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NEPREDAJNÉ 



Milí priatelia, 
 

V prvom rade 
chcem vysloviť 
VEĽKÉ ĎAKUJEM 
Tebe, milý čitateľ, že 
práve držíš v rukách 
tento bulletin, ktorý 

odzrkadľuje 
celoročnú prácu ľudí, ktorým nie je 
ľahostajný život nás, Vás, IBD pacientov.  

Bez Vás, čitateľov a podporovateľov 
SLOVAK CROHN CLUBU by sme nenašli 
zmysel našej činnosti v klube. Ba čo viac, 
členov a záujemcov o Slovak Crohn Club 
neustále pribúda a to nás teší najviac, 
pretože si uvedomujeme, že vytvorením 
silnej komunity dokážeme silné a veľké veci 
pre nás, IBD pacientov, ktorým nie je 
ľahostajný fakt, že každý jeden zo 14 tisíc 
IBD pacientov na SR dokáže mať lepší 
a plnohodnotnejší život s Crohnovou 
chorobou či Ulceróznou kolitídou. Vďaka 
patrí aj celému predstavenstvu Slovak 
Crohn Clubu, ktoré sa stará 
o sprostredkovanie všetkých dôležitých 
informácií na pôde IBD ochorenia. Spoločne 
sa zúčastňujeme odborných konferencií 
a podujatí a snažíme sa edukovať 
o novinkách v liečbe IBD pacientov 
a zároveň sprostredkovať tieto odborné 
znalosti aj Vám, členom a prívržencom SCC 
cez edukačné popoludnia a odborné 
prednášky. Bez lekárov- odborníkov by sme 
nemali čas a priestor na prínos dôležitých 
IBD tém Vám, pacientom, preto moja vďaka 
patrí všetkým lekárom, ktorí sa aktívne aj 
pasívne podieľajú na edukácii prívržencov 
SCC. Bez finančnej podpory by však nebolo 
možné zorganizovať také množstvo 
podujatí, aké sa darí každý rok nášmu klubu. 

 Preto v neposlednom rade patrí vďaka aj 
všetkým spoločnostiam, ktoré nás tento rok 
finančne podporili a preukázali tak ochotu 
pomôcť a spríjemniť nám chvíle s IBD. Veľmi 
nás teší aj fakt, že môžeme byť členmi či už 
slovenských alebo medzinárodných 
organizácií, pretože nám otvárajú dvere do 
nových tém a skúseností a v nemalej miere 
prispievajú k edukácii a sprostredkovaní 
najnovších výskumov, štatistík a informácií 
o IBD. 

 
„Vďačnosť je nielen najväčšou zo všetkých 

cností, ale aj pôvodcom všetkých 
ostatných“ (M.A.Cicero) 

 
Rok 2018 bol pre nás, IBD pacientov, 

a priateľov Slovak Crohn Clubu veľmi 
zaujímavý a plný zmien či zážitkov. Najskôr 
sme spoločnými silami dokázali zvrátiť 
plány, ktoré by znamenali enormné 
zvýšenie doplatkov za liek, ktorý dennodene 
musíme požívať a tak sa staráme o naše 
nezbedné črevo. Teraz, koncom roka opäť 
stojíme pri dôležitom kroku, keď spoločnými 
silami a s ochotou aj pani Ministerky 
zdravotníctva dokážeme zvrátiť navýšenie 
doplatku pre pacienta s Crohnovu chorobu. 
Držíme si všetci palce a držíme palce aj tým, 
ktorí rozhodujú o doplatkoch za lieky.  

Každoročné podujatia ako je Detský 
IBD tábor pre najmenších pacientov, 
Rekondičný pobyt v Tatrách či edukačné 
popoludnia nás utvrdzujú v tom, že naši 
skalní a verní členovia chcú a potrebujú 
stretnutia, kde sa otvorene porozprávajú 
o svojej chorobe, bez ostychu si vymenia 
cenné skúsenosti a upevnia tak silné 
a krásne priateľstvá,  



ktoré vznikli počas dlhých rokov. Na druhej 
strane, noví členovia znamenajú aj nový 
pohľad na vec, nový vietor a záujem o ďalšie 
podujatia či workshopy, kde by sa aktívne 
mohol zapojiť aj samotný IBD pacient. Preto 
neustále pracujeme na tom, aby sme 
priniesli aj inovatívne formy podujatí bližšie 
k Vám, či už v rámci témy alebo miesta, kde 
žijete a priblížili sa tak k čo najväčšiemu 
počtu IBD pacientov. Verím, že spoločnými 
silami a záujmami sa nám podarí zviditeľniť 
IBD ochorenie globálne a tak prispieť 
k lepšej komunikácii, odovzdávaniu si 
skúseností a zlepšeniu kvality života 
nejednému pacientovi. 

Snaha a neúnavná činnosť Slovak 
Crohn Clubu sa tento rok ukázala aj na 25. 
výročí fungovania klubu, čo sme spoločne 
s pacientami, lekármi a podpornými 
spoločnosťami oslávili v máji 2018. Dovoľte 
mi vysloviť veľkú vďaku pani doktorke 
MUDr. Príkazskej, ktorá je zakladateľkou 
Slovak Crohn Clubu a vďaka ktorej môžeme 
byť hrdí na to kde sme a čo robíme.  

Slovak Crohn Club počas roka vďaka 
médiám mohol verejne vysloviť svoj názor 
na mnohé témy a tak vysloviť podporu 
pacientom, ktorí bojujú s rôznymi 
problémami ako sú vysoké doplatky za lieky, 
nedostatočná informovanosť nových liekov, 
ktoré prichádzajú na trh či oboznámenie 
širokej verejnosti o každodennom boji IBD 
pacienta so svojím ochorením. 

 
„Cieľom života je vlastný rozvoj. Dokonale 

pochopiť vlastnú povahu – to je dôvod, 
prečo sme každý tu.“ (O.Wilde) 

 
K tejto myšlienke by som rada doplnila 

pre nás, IBD pacientov, že naším cieľom je 
pochopiť aj našu chorobu a dôvod, prečo je 

v nás. Verte mi, každý deň nám prinesie iné 
odpovede, ale to, že sa budeme snažiť 
pochopiť a žiť so svojou chorobou nás 
posúva dopredu a nedovolí negatívnym 
myšlienkam pohltiť naše zmýšľanie.  

Majme sa radi a majme radi naše telo 
nech je akokoľvek fyzicky či psychicky 
poznačené chorobou, určite je dôvod, prečo 
sa v našom živote nachádza, koniec koncov, 
bez choroby by som ani ja Vám všetkým 
nemohla napísať tento príhovor. Ďakujem! 

Záver roka je vždy najmilším, pretože sa 
môžeme stretnúť a popriať si príjemné 
strávenie blížiacich sa vianočných sviatkov 
a Nového Roka. Preto chcem aj Vám popriať 
všetko dobré, a hlavne ZDRAVIE, nielen 
fyzické ale aj mentálne, ktoré bude liečiť 
a posúvať naše ochorenie dopredu, pretože 
zdravá myseľ ide ruka v ruke so zdravým 
telom a RODINU, ktorá znamená pravé 
Vianoce, radosť, šťastie, pokoj, požehnanie 
a lásku. Dajte pocítiť každému človeku, 
ktorý je pre Vás rodinou, buď a našťastie 
ešte slovami alebo bohužiaľ už len 
myšlienkou, že ho máte radi a je súčasťou 
Vášho šťastného života, verte, že šťastní 
budete potom obaja.  

 
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, 

nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie 
je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje 
sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, 

ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, 
všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 

Láska nikdy nezanikne.“ 
(Prvý List Korin ťanom, 13:4-8) 

 
 
 

Bc. Veronika Ivančíková 
Zastupujúca predsedníčka  SCC
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Akcie Slovak Crohn Clubu a účasť na konferenciách v 
roku 2017-2018 

 
Prvá celoslovenská pacientska 
konferencia 

V dňoch 24. – 25. novembra 2017  sa 
zástupcovia Slovak Crohn clubu  zúčastnili     
Prvej národnej pacientskej konferencii 
Asociácie na ochranu práv pacientov SR. 

Konferencia, ktorej účastníci boli 
predovšetkým z radov pacientskych 
organizácií na Slovensku, sa konala pod 
záštitou exministra zdravotníctva SR JUDr. 
Ing. Tomáša Druckera a zaoberala sa 
aktuálnymi témami v zdravotníctve. 
Osobitne sa táto konferencia venovala 
novele Zákona č.363/2011 Z.z. o    
rozsahu a podmienkach úhrady liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín a jej dopadov na dostupnosť 
liekov.  

Na Prvej národnej pacientskej 
konferencii AOPP sa diskutovalo o témach 
súvisiacich s novelou zákona o úhrade 
liekov. Diskusia prebiehala medzi 
zástupcami členských organizácií AOPP, 
zástupcami štátu, všetkých zdravotných 
poisťovní a farmaceutického priemyslu. 
„Veríme, že sme vytvorili tradíciu, pretože 
každá diagnóza má špecifické problémy 
a nie vždy sa im darí s týmito problémami 
dostať k predstaviteľom týchto inštitúcií,“ 
uviedla prezidentka AOPP M. Lévyová. 
 
