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Milí priatelia, 

život je pestrá mozaika 

poskladaná zo sklíčok 

radosti i smútku, smiechu 

i sĺz. Všetky majú svoj 

význam, zapadajú do seba 

a tvoria jedinečný celok. Aj naše občianske 

združenie SCC je jedinečné, o tom sa za 

dvadsať rokov jeho pôsobenia mohli 

presvedčiť všetci, ktorí ho poznajú. Je tu nádej 

pre pacienta, že svojou prácou pomôžeme 

zmierniť nepriazeň jeho osudu. Ale vďaka 

tým, ktorým sme tu už dvadsať rokov 

k dispozícii, sú pre nás inšpiráciou k ďalšiemu 

rastu a chuti kráčať v ústrety novým dňom, 

ktoré sú zmysluplné a obohacujúce. Vždy to 

tak bolo, je a bude, že sú tí, ktorí pomoc 

potrebujú a tí, ktorí pomáhajú. Vážime si, ak 

sme tí, ktorí môžu pomáhať. Pomáhajme 

nezištne a s láskou, kým môžeme. 

Život nám do cesty prinesie námahu, 

konflikty, choroby, vlastné viny a každý 

dospelý v tejto chvíli musí vedieť pokračovať 

potichu, sám až k bodu, kedy sa odrazu 

pýtame, čo ten život vlastne je. Požehnanie 

a či prekliatie, dar a či trest? Nezriedka sa nám 

stane tak ťažkým, tak boľavým, že ho už 

nevládzeme niesť. Odcudzia sa nám ľudia 

blízki, priatelia a nakoniec sa odcudzíme aj 

sami sebe a pod nohami sa nám otvára 

priepasť akoby nikam. V takejto situácii si 

radšej sami dodáme trocha povzbudenia, 

odvahy, trochu ujdeme a možno aj trochu 

zaklameme a povieme si, ale veď sa nič 

nedeje, všetko je normálne, aj keď sami 

najlepšie vieme, že to tak nie je. Zdá sa, že sa 

to takto deje nielen v našom osobnom živote, 

ale aj v spoločnosti a v celospoločenskom 

živote. 

20 rokov klubového života máme za 

sebou a môžeme povedať, že meno Slovak 

Crohn Club a jeho prácu pozná dnes odborná 

aj laická verejnosť. Na medzinárodnej úrovni 

sme stálym členom Európskej Federácie 

Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Rok 

2013, je vyhlásený  pre mladých s IBD pod 

heslom: „ Žite lepšie so svojou chorobou“. 

Priaznivcami až priateľmi sa nám stali 

takí vzácni ľudia, ako naša čestná 

predsedníčka  a zakladateľka klubu doc. M. 

Príkazska, prof. J. Pechan, prof. P. Mĺkvy, Dr. 

M. Kaščák, doc. Ľ. Jurgoš, doc. T. Hlavatý 

a ďalší skvelí naši GAE lekári. Ich ľudský 

prístup a neustále doplnenie nových poznatkov 

je predmetom intenzívneho štúdia s cieľom 

nájsť účinné liečivo a tak pomôcť pacientom. 

Poďakovanie patrí našim sponzorom 

a všetkým, ktorí na nás myslia 2% z daní. My, 

dobrovoľne pracujúci pacienti, sme prebrali 

štafetu a s entuziazmom a úsilím pokračujeme 

v plnení cieľov klubu, aby sme poznaním 

vlastnej choroby boli schopní v čo najväčšej 

miere pozitívne ovplyvňovať kvalitu života 

pacientov. K tomu, aby výbor mohol 

zabezpečiť základné funkcie klubu, vrátane 

zabezpečenia medicínsko-odbornej garancie 

klubových aktivít a aby práca klubu bola 

efektívna a pre Vás všetkých prospešná, 

musíme prispieť všetci. 

Sme radi, že aj vďaka našim programom 

sa pacienti môžu plnohodnotne realizovať, či 

viesť aktívnejší život a tým, ktorí sú osamelí 

alebo v zlej sociálnej situácii môžeme aspoň 

sčasti urobiť život lepším. Radosť a úsmev 

nech nás sprevádzajú  a sú liečivom pre ďalšie 

dni. 

Želám Vám všetkým veľa síl pre 

zvládnutie svojho ochorenia, pohodu, veľa 

lásky a porozumenia od svojich blízkych 

v prichádzajúcich vianočných sviatkoch a veľa 

zdravia v Novom roku 2014. 

Viola Števurková 

Bulletin – časopis Slovak Crohn Clubu 
číslo 24 / 2013 

www.crohnclub.sk, predsednictvo@crohnclub.sk 

adresa: Slovak Crohn Club, Jurigovo nám. 1,  

841 04 Bratislava 

IČO: 308 44 908 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Nivy, 

 číslo účtu: 158638-012 / 0200 

Vydané pre vnútornú potrebu SCC 

Neprešlo jazykovou úpravou, NEPREDAJNÉ 

http://www.crohnclub.sk/


24 / 2013 

2 Slovak  Crohn Club bulletin 

 

 



24 / 2013 

24/2013 www.crohnclub.sk 3 

Obsah 

 

 

Účasť na konferenciách SGS 2013 ................. 4 

IBD konferencia Viedeň 2013 ........................ 6 

III. Konferencia pacientských organizácií, 

Piešťany 2013 ................................................. 8 

Tlačová konferencia WC kompas ................. 10 

20. výročie založenia Slovak Crohn Clubu ... 12 

Pohľad členov na oslavu stretnutia SCC ....... 19 

Výročná správa SCC, 2011 - 2012 ................ 22 

Svetový deň IBD Praha 2013 ........................ 25 

Stretnutie mladých EIM Stuttgard 2013 ....... 27 

Rekondičný pobyt Slovak Crohn Club 

Štrbské Pleso – Vysoké Tatry 2013 .............. 30 

Výstava Slovmedica Non-Handicap 2013 .... 34 

 

Anka Závodská, moje predstavenie .............. 36 

Centrá pre biologickú liečbu v SR ................ 38

 

Tehotenstvo s IBD ........................................ 40 

Nové možnosti liečby IBD pacientov ........... 42 

Zástupcovia AOPP na Ministerstve 

Zdravotníctva SR .......................................... 45 

 

YANG SHENG  FA ...................................... 48 

IRONMAN Kalmar 2013 ............................. 49 

 

Príroda pomáha liečiť mnohé ochorenia ....... 52 

 

Poradňa ......................................................... 56 

 

Recepty ......................................................... 58 

Kalendárium, užitočné informácie SCC ....... 60 

Udalosti v klube 

 

Predstavujeme 

 

Odborné témy 

 

Zo života 

 

Strava 

 

Web komunita 

 

Mozaika 

 



UDALOSTI V KLUBE 

4 Slovak  Crohn Club bulletin 

 

Ú č asť na konferenčia čh SGS 2013 

Možnosť účasti na prestížnych konferenciách usporiadaných Slovenskou 

Gastroenterologickou Spoločnosťou SGS umožňuje propagovať prácu 

klubu lekárom, ktorí majú prvý kontakt s pacientom s IBD ochorením. 

Ďakujeme Predsedníctvu SGS a jeho prezidentovi prof. MUDr. P. 

Mĺkvemu CSc., za tento dôležitý priestor a aj vďaka lekárom a ich 

ambulanciách, stále viac pacientov vie o existencii klubu, čím sa rozširuje 

naša členská základňa. 

 

Gastrofo rum 

Gastrofórum sa konalo v dňoch 22. – 25. 

januára 2013 na tému „Ochorenia pankreasu“ 

Počas trvania konferencie som nadviazala na 

spoluprácu a uzavrela konkrétne dohody 

o účasti lekárov s prednáškami na 20. výročí 

slávnostnej konferencie založenia SCC. 

 

12. slovensko-č eský  IBD 
den  v Nitre 

Konal sa 26. apríla 2013 na tému „Názorová 

platforma gastroenterológa, reumatológa, 

dermatológa na spoločného pacienta 

s autoimunitným ochorením“. 

Celá konferencia sa niesla v priamych 

prenosoch zákrokov z nemocnice. Účastníci 

konferencie v auditóriu mali možnosť priamo 

diskutovať k prebiehajúcemu zákroku. Po 

skončení prenosu bola panelová diskusia 

s podrobnejším rozoberaním zákroku. 

V závere sme dostali priestor na prezentáciu 

našej práce prednáškou o činnosti klubu. 
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Multidisčiplina rný 
managenent 
pediatričke ho pačienta 
s IBD 

Na pozvanie MUDr. Čiernej Ivety PhD. som 

sa zúčastnila na seminári pediatrických 

lekárov, ktorý sa uskutočnil 21.júna 2013 

v Hoteli Kaskády Sliač.  Odborný program 

otvorila a prítomných privítala MUDr. 

Kabátová J. Po otvorení som dostala priestor 

na prezentáciu a prednáškou som informovala 

o našej činnosti klubu. Vyzvala som 

o spoluprácu prítomných detských GAE 

lekárov na pripravovanom vzdelávacom 

odpoludní pre mladých s ochorením IBD a ich 

rodičov. 

 

Hildebrandove 
Bardejovske  
Gastroenterologičke  dni 

V poradí už XXVII ročník Hildebrandových 

Bardejovských gastroenterologických dní sa 

konal 13. – 14. septembra 2013. Prvý deň bol 

„Deň zaujímavých gastroenterologických 

kazuistík“ a druhý bol venovaný „Malignitám 

GIT-u.“ V priestore na prezentáciu o činnosti 

klubu som poďakovala lekárom za ich 

podporu a spoluprácu. 

Viola Š. 
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IBD konferenčia Vieden  2013 

Na pozvanie EFCCA sme sa v dňoch 13. – 14. 

februára 2013 vo Viedni zúčastnili na 

konferencii o zápalových črevných 

ochoreniach v rámci pokračovania kampane  

„Pripojte sa k boju proti IBD“. Bola tam p. 

Števurková, Ing. Ondriášová a novinárka p. 

Lovasová zo Zdravotníckych novín 

Bolo tu povedané, že za posledných päťdesiat 

rokov sa desať až pätnásťnásobne zvýšil počet 

týchto ochorení a čo je horšie, čoraz viac 

postihuje detí a mladých ľudí. „Genetická 

predispozícia môže vysvetliť iba malé 

množstvo týchto ochorení. Vyzerá to tak, že 

hlavným spúšťačom chronických zápalových 

ochorení sú environmentálne faktory.“ uviedol 

na konferencii profesor Walter Reinisch 

z viedenskej Všeobecnej nemocnice 

a viedenskej lekárskej univerzity. 

Účastníkov konferencie pozdravila Dr. 

Severine Vermeire, prezidentka ECCO. Dr. 

Tine Jess zo Štátneho zdravotného dozoru 

a výskumu v Dánsku potvrdila, že výskyt 

a prevalencia IBD sa zvyšuje a u dánskych 

detí za posledných desať rokov narástol 

takmer o 50 percent. Vystúpil aj mladý IBD 

pacient z Dánska Daniel Sundstein, ktorý 

vyrozprával svoj životný príbeh. Na záver 
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konferencie vystupil prezident EFCCA Marco 

Greco. 

Potom bolo prezentácia práce jednotlivých 

krajín v sekciách. 

Večer sme sa zúčastnili spoločnej večere 

pacientov a prezidentov zdravotných združení. 

Boli sme spolu s českými partnermi, ktorých 

sme zároveň pozvali na 20. výročie založenia 

SCC. 

.Viola Š. 
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III. Konferenčia pačientský čh  
organiza čií , Pies ťaný 2013 

V Piešťanoch sa 22.-23.marca 2013 konala III. 

celoslovenská konferencia pacientských 

organizácií (KPO), v ktorej malo opäť 

zastúpenie aj naše občianske združenie SCC. 

Cieľom bola aktivácia pacientského hnutia na 

Slovensku a vytvorenie jednotnej pacientskej 

agendy na roky 2013-2014 s témou - 

Postavenie pacienta v čase transformácie 

zdravotníctva. 

Na snímke workshop riaditeľky Európskeho 

fóra pacientov Nicole Bedlington. 

Konferenciu otvoril workshop s výkonnou 

riaditeľkou Európskeho pacientského fóra 

(EPF) Nicole Bedlington. Zástupkyňa EPF 

priniesla na Slovensko informácie o postavení 

pacientov a ich organizácií v iných 

európskych krajinách. 

Organizuje ju občianske združenie (OZ) 

Slovenský pacient a zúčastňuje sa na nej viac 

ako 100 zástupcov niekoľkých desiatok 

pacientských združení. 

Prednášky prvého dňa konferencie boli 

zamerané na význam a vplyv európskych 

pacientských aktivít v Európskej únii, úlohu 

pacientských organizácií v modeli komplexnej 

starostlivosti o chronicky chorých, dnes sa 

hovorilo o bezpečnosti pacienta na Slovensku, 

zdravotnej starostlivosti ako vzťahu lekára 

a pacienta, spolupráci pacienta pri liečbe 

a náročnom pacientovi – iniciátorovi zmien 

v zdravotníctve. 

Podľa prieskumu OZ Slovenský pacient z 

decembra minulého roka, ktorý sa uskutočnil 

medzi zástupcami pacientských organizácií, 

organizovaní pacienti sa nielen informujú o 

novinkách v zdravotnej starostlivosti (až 74 

percent z prieskumu), ale aj aktívne 

prispievajú svojimi návrhmi do legislatívneho 

procesu (vyše polovica z nich). Pacienti 

dokážu podávať fundované návrhy vďaka 

osobným skúsenostiam, ale tiež preto, že v 

týchto organizáciách je mnoho lekárov a 

zdravotníckych pracovníkov. Až 65 percent 

slovenských pacientských združení má 

medzi lídrami lekára, pričom 27 percent z 

nich má patronát iného zdravotníckeho 

pracovníka. 

Napriek tomu, že pacienti sú pripravení viesť 

konštruktívny a profesionálny dialóg, ich 

postavenie v rámci utvárania zdravotníckej 

politiky tomu nenasvedčuje. Súčasný prístup k 

otázkam zdravia je taký, že zdrojom všetkých 

informácií je lekár, rozhodujúcim faktorom je 

systém zdravotnej starostlivosti a pacient má 

byť pasívnym prijímateľom. Druhým 

extrémom je pacient - samoliečiteľ. Súčasťou 

boli aj tri workshopy. 

Dostatok vzdelaného zdravotníckeho 

personálu, ktorý má dôveru pacientov, prijatie 

štandardizovaných diagnostických 

a liečebných postupov založených na 

dôkazoch a anonymné dotazníky spokojnosti 
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pri výstupe zo zdravotníckeho zariadenia 

patria k prioritám združení slovenských 

pacientov, ktorých zástupcovia rokovali 

v Piešťanoch. 

V závere konferencie schválili otvorený list 

Spoločná agenda pacientských organizácií na 

roky 2013-2014. 

Vďaka organizátorom, bola konferencia opäť 

na vysokej úrovni, čo umocňovalo aj príjemné 

prostredie hotela Park. Stala sa  tak jednou z 

ďalších aktivít nášho občianskeho združenia. 

V spolupráci s AOPP sa aj naša organizácia 

Slovak Crohn Club tento rok prihlásila do 

projektu Capacity Building Programe 

Europského pacientského Fóra. 

Primárnym cieľom tohto projektu je posilniť 

kapacity pacientských organizácií čo im 

umožní efektívnejšie dosahovať svoje ciele a 

túžby, rovnako ako napojiť ich skúsenosti a 

posudky na prácu Europského Pacientského 

Fóra (EPF) a využiť výstupy našej spoločnej 

práce v národnom kontexte a/alebo v kontexte 

špecifických ochorení.  

Program reaguje na potreby a znepokojenia, 

ktoré vznikli členstvom v EPF počas 

predchádzajúcich aktivít EPF, a zameria sa na 

zlepšenie organizačných kapacít a 

advokátskych zručností pacientských 

organizácií.  

V roku 2013 je program rozšírený do štyroch 

ďalších krajín: Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko a 

Slovensko a SCC bude zastupovať Anka 

Závodska. 

Program bude prebiehať v národnom jazyku, 

za účasti lokálnych expertov v organizačnom 

rozvoji, a bude mať dve fázy: 

1. Strategické plánovanie a posúdenie 

organizačných kapacít. 

2. Implementácia tréningových modulov  

Na základe zamerania sa na zlepšovanie 

organizačných kapacít a zručnosti advokácie, 

sa očakáva že Capacity Building Programme 

bude mať značný prínos v posilnení úlohy a 

vplyvu pacientských organizácií na tvorbe 

politiky v oblasti zdravia na národnej aj 

európskej úrovni, ako aj zlepšenie práce EPF. 

EPF zaplatí nasledujúce výdavky: 

• Poplatky za lokálnych expertov, ktorí 

budú riadiť aktivity v obidvoch fázach 

programu 

• Výdavky spojené so stretnutiami a 

tréningami na základe pracovného plánu: 

ubytovanie, cestovanie a nečakané výdavky 

• Tréningové materiály 

• Nebudú poskytnuté žiadne prostriedky 

na osobné náklady alebo poplatky 

 

Anka a Viola 
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Tlač ova  konferenčia WC kompas 

 

K nášmu 20.  Výročiu založenia Slovak Crohn 

Clubu sme usporiadali tlačovú konferenciu 

pod mottom: „Niekedy nepotrebuješ vedieť, 

kde je sever, alebo východ, ale to, kde je 

záchod.“  a predstavenie knihy „Život 

s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou 

pre pacientov“ autora doc. MUDr. Tibora 

Hlavatého PhD. a kolektív. 

Stretnutie sa uskutočnilo 30. apríla 2013 

o 13.00 v Austria Trend Hoteli v Bratislave. 

