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Milí priatelia, 
 
ľudia nie vždy vo svojom 
živote uvítajú zmeny, či 
ide o veľké, alebo malé 
zmeny vždy s nimi v 
úvode výrazne bojujú a 
majú odmietavý postoj. 
Pri veľkých a 

dlhodobých zmenách je reakcia odmietavá, 
prechádzajú fázamy hnevu, nepochopenia, 
otázok prečo?, popierania, obviňovania až 
postupne pride fáza prijatia a pochopenia. 
Každá zmena v živote, nás má vždy posunúť 
o krok vpred, odhaliť našu silu, ukázať nové 
možnosti a každy človek prítomní v procese 
zmien nám má byť do istej miery testom, 
trestom alebo darom. Všetko však ukáže 
čas... 
Rok 2017 bol pre mňa jeden z rokov 
mnohých zmien, rovnako bol rokom zmien 
pre Slovak Crohn Club. Vyhodnotiť ich iba 
ako pozitívne, alebo negatívne je príliš 
zavčasu. Zmenám, ktoré sa okolo nás dejú je 
potrebné ponechať svoj čas, priestor a do 
istej miery aj dôveru, aby svoj process a cieľ 
mohli preukázať v plenej sile. Hodnotiť 
chválou, či kritikou až neskôr, práve v ten 
správny čas. Nezatratiť nové možnosti a 
zmeny hneď ako zaklopú na dvere v našich 
životoch. Veď vlastne zmena je život, či život 
je jedna veľká zmena?  
Aj v tom mojom platia slová ,,to, čo 
nehľadám si ma vie vždy nájsť....a láka ma 
to, čo zabiť ma môže...“ 
Ak sa v živote človeka objaví akékoľvek 
ochorenie, je to jedná obrovská zmena. 
Zmena plná otázok mnohokrát bez 
odpovedí, ktorá zasiahne životný štýl, postoj 
k sebe, k životu, nastáva zmena myslenia a 
vnímania smerujúca k hľadaniu akej si 
istoty. V tej chvíli človek stráca istotu a 

dôveru v seba, hľadá ju v rodine, v liečbe, v 
lekároch, v priateľoch atď., no nie tak ako 
dovtedy bez ochorenia, ale akoby inak, so 
zmenou. Práve tu sa objavuje malý, 
nenápadný priestor aj pre nás – občianske 
združenie, náš priestor a možnosť poskytnúť 
istotu, byť tu vždy pre vás za účelom 
pomocť, poradiť, zabojovať, ak nás v tej 
chvíli potrebujete. 
Moja cesta predsedkyne Slovak Crohn Clubu 
je v úplnom začiatku, malé dieťa vo veľkom 
svete o jendej neznámej, no vďaka vašej 
dôvere a dôvere môjho tímu, vo mňa ako 
osobu, človeka som pripavená na výhry aj 
prehry, na boj o obhájenie si svojho „Ja“, 
svojich ľudí v tíme a celej pacientskej 
organizácie Slovak Crohn Club.  
Čaká nás cesta plná výziev, plánov, 
prekvapení. Je iba na nás urobiť za vašej 
podpory maximum pre nás všetkých, 
dosiahnuť stanovené ciele a tak pomôcť 
všetkým žiť ľahší a plnohodnotnejší život s 
ochorením. Počas našeho krátke pôsobenia 
sa nám doposiaľ podarilo zrealizovať detský 
tábor Crohnáčik, rekondičný pobyt vo 
Vysokých Tatrách, tlačovú konferenciu s 
edukačným dopoludním pod záštitou Doc. 
MUDr.Zuzany Zelínkovej, PhD. spolu s 
MUDr. Dušanom Podmanickým a 
psychologičkou Mgr. Hankou Bednářikovou, 
zrealizovať kampaň IBD a Slovensko pod 
taktovkou fotografky Jany Keketi spolu s 
Martikom Šmahelom a ľudmi, ktorí sa ako 
prví odhodlali isť tzv. „kožou na trh“ a 
ukázať Slovenku čo to je IBD ochorenie. 
Kopmletne zmeniť a aktualizovať našu web 
stránku. Tvrdo sme išli za svojím cieľom v 
boji s liekovou legislatívou, ale dokázali sa 
odragovať a usmievať nasávanim 



predvianočnej atmosféry na Vianočných 
trhoch. 
Pravdou však nadaľej zostáva, bez pomoci a 
podpory darov od sponzorov, médií a 2% by 
sme stagnovali a nemali možnosť realizovať 
naše plány a vízie pre vás všetkých. Realitou 
je a vždy zostane, kde je vôľa a prostriedky 
tam je vždy aj cesta. 
Ja sama som svoju cestu s ochorením začala 
pre dvadsiatimi rokmi a len pevná vôľa a 
jedineční ľudia mi pomohli vždy zvíťaziť nad 
neľahkým osudom. Pretože kráčať po ceste 
sám je smutné, neľahké a pre mňa osobne 
aj jedna veľká nuda. Boli tí, ktorí vo mňa 
neverili, neverili ako aj s ochorením sa dá 
život žiť a nie iba prežívať, ale aj tí ktorí 
uverili skôr ako ja sama, v moju silu, v moje 
sny, ciele a k ich naplneniu mi pomohli, či už 

pri mne zostali alebo odišli. No všetci ma 
naučili jedno: 
„Môžete byť, čím chcete, len keď v to s 
dostatočnou presvedčivosťou veríte a 
konáte podľa toho s vierou, pretože, čo 
myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj 
uskutočniť.“ 
 
(Napoleon Hill) 
 
Želám Vám veľa síl, energie a úsmevu na 
perách. 
 
Mgr. Nina Kovačiková, predseda SCC 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

V roku 2014, Slovak Crohn Club vytvoril pre všetkých členov , pacientov a priaznivcov ochorenia 
Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy stránku, na ktorej nájdete užitočné informácie nielen ohľadom 

IBD ochorení ale aj stravy,psychiky. 
 

https://www.facebook.com/www.crohnclub.sk?fref=ts 

 
Ak máte nové nápady, podnety, čo by tam mohlo pribudnúť, môžete nás na danej stránke kontaktovať. 

Ďakujeme Nine Kovačikovej za aktualizáciu stránky
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Účasť na konferenciách 
SGS 2017 

 

     

 
V dňoch 25. – 27. januára 2017 sa konal 
XXII. Ročník Gastrofórum 2017 v hoteli 
Patria na Štrbskom Plese. Za možnosť 
zúčastniť sa na tejto GAE konferencii patrí 
naše poďakovanie prezidentovi SGS doc. 
MUDr. Ľ. Jurgošovi, PhD a výboru SGS. 
Počas pobytu som dohodla prednášky 
s lekármi na edukačné stretnutia SCC 
a možnosti sponzoringu firiem týchto 
naších podujatí.  
 

 
 
Na pozvanie prezidenta 16. slovensko-
českého IBD dňa v Nitre MUDr. M. 
Greguša, PhD a programového výboru 
sme boli členom otváracieho 
predsedníctva tohto podujatia. 
Konferencia sa konala 7. apríla 2017 
tradične v priestoroch Štúdia Divadla 
Andrea Bagara v Nitre. Diskusné fórum 
bolo na tému: „Pozícia biologík a stratégia 
biologickej liečby pri stredne ťažkej forme 
IBD“. 
XXXV. Slovenský a Český 
gastroenterologický kongres a 39. 
Slovenské a České endoskopické dni sa 
konali 1. – 3. júna 2017 v DoubleTree by 
Hilton Hotel Bratislava.  
Ďakujeme výboru kongresu za zaradenie 
prednášky o činnosti SCC do programu. Na 
záver prednášky som poďakovala za 
dlhoročnú spoluprácu so SGS a predstavila 
som novozvolenú predsedníčku SCC Mgr. 
Ninku Kovačikovú. Počas konferencie som 
predstavila Ninku aj prítomným 
sponzorom v ich stánkoch.  
                

Viola Š. 
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Zástupcovia ECCO a EFCCA pozvali zástupcov národných členských združení 
EFCCA na záverečné stretnutie k vypracovaným smerniciam odborníkov k liečbe 
Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Podujatie sa uskutočnilo 9. decembra 2016 
v Hoteli Savoyen vo Viedni.       
Za SCC sa zúčastnila Viola Števurková a dohodlo sa na preklade do jednotlivých 
jazykov členských krajín EFCCA a o pravidlách zverejnenia týchto odporúčaní. 
Odborným garantom prekladu za Slovensko je doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.  
Tieto smernice - odporúčania nájdete na týchto linkách. 
                                                                                                   Viola Š.                  

   ODPORÚČANIA VYPRACOVANÉ PRE IBD PACIENTOV          
Milí priatelia, 
  
toto su dostupné linky na stiahnutie odporúčaní vypracované pre IBD pacientov odborníkmi z 
ECCO v spolupraci s EFCCA. 
  

EFCCA website: 
http://www.efcca.org/en/ecco-efcca-patient-guidelines 

Vyberte si Slovensko a po zadaní mailovej adresy sa Vam dokumenty stiahnu. 

 

ECCO website: 
https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/ecco-efcca-patient-guidelines.html  
 
Príslušné linky nájdete aj na stánke www.crohnclub.sk 
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Valné zhromaždenie a  
Voľby do predstavenstva SCC klubu 2017-2018 
 

         
 

                             
 
 SCC zorganizoval pri príležitosti Medzinárodného dňa IBD pre členov a rodinných 
príslušníkov, rozšírené aj pre detských členov a ich rodičov víkendové edukačné 
stretnutie spojené s Valným zhromaždením, ktoré sa konalo 5. – 8. mája 2017 
v hoteli Slovakia v Žiline. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SGS doc. MUDr. 
Ľ. Jurgoš, PhD. Jeho súčasťou boli odborné prednášky v sobotu dopoludnia spojené 
s diskusiou. Hlavnou náplňou bol IBD pacient a zlepšenie jeho kvality života.  
 
Prednášajúci blok otvorila predsedníčka SCC 
 
V. Števurková - aktivity a činnosti SCC za posledný rok.  
MUDr. A. Krajčovičová – Biologická liečba u IBD ochoreniach + uvedenie 

vypracovaných odporúčaní liečby IBD pre pacientov 
ECCO/EFCCA 

MUDr. L. Gombošová, PhD – Úloha parenterálnej a enterálnej výživy u IBD 
pacientov 

MUDr. R. Szépeová, PhD – Pediater a jeho skúsenosti s liečbou IBD u detí 
MUDr., Mgr. C. Kopáč, PhD – Skúsenosti a pohľad ortopéda   
doc. PhDr. Dr.phil. L. Janáčková, PhD – Psychologická pomoc pre IBD pacientov 
MUDr. M. Kaščák, PhD – Historky z histórie medicíny  
 
Poobede nás sprievodkyňa Andrea Kvetanová oboznámila s históriou Žiliny v jej 
prechádzaním uličkami, ale aj v katakombách kláštora. Večer nám zaspieval 
a zabával nás DJ Paľko Korduliak. 
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Na ďalší deň bolo Valné zhromaždenie SCC spojené s voľbami predsedu 
a predsedníctva. Po rokoch som sa rozhodla nekandidovať na funkciu predsedu a vo  
voľbách bola zvolená nová predsedníčka Mgr. Nina Kovačiková a nový výbor 
predsedníctva Viola Števurková, Renátka Kovačová, Ing. Boleslav Korivňanský, Ing. 
Boris Bod, Mgr. Veronika Ivančíková , Natália Mandáková. Prebrala som si 
ocenenie za dlhoročnú prácu predsedníčky SCC a poďakovala som všetkým za ich 
podporu, zaujímavú a veľkú skúsenosť na tomto poste. V predsedníctve som zostala, 
aby som odovzdala svoje skúsenosti. Ninka sa predstavila a prevzala pomocnú 
osnovu práce SCC. 
Poobede sme navštívili Budatínsky kaštieľ, ktorý nás prekvapil svojou expozíciou 
a krásne upraveným veľkým parkom. Počas druhého večera nás zabával a do tanca 
hral DJ Strela.  
Ďakujem všetkým, ktorí si vytvorili čas a zúčastnili sa na víkendovom edukačnom 
stretnutí. 
Naše veľké ĎAKUJEME patrí prednášajúcim lekárom ako aj sponzorom bez 
ktorých, by toto podujatie sa nemohlo uskutočniť za tých podmienok a nákladoch, 
aké sme dali prítomným.  
                                                                                                                           Viola Š. 
 
Sponzori podujatia:                   
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Výročná správa o činnosti Slovak Crohn Clubu 
v rokoch 2015 a 2016. 

 
Volebné obdobie 2015 a 2016 pracoval klub podľa pokynov z posledného uznesenia 
Valného zhromaždenia v Hoteli Trigan, Štrbské Pleso pod vedením predsedníčky 
a predsedníctva SCC   v prospech členov klubu. 
Slovak Crohn Club od svojho založenia má 24 rokov a svojimi aktivitami sa dostáva 
do povedomia a oslovuje stále viac IBD pacientov, lekárov, rodinných príslušníkov 
ako aj priaznivcov klubu. Svoju  činnosť zameriava 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 7 krát a z každého stretnutia 
je     zápisnica.   
zaregistrovali sme SCC v notárskej komore na príjem 2% daní v rokoch 2015 a 2016 
 vyúčtovanie 2% z daní za rok 2013 a 2014 sme uverejnili v obchodnom vestníku. 
zúčastnili sme na Svetovom dni IBD 2015 v parku Ladronka na súťaži v navliekaní 
toaletných ruličiek, kde vytvorili rekord 2015 zúčastnila sa Števurková, Vandák s 
manž. a Závodská. 
10. ročník Svätováclavská konferencia v Prahe september 2015 – Števurková, sa 
zúčastnila s prednáškou o činnosti Slovak Crohn Clubu. 
 v rámci Výstavy Slovmedica a Non handicap 2015 a 2016 sme mali stánok na 
výstavisku Incheba a prezentáciu klubu pod záštitou riaditeľa vystaviska Incheba    
Ing. Ivana Veselého. 
spolupráca v roku 2015 a 2016 s Asociáciou na ochranu práv pacienta (AOPP) 
s prezidentkou MUDr. Katarínou Kafkovou sme sa zúčastnili na stretnutia 
organizovaných AOPP aj VZ AOPP. Zúčastnili sme sa 20. februára 2016 na 1. 
národnej konferencie EUPATI s názvom „Pacient a inovácie v medicíne“ konanej na 
SZU so záštitou rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. za prítomnosti 
generálnej sekretárky EPF v Bruseli Nicolou Bedlington.  
      Na mimoriadnom VZ AOPP ktoré sa konalo 28.11.2016 v hoteli ECHO, Bratislava        
bola zvolená nová prezidentka AOPP pani Mária Levyová.  
spolupracujeme na projekte Európskeho pacientskeho fóra EPF Capacity Building 
Programme. Členmi EPF sme od roku 2013. 
       Na konferencii v rámci EPF usporiadanou MZ SR pod názvom Fit for work Global 
Alliance Summit, ktorá sa konala 9. novembra 2016 v budove MZ SR sa za náš klub 
sa zúčastnili Ing. Boris Bod, Jozef Vandák, Silvia Gavorová, Terézia Feherová. 
Program s názvom „Význam včasnej intervencie pri chronických ochoreniach“ 
a hlavným hosťom bola Carol Black z Anglicka.  
podporné listy sme zaslali 2.12.2016 na MZ SR ministrovi zdravotníctva JUDr. Ing. 
Tomášovi Druckerovi ako aj riaditeľovi VšZP Mgr. Miroslavovi Kočanovi žiadosť 
o prehodnotenie stanoviska k úhrade nekategorizovanej indikácie biologickej liečby 
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prípravkami adalimumab (Humira) a infliximab (Remicade, Remsima, Inflectra) pre 
detských pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou 
- vypracovali sme projekty na sponzorovanie akcií 2015 a 2016 pre podklady 
k darovacím zmluvám farmakologických firiem a na dotáciu rekondičného pobytu 
na MPSVaR SR. V roku 2015 nám bola pridelená dotácia na RP vo výške 3 000 € 
a podali sme vyučtovanie tejto dotácie na MPSVaR SR. 
 
Členská základňa 
 
- databáza klubu pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou sa za 
posledné dva roky sa stabilizovala a rozširuje sa o nových členov i keď nie všetci 
starší členovia majú zaplatené členské. Členský príspevok v roku 2015 zaplatilo 172 
členov, 2016 zaplatilo 150 členov  prihlásili sa k nám noví členovia a zároveň 
evidujeme členov, ktorí si už neplatia členský príspevok. K dnešnému dňu za rok 
2017 zaplatilo 125 členov vo výške minimálnou sumou 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, hlavne 
veľa mladých ľudí uprednostňuje anonymnú formu komunikácie a my sa snažíme 
byť k nim ústretoví a nápomocní.  Preto sme radi, že klub sa stal prístupnejší na 
stránke facebooku, práve pre mladých ľudí. 
Rady členov sa nám rozšírili aj pre záujem o knihu „Život s Crohnovou chorobou 
a ulceróznou kolitídou.“ Rozšírili sme základňu s deťmi a ich rodičov vydaním knihy 
„Crohnova choroba a ulcerózna kolitída u detí a adolescentov“.  Klub sa snaží byť 
prínosnejší a prístupnejší všetkým pacientom MC a UC prostredníctvom webovej 
stránky.   
 
Spolupráca s lekármi 
 
patrí medzi priority nášho klubu. Spolupracujeme so Slovenskou 
gastroenterologickou spoločnosťou a zúčastňujeme sa na konferenciách , ktoré 
poriadajú v januári 2015 na Gastrofóre na tému „Pečeň a žlčové cesty“ na Štrbskom 
Plese sa zúčastnila predsedníčka SCC Števurková. Mali sme možnosť prezentácie 
prednáškou práce SCC a bola aj sprievodná akcia so spoločnosťou Fresenius Kabi 
s názvom ...našliapaná energia pre dobrú vec a príjemná zábava! Akcia vyvrcholila 
odovzdaním šeku vo výške 2 000 € pre SCC.  Počas konferencie je priestor  
na uzatváranie spolupráce s lekármi ako aj sponzormi na akcie SCC. 
v apríli 2015 sme boli na 14. slovensko-český IBD deň v Nitre pod názvom „IBD 
pacient s komplikovaným priebehom“. Názorová platforma.  
 



tlačová konferencia 28. apríl 2015 konaná v hoteli Marrols, Bratislava s uvedením 
knihy „Crohnova choroba a ulcerózna kolitída u detí a adolescentov“  autorky 
MUDr. Ivety Čiernej, PhD. a kolektív  a ku Dňu 
otvorených dverí DOD v biologických centrách SR 
s názvom „Väznia Vás vlastné črevá?“ pre novinárov 
a média za prítomnosti doc. MUDr. Martin 
Huorka,PhD., MUDr. Iveta Čierna, PhD., Mgr.Viera 
Cviková, PhD.,  a Kučerová, Števurková, Kovačiková za 
podpory firmy AbbVie. 
-na edukačnom stretnutí SCC spojenom s VZ, ktoré sa konalo 8. – 11. 5. 2015 
v hoteli Trigan, Štrbské Pleso sa tému „Nové poznatky v liečbe IBD pacientov“ pod 
záštitou SGS a starostu obce Štrba Michala 
Sýkoru. Zúčastnili sa prezident SGS doc. 
MUDr. Ľ. Jurgoš, PhD., Michal Sýkora, doc. 
MUDr. L. Kužela, PhD., doc. Dr phil. L. 
Janáčková, CSc., MUDr. M. Zakuciová, 
MUDr. M. Kubina, PhD., MUDr. M. Kačšák svojími    prednáškami. 
 