Bolo spomenutá aj úspešná spolupráca 
AOPP a Slovak Crohn Clubu v rámci 
zníženia doplatku za liek Pentasa. 

 

Program konferencie 

Prvý blok prednášok sa venoval téme 
„Racionálna farmakoterapia = lieky 
ordinované a užívané s rozumom.“  

MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH 
z Ministerstva zdravotníctva SR predstavil 
Hlavné ciele novely zákona 363/2011.  

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH zo VŠZP 
informovala o Novele zákona 363/2011 
a jej dopady na dostupnosť liekov. 

Ing. Elena Májeková z Union ZP sa 
venovala téme „Čo trápi slovenského 
pacienta? Lieky v komplexnom systéme 
zdravotnej starostlivosti.“ 

PharmDr. Monika Lainczová z Dôvery 
ZP odprednášala o Novele zákona 
363/2011 z pohľadu zdravotnej poisťovne. 

MUDr. Marián Šóth z Asociácie 
súkromných lekárov SR sa venoval 
zmenám v Zákone č. 363/2011 z pohľadu 
ambulantných lekárov. Tiež konkretizoval 
zavádzanie e-Health do praxe. 

PharmDr. Ondrej Sukeľ zo Slovenskej 
lekárnickej komory vystúpil s príspevkom 
na tému „Posilnená úloha farmaceuta.“ 

Mgr. Ivan Chalupa, MPH z Asociácie 
inovatívneho farmaceutického priemyslu 
prezentoval, či môže kvalita dát 
v zdravotníctve napomôcť rýchlejšiemu 
vstupu inovatívnych liekov pre pacientov.
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MUDr. Terézia Szádocka z Asociácie 
generických výrobcov GENAS priblížila, 
Ako pomáhajú generické lieky v liečbe 
chronických pacientov na Slovensku. 

prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD. 
odpovedal, „Aká je ideálna spolupráca 
lekára s pacientom pri predpisovaní liekov 
a ako sa má správať pacient ako partner.“ 

V druhom bloku konferencie boli 
prednášky orientované na témy „Pacient 
a liek.“ 

Účastníkom boli predstavené 
biologické a biologicky podobné lieky. 
Prednášajúci vystúpili aj s témami ako: 
„Slovenská akadémia vzdelávania 
pacientov, Včasná intervencia (Fit for 
Work) a Pacient ako aktívny účastník 
liekovej politiky.“ 
Večer sa účastníci mohli zabaviť na 
spoločenskom večeri. 

Kováčová Renáta 

Druhý deň konferencie, 
25.11.2017, bol venovaný bloku 
Spoznajme sa navzájom. Členské 
organizácie Asociácie na ochranu práv 
pacientov SR diskutovali o činnosti 
pacientskych organizácií, ich aktivitách či 
požiadavkách. Konferencia bola tiež 
sprevádzaná prezentáciou členských 
organizácií AOPP, ukážkami prác, aktivít, 
publikačnej a inej činnosti. A tak aj ja 
Renata Kováčová s Violou Števurkovou 
sme predstavili ostatným členským 
organizáciam náš klub. 

Konferencia bola pre nás 
prínosom, pretože sme sa dozvedeli veľa 
nového, čo sa týka práv a možností 
pacientov, ďalšej pomoci AOPP v riešení 
každodenných problémov ľudí 
s chronickými ochoreniami, činnosti 
ostatných pacientských organizácii, 
činnosti poisťovní a ich prínos pre 
pacientov.
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GASTROFÓRUM 2018 
 

Slovak Crohn Club bol pozvaný Prezidentom SGS doc. 
Jurgošom aj tento rok na XXIII. ročník Gastrofóra 2018 v dňoch 24.-
26. januára 2018 na Štrbskom Plese v hoteli Patria. 

Je nám cťou zagratulovať novozvolenému vedeniu SGS 
v júni 2018 na funkčné obdobie 2018 - 2022:  
 

MUDr. Martin Huorka, CSc. – prezident SGS 
prof.  MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. – vedecký sekretár 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. – I. viceprezident 
MUDr. Eduar Veselíny, PhD. – II. viceprezident 
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD. – hospodár 

 
 

 

RUŽINOVSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ DEŇ 
RUŽGAD 2018 

6. ROČNÍK, 09. NOVEMBER 2018, HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA 

Slovak Crohn Club, v zastúpení Veroniky Ivančíkovej a Violy Števurkovej, sa zúčastnil na 
konferencii venovanej týmto témam z oblasti gastroenterólogie a hepatológie: 

• Malé molekuly v imunosupresívnej liečbe IBD 
• Registre a biobanking v gastroenterológii a hepatológii na Slovensku 
• Chirurgická vs. endoskopická liečba chronickej pankreatitídy 
• Chirurgická vs. endoskopická liečba achalázie 

Za organizačný a vedecký výbor konferencie zodpovedal  prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 
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HILDEBRANDOVE DNI V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH 
 

V dňoch 7-9. septembra 2018 sa SCC žúčastnil na 
XXXII. Hildebrandových Bardejovských 
gastroentrelogických dňoch.   

Toto podujatie bolo venované 80. narodeninám 
prof. MUDr. A. Vavrečku, CSc., ktorému vďačíme za 
uvedenie nášho klubu do spoločnosti lekárov a odbornej 
verejnosti pozvaním na Gastrofórum. 

Podujatie bolo venované zaujímavým 
gastroenterologickým kauzuistikám a ochoreniam 
pankreasu a žlčových ciest. Počas konferencie sme 
diskutovali s lekármi o nových poznatkoch z oblasti liečby 
a smerovania výskumu IBD a pozvali sme ich prednášať na 

naše akcie v roku 2019. Bolo nám potešením upevniť väzby s farmaceutickými 
firmami, ktoré sú  našimi dlhodobými sponzormi. 

 

 
 

Bardejovské kúpele, 2018 
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25. VÝROČIE SLOVAK CROHN CLUBU 
 

                                       
 

Slovak Crohn Club zorganizoval víkendové edukačné stretnutie pri 
príležitosti svojho 25. výročia a Medzinárodného dňa IBD. Podujatie sa konalo pre 
členov a ich rodinných príslušníkov 5. – 8. mája 2018 v hoteli Falkensteiner v 
Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzala vtedajšia predsedkyňa SCC Mgr. Nina 
Kovačiková. Súčasťou boli odborné prednášky spojené s diskusiou a večer 
s programom a oslavou výročia. Hlavnou témou bol IBD pacient a zlepšenie jeho 
kvality života. Všetkým zúčastneným sobotné dopoludnie spríjemnili svojimi 
prednáškami skvelí odborníci a úžasní ľudia: 

 
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. – gastroenterológia 

MUDr. Dušan Podmanický – chirurgia 
Katarína Otottová - IBD sestra 

Mgr. Hana Bednaříková – psychológia 
PhDr. Klaudia Kontrová, PhD. - sociálna práca a poradenstvo 

 
Moderátorom podujatia bol známy Martin Šmahel, ktorý nás sprevádzal 

večerným programom, kde vystúpili speváci Peter Bažík, Pavol Drapák a skupina 
Acapella (For You).  
 
Naše nové logo pokrstili dve krstné mamy: 

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. 
PhDr. Mária Lévyová. 
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SCC ocenil za dlhodobú spoluprácu 
lekárov SGS 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ďakujeme našej dlhodobej členke 
Julke P.Č. za chutnú tortu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Počas edukačného víkendu 

predčasne odstúpila predsedníčka Mgr. 
Nina Kovačiková (vpravo) zo svojej 
funkcie a poverila zastupujúcu 
predsedníčku Bc. Veroniku Ivančíkovú 
(vľavo) do obdobia oficiálnych volieb 
v máji 2019. 
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Naše veľké ĎAKUJEME patrí 
prednášajúcim lekárom ako aj sponzorom 
bez ktorých, by toto podujatie sa 
nemohlo uskutočniť.  
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Sponzori podujatia:                   
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STRETNUTIE EFCCA YOUTH 

Reykjavik 2018 

 

 

 

Rok sa s rokom snúbil a opäť 

som sa začiatkom leta 2018 zúčastnila 

na stretnutí mladých oragnizácie 

EFCCA, ktorá zastrešuje všetky IBD 

organizácie. Romantický Paríž sme 

vymenili za dobrodružný Island a 

slnečné okuliare za zimné bundy. 

 

Výlet sa ako tradične začínal 

vo štvrtok, kedy sme sa všetci 

postupne zišli v krásnom hoteli v 

hlavnom meste Reykjavík. V piatok aj 

v sobotu sme mali počas prvej 

polovice dňa  prednášky a 

workshopy. Každá organizácia 

prezentovala svoje aktivity, úspechy, 

nápady aj inovácie.  

V rámci workshopov k nám 

zavítala aj psychologička, ktorá nás 

učila ako relaxovať a precvičovali sme 

si krátku, no intenzívnu meditáciu. 

Témou workshopov, ktoré viedli 

členovia EFCCA bola "Transition", čo 

je v podstate akákoľvek zmena lekára. 

V spolupráci s britskou organizáciou, 

ktorá vytvorila úžasnú brožúrku 

týkajúcu sa "prechodu" od detského 

gastroenterológa k dospelému, sme 

sa rozprávali o tom, ako je možné 

tento koncept aplikovať aj v 

ostatných krajinách.  

