniach a pri morskej 
chorobe. V krajinách karibskej 
oblasti, odkiaľ pochádza, ho 
považujú za afrodiziakum.

BANÁN 

Účinky: Vďaka obsahu tryp-
tofanu je vynikajúcim antide-

Dr. VOJTECH VOJTÍŠEK

presívom, ktorý pozitívne 
vplýva na náladu. Sú ideálne 
pre ľudí, ktorí potrebujú vy-
trvalosť, silu a sústredenie. 
Majú vysoký obsah magné-
zia (36mg/100g) a draslíka 
(382mg/100g). Jeden-dva 
banány zlepšia náladu a po-
máhajú zaspať. 

Množstvo: Jedzte ľubovolné 
množstvo.

ČEREŠNE 
Účinky: Obsahujú vitamín 
C a draslík. Ten pomáha 
udržiavať zdravú pokožku 
a pravidelný rytmus srdca. 
Pôsobia preventívne proti 
dne, odvádzajú z tela toxické 
látky a čistia obličky. Majú 
močopudné účinky a pomá-
hajú prečistiť organizmus. 
Nachádza sa v nich kyselina 
kremičitá, ktorá blahodárne 
pôsobí na spevnenie väziva. 
Okrem toho obsahujú aj fos-
for, ktorý upokojuje nervovú 
sústavu.Listy z čerešne sa 
pridávajú aj do čajových zme-
sí pre ich močopudné účinky. 
Kúpeľ v odvare zmierňuje 
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bolesti kĺbov pri reume. 

Množstvo: Jedzte ľubo-
volné množstvo. Čerešne 
so stopkou vydržia dlhšie.  
Kôstky sa dajú strieľať.

RÍBEZLE 
Účinky: V nich obsiahnuté 
flavóny pôsobia proti arte-
rioskleróze, nachladnutiu 
a pri problémoch s čreva-
mi. Napomáhajú sekrécii 
rôznych štiav. Sú bohaté 
na beta-karotén, biotín, vi-
tamín C a E. Zabraňujú in-
fekcii močových ciest. Pri-
nášajú úľavu pri zápale. Sú 
výborným zdrojom draslíka. 

Množstvo: Jedzte ľubovolné množstvo, pre-
dovšetkým surové. Džúsy z čiernych ríbezlí 
často obsahujú len trochu ovocia. Preto si 
radšej skontrolujte obal. 

GRAPEFRIUT 
Účinky: Obsahuje vitamín C. Ružový je naň 
bohatší ako biely. Okrem toho obsahuje be-
takaroten, ktorý sa v organizme premieňa na 
vitamín A, ktorý napomáha 
zachovať si mladosť a chráni 
nás pre infekciami. 

Množstvo: Ružový grapefruit 
denne pokryje dennú dáv-
ku vitamínu C. Predáva sa 
v obchodoch so zeleninou a 
ovocím.

HROZNO 
Účinky: Všetky sorty hrozna 
patria k najzdravším druhom 

ovocia. Hrozno obsahuje 
napríklad kyselinu listovú, 
farbivá a minerálne látky 
a stopové prvky. Z mine-
rálnych látok má najvyššie 
zastúpenie draslík, ktorý 
pomáha organizmu nielen 
pri odstraňovaní odpado-
vých látok, riadení srdcové-
ho rytmu, ale pomáha nám 
aj jasne myslieť. Vlákniny, 
ktoré sú v šupkách hrozna, 
podporujú činnosť čriev. 
Zároveň obsahuje vitamín 
C, E a vitamíny skupiny B. 
Regeneruje vrchnú časť 
pokožky, zmierňuje stavy 
pri žlčových a obličkových 
kameňoch. Dodáva množ-
stvo antioxidantov. Šťa-
va sa používa pri liečení 

chorôb, ktoré vznikajú hromadením toxínov 
v tele. Pôsobí močopudne a žlčopudne, mier-
ne preháňa. Keďže má hrozno močopudný 
účinok, pomáha z tela vyplavovať škodlivé 
látky. Znižuje kyslosť žalúdočných štiav. Vý-
hodou najmä pre jesenné dni, keď mnohí 
z nás pociťujú nostalgiu za letom a ťažko 
sa vyrovnávajú so zmenami počasia, je, že 
hrozno zmierňuje únavu a depresiu. Pre svo-
ju výživovú hodnotu je doslova energetickou 
bombou. 

Množstvo: Hrozno môžeme 
v surovom stave použiť aj pri 
výrobe šalátov, na spestrenie 
studených mís či jednohu-
biek, najmä syrových. Kom-
binácia rokfortu a bobule 
hrozna je naozaj vynikajúca. 
Základným pravidlom, či už 
pri konzumácii hrozna ale-
bo jeho spracovaní, je mať 
kvalitný zdroj. Treba kupovať 
strapce čerstvé a neprezreté, 
v strednej veľkosti, s pevnou 
šupkou a so šťavnatou a 
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mäsitou dužinou. Z kvalit-
ného základu je potom aj 
kvalitný produkt. 