-Deň otvorených dverí DOD sa konal 22. 5. 2015 vo všetkých IBD centrách na    
Slovensku a predchádzala mu informačná kampaň „Väznia Vás vlastné črevá?“   
v 8 mestách SR: Bratislava, Nitra, Trenčín,  Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, 
Košice a Prešov.        
Výstup z DOD - bolo zúčastnených 305 pacientov a 96 pacientov malo pozitívny test 
zistenia zápalového procesu v čreve. Úspešnosť záchytu bola 31,48% a priamo na 
webstránke trapiavascreva.sk vyplnilo v sekcii „Test“ dotazník 1 296 užívateľov za 
podpory firmy AbbVie. 
 
edukačné stretnutie IBD detí a ich rodičov – sa konalo sa 6.júna 2015 v Bojniciach v 
hoteli Regia pri príležitosti MDD pre detí, teenegerov a ich rodinných príslušníkov 
na tému „Nové poznatky s liečbou IBD detí a adolescentov“ pod záštitou SGS a 
Sekcie pediatrickej gastroenterolólgie, hepatológie a výživy pri SGS. Prednášajúcimi 
boli MUDr. I. Čierna,PhD., MUDr. R. Szépeová,PhD., MUDr. D. Székyová  
      - v septembri 2015 a v septembri 2016 sa Števurková zúčastnila na konferencii 
Hildebrandové    Bardejovské Gastroenterologické dni  v Bardejovských kúpeľoch 
v rámci ktorých sme prednáškou informovali v sekcii IBD sestier o činnosti SCC. 
      -  rekondičný pobyt septembra 2015 v hoteli Uran, Tatranskej Lomnici, Vysoké 
Tatry prednáška MUDr. Ľ. Musilová o probiotikách. 
 
zorganizovali sme odpoludnie Nešpecifických zápalových ochoreniach čreva, ktoré 
sa konalo 22. októbra 2015 v Dome Športu Bratislave stretnutie pre všetkých, ktorí 
sa chceli dozvedieť viac o IBD ochoreniach so zaujímavými prednáškami s diskusiou. 
Prednášali MUDr. B. Kadlečková,PhD a MUDr. D. Székyová.  
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Gastroforum 2016 sa konalo v dňoch 20. – 23. 1 .2016 v hoteli Patria na Štrbskom 
Plese boli všetky nosné GAE témy s novinkou programu „teaching area“ pre lekárov 
s možnosťou vyskúšania si a zdokonaliť sa v sonografickej IBD diagnostike. V rámci 
Gastrofora Fresenius Kabi usporiadal akciu s názvom „Veslujte a venujte energiu 
správnym smerom“ pre SCC, ktorého vyveslovaná suma bola 1 500 €. Počas 
konferencie je priestor na uzatváranie spolupráce s lekármi a sponzormi na akcie 
SCC na edukačnom stretnutí SCC 29.4. - 1. mája 2016, ktoré sa uskutočnilo v 
Turčianských Tepliciach hoteli Veľká Fatra Superior na tému „Trendy a skúsenosti v 
liečbe IBD pacientov“ podujatie bolo pod záštitou SGS a uvedenie knihy autorky 
doc. Janáčkovej „IBD Krotenie Crohna a hľadanie duše.“ 
      Zúčastnili sa doc. MUDr. M. Huorka, PhD., doc. PhDr. Dr phil. L. Janáčková, CSc.,    
MUDr. M. Bernadič, PhD., prof. PharmDr. J. Kyselovič, CSc., MUDr. M. Kačšák 
tlačová konferencia 3. mája 2016 sme sa zúčastnili tlačovej konferencie v hoteli 
Carlton  v Bratislave: s názvom „Prečo ide láska cez žalúdok a šťastie je ukryté aj v 
črevách?“ a uvedenie knihy „IBD Krotenie Crohna a hľadanie duše“  autorky doc. 
PhDr. Dr.phil. Laury Janačkovej, CSc., ktorá predstavila túto knihu a TK bola aj ku 
Dňu otvotených dverí DOD za účasti 35 novinárov – podpora firmy AbbVie 
Na tejto konferencii sa zúčastnili doc. MUDr. Huorka, PhD., doc. MUDr. Z.    
Zelinková, PhD., doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janačková, CSc., Lilgová, Števurková a 
moderátorkou bola Bibiána Ondrejková 
Deň otvorených dverí IBD centier DOD sa konal 27.5.2016 v IBD centrách na celom    
území Slovenska. DOD predchádzala informačná kampaň v 11 mestách SR: 
Bratislava- Antolská, Assiduo, Ružinov, Nitra, Nové Zámky, Trenčín, Martin,  Banská 
Bystrica, Ružomberok, Košice a Prešov. Zúčastnilo sa ho 350 pacientov a z nich malo 
120 pacientov pozitívny test zistenia zápalového procesu v čreve. Úspešnosť 
záchytu bol tento rok 45,88 %. Priamo na webstránke volajú vás črevá? vyplnilo on-
line dotazník 5 415 užívateľov. Dotazníky s pozit. výsledkom 1 700, so stredovou 
hodnotou 2 268 a s negatívnym výsledkom  1 654.                                                                    
     -  Usporiadali sme edukačné stretnutie IBD detí a ich rodičov, ktoré sa konalo sa 
4.júna   2016 v Bratislave - Devín v hoteli Hradná Brána pri príležitosti MDD na tému  
           „Skúsenosti s liečbou IBD detí a adolescentov“. Prednášajúcimi boli MUDr. 
Iveta Čierna,PhD., MUDr. D. Székyová, MUDr. Tomáš Dallos, PhD. Po jeho skončení 
navštívili účastníci stretnutia Hrad Devín a zúčastnili sa na plavbe loďou po Dunaji. 
     -     Zorganizovali sme pre deti s IBD pilotný detský tabor v Hoteli Telgart, ktorý sa 
konal   od 9.7. – 16.7.2016 zúčastnilo sa 14 detí. Týždeň plný aktivít a výletov.  
            Ďakujeme za podporu firme AbbVie.  
usporiadali sme pre členov 21. ročník - Rekondičný pobyt v dňoch 10. 9. – 16. 9. 
2016 bol v hoteli Trigan, Štrbské Pleso a zúčastnilo sa 34 členov SCC. Sme radi, že 
tieto rekondičné pobyty sa stali oblúbenými medzi pacietami. Privítali sme 8 nových 
členov tento rok slnkom zaliatych Tatrách. 
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edukačné odpoludnie IBD ochorení sme usporiadali 27.10.2016 v hoteli Holiday Inn,   
Bratislava pre všetkých, ktorí sa chceli viac dozvedieť o Crohnovej chorobe 
a ulceróznej kolitíde a súvislostiach s týmto ochorením. Prednášjúcimi boli Prof. 
MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Barbora Kadlečková, PhD., MUDr. Iveta Čierna, 
PhD., MUDr. Jaromír Šutka, Ing. Miroslav Kaňa. 
 
 
Finančné prostriedky 
 
práca klubu je od nich závislá.  
 
rok Členský 

príspevok 
Darovacie 

zmluvy 
2% z daní 

FO a PO 

Iné platby 
členov 

Celkový 
príjem 

Celkové 
výdavky 

2015 1 920€ 21 225€ 3 835,32€ 8 691,70€ 36 598,21€ 30 462,09€ 
2016  1 927€ 23 000€ 3 919,15€ 6 150,00€ 34 997,12€ 35 505,65€ 
 
Najväčšiu pomoc máme v sponzorských príspevkoch firiem, ktoré nám pomáhajú 
financovať náročné projekty klubu úhradou faktúr aj cez dodávateľov.  
 
EFCCA 
v roku 2015 a 2016 sme sa zúčastňovali na práci v EFCCA, PhDr. Charvatová, PhD 
a RNDr. Štovčík, PhD. 
uhradili sme členský príspevok EFCCA vo výške 250 € za roky 2015 a 2016.  
Valné zhromaždenie EFCCA 29. – 30. 5. 2015 , ktoré sa konalo v Bruseli - zastupovali 
nás naši delegáti PhDr. Charvatová a RNDr. Štovčík, PhD., ktorý sa zúčastnil aj na 
sprievodnej akcii „Beh maratónu“ ulicami Bruselu. 
Stretnutie mladých  YOUTH EFCCA 16.-19.7.2015 Tampere, Fínsko sa zúčastnil náš 
delegát Ing. Koprivňanský 
16. marca 2016 v Amsterdame sa zúčastnila Števurková na tlačovej konferencií 
konanej v rámci 11. kongresu ECCO, kde boli prezentované vypracované 
odporúčania pre IBD pacientov. Tieto majú pomôcť pacientom pochopiť najnovší 
klinický výzkum a poskytnúť cenné informácie o ich chorobe. 
27.-29. mája 2016 sa konalo VZ EFCCA v Bruseli – bol zvolený  
     nový prezident EFCCA Martin Kojinkov z Bulharska 
v roku 2016 bolo na stretnutie mladých v Slovinsku – nikto sa neprihlásil  
9. decembra 2016 vo Viedni sme sa zúčastnili na záverečnom stretnutí ECCO 
a EFCCA k vyjadreniu sa prekladom k odporúčaniam pre pacientov s CD a UC. 
Odborným garantom tohto projektu je doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
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Uverejnené články v masmédiach  
 
Život s IBD mi dal viac ako mi zobral – Január 2015 Bedeker Zdravia – Kovačiková 
Výstup z tlačovej konferencie 2015 – uverejnených 23 článkov v novinách 
a časopisoch, TV Markíza – Bolieva Vás brucho? Nemáte zápal čriev? Teleráno 5. 5. 
2015 a v RTVS – IBD u detí Dámsky Klub 25.05.2015 
Výstup z tlačovej konferencie 2016 uverejnených 16 článkov v novinách 
a časopisoch  
Vyšiel článok v Novom čase pre ženy 12. januára 2016 „Choroba mi viac dala ako mi 
vzala“ skúsenosti s ochorením členky Kovačikovej Niny 
       Natočené relácie RTVS - relácia Dámsky klub s doc. MUDr. M. Huorkom, PhD. 
 
Pobytové akcie 
            
pobytové podujatia podporujú stretnutia členov klubu a pomáhajú členom po 
fyzickej a psychickej stránke. Teší nás ich oblúbenosť a že sa stávajú súčasťou 
každoročných plánovaných stretnutí členov a rodinných príslušníkov SCC. 
Valné zhromaždenie sa konalo 8. – 11. mája 2015 v hoteli Trigan na Štrbskom Plese 
spojené s Medzinárodným dňom IBD ochorenia pre členov a rodinných príslušníkov.  
Súčasťou VZ boli aj voľby predsedu a nového predsedníctva klubu. Na edukačnom 
stretnutí nám prednášali poprední lekári SGS a sme radi, že sme uviedli novú knihu 
pod názvom „Crohnova choroba a ulcerózna kolitída u detí a adolescentov“ autorky 
MUDr. Ivety Čiernej, PhD a kolektív. Zúčastnených 72 členov a 36 rodinných 
príslušníkov a hostí. Sponzormi boli AbbVie, Takeda, MSD, Ferring-Pharmaceuticals, 
Ewopharma, Fresenius Kabi, Nutrícia a z prostriedkov získaných z 2% z daní. 
edukačné strenutie IBD detí a ich rodičov 6. 6. 2015 sa uskutočnilo v hoteli Regia, 
Bojnice k príležitosti Medzinárodného dňa detí. Edukačné stretnutie bolo súčasťou 
odborných prednášok s diskusiou „Nové poznatky s liečbou IBD detí 
a adolescentov.“ Zúčastnilo sa 58 účastníkov. Spoločne navštívili ZOO a prehliadku 
Bojnického zámku. 
rekondičný pobyt 12. – 20. septembra 2015 v hoteli Uran, Tatranskej Lomnici, 
Vysoké Tatry. Bola poskytnutá dotácia MPSVaR SR  a z prost Bol to 21. ročník a 
zúčastnilo sa ho 35 členov SCC na obľúbených turistických vychádzkach a denné 
cvičenie jogy a Qi Gongu. 
 
edukačné stretnutie 29. 4. – 1. 5. 2016  pre 92 členov SCC a ich rodinných 
príslušníkov sa konalo v hoteli Veľká Fatra Superior v Turčianských Tepliciach. 
Prednášali nám poprední lekári SGS a sme radi že sme uviedli novú knihu na 
psychickú podporu  pod názvom „IBD Krotenie Crohna a hľadanie duše.“ autorka 
doc. PhDr. Dr phil. L. Janáčková, CSc. Sponzormi boli AbbVie, Takeda, MSD, Ferring-
Pharmaceuticals, Ewopharma, Fresenius Kabi, Nutrícia a z prostriedkov získaných 
z 2% z daní. 
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Pohľad nového člena na stretnutie. 
 
Ahojte .... 
V dňoch od 5. do 8. mája 2017 som mala 
tú možnosť sa po prvýkrát zúčastniť na 
valnom a edukačnom stretnutí 
Chrohnclubu, ktoré sa uskutočnilo tento 
rok v Žiline v Hoteli Slovakia. 
Keďže som v tomto klube ako “nováčik“ 
a doteraz som nebola na ničom takom, 
tak som mala obavu z toho, aké to bude 
a čo mám od toho očakávať. Ale 
popravde, bolo to nad moje očakávania. 
Prvý večer bol skôr zoznamovací. Spolu s 
mojou sesternicou sme sa zoznámili s 
úplne úžasnými ľuďmi, vďaka ktorým 
sme zažili víkend plný krásnych zážitkov. 
Po všetkých organizačných veciach 
nasledovala diskotéka, ktorú rozprúdili 
dve úžasne dámy plné života. 
V nasledujúci deň nás čakali odborné 
prednášky. Mne osobne to veľa dalo, 
keďže som o svojom ochorení ani o 
spôsobe liečby vedela len veľmi málo. 
Touto chorobou trpím len rok, takže aj 
tu sa považujem za nováčika, ktorý sa 
učil na vlastných chybách, kde telo veľmi 
rýchlo odpovedalo na to, čo môžem a čo 
nie. Najviac ma zaujala prednáška od 
Doc. PhDr. Dr. phil. Laury Janáčkovej, 
CSc., ktorá nám naše ochorenie 
vysvetlila po psychologickej stránke a 
snažila sa nám vysvetliť, ako by sme sa 
mali naučiť žiť bez stresu, čo podľa mňa 
nie je ľahké.  
Po prednáškach nás čakala zaujímavá 
exkurzia po Žiline. Videli sme katakomby 
a rôzne pamiatky. Večer sa opäť zakončil 
diskotékou, na ktorej sa zabávali všetky 
vekové kategórie. Aj na tieto zážitky 
veľmi rada spomínam, pretože to bolo 
veľmi príjemné. 

Tretí deň nás čakalo valné 
zhromaždenie, kde sme sa taktiež 
dozvedeli množstvo informácií,no 
najmä, čo bolo také pre mňa nové, sme 
volili predsedníčku a členov do 
predsedníctva SCC. Po tomto 
zhromaždení nás čakala prehliadka 
Budatínskeho zámku. Ani k tomuto sa 
nedá nič iné povedať, len opäť 
perfektné. Večer sme ukončili tombolou, 
z ktorej si mohlo pár šťastlivcov odniesť 
domov nejakú drobnosť. Veľmi milé mi 
prišlo, že dvaja členovia mali narodeniny 
a tak vznikla menšia narodeninová party 
na ktorej sa tancovalo až do rána. Bolo 
toskvelé ukončenie nášho spoločného 
pobytu. 
Na záver by som sa za všetkých chcela 
poďakovať všetkým organizátorom tohto 
stretnutia, vďaka ktorým sme mohli 
prežiť jeden úžasný predĺžený víkend a 
už teraz sa tešíme a očakávame jeho 
ďalšie pokračovanie. 
 
Ďakujeme :) 
 
Kristína Fajtová 
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Európske pacientské fórum a Program 
budovania kapacít 
 
Európske pacientské fórum (EPF) bolo 
založené v roku 2003 a jeho cieľom je 
zaistiť, aby komunita pacientov mohla 
ovplyvňovať politiky a programy, ktoré 
majú dopad na životy pacientov, a 
zapracovávať zmeny, ktoré im 
umožňujú byť plnohodnotnými 
občanmi EÚ. 
EPF v súčasnosti zastupuje 67 členských 
organizácií, ktoré sú národnými 
koalíciami organizácií pacientov a 
organizácií pacientov so špecifickými 
ochoreniami pôsobiacimi na európskej 
úrovni. EPF reflektuje hlas približne 150 
miliónov pacientov, ktorí trpia rôznymi 
chronickými ochoreniami, v rámci celej 
Európy. 
 
Od roku 2013 sme člemni EPF a na 
základe pozvania sme sa zúčastnili na 
projekte EPF Program budovania 
kapacít Slovensko. V spolupráci s AOPP 
sme sa prihlásili na školenie v rámci 
programu EPF v dňoch 27.2. – 1.3. 2017 
v Hoteli Magnolia Piešťanoch. 
Vzdelávací modul bol zameraný na 
prezentáciu a vyjednávacie zručnosti, 
verejné presadzovanie, vedenie 
kampane a vzťah s médiami pre 
pacientske organizácie. Za SCC sa 
zúčastnili Števurková, Ing. Bod a 
Vandák.      
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Stretnutie EFCCA 
v Paríži  

Dlhoročný delegát pre mladých Bolek 
Koprivňanský nám už pomaly starne, a tak 
funkciu delegáta pre mladých musel - 
chtiac či nechtiac - uvoľniť. S veľkou 
radosťou som po ňom tento rok žezlo 
prebrala ja, a zúčastnila som sa 
konferencie EFCCA Youth. 
Medzinárodné stretnutie sa konalo 
posledný júlový víkend v Paríži. Nebola 
som si istá či to zvládnem sama, takže mi 
spoločnosť robila moja kamarátka, 
spolubojovníčka a samozrejme členka 
Slovak Crohn Clubu Veronika Moravčíková.  
V Paríži sme ani jedna z nás neboli, takže 
sme sa veľmi tešili. Bývali sme v krásnom 
hoteli priamo na kanáli ramena rieky. 
Francúzski hostitelia boli veľmi milí a už pri 
príchode nás čakalo zaujímavé tamojšie 
jedlo. Keďže sme dorazili medzi 
poslednými veľa ho síce už nezostalo, ale 
vychutnali sme si ho na teraske s krásnym 
výhľadom. Prvý oficiálny deň sme 
odštartovali zaujímavými prednáškami. 
Lekár pracujúci v parížskej nemocnici so 
smiešnou angličtinou s francúzskym 
prízvukom nám rozprával o dostu-pnosti 
liekov, najmä biologickej liečby, 
v Európskych štátoch. Po poobedňajšej 
prestávke sa s artikulovaním nesnažil už 
tak ako ráno (predpokladám, že bol 
unavený po obede ☺), takže som mu 
rozumela ešte menej. Keďže sa podľa 
nepísaného pravidla nehovorili názvy 
liekov ale ich účinné látky mala som čo 
robiť: vedolizumab, infiliximab, 
adalimumab,.. (a ešte si to predstavte po 
anglicky s francúzskym prízvukom!).  
Poobede sme mali voľný program a môjmu 
Crohnu sa asi veľmi náš obed nepáčil, takže 
som radšej z bezpečnostných dôvodov 
zostala na izbe. Nebola som našťastie 
sama, a spolu s ďalšími slabšími kusmi sme 
išli aspoň vedľa na malinovku. Druhý deň 
bol tzv. prezentačný, pričom každý 

zástupca/zástupcovia krajiny mal/i 
odprezentovať svoj klub. Táto časť sa mne 
osobne veľmi páčila, pretože som 
načerpala množstvo inšpirácie, nápadov a 
„odkukala“ aj niekoľko zaujímavých aktivít, 
ktoré plánujeme zaradiť aj do programu 
nášho klubu. Informačne preplnené 
doobedie sme zakončili o čosi menej 
mentálne náročnou plavbou loďou po 
kanáloch a vyšlo nám aj slniečko, takže 
sme si to poriadne užili. Skočili sme ešte 
pozrieť nejaké pamiatky a ponáhľali sa 
naspäť na hotel. Večer sme totižto mali 
„gala dinner“ v neďalekej drahej 
reštaurácii. Tá bola síce krásna, no večerný 
sobotňajší nápor vôbec nezvládala a tak 
sme sa k polievke dostali niečo krátko po 
deviatej. Ako sme sa dozvedeli, 
u Francúzov je úplná normálka. Ja som sa 
bála, že mi ešte do 3 v noci bude kvôli 
tomu zle (neviem ako vy, ale ja už kvôli 
nočným zájazdom na WC radšej takto 
neskoro nejem). Spoločnosť nám robili naši 
„bratři Češi“, Lucka a jej snúbenec Mirek, 
takže sme mali skvelú zábavu. Škoda, že 
dezert, na ktorý som sa tešila najviac, 
prišiel až o 22:30 ☺ 
V nedeľu sme museli už bohužiaľ naspäť 
domov, na letisku som si pre istotu pekne 
zapila Kynedril a keď sme prišli do lietadla, 
pilot oznámil, že budeme meškať. Čo viac si 
môžete priať. Domov sme našťastie dorazili 
relatívne na čas, Veronka stihla vlak domov 
a preto za seba náš výlet hodnotím 
úspešne 10/10 bodov. Zároveň dúfam, že 
budem môcť náš klub reprezentovať ešte 
najbližších 8 rokov ☺  
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Valné zhromaždenie EFCCA 
2017 
 
 Viac ako 50 delegátov sa 
zúčastnilo na valnom zhromaždení 
(AGM) EFCCA, ktoré sa konalo 26.- 28. 
mája 2017 vo Varšave. Valné 
zhromaždenie pripravilo poľské 
združenie IBD, J-elita. Program AGM 
zahŕňal správy o činnosti, 
prezentácie,prednášky a voľby do 
predsedníctva EFCCA.  
V tomto roku nechýbali taktiež 
workshopy s cieľom zdieľať nápady, 
skúsenosti a rozvíjať budúce EFCCA 
projekty. Témami jednotlivých 
workshopov boli: letný EFCCA tábor, 
celoeurópsky projekt lokalizácie toaliet 
a workshop o výžive. Workshopy boli aj 
tentoraz vynikajúcou príležitosťou na 
výmenu skúseností, ale aj pohnútka na 
premýšľanie o návrhoch na konkrétne 
projekty. Za Slovak crohn club sa 
podielala na workshope o výžive aj naša 
delegátka PhDr. Ivana Charvátová. 
 Tento rok sa na valnom 
zhromaždení zúčastnili aj hostia z dvoch 
pobaltských štátov. Janek Kapper z 
estónskej asociácie IBD EESTI, ktorá sa 
formálne stala členom EFCCA počas 
AGM a Gediminas Smailys z litovskej IBD. 
Litovské združenie prezentovalo svoju 
činnosť s cieľom pripojiť sa k EFCCA v 
roku 2018. V súčasnosti okrem Estónska 
je členom EFCCA 34 asociácií. 
  