Nechýbali ani sobotňajšie  

"voľby", tento rok o čosi dôležitejšie, 

kedže sme si volili nového lídra. Češka 

Lucka už totiž zostarla a vo funkcii ju 

nahradil Francúz Bastien. Šťastie som 

skúsila aj ja a oplatilo sa. V hlasovaní 

som dostala dostatočný počet hlasov 

a stala som sa pre tento rok členkou 

EFCCA Youth. Na starosti som dostala 

projekt týkajúci sa mentálneho 

zdravia.



                                                           2018                   UDALOSTI V KLUBE 
  

  

www.crohnclub.sk 15 

 

 

 

V rámci voľnočasových aktivít 

sme navštívili Modrú lagúnu, 

geotermálne kúpalisko, ktoré je tzv. 

povinnou jazdou Reykjavíku.  

Modrá lagúna, Island 

 

V sobotu sme hrali "Hľadanie 

pokladu". Boli sme rozdelení do tímov 

a mali sme za úlohu hľadať poklady - 

väčšinou to boli pamiatky alebo 

miestne atrakcie. Víťazom bol 

samozrejme ten tím, ktorý ich našiel 

najviac. Bohatý víkendový program 

sme v sobotu večer, ako každý rok, 

ukončili spoločnou večerou, kde nám 

naservírovali skutočne rybárske 

špeciality. Aj tento rok som si odniesla 

domov kopu zážitkov a výborných 

nápadov, ktoré by som chcela s 

pomocou ostatných členov Crohn 

clubu zrealizovať. Ak by ste sa chceli 

budúci rok ku mne prídať, neváhajte a 

ozvite sa. Možno budete môcť zažiť 

skvelú atmosféru stretnutia v Bruseli 

somnou.                   Natália Mandáková 
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE EFCCA 
Symposium EFCCA 2018 
Bukurešť-Rumunsko 2018   

 
 Aj tento rok mal možnosť 
EFCCA delegát zo Slovak Crohn Clubu 
(Bc. Veronika Ivančíková) zúčastniť sa 
úžasného stretnutia Európskej 
federácie pacientskych organizácií 
s Crohnovou chorobou a Ulceróznou 
kolitídou. Valné zhromaždenie EFCCA 
sa tentokrát konalo 25. a 26.mája 2018 
v rumunskom hlavnom meste 
Bukurešť. Podujatie otvoril vtedajší 
predseda EFCCA Martin Kojnikov a po 
ňom nás v krátkosti privítala 
predsedkyňa rumunskej pacientskej 
organizácie ASPIIR pani Isabella Grosu. 
Nasledoval pravidelný reporting 
činnosti a nákladov EFCCA za rok 2017 
a následne na to sme úspešne 
a väčšinovo odhlasovali vstup novej 
pacientskej organizácie z Litvy. Ďalším 
schvalovacím procesom musel prejsť aj 
plán a budget na rok 2018 a nominácie 
na členov predstavenstva a nového 
predsedu EFCCY. Na záver sme si 
vypočuli hodnotné prednášky asociácií, 
ktoré ešte nie sú členmi, ale radi by sa 
nimi stali v nasledovnom roku: Kanada, 
Brazília, Rusko, Montenegro 
a Kazachstan. Prvý deň sme uzavreli 
zoznámením sa a vymenením 

hodnotných skúseností z jendotlivých 
pacientskych organizácií. 
 Druhý deň sme sa venovali 
samotným hlasovaním a zvolili si tak 
nového predsedu EFCCA: Salvo Leone 
z talianskej pacientskej asociácie, ktorý 
dovtedy zastával pozíciu podpredsedu. 
Sanna Lonnors z predstavenstva nám 
odprezen-tovala nový projekt EFCCA 
Academy a Luisa Avedano predstavila 
novinky v biologickej liečbe 
a biosimilároch. Druhý deň sme 
ukončili prehliadkou mesta Bukurešť 
a spoločnou slávnostnou večerou. 

 
 Tretím, posledným dňom 
sme ukončili toto podujatie 
Sympóziom, kde sme sa dozvedeli 
o novinkách vo výskume IBD ochorení. 
Taktiež nám vybrané asociácie 
odprezentovali svoju činnosť a úspešné 
prieskumy, ktoré priniesli zaujímavé 
štatistiky. 
 

 
 

Veronika
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EFCCA Academy - Training 
Certified Patient Experts 

EFCCA is embarking on an exciting 
new project under the title "EFCCA 
Academy- Training Certified Patient 
Experts". The pilot phase will be 
launched mid 2018. 

The idea of this project came about 
following several major surveys in 
recent years that highlighted main 
issues within the unmet needs of the 
IBD community. The EFCCA 
Academy is a pioneer project with 
the aim to provide specialized 
training addressing these issues and 
will instruct Certified Patients to 
raise awareness on IBD.  

Certified Patients will be trained in 
public speaking, communication 
skills and in strategic topics, such as 
life management with IBD, patient 
rights, work discrimination and 
labor rights. They will effectively 
use their own patient experiences 
and the findings of several EFCCA 
surveys.  

The Academy will aim to develop 
partnerships within the IBD HCP 
community  such as  ECCO, UEG, 
ESPGHAN, EMA, etc. Cooperation 
could include developing topics 
covering guidelines – basics, 
nutrition, medications, 
communication with patients 
adult/pediatric), how to deal with 
the health care system, how to 
deliver patient community’s 

message to pharma companies and 
how to handle pharma 
representatives, how to convey the 
message that IBD is an invisible 
illness etc. 

The training will include  face-to-
face workshops and courses via 
EFCCA’s online learning platform. 
Following the pilot phase the project 
will be taken to the local level using 
local languages allowing Certified 
Patient Trainers to train new 
Certified Patients locally. 

Kick off meeting, 14 - 17 June 
2018, Brussels 

The kick off meeting for the 
EFCCA Academy took place from 
14-17 June 2018. A pilot group of 
10 patient representatives met in 
Brussels for an intensive training on 
advocacy to raise IBD awareness.  
Students were trained in strategic 
topics, such as public speaking, 
communication skills, life 
management with IBD, and how to 
effectively use the outcomes of 
EFCCA surveys. Their feedback 
will allows us to improve and give 
shape to the next round of EFCCA 
Academy trainings. You can read 
more about the meeting in the 
October issue of our EFCCA  
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DRUHÁ 

CELOSLOVENSKÁ 

PACIENTSKA 

KONFERENCIA AOPP 

 V dňoch 23. a 24. novembra 
2018 sa uskutočnila už Druhá 
celoslovenská pacientska konferencia 
AOPP a zároveň Tretia národná 
konferencia EUPATI SK. Tento rok sa 
na konferencii venovali týmto 
témam: „Včasná intervencia ako 
základ úspešnej liečby, Biologické a 
biologicky podobné lieky, Klinické 
skúšanie liekov a pacientov, Životné 
príbehy pacientov.“ Konferencia sa aj 
tento rok konala pod záštitou 
Ministerky zdravotníctva SR, doc. 
MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a pod 
odbornou záštitou rektora SZU, prof. 
MUDr. Petra Šimka, CSc. Bolo 
ocenených 10 lekárov a 10 sestrier 
z rôznych oblasti zdravotníctva, 
ktorých si zvolili jednotlivé pacientske 
organizácie. 

Asociácia na ochranu práv 
pacienta (AOPP) zorganizovala prvý 
ročník ocenenia „Môj lekár”, „Moja 
sestra.” Úctu oceneným vyjadrila 
Ministerka zdravotníctva SR Andrea 
Kalavská a spolu s prezidentkou 
AOPP Máriou Lévyovou odovzdala 
lekárom a sestrám zaslúžené ceny. 
Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ 
získalo desať lekárov a desať sestier. 
Vybrala ich odborná porota zložená 
zo zástupcov zdravotníckej obce, 
pacientov aj médií. 
„V zdravotníctve je na prvom mieste 
kvalitná liečba pacienta a snaha 

prinavrátiť mu jeho stratené 
zdravie. Toto ocenenie preto 
vnímam ako nesmierne dôležité. 
Pozitívna spätná väzba pre lekárov 
a sestry je veľmi podstatná, pri 
liečení pacientov sú nenahraditeľní 
a patrí im zaslúžený rešpekt a úcta. 
Ich prácu si nesmierne vážim, a 
preto im aj touto cestou 
ďakujem,“ povedala Ministerka 
zdravotníctva SR Andrea Kalavská. 

Veríme, že aj týmto krokom 
prispejeme k pozdvihnutiu statusu 
zdravotníckych povolaní, ktoré sú 
základnými piliermi v našom 
zdravotníctve, a zároveň aj k 
budovaniu vzájomnej dôvery, 
podpory, ktoré sú nevyhnutnou 
súčasťou liečby a uzdravovania 
pacientov. 

Ocenenie SCC „ Môj Lekár.“ 
    
doc. MUDr. Zuzana 
Zelinková, PhD. 
  