 

HRUŠKA 
Účinky: obsahujú okrem 
vitamínov najmä vápnik, 
fosfor a ľahkostráviteľné 
cukry. Majú antibakte-
riálny, močopudný a po-
silňujúci účinok, najmä 
v kombinácií s ovsenými 
vločkami. Ich plody alebo 
šťava sa používajú v ľudo-
vom liečiteľstve pri obezi-
te, močových kameňoch, 
vysokom krvnom tlaku. 
Varené a pečené sa použí-
vajú proti kašľu a záduchu, 
odvar zo sušených hrušiek proti hnačkám. 
Hrušky prečisťujú črevá, odstraňujú zápchu 
a iné porúch y trávenia. Niektoré odrody ob-
sahujú v dužine drobné zrniečka, ktoré ľu-
ďom s citlivými črevami a poruchami žlčníka, 
ak sa konzumujú v surovom stave spôsobu-
jú ťažkosti. Plané hrušky 
majú liečivejšie vlastnosti 
ako hrušky ušľachtilé.

Množstvo: ak občas zjeme 
hrušku, pozitívne si  tým 
stimulujeme náladu. 

JABLKO  
Účinky: Jablká takmer ne-
obsahujú bielkoviny, majú 
však vysoký obsah vody, 
málo sacharidov a v šupke 
nepatrné množstvo vody. 
Mimoriadne bohaté sú na 
vitamíny a stopové prvky. 
Jablká majú vysoký obsah 
draslíka. Jablko obsahuje 

až 30% vlákniny. Rege-
nerujú a očisťujú organiz-
mus, znižujú hladinu cho-
lesterolu a cukru v krvi. Sú 
účinné aj pri bolestiach 
hlavy a závratoch. Pomá-
hajú pri hnačke a zápche. 
Proti hnačke pomáhajú 
sladké jablká, pri zápche 
zasa kyslé, ktoré povzbu-
dzujú činnosť čriev. Sú 
osvedčený prostriedok 
pri ťažkostiach s kĺbmi. 
Podporujú odolnosť proti 
chorobám. Jablká pôso-
bia ako vynikajúca omla-
dzovacia kúra. Zo šupky 
a dužiny, ktoré chránia 
jadrovník, sa v ľudskom 
organizme uvoľňujú látky 
s liečivým i preventívnym 

účinkom. Odvar z jabloňových kvetov má 
upokojujúce účinky a zmierňuje záchvaty 
kašľa. Pri chrípke a kašli sa osvedčilo pitie 
šťavy z jabĺk. Jemne nastrúhané jablko i so 
šupkou konzumované večer viaže v črevách 
toxické látky. 

Množstvo: Viaceré výsku-
my potvrdili, že konzumá-
cia jedného jablka ráno a 
večer regeneruje a očisťu-
je organizmus. 

JAHODA 
Účinky: Obsahujú man-
gán, ktorý účinkuje ako 
afrodiziakum. Takisto 
urýchľujú látkovú výmenu 
a dodávajú vitamíny E a C, 
ktoré viažu voľné radikály. 
Sú tradičným diuretikom a 
prinášajú úľavu pri reuma-
tizme a dne. 
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Množstvo: Stačí zjesť 20 
dag denne. Kupujú sa na 
trhu alebo pestujú na zá-
hrade.

MARHULE 

Účinky: Obsahujú kyselinu 
listovú, pantoténovú a be-
takarotén, ktoré brzdia pro-
cesy starnutia a uľahčujú 
regeneráciu buniek. Zlepšu-
jú náladu a odstraňujú úna-
vu a poruchy sústredenia. 
Podporujú imunitný systém 
buniek a chránia ich pred 
vplyvom voľných radikálov. 
Urýchľujú tvorbu buniek. Po-
máhajú regulovať krvný tlak. 
Majú vysoký obsah rozpust-
nej vlákniny. Sú výborným 
zdrojom železa. Majú priaznivý vplyv na sliz-
nicu pľúc silných fajčiarov. 

Množstvo: Čerstvé alebo sušené marhule 
jedzte ľubovolne. Kôstky vypľúvajte. Už tri 
plody obsahujú karotíny v množstve polovič-
nej dennej potreby dospelého človeka. Za 
hrsť sušených marhúľ nahradí dospelému 
okolo 20% denného príjmu draslíka, ženám 
viac ako 10% železa a mužom takmer 20%. 

Upozornenie: Marhuľové kôstky obsahujú 
horký amygdalín a sú jedovaté. Ani tehot-
né ženy by pre vysoký obsah 
medi nemali konzumovať 
veľa marhúľ. U niektorých ná-
chylných ľudí môžu marhule 
vyvolať hnačku a pri nadmer-
nej konzumácií aj celkovú 
slabosť. 

ORECHY 
Účinky: Vlašské orechy sú 

bohatým zdrojom draslíka, 
magnézia, zinku, medi, se-
lénu a kyseliny folovej. Pôso-
bia upokojujúco a pozitívne 
vplývajú na mozog. Lúpa-
né strácajú veľa výživných 
vlastností.

POMARANČ 

Účinky: Vitamín a selén 
posilňujú obranyschopnosť 
organizmu. Kálium a mag-
nézium organizmus prečis-
ťujú. Sú zdrojom vitamínu C. 
Majú protirakovinové účinky. 
Znižujú hladinu cholesterolu 
v krvi a posilňujú krvné vlá-
sočnice. 