 
 
 
 

Členovia jednotlivých asociácií 
odsúhlasili projekty  na ďalší rok, ako 
aj nové predsedníctvo v zložení: 
 
Luisa Avedano, CEO EFCCA, (Taliansko 
Magda Sajak, (Poľsko),Marko Perovic, 
pokladník, (Srbsko), 
Natassa Theodosiou,(Cyprus), Martin 
Kojinkov, prezident,(Bulharsko), 
Ciara Drohan, tajomníčka,( Írsko), 
Salvo Leone,podpredseda,(Taliansko), a 
Fergal Troy (skupina mladých 
EFCCA),(Srbsko).  
 

 
 
Druhý deň zhromaždenia AGM profesor 
Pawel Kawaleca prezentoval 
prebiehajúcu štúdiu "Problémy IBD v 
Európe", ktorej cieľom je posúdiť 
problémy IBD pacientov, rodiny a 
spoločnosti vo vybraných krajinách 
Európy a porovnať rozdiely medzi 
krajinami.  
 
Viac informácií je možné nájsť na  
webovej stránke: www.ibdcosts.eu 
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5.10.2017 Slovak Crohn Club v hoteli 
Tatra zrealizoval tlačovú konferenciu 
s edukačnym odpoludním pre 
pacietov s Crohnovou chorobou, 
Ulceróznou kolitídou a zároveň 
ofiacálne spustil kampaň IBD a 
SLOVENSKO 		 	 
 
Ďakujem za úžasnú pomoc a 
podporu v zrealizovaní môjho 
“výmyslu” a nápadu predovšetkým 
týmto 	 	 	 ľudom Hana 
Bednaříková Martin Šmahel Dušan 
Podmanický Lenka Žofajová a Zuzka 
Zelinková 

		 		 	 		 
 
Doc. MUDr. Zuzka Zelinková, 
PhD.(primárka gastroenterológie, 
nemocnica sv. Michala) 
MUDr. Dušan Podmanický (primár 
chirurgie, nemocnica sv. Michala) 
Mgr. Hanka Bednaříková (psychológ, 
špecialista na IBD ochorenia) 
Martin Šmahel fitnestréner, moderátor 
konferencie a ambasádor kampane IBD a 

Slovensko) 
Mgr. Lenka Žofajová (PR manažment 
tlačovej konferencie IBD a Slovensko)  
Mgr. Nina Kovačiková (predseda Slovak 
Crohn Clubu, realizátor kampane IBD a 
Slovensko). 

		 		 		 	 
 
Cieľom kampane je zvýšiť osvetu, šírenie 
povedomia o IBD ochoreniach na 
Slovensku medzi laickou ale aj odbornou 
verejnosťou. 
Podporiť včasnú diagnostiku, pomôcť 
pacientom, ktorí žijú s Crohnovou 
chorobou a Ulceróznou kolitídou (IBD), 
tak aby bojovali iba so svojim ochorením 
a nie zároveň so svetom vôkol seba, s 
ľudmi ktorí ich obklopujú a zákonmi, 
ktoré im majú život uľahčovať a nie 
komplikovať... 	 	 
 
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí si našli 
čas a prejavili záujem zúčastniť sa 
konferencie �� � �  
 

 

 

  
 

Kampaň k téme IBD a Slovensko 
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Október 2017  
Celkový počet výstupov: 19  
Počet mediálnych výstupov: 14  
Počet výstupov na FB stránkach médií: 5  
Vypracovala: Mgr. Lenka Žofajová, PR manažér, Avelis s.r.o. 

 
MEDIÁLNE VÝSTUPY  
1. Názov: Chirurg Dušan Podmanický: Nič krajšie, ako medicína neexistuje  
Médium: www.zdravie.pravda.sk Dátum: 2.10.2017  
Link: https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevenci 

 
2. Názov: Vždy blízko toalety. Ako rozpoznať choroby, ktoré znetvoria črevá  
Médium: www.primar.sme.sk Dátum: 5.10.2017  
Link: https://primar.sme.sk/c/20665455/vzdy-blizko-toalety-ako-rozpoznat-choroby-ktore-
znetvoria-creva.html 
 

3. Názov: Zápalové ochorenia čriev postihujú čoraz viac ľudí, pacientov podporil Martin 
Šmahel  
Médium: www.netky.sk Dátum: 5.10.2017  
Link: http://www.netky.sk/clanok/zapalove-ochorenia-criev-postihuju-coraz-viac-ludi-
pacientov-podporil-martin-smahel 
Link: https://www.lekarne.sk/denna-sprava/Zapalove-ochorenia-criev-postihuju-coraz-viac-
ludi-pacientov-podporil-M-Smahel-18223.html 
Link: http://www.trnavadnes.com/sprava/27954/zapalove-ochorenia-criev-postihuju-coraz-
viac-ludi-pacientov-podporil-m-smahel- 

 
4. Názov: Počet zápalových črevných ochorení stále stúpa  
Médium: www.lenprezdravie.sk Dátum: 6.10.2017  
Link: http://www.lenprezdravie.sk/clanok-4196.html 
 

7. Názov: Črevné ochorenia u mladých ľudí  
Médium: Rádio Slovensko Dátum: 10.10.2017  
Link: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/145034/crevne-ochorenia-u-mladych-ludi 
 

8. Názov: MARTIN ŠMAHEL PODPORIL ĽUDÍ S NEVYLIEČITEĽNÝMI CHOROBAMI ČRIEV  
Médium: WomanMan Magazine Dátum: 11.10.2017  

Link: http://womanman.sk/martin-smahel-podporil-ludi-s-nevyliecitelnymi-
chorobami-criev/ 
 
9. Názov: VÝSKYT ZÁPALOVÝCH ČREVNÝCH OCHORENÍ STÁLE STÚPA  
Médium: WomanMan Magazine Dátum: 11.10.2017  
Link: http://www.womanman.sk/vyskyt-zapalovych-crevnych-ochoreni-stale-stupa/ 
 
10. Názov: IBD: Zápalových črevných ochorení je stále viac  
Médium: www.svet-komunikacie.sk Dátum: 11.10.2017
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11. Názov Výskyt zápalových črevných ochorení stále stúpa  
Médium: www.femme.sk Dátum: 12.10.2017  
Link: http://femme.sk/index.php/zdravie/zdravie/item/10474-vyskyt-zapalovych-crevnych-
ochoreni-stale-stupa 
 
12. Názov Crohnova choroba je trochu ako medicínska lotéria  
Médium: www.aktuality.sk Dátum: 14.10.2017  
Link: https://www.aktuality.sk/clanok/527549/crohnova-choroba-je-trochu-ako-
medicinska-loteria/ 

 
13. Názov: Liečba Crohnovej choroby poriadne zdražela  
Médium: Plus 1 Deň Dátum: 17.10.2017 
 

TV výstup 
14. Názov: Bolesti brucha, hnačky či letargia – Crohnova choroba  
Médium: TV Markíza, Teleráno Dátum: 18.10.2017 
 

VÝSTUPY NA FB STRÁNKACH MÉDIÍ 
Zdravie.pravda.sk 
Primar.sk 
womanMan magazine 
femme ženská stránka internetu 
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Detský tábor Crohňačik 2017 
 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo uskutočniť aj tento 
rok detský tábor Crohňačik 2017 pre IBD detí a umožnili 
sme im týždeň plný aktivít, hier, výletov poznávaním 
okolia tábora. Konal sa v nádhernej lokalite Liptova, 
Chata Kožiar od 1.7. – 8.7.2017 a odmenou SCC bol ich 
smútok v očkách pri lúčení ale obrovská spokojnosť 

a nadčenie z očakávania stretnutia aj na budúci rok. Turistické výlety na vodné mlyny 
Oblazy, Žiarskú chatu a Baranec, navštívili sme múzeum Ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Demänoská jaskyňa Slobody, výstup na Chopok lanovkami, Medvediu stôlňu, výstavu 
miniatúr Mini Slovensko. Ďakujme animátorke Viktorke za veľmi prestížne pripravený 
program na každé dopoludnie, ktoré deti zaujal i poučil a odniesli si veľa zážitkov. Poprosili 
sme ich na konci tábora, aby napísali o svojich postrehoch v tábore o ktoré sa s Vami 
podelíme.  

 
Naše poďakovanie patrí firme AbbVie za podporu tábora.  
    

Braňo – tento rok sa mi v tábore páčili 
hlavne výlety. Každý deň dopoludnia sme 
mali rôzne dobrodružstvá ako cestovanie 
v čase, ozdobovanie mafín, maľovanie 
tričiek, opekačka. Jeden večer sme mali 
hľadanie pokladu a museli sme vyslobodiť 
princeznú od strašného draka ☺. Každý 
podvečer sme si zahrali futbal. Mínus 
bolo, že nebola wifi na izbe, tvdrá posteľ. 
Pekná príroda , ubytovanie v drevenej 
chate bolo fajn, dobré jedlo a výborná 
nálada – skvelý tábor - ďakujem. 

 

 
Peter – v tábore sa mi veľmi páčilo. 
Animátorka Viki nám každý deň pripravila 
zaujímavý program – výroba vlastnej 
vlajky, cestovanie časom, návšteva 
Egypta s múmiou, jedenie čínskymi 
paličkami, ale aj zdobenie mafiniek. 
Ranné cvičenia boli fajn a aj nočné 

hľadanie pokladu. Turistické výlety sa mi 
páčili a bavilo ma hrať futbal 
a trampolína. Na záver sme mali super 
olympiádu a dostali sme diplomy, 
medailu, nožík, svietiace pero. Ďakujem 
Violke a Renátke za tento tábor bolo mi 
tu výborne. 
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Emka – aj tento rok bol tábor úžasný. 
Najviac sa mi páčili výlety a cesto-vanie 
časom. Ranné cvičenia s Renkou nás prebrali 
a celé dopoludnia sme mali vďaka 
animátorke Viki výborne vyplnené. 
Po obede sme mali každý deň výlety spo-
jené aj s turistikou. Moc sa mi nepáčilo,     
keď zapáskovali trampolínu. Olympiáda bola super a dostali sme medailu, diplomy a ďalšie 
darčeky. Ďakujem Renátke a Violke za tábor, vďaka jemu budem mať tie najlepšie spomienky! 
Dúfam, že bude a stretneme sa aj na budúci rok.     

 

 
 

Dávidko – mne sa páčilo v múzeum planéty 
a zvieratká, pekná bola aj jaskyňa a výstup veľa 
schodov ako aj turisktické výlety. Ráno sme mali 
vonku cvičenie a po raňajkách sme cestovali 
časom a učili sa jesť ovocie paličkami, zdobili 
sme mafinky, maľovali tričká a bolo super hrať 
každý deň futbal. Sestrička Lenka sa mi starala 
o užívanie liekov a ďakujem aj vedúcim Violke 
a Renátke za tábor, medailu, diplomy a nožík, 

veľmi sa mi páčilo a pôjdem rád aj na budúci rok.  
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Erik – ráno som vstával rád a ďakujem 
Renátke za ranné rozcvičky a za výborné 
turistické výlety. Páčil sa mi program 
cestovanie časom animátorky Viki a aj výlety. 
Výstup na Chopok a stretnutie s Andrejom 
Bičanom. Turistika na Žiarskú chatu a Baranec 
a celkovo ma tábor povzbudil k športovým 
aktivitám a dobré bolo aj nočné hľadanie 
pokladu s baterkami, dráčik Radko a vtipy uja 
Borisa. Skvelá bola na záver olympiada 
a dostali sme diplomy, medailu, tričká, nožík, 
pero. Ďakujem vedúcim Violke, Renátke 
a všetým za tento tábor „ I love Crohn tábor“. 
Teším sa na ďalší rok  
 
Nikola – mne sa pačilo prostredie v prírode, 
bolo tam ihrisko, trampolína a rôzne preliezky. 
Boli sme v múzeu a pačilo sa mi maľovanie 
tričiek, ale aj že sme cestovali časom. Jedli 
sme čínskymi paličkami, vyrábali sme si 
mafinky a stretli sme sa s múmiou. Ráno sme 
cvičili a niekedy aj na salaši.  Boli sme na 
túristike. Ďakujem Violke, Renátke a Viki veľmi 
sa mi páčilo bolo super a rád pôjdem aj na 
budúci rok do tábora.   
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     Sebastián – bol to skvelý tábor okrem 
skorého vstávania, ale som si zvykol. 
Najlepší bol výlet na Chopok a výborná 
bola olympiáda a všetky aktivity 
dopoludnia o ktoré sa starala naša 
animátorka Viki a ocenenia na záver - 
diplomy, medaila, nožík aj svietiace pero.  
Ďakujem vedúcim Violke, Renátke a Viki 
za pekný program a pobyt v tábore. 

Veronika – v tábore sa mi veľmi páčilo. 
Ako sme cestovali s Vikinkou časom, 
jedenie ovocia paličkami, sami sme si 
zdobili mafinky marcipánovými kvietkami 
a zvieratkami, vyrobili sme si vlajku 
tábora a maľovali sme si každý svoje 
tričko. Ranné cvičenie bolo dobré. Veľmi 
sa mi páčilo večerné hľadanie pokladu 
a vyslobodenie princezny od draka. Páčili 
sa mi všetky výlety a najviac sa mi páčila 
Demänoská jaskyňa Slobody. Ďakujem za 
tábor a výborné spomienky 
Alicka a Borisko- nám sa veľmi páčila 
blízkosť prírody, predovšetkým Žiarská 

dolina a  prekrásna Žiarská chata. Taktiež 
spoločné aktivity, ako návšteva starého 
vodného mlyna, múzea prírody a aktivity 
pre deti ako maľovanie na tričká, 
cestovanie v čase, olympiáda, spoločné 
futbalové zápasy,ranné rozcvičky v 
prírode, či rozprávkový les. Užili sme si 

plno zábavy, čistý vzduch,turistiku  a 
otužovanie... Tábor hodnotíme veľmi 
pozitívne a do budúcna sa tešíme na ďalší 
zaujímavý projekt..... 
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Paťka - mne sa veľmi páčilo cvičenie ráno 
vonku. Páčil sa mi výlet na Mlyny kde sme 
veľa šľapali. Zdobenie mafiniek, tričiek 
a cestovanie časom. Hľadanie pokladu 
večer kde drak bol super dobrý a policajta 
som sa bála. Múmia bola super škoda, že 
sa nedala fotiť. Mali sme super opekačku, 
najedli sme sa do prasknutia. Lanovky 
boli super a nadudúce môžu ísť aj dlhšie 
aj jaskyňa bola pekná a veľa schodov. 
V tábore som sa cítila veľmi dobre 
a ďakujem vedúcim za výborný program.  

 
  
 
 Sarah a Laura – na tábore sme boli veľmi 
spokojné a páčilo sa nám všetko – izba na 
chatke, jedlo bolo dobré, výlety do 
múzea, jaskyne, medvedia štôlňa, 
miniatúry hradov, opekačka, túry 
a najviac sa nám páčilo nočná hľadanie 
pokladu a vyslobodenie princezny od 
draka. Bolo tam ihrisko s preliezkami, 
trampolína a hrali sme futbal. Učili sme 
sa jesť ovocie paličkami, zdobenie 
mafiniek, skadanie z papiera - origami, 
maľovali sme tričká a zástavu tábora. 
Chodili sme aj na salaš a páčila sa nám 
olympiáda. Ďakujem vedúcim Violke, 
Renátke a všetkým za užasný tabor 
 

Dávid, Miriam a Filipko      
Na tábore bolo super. Program, jedlo, 
noví kamráti, všetko sme si užili. Najviac 
sa nám páčila túra na vodné mlyny, kde 
boli velmi prítulné kozičky a ujo nám 
porozprával o mlyne. Každý večer sme 
hrávali futbal a skákali na trampolíne. 
Z doobedného programu bolo najviac 
zábavy pri jedení ovocia paličkami 
a skladaní zvieratiek z papiera. Aj 
maľovanie tričiek a zdobenie mafin bolo 
super, ale tie sme skôr zjedli ako 
dozdobili. Posledný deň sme boli v štôlni, 
kde sme chodili s batérkami a na konci 
sme si mohli vyskúšať ako voľakedy 
pracovali baníci a zobrať si náš vyťažený 
kameň domov.    
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Rekondičný pobyt Slovak Crohn Club 
Š.Pleso – Vysoké Tatry 2017 
 
 

Oddych vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese... 

  
Tento krát sme v dňoch od 9. 
septembra do 17. septembra 2017 
zorganizovali rekondičný pobyt 
opäť v prostredí našich veľhôr,a po 
roku sme sa opäť stretli  na 
Štrbskom plese, v známom 
prostredí hotela Trigan.  

 
 

Tak ako každý rok predtým,  pre 
zúčastnených bol opäť pripravený 
program na každý deň 
s možnosťou ranného 
a poobedňajšieho cvičenia Jógy. 
Tatry si pre nás znovu pripravili 
nádherný týždeň plný slniečka 
a dobrého počasia, aj keď dva dni 
počasie nám neprialo, ale aspoň 
bol čas na úplný oddych. Tak ako 
minulý rok,  sme zažili  nádherné 
prírodné okolie, ktoré poskytovalo 
dostatok možností na turistiku 
a relaxáciu po náročných alebo 
menej náročných túrach. 
 