 
 

Pan docentka Zuzana Zelinková 
pracuje v Nemocnici Sv. Michala v 
Bratislave. Na ocenenie ju navrhol    
Slovak Crohn Club, pretože si ho, 
podľa jeho členov, právom zaslúži. 
Návrh na ocenenie je   poďakovaním 
pacientov za jej dlhodobú prácu v 
oblasti zdravotníctva, za inovácie v 
liečbe a vyšetrovacích metódach, 
manažmente, vede a výskume v 
prospech IBD pacientov. Špecializuje 
sa aj na tehotné ženy s Crohnovou 
chorobou a ulceróznou kolitídou, 
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ktoré si vyžadujú výnimočnú 
starostlivosť, pozornosť a podporu. 
Noviniek v oblasti medicíny zo 
zahraničia je veľa a vďaka 
prehlbovaniu vedomostí a 
praktických skúsenosti pani 
Zelinkovej sú implementované nové 
diagnostické a liečebné postupy do 
praxe aj na Slovensku. Vzdelávanie a 
edukácia mladých študentov 
medicíny a pacientov sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou jej práce. Pri 
množstve práce, problémov v praxi, 
je až neuveriteľné, aký má ľudský a 
empatický prístup k pacientom a ich 
príbuzným. 

Ocenenie SCC „ Moja sestra.“ 
 

     
 
 
 
    
   Mgr. Daniela Žalcová 
      

  Týmto ocenením jej   
združenie chce poďakovať za 
starostlivosť o onkologických 
pacientov, špecializované  
vzdelávanie pacientov s IBD 
ochorením, nakoľko sestier 
zameraných na podávanie biologickej 
liečby je v zdravotníctve málo a 
prevalencia ochorenia stúpa. 
Vyžaduje si to z jej strany veľa 
odbornosti, trpezlivosti a 
vysvetľovania pacientom, s čím 
všetkým sa môžu počas liečby 
stretnúť, ako musia zmeniť svoj 
životný štýl, čomu by mali venovať 
zvýšenú pozornosť počas liečby. 
Vďaka jej dlhoročnej pomoci pacienti 

vedia, že vždy sa môžu na ňu obrátiť, 
či už v pracovnom čase, prípadne 
mimo neho. Vysoko oceňujú jej pro-
pacientsky prístup, empatiu a 
ľudskosť, s ktorou k nim pristupuje. 
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Detský tábor Crohňačik 2018 

Bystrá, Nízke Tatry 
 

Tento rok sme mohli 
konštatovať, že už tradične po tretí 
rok sa nám podarilo pripraviť pre IBD 
deti detský IBD tábor Crohňačik 2018. 
V spolupráci s vedením Chaty Limba 
v Bystrej na Táloch sme zažili týždeň 
21.7. – 28.7.2018 plný slniečka, 
dobrej nálady, výletov a nových 
zážitkov. Privítali sme medzi nami aj 
Petra z Moravy. Navštívili sme 
Bystrianskú jaskyňu a lezeckú stenu, 
ktorú mohli všetci zdolať.  Kedže sme 
bývali na južnej strane Chopku náš 
celodenný výlet bol lanovkami na 
vrchol Chopku. Išli sme po stopách 
draka Demiána a po rozluštení záhad 
na jednotlivých stanoviskách boli deti 
odmenené magnetkou Drakoparkom 

a pexesom. Vzdelávacím výletom bola 
jazda Čiernohronským vláčikom, 
v rámci ktorého sme sa prešli po 
náučnom chodníku po lesníckom 
skanzene. Ďalším výletom bol salaš 
Zbojská s legendárnym zbojníkom 
Jakubom Surovcom a výhliadkovou 
vežou, ktorá sa nachádza na území 
Národného parku Muránska planina. 
Turistickým výletom z tábora bol 
výstup na Dedečkovú chatu 
z výhľadom na celé okolie. Vďaka 
Renátke za ranné jogové rozcvičky 
ako aj Vikinke za dôsledne pripravený 
každodenný animátorský program. Po 
raňajkách v sobotu dopoludnia sa 
deti rozlúčili so slovami, že budúci rok 
počítajte s nami.  

 
Naše poďakovanie patrí firme AbbVie za podporu tábora.  
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Pohľady účastníkov tábora… 
 

Chcela by som sa s Vami 
podeliť o zážitky z detského letného 
tábora v Bystrej. 

Na tábor som sa veľmi tešila 
i z dôvodu, že sa znova stretnem 
s kamarátmi zo SCC. Tento rok nám 
bolo počas celého tábora super. Ranné 
rozcvičky s Renkou nás rozhýbali, 
Vikinkin program rozveselil. Každý deň 
sme mali naplánovaný výlet do okolia. 
Navštívili sme Bystriansku jaskyňu, 
Chopok, Dedečkovú chatu, salaš 
Zbojská, Čiernohorskú železničku. 
Veselo nám bolo pri večernom hraní 
spoločenských hier aj na Olympiáde. 
Účastníci boli odmenení krásnymi 
diplomami, medajlami a darčekmi. 
Pretože veľmi rada tvorím, páčilo sa mi 
vyrábanie snežítok, maľovanie 
hrnčekov, vytváranie náramkov. 

 
Ja som si tento tábor veľmi 

užila, dlho budem spomínať na veselú 
a priateľskú atmosféru počas celého 
tábora. Ďakujem Renátke, Viky, Violke 
aj ostatným za super program a dúfam, 

že sa tábor podarí zorganizovať aj 
budúci rok. 
 

Tánička Martvoňová 
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Letos jsem po dlouhé době byl 

na Slovensku a to na super táboře pro 
děti s IBD onemocněním. Ubytování 
jsme byli po dvou v pokojích v hezkém 
hotelu. Mohli jsme být připojení na Wi-
Fi což bylo moc fajn, ale díky tomu, že 
jsme měli hezký program a poznal jsem 
nové kamarády nebyl jsem na telefonu 
tak často jako doma. Byli jsme na 
bazéně, perfektně jsme si zatančili a 
byli na různých výletech. Vedoucí pro 
nás byli kamarádi, kteří se o nás dobře 
postarali a často nás rozesmáli. A jako 
bonus fajn jídlo. Už se těším na příští 
rok, až všechny zase uvidím. 
 

Petr Gajdoš z Moravy 
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Volám sa Maťo Sloboda, mám 
8 rokov a už od 4 rokov mám ulceróznu 
kolitídu. Moja lekárka, pani doktorka 
Čierna, mi počas jarnej pravidelnej 
kontroly povedala, že sa pre pacientov 
ako ja, organizuje letný tábor 
„Crohňáčik“. 
 

 
 

Pani doktorka dala mojej 
mame kontakt na tetu, čo tábor 
organizuje. Mamina jej zavolala 
a prihlásila ma do tábora. 
Tábor bol organizovaný Slovak Crohn 
Clubom v dedine Bystrá a boli sme 
ubytovaní v chate Limba. Toto bol môj 
prvý tábor a veľmi som sa naň tešil. 

Rodičia ma v sobotu 21.7. priviezli pred 
chatu Limba v Bystrej. Prišli sme 
o trocha skôr, tak sme si okolie chaty 
prezreli. Bol tu bazén, volejbalové aj 
futbalové ihrisko a preliezky 
s húpačkami. Tu sme s ostatnými deťmi 
trávili veľa času. Po príchode vedúcej 
sme boli rozdelení na izby, ja som býval 
s Dávidom. Spolu s vedúcou tábora tu 
bolo ešte veľa vedúcich, ktorí sa nám 
postarali o program. Hrali sme futbal, 
plávali v bazéne a hrali rôzne hry. Boli 
sme na Dedečkovej chate, lanovkou 
sme sa vyviezli na Chopok, navštívili 
sme aj Bystriansku jaskyňu. Pani 
kuchárka sa o nás dobre postarala 
a všetko jedlo čo pre nás pripravila 
bolo super. 
Na letnom tábore bolo super, našiel 
som si nových kamarátov a teším sa na 
budúci rok, kedy dúfam, že sa opäť 
uvidíme. 

Maťko  
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REKONDIČNÝ POBYT SLOVAK CROHN CLUB 
ŠTRBSKÉ PLESO 2018 

 
Oddych vo Vysokých Tatrách... 

 
Aj tento rok sme usporiadali 

rekondičný pobyt opäť v prostredí našich 
Tatier. Po roku sme sa stretli  na 
Štrbskom plese, v známom prostredí 
hotela Trigan.  

 

 
 

Tak ako každý rekondičný pobyt,  
pre všetkých zúčastnených bol pripravený 
program na každý deň s možnosťou 
ranného a poobedňajšieho cvičenia Jógy 
a Qi kungu pod vedením vynikajúcich 
inštruktorov, ktorí sú ako inak z našich 
radov (členov). Tatry nám po celý týždeň  
pripravili nádherné počasie so slniečkom 
a dobrým počasím. Tak ako minulý rok,  
sme zažili  veľa pohybu v horách 
s nádhernými výhľadmi , či už na 
končiare, alebo prírodné okolie. Tento 
týždeň nám umožnil dostatok možností 
na turistiku a relaxáciu po náročných 
alebo menej náročných túrach. 
„Sú len dva dni v roku, kedy nemôžeš 
urobiť nič: Jedným z nich je Včera a 
druhým je Zajtra. 