Množstvo: Pomaranče 
v akomkoľvek množstve podporujú odol-
nosť proti chorobám. Výskumom sa zistilo, 
že ľudia ktorý jedli denne 100g citrusového 
ovocia sa znížilo riziko rakoviny. Čerstvo vy-
tlačená šťava má vysoký obsah vitamínu C, 
draslíka a kyseliny listovej. 

SLIVKA 
Účinky: Ideálne spojenie vápnika a fosforu 
pôsobí blahodárne na posilnenie kostí a po-

máha tráveniu.

Sušené slivky sú známe 
svojím laxatívnym účinkom 
a poskytujú užitočné množ-
stvo vlákniny a surového 
železa.
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Biologická liečba
Po akej dlhej dobe od nasadenia zvyčajne 
začne biologická liečba účinkovať?
TH: Zvyčajne tak v 50% do 3 týždňov, v 20% 
do 2 mesiacov, zriedka (5-10%) neskôr.
Ako dlho sa zvykne podávať v prípade akút-
neho zápalu a ako dlho ako udržiavacia lieč-
ba?
TH: V prípade zahájenia liečby sa podáva 
6 týždňov, potom sa účinok zhodnotí a roz-
hodne sa o ďalšom pokračovaní.
Ako dlho podávať biologickú liečbu?
TH: Názory sa rôznia. Jedná sa principiál-
ne o protizápalovú liečbu, kým sa podáva, 
dovtedy pôsobí jej účinok. Kedy ukončiť lieč-
bu – názory sú rôzne. Takmer všetci podáva-
jú liečbu minimálne 1 rok, následne niektorí 
liečbu ukončia a čakajú. Asi 50% pacientov 
do 1 roka relabuje a ak nie sú kontroaindiká-
cie, liečba sa môže obnoviť s porovnateľnou 
účinnosťou. Väčšina však s liečbou pokra-
čuje dlhodobo, t.j. roky a vysadzujú ju, ak je 
pacient dlhodobo v remisii, nemá známky 
zápalu pri endoskopii, nefajčí a má normál-
ne zápalové parametre.
Ako dosiahnuť, aby si organizmus nevytvo-
ril protilátky proti biologickej liečbe, ktoré ju 
v podstate neutralizujú a stráca účinok?
TH: Toto je kľúčová  pre dlhodobú účinnosť 
biologickej liečby. V prípade Remicadu sa po-
dáva kombinácia s Imuranom (Azatioprim), 

PORADŇA

ktorá navyše zvyšuje účinnosť, pred infúziou 
sa podáva premedikácia hydrocorisonom 
a vhodné je liečbu podávať pravidelne. V prí-
pade Humiry je jediným zatiaľ známym fak-
torom pravidelné podávanie.
Kedy sa biologická liečba zvykne vysadiť, 
resp. na základe akých faktorov lekár príde 
k záveru, že podávanie biologickej liečby už 
nie je potrebne?
TH: Viď. vyššie – t.j. buď keď už nie je účinná 
alebo sa vyskytnú niektoré netolerovateľné 
vedľajšie účinky alebo ak je pacient dlhodo-
bo (minimálne 1 rok) v tzv. hlbokej remisii, 
t.j. vrátane normálnej endoskopie a labora-
tórnych výsledkov.
Už viackrát zaznelo, že biologická liečba 
lieči priamo zápal v čreve, pomáha v liečbe 
fistúl a regeneruje sliznicu po zápale, preto 
sa chcem spýtať, či dokáže zregenerovať aj 
sliznicu zhrubnutú silným zápalom či odstrá-
niť stenózy ako následky dlhodobejšieho zá-
palového procesu.
TH: Biologická liečba je najúčinnejšia z do-
stupných metodík v potlačení zápalu. Prí-
znaky a komplikácie spôsobené zápalom 
dokáže úplne potlačiť. Príznaky a kompliká-
cie spôsobené zjazvovatením, t.j. fibrózne 
stenózy neovplyvní.
Aká je zotrvačnosť účinku biologickej liečby 
po jej vysadení, resp. ako dlho ešte pretrvá-

radí MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
výber otázok z forum.crohnclub.sk