„Vyliečenie a uzdravenie je nielen 
otázkou času, ale aj o využití 
všetkých príležitostí“ 

 
Opäť sa o nás výnikajúco počas celého 
týždňa postaral personál hotela na 
jedničku, tak aby nám nič nechýbalo, 
nevynímajúc vynikajúcu kvalitnú stravu. 
Všetci sme sa počas toho týždňa určite 
cítili príjemne, príjemne uvoľnili, prečistili 
si a vyprádznili hlavu od negatívnych 
myšlienok, načerpali dostatok pozitívnej 
energie, navštívili zaujímavé miesta 
a uvideli ako sa za ten rok Tatry opäť 
zmenili. Počas celého týždňa sme sa 
navzájom snažili sa podporiť medzi sebou 
povzbudiť v boji s našim ochorením, a 
vymeniť si aj svoje skúsenosti. 
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Prvý večer sme privítali do našich radov 
nových členov klubu, ktorí sa prvý krát 
zúčastnili rekondičného pobytu, a plány na 
ďalší deň.  
Každý deň ráno, tí ktorí mali záujem 
a chceli byť na čerstvom vzduchu, si mohli 
zacvičiť Yógu, urobiť prechádzku, alebo aj 
od pondelka si vyskúšať pod vedením 
doktora tradičnej čínskej medicíny aj 
liečebné Qi Gongové cvičenie.  
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V. Tatry 2017
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Po ľahkom rannom cvičení sme sa každý 
deň naraňajkovali a potom rozpŕchli  do 
dolín a končiare tatier, na túry rôznych 
odtiažností podľa toho akú kto mal 
kondíciu, náladu, a komu čo umožňoval 
zdravotný stav. Poobede bolo možné 
využiť bazén a wellness hotela, kde sme si 
mohli vychutnať pokoj, uvoľniť svoje telo a 
ducha. Deň sa končil večer spoločným 
stretnutím, kde sa povedalo aké počasie 
nás čaká zajtra, aby sme si mohli znovu 
naplánovať program na nasledujúci deň  a 
osobným oddychom. 
 

 
 

 
 
Všetkým tým, ktorí prišli “ďakujeme“  že 
po roku sme sa mohli stretnúť, neopúšťala 
nás dobrá nálada, aj keď každý z nás mal 
so sebou určité trápenia a problémy. 
 

Každý z nás si aj tento rok počas pobytu vo 
Vysokých Tatrách určite oddýchol, 
načerpal nové sily do ďalších nasledujúcich 
mesiacov,  prišiel len na pozitívne 
myšlienky, potešil sa, strávil príjemný čas, 
prešiel si túry, vystúpil na končiare, 
o ktorých sníval, a že sme to všetko zvládli 
bez ujmy na zdravý. 

 

Ďakujeme Violke a ostatným, čo sa o to 
zaslúžili, aby sme mohli spolu vychutnávať 
život na chvíľku v príjemnom prostredí 
a mohli podniknúť výlet do bez-
starostného týždňa. 

 
Vysoké Tatry, 2017 
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Môj prvý rekondi čný pobyt  s Crohn 
clubom    

 
Prvý kontakt s Crohn 
clubom som mala v 
roku 2014, keď som 
sa zúčastnila 
edukačného stret-
nutia v Košickej 
Belej. Keďže bývam 
v Košiciach, zúčas-
tnila som sa len 
edukačného bloku, 

ktorý bol veľmi zaujímavý. Vtedy som 
spoznala p. Violku Števurkovú a p. Renku 
Kováčovú, ktoré ma vrelo privítali a pozvali 
ma do klubu. 
Tohto roku som sa zúčastnila celého 
edukačného stretnutia v Žiline a mala som 
možnosť zoznámiť sa s príjemnými ľuďmi, 
ktorí zdieľajú podobné starosti ako ja. 
Preto som sa rozhodla, že ak to bude 
možné, zúčastním sa aj rekondičného 
pobytu v Tatrách, aby som ich mala 
možnosť lepšie spoznať. 
Tento rok sme boli ubytovaní na Štrbskom 
plese v hoteli Trigán. Bola som zvedavá, s 
kým budem na izbe. Keďže som tu bola 
prvý krát, bolo to prekvapko :) Po príchode 
som si išla rýchlo zložiť veci na izbu, lebo 
už bol čas večere. Na izbe ma očaril krásny 
výhľad z okna na okolie a bazén, ktorý je 
súčasťou hotelového wellnessu. 
Po večeri, na úvodnom stretnutí, boli 
predstavení všetci nováčikovia a zistila 
som, že je medzi nimi aj moja 
spolubývajúca, zhodou okolností tiež 
Lenka :)  
Začalo sa plánovať, kto kam pôjde 
nasledujúci deň. Po zhodnotení počasia a 
náročnosti túr, sme sa podelili do 
skupiniek a pobrali sme sa do spoločných 
priestorov, trochu si pokecať :) 

Tento rok bol pobyt trochu špeciálny tým, 
že sa na ňom zúčastnil aj môj známy, ktorý 
je z Nemecka, ale už rok býva v Košiciach. 
Kontakt naňho som dostala od nášho 
spoločného známeho, ktorý vedel o mojej 
chorobe. Všetci sme tak mali možnosť 
oprášiť svoje znalosti z angličtiny či 
nemčiny :) 
Týždeň zbehol ako voda. Krásne, teplé a 
slnečné počasie striedal dážď, a my sme 
tak mohli aj oddychovať a čerpať sily na 
túry a výlety do okolia. Rána začínali 
cvičením jógy. Ak to počasie dovoľovalo, 
cvičilo sa  v prírode. Po vyčerpávajúcich 
túrach sme oddychovali vo wellnesse a 
večery sme trávili kecaním pri čaji. Na 
záver týždňa sme sa sa šli zabaviť do 
Humna na diskotéku. 
Vymieňali sme si skúsenosti ohľadom 
liečby a navzájom sme si odhaľovali svoje 
začiatky a život s ochorením. Je príjemné 
na nič sa nehrať a aspoň raz na otázku 
„Ako sa máš?“ odpovedať naozaj úprimne 
niekomu, kto to naozaj pochopí. Život s 
ochorením, ktoré je neviditeľné a ktorého 
príznaky sú v našej spoločnosti stále tabu, 
nie je ľahký, ale napriek tomu si ho vieme 
užívať plnými dúškami. Vďaka tomu 
zlému, si viac uvedomujeme to dobré. 

 
 
Som rada, že som mala možnosť spoznať 
týchto skvelých ľudí :) 
 
Lenka :) 
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Pohľad na rekondičný pobyt od nového člena SCC z Nemecka 
 
Ahoj,  
 
my name is Philipp and I had Colitis 
Ulcerosa for six years. Originally from 
Germany, I have been working and 
living in Kosice, Slovakia, for one year 
now.  
In September 2017 I got to know and 
meet the Slovak Crohn Club for the first 
time and joined them for one week at 
their yearly meetup event in High 
Tatras.  
Our hotel was located in Strbske Pleso 
and it was a very nice place to live in. 
We had breakfast, lunch and dinner each 
day, with a variety of food to choose 
from, both cold and warm. For morning 
persons there's a possibility to join Yoga 
classes. During the day, depending on 
the weather, we either went hiking or 
walked around the lake nearby. There is 
routes for everyone, from beginner to 
advanced hiker. Based on our mood we 
sometimes decided to go for a hike 
between one and four hours of duration, 
another time just for a small and easy 
trip to a place closeby. You can even 
visit places with great views without 
having to walk too much. There is gear 
trains that drive up the mountain, as well 
as skiing lifts that take you to nice 
places without too much effort. If you 
go a few stations by train to Stary 
Smokovec, there's a possibility to buy 
nice gifts for friends and family.  
There we also went to a place called 
Tricklandia. A kind of indoor 
amusement wonderland where you can 
take photos of yourself standing in front 
of various fantasy figures and places. It 
includes a mirror labyrinth and some 

smartly built rooms that play with your 
senses, make the environment feel 
surreal or even magical.  
After having a nice day outdoors, we 
either went into pool or sauna, to play 
ping pong or billard, or we met in the 
lobby to have a drink, play some games 
and talk about the experiences we had 
during the day, or - deeper into the topic 
- about how we deal with our Colitis or 
Crohn's disease.  

 
 
It was super interesting to hear all the 
different stories of people's lives. It 
helps a lot to understand, but also to 
cope with it. I heard many different 
things from many different people, 
young and old. Sometimes in Slovak, 
other times in German or English. To 
have met all these kind people is 
something I surely don't regret and I 
would love to go there again next year, 
to see and talk to all of them again. It 
wasn't just really interesting, but also a 
calm and relaxing time for body and 
soul. A welcome and teachful break 
from everyday life. 
 

 
Philipp
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EDUKAČNÉ STRETNUTIE KU KAMPANI:  
 IBD A SLOVENSKO 
 
5.10.2017 , Hotel Tatra, Bratislava 

Slovak Crohn Club usporiadal pre členov, priateľov a všetkých priaznivcov a širokú 
verejnosť, ktorí sa chceli  dozvedieť viac o IBD ( nešpecifických črevných zápaloch), 
a súvislostiach s týmito ochoreniami edukačné stretnutie ku kampani IBD 
a Slovensko. Na stretnutí bola odprezentovaná a spustená nová IBD kampaň ako 
osveta a zvýšenie informovanosti a povedomia ľudí o ochoreniach IBD, spolu so 
zaujímavými a pútavými  prednáškami lekárov odborníkov na IBD a psychologičky 
s následnou diskusiou na danú problematiku IBD. Po prednáškach bolo možné ako 
vždy položiť svoje otázky prednášajúcim aj jednotlivo, a tak získať podrobnejšie 
informácie na svoje otázky alebo problémy týkajúce sa ochorenia.   

Program: 
Mgr. Nina Kováčiková – Zahájenie edukačného stretnutia a prezentácia SCC 
a  oficiálnezahájenie kampane IBD a Slovensko 
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. – IBD a malignity 
MuDr. Dušan Podmanický- IBD a chirurgia 
Mgr. Hana Bednáříková - Psychologické faktory IBD ochorení 

 
 
Na prednáškach sa zúčastnili viacerí 
dlhodobí členovia ale prišli medzi nás 
aj noví členovia, ktorých zaujala táto  

 
možnosť stretnúť sa a dozvedieť sa 
viac o našom Crohn clube a ochorení. 
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Bratislava, Hotel Tatra-5.10. 2017 
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Nový predseda SCC 
  

 

Mgr. Nina Kovačiková 
 
 
 
 
 
 
 

Na strednej škole študovala 
zdravotníctvo a pokračovala v tom aj 
na Vysokej škole zdravotníctva a 
sociálnej prace sv. Alžbety v 
Bratislave, konkrétne odbor sociálna  
 

práca so špecializáciou poradenstvo. 
Momentálne sa ďalej vzdeláva na 
katedre ošetrovateľstva. Svoju 
bakalársku aj diplomovú prácu 
venovala chronickým ochoreniam, a 
tiež publikovala niekoľko prác v 
zahraničí. Pracovala na chirurgickom 
oddelení nemocnice Ružinov (IV. 
chirurgická klinika LF UK a UNB) 
a klinike KDHaO v nemocnici na 
Kramároch v Bratislave. Crohnovu 
chorobu jej diagnostikovali keď mala 
15 rokov. 

 
Nové Predsedníctvo SCC pre roky 2017-2018 
 

Natália Mandáková 
Študuje psychológiu, momentálne 
ukončila 4 ročník. Crohnovu 
chorobu jej diagno-stikovali keď 
mala 17 rokov. V 
gastroenterologickom centre 
Assiudo spolu s kolegyňou         
Mgr. Malík vedú skupinové sedenia 
pre pacientov s IBD. Pacientom sa 
snaží pomáhať aj formou videí - na 
youtube má vlastný kanál Denníky 

Crohna. V rámci 
SCC je delegát-
kou EFCCA pre 
mladých.  
 

 
 
 
 
 

Veronika Ivančíková 
 

Pracuje na obchodnom 
oddelení v 4* hoteli v 
Bratislave, a popri práci 
sa venuje externému 
štúdiu anglického 

jazyka a literatúry. Ulceróznu 
kolitídu jej diagnostikovali keď 
mala 23 rokov. Pred dvomi rokmi sa 
zúčastnila stretnutia Slovak Crohn 
Clubu na Štrbskom plese. 
Pochopila, že život s IBD 
ochorením vie byť plnohodnotným, 
ak máte dostupné zdroje informácií 
a podporu okolia. Inšpirácie ako 
pomáhať by rada čerpala aj v 
zahraničí, preto v SCC zastáva 
funkciu delegáta pre zahraničie 
(EFCCA delegát). Riadi sa mottom: 
„Len život, ktorý žijeme pre 
ostatných, stojí za to”(Einsten). 
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Renáta Kováčová 
Správca databázy 
  

Pracuje v NsP 
Brezno na gyn.-
pôrodníckom od-
delení ako pôrodná 
asistentka. Je vydatá 
a má dve dcéry. 

Crohnovú chorobu má už 25 rokov. 
Vďaka správnej liečbe, 
dodržiavaniu stravovacích ob-
medzení a cvičeniu jógových cvikov 
je už piaty rok v remisii. V Crohn 
clube je skoro od jeho založenia, a 
ako sama hovorí, získala vďaka 
nemu veľa priateľov a dozvedela 
som sa množstvo užitočných 
informácii, ktoré sa snaží posúvať aj 
ďalej.  

 
Viola Števurková 
Pracuje v Biomedicínskom centre 
SAV ako laborantka. Je vydatá a má 
dve deti. Po dlhoročných 
zdravotných problémoch bola 
operovaná a oznámili jej, že má 
Crohnovu chorobu. Ako sama 
hovorí, zmenilo jej to život, ale k 
lepšiemu. V Slovak Crohn Clube 
našla odpovede na otázky týkajúce 
sa ochorenia, veľa priateľov a po 
siedmych rokoch som sa stala aj 

predsedníčkou klubu. 
Na tomto poste 
zotrvala 10 rokov. Je 
spoluautorkou troch 
kníh určených pre IBD 
pacientov. 
  

 
Ing. npor. Boris Bod 
Pracuje na Colnom úrade v 
Bratislave ako colník. Je ženatý a 
má dve deti. Crohnovu chorobu mu 
diagnostikovali až po niekoľkých 
rokoch pretrvávajúcich problémov. 
Po dodržaní liečby, stravy a 
odbúravaním stresu, sa mu 
polepšilo, založil si rodinu a darí sa 
mu zlepšovať aj celkovú kvalitu 

života. Podľa jeho 
slov našiel v Crohn 
Clube odpovede na 
otázky týkajúce sa 
ochorenia a aj veľa 
priateľov.  

 
 

Ing. Boleslav Koprivňanský 
Zapisovateľ  
Pracuje ako stavebný projektant v 

architektonickom 
ateliéri, žije v Trenčíne. 
Ulceróznu kolitídu mi 
diagnostikovali krátko 
po skončení vysokej 

školy. Momentálne aj vďaka 
biologickej liečbe žije takmer 
plnohodnotný život bez typických 
príznakov ochorenia. Choroba mu 
pomohla zmeniť celkový prístup k 
životu, naučil sa menej sa stresovať, 
brať každodenné problémy s väčším 
nadhľadom, a tešiť sa z maličkostí. 
Po minulé roky zastával pozíciu 
delegáta EFCCA pre mladých, 
momentálne je zástupcom delegátky 
Veroniky. 
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BIOLOGICKÁ LIE ČBA U IBD 
OCHORENÍ   

MUDr. Anna Krajčovičová, PhD.  

IBD centrum,  

V. interná klinika Lekárskej fakulty UK 

a Univerzitnej nemocnice Bratislava 

 

Nešpecifické zápalové ochorenia 
čreva (Inflammatory Bowel Disease, 
IBD), ktoré zahŕňajú Crohnovu chorobu 
(CD) a ulceróznu kolitídu (UC), sú 
civilizačné celoživotné ochorenia bez 
doposiaľ jasnej etiológie a patogenézy. 
Ťažisko liečby v súčasnosti spočíva 
v chronickom potlačení zápalových 
procesov s častými vedľajšími 
účinkami.   

Tradičný algoritmus nechirurgickej 
liečby IBD zahŕňa v prvom kroku 
podávanie aminosalycilátov, pri 
ktorých dosiahne dlhodobú remisiu dľa 
dlhodobých pozorovaní maximálne 
50% pacientov s UC a 20% CD. Viac ako 
polovicu storočia máme k dispozícii 
liečbu kortikosteroidmi, ktorých účinok 
spočíva v pomerne rýchlom potlačení 
aktivity ochorenia. Nevýhodou tejto 
liečby sú však početné nežiaduce 
účinky. Od roku 1962 pribudli do škály 
liečiv imunomodulačné lieky ako 
azatioprin, 6-merkaptopurín, 
metotrexát a cyklosporín A. Ich 
nevýhodou je pomerne dlhá doba 
nástupu protizápalového účinku. Tieto 
sú podľa dostupných dát účinné 
v liečbe CD u približne 30% a UC 25%. 
Míľnik v liečbe IBD predstavovalo 
objavenie molekuly infliximabu v roku 
1993. Jej vynálezcom je slovenský 
vedec profesor Ján Vilček pôsobiaci 
v New Yorku. Infliximab je celosvetovo 

k dispozícii od roku 1999. Jedná sa o 
protilátku blokujúcu proteín TNFα, 
ktorý hrá kľúčovú úlohu v zápalovom 
procese. Experimentálne ako aj klinické 
štúdie preukázali, že vyviazaním tohto 
proteínu dochádza k veľmi rýchlemu 
zníženiu biologickej aktivity zápalu 
a tak zlepšeniu klinického stavu 
pacienta. Bohužiaľ však 20-30% 
pacientov na túto liečbu neodpovedá, 
stráca odpoveď alebo ju netoleruje.  

Od predstavenia tejto molekuly 
uplynulo v súčasnosti už takmer 20 
rokov. K dispozícii sú za toto obdobie aj 
ďalšie molekuly blokujúce imunitné 
pochody a účinne potláčajúce aktivitu 
ochorenia. Aké sú teda nové možnosti 
liečby IBD?  

Vzhľadom na imunogenicitu liečby 
infliximabom bolo realizovaných 
viacero štúdii skúmajúcich možnosti 
potlačenia tvorby protilátok proti 
liečivu. Z výsledkov vyplýva, že 
kombinácia infliximabu s imuno-
modulačným liečivom azatioprin pokiaľ 
táto nie je kontraindikovaná zvyšuje 
jeho mieru účinnosti. Takáto liečba 
dokáže dlhodobo udržať bezpríznakové 
obdobie až u 57% IBD pacientov.  

Napriek takejto úprave liečby 
u určitého percenta pacientov táto 
liečba zlyhá. Ďalšou možnosťou 
ovplyvnenia efektu liečby infliximabom 
je úprava dávkovania na základe 
hladiny liečiva a hladiny protilátok 
proti liečivu stanovených z krvi 
pacienta. Pokiaľ takáto úprava nevedie 
k dosiahnutiu odpovede na liečbu je 
nutné zvážiť zmenu liečby. K dispozícii 
máme biologickú terapiu novými 
molekulami ako sú vedolizumab  
a ustekinumab. Vedolizumab, je liečivo 
ktoré má dobrú účinnosť a výborný
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bezpečnostný profil najmä u pacientov 
s ulceróznou kolitídou. Ustekinumab je 
protilátka, ktorá dosahuje dobré 
výsledky a vysokú bezpečnosť prevažne 
u pacientov s Crohnovou chorobou. 
S narastajúcimi teoretickými a prakti-
ckými skúsenosťami s biologickou 
terapiou u pacientov s Crohnovou 
chorobou a ulceróznou kolitídou je 
možné u väčšiny pacientov významne 

ovplyvniť kvalitu života dlhodobým 
potlačením aktivity ochorenia natoľko, 
že sú schopní návratu do bežného 
života. Stratégia liečby biologikami 
však patrí do rúk erudovaných lekárov 
a mala by byť založená na 
individuálnom posúdení stavu 
a dispozícii daného pacienta s tzv. 
prístupom „liečby šitej na mieru“. 