Dnešok je tým dňom, kedy môžeš všetko: 
ľúbiť, veriť, venovať svoj čas niekomu, a 
prežiť ho podľa seba.“ 
 

Hotel v ktorom sme bývali je pre 
nás už dostatčne známi, a tak nás nič 
neprekvapilo. Ako stále, personál hotela 
sa o nás opäť postaral na jednotku, 
a môžeme opäť pochváliť aj jedálniček 
s kvalitnou stravou.  

Všetci sme sa počas týždňa, ktorý 
sme tu strávili určite cítili príjemne, 
uvoľnili sa, rozhýbali svoje telo na 
cvičeniach Jógy, prečistili hlavu od 
myšlienok, ktoré nás trápili, a hlavne 
načerpali dostatok pozitívnej energie 
pred jesenným sichravím počasím. Určite 
väčšina z nás navštívila zaujímavé miesta, 
podnikli túry, či vychádzky do blízkeho aj 
ďalekého okolia.  
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Počas celého týždňa sme sa 
navzájom povdzbudzovali medzi 
sebou, vymieňali si skúsenosti pri boji 
s našim ochorením a kto čo má nové. 
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Prvý večer sme tak ako vždy 
privítali do našich radov nových 
členov klubu, ale aj tých dlhodobých 
členov, ktorí sa prvý krát zúčastnili 
rekondičného pobytu. A tak ako po 
minulé roky, každý potom povedal 
svoj plán na ďalší deň. Na základe 
toho, každý sa potom pridal 
k niekomu, čo mu vyhovovalo, 
alebo chcel zdolať.  

 
 

 
 

 
 

 
Každý deň ráno, tí ktorí mali záujem 

a chceli byť na čerstvom vzduchu, si mohli 
zacvičiť Yógu, urobiť prechádzku, alebo aj 
po celý pobyt aj zacivičiť si pod vedením aj 
Qi Gongové cvičenie pod nášho člena 
vedením, ktorý má dlhodobé a  veľké 
skúsenosti.  
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Po ľahkom rannom cvičení sme 
sa každý deň naraňajkovali a potom 
rozpŕchli  do dolín Tatier, na túry 
rôznych obtiažností podľa toho akú kto 
mal kondíciu, náladu, a komu čo 
umožňoval zdravotný stav. Večer 
niektorí z nás využili aj možnosť si 
zaplávať alebo skúsili sauny. 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. 

 

 
 

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 zdraví. 

 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
pričinili, že sme sa opäť mohli stretnúť 
v príjemnom prostredí a všetkým 
ostatným, čo sa zúčastnili a to, že nás 
neopúšťala dobrá nálada po celý ten 
čas. Dúfam, že ste si všetci oddýchli 
a o rok sa znova stretneme. 

 

 
 

 
Viola Števurková 
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MÔJ PRVÝ REKONDIČNÝ POBYT SO SLOVAK CROHN 
CLUBOM 
 

Moje prvé zážitky so Slovak 
Crohn Clubom sa začali písať tento rok. 
Prvýkrát som sa zúčastnila rekondičného 
pobytu na Štrbskom plese, ktorý je 
určený pre členov.  

Crohnovu chorobu mi 
diagnostikovali pred 3 rokmi, v tom čase 
som mala 22 rokov a bola som mierne 
zaskočená. Nasledovala operácia – 
skrátenie čreva a po operácií nasadenie 
biologickej liečby. Práve na biologickej 
liečbe som sa dozvedela, že existuje 
organizácia Slovak Crohn Club a začala 
som po nej na internete pátrať. Hneď 
som sa registrovala a začala sledovať, 
aké možnosti nám ,,crohňákom“ 
ponúkajú. O rekondičnom pobyte mi 
povedal známy, a tak som si povedala, že 
sa prihlásim a uvidím. 
Dnes môžem povedať, že celý pobyt bol 
nad moje očakávania. V prvom rade som 
bola nadšená z výberu hotela. Jeho 
lokalita to celé iba perfektne podtrhla. Aj 
napriek svojej chorobe jedlo stále 
milujem a nezostáva mi nič iné, ako 
ohodnotiť stravu na výbornú. Celkové 
vybavenie, wellness a služby boli 
príjemným prekvapením. Po prvej večeri 
nasledovalo stretnutie, kde privítali 
nových členov Slovak Crohn Clubu. 

 

 
 

Zároveň sme sa spoločne 
dohodli na programe ďalšieho dňa. 
Keďže počasie nám v Tatrách prialo, tak 
sme sa podľa náročnosti túr rozdelili do 
skupín a po raňajkách sme každé ráno 
vyrazili do prírody. Rána boli skvelé 
nielen preto, že sme sa všetci tešili na 
raňajky, ale aj preto, že sme si pred nimi 
mohli zacvičiť jogu, ktorá nás z rána vždy 
riadne nakopla. Wellness po turistikách 
bola samozrejmosť. Unavení, zničení, ale 
šťastní sme sa po túrach vrhali na relax, 
aby sme nazbierali sily na ďalší deň. 
Týždeň utiekol ako voda a ja môžem len 
skonštatovať, že som nesmierne rada za 
to, že som spoznala skvelých ľudí s 
rovnakým ochorením a podobnými 
problémami. To, že som mohla byť 
súčasťou Rekondičného pobytu, mi dalo 
veľa nových síl, skúseností a dúfam, že aj 
nových priateľov. Tento rok bol pre mňa 
prvý, no pevne verím, že nie posledný. 
Tak o rok sa snáď opäť všetci stretneme 
v zdraví a poturistikujeme. 

 Nikola Benedikovičová 



                                                     2018             UDALOSTI V KLUBE                              
 

  

www.crohnclub.sk 35 

 

POHĽAD NA REKONDIČNÝ POBYT OD ČLENA SCC  

S Crohn Clubom v Tatrách, september 2018... 

 
Je to už 11 rokov čo mi 

diagnostikovali Ulceróznu kolitídu, no až 
po viacerých rokoch členstva v klube 
som sa tento rok po prvýkrát zúčastnil 
rekondičného pobytu v Hoteli Trigan, 
Štrbské pleso... a musím povedať, že to 
stálo za to! 

 
Ale poďme pekne po poriadku :-) 
Základom úspechu bolo počasie, ktoré 
bolo takmer celý pobyt na jednotku. 
Turisti si rochnili na štítoch a "neturisti" 
pri prechádzkach v okolí. Výsledok bol 
však rovnaký... večer sme sa vždy stretli 
všetci vysmiati a opálení. Poloha hotela 
bola jedinečná a umožňovala výlety 
rôznej náročnosti priamo pešo z hotela, 
takže každý si našiel to svoje. Samotný 
hotel bol výborne vybavený a s 
vynikajúcou kuchyňou, ktorá pre 
Crohnistov chystala jedno pokušenie za 
druhým. Popri útulnom wellness s 
výhľadom na Nízke Tatry sme príjemné 
chvíle strávili pri stolnom tenise, biliarde 
a tí menej unavení aj za barom. 

Spoločné chvíle sme, spolu ako skupina, 
trávili či už pri rannom cvičení jogy, 
alebo po večeri, kedy sme si zdieľali kto 
čo zažil cez deň a robili si plány na ďalšie 
dni. Tak nik neostal bokom a mal 
možnosť sa spoznať s ostatnými. 

    Musím povedať, že v 
minulosti som ani neuvažoval zúčastniť 
sa takéhoto pobytu. Možno som si len 
nevedel predstaviť stráviť 8 dní s ľuďmi, 
ktorých človek pozná iba z videnia, alebo 
jednoducho vždy boli iné priority. Teraz 
však už viem, že tento rekondičný pobyt 
je skvelým miestom, kde sa dá spoznať 
nových ľudí z každej "dospeláckej" 
generácie, podeliť sa bez zábran o 
skúsenosti s ochorením a popri tom 
zrelaxovať a aspoň na chvíľu sa zastaviť v 
tomto rýchlom svete a vychutnať si krásy 
prírody.  

 
Tento pobyt bol pre mňa 

veľmi príjemný a nenútený a verím, že 
nie posledný. Dovolím si povedať, že 
každému umožnil odniesť si z neho 
práve to, čo potreboval a aj za to sa 
chcem poďakovať vedeniu Slovak 
Crohn Clubu. 
Do skorého videnia Crohn Club! 

Iľja Mancovič 



UDALOSTI V KLUBE            2018                                
 

  

36 Slovak crohnclub bulletin 

 

EDUKAČNEDUKAČNÉ POPOLUDNIE - VŠETKO 
ČO VÁS ZAUJÍMA O IBD 

 
 

Dňa 16.10.2018 organizovalo 
naše združenie v bratislavskom hoteli 
Tatra edukačné popoludnie za účasti 
odborníkov zo slovenskej 
gastroenterológie, ktorí všetkým 
zúčastneným formou prednášok priblížili 
rôzne témy z oblasti IBD.  
 

 

S úvodným príhovorom vystúpila 
zastupujúca predsedníčka SCC Veronika 
Ivančíková. Po jej príhovore už 
nasledoval blok prednášok prítomných 
doktorov. 
 

Prvú odbornú prednášku viedol 
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., ktorý 
predstavil nové možnosti  liečby 
zápalových ochorení čriev. 
Následne s prednáškou na tému 
možnosti chirurgickej liečby pre 
komplikácie Crohnovej choroby a 
ulceróznej kolitídy výstupil prof. MUDr. 
Juraj Pechan, CSc. 
 

Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD. 
Svojou prednáškou upozornil na význam 
dodržiavania liečby pre IBD pacientov 
z dôvodu udržania remisie. 

MUDr. Iveta Čierna, PhD. sa vo 
svojej prednáške na tému chronických 
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nešpecifických zápalov čreva zamerala 
na detských pacientov. 
 

MUDr. Dagmar Zlinská ozrejmila 
možnosti kúpeľnej liečby zameranej na 
pacientov s chorobami tráviaceho 
ústrojenstva. 
Po každej z prednášok ostal priestor aj 
na otázky od prítomného publika. 
 

Prednáškový blok uzavrela 
členka nášho klubu Natália, ktorá 
pomáhala s vývojom mobilnej aplikácie 
IBD diár vhodnej na monitorovanie 
zdravotného stavu IBD pacientov 
a zároveň ako kalendár. 
 

 
 

 
 

 
 
 Stretnutia sa zúčastnilo približne 
štyridsať pacientov a priaznivcov nášho 
klubu.  Veríme, že prednášky boli pre 
všetkých zúčastnených prínosom, a že aj 
účasť nových členov na tomto stretnutí 
rozšírila povedomie o činnosti SCC. 
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POHODA 2018: DR. STAN 
 
Tento rok na prestížnom festivale POHODA 2018 mala priestor aj 
Gastroenterológia a predstavenie činnosti Slovak Crohn Clubu 
 
Diskutéri: 
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD 
Mgr. Nina Kovačiková 
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PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE 2018 

 
 

Dňa 29.11.2018 sme sa v spolupráci s naším sponzorom zorganizovali 
prednášku na tému vhodnej stravy pri intolerancii laktózy. Následne sme spoločne 
navštívili vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave a vychutnali si začiatok 
predvianočnej atmosféry.  
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SPRÁVY A NOVINKY  

 
V auguste roku 2018 bola publikovaná 
štúdia, kde jednoduchá rada v oblasti 
výživy môže pomôcť IBD pacientom 
zmierniť alebo zabrániť vzniku zápalu.  
Jednodocho plná  šálka jahôd každý 
deň.   
American Chemical Society. 

 
Štúdia využitia allopurinolu pri liečbe 
IBD ochorenia na univerzite v Utahu, 
poukázala na to, že allopurinol 
zastavuje produkciu kyseliny močovej 
v črevách. Pacienti, ktorí majú vysoké 
koncetrácie protilátok voči S. cerevisiae 
v črevách budú mať novú liečbu na 
zabráneniu vzniku zápalov v črevách.  
University of Utah, June Round, Ph.D.  

 
Multidisciplinárny tím vedcov z 
Karolinska Institutet vo Švédsku  
objavili novú proti-zapalovú molekulu 
s novým mechanizmom účinku, ktorá 
inhibuje proteíny zodpovedné za 
tvorbu zápalov v črevách a OGG1 
proteín, ktorý opravuje DNA po jej 
poškodení oxidačným stresom. Štúdia 
bola publikovaná v časopise Science 
2018; 362 (6416): 834 
University of Texas Medical Branch, Uppsala 
University and Stockholm University. 

 
Bola vyvinutá nová metóda pre  
pozitrónovú emisnú tomografiu (PET) 
ktorá sa zdá, že by mohla pre 
pacientov s IBD poskytnúť neinvazívne 
vyšetrenie, ktoré môže pomôcť nájsť v 
črevách zápalové miesta. 
Immuno-PET in Inflammatory Bowel Disease: 
Imaging CD4-Positive T Cells in a Murine Model of 
Colitis. Journal of Nuclear Medicine, 2018; 59 (6): 980 
 

 
 

Vedci objavili určitý epigenetický 
podpis v črevných bunkách, ktorý sa 
zdá, že je akýmsi markerom ohľadom 
toho, že u daného človeka môže dôjsť 
ku vzniku IBD ochorenia.  
Microbiota-sensitive epigenetic signature predicts 
inflammation in Crohn’s disease. JCI Insight, 2018; 3 
(18) 
 

Nová štúdia publikovaná na začiatku 
roka 2018 poukázala na to, že za vznik 
zápalov v črevách môže zníženie 
integrity tkaniva tvoreného 
Panethovými bunkami nachádzajúcich 
sa v tenkom čreve. Poškodenie tejto 
výstelky má za následok, že baktérie 
dokážu napadnúť tkanivo orgánu 
a spôsobiť rôzne zápaly. 
Loss of Paneth Cell Autophagy Causes Acute 
Susceptibility to Toxoplasma gondii-Mediated 
Inflammation. Cell Host & Microbe, 2018 
 
 

Vedci zistili že nerovnováha medzi 
určitými črevnými bakteriálnymi 
druhmi spôsobujú Crohncovú chorobu. 
Nová štúdia ohľadom enzýmu ureázy 
poukázala na to, že použitím probiotík 
s takými to baktériami (dobrými 
baktériami) produkujúcimi ureázu a ich 
inkorporáciou do črevného prostredia 
môže byť efektívnym a šetrenjším 
spôsobom liečby IBD ochorení. 
Ni a kol.: A role for bacterial urease in gut dysbiosis 
and Crohn’s disease. Science Translational Medicine, 
2017; 9 (416) 
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NOVINKY V LIE ČBE 
IBD 
  
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. 
Gastroenterologické oddelenie, Nemocnica 
sv. Michala, BA 

 
Za posledných dvadsať rokov 

nastala v prístupe k liečbe IBD zásadná 
zmena. Pribudli nové lieky, tak na 
liečbu ulceróznej kolitídy ako aj 
Crohnovej choroby. Okrem nich sa však 
veľká časť výskumných aktivít venovala 
aj spôsobu, akým pre pacienta čo 
najmenej zaťažujúco hodnotiť aktivitu 
ochorenia v čase, keď ešte neprepuklo 
do príznakov. Súčasne sa veľa 
výskumnej energie venovalo tomu, či 
je zmysluplné určovať aktivitu 
ochorenia v tejto tzv. 
´asymptomatickej (bezpríznakovej)´ 
fáze a či zmena liečby v tejto fáze vie 
pomôcť znížiť riziko relapsov (vzplanutí 
ochorenia). 
Výsledkom prvej časti výskumov 
zameraných na hodnotenie aktivity 
ochorenia, je dnes rutinné používanie 
stanovovania kalprotektínu v stolici, 
hodnotenie C-reaktívneho proteínu 
(CRP) ako aj stále sa rozširujúce 
používanie sonografie čreva v 
každodennej praxi. Pokiaľ sú všetky 
parametre v norme, to znamená 
kalprotektín v stolici nie je zvýšený, 
CRP je v norme, sonografia čreva 
neukazuje známky aktivity ochorenia a 
pacient neužíva kortikosteroidy, tak sa 
pokračuje v liečbe ďalej, bez zmeny. Ak 
je niektorý z parametrov zvýšený (bez 
toho, aby na to bolo iné vysvetlenie), 
a/alebo sú prítomné zmeny na 
sonografii svedčiace pre zápalovú 

aktivitu, tak je potrebné 
kolonoskopicky vyhodnotiť rozsah 
slizničných zmien a na základe toho 
upraviť liečbu. Práve prebiehajúce 
štúdie sú zamerané na využitie 
sonografie priamo na úpravu liečby, t.j. 
bez potreby endoskopického 
hodnotenia. Pravdepodobne v blízkej 
budúcnosti bude väčšina liečebných 
rozhodnutí realizovaná práve na 
základe sonografického hodnotenia. 
Ďalším významným krokom 
posledných rokov bolo niekoľko štúdií, 
ktoré ukázali zmysluplnosť tzv. ´tight 
control´ prístupu, z angličtiny ako 
prístup využívajúci intenzívnu kontrolu. 
Doterajším postupom v liečbe IBD bolo 
čakať na príznaky, tak ako ich pacient 
sám od seba zreferuje a podľa toho 
upravovať liečbu. Zistilo sa však, že 
pokiaľ gastroenterológ používa na 
zmenu liečby systematicky tzv. index 
klinickej aktivity (index, ktorého 
výsledkom je číslo a vypočítava sa na 
základe pacientom vyplneného 
dotazníka), tak je významné nižšie 
riziko relapsov, hospitalizácií a 
chirurgických intervencií v 
nasledujúcom roku. Súčasne sa zistilo, 
že pokiaľ gastroenterológ pridá ku 
kritériám zmeny liečby aj laboratórne 
parametre, ako je už spomínaný 
kalprotektín v stolici a CRP, tak sa 
významne zvyšuje podiel pacientov, 
ktorí dosiahnu po roku takto 
manažovanej liečby zhojenie sliznice. 
Zhojenie sliznice predstavuje jeden z 
cieľov liečby, keďže sa spája s nižším 
rizikom relapsov, chirurgických 
intervencií a z dlhodobého hľadiska aj s 
nižším rizikom rakoviny hrubého čreva. 
Keď to zhrnieme, v liečbe IBD nastal za 
posledné roky významný posun, ktorý 
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sa netýka len rozšírenia možností 
liečby o nové lieky. Najvýznamnejšou 
časťou manažmentu IBD je princíp 
intenzívnej kontroly a prispôsobovanie 
liečby na základe objektívnych 
parametrov hodnotiacich aktivitu 
ochorenia. Tento postup kladie vysoké 
nároky na komunikáciu 
gastroenterológov s ich pacientami, 
keďže vo väčšine prípadov je potrebné 
liečbu meniť, aj keď pacient nepociťuje 

žiadne ťažkosti. Preto je dobré, keď 
pacient tomuto princípu rozumie, a 
chápe, prečo sú potrebné 
stanovovania krvných testov a testov 
zo stolice a aktívne sa o ich výsledky aj 
zaujíma. Do IBD ambulancie 21. 
storočia už teda uspokojenie sa s 
konštatovaním pacienta ´mám sa 
dobre´, bez doplňujúcich informácií 
uvedených vyššie, nepatrí. 