Účastníci konferencie: Doc. MUDr. Martin 

Huorka, CSc., Prof. MUDr. Juraj Pechan, 

CSc., doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., Viola 

Števurková, a moderátorom bol MUDr. Miloš 

Bubán. 

Dr. Bubán privítal prítomných lekárov, 

novinárov a hostí a odovzdal slovo doc. M. 

Huorkovi, vedúcemu lekárovi GAE a hepatol. 

odd. V. Internej kliniky Bratislava – Ružinov, 

predsedovi pracovnej skupiny pre IBD, 

členovi Výboru SGS a ECCO, ktorý  priblížil 

prítomným klinický obraz pri Crohnovej 

chorobe a ulceróznej kolitíde – príznaky, 

priebeh, chronicitu. 

Po jeho vystúpení 

predstavil knihu jej 

autor doc. MUDr. 

Hlavatý PhD. 

popisujúcu podrobný 

prehľad klinického 

obrazu ochorenia ako 

aj detailné 

a zrozumiteľné informácie o funkciách 

tráviaceho traktu, liečby, diéty s vysvetlením 

pre pacienta. Moderátor odovzdal slovo pani 

Števurkovej, predsedníčke Slovak Crohn 

Clubu, ktorá priblížila 20 rokov činnosti SCC 

a uviedla novú aplikáciu www.wckompas.sk, 

ktorá vznikla na podnet IBD pacientov, pre 

ktorých je dostupnosť toaliet nutnosťou a na 

základe výsledkov zo štúdie IMPACT, ktorá 

na vzorke 6 000 

pacientov z celej 

Európy sledovala 

správanie a kvalitu 

života pacientov s MC 

a UC až 70% uviedlo, 

že keď idú na nové 

miesto, majú strach, či 
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nájdu toaletu. Aplikácia slúži k vyhľadaniu 

toaliet v rámci Slovenska, je veľmi 

jednoducho a intuitívne navrhnutá a umožňuje 

2 základné funkcie: vyhľadať toaletu a zadať 

tip na novú toaletu. 

Prednosta chirurgickej kliniky NOU Prof. 

MUDr. Juraj Pechan CSc. informoval 

o chirurgických zákrokoch a častých 

odstraňovaniach 

tzv. fistúl. Na 

záver moderátor 

viedol rozhovor 

s IBD pacientkou 

Ing. Veronikou 

Ondriašovou. 

V diskusii sme odpovedali na otázky 

novinárov a na záver mali novinári možnosť 

individuálnych rozhovorov s účastníkmi 

tlačovej konferencie. 

Bolo uverejnených 17 výstupov vo všetkých 

typoch médií (TV - JOJ, tlač – v období od 

30.4. 2013 – 18.7.2013 bolo uverejnených 5 

výstupov, web – 10 výstupov, rozhlas – rádio 

Regina). 

Viola Š. 
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20. vý roč ie zaloz enia  
Slovak Crohn Clubu 

Pri príležitosti 20. 

výročia založenia SCC 

sme usporiadali 

slávnostnú konferenciu, 

ktorá sa konala v dňoch 

3.-6. mája 2013 v 

Častej-Papirničke. Prvý 

deň sa konalo 11. Valné zhromaždenie klubu. 

Predsedajúci JUDr. Štefan Štenko otvoril 

zasadanie a po odhlasovaní programu VZ sa 

začalo rokovanie s čítaním správ o činnosti, 

hospodárení, revízie klubu, voľbou predsedu, 

nového výboru predsedníctva a plánu činnosti 

na ďalšie roky. 

Po štvrtý krát pre nové volebné obdobie bola 

zvolená za predsedníčku Viola Števurková. 

Do predsedníctva boli zvolení Mgr. Ivana 

Charvátová - podpredsedníčka a delegátka 

EFCCA, Ing. Zuzana Bertušková - delegátka 

EFCCA, Renáta Kováčová - tajomníčka, Anna 

Závodská - hospodárka a členmi Ing. Rastislav 

Bertušek, RNDr. Viliam Štovčík Phd., Peter 

Svatoň, Mgr. 

Jana 

Csoková, 

Júlia Čierna, 

Miloš 

Bajánek. 

Po 20. rokoch v predsedníctve sa rozhodla 

Gabika Jurkovičová nekandidovať do 

predsedníctva a tak sme 

jej poďakovali za 

svedomite odvedenú 

prácu v predsedníctve. 

Svoje postrehy z akcií 

klubu zhrnula do 

publikácie „ SCC včera 

a dnes“. 

Popoludní bol voľný program s využitím 

športových aktivít zariadenia. Po večeri nám 

na dobrú náladu 

hrala a spestrila 

spoločenský večer 

cimbalová muzika 

Lipka. 



 UDALOSTI V KLUBE 

24/2013 www.crohnclub.sk 13 

 

Na druhý deň sa konala slávnostná konferencia 

k výročiu klubu. Hneď po raňajkách sa 

schádzali naši hostia a všetkým sme pri 

registrácii rozdávali tašky s programom, 

knihou, publikáciou o histórii klubu ako aj 

klubové darčekové predmety (uterák, hrnček, 

vizitky so šnúrkou, reklamné materiály). 

Privítali sme našich vzácnych hostí 

generálneho riaditeľa sekcie zdravia 

ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Mária 

Miklošiho, MDH, prezidenta Slovenskej 

gastroenterologickej spoločnosti Prof. MUDr. 

Petra Mĺkveho, CSc., prednostu chirurgickej 

kliniky NOU Prof. MUDr. Juraja Pechana 

CSc., zakladateľku klubu doc. MUDr. 

Mariannu Príkazsku CSc., predsedu pracovnej 

skupiny pre IBD doc. MUDr. Martina Huorku 

CSc., hlavného odborníka MZ SR pre odbor 

GAE doc. MUDr. Ľubomíra Jurgoša, PhD., 

autora knihy doc. MUDr. Tibora Hlavatého 

PhD., a popredných GAE lekárov, 

ktorí s našim klubom dlhoročne 

spolupracujú. Sme radi, že sme mohli 

privítať aj dlhoročného priateľa nášho 

klubu učiteľa jogy Ing. Milana 

Polášeka, zakladateľa jogovej 

spoločnosti na Slovensku. 

Hosťami 

nášho 

stretnutia boli 

partneri EFCCA zo 

Slovinska, Česka, 

Chorvatska a 

Rakúska. 
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Každý rok sa udeje veľa záslužných skutkov 

a udalostí, ktoré prebúdzajú v ľuďoch 

solidaritu spojenú s významnou , konkrétnou 

pomocou. Snahou je, aby sme vedeli 

o pozitívnych príkladoch, o šľachetných 

skutkoch ľudí, ktorých životným krédom je žiť 

spravodlivo, konať ľudsky a pomáhať 

odkázaným na pomoc, ako sa dá. 

Pamätnými 

plaketami sme 

ocenili troch 

lekárov, ktorí stáli 

pri zrode nášho 

klubu a za celé 

obdobie ho 

podporovali: doc. 

MUDr. Mariannu 

Príkazskú CSc., Prof. MUDr. Juraja Pechana 

CSc., MUDr. Mariána Kačšáka PhD. 

Pamätnú medailu k 20. výročiu založenia SCC 

sme odovzdali aj deviatim členom klubu, ktorí 

boli aktívni počas celého obdobia klubu: Ing. 

Veronike Ondriašovej, Gabike Jurkovičovej, 

Vilme Houbovej, Irene Krenčanovej, 

Štefanovi Daňovi, Ing. Tomášovi Gertlerovi, 

Bohumírovi Linekovi, Jozefovi Takáčovi a 

Jaroslavovi Timkovi. 

Prednáškový blok začala úvodnou prednáškou 

predsedníčka Viola Števurková, ktorá 

oboznámila o 20. ročnej histórii klubu: 

o usporiadaných edukačných stretnutiach, 

tlačových konferenciách, rekondičných 

pobytoch, benefičných plesoch a ďalších jeho 

ativitách. Druhou mojou prednáškou bolo 

predstavenie novej aplikácie pre IBD 

pacientov www.wckompas.sk, ktorá je pod 

heslom: „Niekedy nepotrebuješ vedieť, kde je 

sever, alebo východ, ale to, kde je záchod.“ 

K výročiu bola vydaná 

kniha pre pacientov 

„Život s Crohnovou 

chorobou a ulceróznou 

kolitídou“ autora doc. 

MUDr. Tibora 

Hlavatého, PhD. 

a kolektív, ktorý 

prítomným 

predstavil 

podrobnejšie 

jednotlivé jej 

kapitoly. Pokrstili 

sme ju pre nás 

pacientov 

príznačný

m nápojom nutridrinkom a krstnými 

rodičmi sú doc. Príkazská a prof. 

Pechan. 

Nosnú prednášku v rámci konferencie 

predniesol renomovaný odborník Prof. 

MUDr. Milan Lukáš, CSc. z 

Klinického a výzkumného centra pro 

střevní záněty ISCARE Lighthouse  a 1.LF 

UK v Praze na tému „Nové možnosti liečby 

IBD“. 
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Ďalšou prednášajucou 

bola doc. MUDr. Zuzana 

Zelinková, PhD na tému 

„Tehotenstvo a IBD“. V 

záverečnej diskusii bolo 

zodpovedaných veľa 

otázok a pokračovala aj 

po jej skončení 

v kuloároch a počas obeda. 
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V rámci programu sme navštívili hrad 

Červený kameň spojený s ochutnávkou vína 

pre zahraničných hostí. Slávnostnú večernú 

recepciu nám spríjemnili piesne speváčky 

Jadranky a do skorých ranných hodín nás 

zabával DJ. Naše poďakovanie patrí za celé 

toto slávnostné príjemné stretnutie našim 

priateľom sponzorom. Naše veľké 

ĎAKUJEME patrí všetkým prítomným, ktorí 

ste mu venovali svoj čas.  Posledný deň 

stretnutia sme ukázali hosťom EFCCA 

historické centrum jazdou vláčikom 

Prešporáčik s výkladom o histórii mesta a s 

výhľadom z hradného nádvoria na  naše 

hlavné mesto Bratislavu. 

Viola Števurková 
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20 rokov v Crohn Clube 

Ahoj  ,,Kronaci". Je to neuveriteľne, 2. -

5.mája 2013 sme oslávili v Častej-Papierničke 

20.výročie klubu. Dovoľte, aby som trocha 

zaspomínal a zabilancoval, lebo patrím k 

,,služobne“  najstarším členom klubu. 

Skôr, ako začnem bilancovať, musím 

poďakovať vedeniu klubu, pani predsedníčke 

za veľmi úspešnú oslavu, profesionálne 

pripravený program, od privítania cez odborné 

prednášky, ocenenia zakladateľov klubu 

(veľmi milé), kultúrny program no skrátka 

súper!!! 

Moje prihlásenie do klubu pred 20 rokmi 

splnilo moje očakávanie ,lebo som sa dozvedel 

veľa o našej chorobe a poznal som veľmi veľa 

zaujímavých ľudí a priateľov. Prvú osobu, 

ktorú som stretol bola a je úžasná žena 

(kamarátsky prístup) doktorka Marianna 

Príkazská, klobúk dole, čo urobila pre nás 

pacientov. Založením klubu sa nám 

pacientom pomohlo poznať vlastnú chorobu a 

pomáhať nám pacientom ovplyvňovať kvalitu 

nášho života. Medzi prvými kamarátmi 

v klube, ktorých musím nespomenúť sú 

Gabika a Veronika, ktoré sa 

nesporne  zaslúžili o chod klubu a ich 

zásluhou sme taká veľká rodina, keď sa 

niektorí z nás kamarátov dostali pod ,,kudlu" v 

Bratislave  pre nich bolo samozrejmosťou nás 

navštíviť a povzbudiť k úspešnému zákroku 

vynikajúceho  chirurga MUDr. Pechana. 

Milan Polášek je človek, ktorý na mne 

zanechal stopy, vďaka Milanovi sa zmenil štýl 

môjho života, zasvätil ma do tajov jogy a 

,,jeho veličenstvo dych" mi veľmi pomáha pri 

kolonoskopii. Joga má pozitívny vplyv na 

moju kondíciu a psychiku. Z našich radov 

vyškolil Milan úspešne učiteľky jogy Gabiku 

Jurkovičovú a Evičku Nagyovú. Je to 

môj priateľ. Doporučujem a som presvedčený 

o užitočnosti cvičenia jogy, ak máte pevnú 

vôľu, smelo do toho. Spomínam, ako sme sa s 

Evičkou vzájomne presvedčovali a 

povzbudzovali k absolvovaniu kurzu jogy, na 

rekondičných pobytoch. Vďaka klubu som 

poznal prekrásne zákutia po celom Slovensku 

či už na rekondičných pobytoch, či 

stretávacích a za 20 rokov mám veľa krásnych 

zážitkov. V krátkosti spomeniem aspoň dve 

príhody. Ranné cvičenie: pod vedením Milana 

pekne v rade za sebou sme kráčali od hotela na 

lúku na rozcvičku a držali ,,Bobríka mlčania 

",ľudia čo chodili do roboty si na nás 

poukazovali a hovorili, taký mladí ľudia a 

narkomani a takto sa liečia, preto sú takí chudí 

a naša reakcia, bolo po Bobríku mlčania a 

Milan nás od rehotu nemohol utíšiť. Druhý 

zážitok ležíme na izbe s Ferkom Benkom a tak 

si driememe a zrazu som ucítil dym, hovorím 

Fero necítiš čudný smrad? Ferko, ako bol 

rozospatý vybehol von z izby a kričí horí, horí, 

v tom vybehol z vedľajšej izby Milan 

a hovorí: „ticho buď, ja v umývadle pálim 

seno a hubím komáre“ a tak okrem záchvatu 

smiechu sme Milana zachránili od výjazdu 

hasičov. 

A čo dodať na záver, aby sa klubu pod 

vedením Violky práca v klube darila a   naša 

rodina ,,Krónov" rozrástla. Vám 

organizátorom, nám pacientom i našim 

sympatizantom tiež lekárom, sponzorom, 

skrátka veľa zdravia a veľa, veľa zážitkov 

v  živote klubu praje  Bohuš
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Poďakovanie 

Dňa 2.-5.mája 2013 

som sa zúčastnila 

Slávnostného 

stretnutia spojeného 

s Valným 

zhromaždením a konferenciou k 20. výročiu 

založenia SCC v Častej-Papierničke. 

Počas slávnostného stretnutia som bola medzi 

9 ocenenými členmi Crohn clubu, nakoľko 

som jeho dlhoročnou členkou. 

 Crohnovu chorobu mi diagnostikovali v roku 

1978. Začala som navštevovať Výskumný 

ústav výživy ešte na námestí 4. apríla 

v Bratislave. Po vyšetreniach som bola 

odoslaná na operáciu, ktorú som absolvovala 

v roku 1987. Prišla som o časť tenkého 

a hrubého čreva. Následne som chodila do 

VUVĽ už na Limbovu v Bratislave, bol to pre 

mňa druhý domov a vďaka MUDr. Príkazskej  

Marianny CSc. som pochopila, čo ma v živote 

s touto chorobou čaká a neminie. 

 V tom období vznikol aj Crohn klub pod 

vedením MUDr. Príkazskej Marianny CSc. 

ktorá sa k nám správala nielen ako odborníčka 

– lekárka ale aj ako mama. Pre mňa je nielen 

odborníčkou, ale aj priateľkou, ktorej som sa 

mohla so všetkými problémami zdôveriť, čo je 

pri našej chorobe veľmi dôležité a radím sa až 

do dnešného dňa. Keďže táto choroba bola 

v tom období neznáma, cieľom klubu bolo 

pomáhať ľahšie prekonať strach z neznámej 

choroby. V klube sa stretávali tí, ktorí mali 

túto diagnózu a vymieňali sme si rady 

a skúsenosti, zúčastňovali sme sa na 

odborných prednáškach, ktoré nám veľmi 

pomohli pri pochopení choroby, taktiež sme sa 

zúčastňovali rekondičných pobytov, čo je 

dôležité pre psychický a fyzický život s touto 

chorobou. Získavame tu informácie aj 

o nových spôsoboch liečby / ja som na 

biologickej liečbe /. Veľký význam má aj 

vydávanie Bulletinu. 

Táto choroba ma dostala na plný invalidný 

dôchodok, kde som od roku 1991.Mala som 

veľmi zlé obdobia, keď som  už myslela, že sú 

to moje posledné chvíle. Ale vďaka mojej 

rodine, manželovi a dvom deťom som stále tu, 

pozerám stále dopredu a snažím sa nemyslieť 

na to, čo som prežila. Teraz sa teším z dvoch 

krásnych vnúčikov, takže môj život má stále 

ešte zmysel, čo je pri našom ochorení dôležité. 

 Počas celého obdobia fungovania Crohn 

clubu sa v rámci možností zúčastňujem na 

spoločných akciách a pomáham ako môžem 

mojimi aktivitami. Keďže patrím medzi 

najstarších evidovaných Crohnov snažím sa 

svoje skúsenosti odovzdávať mladším 

a povzbudzujem ich, aby mali zmysel života. 

Touto cestou by som chcela zapriať Slovak 

Crohn Clubu všetko len to najlepšie do 

ďalších 20 rokov a verím, že sa tam všetci 

stretneme. Ešte raz by som poďakovala za 

ocenenia, ktoré sme si všetci zaslúžili našou 

aktivitou v Slovak Crohn clube. 

Vilma Houbová 
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Jarka Pra znovska , Ahojte... 

Ahojte, 

chcela by som sa Vám predstaviť. Volám sa 

Jarka Práznovská, Crohnovú chorobu mi 

diagnostikovali v roku 2000. Členkou SCC 

som od roku 2002, ale iba prvý krát som sa 

zúčastnila na stretnutí s členmi klubu tento rok 

v Častej-Papierničke. Stretnutie bolo 2. mája 

na Valnom zhromaždení a konferencii k 20. 

výročiu založenia SCC. Ako prvú som stretla 

p. Violku Števurkovú, ktorá ma milo privítala. 