WEB KOMUNITA   
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vajú jej účinky, keď sa už neužíva?
TH: Priamy účinok na potlačenie aktivity 
bielych krviniek trvá asi 2-4 týždne, individu-
álne. Klinický účinok, t.j. remisia ochorenia 
pretrváva asi u polovice pacientov rok a viac, 
potom postupne klesá. Závisí predovšetkým 
od miery vyhojenia slizničných vredov, viď 
vyššie. Asi u 20% pacientov, t.j. prevažne u 
tých, ktorí spĺňajú kritéria tzv. hlbokej remi-
sie, je účinok dlhodobý.
Za aký dlhý čas by mala biologická liečba 
účinkovať? 
TH: na biologickú liečbu je veľmi rýchla 
zvyčajne po 1-2 infúzii Remicadu alebo pr-
vých 2-3 injekciách Humiry (60% pacientov). 
ďalších 10% odpovedá do 2 mesiacov po 
zahájení. Ak v tomto období nie je žiadne 
zlepšenie stavu, šanca že pacient odpovie 
po dlhšej liečbe je veľmi malá 5-10% v ho-
rizonte spomínaného pol roka. T.j. tak jeden 
z 10-20 pacientov. V zásade ak do 2 mesia-
cov od zahájenia biologickej liečby nie sú 
klinické, laboratórne alebo endoskopické 
známky zlepšenia v liečbe nie je racionálne 
pokračovať.
Mám 26r. a 4 roky mám diagnostikovaný 
MC. Užívala som prednison, salofalk, imu-
ran a kopec iných liekov, ktoré mi po troch 
rokoch prestali účinkovať a môj zdravotný 
stav sa opäť zhoršoval. Mala som vždy všet-
ky nežiaduce účinky liekov: vyrážky, vodové 
pľuzgieriky, afty po celej ústnej dutine, hrdle, 
zapálené ďasna, že mi ani zuby nebolo ve-
dieť, horúčky atď. Teraz už rok mi je veľmi 
dobre, lebo mi nasadili HUMIRU. Som veľmi 
spokojná. Chcem sa opýtať, ako to bude 
s tehotenstvom. Vraj pol roka pred plánova-
ným otehotnením mám oboznámiť svojho 
gastroenterológa. Viem, že potrebujem po-
kojný život, no nie vždy to ide. Moja práca 
aj všetko okolo mňa je poznačené stresom. 
Neviem ako to mám vysvetliť svojmu okoliu, 
že potrebujem kľud, lebo tým stresom mi ub-
ližujú. Nikto mi však môj stav neverí, lebo to 
je choroba, ktorú nie je vidieť a berú to na 

ľahkú váhu.
TH: 1) Čo sa týka užívania Humiry v teho-
tenstve, doterajšie skúsenosti sú obmedze-
né na pár desiatok prípadov. Podľa týchto 
skúsenosti nie je relevantne zvýšená miera 
potratov, postihnutia dieťatka vrodenými 
chybami, ani priebehu tehotenstva a pôrod-
nej hmotnosti. Naopak neliečená Crohnova 
choroba s aktivitou počas tehotenstva vedie 
k zvýšeniu miery potratov i zníženej pôrodnej 
hmotnosti.
Nakoľko Humira prechádza cez placentárnu 
bariéru, isté otázniky sú ohľadne imunosup-
resie (potlačenia imunity) novorodenca a ja 
by som zvážil 4-8 týždňov pred plánovaným 
pôrodom Humiru vysadiť a nasadiť opäť týž-
deň po pôrode. Je to však veľmi individuálne 
a musíte sa poradiť so svojim gastroentero-
lógom. Obzvlášť uvážlivo treba postupovať 
v prepade postihnutia okolia konečníka fis-
tulami.
2) Ohľadne stresu: stres je nepomer medzi 
nárokmi/záťažou a schopnosťami/rezerva-
mi organizmu. Pri dlhodobom nepomere 
stres vedie k vyčerpaniu organizmu, únave, 
psychickým problémom a v prípade Croh-
novej i zhoršenému priebehu ochorenia 
a relapsom. Vedieť uviesť do súladu záťaž 
a schopnosti organizmu je umením života 
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a presahuje možnosti poradenstva v rámci 
tohto fóra. Veľmi zjednodušene povedané 
je potrebne znížiť záťaž (pracovnú, sociálnu, 
emočnú, možno i upraviť životné ciele) a zvý-
šiť vitalitu organizmu okrem iného pasívnym 
relaxom, spánkom, športovou aktivitou....
Pri dlhodobej neúmernej únave a depresi-
ách sú rýchlym a účinným riešením psycho-
farmaká- antidepresíva. Sú však návykové 
a veľmi ťažko sa vysadzujú bez opätovného 
zhoršenia stavu. Ich užívanie a pripadne inú 
odbornú pomoc musí viest skúsený psychia-
ter.
No tak ja sa chcem spýtať na Remicade. Do-
čítal som sa že sa jedná o látku, ktorá vyra-
ďuje bielkovinu ktorá sa volá tumor nekroti-
zujúci faktor alfa. To znie ako by vyraďoval 
látku, ktorá sa stará o likvidáciu tumorov. 
Pre nedostatok poznatkov sa ale zatiaľ ne-
vie či je riziko vzniku rakoviny väčšie. Aký je 
váš názor?

TH: Áno, Remicade rovnako ako Humira 
blokuje účinok zápalového faktora TNFalfa 
(tumor nekrotizujúci faktor alfa). Jedná sa 
o signálnu prozápalovú molekulu, ktorá bola 
popísaná pri štúdiu nádorovej biológie a jej 
pôsobenie vyvolávalo silnú zápalovú reakciu 
voči nádorovým bunkám a ich likvidáciu. Po-
stupne ako sa táto látka študovala, zistil sa 
celý rad prozápalových účinkov na mnohých 
tkanivách a mnohých ochoreniach okrem 
iného pri Crohnovej chorobe. Podobné účin-
ky má veľmi veľa iných sinálnych molekúl 
zápalového procesu tzv. cytokínov. 
Výskyt nádorov u pacientov liečených an-
tiTNF liekmi ako je Remicade alebo Humira 
nie je vyšší ako u pacientov liečených inými 
protizápalovými liekmi a zrejme nie je klinic-
ky významne vyšší ani ako u zdravých ľudí. 
Skúsenosti sú už u asi 2 miliónov pacientov, 
liečených aj viac ako 10 rokov. 