  
 
 
 
  Domáca parenterálna výživa – 
keď enterálna výživa nesta čí 

MUDr. Laura Gombošová, PhD 
I.interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice 
Centrum pre domácu parenterálnu 
výživu 
laura.gombosova@unlp.sk 
 
„Nežijeme preto aby sme jedli, jeme 
preto, aby sme žili“. V dobe 
nanotechnológií nesmie pacient trpieť 
hladom a byť živený len slanou vodou.  
Nešpecifické črevné zápaly (IBD, 
inflammatory bowel disease) môžu viesť 
k rozvoju malnutrície (podvýžive). 
Častejšie sa vyskytuje u pacientov 
s Crohnovou chorobou pri postihnutíi 
väčšej časti tenkého čreva, menej často 
u pacientov s ulceróznou kolitídou. 
Pacienti s ulceróznou kolitídou sa 
dostanú do malnutrície, ak je choroba 
chronicky aktívna, sliznica sa nehojí, 
pacient nereaguje na liečbu. Súčasťou 
komplexnej liečby IBD je imunosupresia, 
antibiotiká, biologiká, chirurgia, a v ne-
poslednom rade živenie a pohyb. Cieľom 
liečby IBD je dobrá kvalita života  

 
 
 
s možnosťou štúdia, práce, podania 
kvalitného výkonu a založenia rodiny. 
Liečba a úprava malnutrície je 
nevyhnutnou podmienkou liečby IBD 
a jej efektivity. Malnutričný pacient 
v relapse oveľa horšie reaguje na liečbu, 
ako eunutričný (normálne živený). 
Malnutričné pacientky vo fertilnom veku 
naviac nemôžu otehnotnieť, alebo im 
hrozí potrat, či predčasný pôrod. Kedy je 
pacient malnutričný?  
Diagnostika malnutrície: BMI pod 19, 
hmotnostný úbytok 5% za mesiac, alebo 
10% za pol roka, znížený príjem jedla o 
tretinu z plnej dávky, obvod 
nedominantného ramena pod 26 cm u 
muža, pod 24 cm u ženy. Klinické 
prejavy malnutrície sú: úbytok svalstva, 
hypotrofia, opuchy dolných končatín,                             
úbytok podkožného a orgánového tuku, 
celková slabosť, únava, nevýkonnosť,                             
ponámahová slabosť, náchylnosť na 
infekcie. Laboratórne prejavy 
malnutrície: nízke hladiny albumínu, 
prealbumínu, bielkovín, lymfocytov, urey 
a kreatinínu. 
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Príčiny malnutrície u pacientov s IBD sú:  
znížený príjem potravy počas relapsu a 
chronickej aktivity 
poruchy pasáže pri stenózach tenkého či 
hrubého čreva 
zvýšené nutričné požiadavky (akútny 
zápal, ťažká CD, UC, s komplikáciami) 
zvýšené straty proteínov – početné 
ulcerácie TČ, HČ, pankolitída 
poruchy trávenia a vstrebávania – 
rozsiahle poškodenie tenkého čreva 
(zápal, vredy, fistuly, stenózy, resekcie). 
Pri malnutrícii je sval dôležitou 
zásobárňou aminokyselín (a následne 
bielkovín) pre metabolické pochody 
organizmu, na reparaáciu poškodených 
tkanív, na zvládnutie zápalu, či infekcie. 
Preto pri malnutrícii dochádza k úbytku 
svalstva (hypotrofia až atrofia svalstva, 
alebo sarkopénia). Svaly predstavujú 
75% telesnej hmoty. Počas ich úbytku sa 
u pacienta rozvíja celková slabosť, 
nevýkonnosť, postupná neschopnosť 
chôdze, imobilizácia. Pri ťažkej 
malnutrícii (úbytok 30-40% svalstva) sa 
významne oslabí činnosť dýchacieho 
svalstva a malnutričný pacient zomiera 
na zápal pľúc. K hypotrofii a atrofii 
svalstva veľkou mierou prispieva aj 
imobilizácia.  
Aby sval fungoval, budoval sa 
a udržiaval, potrebuje pohyb. Bez 
pohybu sa aminokyseliny a bielkoviny 
nezabudujú do svalu. Ak je pacient s IBD 

malnutričný a v katabolizme, hojenie 
čreva je veľmi sťažené až nemožné. Na 
druhej strane choré črevo podporuje 
rozvoj malnutrície. Preto musí byť 
malnutričný pacient s IBD intenzívne 
liečený aj nutrične. Ak nestačí perorálny 
príjem podporený enterálnou výživou 
(nutričné drinky predpisované na 
recept), lekár indikuje u pacienta 
domácu parenterálnu výživu (DPV) – 
dlhodobé živenie do žily, realizované 
doma. DPV je indikovaná pri zlyhani 
tenkého čreva ako orgánu. Zlyhanie 
tenkého čreva je definované ako stav, 
kedy črevo nie je schopné zabezpečiť 
metabolickú a vodnú rovnováhu 
bohatou stravou ani enterálnou výživou. 
Pacienti s DPV sú manažovaní v centrách 
pre DPV, kde sú aj nutričné ambulancie 
s konzultačnými službami pre ostat-ných 
gastroenterológov, či iných špecialistov. 
Centrá pre DPV: Košice, Martin, Banská 
Bystrica, Bratislava 2x, Rimavská 
Sobota, Revúca. Celý proces zaradenia 
pacienta na DPV pozostáva 
z nasledovných krokov: Diagnostika 
zlyhania čreva a indikácia DPV, 
sprístupnenie žily (zavedenie 
dlhodobého Hickmann katétra), 
edukácia pacienta a príbuzných 
v nemocnici, odoslanie protokolu do 
poisťovne na schválenie revíznym 
lekárom, po schválení poisťovňou 
predpis vakov a zdravotných pomôcok.  
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Výuka pacienta a príbuzných 
v nemocnici: manipulácia s vakom 
a príslušenstvom, otvorenie vaku all in 
one, napojenie infúznej súpravy, 
primiešanie vitamínov a stopových 
prvkov, preplachy katétra, napojenie 
súpravy na žilový katéter. Nevyhnutné je 
sterilné zaobchádzanie s pomôckami. 
Hickmannov katéter je možné ponechať 
v žile dlhodobo, niekoľko rokov. Je 
tunelizovaný a chránený pred priamou 

infekciou. Za účelom prevencie 
katétrovej infekcie a sepsy si hp pacient 
mimo tečenia vakov vypĺňa 2% 
taurolidínovou kyselinou. DPV je možné 
podávať aj u tehotných žien, ktoré majú 
poškodené tenké črevo a bez tejto výživy 
nie sú schopné donosiť dieťa. DPV je 
počas tehotenstva bezpečná, neohrozuje 
 matku ani plod. Aj po pôrode môže 
matka užívať DPV a zároveň dojčiť. 

 
Záver: DPV je súčasťou liečby ťažkých foriem 
IBD. DPV upravuje nutričný stav, významne 
zlepší efektivitu ostatnej IBD liečby a hojenie 
čreva. Zlepší kvalitu života, hybnosť, 
výkonnosť, silu, imunitu. Úprava nutričného 
stavu umožní graviditu, donosenie dieťaťa, 
pôrod a dojčenie.  
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Charakteristika IBD ochorení podľa Tradičnej čínskej 

medicíny. (Skrátený pohľad na ochorenia a ich diagnostiku). 
 
V.Štovčík, PhD., praktik TČM 
 
IBD ochorenia možno zaradiť ku 
autoimunitným ochoreniam, ktoré sa  pre-
javujú ako chronický zápal čriev, ktorý  
najčastejšie postihuje koncovú časť 
hrubého čreva. Crohnova choroba na 
rozdiel od ulceróznej kolitídy sa môže 
vyskytnúť hocikde v rámci tráviaceho traktu 
od pažeráka po konečník, s typickými 
striedaním miest so zápalom so zdravými 
časťami.   
Medzi príznaky, ktoré poukazujú na 
prítomnosť ochorenia sú: bolesti brucha 
a hnačky(neinfekčné), veľmi časté stolice 
s hlienom a krvou, únava, úbytok 
hmotnosti, nechutenstvo, kŕče v bruchu, 
anémie, horúčky, výrazné odvodnenie 
organizmu s rapídnym úbytkom tekutín 
a minerálov. Príznaky sprevádzané 
ochorenie sa z času na čas môžu 
opakovať, rovnako sa striedajú fázy remisie 
s relapsom  ochorenia.  
Príčiny, ktoré vyvolávajú a spúšťajú 
ochorenie nie sú dodnes presne známe,  
poznáme len niektoré rizikové faktory: 
fajčenie, hormonálna antikoncepcia, 
odstránenie krčných mandlí, stres a 
neadekvátna strava. Liečba podľa západnej 
medicíny spočíva v podávaní 
protizápalových liekov typu amino-
salicylátov (Sulfasalazine), kortikoidov 
(Prednison či Medrol) a imunosupresív 
(Azathiaprine či Cyclosporin), biologickej 
liečby, a v určitých ťažkých prípadoch 
chirurgické odstránenie postihnutej časti 
čreva.  
 
 
 

TČM a IBD ochorenia:  
Tradičná Čínská medicína tieto ochorenia 
radí medzi chronické hnačky s krvou a 
hlienmi s neustálymi zmenami v črevách. Za 
vznik týchto ochorení je podľa TČM 
zodpovedných  niekoľko disharmónii 
v organizme: 
 
1. Napadnutie organizmu škodlivinou 
z vonkajšieho prostredia - vlhko/horko 
SHI/RE alebo horký toxin RE DU, atakujúci 
slezinu (pankreas) PI, žaludok WEI a čreva 
CHANG. 
2. Nepravidelná strava, nadmerná 
konzumácia vyprážaných, tučných či 
korenistých jedál, alkohol, fajčenie- to 
všetko spotrebuváva a ničí energiu sleziny 
PI, žaludka WEI a čreva CHANG. Tieto 
toxické činitele vytvárajú vnútorné 
vlhko/horko SHI/RE a horký toxin RE DU 
v jednotlivých orgánoch. 
3. Emočné faktory - obavy, úzkosti, strach, 
starosti, hnev atď. – všetky tieto vnútorné 
činitele- jedovaté a zlé emócie atakujú tok 
energie Qi (či) pečene a spôsobujú jej 
stagnácie (GAN QI ZHI), čím následne 
dochádza k potláčaniu a spotrebovávaniu 
energie pankreasu PI, žaludka WEI a čreva 
CHANG. Stagnácie energie vedú potom ku 
vzniku ohňa RE a spolu s potlačovaním a 
ničením energie pankreasu a žaludku vzniká 
vlhko a oheň SHI/RE v organizme. 
4. Konštitučné vrodené oslabenie energie 
sleziny PI QI XU, žaludku WEI QI XU a 
obličiek SHEN QI XU. 
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Diagnostika podľa syptómov  
 
1. Vlhko/horko SHI RE + horký toxín RE 
DU 
Častými prejavmi a syptómy ochorenia 
sú silné hnačky s hlienom a krvou, 
veľmi časté stolice, krče v bruchu, 
tenezmy, bolesti brucha, pálenie 
v konečníku, anémie, horúčka, nevo-
ľnosť so zvracaním. Horký toxín RE 
DU, západná medicína priradzuje 
virulentnej bakterémii  
 
2. Stagnujúca Qi pečene GAN QI ZHI so 
slabou energiou Qi sleziny PI QI XU a    s 
vlhkom a horkom SHI/RE 
opakované hnačky s hlienom a krvou, 
časté a mäkké nutkavé stolice, pri 
strese (hnev, zlosť, starosti, obavy, 
úzkost, strach apod.), bolesti brucha, 
vystreľujúce do stehien (vnútorná 
strana), zmierňujúca sa po stolici alebo 
odpustení vetrov, často sa striedajú dni 
hnačiek a zápchy, časté sú tenezmy 
a napätie v brušnej dutine, prítomná 
je vnútorná  podrážděnosť na okolie. 

 
3. Nedostatok energie čchi sleziny 
s vlhkom a horkom PI QI XU + SHI RE 
opakované záchvaty hnačiek s hlienom 
a krvou, ktoré sa stiredajú so stolicou 
obsahujúcou nestrávené zvyšky 
potravy, nechutenstvo, únava, bledý 
vzhľad, viditeľný rapídny úbytok na 
váhe pacienta. 
 
4. Nedostatok energie čchi sleziny a 
obličiek PI/SHEN QI XU 
opakované záchvaty zápalov čriev, 
vodnatý hlien v stolici, tupé bolesti 
brucha, nechutenstvo, bolesti 
v bedrovej oblasti a kolien, studené 
končatiny, pocit chladu v spodnej 
oblasti chrbta a brucha, zhoršenie 
príznakov pozorovať u pacientov po 
tzv. studenom jedle (zmrzlina, studené 
nápoje, surová zelenina a surové ovoce 
apod.). 
 
 
 

 
Z pohľadu, čínskej medicíny sa IBD ochorenia, lieči rovnakým spôsobom.  
Na presnejšie určenie pôvodu a príčiny ochorenia sa pri diagnostických postupoch 
využíva aj diagnostika na základe celkového pozorovania pacienta.  
Príčin vzniku ochorenia môže byť tisíc a správnym posúdením a 
poskytnutím následnej podpornej liečby ochorenia, či už bylinnými zmesami, alebo  
liečivými hubami, prípadne masážami, akupresúrou (akupunktúrou), alebo 
meditáciou a cvičením ku indikovanej a predpísanej liečbe (biologickej liečbe alebo 
liečbe imunosupresívami a mesalazínom, kortikoidmi alebo inou) vašim lekárom, 
môže uľahčiť vám bojovať s ochorením, pomáhať zvládať lepšie predpísanú liečbu, 
vysporiadať sa z negatívnymi a sekundárnymi účinkami liečby a toxickými 
vlastnosťami liekov.  
 
Napr. Masáže a meditácia spolu so športovaním a cvičením (či už sa venujete jóge, Qi gongu, 
alebo iným aktivitám), vám určite tiež pomôžu vysporiadať sa so zlou náladou 
a myšlienkami, depresiami a preklenúť zlé a ťažké obdobie, upraviť niektoré disbalancie 

orgánov, meridiánov, bolesti chrbta a končatín, ale aj iné nerovnováhy vo vašom organizme.   
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Rýchly diagnostiký test ochorenia IBD  
a zápalov čriev pomocou IČ spektroskopie 
 
V roku 2017, nastal možno začiatok revolúcie 
v diagonostike ulceróznej kolitídy a IBD ochorení 
celkovo.  
Vedci z univerzity v Georgii (USA) oznámili  
koncom septembra tohoto roku, novinku, a to 
že pomocou   FT-IR spektroskopie je možné 
odsledovať a potvrdiť prítomnosť ulceróznej 
kolitídy. Tento úspech a rozvoj testu a dalších 
takýchto diagnostických metód budú 
v budúcnosti pre pacientov určitým zlepšením, 
nakoľko budú mať lekári aj alternatívu v podobe 
menej invazívnych metód, akým je 
kolonoskopia.  
Vedci využívali úplne zoslabenú reflaktančnú 
Fourierovú infra-červenú spektroskopiu na 
rozbor vzoriek od myší s kolitídiou a od zdravých 
myší. V krvnom sére vzoriek s kolitídou sa našlo 
niekoľko absorpčných píkov, ktoré môžu 
poukazovať na prítomnosť ochorenia. 
Práca autorov bola publikovaná len teraz 
nedávno v septembri 2017 v J. of Bioptonics a 
zdá sa, že tento nový diagnostický test bude 
dávať lekárom rýchlu možnosť a pomoc pri 
diagnostike- nás pacientov. 
Pri diagnostike sa lekári spoliehajú najmä na 
kolonoskopiu, ktorá dáva lekárom možnosť sa 
pozrieť do útrob čriev. IBD pacienti by mali by 
byť kolonoskopiou sledovaný aspoň každé 2-3 
roky. Aj u zdravých ľudí nad 50 rokov sa 
odporúča kontrola čriev každých 5 rokov 
a častejšie ak sa nájdu nejaké abnormality.  
Vačšina pacientov nemá rado kolonoskopiu, 
kvôli jej veľkému nepohodliu pri výkone, tým, že 
nemôžu jesť pred vyšetrením 24h, musia si 
vyčistiť črevo, aby ho lekár mohol prehliadnúť, 
pitím gebuzín-s medikamentami alebo veľmi 
slanej liečivej vody s vysokým obsahom 
magnézia,  a to s vysokou frekvenciou chodenia 
na WC.  
Zároveň, kolonoskopia je drahou diagnostickou 
metódou vyžadujúca niekedy aj podávanie 
sedatív pacientom, prítomnosť početnejšieho 
personálu, počas výkonu môže dôjsť aj ku 
komplikáciám. Metóda je zatiaľ však jedinou 

metódou, ktorá dokáže povedať, či pacient má 
alebo nemá kolitídu a je jediný spôsob ako to 
potvrdiť: nájsť ulcerácie, polypy, tumory 
a zápaly, či skryté krvácanie. 
Preto je potrebné stále vyvíjať nové menej 
invazívne, jednoduchšie a lacnejšie techniky pre 
rýchlejšiu diagnostiku IBD ochorení 
a prítomnosti iných zápalov ( ako bolo 
preukázanie spojitosti  IBD s kalprotektínom 
v roku 1992 a v roku 2000 určenie jeho 
koncentrácií v mg/ml  v sére človeka). 
Test a metodika ATR-IR, ktorý sa teraz vyvíja, 
podľa najnovších informácii a zistení, určite 
pomôže v blízkej budúcnosti lekárom ako 
odrazový mostík pri podozrení na prítomnosť 
IBD ochorenia, ako rýchlu prvotnú diagnostiku 
s následným manažovaním ďalších 
diagnostických postupov alebo nasadenie 
prípadnej liečby. Vedci sa chcú aj zamerať na 
nájdenie skupín, pomocou ktorých by sa dala 
odlíšiť UC od MC.  
  
Vedci upozorňujú, že takéto formy testov, nikdy 
nebudú náhradou za kolonoskopické vyšetrenie.  
 
V budúcnosti každé biochemické laboratórium 
potom bude vedieť rýchlo otestovať pacientov 
pred tým ako lekár vôbec pristúpi ku 
kolonskopii. Zároveň v budúcnosti z rozvojom 
techniky sa určite budú zlepšovať a nachádzať 
faktory pre testy aj pre iné ochorenia napríklad 
rakoviny.  
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Nutraceutiká vo výžive IBD pacientov 

Konvenčná liečba IBD ochorení v súčasnosti 
zahŕňa využívanie kombinácií rôznych liečiv 
(napr. aminosalicylátov, azathioprinu, 
kortikosteroidov, monoklonálnych protilá-
tok k špecifickým prozápalovým cytokínom, 
adhéznych molekúl, indukciou proti-
zápalových cytokínov spolu s aktiváciou T-
lymfocytov, anti-tumor necrosis factor 
(TNF)-α protilátkok), alebo podstúpenie 
chirurgických zákrokov. Hoci, liečba je vo 
väčšine prípadov úspešná, tieto liečivá majú 
výrazné vedľajšie účinky, ktoré dlhodobým 
používaním, ktoré pacienti s IBD musia brat 
k navodeniu a udržaniu dlhodobej remisie, 
znižujú odolnosť organizmu k infekciám 
a zvyšuje sa aj riziko vzniku rakoviny.  
Zároveň je stále väčšia potreba vyvíjať nové 
terapeutické postupy, menej škodlivé a 
účinnejšie lieky, čo predstavuje veľkú 
finančnú a ekologickú záťaž, nakoľko v 
poslednom období bol zaznamenaný veľký 
nárast v počte novo diagnostikovaných 
pacientov s IBD.  
Všetky tieto aspekty liečby, núti lekárov 
vynakladať úsilie pri pochopení potrieb 
a očakávaní pacientov, a zároveň úspešne 
manažovať ochorenie tak aby bolo 
dlhodobo v remisii.   
Pri manžovaní priebehu ochorenia určite 
lekár aj pacient by mal mať na výber aj 
z alternatívnych produktov.  
Medzi takéto látky možno určite zaradiť 
nutraceutiká (akýkoľvek produkt, ktorý je 
prírodného pôvodu a má určitý vplyv na 
zdravie); napríklad: výživové doplnky, 
vitamíny, minarály, bylinné preparáty, 
esenciálne oleje, probiotiká... A na pár z 
nich sa pozrieme. 
 