Postupne som sa zoznamovala s ostatnými 

členmi klubu, ktorí boli všetci veľmi milí 

a ústretoví. 3. mája na registrácii sme dostali 

materiály k Valnému zhromaždeniu, na 

ktorom sme volili predsedu a nové 

predsedníctvo SCC. 

Poobede bol voľný program a večer sme si 

zatancovali pri cimbalovej hudbe „Lipka“. 

V sobotu boli prednášky lekárov. Veľmi ma 

zaujala prednáška prof. MUDr. Milana Lukáša 

CSc. na tému „Nové možnosti liečby IBD.“ 

Ďakujem aj doc. MUDr. Tiborovi Hlavatému 

PhD za predstavenie novej knihy pre 

pacientov „Život s Crohnovou chorobou 

a ulceróznou kolitídou, ktorá bola spojená 

s krstom knihy. Túto knihu, ktorá je veľmi 

zaujímavá, sme všetci členovia aj dostali. Dala 

som si ju aj podpísať. Všetci lekári, ktorí boli 

prítomní odpovedali v diskusii na naše otázky 

týkajúce sa nášho ochorenia. Prednášky boli 

poučné a povedané prístupnou formou aj pre 

nás pacientov. Po dobrom obede sme 

navštívili hrad Červený Kameň, bola som na 

tomto hrade už veľa krát, ale vždy je čo 

obdivovať. Tento hrad sa mi stal takou 

srdcovou záležitosťou. 26. 4. mám meniny 

a môj syn ma vzal na tento hrad ako darček 

k meninám. Spravil mi tam krásnu fotku 

a povedal, „mami, tu Ťa odfotím každý rok, 

aby si videla, ako starneš“. Za tri roky zomrel 

pri autohavárii. Aj taký je život pacienta 

s Crohnovou chorobou. Ďakujem Violke 

a ostatným členom výboru za profesionálne 

usporiadanie konferencie k 20. výročiu 

založenia SCC. Odniesla som si veľa 

informácii z prednášok a hlavne som spoznala 

skvelých ľudí s rovnakým ochorením. Ak 

budem môcť, zúčastním sa aj ďalších 

podobných stretnutí. Teším sa na Vás 

Jarka. 
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Vý roč na  spra va SCC, 2011 - 2012 

Volebné obdobie 2011 a 

2012 pracoval klub pod 

vedením predsedníctva a 

podľa pokynov z 

posledného uznesenia 

Valného zhromaždenia v Bojniciach 

v prospech klubu a jeho členov. 

Slovak Crohn Club od svojho založenia má 

20.rokov a dostáva sa do povedomia 

a oslovuje novodiagnostikovaných aj starých 

pacientov a lekárov o svojej  činnosti. Je to 

potrebné k tomu, aby výbor mohol zabezpečiť 

základné funkcie klubu, vrátane zabezpečenia 

medicinsko-odbornej garancie klubových 

aktivít a aby práca klubu bola efektívna a pre 

Vás všetkých prospešná. 

Výbor predsedníctva za toto volebné obdobie 

zasadal 14 krát a z každého stretnutia je 

zápisnica. 

Zaregistrovali sme SCC v notárskej komore 

na príjem 2% daní v rokoch 2011 a 2012. 

 Vyúčtovanie 2% z daní za rok 2009 a 2010 

sme uverejnili v obchodnom vestníku. 

- spolupráca Info.pacient – na pozvanie pána 

Zapalu, sme sa zúčastnili Števurková,       

Zavodská na II. a III. celoslovenskej 

Konferencii pacientských organizácií v 

Piešťanoch.  

v roku 2011 spolupráci s Asociáciou na 

ochranu práv pacienta (AOPP) sme sa 

zúčastnili na stretnutí pacientských organizácií 

na MZ SR s ministrom MUDr. I. Uhliarikom 

-    podporné listy boli sme za ponechanie 

indikačného obmedzenia pre liek Remicade      

a Humiru v pôvodnom znení a tým umožnilo 

pacientom s uvedenými chorobami prístup 

k biologickej liečbe tak, ako to bolo doteraz. 

zníženie doplatku na Pentasu Sachet 2 g na 

pôvodnú cenu  

Questranu 4g, ktorý vôbec nie je dostupný, 

indikuje sa ako jediný liek pri hnačkách po 

resekciách čreva u pacientov s Crohnovou 

chorobou – žiadosť o mimoriadny dovoz  

v roku 2012 sme sa so zástupcami AOPP 

stretli na MZ SR s ministerkou JUDr. Zuzanou 

Zvolenskou a máme možnosť aktívne 

pripomienkovať pripravované zmeny zákonov 

Valné zhromaždenie AOPP sa konalo 12. 12. 

2012 v Bratislave. O aktuálnych zmenách v 

zákone, ktoré sú platné od 1. 1. 2013 nás 

prišiel informovať zástupca MZ SR Sekcie 

farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam 

Hlôška a MUDr. Lesáková zo VZP nás 

informovala o zmenách legislatívy v 

poisťovni. 

vypracovali sme projekty na sponzorovanie 

akcií a na dotáciu rekondičného pobytu na 

MPSVR SR. 

doplnenie prihlášok do SCC podľa zákona 

o ochrane osobných údajov. 

SCC usporiadal II a III. Benefičný ples 

SCC 2011 a 2012 v Hoteli Holiday Inn 

v Bratislave. Záštitu prevzal prezident SGS 

Prof. MUDr. P. Mĺkvy CSc. Moderátorom bol 

Dr. Miloš Bubán a herečka Zuzana Vačková. 

Hostia delegáti EFCCA z Fínska Auli Jatinen 

s kolegom. Účinkujúci The Chrobáky, La 

Giola, Katka Štumpová a Matej Chren, Close 

Harmony Frends, Michal Slivka, G-Band 

a tombola s 25 cenami za účasti hlavných 
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predstaviteľov SGS, sponzorov nášho klubu 

a 21 členov klubu. 

nechali sme vyrobiť na propagáciu klubu 

s naším logom – uteráky k 20. výročiu SCC 

 zúčastnila sa Števurková na vyhodnotenie 

štúdie IMPACT, v Barcelone 14.2.2012 

 Súťaž – mapovanie verejných WC 

v slovenských mestách – vyhlásená máj 2012 

Ing.Bertušková, ktorej výstupom je vytvorenie 

aplikácie wckompas.sk 

Nový zákon o lieku od 1. decembra 2011 – 

bez možnosti sponzoringu farmaceutických 

firiem 

Hospodárske noviny – uverejnený článok 

o SCC 14.2.2012 – Viola 

Vyšiel článok v Živote č.16 Dr. Zacharová 

a o výsledkoch štúdie IMPACT 

Relácia na TA3 k medinárodnému dňu IBD, 

Dr. Bubán, Dr. Zaň – 20.5.2012  

 

Členská základňa 

 

- databáza klubu  nových pacientov 

s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou 

sa za posledné dva roky rozširuje o nových 

členov, i keď nie všetci starší členovia majú 

zaplatené členské. Členský príspevok v roku 

2011 zaplatilo 98 a v roku 2012 zaplatilo 91 

členov. K dnešnému dňu za rok 2013 zaplatilo 

74 členov vo výške 10 €.  Využíva sa platba 

(úhrada) členského príspevku priamo na účet 

SCC. Členovia klubu, ktorí sa zúčastňujú na 

akciách klubu rozširujú rady stabilných členov 

-  organizujeme edukačné stretnutia spojené 

s prednáškami lekárov, aby mali možnosť 

získania nových informácií o chorobe a jej 

liečbe. V dnešnej dobe internetu, hlavne veľa 

mladých ľudí uprednostňuje túto anonymnú 

formu komunikácie ale nemajú záujem stať sa 

členmi SCC. Klub sa snaží byť prínosnejší 

a prístupnejší všetkým pacientom MC a UC 

prostredníctvom webovej stránky, ktorú 

aktualizuje Ing. Bertušek Rastislav.   

 

 

Spolupráca s lekármi 

 

patrí medzi priority nášho klubu. 

Spolupracujeme so Slovenskou 

gastroenterologickou spoločnosťou 

a zúčastňujeme sa na konferenciách , ktoré 

poriadajú 

v januári 2011 a 2012 na Gastrofóre  na 

Štrbskom Plese sa zúčastnila predsedníčka 

SCC a informovala prednáškou lekárov 

o činnosti SCC. 

v máji 2011 sme boli na 

Gastroenterologickom dni v Nitre pod názvom 

Zmeny prístupu k liečbe IBD pacientov – kto, 

kedy ako liečiť 

na Valom zhromaždení v r. 2011 nám 

prednášali MUDr. Krátky a doc. MUDr. 

Hlavatý, PhD  o  liečbe IBD pacientov. 

v júni 2011 sa Števurková  zúčastnila na 

Česko-Slovenskom gastroenterologickom 

kongrese v Piešťanoch.  

v rámci Výstavy Slovmedica a Non 

handicap 2011 a 2012 sme mali stánok na 

prezentáciu klubu pod záštitou SHR 

 zorganizovali sme odpoludnie 

Nešpecifických zápalových ochoreniach 

čreva na ktorom prednášali doc. MUDr. 

Jurgoš PhD. a MUDr. Zacharová B. o 
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skúsenostiach v liečbe IBD a o poslaní 

a činnosti SCC Števurková 

v septembri 2012 sme sa zúčastnili na XXVI. 

Hildebrandových Bardejovských 

gastroenterologických dňoch prednáškou 

v sekcii GAE sestier – Števurková, 

Jurkovičová 

7. ročník Svätováclavská konferencia 

v Prahe september 2012 - Števurková sa 

zúčastnila s prednáškou o činnosti Slovak 

Crohn Clubu. 

 

Finančné prostriedky 

 

- práca klubu je od nich závislá. 

K základným zdrojom patrí členský príspevok 

10 € za rok,  

2% z daní fyzických a právnických osôb za 

rok 2011 bol vo výške 3 692,53 € a za rok 

2012 činil 4 719,48 € a zálohové platby členov 

za pobyty. 

Darovacia zmluva 2011 bola vo výške 3 500 

€ a v roku 2012 bola vo výške 3500 €. 

Najväčšiu pomoc máme v sponzorských 

príspevkoch firiem, ktoré nám pomáhajú 

financovať náročné projekty klubu úhradou 

faktúr aj cez dodávateľov.   

Na odporúčanie revíznej komisie zakúpená 

tlačiareň pre hospodárku SCC + program na 

jednoduché účtovníctvo zdarma. 

 

EFCCA 

v roku 2011 a 2012 sme sa zúčastňovali na 

práci v EFCCA, Mgr. Charvátová 

a Bertušková 

uhradili sme členský príspevok EFCCA vo 

výške 250 € za roky 2011 a 2012.  

 V roku 2011 bolo zasadanie v Kodani 

Dánsko nás zastupovala , Mgr. Charvátová . 

stretnutie EFCCA v Brusseli 

k medzinárodnému dňu 15.5.2012 zastupovala 

nás Ing. Bertušková.  

Valné zhromaždenie EFCCA 19.-22.4.2012 

Porto, Portugalsko – Mgr. Charvatová, Ing. 

Bertušková 

v rámci medzinárodnej organizácie EFCCA 

pracuje aj skupina mladých pod názvom 

YOUTH EFCCA. Na medzinárodných 

stretnutiach  YOUTH EFCCA v Krakowe 

2011 bol Marcinek  

v roku 2012 bolo na stretnutie mladých EYG 

Dánsku – nikto sa neprihlasil  

 

Pobytové akcie 

 

pobytové podujatia podporujú stretnutia 

členov klubu a pomáhajú členom po fyzickej 

a psychickej stránke a sú veľmi obľúbené. 

Valné zhromaždenie v apríli 

2011 Bojniciach hoteli Regia spojené     

s prednáškami MUDr. Krátky PhD a doc. 

MUDr. Hlavatý PhD. Zúčastnených 58 členov 

a 12 rodinných príslušníkov a hostí. 

Sponzormi boli Abbott, Schering-Plough, 

Ferring Pharmaceuticals, Ewopharma, 

Nutrícia a z prostriedkov získaných z 2% 

z daní. 

rekondičný pobyt na konci septembra 2011 

vo Vrátnej doline hotel Boboty bolo 

zúčastnených 29 členov. 

Financovaný z prostriedkov získaných z 2% 

z daní a zálohová platba členov.  



 UDALOSTI V KLUBE 

24/2013 www.crohnclub.sk 25 

 

prednášal MUDr. Greguš a MVDr. 

Mandelík o ochoreni a možnosti nových 

prístupov liečby. 

 rekondičný pobyt v septembri 2012 

v Liptovskom Jáne hoteli Ďumbier bolo 

zúčastnených 27 členov. Financovaný bol 

z prostriedkov získaných z 2% z daní 

a zálohová platba členov.  

stretnutie 4. mája 2012 k Medzinárodnému 

dňu IBD v hoteli Máj Liptovský Ján sa 

zúčastnilo 49 členov a 16 rodinných 

príslušníkov a hostí. Prezentácia výsledkov 

štúdie IMPACT a všetkým sme rozdali 

darčekovú „štafetu“ dáždniky s nápisom 

„Pridaj sa k boju s IBD“. Prednášali MUDr. 

Jozef Záň PhD, MUDr. Igor Pav, MUDr. 

Viera Lesáková zo VZP.  Spozorovali firmy 

Abbott, Ferring Pharmaceuticals, MSD, 

Ewopharma, Nutrícia, S&D pharma. 

 

Vydavateľská činnosť 

 

pokračovali sme vo vydávaní kalendárikov 

so základnými kontaktnými údajmi na klub na 

roky 2012, 2013 

Ferring Pharmaceuticals dotlač kalendárikov 

2012 a distribúcia do GAE ambulancii na 

Slovensku 

 vydali sme PF 2011 aj v anglickom jazyku 

pre zahraničných partnerov. 

v spolupráci s klubom firma 

Abbott vydala novú 

publikáciu Joga pre IBD 

pacientov autor je Ing. 

Milan Polášek, zakladateľ 

Jogovej spoločnosti na 

Slovensku. 

vydali sme klubový časopis Bulletin č.22, 

ktorý sponzorovala firma MSD  

Bulletin č.23 v spolupráci s firmou Nutrícia 

a 2% z daní. 

 

 

Webová stránka 

   

Prenájom virtuálneho internetového 

servera je u firmy Yegon s.r.o. Je 

aktualizovaná od roku 2002 a v roku 2008 

prešla úplnou premenou. Teraz ju obnovuje a 

dopĺňa Ing. Bertušek Rastislav. Nájdete tam 

informácie o blížiacich sa akciách klubu, 

všetky potrebné informácie o ochorení – 

pôvod a výskyt NČZ, príznaky a priebeh 

ochorenia MC a UC, liečba, lieky a diéta, 

o klube – hlavné úlohy klubu, históriu, 

štruktúru klubu, členstvo, prihlášky do klubu, 

stanovy, Bulletiny, tlačivá na 2% z daní, 

otázky a odpovede lekárov špecialistov, 

galériu fotiek zo stretnutí a rekondičných 

pobytov, chat stránku-fórum, receptár 

a kalendárium noviniek. 

 

 

Častá-Papiernička  3.mája 2013 

Vypracovala: Viola Števurková 
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Svetový  den  IBD Praha 2013 

Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa IBD 

partneri z Čiech 

usporiadali v Prahe parku 

Ladronka súťaž 

v navlieknutí najdlhšieho 

hada z toaletných ruličiek. 

Pacienti si pripomínajú 

tento deň v 36 krajinách sveta najrozličnejšími 

spôsobmi. 

V sobotu 25. mája 2013 sa stretli členovia 

a priaznivci Občianského združenia pacientov 

s idiopatickými črevnými zápalmi IBD na 

pražskej Ladronke, aby spoločne prvý krát 

vytvorili hada z ruličiek od toaletného papiera. 

Hada, ktorý symbolizuje naše potiaže 

s ktorými sa musíme denne stretávať 

a povedať, že počet pacientov s IBD stále 

stúpa. 

Na pozvanie predsedkyne Martiny Pfeiferovej 

a členov výboru som sa zúčastnila ako hosť na 

tomto podujatí. Na začiatku slávnostného dňa 

pozdravila všetkých prítomných ich 

predsedkyňa a vyzdvihla význam celej akcie 

ako aj potrebu informovanosti o IBD 

ochoreniach. Za Pracovnú skupinu lekárov pre 

IBD MUDr. Martin Bortlík PhD, pozdravil 

všetkých 

a počas celej 

akcie bol 

k dispozícii 

na otázky 

pacientov. 

 

Za Slovak Crohn Club 

som ich pozdravila a 

informovala o našich 

aktivitách a popriala veľa 

úspechov v realizácii 

akcie. Všetci sme sa 

aktívne zapojili do 

navliekaní hada. 

Toaletné ruličky zbierali pacienti asi pol roka 

od Vyhlásenia tejto akcie na Svätováclavskej 

IBD konferencie. Tieto ruličky priniesli rôzne 

množstvá priamo na akciu, ale veľa pacientov 

nosilo ruličky do ordinácií svojich 

gastroenterológov alebo ich poslali poštou na 

adresu združenia. Ku zberu ruličiek sa pridali 

aj lekári a sestričky v GAE ambulanciách po 

celej republike a vyjadrili tak podporu tejto 

akcie. 
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Had z ruliček sa podarilo navliecť v dľžke 1,8 

km aj napriek nepriazni počasia, kde sa stretlo 

131 členov a nazbierali spolu 19 076 ruličiek. 

Najlepšou zberateľkou bola pani Martina 

Gajdošová z Holešova, která priniesla na akciu 

3 275 ruliček. Veľký záujem pacientov, ktorý 

sprevádzal túto akciu bola známkou súdržnosti 

združenia a ďalších priaznivcov. 