WEB KOMUNITA WEB KOMUNITA   
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Možno teda konštatovať, že biologická lieč-
ba nezvyšuje riziko výskytu nádorov. Naopak 
aktívny zápal najmä pri ulceróznej kolitíde 
podstatne zvyšuje riziko rakoviny hrubého 
čreva cca 2-3 násobne (populačné celoživot-
né riziko je asi 3%, t.j. bežný človek má asi 
3% pravdepodobnosť, že ochorenie na rako-
vinu hrubého čreva.)

Účinky kortikoidov na organizmus po 
ich vysadení
Rád by som sa spýtal, za aký čas po vysade-
ní kortikoidov sa v tele dá všetko do normál-
neho stavu. Váha, tlak, bolesti hlavy a ďalšie 
vedľajšie účinky. Závisí to od dĺžky obdobia 
užívania? Napr. niekto užíva kortikoidy rok, 
iný tri mesiace. Za aký čas začnú normálne 
fungovať nadobličky? Môže nastať nejaká 
reakcia organizmu, keď bol zvyknutý na kor-
tikoidy, i keď sa postupne vysadzujú znižova-
ním dávok? 
TH: Nežiaduce účinky kortikoidov možno 
rozdeliť na akútne, spojené s aktuálnym 
užívaním a chronické, ktoré sú následkom 
odbúravania bielkovín a sú skôr chronické 
dlhotrvajúce. Prvé sú závislé skôr od aktuál-
nej dávky kortikoidov (najmä nad 20-30mg), 
druhé skôr celkovej dĺžky užívania a to už od 
dávky vyššej ako 10-15mg (objavujú sa po 
mesiacoch až rokoch užívania)
Akútne vedľajšie účinky ako vysoký tlak, zvý-
šená hladina cukru, poruchy trávenia, boles-
ti brucha, priberanie, akné sa po vysadení 
kortikoidov upravia zvyčajne veľmi rýchlo, 
rádovo v priebehu dní až týždňov.
Chronické vedľajšie účinky ako je šedý zákal, 
poruchy rastu u detí sú trvalé, vedľajšie účin-
ky ako rednutie kostí (osteoporóza), úbytok 
svalovej hmoty sa upravujú veľmi dlho - rá-
dovo mesiace
Nadoblička je oslabená asi rok po doužíva-
ní kortikoidov, stačí 7 dňová liečba vyššími 
dávkami (viac ako 20-30mg) alebo 2-4 
týždňová nižšími dávkami (menej ako 20). 

V tomto období je potrebné pri extrémne 
záťažových situáciách ako je úraz, autohavá-
ria, operácia, závažné horúčnaté ochorenie 
(napr. zápal pľúc, otrava krvi a pod) kortiko-
idy znovunasadiť, podáva sa hydrocortison 
50-200mg denne.
Pri postupnom vysadzovaní kortikoidov ne-
dochádza ku nedostatočnosti nadobličiek. 
Ani po náhlom vysadení nepozorujeme zly-
hanie nadobličiek, i keď toto je teoreticky 
možné.
Osteoporóza a užívanie kortikoidov pri 
MC a UC
Je možné, aby sa po vysadení Prednisonu, 
dali kosti so sekundárnou osteoporózou 
opäť do poriadku? A aké veľké je riziko vzni-
ku žalúdočných vredov v súvislosti s užíva-
ním prednisonu(10mg/deň)? 
TH: K otázke ohľadne osteoporózy. Áno, kos-
ti sú živé tkanivo so schopnosťou obnovy, 
tzv. remodelácie. Po vysadení Prednisonu sa 
môže obnoviť. Každopádne osteoporóza pri 
črevných zápaloch nie je len otázkou korti-
koidov, i keď tieto sú významným faktorom. 
Osteoporóza sa vyskytuje aj u pacientov, 
ktorí nikdy Prednison neužívali. Osteoporóza 
pri čevných zápaloch sa vyvíja aj v dôsledku 
zápalovej aktivity a častých poruchách vsetr-
bávanie vápnika a vitamínu D. Je preto vhod-
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V spolupráci so Slovenskou gastroente-
rologickou spoločnoťou a Gastroentero-
logickým a hepatologickým oddelením V. 
internej kliniky Leká rskej fakulty UK a 
FNsP Bratislava, Ružinov vznikla poradňa, 
do ktorej ste mohli adresovať svoje otáz-
ky. Na Vaše otázky odpovedal MUDr. Tibor 
Hlavatý PhD., ktorý bol gestorom poradní, 
a ktorému týmto ďakujeme za ochotu.