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.  
  
 

Reportáž z dňa 16.5.2018 TV 
Markíza z tlačovej konferencie pri 
príležitosti "World Day IBD" - Svetové 
dňa IBD (Crohnova choroba a 
ulcerózna kolitída) a 25. výročia Slovak 
Crohn Club. 
 

Všeobecná zdravotná 
poisťovňa sa po opakovaných 
rokovaniach dohodla s firmou MSD, 
s.r.o., že jej liek Remicade bude od 1. 
októbra bez doplatku.  

 
Dňa 19.5. v deň IBD v Košiciach sa do 
fialovej farby obliekla gotická katedrála 
Sv. Alžbety 

 
 
Výrobca nakoniec dorovnal cenu lieku 
na úroveň vysúťaženej ceny za účinnú 
látku, ktorá je 133,10 € 
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MOŽNOSTI KÚPE ĽNEJ 
LIE ČBY PRE 
PACIENTOV S IBD 
OCHORENIAMI   

MUDr. Dagmar Zlinská 

Pacientom s nešpecifickými chronickými 
zápalovými ochoreniami čreva ( medzi ktoré 
patrí ulcerózna kolitída a Crohnova choroba) , 
môže kvalitu života popri súčasnej modernej 
medikamentóznej liečbe, významne zlepšiť aj 
kúpeľná liečba v prírodných liečebných 
kúpeľoch. 

Pre koho je kúpeľná liečba určená ? 

Podmienkou je, že pacient s IBD ochorením je 
v štádiu remisie ochorenia a jeho ošetrujúci 
lekár mu liečbu odporúča. 

Je kúpeľná liečba hradená z verejného 
zdravotného poistenia ? 

Podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 
základe verejného zdravotného poistenia ,v 
znení neskorších predpisov, sa na základe 
verejného zdravotného poistenia plne alebo 
čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak 
nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú 
alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť. 
Kúpeľná liečba (KL) je teda následnou liečbou.  

Pre pacientov s chronickým IBD ochorením  je 
KL podľa Indikačného zoznamu pre kúpeľnú 
liečbu zaradená v skupine „B“, t.j. - zdravotná 
starostlivosť je plne hradená z verejného 
zdravotného poistenia, ale služby nie sú 
hradené. To znamená, že zdravotná poisťovňa 
hradí kúpeľné procedúry, lekársku 
starostlivosť a poistenec si hradí ubytovanie, 
stravu, kúpeľný poplatok. Dĺžka pobytu je 

určená na 21 dní. Poistenec má právo na 
výber poskytovateľa kúpeľného zariadenia 
kde chce absolvovať liečbu v skupine „B“.  

Čo možno od kúpeľnej liečby očakávať ? 

Liečba je zameraná na komplexnú 
starostlivosť o pacienta a na ochranný 
liečebný režim. Základom liečby je 
balneoterapia ( vodné procedúry) . Cieľom je 
dosiahnutie alebo vyrovnanie metabolického 
stavu pacienta , zvýšenie telesnej hmotnosti 
tam, kde je narušená, zmiernenie druhotných 
dyspeptických ťažkostí. Základom je diétna 
strava , ktorú predpíše pacientovi kúpeľný 
lekár. Liečebné procedúry sú indikované 
kúpeľným lekárom podľa aktuálneho 
zdravotného stavu pacienta . U pacientov 
s IBD ochoreniami sú vodoliečba a teploliečba 
vzhľadom na ochorenie , v obmedzenom 
rozsahu . Súčasťou liečby sú fyziatrické 
metódy : elektroliečba, UZV, liečebná telesná 
výchova , magnetoterapia, masáže a iné. 
Odporúča sa pohyb, relaxačné cvičenia, 
prechádzky, individuálny LTV. Niektoré kúpele 
robia v pravidelných turnusoch odborné 
prednášky so zameraním na výchovu k 
správnemu životnému režimu a k nefajčeniu. 
Dôležitá je aj psychická relaxácia, 
psychoterapia , sociálny kontakt, hlavne u 
osamelých a starších ľudí. Nezanedbateľnou 
zložkou kúpeľného pobytu je aj sekundárna 
liečba a prevencia pridružených ochorení 
pacientov s IBD , napr. liečba a prevencia 
ochorení pohybového aparátu, 
kardiovaskulárnych ochorení a iných 
chronických a civilizačných chorôb 

Kto môže vystaviť kúpeľný návrh  

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár 
špecialista uvedený v tabuľkovej časti 
Indikačného zoznamu pre kúpeľnú 
starostlivosť alebo všeobecný lekár pre 
dospelých alebo všeobecný lekár pre deti na 
základe nálezu príslušného lekára špecialistu. 
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Kedy nemožno kúpeľnú liečbu navrhnúť, 
t.j. kontraindikácie kúpeľnej liečby  

Kúpeľnú liečbu nemožno navrhnúť, ak má 
pacient, napr.: 
 
-Opakujúce sa profúzne krvácanie 
-Vysoký tlak nad 120mmHg diastolického 
tlaku 
-Infekčné prenosné choroby,  
Všetky choroby v akútnom stave, 
-Obehové zlyhanie 
-Tehotenstvo 
-Demenciu 
-Nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek 
pôvodu 
-Inkontinencia moču a stolice 
-Závislosť od návykových látok, závislosť od 
alkoholu 
-Aktívne ataky alebo duševné poruchy a fázy 
psychóz  
-Fajčenie pri vyznačených diagnózach – lekár 
je povinný túto skutočnosť v  návrhu vždy 
potvrdiť ( poznámka : platí to pre pacientov 
s IBD ochoreniami ) 
-Zhubné nádory v trvaní liečby, ale aj so 
zistenými známkami pokračovania choroby 
-Dekompenzovaný alebo labilný diabetes 
mellitus 
Iné ochorenia uvedené v Indikačnom 
zozname .. 

Čo musí kúpeľný návrh obsahovať  

Kúpeľný návrh musí spĺňať minimálny rozsah 
potrebných vyšetrení uvedených v tabuľkovej 
časti Indikačného zoznamu pre KL , napr. 
výsledky fyzikálneho vyšetrenia, výsledky 
odborných a laboratórnych vyšetrení 
nevyhnutných na určenie diagnózy a 
liečebného postupu, doterajší spôsob liečby 
vrátane ordinovaných liekov . .Súhrn 
výsledkov klinických a laboratórnych 
vyšetrení, nesmie byť starší ako tri mesiace. 
Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí 
ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný 

stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej 
kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť 
staršie ako 14 dní. U osôb nad 70 rokov a vždy 
v prípadoch, keď kúpeľné procedúry 
predstavujú záťaž pre kardiovaskulárny 
systém, treba kompletné interné vyšetrenie. 
Návrh musí obsahovať tiež odtlačok pečiatky 
lekára, podpis lekára a dátum vystavenia 
Návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej 
liečby, diagnózu kódom MKCH a tiež 
informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. 
ambulantnú liečbu, a prípadne informáciu 
o potrebe sprievodcu, 

Kto schvaľuje kúpeľný návrh  

Návrh schvaľuje príslušná zdravotná 
poisťovňa poistenca. Kompletne vyplnený 
Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne 
doručený najneskôr šesť týždňov pred 
uplynutím doby indikácie. Platnosť kúpeľného 
návrhu je pri skupine „B“ väčšinou  12 
mesiacov od vystavenia návrhu.... Bližšie 
informácie o postupe schvaľovania KL možno 
nájsť na stránkach zdravotných poisťovní.  

Ktoré prírodné liečebné kúpele sú so 
zameraním aj pre pacientov s IBD 
ochoreniami ? 

Medzi najznámejšie kúpele ktoré liečia 
dospelých pacientov s IBD ochoreniami 
patria: Bardejovské kúpele, KLÚ Družba 
Bardejov, Brusno, Turčianske Teplice, 
Nimnica, Vyšné Ružbachy, Lúčky, Kováčová. 
Detských pacientov s *IBD ochorením odliečia 
v Bardejovských kúpeľoch a v Turčianskych 
Tepliciach. Podmienkou úhrady kúpeľnej 
liečby na základe  verejného zdravotného 
poistenia , je aby zdravotná poisťovňa mala 
zmluvu s kúpeľmi pre konkrétnu indikačnú 
skupinu ochorenia . 

MUDr. Dagmar Zlinská 
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VÝZNAM DODRŽIAVANIA 
LIEČBY PRE IBD PACIENTOV 
doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD. 