Skupinové foto so zozbieranými ruličkami 

V rámci akcie vystúpila speváčka a členka 

združenia Irena Kousalová, ktorá ja 

v súčastnoasti sólovou speváčkou Orchestru 

Václava Hybše a je známa z muzikálu Miss 

Saigon, Bedári a Pomáda. 

Ďalší program pokračoval v duchu súťaží a 

hier. Hlavnou rekvizitou bol toaletní papier. 

Celý deň bol veľmi dobre organizačne 

zvládnutý a patrí veľký obdiv a poďakovanie 

našim partnerom z Občianskeho združenia 

IBD pacientov z Čiech. 

Viola Š. 
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Stretnutie mladý čh EIM Stuttgard 2013 

Členom Slovak Crohn Clubu som sa stal 

v máji 2013 v počas slávnostného stretnutia v 

Častej-Papierničke. Pri tejto príležitosti som 

bol oslovený, aby som reprezentoval  Slovak 

Crohn Club (SCC) na európskom stretnutí  

mládeže s IBD konaným pod záštitou 

celoeurópskej organizácie EFCCA. 

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch od 18 do 

21.júla sa v nemeckom Stuttgarte. Každý 

z delegátov dostal za úlohu vytvoriť plagát 

a na ňom prezentovať a následne na ňom 

prezentovať aktivity ich národnej asociácie 

z posledného roku. 

Keďže v rámci SCC, aj z dôvodu jeho 

veľkosti, nemáme samostatnú sekciu mládeže, 

tak sa moja prezentácia týkala významnejších 

aktivít SCC z posledného obdobia, zložená 

hlavne z informácií, ktoré boli prezentované aj 

na stretnutí v Častej-Papierničke. 

Prvý deň po príchode do Nemecka prebehla 

neformálna zoznamovacia večera medzi 

novými a starými delegátmi, niektorí dorazili 

až nasledujúci deň.  Zároveň sme si upresnili 

program na nasledujúce dni. 

Druhý deň sa začal spoločnými raňajkami, po 

ktorých nasledovala prvá polovica prezentácií  

plagátov jednotlivých krajín.  Následne po 

krátkej prestávke na občerstvenie prebehol  

s polovicou delegátov workshop na tému ako 

pritiahnuť, získať viac mladých ľudí s IBD do 

vlastných asociácií, ako ich kontaktovať  

a nápady pre spoločné akcie. V poobedných 

hodinách sme v hotelovej záhrade na 

odreagovanie absolvovali malú „olympiádu“ 

so zábavnými disciplínami, ktoré pre nás 

pripravili zástupcovia nemeckej organizácie 

pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou 

kolitídou. Na večeru sme sa mikrobusmi 

presunuli do reštaurácie v centre Stuttgartu, po 

ktorej nasledovala ešte krátka prehliadka 

nočného mesta. 

Tretí deň po raňajkách odprezentovala 

skupina, v ktorej som zastupoval Slovensko 

zvyšnú časť plagátov. Po prezentáciách 
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nasledoval tentoraz workshop na  tému 

sociálnych sietí s následnou diskusiou. 

Rozoberali sa ich výhody a nevýhody pri 

kontaktovaní  a komunikácií užívateľov, 

zverejňovanie a bezpečnosť informácií a právo 

na súkromie členov. Po ukončení workshopu 

a obede sa konali voľby piatich členov 

predstavenstva pre budúce dva roky a ich 

zástupcov volených na rok. 

Po ukončení volieb sa skupina rozdelila na dva 

výlety. Ja som si ako človek s blízkym 

vzťahom k modernej architektúre a autám 

vybral prehliadku múzea automobilky 

Mercedes-Benz, ktoré bolo otvorené v roku 

2006. V múzeu je zobrazená história značky 

Mercedes-Benz aj samotného Nemecka. Po 

návšteve múzea ešte nasledovala krátka 

návšteva záhrady rodinného nemeckého 

pivovaru s reštauráciou. Celé stretnutie sme 

ukončili spoločnou formálnou večerou 

s vyhlásením najlepšieho plagátu a víťazov 

„olympiády“. Večer zavŕšila spoločná párty 

s hudbou, osviežená výmenou životných 

skúseností medzi tými s Crohnovou chorobou, 

ulceróznou kolitídou, stómiou prípadne J-

pouchom. 

Ráno nás ešte čakali spoločné raňajky 

so vzájomnou výmenou kontaktov a následný 

odjazd. Stretnutie hodnotím ako prínos sám 

pre seba a niektoré z nápadov získaných počas 

diskusií a workshopov by som rád použil aj 

v slovenskom prostredí. 

 Touto cestou by som sa chcel 

poďakovať najmä Slovak Crohn Clubu, že mi 

umožnil reprezentovať naše malé Slovensko 

na stretnutí EYG 2013 v Stuttgarte a verím, že 

sa nám podarí zúčastniť aj buducoročného 

stretnutia v Dubline. 

Ing. Boleslav Koprivňanský 



UDALOSTI V KLUBE 

30 Slovak  Crohn Club bulletin 

 

Rekondič ný  pobýt Slovak Crohn Club 
S trbske  Pleso – Výsoke  Tatrý 2013 

Motto: 

" Život, to je najvzácnejší dar na svete, dar, 

ktorý  si treba užívať plnými dúškami" 

Toto motto sme si dali na pozvánku na  

rekondičný  pobyt pre členov nášho clubu, 

ktorý  sa konal v dňoch 14. až 23. septembra 

2013  v prekrásnom prostredí Vysokých 

Tatier, presnejšie na Štrbskom Plese. 

Na pár dni sa tak našim domovom stal hotel 

Baník,  s novým názvom- hotel TRIGAN, 

ktorý prešiel rekonštrukciou a dnes, už by ste 

v ňom ťažko našli stopy odborárskej 

minulosti. Stojí  na okraji Štrbského Plesa a 

tak nám poskytol dostatok kludu,  pokoja a 

všetko to , čo už dnes berieme ako 

samozrejmosť  t.j.  Wellness centrum, 

športové i kultúrne vyžitie, Wi-Fi. pripojenie  

a pod. 

 No asi najviac nás prekvapila kuchyňa, veľký 

výber jedál dobrej kvality ale aj kvantity 

každý deň dráždil naše chuťové poháriky. 

Po prvej spoločnej večeri, sme si prešli 

program na jednotlivé dni,   predsedníčka 

klubu nám zaželala prijemný pobyt a privítali 

sme medzi sebou aj nových členov. 

Každý deň začínal ranným cvičením JOGY 

alebo Qi Kung  a  samozrejme kvalitnými 

raňajkami. Po nich sme s rozdelili na 
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skupinky,  vybrali sa na túry podľa 

obtiažnosti, teda kto ako vládal, resp. na čo sa 

cítil. 

V nedeľu to bol nenáročná prechádzka okolo 

jazera Štrbské Pleso  a do Mlynickej doliny, 

zdatnejší sa vybrali na celodennú túru do 

Bystrého sedla a   na Furkotský štít /2428 m/. 

Náročná  túra v  ešte nádhernejšej prírode. 

Den sa ukončil cvičením a spoločným 

programom , resp. osobným programom. 

V pondelok sa nám vydarila túra na Popradské 

pleso, a na symbolický cintorín. Na chate pod  

Ostrvou sme sa občerstvili dobrým 

Tatranským čajom. Bol vynikajúci a 

predpokladám, že chutil každému. 

Tí menej unavení, pokračovali k Hincovým 

plesám a prekonali  seba aj mraky a aj pomaly 

zachádzajúce tatranské slniečko. 

V utorkové ráno nás zobudil hustý dážď a 
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hustá hmla, ja tieto dni nazývam "pyžamové" . 

Vtedy je dobre stráviť deň v pyžame a tak 

mnohí z nás relaxovali po izbách, na nákupoch 

poprípade vo Wellness centre hotela. 

A ďalšie dni ..tie ubehli ako voda...my menej 

zdatní crohnici sme si urobili túry do blízkeho 

okolia Štrbského plesa...na Solisko, k 

vodopádu Skok, k jazierkam lásky , a zašli 

sme aj na važecké lúky na dubáky. 

Tí náročnejší a zdattnejší z nás, zdolali aj 

Slavkovský štít, Teryho chatu, Priečne sedlo, 

Zbojnícku chatu ... 

Počas týždňa nám nechýbalo ani kultúrne 

vyžitie, navštívili sme hrad v Starej Ľubovni, 

tatranské múzeu v Tatranskej Lomnici. V 

prvej prednáške nám reprezentantka firmy 

Abbott Nutricia povedala o imunomodulačnej 

diéte pre pacientov s IBD ochorením 

a priniesla nám vzorky ProSure nápojov. 

Druhú prednášku na tému " Si naozaj 

rozhodnutý byť zdravý?  , ktorú nám 

odprezentovala RNDr. Kašová bola 

spestrením nášho pobytu. Každý z nás si z nej 

odniesol  " to svoje " ,  alebo si aspoň položil 

otázku, či naozaj je rozhodnutý byt zdravý  a 

užívať si život plným dúškom. 

My sme si ho vo Vysokých Tatrách určite 

užili , teda ja áno a  verím, že aj ostatní 

zúčastnení kolegovia  so mnou súhlasia. 

A na budúci rok si to určite radi   zopakujeme 

a Violke a ostatným, čo sa o to zaslúžili 

ĎAKUJEME! Ľudmila B. Waskey 
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Vý stava Slovmediča Non-Handičap 2013 

Aj tento rok sme dostali ponuku zúčastniť sa 

na výstave Slovmedica a Non-hancicap, ktorá 

sa konala v dňoch 26. 9. – 28. 9. 2013 na 

výstavisku Incheba Bratislava. 

Priestor stánku bol za spoluúčasti Slovak 

Crohn Clubu, Slovenskej humanitnej rady a 

organizáciou pacientov zo Slovenského zväzu 

sklerózy multiplex. Na výstave sme 

prezentovali činnosť klubu, rekondičné 

pobyty, Bulletiny, kalendáriky a rozdávali sme 

publikácie a letáky, ktoré sme vydali 

v spolupráci s lekármi a sponzormi. Záujem je 

hlavne o najnovšiu knihu: „Život s Crohnovou 

chorobou a ulceróznou kolitídou.“ 

Medzi návštevníkmi stánku 

boli najmä študentky 

stredných škôl, medici a známi 

i príbuzní IBD pacientov. Vo 

štvrtok odpoludnia sme mali 

vyhradený čas na prednášky. 

Okrem predsedníčky SCC 

Violy Števurkovej prednášali 

MDr. Kubina z detskej 

fakultnej nemocnice na Kramároch a MUDr. 

Koller PhD z fakultnej nemocnice v Ružinove. 

Dr. Kubina, ako detský gastroenterológ sa 

venoval prednáške o diagnostike a liečbe 

detských pacientov. Zdôraznil hlavne rozdiely 

medzi liečením detí a dospelých, pretože 

liečba je takmer rovnaká 

na vyvíjajúci sa detský 

organizmus pôsobia lieky 

a ich nežiaduce účinky 

oveľa väčšej miere ako na 

dospelých. Ich rast je často 

spomalený oproti ich 

rovesníkom. 

Dr. Koller stručne zhrnul 
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príznaky, diagnostiku a liečbu Crohnovej 

choroby a ulceróznej kolitídy, kde sa dotkol aj 

problematiky biosimilars. 

Biosimilars sú produkty PODOBNÉ 

referenčným biologickým liekom v 

závislosti na údajoch  týkajúcich sa ich 

kvality, bezpečnosti a účinnosti. 

Biosimilars vyrobené rôznymi výrobcami NIE 

SÚ TOTOŽNÉ s originálnym liekom, a ani 

medzi sebou navzájom – je potrebné 

zohľadniť riziká plynúce z odlišností 

s ohľadom na účinnosť a bezpečnosť. 

 V niektorých krajinách (Francúzsko, 

Taliansko, Španielsko, UK, Holandsko, 

Švédsko a Nemecko)  boli prijaté legislatívne 

opatrenia, ktoré zakazujú automatickú náhradu 

biofarmaceutík. Rovnako slovenské odborné a 

profesné lekárske spoločnosti a asociácie ako 

aj zahraničné (napr. česká, francúzska a 

portugalská nefrologická spoločnosť) 

uvádzajú, že rozhodnutie o zámene 

originálneho biologického lieku za biologicky 

podobný liek má uskutočniť kvalifikovaný 

lekár vždy s písomným súhlasom pacienta. 

Po prednáškach nasledovala diskusia, ktorá 

bola dlhá a zaujímavá. V sobotu na obed sa 

zatvorili dvere výstaviska a náš názov a adresa 

klubu bola zverejnená v katalógu 

vystavovateľov, ktorý dostali všetci 

vystavovatelia. 

Veronika O. 
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Anka Za vodska  
Moje predstavenie 

Morbus Crohn sa u 

mňa ohlásil ako 

nezvaný hosť, 

nesmelo klopajúci na 

dvere. 

Vtedy, nič netušiac, 

išla som ,už aj tak na 

dlhšie odkladanú 

preventívnu prehliadku, gynekológiu. Odtiaľ 

rovno na chirurgiu. Podľa výsledkov všetko 

smerovalo na zápal slepého čreva, ktoré sa 

malo okamžite operovať. Na Centrálnom 

príjme FNsP však neboli toho 

názoru. Vrátili ma do 

chirurgickej ambulancie. 

Opakované odbery, ďalšie 

vyšetrenia, ale výsledky už boli čoraz 

dramatickejšie. Ja v pohode. 

To už ma pani doktorka poslala do inej 

nemocnice, aj s odporúčaním na konkrétneho 

lekára. Opäť žiadna hospitalizácia. Neprešla 

som Centrálnym príjmom. Tu som sa dostala 

do rúk mladého lekára. Nepozdával sa mu tvar 

môjho brucha. Po pravde? Musela som s ním 

súhlasiť. Ale len v duchu! Po dvoch 

rizikových tehotenstvách, s nárastom 

hmotnosti tridsať kíl, som sa ani nedivila. A 

vždy som bola bacuľka. Okrem iného, mojim 

hobby v minulosti boli aj redukčné diéty. 

Poznáte to - JOJO efekt. Nezabrali. Tá 

Crohnova však áno. Už predbieham. Pán 

doktor ma poslal na irigografiu. Termín o tri 

týždne. To už strava zo mňa odchádzala 

rýchlosťou IC-čka. Vtedy som mala len 

vlastný WC kompas . 

Záver vyšetrenia : tumorzne resp. pseudot. 

postihnutie čreva, dif. dg. chro. apendicitis? 

M. Crohn? adenoca? karcinoid? menej 

pravdepodobné TBC? S týmto výsledkom som 

sa už do nemocnice dostala. Okamžite. Po 

dvoch, či troch týždňoch hospitalizácie, 

neradostných vyšetreniach , vylučovacou 

metódou všetko smerovalo na karcinoid. Pár 

dní plakania do vankúša, záver Morbus Crohn. 

Netreba operovať. Celá rada som sa v piatok 

vrátila domov. I napriek informácii, že onen 

nezvaný hosť sa stal spolubývajúcim. Trvalo. 

A v nedeľu som oslavovala svoju 40-tku. 

Vďaka maminej iniciatíve , aj z obáv, že 

rapídne strácam už 

aj tie kilá, ktoré do 

mňa investovala 

ešte v mladosti, som 

sa dostala k Mudr. Príkazskej a následne do 

klubu. 

Neskôr do ambulancie Mudr. Hlavatého. Od 

tej doby je môj vzťah s pánom Crohnom 

korektný. Ja ho tolerujem a on nezabŕda. 

Zvolená do Predsedníctva Slovak Crohn 

Clubu som bola vcelku netradične. 

Uplynulo desať rokov. Dátum 17.02.2007. 

Valné zhromaždenie v Trenčianskych 

Tepliciach. Zazvonil doma telefón. Bez 

obšírneho úvodu mi Violka oznámila : " Si 

zvolená do Predsedníctva. Hovor je na hlasový 

odposluch. Povedz áno!" Ostala som 

prekvapená. Zaskočená. V tom čase pracovný 

pomer a podnikanie. K tomu traja chlapi v 

chalupe, dvaja ešte len na ceste k dospelosti. 

Ako to stihnem? Polichotená. Ego zvíťazilo! 

Som predsa v znamení Leva. "Áno." 

Slová môjho otca: „V dobrom zdraví 
do najbližšieho stretnutia.“ 
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Odvtedy sa zobrazovalo Violkine číslo na 

dispayi častejšie. Začala sa moja práca pre 

klub. Vedenie účtovníctva. S výhodou od 

ostatných, po večeroch, ale doma. Tak ako 

som stíhala.  

Jediný termín, ktorý sa nedal posunúť, bol 

31.marec. Podanie daňového priznania. 

Priznám sa, boli aj roky, keď som v posledný 

deň utekala za Violkou pre podpis a pečiatku. 

Pre mňa, adrenalínový šport. Našťastie, úrady 

sú v tomto období voči nám ústretové, 

otvorené do večera. 

Pri takýchto občasných "naháňačkach" padla 

od známych, či kolegov aj otázka: 

"Koľko ti platia?" Nič. "Prečo to robíš, keď 

nič nedostávaš?" Ale, áno. Dostávam. 

V účtovníctve platí, že ľavá strana sa musí 

rovnať pravej. V tom mojom "životnom" 

je to podobne. Samozrejme, nie tak vyvážene. 

Ty pomáhaš mne, tak ja zas pomôžem iným.  

Niekde dáte, inde sa dostane vám. Zvyčajne 

tam, kde to ani nečakáte. A keď vás to teší... 