Mnoho ďalších otázok spolu s odpoveďa-
mi nájdete na:    forum.crohnlub.sk

Poradňa na fóre
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né vykonať komplexné posúdenie v kvalifiko-
vanom osteocentre najlepšie v spolupráci 
s Vašim gastroenterológom a osteoporózu 
dôkladne a komplexne liečiť. Pochopiteľne 
ak už pacient má osteoporózu a nebodaj 
už aj zlomeniny Prednison v dávke 10 a je 
rizikový z hľadiska progresie ochorenie a to 
v závislosti od dávky a dĺžky kortikoterapie. 
Prednison v dávke 10mg môže spôsobiť 
vredy asi u 10-15% pacientov, najmä ak už 
vredy mali alebo užívajú lieky proti bolesti 
charakteru nesteroidých antireumatík ako 
je Anopyrín, Ibuprofen, Voltaren a podobné. 

WEB KOMUNITA

Aj pri tejto dávke by som odporúčal zvážiť 
tzv atisekrečnú liečbu omeprazolom alebo 
podobnými liekmi buď od začiatku alebo 
pri prvých ťažkostiach v hornej časti brucha. 
Treba sa poradiť s Vašim gastroenterológom. 
Stenóza čreva (zúženina) a jej mecha-
nické odstránenie 
Zúženie čreva - Je možné, aby sa zúžené 
črevo opäť roztiahlo, napr. vhodnou stravou. 
Totiž aj iné tkanivá je možné mechanicky 
,,natiahnuť,, (napr. ušné laloky). 
TH: Zúžené črevo tzv. stenóza pri črevných 
zápaloch má 2 hlavné príčiny - zápalovú, 

pri ktorej sliznica opuchne, 
niekedy až extrémne, že 
spôsobí zúženie. Tento typ 
zúženia býva viac prítomný 
v tenkom čreve. Druhou prí-
činou je tzv. fibróza alebo 
zjazvovatenie steny čreva. 
Táto môže byť prítomná 
kdekoľvek t.j. aj v tenkom, 
hrbom čreve, dokonca aj 
v horných etážach tráviace-
ho traktu. 
Veľmi často sa obe príčiny 
kombinujú, t.j. v mieste 
chronického zápalu a zjaz-
vovatenia dôjde k zvýraz-
neniu zápalových zmien 
a opuchom. 
Ak je dominujúca zložka zú-
ženia zápal liečba smeruje 
k jeho potlačeniu a akákoľ-
vek dilatácia - rozťahovanie 
je veľmi rizikové z hľadiska 
pretrhnutia čreva (perforá-
cie). 
Zúžene čreva fibróznho 
charakteru je možné roz-
tiahnuť mechanicky ale iba 
pod veľkým tlakom 2-5 at-
mosfér, ktorý potrava nikdy 
nedosiahne. Indikované je 
ak má pacient ťažkosti, t.j. 

WEB KOMUNITA   
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najmä bolesť po najedení sa v mieste zú-
ženia. Dilatácia sa vykonáva endoskopicky, 
napríklad aj v našom centre, pomocou ba-
lónikov, prípadne v oblasti konečníka dila-
tátormi kužeľovitého tvaru. Ak sa neuspeje 
indikovaná je chirurgická liečba. Výsledky sú 
dobré v oboch prípadoch.

Žalúdočné vredy a vredy dvanástorníka 
pri MC a UC
Mal by som dve otázky ohľadom IBD:
1. Sú ľudia s IBD viac náchylní na vznik ža-
lúdočných vredov, zápalu žalúdka alebo vre-
dov na dvanástorníku?
2. Aké sú možnosti diagnostiky (napr. mimo 
fibrioskopie) žalúdočných vredov, zápalu ža-
lúdka a vredov na dvanástorniku?
TH: Vredy žalúdka a dvanástorníka sú ploš-
né porušenia sliznice. Mávajú rôzne príčiny. 
Najčastejšie sú spôsobené kombináciou 
nadbytku žalúdočnej kyseliny a infekcie He-
licobacter pylori. Tento typ vredovej choroby 
je zrejme rovnako častý u pacientov s IBD 
a bežnou populáciou.
Iné príčiny vredov zahŕňajú lieky ako sú ne-
steroidné analgetiká (istý typ liekov proti 
bolesti a horúčke: Ibuprofen, Brufen, Vol-
taren), kortikoidy, cytostatiká. Z tohto typu 
je u pacientov s IBD veľmi časté užívanie 
kortikoidov Prednison, Medrol a pod. Výskyt 
ulcerácií pri tejto liečbe závisí od dávky (10 
a viac mg Prednisonu už je isto rizikové), dĺž-
ky užívania. Je preto vhodné počas liečby 
kortikoidmi užívať lieky na potlačenie tvorby 
žalúdočnej kyseliny - omeprazol a pod.
Ďalšou príčinou môžu byť vredy v rámci sa-
motnej Crohnovej choroby, pre ktoré je typic-
ké, že sa pri štandardnej liečbe bežných vre-
dov liekmi proti žalúdočnej kyseline nehoja. 
Bývajú skôr na dvanástorníku.
Zápaly žalúdočnej sliznice je veľmi široký po-
jem, pri ktorom exustuje veľa nedorozumení. 
Endoskopický a histologický pojem gastritídy 
sú veľmi odlišné termíny. Endoskpopista po-
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píše gastritídu zväčš ak sú prítomné defekty 
sliznice alebo krvácanie. Patológ z biopsie 
ak sa mu zdá že je prítomných viac bielych 
krviniek sliznici a/alebo sú viditeľné baktérie 
H. pylori. Navyše existujú početné ochorenia 
žalúdka, ktoré sa taktiež označujú pojmom 
gastritída. Nie je mi však známe, že by sa 
akákoľvek gastritída s výnimkou samotného 
postihnutia Crohnovou chorobou (vo forme 
početných vredov) vyskytovala častejšie pri 
IBD ako pri všeobecnej populácii.
Detoxikácia hrubého čreva
Chcem sa spýtať, čo si myslíte o tomto: 
http://www.drnatura.sk/ 
TH: Myslíte o tzv. detoxikácii čreva a organiz-
mu preháňadlami a bylinkami za 2000Sk? 
Teória o intoxikácii je jednou zo stoviek ne-
overených hypotéz a špekulácií. Stránka pô-
sobí na mňa po krátkom prečítaní naprosto 
nedôveryhodne. Zdraví ľudia ani pacienti 
s IBD nemajú v čreve žiadne nánosy. Iste 
sme v styku s toxickými látkami, infekciami 
a často je životný štýl hektický a nezdravý. 
Neexistuje však overená teória čo tzv. „into-
xikácia“ organizmu predstavuje a už vôbec 
nie ako sa dokážeme detoxikovať“. 
Spomínané bylinky sú experiment bez kon-
troly, môžu pomôcť ale aj poškodiť. 
Používanie preháňadiel, nech už sa volajú 
akokoľvek sexi je prevažne škodlivé a môže 
vážne poškodiť zdravie pacientov s IBD.