 

IBD ochorenia: Chronová choroba (CD) a 
ulcerózna kolitída (UC), sú idiopatické, chronické 
ochorenia s častými zápalmi čriev. Ich pôvod 
a etiológia nie je nám dodnes známa. 
Domnievame sa, že za vznikom ochorenia sú 
rôzne enviromentálne a vnútorné činitele, ktoré 
keď spoločne interagujú v tele človeka, môžu 
vyvolať vznik IBD ochorenia.  Medzi takéto 
faktory môžeme zaradiť genetické predispozície, 
zvýšenú vnívamosť k enviromentálnym 
a externým činiteľom, infekčné ochorenia a aj 
zlé stravovacie návyky, fajčenie. V posledných 
rokoch sa k týmto faktorom pridali podľa 
nových poznatkov aj oxidatívny stres, chyby v 
regulácii imunitného systému a jeho chyby 
v imunitných odpovediach, zmeny v črevnej 
mikroflóre, defekty mukóznej bariery-zvýšenie 
jej priepustnosti. Všetky tieto faktory jednotlivo 
alebo spoločne, môžu viesť pri dlhodobom 
pôsobení ku chronickým zápalom mukóznych 
tkanív.  
 

Viacero štúdii potvrdilo ich pozitívne účinky 
ako doplnok ku konvenčnej liečbe, pri 
regulácii biologických procesov: bunkovej 
ochrane voči oxidačnému stresu, 
proliferácii buniek, expresii génov, 
zvyšovaní integrity buniek mukóznych 
tkanív, pri kontrole biochemických reakcií a 
imunitnej odpovede a ďalších iných 
pozitívnych účinkov na ľudský organizmus.  
 
Nutraceutiká možno rozdeliť do 3 skupín: 
(1) látky s určenou funkciou-vitamíny, minerály, 
aminokyseliny, mastné kyseliny, bioaktívne 
peptidy  
(2) bylinky a produkty z rastlín, extrakty a 
esenciálne oleje z rastlín 
(3) deriváty látok z iných zdrojov: pyruvát, 
steroidy, hormóny  

 
 Všetky tieto látky majú svoju špecifickú 
funkciu a plnia rôzne úlohy v organizme.  



   ODBORNÉ   TÉMY                            2017                          

50  

 

 
 
V posledných rokoch bol zaznamenaný 
nárast záujmu o alternatívnu medicinu a 
prírodne produkty, u boli potvrdené 
pozitívne účinky na zdravie a pri liečbe IBD 
ochorení, o doplnky, ktoré zmierňujú 
prejavy ochorenia a črevných zápalov, a to 
najmä o rastlinné produkty.  

 
Rastliny obsahujú nespočetné množstvo 
látok napr. polyfenoly a antioxidanty: 
vychytávajúce z prostredia voľné radikály, 
pozitívne vplývajú  na stimuláciu imunitnej 
odpovede organizmu k zápalom (potláčajú 
zápaly v črevách), pri regulácii homeostázy 
črevnej flóry a pri aktivácii T-buniek čriev1.  
Napríklad kurkumín a zelený čaj (najmä 
matcha) sú veľmi efektívnymi pri znižovaní 
aktivity IBD ochorenia a symptómov IBD.  
 Kurkumín z rastliny Curcuma longa reguluje 
vznik zápalov potláčaním aktivity NF- κB 
nukleárneho faktora, aktivovaných B- 
lymfocytov s inhibíciou faktorov TNF-α, IL-
12 a IL-2, moduláciou imunitnej odpovedi 
Kurkumín je preto vhodným doplnkom v 
strave pri liečbe IBD ochorení (podporuje 
dlhodobú remisiu). Protizápalový účinok 
kurkumínu pri UC je v inhibícii TLR4/NF-κB a 
expresie IL-27 2. 
Matcha čaj obsahuje nespočetné množstvo 
prospešných látok pre telo, o matchi a jej 
účinkoch sme už písali v predošlých 
bulletínoch. 
 
 
 

 Antokyaníny (flavonoidy) nachádzajúce sa v 
ovocí a kvetoch (modrých, fialových a 
červených) majú výrazné antioxidačné 
účinky, majú vplyv na expresiu génov a 
regulácii kaskády procesov vedúcich k 
vzniku zápalov- reguláciou aktivity 
signálnych molekúl. U pacientov z UC 
užívaním antokyanínov bolo pozorované 
zníženie aktivity ochorenia (potvrdené 
histologicky a endoskopicky)3.  
Boswellia serrata je známa pre jej účinky v 
reštruktualizácii a opravách intestiálnej 
epiteliálnej bariéry, po oxidačnom strese a 
zápaloch4.  
 Aloe vera využívali rôzne kultúry pre jeho 
liečivé účinky. Flavonoidy, ktoré sa v 
rastlinke nachádzajú vplývajú pozitívne na 
liečbu IBD vďaka proti- zápalovým účinkom 
a schopnosti modulovať imunitný systém47. 
Gel znižuje množstvo prozápalových 
cytokínov IFN-γ a TNF-α a zvyšuje hladinu 
IL-10 cytokínu3.  
Hesperidín z citrusových plodov znižuje 
aktivitu myeloperoxidázy (MPO) a 
produkciu tumor nekrotizujúceho faktora 
(TNF)-α.  
 

 
 
obrázok 2: interakcie medzi prírodnýmí látkami 
a zápalovými procesmi. 
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Éterické oleje sú tekuté látky, ktoré 
dodávajú rastlinám typickú vôňu, ktoré sa 
používajú vnútorne alebo vonkajšie, majúce 
rôzne účinky. Napríklad Olej z pistácií, 
pôsobí imunomodulačne na periferiálne 
mono- nukleárne bunky, inhibuje TNF-α a 
stimuluje aktivitu faktora inhibujúceho 
migráciu makrofágov (MIF) a chemotaxiu 
monocytov/ makrofágov5.  
Alkaloidy sú dusíkaté organické látky, ktoré 
väčšinou chránia rastlinu pred škodcami, a v 
ľudskom tele pôsobia väčšinou na nervový 
systém-a to priamo na jeho mediatory, buď 
stimulačne alebo tlmivo. 
Horčičiny sú látky, ktoré majú výraznú 
horkú chuť, možno ich nájsť v šalvii, horci, 
paline. Tieto látky celkovo podporujú 
trávenie, tvorbu slín, tráviacích štiav.  
Triesloviny pôsobia protizápalovo a majú 
výrazne ATB účinky. Napríklad Svetlík 

lekársky lokálne zmierňuje 
zápaly v žalúdku zmierňuje 
kyslosť, zabraňuje tvorbu 
vredov, posilňuje tráviací 
systém. Triesloviny pôsobia 
proti problémom so srdcom 

a krvným obehom, pohybovým aparátom, 
alebo starnutiu. 
 Saponíny majú výrazné protizapalové a 
antibiotické účinky, rozpúšťajú hlieny a 
výrazne podporujú trávenie, redukujú rast 
baktérií redukujúcich sulfáty (baktérie 
tvoriace H2S, ktorý poškodzuje výstelky 
čriev a mukózneho tkaniva, ktoré vedú k 
patologickým zmenám a k vzniku rakoviny).  
Čaj z Gynostemma pentaphyllum (GpS) 
alebo Jiaogulan: napríklad má preventívny 
účinok, reguluje tvorbu protizápolvého 
cytokínu IL-4, znižuje tvorbu pro-zápalových   
cytokínov TNF-β, IL-1β and IL-18. Rovnako, 
GpS rapídne stimuluje  produkciu M2 a 
zároveň znižuje tvorbu M1 makrofágov a 
výrazne znižuje tvorbu pro-onkogénneho   
β-cateninu. 

  
Napríklad sladké drievko (koreň)-obsahuje  
glabridín ( izoflavonoid) ktorý má výrazné 
ATB a protizápalové účinky. Glabridin 
znižuje produkciu ICAM-1, NO a NO 
syntetázy v makrofágoch. Konzumáciou 10 
až 50 mg/kg/deň počas 7 dní dochádza k 
zastaveniu úbytkov na váhe pacienta a 
dochádza až k úprave histologických 
nálezov do normy, znižuje sa aktivita 
črevnej MPO a produkcia zápalových 
mediátorov6. 
Extrakt z právenky latnatej (kotvičník) sa 
tiež používa k liečbe zápalov a 
autoimunitných ochorení. Extrakt výrazne 
redukuje aktivitu NF-κB a znižuje sekréciu 
pro-zápalových cytokínov TNF-α a IL-6 (u 
pacientov z IBD pri dlhodobom používaní sa 
znížilo krvácanie z konečníka. 
Slizové látky z rastlín vytvárajú v tele 
ochranné vrstvy tkanív vv tráviacom 
systéme,  
Napríklad Také Psylium indické má tiež 
protizápalové účinky.Dlhodobé užívanie 
znižuje produkciu faktora (TNF-α) a znižuje 
aktivitu nitric oxide syntetázy (NOS) v 
hrubom čreve, ale zároveň zvyšuje hladinu 
butyrátu v črevnom prostredí.  
Glykozidy sú látky, ktoré tiež ovplyvňujú 
naše zdravie (najmä srdce a krvný obeh), a 
majú aj vplyv na IBD ocherenie. Napríklad 
glykozidy z Folium syringae majú výrazný 
hepatocytárny účinok, znižujú tvorbu pro-
zápových cytokínov a faktorov akými sú 
TNF-α, IL-8, COX-2 and TGF-β1, NF-κBp65, 
IL-6 a myeoliperoxidázy v mukóznych 
tkanivách čriev. Znižujú hladiny NO v 
bunkách a tým, majú preventívny účinok na 
oxidačný stres a poškodenie tkanív.  
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Probiotiká, a prebiotiká sú tiež veľkou 
skupinou látok, ktoré sa využívajú pri liečbe 
IBD ochorení, a ktoré majú výrazný vplyv na 
zdravie. Gastrointestinálny trakt človeka 
absahuje asi 1014 baktérií (najmä v hrubom 
čreve), ktoré napomáhajú tráveniu potravy 
a odpadových produktov metabolizmu. 
Uvažuje sa, že za vznik IBD ochorenia má 
vplyv aj zloženie mikroflóry v črevách. 
Normálna mikroflóra je ako bariera voči 
iným patogénom a narušenie jej rovnováhy 
môže byť príčinou vzniku zápalov v 
črevách7.  Preto pri liečbe IBD je vhodné 
modifikovať zloženie črevnej mikroflóry 
probiotikami: napr. Escherichia coli (E. coli) 
Nissle 1917, S. boulardii, L. casei, L. 
rhamnosus, Bifidobacterium  

 
Bolo potvrdené, že VSL#3 zastavuje 
krvácanie z rekta a znižuje vznik relapsu 
ochorenia9. Prebiotiká interagujú s 
epiteliálnymi bunkami a bunkami imu-
nitného systemu v mukóznych tkanivách 
čriev, naprávajú ich bariéru a funkciu a mo-
dulujú imunitnú odpoveď v črevách10. 
Terapeutický účinok prebiotík u IBD 
pacientov je v tom, že prebiotiká stimulujú 
rast a metabolizmus prospešných 
komenziálnych baktérií.  

 

Obrázok: faktrory ovpylvňujúce vznik IBD a problémy sprevádzajúce ochorenie

 
 
Napríklad užívaním S. boulardii sa navodila 
u pacientov s CD dlhodobá remisia8, a 
rovnako bol potvredný pozitívny vplyv aj pri 
E. coli Nissle  a VSL#3, (probiotikum zložené 
z viacerých bakteriálnych kmeňov: B. breve, 
B. longum, B. infantis, L. acidophilus, L. 
plantarum, L. paracasei, L. bulgaricus, and 
S. thermophiles).  

Obrázok z Redox biology, 2015, Vol. 6: Antioxidant 
therapy for treatment of inflammatory bowel disease: 
Does it work? Fabiana AndréaMouraab et al. 
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Lipidy a mastné kyseliny (MK) sú výbornými 
látkami, ktorými možno ovplyvniť imunitnú 
odpoveď v črevách. Veľmi zaujímavou MK 
je n-3 PUFAs, eikosapentaenová kyselina 
(EPA) a docosahexaenoidová kyselina 
(DHA), ktoré sú súčasťou rybieho oleja. n-3 
PUFA pôsobí ako kompetetívny substrát, 
ktorý znižuje tvorbu eikosanoidov, zároveň 
znižuje chemotaxiu leukocytov a znižuje 
tvorbu všetkých pro-zápalových 
cytokínov11.  

 
Zdroje omega mastných kyelín 

 
Dlhodobé úživanie rybieho oleja IBD 
pacientmi vyusťuje do inkorporácie n-3 
PUFA do tkanív čriev a modifikácii 
zápalových mediátorov, spolu so syntézou, 
prostaglandinov a tromboxánov12. 
Hoci výsledky niekoľkých štúdií poukazujú 
na to, že aj dlhodobé užívanie 3-omega MK, 
nechráni pred relapsom ochorenia u 
pacientov s CD 13, no veľmi dôležitou 
vlastnosťou MK je to že napomáhajú 
rozpúšťaniu vitamínov  A, D, E, a K, ktoré sú 

v strave IBD pacientov veľmi dôležitími 
komponentami.  
Napríklad vitamin D pomáha pri tvorbe 
tkanív, integrity tkanív, pre expresiu 
adhéznych proteínov a integrity epitelial-
nych buniek, a tiež inhibuje produkciu pro-
zápalových cytokínov13.  
Vitamin K je tiež dôležitým vitamínom, 
ktorý sa zúčastňuje na znižovaní aktivity IBD 
ochorenia a má ochrannú funkciu na kosti. ( 
IBD pacienti s nedostakom vitaminu K majú 
zníženú minerálnu hustotu kostí14). 

 
Peptidy a aminokyseliny (AK) sú veľmi 
dôležitou súčasťou stravy. V našom 
organizme sa podieľajú na podpore 
viacerích funkcií a správneho fungovania 
imunitného systemu v črevách a a majú 
veľký vplyv na celkový fyzický stav 
organizmu; znižujú vznik zápalov, oxidatívny 
stress, apoptózu kolonocytov a črevných 
buniek. Ako podporné stavebné prvky majú 
vplyv na svaly, kosti, šľachy….  
Najlepšími z nich sú bioaktívne peptidy, 
ktoré môžeme nájsť vo vajíčkach, rybách, 
mäse, riasach, sóji atď. 
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Nové poznatky poukazujú na potenciálne 
využitie biopeptidov a peptidov s krátkym 
reťazcom v strave IBD pacientov (potvrdila 
sa súvislosť so znížením aktivity ochorenia 
alebo zmiernením príznakov IBD).  
Veľká pozornosť sa upriamuje na AK: 
cysteín, tryptofán, glutamín, ktoré, zdá sa, 
majú výrazný vplyv na reguláciu IBD 
ochorenia 15. 
Nové trendy v manažmente IBD ochorení 
musia byť v súlade s čakávaniami pacientov, 
a najmä s dôrazom na bezpečnosť, a 
nezávadnosť nových liečiv a výživových 
doplnkov, tak aby pacienti mali čo najväčší 
zdravotný benefit a mohli si svoje výživové 
doplnky aj sami manažovať.  
Nakoľko v súčasnosti, každým dňom stúpajú 
náklady na liečbu. Využitie takýchto 
doplnkov môže predstavovať niekedy 
zníženie finančnej záťaže nielen v systéme 
zdravotníctva ale aj pre pacienta. Veľa 
pacientov s IBD sa týmto doplnkom vyhýba, 
alebo ich nechcú vyžívať ako doplnok 
stravy, nakoľko ich to nezaujíma alebo 
nemajú dostatok informácií o ich 
vlastnostiach, účinkoch na organizmus a 
rovnako temer každý z nás nemá prístup k 
novým klinickým štúdiám. Väčšou osvetou v 
tejto oblasti môžme upriamiť pozornosť aj 
na túto možnosť manažmentu ochorenia, 
pretože predchádzanie vzniku zápalov a 
relapsu ochorenia pomocou stravy, malo by 
byť v súčasnosti nielen doplňujúcim a 
alternatívnym spôsobom liečby IBD 
ochorení. 
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V roku 2017 náš SCC pod záštitou novej 
predsedníčky rozbehol novú kampaň IBD 
a Slovensko, ktorej cieľom je dostať do 
povedomia širokej verjnosti a aj osvetu medzi 
nami pacientami s IBD, aby sme sa nebáli 
hovoriť o svojom ochorení a že nie sme sami 
s vlastnými problémami,  
 
Prinášame vám príbehy našich členov SCC, ktorí 
sa kampani zúčastnili...  

 
Príbeh Lenky,  
 
,,Umenie žiť, je vedieť ako vychutnávať malé 
radosti a uniesť ťažké bremená" 
 
...ani neviem ako mám začať.  Asi skúsim 
začať miestom, ktoré ovplyvnilo celý môj 
život a myslím, že do istej miery podmienilo 
aj moje ochorenie. 
Nevyrástla som uprostred šťastnej rodiny s 
mamou a otcom, od mojich štyroch rokov 
som detstvo prežila v detskom domove. 
Vždy som bola tiché, utiahnuté a bojazlivé 
dieťa, kde ma dali, tam som bola.  
Na druhej strane som patrila k tým, čo boli 
usilovní, niekto by možno povedal 
ambiciózni, ale ja som si len tichúčko 
kráčala za svojím cieľom.  
Snívala som s otvorenými očami o lepšom 
svete, túžba po lepšom živote ma hnala 
vždy dopredu a tak som sa snažila. Chcela 
som dobré známky, lebo to bola cesta za 
vzdelaním a dosahovala som v škole dobré 
výsledky.  
Tety mi do hlavy vštepovali, že vzdelanie je 
dôležité, keď sa chcem mať v živote lepšie, 
ako moji biologickí rodičia. Musím byť 
dobrá žiačka, aby som v živote niečo 
dosiahla, to bola moja motivácia. A tak ma 
ako dobrú žiačku prijali na Strednú 
zdravotnícku školu a ani som nevedela ako 
a mala som odmaturované.  
Nebolo to celkom jednoduché, ale čas letel 
tak rýchlo a zrazu sme mali rok 2006.  