Viete, možnosť stretnúť toľko "spriaznených 

duší" na jednom mieste sa vám nepodarí cez 

žiadnu cestovku. Správne informácie a cenné 

rady nekúpite v novinovom stánku, či v 

kníhkupectve. Dostanete ich od "kroňákov" 

(prepáčte UC-ci, myslím tým aj vás). A keď sa 

títo ľudia stanú vašimi kamarátmi, vyhrali ste. 

Aj nad pánom MC, či pani UC. Toto je tá 

moja "pridaná hodnota". 

Nedá mi, ešte spomenúť obdobie, nedávno 

minulé. Priateľka mi hovorievala: 

" Ani, ty dostaneš od života úder baseballkou 

do hlavy, vstaneš, otrasieš sa ...a ďakuješ. 

Potom príde ďalší, a ďalší...Stále len ďakuješ." 

Áno, ďakujem. Všetkým tým ľudom, ktorí 

zachránili, lebo urobili čosi viac nad rámec ich 

povinností. Pomohli, lebo chceli. Potešili, lebo 

to tak cítili. A čo sa vlastne stalo? Nehodno na 

to spomínať. Ale potrebu ďakovať cítim ďalej. 

Tak aj skupina nadšencov pre dobrú vec, 

nielen z našich radov, zviditeľnila toto 

spoločenstvo a priviedla do dospelosti. To sa 

nepodarí každému. Prečo to urobili? 

Len tak. Pre radosť v duši. Teším sa, že som 

jeho súčasťou. 

Na záver slová môjho otca : " V dobrom 

zdraví do najbližšieho stretnutia." 

Anka 
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Centra  pre biologičku  lieč bu v SR 

Čo je to biologická liečba 

Biologická liečba je definovaná ako podávanie 

látok rôzneho zloženia a mechanizmu účinku, 

ktoré zasahujú do imunitných a zápalových 

dejov spôsobujúcich vznik a vývoj liečených 

chorôb. 

Zvláštnosťou biologickej liečby je skutočnosť, 

že je založená na využití biologických 

produktov, teda produktov živej prírody, čo ju 

odlišuje od farmakologickej liečby pripravenej 

synteticky. Medzinárodná federácia pre 

definíciu liekových prípravkov počíta k 

biologickej liečbe toxíny, antitoxíny, liečebné 

séra a produkty živých či usmrtených 

mikroorganizmov. Ako príklad biologickej 

liečby môžu poslúžiť očkovacie látky alebo 

niektoré prípravky z ľudskej krvi. Ako 

produkty živých organizmov obsahujú 

biologické prípravky látky, ktoré organizmus 

liečeného pacienta (príjemcu) môže vnímať 

ako cudzorodé bielkoviny. Tie môžu fungovať 

ako antigény a tak provokovať v liečenom 

organizme tvorbu protilátok. V tom spočíva 

úskalie biologickej liečby, pretože môže dôjsť 

k vzniku alergických reakcií alebo poklesu 

účinnosti biologickej liečby. 

Ako je organizovaná v SR 

Biologická liečba je bezpochyby náročná na 

organizáciu, chorých je potrebné správne 

diagnostikovať, zaistiť správne podávanie 

lieku, pacientov sledovať a zvažovať ďalšie 

liečebné postupy. 

V Slovenskej republike bolo rozhodnuté, že 

biologická liečba sa bude sústreďovať do tzv. 

centier biologickej liečby. Tie vznikajú pre 

jednotlivé odbory – gastroenterológia, 

reumatológia a dermatológia. 

Kvalita liečby je garantovaná Slovenskou 

gastroenterologickou spoločnosťou spolu s 

MZ SR. 

Čo sa dá od nej očakávať 

Biologická liečba MC a UC je pomerne 

mladá. Prví pacienti boli liečení v poslednom 

desaťročí minulého storočia. Relatívne krátke 

praktické skúsenosti sú však vyvážené 

starostlivo prevádzanými štúdiami v 

predklinickej a klinickej fáze skúšania.  

U biologických liekov, ktoré sú dnes v 

Slovenskej republike pre liečbu idiopatických 

črevných zápalov zaregistrované, bolo 

preukázané, že majú vysoký liečebný 

potenciál. V čom konkrétne spočíva? Podanie 

týchto liekov viedlo u minimálne 70 % 

liečených k zásadnému pozitívnemu obratu v 

klinickom stave a vývoji choroby. Ich 

subjektívny stav sa zlepšil, výrazne narástla 

kvalita života, ktorá u mnohých umožnila 

obnovu pracovných i súkromných aktivít v 

pôvodnom rozsahu pred vznikom ochorenia. 

U vysokého percenta liečených došlo k 

hojeniu sliznice na postihnutej časti tráviacej 

trubice, u MC často k hojeniu fistúl v oblasti 

konečníka. Nemenej významná bola aj 

možnosť vysadiť niektoré užívané lieky či 

znížiť ich dávky (napr. kortikosteroidy). 

Aké sú ciele 

- Odstránenie ťažkostí vyplývajúcich z 

vysokej aktivity črevného zápalu  

- Zníženie rizika chirurgickej liečby a nutnosti 

hospitalizácie  

- Zníženie sekrécie alebo úplné uzavretie fistúl  

- Zlepšenie kvality života  

- Dosiahnutie zhojenia vredov a zabránenie 

trvalým štrukturálnym zmenám na tráviacej 

trubici 

(zdroj: www.crohnovachoroba.sk) 
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FNsP Bratislava, Nemočniča sv. 
Cýrila a Metoda 

Gastroenterologická klinika LF UK Bratislava  
Antolská 11  
851 07 Bratislava-Petržalka  
tel.: 02 68 671 111  
prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.  
e-mail: batovsky@petrzalka.fnspba.sk 

 

NovaMed spol s r.o. 

Gastroenterologická ambulancia  

Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica  

tel.: 04 84 399 233  

MUDr. Branislav Valach  

e-mail: valach.branislav@centrum.sk 

 

FN L. Pasteura Kos iče 

I. Interná klinika LF UPJŠ  

Trieda SNP 1, 041 66 Košice  

tel.: 05 56 402 111  

MUDr. Mária Zakuciová  

e-mail: marikazakuciova@centrum.sk 

 

Gastroentero-hepatologičke  
čentrum THALION 

Tomášikova 50/C  

831 04 Bratislava  

tel.: 02 57 108 511  

MUDr. Barbora Kadlečková  

e-mail: zacharova@thalion.sk 

 

FNsP Bratislava, Nemočniča 
Ruz inov 

V. Interná klinika LF UK Bratislava  

Ružinovská 6  

826 06 Bratislava  

tel.: 02 40 234 770  

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.  

e-mail: huorka@stonline.sk 

 

KM Management spol s r.o. 

Gastroenterologické a hepatologické centrum  

Špitálska 563/13,, 949 01 Nitra  

tel.: 037/741 54 07  

MUDr. Miloš Greguš, PhD.  

e-mail: kmmanagement@gmail.com 

 

Fakultna  nemočniča Trenč í n 

GAE ambulancia Internej kliniky  

Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Trenčín 

Legionárska 28, 91157 Trenčín 

MUDr. Milan Hlista 

e-mail: hlista@nsptn.sk 

 

Gastro I. s.r.o. 

Holého 14  

080 01 Prešov  

tel.: 05 17 710 439  

MUDr. Bunganič Ivan  

e-mail: bunganic@gmail.com 

 

Martinska  fakultna  nemočniča 

Interná klinika JLF UK –  

Odd. gastroenterologickej diagnostiky  

Kollárova 2, 036 01 Martin  

tel.: 04 34 203 484  

MUDr. Marta Horáková, CSc.  

e-mail: horakova@mfn.sk 

 

Ú stredna  vojenska  nemočniča SNP 
Ruz omberok – Fakultna  nemočniča 

Gastroenterologické oddelenie Internej kliniky  

Generála Miloša Vesela 21  

03426 Ružomberok  

044/438 11 11  

MUDr. Jozef Záň, PhD.  

e-mail: zan.endo@gmail.com 
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Tehotenstvo s IBD – ma m ako pačient na 
vý ber? 

Predna s ka pri prí lez itosti 20. vý roč ia zaloz enia  
Slovak Crohn Club-u 

Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. 

Gastroenterologické oddelenie, V. Interná 

klinika UNB a LF UK, Bratislava 

 

Pacienti s nešpecifickými zápalovými 

ochoreniami čreva (z angličtiny inflammatory 

bowel disease – IBD) sú prevažne vo veku, 

keď sa chystajú založiť si rodinu. Ochorenie 

sa typicky prvýkrát prejaví medzi 20- až 40-

tym rokom života a preto minimálne štvrtina 

pacientov ´nestihne´ mať deti v tej fáze života, 

keď ochorením netrpeli a neužívali žiadne 

lieky. Preto je otázka rizikovosti tehotenstva 

u pacientky s IBD veľmi častou otázkou, ktorá 

pacientky trápi. Medzi typické otázky, ktoré 

sebe a svojmu gastroenterológovi pacientka 

s IBD plánujúca tehotenstvo kladie, patrí, či 

bude môcť vôbec s ochorením otehotnieť, či 

tehotenstvo prebehne bez problémov pre 

dieťa, či môže otehotnieť s liekmi, ktoré v 

súčasnosti užíva a či jej dieťa ´zdedi´ 

ochorenie. 

V princípe platí, že pacientka s IBD má 

rovnakú šancu otehotnieť a donosiť zdravé 

dieťa, ako akákoľvek iná zdravá žena. 

Výnimku tvoria ženy, ktoré podstúpili 

operáciu v malej panve s vytvorením tzv. ileo-

análnej pauč anastomózy. Po takomto zákroku 

môže byť schopnosť otehotnieť prirodzenou 

cestou znížená, schopnosť otehotnieť 

metódami asistovanej reprodukcie ostáva 

zachovaná. U ostatných pacientiek, aj keď 

podstúpili operácie v dutine brušnej vrátane 

stómie, nie je schopnosť otehotnieť znížená. 

Podmienkou však je, aby ochorenie v čase 

oplodnenia bolo v pokoji, vtedy je aj najvyššia 

šanca, že v priebehu tehotenstva ochorenie aj 

v pokoji ostane. Aktívne ochorenie teda 

znižuje šance ženy na otehotnenie a vystavuje 

ženu riziku, že počas tehotenstva bude naďalej 

aktívne. Aktivita ochorenia počas tehotenstva 

môže mať za následok predčasné narodenie sa 

dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosť 

a extrémnych prípadoch môže dôjsť aj 

k potratu. Preto je veľmi dôležité liečbu, ktorá 

udržiava ochorenie pod kontrolou v období 

otehotnenia a počas tehotenstva nevysadzovať. 

Na toto nadväzuje ďalšia vyššie uvádzaná 

otázka, ktorá pacientky s IBD trápi – 

bezpečnosť liekov používaných na liečbu IBD 

v tehotenstve. Na Slovensku bežne 

predpisované lieky pre liečbu IBD, ako je 

mesalazín, azatioprín a prednison sú pre 

používanie  bezpečné, ako to vyjadrujú aj 

odporučenia European Crohn´s and Colitis 

Organisation (ECCO – európska organizácia 

združujúca lekárov a sestry venujúcich sa 

liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej 

kolitídy). Užívanie sulfasalazínu počas 

tehotenstva je tiež bezpečné, ale pri jeho 

užívaní je potrebné zvýšiť bežne v tehotenstve 

užívanú dávku kyseliny listovej na 1 až 2 mg 

na deň. Pre ďalší liek používaný v liečbe 

Crohnovej choroby, budenozid, sú pri 

používaní v tehotenstve dostupné len veľmi 

limitované údaje. Posledná skupina liekov, 
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tzv. biologická liečba patrí podľa odporučenia 

ECCO do kategórie pravdepodobne bezpečné, 

keďže dĺžka sledovania detí narodených 

matkám liečených biologickou liečbou počas 

tehotenstva je doteraz obmedzená na niekoľko 

rokov. Krátkodobé sledovania však neukázali 

pri tejto liečbe pacientiek s IBD v tehotenstve 

nežiadúce účinky na dieťa. 

Riziko dedičnosti IBD býva ďalšou častou 

otázkou budúcich mamičiek s IBD. 

Prítomnosť ochorenia u rodiča mierne zvyšuje 

riziko, že u dieťaťa dôjde k priebehu života 

v vzniku IBD. Toto riziko je 15 až 20% a je 

vyššie pri Crohnovej chorobe ako pri 

ulceróznej kolitíde. V doteraz realizovaných 

štúdiách sa neukázalo, že by rodinní 

príslušníci trpeli rovnakým typom alebo mali 

rovnako ťažký priebeh ochorenia. 

Pacientka s IBD teda má na výber pri 

plánovaní rodičstva. Pri otehotnení v pokojnej 

fáze ochorenia s pravidelným užívaním liekov 

udržiavajúcich toto ochorenie pod kontrolou 

väčšina tehotenstiev pacientiek s IBD prebieha 

bez komplikácií a končí sa narodením 

zdravého dieťaťa. 

Zuzana Zelinková 
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Nove  moz nosti lieč bý IBD 

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc, Klinické a 

výzkumné centrum pro střevní záněty, 

ISCARE Lighthouse  a 1.LF UK v Praze 

Crohnova choroba je chronické, rekurentné 

ochorenie, ktoré môže postihnúť zápalom 

ktorúkoľvek časť tráviacej trubice (od dutiny 

ústnej až po konečník). Najčastejšie postihuje 

oblasť terminálneho ilea a hrubé črevo. Od 

UC sa odlišuje tým, že zápal pri CD postihuje 

celú stenu tráviacej trubice a nie je 

kontinuálny. Najčastejšie sa vyskytuje u 

mladých ľudí (15 – 35 rokov). Je to 

civilizačné ochorenie so stúpajúcou 

incidenciou. V posledných 20 rokoch došlo 

k významnému zvýšeniu výskytu hlavne 

v populácii adolescentov a detí. Vo vyspelých 

krajinách západnej Európy a USA sa 

incidencia Crohnovej choroby pohybuje od 4-

6 a ulceróznej kolitídy medzi 6-12 prípadov na 

100 000 obyvateľov. 

Obr 1. zachycuje 

endoskopický nález 

Crohnovej choroby 

(CD) a možné 

komplikácie CD. 

Obe ochorenia nie sú medikamentóznou 

liečbou definitívne vyliečiteľné, ale podávaná 

terapia umožňuje potlačiť symptómy, zabrániť 

vzniku komplikácií a zaistiť dobrú kvalitu 

života. Súčasťou komplexnej liečby IBD je 

liečba chirurgická. 70% pacientov 

s Crohnovou chorobou a 10% pacientov 

s ulceróznou kolitídou sa podrobí aspoň raz 

v živote chirurgickému zákroku. V prípade 

ulceróznej kolitídy sa resekcia čreva považuje 

za definitívne doriešenie ochorenia, avšak 

v prípade Crohnovej choroby dochádza po 

resekcii čreva u 80% pacientov k recidíve 

ochorenia. 

Crohnova choroba je progresívne ochorenie. 

Spôsobuje štrukturálne a 

kumulatívne postihnutie 

čreva . Preto je potrebná 

rýchla optimalizácia 

konvenčnej liečby. 

Potenciál pre včasné podanie biologickej 

liečby je v čase nástupu ochorenia, čím sa 

zabráni progresii zápalu a štrukturálnym 

zmenám na čreve. 

Efektivita biologickej liečby v klinických 

štúdiách s Crohnovou chorobou prukázala 

podobnú účinnosť adalimumabu, infliximabu, 

cerolizumabu u luminálnej formy, kde 

krátkodobá odpoveď v 4-10 týždni bola okolo 

60% a dlhodobá remisia 26-54. týždni 41%, 

28%, 48% pacientov. 

Obr 2. Resekát ilea 
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Meta analýza randomizovaných štúdií 

s infliximabom pri ulceróznej kolitíde 

potvrdila včasnú odpoveď u 68% pacientov, 

remisiu u 40% pacientov, dlhodobú odpoveď 

53%, dlhodobú remisiu u 39% pacientov. 

Hlavné výhody biologickej liečby je silný 

a rýchly nástup účinku, relatívne vysoká 

účinnosť pri ulceróznej kolitíde a 

luminálnej/fistulujúcej forme Crohnovej 

choroby. 

Užívanie je spojené s redukciou chirurgických 

výkonov a počtu hospitalizácií a zvýšením 

kvality života pacientov.  

Včasne podaná biologická liečba ma priaznivý 

„chorobu modifikujúci vplyv“. 

Ako zvýšiť efektivitu biologickej liečby? 

Nepodávať biologickú liečbu kvôli 

vzniknutým komplikáciám (absces, črevné 

perforácie, stenóza čreva)  

Liečiť len chorých s objektívnymi znakmi 

zápalovej aktivity (klinické, biologické a 

endoskopické) 

Dôsledné zhodnotenie efektu liečby, 

najneskoršie do 10 týždňov od jej zahájenia 

Vhodné kombinovať biologickú liečbu 

s aplikáciou imunosupresív (AZA) 

Budúce potenciálne liečivá môžu ovplyvňovať 

zápalový proces na viacerých úrovniach: ako  

napríkad monoklonálna protilátka proti 

interleukínu (IL)-12 a IL-23, ďalšie nové 

protilátky proti prozápalovému cytokínu TNF 

, alebo  monoklonálne protilátky proti 

integrínom 47, či monoklonálna protilátka 

proti molekule CD3, která je súčasťou  

receptorov T-lymfocytov. 

Medzi potenciálne lieky patrí vedolizumab- 

monoklonálna protilátka proti integrínom 

47 na povrchu leukocytov, ktorý po väzbe 

na príslušný receptor znemožní väzbu 



ODBORNÉ TÉMY 

44 Slovak  Crohn Club bulletin 

 

leukocytu na endoteliálnu bunku. Špecificita 

integrínu 47 zaisťuje pôsobenie iba v 

gastrointestinálnom trakte. Účinnosť 

vedolizumabu v liečbe Crohnovej choroby sa 

preukázala v doterajších klinických štúdiách, 

kde v 52. týždni u pacientov bez 

predchádzajúcej liečby anti TNF bolo 51,5% 

pacientov v remisii (pri intervale podávania a 

8 týždňov) a 60,6% dosiahlo klinickú 

odpoveď. 