Toto bola zatiaĺ posledná časť odpovedí 
MUDr. Tibora Hlavatého na Vaše otázky. 

forum.crohnlub.sk

sekcia Odborné otázky a odpovede



54 Slovak Crohn Club bulletin

MOZAIKA MOZAIKA   

Benefičný ples SCC
4.2.2012

Pozývame vás na III. Benefičný ples Slo-
vak Crohn Clubu, ktorý sa uskutoční pod 
záštitou ministra zdravotníctva MUDR. I. 
Uhliarika a prezidenta Slovenskej gastroen-
terologickej spoločnosti MUDR. I. Mĺkveho.  
Hotel Holidday Inn, Bratislava

XVII. Gastrofórum
17.1.- 20.1. 2012

XVII. Gastrofórum bude v termíne 17.1. - 
20.1. 2012 v hoteli Patria na Štrbskom 
Plese. Hlavnou témou sú ochorenia tenkého 
a hrubého čreva. Vyhradenú prednášku má 
Slovak Crohn Club v piatok predpoludním.

Členom klubu sa môže stať každý občan, 
či už sa jedná o osobu, u ktorej bolo dia-
gnostikovaná Crohn choroba alebo Uce-
rózna kolitída alebo sa jedná o rodinného 
príslušníka či osobu, ktorá má záujem 
pômocť s činnosťou klubu. 

Stačí zaplatiť členský príspevok v hodno-
te min. 10 Eur na účet 158638012/0200 
a vyplnený dotazník poslať na adresu:

Slovak Crohn Club
Viola Števurková
Jurigovo nám. 1
841 04 Bratislava

alebo elektronicky na emailovú adresu 
crohnclub@crohnclub.sk

Prihlášku je možné stiahnuť na adrese
www.crohnclub.sk/prihlaska.rtf

Pridaj sa k nám
do klubu

Členské na rok 2011 vo výške 10 EUR 
prosíme uhradiť vložením na účet

Slovak Crohn Clubu: 

158638012/0200 
Dôležité je uviesť vaše meno

GRATULUJEME

Charvatová  »
Ivanka  
40 rokov

Takáč Jozef   »
60 rokov

Poďakovanie

Ing. Tomášovi Gertlerovi za jeho dlhoročnú 
prácu pre Slovak Crohn Club. Členom 
predsedníctva bol od jeho založenia a zas-
tupoval klub ako delegát v medzinárodnej 
organizácii EFCCA. Pri svojej práci využíval 
svoje kontakty a komunikačne schopnosti 
a skúsenosti odovzdal mladým delegátom 
SCC. Ďakujeme.
V mene SCC Viola Števurková
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U chronických zápalových črevných ochore-
niach (IBD) akými sú MC a UC je vhodné zlo-
ženie stravy rozdielne pre rôznych pacientov. 
Neexistujú žiadne pevné dietetické odporú-
čania, na rozdiel od chorôb na diéte pria-
mo závislých (akými je napr. cukrovka).  Na 
správne zloženie stravy je kladený rovnaký 
dôraz ako na užívanie liekov alebo chirurgic-
kú liečbu, je teda súčasťou úspešnej terapie 
IBD. Zásadou pri výbere potravín je, aby stra-
va bola ľahko stráviteľná, nenadýmajúca a 
bola podávaná v primeraných intervaloch 
a množstve. Cieľom diéty je zaistenie výživo-
vého stavu opatrným výberom potravín s vy-
sokým energetickým a výživovým obsahom.