Po maturite, cez prázdniny sme išli s 
detským domovom na dovolenku do 
Chorvátska. Pre mňa to bola odmena za 
môj malý veľký úspech.  
Čerstvo odmaturovaná a ešte čerstvejšie 
prijatá na vysokú školu som túžila po relaxe, 
oddychu. 
 Potrebovala som na slniečku dobiť baterky 
a v mori zmyť zo seba stres z posledných 
týždňov. Namiesto toho sa začalo moje 
osobné peklo.  
Na dovolenke sa prihlásil o slovo 
Crohn,ktorý sa prejavil v plnej parade. 
Pripisovala som to zmene prostredia aj 
dovolenkovému jedálničku, v domnení, že 
po návrate domov bude zase všetko v 
poriadku. Z dovolenky som nemala nič, celý 
čas mi bolo pod psa, no napriek tomu som 
po návrate domov prijala brigádu v letnom 
tábore, ako zdravotná sestra. Bola to pre 
mňa prvá pracovná príležitosť, konečne 
malo moje vzdelanie priniesť prvé ovocie, 
malo to byť krásne a pohodové leto. 
Bohužiaľ nebolo, v tábore sa môj zdravotný 
stav stále zhoršoval, doslova som bola 
vykakaná z podoby, za dva mesiace v 
tábore som zhodila 10kíl a moje okolie ma 
vnímalo ako anorektičku. Prečo som sa 
nevrátila už z tábora uprostred leta a prečo 
som nešla k lekárovi? Jednoducho som si 
nemohla dovoliť luxus neuspieť, alebo 
zlyhať hneď na začiatku, hneď v prvej práci.  
Nastúpila som do prvého ročníka na vysokú 
školu, čakala na mňa univerzita a bohémsky 
vysokoškolský život. Neskutočne som sa 
tešila na tú slobodu. Moje predstavy o 
užívaní si študentského života sa zrútili ako 
domček z karát. Kým spolužiačky 
pretancovali noci na študentských 
diskotékach ja som prebdela celé noci na 
záchode. Chvalabohu, že aj baby mali za 
sebou prebdené noci a pred sebou skúšky, 
rovnako ako ja. Tak nejak ma to napĺňalo 
nádejou, že nebudem celkom najhoršia. A 
spustil sa kolotoč, lekári, hospitalizácie, 
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stres zo skúšok, obavy z vylúčenia a z 
budúcnosti bez vzdelania.  
Moje útrapy sa zhoršovali, cestou do školy 
som poznala všetky wecká od Kubína až po 
Trnavu.  
Cestovať v tomto stave bol fakt neskutočný 
zážitok, ale mala som nevídané geografické 
poznatky. Pred cestou som preventívne nič 
nejedla, mala som strach, že raz to wecko 
nestihnem.  
Všade som dorazila vysilená, unavená s 
nervami v koncoch, ale dorazila som. 
Koncentrovať sa na prednášky, učiť sa na 
skúšky bolo takmer nemožné, len som zo 
zotrvačnosti ticho kráčala za mojím cieľom, 
lebo som nemala na výber.  
Po dvoch rokoch môjho trápenia mi 
schválili prvú biologickú liečbu. Aj ja som 
mala v živote kúsok šťastia len pre mňa, 
môj život začal byť rozprávkový. 
Mala som späť svoju váhu, konečne som 
bola normálna, bez obmedzení. Školu sa mi 
podarilo dokončiť, mám bakalárske 
vzdelanie, som zdravotná sestra, po 
štátniciach to vážne znelo dokonale krásne. 
Hneď po skončení výšky som si našla prácu 
v nemocnici, na oddelení anesteziológie a 
resuscitačnej medicíny. Mala som viac 
nadšenia, ako skúseností, ale pracovala 
som, môj lepší život bol na dosah. 
V roku 2015 som biologickú liečbu rozhodla 
ukončiť, kvôli jej vedľajším účinkom. 
Po tele sa mi robili hnisavé vredy a v 
konečníku som mala stenózy a obstipácie, a 
Crohn začal znovu naberať na sile.  
Rozhodla som sa ze to vezmem do 
vlastnych ruk a metódou pukusu a omylu 
som vyskúšala alternatîvnu medicínu od 
ajurvédy cez akupunktúru, ľudové 
liečiteľstvo, bylinky až po najrôznejšie diéty 
v duchu hesla, čo ťa nezabije to ťa posilní. A 
bola som skutočne odhodlaná, keď mi moje 
odhodlanie a entuziasmus pomohli v škole 
ku vzdelaniu, tak prečo by to nemalo 
fungovať aj pri Crohnovi.  

Ako sa topiaci aj žiletky chytí, ja som sa 
chytala všetky tisícky rokov staré múdrosti. 
Niet divu, že nepomohlisi na civilizačné 
ochorenie novej doby. 

 
A tak neoblomne som verila, že mi to 
pomôže a zrazu som bola kosť a koža. 
Nádej umiera posledná, tak som si hovorila, 
že som len moderne ultraštíhla. Sem tam sa 
prihlásili nejaké tie bolesti, kŕče a zo sem 
tam bol zrazu chlieb môj každodenný. Noci 
presedené na wecku vlastne prechodené na 
wecko, lebo raz to už musí byť posledný 
raz, boli späť. 
20x za noc som potrebovala toaletu, 
spotené pyžamá som mohla žmýkať ale 
zúfalo som sa upínala na hocičo iné ako 
riešenie modernej medicíny. 
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Bála som sa o prácu, v tom čase som už 
pracovala ako opatrovateľka v zahraničí, a 
tak som išla na doraz nojich síl.  
Veľakrát som siahla až na ich samotné dno, 
bolo hlboké ako Mariánska priekopa, ale 
vždy tam bolo ešte dosť, aby som znovu 
vstala, robila svoju prácu ďalej, veď som 
bola zodpovedná za život svojich pacientov 
a dôsledne som dodržiavala všetky liečebné 
postupy, verila som, že keď budem 
usilovná, pracovitá a zodpovedná, tak si ma 
tam nechajú, len som pozabudla, že aj ja 
mám zdravie, a že je ešte jeden život, za 
ktorý nesiem zodpovednosť a to je ten môj. 
 
Môj život bol vtedy medzi weckom a mojou 
posteľou v práci medzi weckom pacientom 
a posteľou. 
 A moje zdravie o abscesoch, 
rektovaginálnych a perianálnych fistulách. A 
raz som už nevládala vstať z postele, 
chvalabohu napriek všetkému aj napriek 
miestu, kde som musela vyrásť som nebola 
na svete celkom sama. Verila som 
všetkému možnému ale len veľmi opatrne a 
pomaličky sa rodila moja viera v seba a v 
mojich priateľov a rodinu. 
 A oni tu boli, stále po celý ten čas a 
pomáhali, ako len mohli, ani som nemusela 
o pomoc požiadať. Bolo mi neuveriteľne zle, 
do nemocnice som prišla so smrťou na 
jazyku, nie za päť dvanásť ale desať minút 
po jednej. Strácala som sa v nemocničnej 
posteli ale s leskom na perách a s trendi 
náramkom, ktorý bol pomaly hrubší ako ja.  
Aj v nemocnici aj so stómiou predsa treba 
byť šik. Nevládala som vstať z postele, 
vrackala som o dušu spasenú, črievka sa 
odmietali hýbať a napriek tomu sa v mojom 
obyčajnom živote dialo niečo vynímočné 
Konečne som spoznala spolupatričnosť, 
vedela som čo to slovo znamená a všetci tí 
moji blízki ľudia ma mali radi a často to 

hovorili ale teraz v tej nemocnici som si 
uvedomila, že je to naozaj.  
Nechápala som ako som mohla niekedy 
pochybovať o niečom pre nich tak 
samozrejmom. Bola a stále som súčasťou 
ich života.  
Teraz už viem aký je môj život dôležitý a 
koľko mojich blízkych ma ľúbi len tak 
pretože som.  
Žijem so stómiou, páči sa jej u mňa a chce 
zostať na vždy. Je to fajn priateľka ale ja 
dúfam, že je len na návšteve. 
 Vďačím lekárom a modernej medicíne za 
život, znovu je normálny a plnohodnotný. 
Teším sa z každej sekundy, aj dážď je 
krásny, keď si uvedomím, že už som ho 
nemusela nikdy zažiť.  
A stómia a vrecúška ktoré sa plnia nie práve 
lichotivým obsahom to je len malá prkotina 
ako keď sa rozviaže šnúrka na topánke. 
Som tu, žijem už to nie je len existencia 
plná bolesti. A ja viem aký je v tom 
priepastný rozdiel.  
 

 
 
 
Život je najkrajší dar na svete, lebo väčšina 
ľudí len existuje. 
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Príbeh Juraja,  
 
,,Tak ako každý mladý človek chce niečo v 
živote dosiahnuť, che si splniť svoje sny, 
túžby, plány a ciele, nepredpokladá, že sa 
mu do cesty postaví niečo s čím vôbec 
nepočíta. 
Keď som mal 22 rokov začali mi zdravotné 
ťažkosti. 
 Absolvoval som vyšetrenia a nakoniec som 
sa dostal k lekárovi – gastroenterológovi.  
Tu som absolvoval kolonoskopické 
vyšetrenie, kde mi bolo diagnostikované 
nešpecifikované zápalové ochorenie čriev – 
ulcerózna kolitída. 
S touto skutočnosťou a ochorením, musel 
som sa zmieriť a naučiť sa s tým žiť. Je to už 
ochorenie na celý život! 

Zmenilo sa všetko, dá sa povedať od 
základu, zmena a úprava stravy, 
nastavovanie liekov, ktoré najlepšie zaberú. 
Najviac je poznačený psychický stav, zmení 
sa celkový doterajší spôsob životného štýlu 

a človek hľadá všetky hranice, ktoré Vám 
ochorenie dovolí… 
Samozrejme i zamestnanie, ktoré je 
potrebné k životu musí byť čo najmenej 
zaťažujúce. Je to však veľmi individuálne, 
vzhľadom na nečakané situácie i 
komplikácie ktoré sa bohužiaľ nikdy nedajú 
vopred predvídať a ovplyvniť. 
Začal som viac pátrať a venovať sa svojmu 
ochoreniu, čerpal som informácie a učil 
som sa žiť s týmto ochorením. Najväčšiu 
oporu som dostával od mojich najbližších 
od rodičov, rodiny ale mojou spriaznenou 
osobou sa stala moja priateľka Monika.  
Prijala ma taký aký som i s mojím 
hendikepom, vždy ma podporí a podrží i v 
tých najťažších chvíľach. 
Neskôr som našiel organizáciu Slovak Chron 
Club, kde sú ľudia s rovnakým ochorením. 
Začal som sa zúčastňovať na stretnutiach, 
prednáškach s lekármi a absolvovať 
rekondičné pobyty. Odvtedy sa mi otorila 
brána, kde som mohol byť s ľudmi ktorí 
prežívajú to čo ja! 
 Dostal som sa na miesta,kde by som sa bez 
ich pomoci a kontaktov vôbec nedostal. 
Moje ochorenie bolo tak trochu komp-
likovanejšie. Prešiel som si viacerými 
liečebnými metódami, postupmi, 
vyšetreniami a podstúpil som viaceré 
hospitalizácie v nemocniciach. Každá liečba 
a užívanie liekov mi pomohla na určitý čas. 
Nakoniec som bol i na biologickej liečbe 
IBD. Ale žiaľ aj táto posledná šanca liečby 
zlyhala… 
Bohužiaľ pre mňa neskoro som sa dostal k 
veľmi známemu slovenskému obdorníkovi, 
ktorý sa už dlhé roky venuje ochoreniam 
čriev : pán prof. Mudr. Juraj Pechan CSc., 
ktorý doporučil vzhľadom k pridruženým 
zdravotným komplikáciám absolvovať 
operáciu… 
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V roku 2007 som absolvoval svoju prvú 
operáciu, kde mi bolo odobraté celé hrubé 
črevo a zostal mi iba konečník a dočasná 
kolostómia – čiže umelý vývod… Bojoval 
som a bol presvedčený, že sa uzdravím, 
podstúpim reoperáciu a budem bez 
umelého vývodu. Lenže trvajúce 
komplikácie s ochorením mi to nedovolili. 
V roku 2008 som musel podstúpiť ďalšiu 
operáciu, po ktorej som ostal s ileostómiou 
– čiže umelý vývod z tenkého čreva. 
Z tejto situácie nie je v súčastnosti z 
medicínskeho hľadiska východisko. Návrat 
do plnohodnotného života bez ťažkostí, 
problémov, komplikácií a hlavne bez 
obmedzení je zatiaľ bohužiaľ v nedohľadnej 
dobe.  
Snažím sa žiť s týmto ochorením a 
hendikepom najlepšie ako viem a užívam si 
život a každú jednu chvíľu, ktorú mám, lebo 
zdravie je v živote človeka naozaj to  

 
najdôležitejšie.  
Čo ma najviac drží pri živote je pohyb, 
všetky aktivity okolo neho a najmä zdravý 
životný štýl a samozrejme priateľka Monika. 
S týmto ochorením som si prežil veľmi veľa 
bolesti a boli a sú časy, na ktoré sa 
nespomína ľahko, ale musíme brať život 
taký aký je a zmieriť sa so svojím údeľom. 
Najdôležitejšie je postaviť sa tomu, bojovať 
všetkými silami, vydržať a nestrácať nádej…  
Elán, motivácia a pozitívne myslenie musí 
byť vždy v popredí, aby sme kráčali ďalej 
cestou životom, zvíťazili a dostali sa až do 
cieľa… 
Každá cesta v živote má síce svoje temné 
úskalia a stránky, ale keď pochopíš a 
usporiadaš si život tak, kde na prvom 
mieste bude zdravie a láska, ostatné veci 
okolo Teba budeš brať menej vážne, aj keď 
ich k životu potrebuješ a musíš mať..
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Príbeh Rasťa 

 
 

 
Optimizmus liek na moju chorobu :-)  
 

Som vďačný a rád za každý deň života, človek je hneď šťastnejším a tým robí šťastnejších 

aj všetkých okolo seba a to je môj liek na Crohna  
 
Mám Crohna 11 rokov. Prekonal som 4 
operácie na ktoré som pre šťastie chodil v 
drese fk senica :-) je toho veľa čo písať to by 
bolo nadlho ... aj ako mi blízky dodávali silu, 
len najviac si spomínam keď mi bolo 
najhoršie a niekto mi stisol ruku cítil som 
neskutočnú energiu vtedy. 
Ostalo mi 50 cm tenkého čreva teda laicky 
povedané výživu zo stravy dokáže 
spracovať črevko len minimálne. (moje 
krátke "trúbky" majú aj za následok časté 
stolice) 

Preto musím jesť pomenej a viackrát denne 
bezzvyškovu dietu (potraviny, ktoré 
nedraždia črevko či žalúdok. Cibuľa, cesnak, 
ovocie a zelenina iba bez šupiek atd ... 
cukry nevie črevko spracovať, musím mať 
kalorické ale nemastné potraviny z veľkým 
obsahom železa a bielkovín), aby som ako 
tak prijímal živiny. Tekutiny možem piť iba 
medzi jedlami. Mal som 43 kg a bol som 
vyšťavený, musel som čakal ako na 
spasenie na zavedenie hadičky na infúzie. 
Teraz sa držím nad  60 kg čo je zázrak :-)  

Som na plnom invalidnom dôchodku. 
Mám nastavený svoj pravidelný režim a 
keď niekde chcem ísť napojím sa na 
"nabíjačku" celý deň a až potom možem 
niekam ísť (ak ho poruším je zle) Pri 
chodení sa unavím preto musím šetrne 
hospodáriť z energiou. Hlavne krok po 
kroku a pozitívne. 

Chválabohu infúzie pomáhajú, už 
pomaličky aj priberám (všetky živiny 
možu putovať do môjho tela) a moje 
telo ich rešpektuje, lebo ako vieme 
každý liek niečomu pomáha a niečomu 
škodí. Treba sa pečlivo starať o sterilzácii 

bytu či zafixovať okolie hadičky, aby sa 
tam nedostala infekcia. 
Mám kopec liekov, probiotiká či rôzne 
doplnky stravy a novú bioliečbu Stelara 
na Crohnovu chorobu, pretože mám 
stále nález na čreve. 
Lekári na Antolskej boli úžasní ako sa o 
mňa starali od chirurgov až po 
gastroenterológov. Dokonca moja 
špecialistka na syndróm čreva je hotový 
anjel aj s doktorkou Zelinkovou v novom 
centre ASSIDUO v Bratislave sa starajú o 
mňa ako by som bol v bavlnke :-) Časté 
kontroly a odbery v Bratislave sú 
nevyhnutnosť.  
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Ale chodím tam rád, tak si musím dávať 
pozor a hlavne byť bez stresov, aby som 
sa vyhol ďalšej operácii. 
Ešteže mám priateľku, ktorá obetovala 
kvôli mne celý svoj život a jazdila zo 
Senice každý deň za mnou do 
nemocnice v Bratislave. Snáď jej všetku 
tu lásku budem môcť niekedy vrátiť.  

Nezaháľam snažím sa byť som 
svojpomocný vo viacerých sférach 
života. Kedže nemôžem aktívne 
športovať tak v rámci mojich  možností 
vidím  v športe poslanie aj som 
aktivista  v mojom meste kde sa 

venujem na 
internetovej  stránke  propagácii 
podujatí, anga-žujem a motivovujem 
ľudí v charite, zbierkach ... to  ma 
naplňalo, alebo kvapka krvi čo 
sme  organizovali s bývalými kolegami je 
obdivuhodný počin. Krvičky nie je nikdy 
dosť 
Výlety milujem a vždy keď je pekne a 
cítim sa dobre idem čerpať energiu do 
prírody kde rád aj fotím pekné miesta :-
) Aspoň zabúdam na problémy, som 
troška užitočný a snažím sa rozdávať 
pozitívnu energiu na všetky strany. 
Veľa mi pomohlo inšpiráciou aj ľudia zo 
Slovak Crohn clubu kde mám doteraz 
kopec kamarátov, na ktorých sa môžem 
kedykoľvek obrátiť a naopak. Absolvoval 
som už tri rekondičné pobyty a 
neskutočne ma to posilnilo pozitívnou 
energiou. Kiežby takých organizácii bolo 
viac aj inde kde si ľudia môžu vzájomne 
pomôcť vymeniť skúsenosti a motivovať 
sa :-)  
Tešme sa z maličkostí. Milujeme život, 
ľudí a oni budú milovať vás. 
Jedno je isté ... Každý deň výjde 
slniečko… 
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Doporučená strava pri IBD podľa TČM a jednotlivých syptómov  
 
1. Vlhko/horko SHI RE a horký toxín RE 
DU 
 
Obilniny a strukoviny: Slzovka, amarant, 
ryža celozrnná, (bez lepková potravina), 
pšenica, špalda, amarant, fazuľa mungo, 
adzuki, miso pasta, tofu. 
Zelenina a huby: pravé hríby-dubáky, 
šampióny, shitake, špargľa, čakanka, 
tekvica, cukety, artyčoky, čerstvá surová 
kapusta, zelér, redkvičky, uhorky 
Ryby a dary mora: kraby, krevety, 
chobotnice, morské riasy Nori, pstruh, 
losos, úhor, kapor, sardinky, štuka, sleď 
Mäso: králík, bravčové mäso, 
obličky,pečeň. 
Ovocie, orechy a semená: jahody, figy, 
grapefruit, hrušky (najmä šupku), 
hroznové víno, maliny, červený rybíz,  
melóny 
Korenie a bylinky: bazalka, sladké 
drievko, aloe, mäta, púpava,  
sedmokráska, koriander,rozmarín, 
kurkuma, fenykel, bazalka, medovka, 
oregáno, paprika,kôra z plodov citrusov  
Nápoje a iné: zelený čaj, Nápoj zo 
slzovky, chryzantémový čaj, mätový čaj, 
čerstvé prírodné ovčie a kozie syry. 
 
Vyvarujte sa potravinám, ktoré vnášajú 
do organizmu  horkosť a oheň, ako je 
ostré korenie, alkohol a čierna káva, 
mastné a tučné jedlá, slané, grilované, 
dlho pečené mäso, vyprážané a udené 
jedlá, konzervy, sladkosti, kravské 
mlieko a mliečne výrobky z kravského 
mlieka.  Jedlá varené v tlakovom hrnci. 
Neodporúča sa prejedanie sa, 
konzumácia  veľkého množstva mäsa.  
 