Ďalšou možnosťou je autológna transplantácia 

kmeňovej hemopoetickej bunky (HSTC). 

Hlavným princípom danej metódy je obnova 

funkcie imunitného systému a dosiahnutie 

imunologickej tolerancie k vlastným 

a bakteriálnym antigénom. Doteraz sa danou 

metodikou dosiahli pozitívne klinické 

výsledky u iných autoimunitných chorôb ako 

je lupus, skleróza multiplex alebo diabetes 

melitus I. typu. 

Klinická štúdia Dr. Burta z pracoviska v 

Chicagu, ktorá sledovala účinnosť autológnej 

transplantácie kmeňovej hemopoetickej bunky 

v liečbe Crohnovej choroby zahrnula 24 

pacientov, u ktorých zlyhali oba dostupné 

anti TNF alfa preparáty. Dĺžka sledovania bola 

60 mesiacov. 

Cieľom bolo  v prvom kroku vyplavenie 

a izolácia CD34+ buniek (cyklofosfamid 

2g/m
2  +

 G-CSF) a následná imunoablácia 

(cyklofosfamid 50mg/kg/d). 

Bola dosiahnutá dlhodobá remisia, kedy v 60 

mesiaci bolo 80% pacientov v remisii, 83% 

v remisii bez nutnosti podávania 

kortikosteroidov a 60% mohlo byť bez terapie. 

Aké sú nové perspektívy liečby IBD? 

 Lepšie a výhodnejšie využitie 

chirurgickej liečby v kombinácii 

s agresívnou konzervatívnou liečbou 

 Zavedením nových postupov 

ovplyvňujúcich imunitný systém 

nositeľa Crohnovej choroby 

 Využitím nových liečiv (vedolizumab, 

ustekimumab a kinoidy), ktoré sú 

zatiaľ veľkým prísľubom pre 

budúcnosť. 
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Za stupčovia AOPP  
na Ministerstve zdravotní čtva 

Členovia Predsedníctva AOPP sa pri 

príležitosti Európskeho dňa práv pacientov 

dňa 13.5.2013 stretli s vedúcimi pracovníkmi 

Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Viliam 

Čislák, MPH, MBA, štátny tajomník, MUDr. 

Mário Miklóši, PhD., generálny riaditeľ sekcie 

zdravia, Mgr. Zuzana Čižmáriková, riaditeľka 

komunikačného odboru. 

Predmetom rokovania boli 

kroky v súvislosti s 

transpozíciou europskej smernice o 

cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do 

slovenskej legislatívy, o poplatkoch pacientov 

v ambulanciách a nemocniciach za služby, o 

problémoch so zdravotnou dokumentáciou v 

niektorých ambulanciách, o projekte "Opýtaj 

sa svojho lekára", o účasti zástupcov 

organizácií pacientov v pracovných skupinách 

vytvorených na Ministerstve zdravotníctva 

SR. 

Zástupcovia pacientov hovorili aj o krokoch 

spojených s prijatím deklarácie o spolupráci s 

mimovládnymi organizáciami a 

ministerstvom, ako aj o pripravovanom 

Memorande o porozumení. 

Ďalšou spoluprácou je pripravovaný Národný 

program rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2013 – 2017 s výhľadom do roku 2020. 

Od novembra bude polovica liekov bez 

doplatku alebo s doplatkom do 1 eura. 

Dnes 15:18 - Na slovenskom trhu má byť od 

novembra 4991 liekov, čo je o päť menej ako 

v súčasnosti. 

Lekár má možnosť predpísať pacientovi 

liek bez doplatku. 

"Počet liekov bez doplatku pacienta je 

1785, čo predstavuje 36 percenta 

z celkového počtu liekov. Bez 

doplatku pacienta alebo s 

doplatkom do jedného eura je 

2494 liekov, čo je 50 percent z celkového 

počtu," uviedla pre TASR hovorkyňa 

ministerstva zdravotníctva Zuzana 

Čižmáriková. Doplatky pacientov sa od 

novembra podľa jej slov zvyšujú len u 

vybraných liekov bez zjavne dokázaného a 

potvrdeného účinku na priebeh ochorenia 

podľa posledných medicínskych štúdií. 

Rovnako v prípadoch, ak výrobcovia liekov 

nepredložili žiadosti o zníženie cien liekov 

a súčasne za tieto lieky existujú náhradné lieky 

bez doplatku alebo so sociálne únosným 

doplatkom. Ministerstvo poukazuje, že 

prakticky na každé ochorenie existuje v 

súčasnosti viacero druhov liekov. "Lekár má 

možnosť z počtu plne hradených liekov 

predpísať pacientovi liek bez doplatku 

alebo s minimálnym doplatkom," upozornila 

Čižmáriková. 

Lekár má možnosť predpísať 
pacientovi liek bez doplatku. 

http://www.cas.sk/galeria/364692/?foto=0
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YANG SHENG FA 

Úmenie ako udrz iavať telo a dučha v zdraví  

Yang Sheng Fa je umenie ako predlžovať 

a udržiavať zdravé telo, ktoré má základ 

v tradičnej čínskej medicíne. Zahŕňa niekoľko 

rôznych metód, ktoré predlžujú život a 

upevňujú zdravie. Jedinec vyznávajúci tento 

štýl života sa cíti skvelo, či už po mentálnej 

alebo fyzickej stránke. 

Táto idea posilňovania organizmu ako celku 

bola vyvinutá dlhodobým pozorovaním 

a praktikovaním v starovekej Číne pred viac 

ako 2500 rokmi. 

K metódam yang sheng fa možno zaradiť: 

 

–Qi Gong a Tai Chi chuan 

–dietológiu a používanie rôznych bylín 

–Akupresúru a Tui Na masáže 

–prirodzenú adaptáciu na zmeny počasia 

počas roka 

–Meditácie a mentálne cvičenia 

 

Yang Sheng Fa v 21 storočí 

V súčasnosti, väčšina ľudí trpí mnohými 

chorobami a psychickými poruchami 

zapríčinenými nesprávnou stravou, stresom, 

znečisteným prostredím. Tieto choroby sú 

často chronickými, ako sú napr. obezita, 

hypertenzia, ochorenia srdca, ochorenia 

tráviaceho traktu a pod. V súčasnosti máme na 

jednej strane modernú medicínu s jej 

poznatkami a možnosťami liečby, na druhej, 

máme veľa poznatkov ohľadom zdravotného 

životného štýlu. No, napriek tomu robíme len 

veľmi málo vecí, ktoré ak robíme správne, 

posilňujú naše zdravie po fyzickej stránke, 

psychickú odolnosť voči stresu, a emočnú 

vyrovnanosť. 

 

Tri poklady zdravia 

Medzi tri poklady zdravia podľa čínskej alebo 

japonskej starovekej filozofie sú tri základné 

energie: Jing (esencia), Qi (Energia) a Shen 

(Duša), ktoré sú nevyhnutné k životu. 

Podľa tejto filozofie, ak sú všetky tieto energie 

silné a sú v rovnováhe, v našom tele máme 

dostatočné rezervy energií, silnú imunitu 

a čistú myseľ a naše telo je dostatočne silné 

a odolné voči škodlivým či už vonkajším 

alebo vnútorným činiteľom. Pre nás je potom 

aj oveľa ľahšie sa adaptovať a reagovať na 

podnety okolia a život samotný je potom 

oveľa ľahší. 

 

Dôležitosť Jing (esencie) pre život 

Jing, sa prekladá ako „vitálna esencia“, ktorú 

získavame od našich rodičov pri počatí a po 

narodení ju posilňujeme a dopĺňame stravou. 

Jing je aj energiou, ktorá zodpovedá za našu 

imunitu, je základom pre energiu Qi potrebnú 

pre naše aktivity a nášho ducha Shen, 

zodpovedného za našu myseľ a emócie. 

Energia Qi sa v našom tele neustále tvorí 

prostredníctvom orgánov z jedla a zo vzduchu, 

ktorý dýchame. Táto energia je potrebná pre 

životné funkcie a potreby organizmu. Môžeme 

si to predstaviť ako Qi je stav organizmu 

a Jing je sklad energie. 

Súčasný rýchly spôsob života, u každého 

výraznou mierou vplýva nato, že energia sa 
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dopĺňa práve z tohto skladiska energie a každý 

z nás vyčerpáva práve túto esenciu, čím si 

skracujeme svoj život. Práve vyčerpávanie 

Jing je zodpovedné aj za vznik rôznych 

chronických ochorení. 

 

Uchovávanie a posilňovanie energie Qi 

a Esencie Jing 

Práve Yang Sheng Fa nás učí ako správne 

udržiavať naše telo v rovnováhe, správnou 

výživou a posilňovaním týchto to energií, tak 

aby sme si predlžili svoj život, tým že: 

 

1 – Nestrácajme esenciu Jing 

Nadbytok práce, či už fyzickej alebo 

psychickej vyčerpáva náš Jing. Preto je 

potrebné aby naše telo a myseľ mala dostatok 

odpočinku ale aj zábavy a potešenia, čím 

môžeme posilňovať esenciu Jing. 

Stimulanty ako kofeín alebo niektoré lieky 

oslobodzujú a uvoľňujú Jing, tým že nám 

poskytujú falošnú energiu, ktorá potom ešte 

viac uvoľňuje energiu z esencie Jing, čo  má 

pri dlhodobej stimulácii má nežiaduce účinky 

na samotný organizmus. 

 

2 – zvýšme tvorbu Qi a doplňajme esenciu 

Jing každý deň 

Každý deň by sme mali mať vyváženú stravu 

a dostatok čerstvého vzduchu, ktorý dýchame. 

Človek by mal jesť zdravé, ľahko stráviteľné 

jedlá, ktoré poskytujú dostatok energie Qi pre 

naše denne aktivity. Preto je potrebné aby sme 

prijímali kvalitnú stravu, ktorá je prírodná 

a sezónna. 

Pravidelným cvičením Qi Gongu, Tai Chi 

chuanu, alebo aj Yógy podporujeme tvorbu Qi 

z jedla a vzduchu. Samotná Qi je potrebná aj 

pre správne fungovanie orgánov, ktoré 

napomáhajú pri tvorbe samotnej Qi ako sú 

pľúca, tráviaci trakt, obličky, pečeň, a srdce. 

 

Shen – Duch organizmu 

Shen môžeme preložiť ako dušu, ktorá nemá 

ale žiaden teologický podtext. 

Táto duša alebo duch je zodpovedný za 

inteligenciu, uvažovanie, emócie a duševný 

stav. Ak je Shen dostatočne silný tak sme 

vyrovnaný, rýchlo uvažujeme, robíme správne 

rozhodnutia. Ak je tento duch oslabený, tak je  

nepokojný, v depresii, ťažko sa 

koncentrujeme, a môžu u nás vzniknúť 

psychické poruchy, ktoré nás tiež vyčerpávajú. 

Aby Shen ostal silným a vyrovnaným  je 

vynikajúci oddych,  meditácia a venovanie sa 

svojim koníčkom a to čo máme radi, lebo len 

silný duch prispieva k tvorbe Qi 

a nevyčerpáva esenciu Jing. 

 

Metódy kultivácie 

Qi Gong / Tai Chi chuan 

Veľmi dobrým spôsobom ako kultivovať telo 

aj ducha je cvičenie Tai Chi alebo Qi Gong. 

Tieto starodávne techniky napomáhajú 

regulovať a posilňovať všetky tri energie Qi, 

Jing a Shen zároveň, a to rôznymi pohybmi 

tela, pri ktorých sa zapájajú rôzne partie 

svalov, šliach či kostí, tým sa zvyšuje 

flexibilita šliach, posilňujú kosti a spevňujú 

svaly. Pri pohyboch zároveň hlboké a správne 

dýchanie, určitý stav mysle a meditácie 

posilňuje cele telo. 
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Rôzne zostavy Qi Gongu ako napr.  8 kusov 

brokátu alebo 5 zvierat prežili dodnes ako 

veľmi efektívne cvičenia, ktoré podporujú 

zdravie. 

 

Prispôsobenie sa počasiu a obdobiam 

Podľa taoizmu človek je súčasťou prírody 

a vesmíru. V dnešnej dobe sa však ľudia 

vyčleňujú z prírody a okolie, ktoré je okolo 

nás, nás nezaujíma. Pochopením 

a prispôsobením sa napr. sezónnym zmenám 

môžeme regulovať príjem a výdaj energie.  

Prijímanie sezónnych potravín je preto 

vhodnou metódou  prispôsobovania sa týmto 

zmenám (napr. prijímanie plodov z okolia, 

prírody, záhrad, alebo prechádzkami v prírode 

a pozorovaním jej premien). 

 

Strava 

Prijímanie vyváženej stravy je tiež veľmi 

dôležitou súčasťou ako je možné posilňovať 

Qi. Používanie vhodných bylín, tiež prispieva 

k podpore zdravia napríklad: Huang Qi 

(astragalus), Fu Ling (poria), Ren Shen 

(ženšeň) a Gou Qi Zi (goji). Užívanie rôznych 

liečivých bylín má význam aj pri prevencii 

chorôb a sú lepšou voľbou ako niektoré 

farmaceutické umelé prípravky. 

 

Akupresúra a Tui Na masáže 

Sú techniky ako 

naťahovanie, trenie 

a klepanie na rôzne 

časti tela, ktoré tiež 

podporujú zdravie a 

zvyšujú odolnosť 

nášho tela voči 

rôznym chorobám. 

Zároveň pri týchto 

technikách sú 

stimulované aj 

svaly, šľachy a rôzne body na našom tele, 

ktorých celkový stav tiež vplýva na to ako sa 

cítime.  

Meditácie a spiritualita 

Podľa Yang Sheng Fa, spiritualita je živá 

forma a neznamená príslušnosť k žiadnemu 

náboženstvu. Ak ste pobožný určite viete, kde 

a ako môžete svoju dušu doplniť o spirituálny 

pôžitok. Ak nie, tiež si môžete nájsť svoju 

cestu ako potešiť svojho ducha. 

Spiritualita vzniká pri hľadaní odpovedí na 

otázky a podstatu sveta. Pozorovaním 

okolitého sveta, pozorovaním prírody, umenia, 

alebo lásky a pomoci k inému človeku, je 

možné dosiahnuť to aby, náš Shen rástol, bol 

šťastný a viedol nás po našej vlastnej 

duchovnej ceste- Tao. 

 

Záver 

Pravidelným cvičením, a oddychom, zmenou 

stravovania, si môžeme zlepšiť náš celový 

zdravotný stav, posilniť našu vitalitu 

a predĺžiť život. 

Každý by si preto mal nájsť chvíľu času v tejto 

uponáhľanej dobe na svoje aktivity a oddych, 

ktoré robí rád a nehnať sa za nepodstatnými 

vecami. Len tak môžeme postupne kultivovať 

svojho ducha a telo. 

 

A na samotný záver: Je tisíc ciest 

k dosiahnutiu svojich cieľov a snov, ale každý 

si musí nájsť a vybrať tú svoju, sám. 

 

Viliam Š. 
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IRONMAN Kalmar 2013 

J. Hruz na triatlone „Z elezný  muz “ 

Miesto: Kalmar, Švédsko 

Udalosť: Ironman Kalmar (3,9 km plávanie, 

181 km bajk, 42,2 km beh) 

Čas: 17. august 2013 

Je 6.50 ráno. Stojím, navlečený v neopréne, po 

pás vo vode s ďalšími zhruba dvetisíc 

pretekármi z celého sveta. Srdce pumpuje 

adrenalín do žíl. 

7:00. Štart. Začína tradičná poštartovná mela. 

Buchnutie po ruke, ťapkanie po nohách, 

niekoho udieram pri zábere rukou, niekto ma 

križuje, noha prsiara sa mi mihne pred nosom. 

Po prvej bójke sa mela trošku ukľudní, ale pri 

ďalších bójkach a zúžených koridoroch sa to 

vždy opätovne zhustí a melie. Vôbec sa 

neviem dostať do tempa. Naštastie až na pár 

glgov mierne slanej vody som k žiadnej ujme 

neprišiel. Celkove sa plávali dva 1 500 m 

okruhy a potom sme smerovali popri pobreží k 

depu. Vybieham z vody v čase 1 hod 21 min, 

čo je vzhľadom na náročné plávanie nad 

očakávanie. 

V depe nachádzam modrý vak s mojimi 

vecami. Zvliekam neoprén a kráčam do 

prezliekacieho stanu, kde navlečiem ponožky, 

nasadím tretry, okuliare, helmu a vhadzujem 

plavecké veci do vaku. Pri východe zo stanu 

odkladám vak, odskočím na WC a beriem 

bajk. Dobrá správa - mám požičaný 

časovkársky špeciál. Zlá správa - budem na 

ňom sedieť prvýkrát. Po príchode do Švédska 

som ho stihol len zložiť a narýchlo nastaviť 

posed. 

Za čiarou, ukončujúcou priestor depa 

naskakujem na bajk. Zacvakávam tretry a 

štartujem hodinky. Z mesta smerujeme na 

nádherný 8 km most, spájajúci Kalmar s 

ostrovom Oland. Na moste fúka silný bočný 

vietor a robí mi veľké problémy udržať bajk 

rovno a neochutnať tvrdosť povrchu mosta. 