V brožúre DIÉTA PRI CROHNOVEJ CHOROBE 
A ULCERÓZNEJ KOLITÍDE sú uvedené zásady 
výberu vhodných potravín a ich príprava, vzo-
rový týždenný jedálniček spolu s receptárom. 
Ak máte záujem o zaslanie brožúry DIÉTA 
PRI CROHNOVEJ CHOROBE A ULCERÓZNEJ 
KOLITÍDE, vyplňte informácie na http://www.
crohnovachoroba.sk

DIÉTA PRI CROHNOVEJ 
CHOROBE A ULCERÓZNEJ 
KOLITÍDE

Callcentrum na MZ SR ma nové číslo 02/59 
373 937. Infolinku dal rezort do prevádzky 
12. júna. Možno sa na ňu dovolať 24 hodín 
denne, ale operátorské zmeny sú od 8.00 
do 18.00 hodiny. Po tomto čase sa občanovi 
ozve hlasový systém, ktorý poskytne infor-
máciu, kedy najbližšie mu budú k dispozícii 
operátori.

Callcentrum
02/59 373 937
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KNIHA

LINKA

KNIHA

Ak máte záujem o zaslanie brožúry „Kapitol-
ky z jogy a prírodnej medicíny, joga pre IBD 
pacientov“, vyplňte informácie  na http://
www.crohnovachoroba.sk

Joga pre IBD pacientov
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Jablkový koláč

250 g hladkej múky, 125 g masla, 1 žĺtok, asi 
1,5 dl studenej vody, 1 kg jabĺk, trocha cukru. 
Na polevu: 2 dl sladkej smotany, 1 celé vaj-
ce, 1 bielok, 1 balíček vanilkového cukru. 
Na dosku nasypeme múku, pridáme štipku 
soli, žĺtok, maslo pokrájané na kúsky a za po-
stupného prilievania studenej vody vypracu-
jeme cesto. Sformujeme ho do gule a dáme 
asi na 30 minút odstáť. Cesto rozvaľkáme 
na takú veľkosť, aby 
plát pokryl dno i boky 
formy. Uložíme ho do 
vymastenej a mú-
kou vysypanej formy 
a popicháme vidlič-
kou. Na cesto pouk-
ladáme očistené a 
tenké mesiačiky po-
krájané jablká a vlo-
žíme piecť do rúry 
asi na 80 % výkonu. 
Po približne 30 minú-
tach jablká zalejeme 
so smotanou rozmie-
šanou s vajíčkom a 
vanilkovým cukrom. Ešte chvíľu dopečieme.

Jablkový závin

280 g hladkej múky, 80 g masla, 1 biely jo-
gurt, štipku soli. Na plnku: 1 kg jabĺk, vrecúš-
ko vanilkového cukru, trochu škorice, 4 hrs-
te kryštálového cukru. 
Múku, rozpustené maslo, jogurt a štipku soli 
zmiešame a vypracujeme na hladké ces-
to. Cesto rozdelíme na 2 časti. Jednu časť 

JABLKO, JABĹČKO, 
JABLÍČKO naše 
každodenné...

RECEPTY
natenko vyvaľkáme na pomúčenej doske, 
pokvapkáme rozpusteným maslom, posy-
peme postrúhanými, vytlačenými jablkami, 
vanilkovým cukrom, kryštálovým cukrom, 
škoricou a opäť pokvapkáme rozpusteným 
maslom. Opatrne skrútime do závinu a polo-
žíme na plech vymastený olejom. Obdobne 
pripravíme závin z druhej časti cesta. Potrie-
me maslom a pečieme vo vyhriatej rúre.

Jablčník

Štyri vajcia, 400 g cukru, hrsť orechov, lyžicu 
kakaa, prášok do pečiva, 300 g výberovej 
múky, 400 g postrúhaných jabĺk. 
Vajcia vymiešame s cukrom, primiešame ka-

kao, orechy, prášok do peči-
va, múku a jablká. Dobre vy-
miešanú hmotu vylejem na 
vymastený a múkou vysypa-
ný plech. Pečieme v rúre 15 
až 20 minút. Na hotový ko-
láč môžeme dať čokoládovú 
polevu

Jablčník lenivej gazdinej

3 šálky hrubej múky, 2 šál-
ky cukru, 1 vanilkový cukor, 
1 prášok do pečiva, 1 Pal-
marin, 1 kg postrúhaných 
jabĺk. 

Zmiešame múku, cukor, vanilkový cukor a 
prášok do pečiva. Pekáč vymastíme Palma-
rinom, nasypeme doň l/3 zmesi, posypeme 
jablkami, škoricovým cukrom strúhankou. 
Zopakujeme múkovú zmes, jablká, škorico-
vý cukor, strúhanku a opäť múkovú zmes. 
Nakoniec to celé polejeme roztopeným Pal-
marinom. Dáme zapiecť na 40 minút do vy-
hriatej rúry.