 

 
 
2. Stagnujúca Qi pečene GAN QI ZHI so 
slabou energiou Qi sleziny PI QI XU a 
vlhkom a horkom SHI/RE 
 
Obilniny a strukoviny: fazule (všetky 
druhy), zelený hrášok 
Zelenina a huby: cibuľa, cesnak, tekvica, 
mrkva, pažítka, pór, šalát,špenát, 
polníček, paprika, biela kapusta, shitake, 
šampióny, hliva kráľovská 
Ryby a dary mora: slávky jedlé, riasy, 
pstruh, losos, úhor, kapor, sardinky, sleď  
Mäso: hovädzie a telecie mäso 
Ovocie, orechy a semená: grapefruit, 
mandarinka, pomaranč, citrón, limetka, 
melóny, slivky, olivy 
Korenia a bylinky: mandarinková kôra, 
pomarančová kôra, citrónová kôra, 
badyán, bazalka, fenykel, kardamon, 
kmín, kôpor, kurkuma, mäta pieporná, 
oregáno, paprika mletá, rozmarín, 
šafrán, čakanka, sladké drievko 
Nápoje a iné: slepačie vajcia, nápoj zo 
slzovky, zelený čaj, chryzantémový čaj 
 
Neodporúčajú sa konzumovať potraviny, 
spôsobujúce stagnáciu energie ako napr. 
Ťažké tučné a mastné jedlá, mlieko a 
mliečné výrobky (kravské), grilované a 
vyprážané potraviny, sladkosti, cukor, 
červené mäso (divina a jahňacina), 
datle, alkohol a čierna káva, zemiaky. 
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 3. Nedostatok energie Qi sleziny 
s vnútorým vlhkom a horkom PI QI XU + 
SHI RE 
 
Obilniny a strukoviny: Slzovka, pšenica, 
špalda, ovos, jáhly, kuskus, celozrnná 
divoká ryža, polenta (kukuričná kaša), 
šošovica (zelená i červená), biela fazuľa, 
hrach, sójové bôby, tofu (sójový syr) 
Zelenina a huby: tekvica, cukety, mrkva, 
zelérová vnať, kapusta, kel, zemiaky, 
sladké zemiaky, shitake 
Ryby a dary mora: pstruh, zubáč, šťuka, 
úhor, losos, sleď, makrela, tuniak, 
treska, hejk , sardinky, kraby, krevety 
Mäso: hovädzie (varené), teľacina, 
králík, hus, kura, morky, pečeň hovädzia 
Ovocie, orechy a semená: hrozno, 
čerešne, kokos, datle, fíky, ananás, 
maliny, lieskové orechy, vlašské orechy 
Korenia a bylinky: fenykl,sladké drievko, 
javorový sirup 
Nápoje a iné: Nápoj zo slzovky, kozie a 
ovčie mlieko a syry, tofu,matcha čaj, pu-
erh  
 
Neodporúča sa konzumovať potraviny, 
oslabujúce energiu organizmu ako je 
surová zelenina a surové ovocie, 
mrazené potraviny, zmrzlinu a chladené 
nápoje, kravské mlieko a mliečne 
výrobky a sladkosti (bíely cukor), čierný 
čaj, alkohol a čierna káva, čierne 
korenie, kešu orechy, mliečna čokoláda, 
rebarbora, mandle, zelér, kaleráb, kel a 
raž. 
 
 
Literatúra k bylinným zmesiam vhodným pre IBD 
pacientov strna 64: 
1. Fukunaga K1, Ohda Y, Hida N, Iimuro M, Yokoyama Y, 

Kamikozuru K, Nagase K, Nakamura S, Miwa H, Matsumoto 
T.Placebo controlled evaluation of Xilei San, a herbal 
preparation in patients with intractable ulcerative proctitis. J 
G. Hepatol. 2012:12:1808-15 

 
 

 
4. Nedostatok energie Qi sleziny a 
obličiek PI/SHEN QI XU 
 
Obilniny a strukoviny: rýža, ovos, slzovka 
Zelenina a huby, hľúzovka, shitake, 
hríby, šampióny,  
Ryby a dary mora: pstruh, losos, úhor, 
kapor, sardinky, slávky jedlé (mušle), 
langusty, krevety 
Mäso: jahňacie, kozľacina, divina, zajac, 
kačka, baranina, obličky, pečeň 
Ovocie, orechy a semená: maliny, 
lieskové orechy, vlašské orechy, jedlé 
gaštany, pistácie, hroznový mušt, 
kokosové mlieko. 
Korenia a byliny: zázvor (sušený), 
badyán, fenykel, škorica, klinčeky, 
muškátový oriešok, kurkuma, pór, 
cesnak, kôpor, pažítka, ženšen 
Nápoje a iné: zázvorový čaj, škoricový 
čaj, čaj matcha 
 
Neodporúča sa jesť potraviny vnášajúce 
tzv. chlad do organizmu ako je surová 
zelenina a surové ovocie (najmä južné), 
studené nápoje, priemyslom 
upravované potraviny (polotovary), 
studené a ochlazujúce  jedlá, surová 
strava, zmrazené potraviny, mliečne 
výrobky (z kravského mlieka) a biely 
cukor. Paradajky, uhorky, tropické 
ovocie, kravské mlieko a zmrzlina, 
pomarančový džus, čierny čaj, alkohol 
a  káva. 
 
V. Štovčík, PhD. , praktik TČM 
 
 
2.Han XH, Zhong J, Guo JY, et al. Relationships between 
pharmacokinetics and efficacy of Xie-xin decoction in rats with 
experimental ulcerative colitis. J.Ethnopharmacol. 2013;148: 
182–189 
3 Liu DY, Guan YM, Zhao HM, et al. The protective and healing 
effects of Si Shen Wan in trinitrobenzene sulphonic acid-
induced colitis. J Ethnopharmacol. 2012;143:435–440 
4.Wadie W, et al.: STW 5 is effective in dextran sulfate sodium-
induced colitis in rats. Int J Col. Dis. 2012;27:1445–1453
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Bylinné zmesi vhodné pre IBD 
pacientov 
 
Yunnan Baiyao 
sa v čínskej medicíne využíva najmä na 
zastavenie krvácania a liečbu rán. Užívaním 
zmesi  rozpustenej v pitnej vode znižuje 
aktivitu IBD a znížuje hladiny prozápalových 
cytokínov v mukóznych tkanivách čriev.  
 
Xilei San  
Xilei San zmes bylín, ktorá sa využíva na 
liečbu IBD. Xilei San znižuje aktivitu MPO a 
poškodenie mukóznych tkanív čriev, znižuje 
aktivitu pro-zápalových cytokínov, zvyšuje 
hladiny cytokínov zodpovedných za opravy 
mukóznych tkanív a epiteliálnych buniek 
(expresiu Ki-67). Xilei San by mal byť 
vhodnou a základnou doplňujúcou liečbou 
pre pacientov z UC1. 
 
Xie-xin  
Odvar z Ban Xia Xie-xin sa povyužíva na 
liečbu chladových disbalancií, na úpravu 
trávenia, činnosti žálúdka, čriev a 
pankreasu, na zvýšenie integrity mukóznych 
tkanív a liečbu IBD. Pri príznakoch prvých 
príznakoch relapsu ochorenia a zvýšenej 
aktivity čriev odporúča sa piť ráno odvar z 2 
až 4 g/kg/deň- 7 dní. Táto zmes bylín 
indukuje aktivitu faktorov zodpovedných za 
zvýšenie počtu makrofágov vplývajúcich na 
opravu výstelky čriev, zvyšuje činnosť 
protizápalových cytokínov, znižuje zápaly, 
hladinu MPO, TNF-α a NF-κB p65, zároveň 
však zvyšuje produkciu IL-102. 
Zloženie: výhonky Pinélia trojčatná 
(Pinelliae Preparatum), výhonok Zázvor 
lekársky (Zingiberis), koreň Šišák bajkalský 
(Scutellariae), koreň koptis čínsky 
(Coptidis), koreň Ženšen čínsky (Ginseng), 
plod Jojoba čínska (Jujuba), sladké drievko  
 

 
 
 
 
Si Shen Wan 
Si Shen Wan sa TČM využíva na liečbu 
viacerých gastrointestinálnych ochorení, 
akými sú IBD, chronické hnačky, hnačky 
neznámeho pôvodu. Odporúča sa piť vývar 
10 dní alebo vo forme tabliet. Zmes bylín 
výrazne znížuje aktivitu MPO, zvyšuje 
expresiu IL-4 a IL-10, expresiu faktorov 
zodpovedných za tvorbu a opravu 
epiteliálnych povrchov a mukóznych 
tkanív3. 
 
STW 5 
STW 5 (Iberogast) je zmes 9 bylín: Šteničník 
alebo Iberka rastlina (Iberis amara), 
Archangelika lekárska koreň (Angelicae 
radix), olej pestrec mariánsky (Silybi 
mariani fructus), lastovičník väčší rastlina 
(Chelidonii herba), rascal lúčna plody (Carvi 
fructus), sladké drievko koreň (Liquiritiae 
radix), mäta rastlina (Menthae piperitae 
folium), medovka lekárska listy (Melissae 
folium) a rumanček kamilkový kvet 
(Matricariae flos). Zmes je základnou 
zmesou pre liečbu IBD, a vyznačuje sa 
najlepšími protizápalovými a anti-
oxidačnými vlastnosťami.  
 

Poznámka: Zmes STW 5 a sulfasalazin sú 
rovnako účinné pri liečbe IBD a to s rovnakou 
odozvou pri úprave vnútorného prostredia a v 
oprave tkanív čriev (histologické závery sú si 
podobné, a v oboch prípadoch dochádza aj k 
úprave biochemických parametrov k normálnym 
hodnotám)4, STW 5 môže byť preto jednou z 
možností pre ľudí s IBD, ktorý sú alergický, či 
rezistentný k liečbe sulfasalazinom. 

 
 

V.Štovčík, PhD., praktik TČM  
 
Literatúra k článku je: na strane 63 



                                                              2017                       STRAVA 

*pozor: potraviny vnášajúce chlad do tráviacého systému 65 

 

 

ZDRAVÝ DOMÁCI JEDÁLNIČEK 
 

OVOCIE 
� banány                      hrušky 
� jablká                         melón 
� citrusové poldy*      tekvica 
� lesné plody              gr. jablko 

 
ZELENINA 

� cibuľa               mrkva  
� cesnak              huby 
� cuketa              brokolica 
� paprika             zelenina listová                                               
� paradajky*      avokádo 
� uhorky* 

 
PROTEINY 

� vajíčka                  ryby 
� tofu                      hovädzina 
� kuracie mäso 

 
KARBOHYDRÁTY 

� slzovka 
� qinoa 
� sladké zemiaky 
� ryža 
� šošovica červená 

 
NIEČO K ZAKUSNUTIU 

� horká čokoláda        med 
� sušené ovocie                       

 
 
 

ZDRAVÉ TUKY 
� nesolené orechy 
� mandľové maslo 
� ľanové semiačka 
� chia semiačka 
� kokosový olej 
� ľanový olej 
� olivový olej 
� tekvicový olej 

 
KONZERVOVANÉ POTRAVINY 

� tuniak 
� ovocie-kompóty 

 
FERMENTOVANÉ POTRAVINY 

� kapusta 
� uhorky 

 
BYLINKY A KORENIE 

� bazalka     tymián       paprika 
� oregáno    medovka  rozmarín 
� mäta          petržlen   kurkuma 
� majorán    šalvia 
� esenciálne oleje z bylín a ovocia 

 
  
NÁPOJE 

� voda       zelený čaj    
�  bylinkové odvary 
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Typy proti únave pri IBD 
 

Buďte generálnym manažérom svojho 
tela: spolupracujte s doktorom, rozprávajte 

sa o ochorení. Vytvorte spolu pozitívny 

pohľad na ochorenie a vytvorte na vašu 

mieru stavaný jedinečný liečebný plán.  
Buďte o krok vpred pred ochorením a 
únavou: nedovoľte únave vás prekonať, ak 

pociťujete, že sa necítite najlepšie, 

spomaľte a oddychujte.  
Eliminujte všetky príčiny únavy: ak ste 

anemický, budíte sa v noci, máte poruchy 

spávania, to všetko môže mať za príčinu 

vyčerpanosť  organizmu. Snažte sa vylúčiť 

zo života všetkých pôvodcov únavy.   

Eliminujte stres: veľmi veľa stresu 

vyvoláva nerovnováhu v organizme, blokuje 

trávenie, zaťažuje celý organizmus, 

zapríčiňuje vyčerpanosť a je príčinou vzniku 

zápalov. 
Pravidelne športujte: či už sa budete 

venovať jóge, behu, chôdzi, plávaniu, 

cyklistike, turistike, zumbe, fitnessu, alebo 

akémukoľvek športu, robte to hlavne 

pravidelne a pre radosť. Nevynechávajte 

ho, skúste cvičiť ak to vaše ochorenie 

dovolí, každý deň. 

Endorfíny, ktoré telo vytvára počas 

príjemných aktivít, a hlavne pohybom 

v prírode podporujú zdravie a povznáša 

ducha. 

 

 
Spite dostatočne: skúste spať aspoň         

8 hodín denne. Urobte si, čo 

najpohodlnejšie miesto na spanie pre vás; 

vo vyvetranej a tmavej miestnosti. Kvalitný 

spánok podporuje v organizme pozitívne 

zmeny.  

Stravujte sa pravidelne: pravidelná 

strava aspoň 5x denne v normálnych a 

vyvážených porciách, spolu s pitným 

režimom, dokáže eliminovať únavu 

organizmu a obnoviť rovnováhu v 

organizme. 

Dopĺňajte stravu výživovými 
doplnkami: IBD, sťažuje absorbciu 

vitamínov a látok v črevách, preto 

dodávajte telu minerály, vitamíny a 

proteíny navyše vo forme doplnkov výživy, 

tým telu dodáte látky, ktoré pomôžu pri 

boji s vyčerpaním a budete sa aj cítiť lepšie. 

Nebojte sa ich užívať. 

Plánujte: ak mate niečo robiť (cestovať), 

vopred si to naplánujte a trošku predtým 

a potom relaxujte a oddychujte.  

regulujte svoje pracovné nasadenie: 
nastavte si pravidelnosť práce (napríklad od 

8-16), a pracovné nasadenie prisôsobte si,  

tak aby ste neboli príliš vyčerpaný. Ak sa 

cítite zle alebo  ste unavený “ak sa to dá“ 

urobte si deň voľna a ostaňte doma. 
Vyvarujte sa veciam, ktoré vás 
vyčerpávajú: veci a situácie, ktoré zaprí-

čiňujú u vás vyčerpanosť, sa snažte 

eliminovať zo svojho sveta.  

 
 
 
 
 

Vilko
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Pozor na potápanie v oceáne; 
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Gratulujeme  
 
 

 
Oslávencom gratulujeme, a prajeme 
všetko najlepšie, úspech po celý rok, a 
hlavne veľa zdravia a nádherných 
zážitkov.  

 
 
 
 
 
 

 
Vážte si ostatných 
 
Od nášho narodenia až po náš koniec potrebujeme niekedy pomoc, nikto nedokáže žiť bez 
pomoci druhých ľudí. Preto stále majme otvorené srdce a napĺňajme ho láskou a buďme 
vďační, ktorí nám pomáhajú- rodine, priateľom, lekárom, učiteľom a všetkým, ktorí tak to 
vstúpili do našich životov, tým ktorí nám venujú svoj čas. Lebo len s otvoreným srdcom 
naplnenom vďačnosťou a priateľstvom, žačneme vnímať dobro a spoznávať svet okolo nás 
a tak to môžeme byť zároveň aj čoraz štastnejší vo svojom živote. Zároveň venujme im tiež 
niečo zo svojho času, ktorý máme. Ten Čas, ktorý je tým najväčším a najcennejším  darom, 
aký si môžeme navzájom dať. Preto príjmite ten to ponúknutý dar ak vám ho niekto chce 
venovať, lebo neskôr vám ho už nemusí/ nebude môcť ten človek dať, alebo nebude chcieť 
či už môcť prijať ten váš. 

  

 

Peter Barcík 
Veronika Ivančíková 
Lenka Mižíková 
Alžbeta Rossnerová 
30 rokov 
 

Juraj Blaha 
Jana Filipová 
Katarína Hašková 
Anna Lenčešová 
Marcela Lilgová 
Vilko Štovčík 
Peter Vachan 
40 rokov 
 

Štefan Krištof 
Ľubomír Macicha 
50 rokov 
 
Miloslav Bajanek 
Silvia Kašperová 
Erika Straková 
Eva Šidlová 
Ľubomíra Zemková 
55 rokov 
 
 
 

 
 

Helena Kožuchová 
Irena Krenčanová 
Alena Nemčovičová 
Viera Ozogánová 
Rozália Valičeková 
Ján Vallaš 
Anna Závodská 
Dagmar Zlínska 
60 rokov 
 
Oľga Andorová 
Štefan Daňo 
Terézia Fehérová 
Bohuš Linek 
Viera Martanovičová 
Beata Puterová 
65 rokov 
 
Štefánia Pappová 
Alica Urbánová 
70 rokov 
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Oznamy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Čo nás čaká v roku 2018... 

Členské na rok 2018 vo výške 10 € 

prosíme uhradiť vložením na účet 

Slovak Crohn Clubu do 31.3.2018: 

SK8102000000000158638012 

 
Informácie o činnosti klubu, 
novinkách, blížiacich sa akciách 
klubu nájdete na stránkach: 
 

www.crohnclub.sk 
 

www.facebook.com/www.crohnclub.sk?fref=ts 

 

UPOZORNENIE 
 
Na poukázanie 2% dani si nezabudnite 
požiadať do 15. 2. 2018 
zamestnávate ľa o vykonanie ročného 
zúčtovania zaplatených preddavkov na 
daň. Potom požiadať zamestnávateľa, 
aby vystavil tlačivo:  
Potvrdenie o zaplatení dane.  
 

Pridaj sa k nám 
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 dole uvedný 

účet (žltý rámček) a vyplnený 

dotazník poslať na adresu: 

Slovak Crohn Club 

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 

––––Prosíme, aby ste nás podporili a 

vybrali si nás ako príjemcu 2% dane za 

rok 2017. 

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 
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Naše plány na rok 2018... 
 
Stretnutie pri vianočnom 
stromčeku 
Pripravujeme pre všetkých členov klubu 

stretnutie na vianočných trhoch v BA, 

a inom meste mimo SR. Príďte si   

vychutnať predvianočnú atmosféru na 

Hlavnom námestí v Bratislave. Tešíme sa 

na stretnutie s Vami.  

Edukačné popoludnie 
 
jesenné edukačné popoludnie v BA a KE 
rozšírenie aktivít v rámci komunikácie cez 
web scc 
účasť na pozvaných konfernciách 

 
Iné aktivity  
 
podľa príležitostí a možností: 
 
deň detí 
charitatívna akcia so známymi 
osobnosťami 
kampaň pre rok 2018 
iné aktivity podľa príležitostí a možností 

 
Tábor pre deti 
a teenegerov s IBD 
 

V lete 2018 sa SCC chystá po úspešnom 

druhom tábore v prípade dostatočného 

záujmu pripraviť pre deti a teenegerov 

s IBD ďalší letný tábor.   

Stretnutie k 25. Výročiu 
SCC  

máj 2018,  

Pripravujeme pre všetkých členov klubu, 
deti a ich rodinných príslušníkov niekedy 
počas mája 2018 víkendové stretnutie 
Slovak Crohn clubu spolu s oslavou 25 
výročia založenia klubu.   
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 
Rekondičný pobyt 
 
Pripravujeme pre všetkých členov klubu 
daľší v poradí už 23. rekondičný pobyt  
 
 
Bližšie informácie o pripravovaných 
akciách budú uverejňovávané na: web 
stránke klubu alebo facebookovej stránke 
klubu (oranžový rámček, str.67) 
  

Nezabudnite na deň MC a UC 



 

 

 

POĎAKOVANIE 

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a 
podporu pri usporiadaní našich 
podujatí a všetkým, ktorí na nás 
mysleli poukázaním 2% daní. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 