Na ostrove je to už lepšie. Radím sa do vláčika 

cyklistov. Podľa pravidiel bezhákového 

triatlonu pretekári musia držať rozostupy od 

seba 10 m, ak predbiehajú, tak mimobežne s 

odstupom aspoň 1,5 m a prebiehací manéver 

musia stihnúť do 30 sekúnd. Po predbehnutí sa 

musí predbiehaný vzdialiť na 10 m. Teória. V 

praxi nás bolo stále dosť nahusto, takže držím 
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rozostup tak 5 m a predbieham bez 

dodržiavania 1,5 m. Sem tam ma predbehne 

nejaký rýchlik, ale väčšinou prebieham ja. 

Na občerstovačkách pijem ionťák, banány a 

dopĺňam to gelmi. Zhruba 60 g sacharidov na 

hodinu. Raz za čas si dám soľnú tabletku proti 

kŕčom. Tepy udržujem okolo 145. Prvých 60 

km je prevažne proti vetru a druhých konečne 

po vetre. Keď sa vraciam na most, mám 

priemerku 33 km/h a vyjazdenú slušnú rezervu 

oproti plánu. 

Nasleduje 60 km na pevnine. Je to stále 

zákruta doľava, doprava, vlnka, otočka. Na 

140 km na mňa doľahla kríza. Nohy mi 

oťaželi, stále zákruty ma vyvádzajú z tempa 

a nedokážem sa držať v aeroposede. Smutne 

pozerám, ako mi postupne po desatinkách 

klesá priemerka. Posledných 20 km ešte viac 

zvolním, aby som nohy pripravil na beh. 

Konečne vytúžené depo, pred čiarou 

zoskakujem z bajku. Zastavujem hodinky. Čas 

je výborný, 5 hod 40 min pri priemernej 

rýchlosti 32,1 km/h a priemernej tepovej 

frekvencii 140. 

Zavesím bajk a vyzdvihujem si červený batoh 

obsahujúcí bežecké veci. V stane sa vyzúvam. 

Po plávaní je koberec nasiaknutý vodou 

a okamžite mám úplne premočené ponožky. 

Našťastie mám v batohu náhradné.  

Po dlhom bicykli trvá, kým si telo zvykne na 

nový pohyb. Je potrebné sa umelo brzdiť, 

pretože sa Vám zdá, že bežíte pomaly, ale v 

skutočnosti môžete  prepaľovať, čo by pri 

maratónskej vzdialenosti malo katastrofálne 

následky.  

Každé 2 km je občerstvovačka. Podľa rady 

trénera pijem iba vodu a kolu. Mení sa to na 

rituál. Pribehnem. Prejdem do kroku. 

Zoberiem dva poháre vody. Jeden na seba 

vychrstnem. Druhý vypijem. Nasleduje pohár 

koly. Rozbieham sa. Na konci beriem ešte 

jeden pohár vody na vypláchnutie úst a ďalšie 

obliatie. A môžem pokračovať. 

Bežia sa tri kolá. Najprv sa beží po nábreží, 

potom cez park. Po 6 km sa otočíme a bežíme 

späť trošku inou trasou, až prídeme do centra a 

bežíme cez historickú časť mesta. Viem, že 

ma doma sledujú na internete cez live tracker. 

Vždy keď prejdem cez kontrolné stanovište a 

zapípa to, tak viem, že za chvíľu je 

aktualizácia na webe. Ich podpora mi vlieva 

energiu. 
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Ľudia povzbudzujú pozdĺž celej trasy. Niekde 

majú pekne rozložené kreslá, popíjajú pivká 

a z prázdnych plechoviek robia pyramídu. 

V druhom kole je už slušne veľká. V parku 

mamička dojčí dieťa a zbytok rodiny 

povzbudzuje. Hovorí sa, že kríza zvykne prísť 

okolo 35 km. Zatiaľ žiadne žalúdočné 

problémy, tempo držím stabilné, aj keď nohy 

oťažievajú a aj drobné stúpania sú každým 

kolom ťažšie. Cieľ je stále bližšie a bližšie. 

V zásade aj keď jemne spomaľujem, stále sa 

cítim dobre. Kríza a zubatá ma dnes 

obchádzajú. 

Poslednýkrát prebieham centrom mesta 

a konečne cieľová rovinka. Nasadím špurt 

a vychutnávam si výsledný čas 11 hodín 24 

minút 31 sekúnd. Maratónsku trať som 

zabehol za 4 hod 9 min pri priemernej tepovej 

frekvencii 139. V cieli vyskakujem od radosti 

a okamžite schytám kŕč do oboch nôh. 

Dostávam medailu, zapózujem fotografom a 

potom ma akosi plne ovládnu emócie a 

rozplačem sa. Ešte keď telefonujem 

s polovičkou mám slzy v očiach. Rok driny ale 

stál za to.  

Pre niekoho je Ironman životný štýl. Pre mňa 

to je zatiaľ jedna dlhá, ale zábavná cesta, ktorá 

sa naplnila tu v Kalmare a nabila ma energiou 

k ďalším métam. Bol prvý, ale určite nie 

posledný. Chce to veľa kompromisov, 

odriekania, sem tam aj strach, čo keď zase 

vyhrá choroba, ale nejako viem, že aj keď 

niekedy v budúcnosti choroba vyhrá bitku, ja 

vyhrám vojnu a budem sa tešiť z drobností aj 

splnených snov spolu s mojimi najbližšími. 

Chcem sa poďakovať všetkým, čo ma počas 

celého roka povzbudzovali, úžasne privítali 

a tešili sa spolu so mnou z tohto úspechu. 

J. Hruz 
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Prí roda poma ha lieč iť mnohe  očhorenia 

Už tisícky rokov ľudia využívajú pri liečbe 

mnohých ochorení rôzne rastliny a byliny. 

Bylinkárstvo je považované za predchodcu 

farmakológie a mnoho dnešných účinných 

liekov pochádza z rastlín.  

Sú prírodné liečebné metódy len neškodným 

placebom alebo skutočne pomáhajú? 

Aj v poslednom čase ľudia opäť viac hľadajú 

lieky na svoje problémy v prírode, pretože 

napriek novým objavom a vedeckému 

pokroku sa necítia zdravší. Pribúda 

civilizačných ochorení, alergií na lieky, a tak 

už aj v medicíne vznikajú oddelenia, kliniky 

či katedry naturálnej medicíny. Okrem iného 

skúmajú možnosti využitia rastlinných 

výťažkov v boji proti rôznym chorobám a 

rozdiely medzi používaním chemických a 

prírodných látok. 

Sú prírodné liečebné metódy len neškodným 

placebom alebo skutočne pomáhajú? Aj tu 

platí, ako komu, v každom prípade však 

neškodia, veď napríklad momentálne 

populárna aloe obsahuje viac ako 200 

účinných látok – medzi nimi napríklad mnohé 

enzýmy, vitamíny, minerálne látky, vlákniny, 

cenné aminokyseliny, látky s 

protibolestivými, protizápalovými, 

antibiotickými a mnohými ďalšími 

pozitívnymi účinkami. Imunitný systém zas 

dokážu povzbudiť betaglukány izolované z 

hlivy ustricovej alebo pekárskych kvasiniek. 
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Pomáhajú aj pri opakovaných infekciách, 

alergiách, pri rádioterapii a chemoterapii či 

pri chirurgických zákrokoch.  

Enzýmové masti pre zmenu využíva aj 

súčasná medicína na čistenie či hojenie rán, 

pri infarktoch, trombózach, embóliách a 

nádoroch. 

Zoznam stovky liečivých bylín, z ktorých 

mnohé sa využívajú dodnes, sa našiel aj na 

papyruse z roku 1500 pred naším letopočtom. 

V Európe napísal prvú knihu o liečivých 

bylinkách grécky lekár Dioscorides pod 

názvom De Materia Medica v 1. storočí. Na 

vývoj fytoterapie mal významný vplyv aj 

Galenus, dvorný lekár cisára Marka Aurélia, 

ktorý položil základy klasifikácie 

predpisovania bylinných medikamentov. 

Rimania verili v blahodarné účinky bylín. 

Bičovali sa stonkami žihľavy, aby vznikla 

zápalová reakcia pokožky, ktorá utíši ich 

reumu. 

Najstarší zachovaný európsky herbár 

pochádza z 10. storočia. Od roku 1785 sa 

bylinky používali na liečenie najrôznejších 

ťažkostí, až jedna z nich dramaticky urýchlila 

vývoj farmakológie. Anglický lekár 

Withering zistil, že vodnatieľku spôsobenú 

zlyhávaním srdca možno veľmi dobre liečiť 

výťažkom z náprstníka. Podarilo sa z neho 

extrahovať srdcové glykozidy digoxín a 

digitoxín, ktoré sa pri liečbe porúch srdca 

používajú dodnes. 

Až pretechnizované 20. storočie a zmena 

životného štýlu spôsobili, že sa liečivé 

rastliny na istý čas dostali do nemilosti. 

Čo na kašeľ, imunitu, krajšiu pleť či lepšiu 

pamäť 

Zvyšovanie obranyschopnosti 

- echinacea - aktivuje nešpecifický imunitný 

systém, čím chráni organizmus pred 

prechladnutím 

Prechladnutie 

- pomáhajú rastliny, ktoré obsahujú 

dezinfekčne pôsobiace silice, ktoré brzdia 

množenie baktérií a vírusov 

- šalvia lekárska - má protizápalové účinky 

najmä pri bolestiach hrdla a ďasien, znižuje 

nadmerné potenie 

- lipa veľkolistá - známy je jej výrazný účinok 

na podporu potenia 

- baza čierna - má potopudný a močopudný 

účinok 

- šípky - obsahujú vitamín C, magnézium, 

regenerujú organizmus 

Kašeľ 

- podbeľ liečivý - uvoľňuje hlieny a uľahčuje 

vykašliavanie 

- materina dúška - má protibakteriálne účinky 

- divozel - pre obsah saponínov a slizových 

látok sa používa pri suchom, dráždivom a 

neproduktívnom kašli 

- skorocel kopijovitý - zmierňuje zápaly 

hltana a ústnej dutiny, účinne tlmí dráždenie 

na suchý kašeľ 

- prvosienka jarná - obsahuje saponíny, 

zrieďuje hlieny, uľahčuje vykašliavanie, 

známa je aj svojimi protizápalovými účinkami 

- aníz - zvyšuje sekréciu hlienov a 

vykašliavanie, má protibakteriálne vlastnosti 
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Nervozita, depresia, nespavosť 

- medovka lekárska - obsahuje silice, ktoré 

pôsobia upokojujúco 

- ľubovník bodkovaný - odstraňuje stres, 

napätie a pocity strachu bez toho, aby 

utlmoval alebo uspával 

Vysoký krvný tlak, choroby srdca a ciev 

- imelo biele - reguluje krvný tlak - vysoký 

znižuje, nízky upravuje. Odstraňuje závraty a 

pocity návalov krvi do hlavy 

- rozmarín lekársky - posilňuje srdce, zlepšuje 

krvný obeh a upravuje nízky krvný tlak. 

Používa sa pri poruchách periférneho 

prekrvenia 

- ginko dvojlaločné - zlepšuje prekrvenie 

mozgu bez toho, aby sa znížil krvný tlak, 

upravuje nepravidelnú činnosť srdca 

Poruchy trávenia 

- byliny podporujúce trávenie obsahujú 

rastlinné silice, ktoré potláčajú rast kvasných 

baktérií a zároveň uvoľňujú kŕče hladkého 

svalstva. Prekrvujú žalúdočnú stenu a 

zlepšujú tak trávenie. Mnohé povzbudzujú aj 

črevnú peristaltiku 

- rumanček kamilkový - pôsobí protizápalovo, 

proti kŕčom a podporuje odchod plynov 

z čriev 

- mäta prieporná - pôsobí proti nadúvaniu, 

podporuje tvorbu a vylučovanie žlče. Zvyšuje 

vylučovanie tráviacich enzýmov a podporuje 

chuť do jedla. Znecitlivuje sliznicu žalúdka a 

tlmí nutkanie na zvracanie 

- medovka lekárska - pôsobí proti kŕčom, má 

protibakteriálne účinky 

- levandula úzkolistá - zlepšuje pohyb čriev, 

zmierňuje kŕče, povzbudzuje tvorbu 

tráviacich enzýmov a má protibakteriálne 

účinky 

- aníz - zvyšuje sekréciu tráviacich enzýmov, 

zlepšuje trávenie a odstraňuje plynatosť 

- zemežlč - obsahuje čisté horčiny, ktoré 

povzbudzujú všetky tráviace žľazy 

- fenikel obyčajný - odstraňuje plyny a 

podporuje pohyb čriev a vylučovanie stolice 

- senný list - je najúčinnejším rastlinným 

preháňadlom 

Poruchy pečene a žlčníka 

- ostropestrec mariánsky - má ochranný 

účinok na pečeňové bunky, podporuje ich 

obnovovanie a náhradu pri chronickom 

užívaní liekov alebo alkoholu 

- púpava lekárska - regeneruje funkciu 

pečene, podporuje prietok žlče 

- zemežlč menšia - upokojuje podráždený 

žlčník a zabraňuje kolikám u pacientov so 

žlčovými kameňmi 

- ľubovník bodkovaný - uvoľňuje kŕče v 

žlčových cestách, zlepšuje vylučovanie žlče 

- medovka lekárska - pôsobí proti kŕčom 

žlčových ciest 

- mäta pieporná - podporuje tvorbu a 

vylučovanie žlče, používa sa pri zápaloch 

žlčových ciest a pri žlčových kameňoch. 

Problémy s močením a s prostatou 

- breza previsnutá - zvyšuje vylučovanie 

moču, používa sa k preplachovacej liečbe pri 

zápaloch močových ciest 

- praslička roľná - obsahuje kyselinu 

kremičitú, ktorá má pri vylučovaní moču 

funkciu ochranného koloidu. Používa sa ako 
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prevencia vzniku kameňov a pri zápaloch 

močových ciest 

Reumatické ochorenia a úrazy 

- pŕhľava dvojdomá - priaznivým účinkom na 

metabolizmus a vylučovanie odpadových 

produktov zmierňuje prejavy reumatizmu 

- púpava lekárska - podporuje metabolizmus a 

detoxikáciu organizmu, preto sa odporúča pri 

chronických reumatických ťažkostiach 

- kostihoj lekársky - podporuje regeneráciu 

tkanív a tvorbu kalusu, čím pomáha pri hojení 

zlomenín kostí 

Ženské ochorenia 

- rebríček obyčajný - používa sa pri 

menštruačných ťažkostiach, nadmernom 

krvácaní, kŕčoch a pri problémoch 

v klimaktériu 

- pastierska kapsička - používa sa pri silnej a 

bolestivej menštruácii 

- prvosienka jarná - zmierňuje menštruačné a 

klimakterické ťažkosti 

Kožné ochorenia a kŕčové žily 

- nechtík lekársky - pri vonkajšom použití 

pôsobí protizápalovo, protibakteriálne, 

podporuje hojenie rán. Používa sa pri 

preležaninách a to aj preventívne, pri 

nehojacich sa vredoch predkolenia 

- kostihoj lekársky - obsahuje alantoín, ktorý 

povzbudzuje hojenie rán 

- pagaštan konský - má protizápalové účinky, 

zmierňuje opuchy, znižuje zrážanlivosť krvi. 

Používa sa pri liečbe zápalov žíl, krvných 

zrazenín a podliatin 

Očistné kúry 

- pŕhľava dvojmocná - považuje sa za 

najúčinnejšiu detoxikačnú krv čistiacu bylinu, 

podporuje trávenie, metabolizmus a 

vylučovanie moču 

- púpava lekárska - zlepšuje trávenie a 

metabolizmus, má močopudné účinky, 

znižuje hladinu cukru v krvi, pomáha aj pri 

zápche 

- praslička roľná - obsahuje kyselinu 

kremičitú. Má celkové očistné a detoxikačné 

účinky na organizmus, podporuje 

metabolizmus, vylučovanie a činnosť pečene 

Na krajšiu pleť 

- praslička roľná - obsahuje pleti prospešný 

kremík 

- žihľava - podporuje metabolizmus a odvod 

splodín z tela 

- olej zo semien pupalky a ľanu - prospieva 

nielen pleti, ale zároveň posilňuje aj vlasy a 

nechty 

Na lepšiu pamäť 

- ženšen a ginko - ich kombinácia môže 

zlepšiť pamäť a posilniť mozog. 

(http://zdravie.pravda.sk/priroda-pomaha-

liecit-mnohe-ochorenia-d8r-/sk-zpreven.asp) 

http://zdravie.pravda.sk/priroda-pomaha-liecit-mnohe-ochorenia-d8r-/sk-zpreven.asp?c=A110809_173458_sk-zpreven_p31#ixzz1UbNFguJs
http://zdravie.pravda.sk/priroda-pomaha-liecit-mnohe-ochorenia-d8r-/sk-zpreven.asp?c=A110809_173458_sk-zpreven_p31#ixzz1UbNFguJs


WEB KOMUNITA 

56 Slovak  Crohn Club bulletin 

 

Poradn a, radí  MÚDr. Katarí na Guba n ova , 
vý ber ota zok z Pentagram-Online poradn a 

Dobrý deň, už nejaký ten piatok som liečený 

na UC, momentálne užívam Pentasu 2-0-2 a 

Imuran 2-0-2 (50mg). Chcem sa spýtať: 

moja babka dostala pásový opar a viem,  že 

keď som liečený imunosupresívami, tak sa 

jej musím zďaleka vyhýbať. Zaujímalo by 

ma, či je možné dochádzať do kontaktu aj 

s ľuďmi, čo sa o ňu starajú, či sa vírus 

prenáša len priamym kontaktom a aký dlhý 

čas po odoznení príznakov je postihnutá 

osoba potenciálne schopná vírus preniesť na 

ďalšieho človeka. Za odpoveď Vám 

ďakujem :) 

Dobrý  deň,  pásový opar spôsobuje varicella 

zoster vírus,  potenciálnym zdrojom nákazy 

sú vezikuly,  ktoré sa vytvárajú na koži na 

začiatku ochorenia.  V nich sa nachádza vírus. 

Asi po týždni tieto začínajú zasychať a 

vytvorí sa krusta.  Prenos je priamym 

kontaktom,  čiže pacienta treba izolovať,  keď 

má exantém vo fáze vezikuliek –pľuzgierikov 

približne 1 týždeň.  Inkubačná doba od 

nákazy je 7 - 14 dní, teda aj s tí,  čo sa o ňu 

starajú sa, môžu sa infikovať, ak sú k 

ochoreniu vnímaví a ochorenie sa u nich 

prejaví za 7 -14 dní.  

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či má 

IBD vplyv na menštruáciu? Mám UC 

liečenú vyše 4 roky, a doteraz som mala 

menštruáciu pravidelne. Najprv mi prišla po 

dvoch týždňoch, teraz zase od júla vôbec nič. 

Lekárka mi povedala, že to môže byť 

spôsobené práve UC a liekmi. Teraz užívam 

Pentasa Sachet 2g jednu obdeň. Je teda 

možné, že by sa to mohlo nejako ovplyvniť? 

Pretože ani počas užívania kortikoidov (čo 

bolo síce ešte v r. 2009) sa mi to nijak 

neodzrkadlilo. Za odpoveď Vám vopred 

ďakujem. 

Dobrý deň, pokiaľ ste v remisii ochorenia - 

kľudovom štádiu, tak ani ochorenie, ani 

užívanie Pentasy nemá na menštruačný cyklus 

nejaký vplyv. Pentasa Sachet 2g  by ste však 

mali kvôli dobrému priebehu liečby 

a prevencii vzplanutia užívať denne.  

Dobrý deň,  mám histologicky diagnosti-

kovanú ulceróznu kolitídu,  beriem Pentasu 

a mám bolesti v bedrovej chrbtici. Chodím 

na infúzie liekom Neodolpasa s obsahom 

diklofenaku. Môže mi to uškodiť? 

Dobrý deň, krátkdobé užívanie nesteroidných 

antireumatík by nemalo mať na Vaše 

ochorenie vplyv. 

Dobrý deň, mám IBD, beriem Pentasu, 

Biopron, Aktiferin a nejaké vitamíny. Keď 

mám horúčku, môžem užiť Paralen? Mám 

bolesť hrdla a mám doma Bioparox. Môžem 

tieto lieky skombinovať? Vďaka. 

Dobrý deň, áno môžete skombinovať aj 

Paralen aj Bioparox s uvedenými liekmi. 
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Dobrý deň. Vo februári ma operovali a 

vybrali mi hrubé črevo a mám vývod z 

tenkého čreva. Posledné dva mesiace ma 

bolia kĺby a to ramená, lakte , zápästia a 

kolená. Môžete mi poradiť, čo mám urobiť? 

Ďakujem. Jozef 

Dobrý deň, predpokladám, že Vám vybrali 

hrubé črevo pre nepriaznivý priebeh 

ulceróznej kolitídy. Bolesti kĺbov, keďže 

hrubé črevo už nemáte, by nemali byť 

mimočrevným prejavom daného ochorenia, 

nemožno vylúčiť iné reumatologické 

ochorenie, potrebné je, aby ste navštívili 

reumatológa. 

Dobrý deň. Mám diagnostikovanú UC s 

postihnutím konečníka od roku 2011 a 

pretrvávajúcu remisiu od 1/2012. Nakoľko 

celý život trpím komplexom z malých 

prsníkov, rozhodla som sa ísť na plastickú 

operáciu. Mám 29 rokov a chcela som žiť 

normálny život bez tohto komplexu. Na 

konzultácii mi lekár odmietol urobiť zákrok 

práve kvôli tejto chorobe. Cítim sa veľmi zle 

a chcem sa opýtať, čo všetko nemôžem s 

UC? A neviem, či má UC vplyv aj na hojenie 

prepichnutých uší, ale rok sa mi nedarilo 

dostať do normálu ušnú dierku. Musela som 

ju vybrať a nechať zarásť. Ďakujem. 

Dobý deň, ak ste v remisii ochorenia, nemala 

by byť operácia prsníkov kontraindikáciou. 

Na hojenie prepichnutých uší ulcerózna 

kolitída nemá vplyv, skôr stav Vášho 

imunitného systému. 

Dobrý deň. Užívam liek Pentasa slow release 

1g tabletky a chcela by som sa opýtať, či ich 

môžem užívať počas tehotenstva a či 

neublížia dieťatku. Ďakujem 

Dobrý deň, liek Pentasa je počas tehotenstva 

bezpečný, Vášmu dieťatku neublíži, môže sa 

užívať aj počas dojčenia. 

Dobrý deň, na internete, aj inde som sa 

dopočul fámy, že cigarety pri ulceróznej 

kolitíde potlačujú jej príznaky. Ja som 

rekreačný fajčiar a zaujímalo by ma teda, či 

to je naozaj pravda. A tak isto by som sa 

chcel opýtať aj na fajčenie marihuany, ktorá 

by mala mať tiež priaznivé účinky na 

priebeh ochorenia. Nerád by som veril 

niečomu, čo je v skutočnosti možno 

nezmysel, tak Vás prosím o názor. 

Dobrý deň, ulceróznu kolitídu majú podľa 

štatistík skutočne viac ľudia, ktorí nefajčia. A 

vyššie riziko majú aj tí ľudia, ktorí s fajčením 

prestali (nie však stáli fajčiari). Fajčenie je 

však spojené s mnohými inými vážnymi 

nežiaducimi účinkami a ani jeho pozitívny 

vplyv pri ulceróznej kolitíde ich nepreváži. V 

súčasnosti sa výskum zameriava na štúdie s 

náplasťami s nikotínom u pacientov s 

ulceróznou kolitídou. Podľa názorov 

odborníkov (MUDr. Bortlík - „Všechno co by 

jste chtěli vědět o idiopatických črevných 

zápalech“) je fajčenie marihuany rizikovejšou 

a pravdepodobne aj škodlivejšou formou 

užívania marihuany. Súčasťou dymu sú aj 

niektoré látky obsiahnuté v bežných 

cigaretách. Nevie sa, či fajčenie marihuany 

môže ovplyvniť dlhodobo priebeh 

nešpecifických črevných zápalov bez 

závažnejších rizík ( sú to chronické, obvykle 

celoživotné ochorenia). Krátkodobé 

subjektívne zlepšenie je možné. 

Dobrý večer, rada by som sa spýtala. Istú 

dobu som užívala Lipoxal extrem. Mohlo 

práve toto spôsobiť, že sa u mňa po čase 

objavila UC? 

Dobrý deň, objavenie sa ulceróznej kolitídy u 

Vás nemá vôbec súvislosť s užívaním 

Lipoxalu extrem. 

(http://www.5gram.eu/sk/public-

zone/onlineporadna/) 



MOZAIKA  

58 Slovak  Crohn Club bulletin 

 

Rečeptý 

Na správne zloženie stravy je kladený 

rovnaký dôraz ako na užívanie liekov alebo 

chirurgickú liečbu, je teda súčasťou úspešnej 

terapie IBD.  

Zásadou pri výbere potravín je, aby strava 

bola ľahko stráviteľná, nenadýmajúca a bola 

podávaná v primeraných intervaloch 

a množstve. Cieľom diéty je zaistenie 

výživového stavu opatrným výberom potravín 

s vysokým energetickým a výživovým 

obsahom. 

Hrus kove  vlnobitie 

* 3 vajcia * hrnček cukru * 1/2 hrnčeka oleja 

* 1 PL kakaa * 1/2 kl škorice * 100 ml 

horúcej vody * 2 hrnčeky hrušiek * 1/2 

hrnčeka nasekaných orechov * 2 hrnčeky 

polohrubej múky * prášok do pečiva 

Žĺtky vymiešame s cukrom, olejom, kakaom a 

škoricou. Postupne do toho prilievame horúcu 

vodu. Potom vmiešame hrušky a orechy, po 

častiach pridáme múku zmiešanú s práškom 

do pečiva. Nakoniec zľahka vmiešame sneh 

ušľahaný z bielkov. Koláč upečieme na 

vymastenom a vysypanom plechu. Hotový 

polejeme čokoládovou polevou a môžeme 

posypať orechmi. 

Bana novo-ories kový  
čhlebí k 

* 100 g lieskových orieškov * 3 stredne veľké 

banány * 30 g masla * 200 g medu * 3 vajcia 

* 3 PL mlieka * vanilku * 250 g pšeničnej 

múky * 1 kl prášku do pečiva * tuk na 

vymastenie formy 

Lieskové oriešky nasucho opražíme do 

zlatista a necháme vychladnúť. Banány 

ošúpeme a vidličkou roztlačíme na kašu. 

Maslo rozpustíme v panvici, banánovú masu 

na ňom krátko podusíme a potom necháme 

vychladnúť. Med a žĺtok vyšľaháme ručným 

mixérom do penista, pridáme mlieko, vanilku 

a banánovú kašu a všetko spolu zamiešame. 

Postupne primiešame múku, prášok do pečiva 

a lieskové oriešky. Napokon do zmesi 

vmiešame sneh vyšľahaný z bielkov. Formu 

na biskupský chlebíček dôkladne potrieme 

tukom, naplníme ju zmesou a povrch 

vyhladíme. Banánovo-orieškový chlebík 

pečieme 60 až 75 minút v rúre vyhriatej na 

180 °C. Povrch môžeme poliať čokoládovou 

polevou. 

Ovočný  za kusok 

* 170 g hladkej múky * 70 g masla * 70 g 

práškového cukru * našľahané vajce * želé na 

torty * sezónne ovocie 

Z múky, masla a cukru prstami vypracujeme 

mrveničku. Pridáme k nej vajce a všetko 

zmiešame. Cesto vyvaľkáme a vložíme ho do 

okrúhlej formy na pečenie. Na chvíľu uložíme 
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do chladu, potom 

prepicháme 

vidličkou, dáme do 

predhriatej rúry a 

pečieme pri teplote 

180 °C asi 15 minút. 

Keď je cesto 

zlatisté, vyberieme 

ho a necháme 

vychladnúť. 

Pripravené vysušené 

ovocie rozložíme na vrch koláča a zalejeme 

ho želé, ktoré si pripravíme podľa návodu. 

Koláč necháme vychladnúť a podávame ho so 

šľahačkou alebo kyslou smotanou. 

Bana nove  tiramisu 

400 g nízkotučného tvarohu * 350 g syra 

mascarpone * 3 PL hnedého rumu * 80 g 

cukru * 8 PL kávy espreso * 2 PL likéru * 

150 g piškót * 4 nakrájané banány * 2 PL 

kakaového prášku 

Tvaroh, mascarpone, rum a polovicu cukru 

zmiešame. Zvyšok cukru pridáme do 

horúceho espresa. Potom pridáme likér a 

necháme vychladnúť. Piškóty namočíme do 

zmesi kávy s likérom. Na hlboký plech na 

pečenie uložíme vrstvu piškót a nanesieme 

vrstvu krému. Na ňu rozložíme nakrájané 

banány. Postup zopakujeme a vrchnú vrstvu 

krému posypeme kakaovým práškom. Hotový 

koláč uložíme do chladničky na niekoľko 

hodín, najlepšie na noc. 

Nepeč ena  bana nova  
dobrota 

* 250 g cukru * 7 PL múky * 500 ml mlieka * 

250 g masla * 3 balíky maslových keksov * 

džem * guľaté piškóty * 4 - 5 banánov * 

čokoládovú polevu * rum 

Za stáleho miešania zmiešame na ohni múku, 

cukor a mlieko, kým nám nevznikne kaša ako 

plnka. Dáme ju vychladnúť a studenú 

zmiešame s maslom. Na vyšší plech dáme 

papier na pečenie alebo alobal, poukladáme 

maslové keksy a natrieme ich zľahka 

džemom. Plnku si rozdelíme na 2 polovice, 

prvú polovicu rozotrieme na keksy. Na plnku 

poukladáme piškóty pokropené rumom 

guľatou stranou dole, na piškóty poukladáme 

banán nakrájaný na kolieska a potrieme ho 

džemom. Rozotrieme zvyšnú polovicu plnky 

a na ňu opäť poukladáme be-be keksy. 

Zalejeme čokoládovou polevou, na ozdobu 

môžeme použiť cukríčky. 

Nepeč ene  tvarohovo-
ovočne  rezý 

* 1 - 2 balíčky dlhých piškót * 3 balenia 

tvarohu * 100 g práškového cukru * šľahačku 

* stužovač šľahačky * čerstvé ovocie 

Tvaroh zmiešame s cukrom, šľahačku 

vyšľaháme so stužovačom a zmiešame s 

tvarohom. Do formy ukladáme vrstvy piškót, 

tvarohového krému a ovocia (zopakujeme 2-

krát) a končíme piškótami. Potom všetko 

prikryjeme alobalom a necháme odležať, 

najlepšie do nasledujúceho dňa. 
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Kniha Z ivot s Crohnovou 
čhorobou a ulčero znou 
kolití dou 

Praktický a komplexný sprievodca pre 

pacientov, ktorí trpia chronickými zápalmi 

čriev doposiaľ na Slovensku chýbal. Preto sa 

autorský kolektív pod vedením Doc. MUDr. 

Tibora Hlavatého, PhD., rozhodol pripraviť 

knihu, ktorá popisuje všetky dôležité aspekty 

života s touto diagnózou. 

Kniha vznikla pri príležitosti 20. výročia 

pôsobenia Slovak Crohn Clubu na Slovensku. 

Členovia SCC dostanú knihu po zaplatení 

členského, ďalší pacienti môžu získať knihu 

za cenu 10 € + 2 € poštovné na účet SCC 

158638012/0200 treba uviesť Vaše MENO 

ako doplňujúci údaj pre identifikáciu platby, 

objednaním na adrese:  Slovak Crohn Club, 

Viola Števurková, Jurigovo námestie 1,  

841 04 Bratislava. Tel.:0907 550 987 

Kniha Vč era a dnes, 
Slovak Crohn Club,  
1993 - 2013 

V knihe je zhrnutá história Slovak Crohn 

Clubu od jeho založenia po súčasnosť. 

Autorka knihy je Gabika Jurkovičová, ktorá je 

priekopníčkou klubu a jednotlivé akcie, ktoré 

Slovak Crohn Club usporiadal, sú doplnené 

o fotky, ktoré približujú ich atmosféru. 

V prípade záujmu o túto knihu napíšte na 

adresu klubu alebo zavolajte. 

XIX. Gastrofo rum 

28. – 31.1.2014 

XIX. Gastrofórum bude v termíne 28. – 31. 

2014 v hoteli Patria na Štrbskom plese. 

Tematické zameranie je ochorenia žalúdka. 
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Jarne  edukač ne  
ví kendove  stretnutie SCC 

8. – 11.5. 2014 

Pripravujeme pre všetkých členov klubu a ich 

rodinných príslušníkov v dňoch 8. – 11. mája 

2014 edukačné stretnutie spojené s oslavou 

Medzinárodného dňa Crohnovej choroby 

a ulceróznej kolitídy. Stretnutie sa uskutoční 

v Košiciach - metropole východného 

Slovenska. Súčasťou stretnutia budú odborné 

prednášky pod vedením MUDr. Zakuciovej. 

Lekárov zo SGS. Tešíme sa na stretnutie 

s Vami a všetkých čaká prekvapenie. 

Gratulujeme 

Oznam 

Tento rok 2013 vo veku 54 rokov nás 

navždy opustil zakladajúci člen klubu 

Štefan Palkovič. Česť jeho pamiatke! 

Pridaj sa k na m 
do klubu 

Členom klubu sa môže stať každý občan, 

či už sa jedná o osobu, u ktorej bolo 

diagnostikovaná Crohn choroba alebo 

Ucerózna kolitída alebo sa jedná 

o rodinného príslušníka či osobu, ktorá 

má záujem pomôcť s činnosťou klubu. 

Stačí zaplatiť členský  príspevok 

v hodnote min. 10 € 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: 

predsednictvo@crohnclub.sk 

Prihlášku je možné stiahnuť na adrese 

www.crohnclub.sk/prihlaska.rtf 

Ešte neuhradené členské za rok 2013 

vo výške min. 10 € prosíme uhradiť 

vložením na účet Slovak Crohn Clubu: 

158638012/0200 

Dôležité je uviesť vaše meno. 

Ján Bačik 

25 rokov 

Zuzana Bertušková 

Gabika Janošíková 

Jozef Vančo 

Matej Vavro 

40 rokov 

Ľubica Zahoráková 

Tibor Takácz 

50 rokov 

Zlatica Veselá 

Ľudmila Malobická 

Vilma Houbová 

Štefan Štenko 

Mihok Emil 

55 rokov 

Emília Prívarová 

Ján Maliniak 

Tomáš Šugár 

60 rokov 

Silvia Červenová a Marco Keunecke 

12.10.2013 prijali sviatosť manželstva  

v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. 

Blahoželáme a prajeme veľa šťastných 

spoločných rokov! Prosíme, aby ste nás podporili a vybrali si 

nás ako príjemcu 2% dane za rok 2013. 

Ďakujeme všetkým! 

Vypočítanú čiastku 2% zo zaplatenej dane 

IČO: 30844908  - pozor vpisuje sa zľava! 

Právna forma: Občianske združenie 

Obchodné meno (názov): Slovak Crohn club 

Adresa: (Sídlo):Jurigovo nám. 1, 841 04  Bratislava 



 

 

 



 

 

POĎAKOVANIE 
Ďakujeme všetkým za spoluprácu pri usporiadaní našich podujatí a všetkým,  

ktorí na nás mysleli poukázaním 2% daní  



 

 

 