 
 

Crohnova choroba a ulcerózna 
kolitída sú chronické ochorenia, ktoré 
majú chronický priebeh sprevádzaný 
relapsami ochorenia. Preto je dôležité 
nielen indukovať remisiu, ale aj zabrániť 
relapsom ochorenia. U pacientov s IBD sa 
predpokladá, že až 50% neužíva lieky 
pravidelne alebo ich neužíva vôbec. 
V týchto prípadoch hovoríme o non-
compliance. Non-compliance môže byť 
vedomá-úmyselná, keď pacient preruší 
alebo odmieta liečbu. Alebo neúmyselná, 
spôsobená zábudlivosťou, nepochopením 
nutnosti stálej liečby a je spojená 
s redukciou alebo vynechávaním dávok. 
Lekár by mal predvídať riziko zlej 
compliance k liečbe podľa znakov, ktoré 
sú rizikové. K takýmto patrí depresívne 
ladenie pacienta, nedostatočná viera 
pacienta v efekt liečby, nedostatočné 
vnímanie choroby pacientom, 
komplikovanosť liečby, vysoké doplatky. 
Náchylnejší na non-compliance sú muži, 
single, mladší pacienti, v období 
životných zlomov ako sú ukončenie školy, 
osamostatnenie sa od rodiny, hľadanie 
práce, začiatok pracovného procesu, 
založenie rodiny a iné. Aj nie optimálny 
vzťah lekár-pacient môže mať vplyv na 
compliance. Spôsob  liečby taktiež môže 
ovplyvniť compliance, komplikované 

dávkovanie, podávanie viackrát denne, 
viaceré druhy liekov a spôsob podania 
môžu ovplyvňovať compliance. IBD sú 
typické ochorenia s vysokým rizikom non-
compliance. Okrem výrazne 
zhoršujúcemu efektu na fyzické zdravie 
sú enormne sociálne stigmatizujúce, 
narúšajú a limitujú životný štýl. Non-
compliance má závažný dopad na zdravie 
pacientov.  
 
 

 
 
U non-compliantných pacientov sa 
výrazne zvyšuje riziko relapsu ochorenia 
ako názorne ukazuje graf. Dôležité sú 
preventívne opatrenia na zvýšenie 
compliance pacientov. Kľúčovým 
opatrením je náležitá informovanosť 
pacienta lekárom o jeho ochorení. 
Ideálne by mala byť poskytnutá detailná 
informácia pri rozhovore lekára 
s pacientom ako aj informácie v tlačenej 
forme. Nápomocná môže byť aj účasť na 
edukačných podujatiach, kontakt 
s pacientskými organizáciami. Častejšie 
edukačné podujatia, aspoň 4 krát ročne 
môžu prispieť k lepšej compliance 
pacientov. Ukázalo sa, že aj častejšie 
kontroly, aj keď je pacient v remisii, 
prispievajú k zvýšenej compliance. Medzi 
ostatné praktické pomôcky zvyšovania 
compliance patria rôzne organizéry a 
pripomínajúce systémy, dávkovače 
liekov, kalendáre a iné. 
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Strata kostného tkaniva a IBD ochorenia  
 
Pacienti s Crohnovou chorobou (CD) a 
ulceóznou kolitídou (UC) v 30% až 60% 
majú zníženú hustotu kostí 
a u niektorých až natoľko, že sa u nich 
vyvinie osteoporóza. Okrem toho sa 
u pacientov s IBD môžu vyvinúť aj iné 
abnormality kostí ako je osteopénia 
(znížená hustota kostí) alebo 
osteomalácia (krehké kosti). Vo väčšine 
prípadoch výskyt týchto ochorení bol 
pozorovaný u pacientov s CD a najmä 
u pacientiek s týmto ochorením 
a v každom veku pacienta. 
Kosti sú živým tkanivom, hoci sa zdajú, 
že sú tvrdé ako skala. Počas života 
staré tkanivo kostí je nahrádzané 
novým a to procesmi—resorpcie 
a formovania  a poznámeho pod 
názvom remodelácia kostí (Gyuton and 
Hall: Textbook of Medical Physiology, 
2015). Ak remodelácia funguje 
správne, hustota kostí je normálna. 
Okolo 35 roku života resorpcia začína 
prevládať a hustota kostí sa postupne 
znižuje. Aj keď je malá strata hustoty 
kostí je normálnym fyziologickým 
stavom, problém je ak tento proces je 
rýchly a to má za následok vzniku 
osteoporózy (Hammer, a McPhee: 
Pathophysiology of Disease;2014).   
Pri osteoporóze pacienti nepociťujú 
žiadne symptómy až kým kosti nie sú 
natoľko oslobené a krehké, že vznikajú 
ľahko zlomeniny, aj keď pacienti môžu 
pozorovať bolesti v oblasti chrbta 
a zmenu v ich držaní tela o čosi skôr. 
Najčastejšie dochádza k zlomeninám 
bedier a chrbtice preto je veľmi 
dôležité sledovanie pacientov (ako je 
test na hustotu kostí) veľmi dôležité .  

 
Prevzaté z solidcare.sk 

Príčiny vzniku osteoporózy  
 
podávanie kortikosteroidov. 
Kortikosteroidy sú veľmi silným 
protizápalovým liekom, no majú veľmi 
veľké nežiadúce sekundárne účinky, 
akým je aj strata kostí.  
 
 

Metylprednizol  
 

 
 

 
Podľa viacerých kníh a štúdií u 30% až 
50% pacientov dlhodobo užívajúcich 
kortikosteroidy  sa vyvinie osteo-
poróza, forma závisí od výšky a dĺžky 
podávania. Ich účinok na inhibíciu 
tvorbu kosti je tým, že:  
-znižujú hladinu vápnika (vápnik je 
dôležitým prvkom pre kosti),  
-znižujú absorpciu vápnika v črevách z 
jedla  
-zvyšujú vylučovanie vápnika močom 
-zvyšujú počet buniek, ktoré rozrušujú 
kostné tkanivo 
-znižujú počet buniek zodpovedných za 
tvorbu kostí  
- znižujú hladinu estrogénu- hormón, 
ktorý je nutný na to, aby kosti boli silné 
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Zápaly 
Pacienti s IBD majú zvýšenú hladinu 
istých proteínov, ktoré nazývame 
cytokíny, ktoré sú zodpovedné za vznik 
zápalov v organizme Okrem toho 
cytokíny blokujú metabolizmus kostí.  
 

 
 
Nedostatok Vitamínu D  
Vitamín D je dôležitým pre resorpciu 
vápnika v tele a pre zdravé kosti. 
Resorpcia Vitamín D prebieha 
v tenkom čreve  (orgán, kde prebieha 
resorpcia väčšiny nutrientov a látok) 
a práve preto pacienti s CD s resekciou 
čreva alebo s výrazným odstránením 
čreva majú znižené hladiny vitamínu D 
Iným faktorom zníženej hladiny 
vitamínu D je nedostatočné vystaveniu 
tela slnečným lúčom (vitamín D 
syntetizuje ak koža pomocou slnečných 
lúčov) 
 
Rizikový faktor 
Rizikovým faktorom je vek, pohlavie- 
ženské, nízke BMI pod spodnou 
hranicou normálneho BMI. Dalo by sa 
preto povedať, že staršie chudé ženy 
s CD majú veľkú náchylnosť k vzniku 
osteoporózy. 
Rizikovým faktorom je a fajčenie 
a konzumácia alkoholu. 
 

Diagnostika 
Strata hustoty kostí sa dá zistiť 
pomocou špeciálnej Röntgenovej s 
názvom DEXA (duálna- absorpčná 
metria X-lúčmi) diagnostiky.  
Porovnávajú sa výsledky meraní 
z oblasti bedier, chrbtice a iných dlhých 
kostí a určí sa riziko vzniku fraktúr. 
Pacienti s osteopéniou majú 4-5 
násobné vyššie riziko vzniku zlomenín 
ako pacienti bez nej a zdraví ľudia.  

 
 
Iné 
•znížte užívanie kortikosteroidov  na 
minimum ak musíte 
•lepšie je brať steoroidy ako je 
azathioprine, 6-MP, methotrexate, 
infliximab,alebo 
budesonide(kortikosteroid s menšími 
sekundárnymi  efektmi ako normálne 
steroidy.  
•porozprávajte sa so svojim lekárom 
o tom ako mať zdravé kosti 
•znížiť príjem alkoholu  
•nefajčite  
•cvičte dostatočne a žite aktívne  
•jedzte a príjmajte dostatočné 
množstvo vápnika a aj vitamínu D 
v prirodzenej forme- ako rybí olej, 
treščia pečeň  
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IBD OCHORENIA A ICH DIAGNOSTIKA V TRADIČNEJ ČÍNSKEJ 
MEDICÍNE 
 
"Začať sa liečiť až vtedy, keď sa objaví ochorenie, je ako začať kopať studňu, až keď budeme 
smädní "  

Chuang-Ti Nej-Ťing,2.století př.n.l. 
 
 
IBD ochorenia sú autoimunitné ochorenia, 
kde samotné telo bojuje proti sebe. Tieto 
ochorenia sú ako  dáždnik, pod ktorým sa 
skrývajú iné ochorenia. Tieto ochorenia 
vyžadujú v istých prípadoch extremne 
náročnú liečbu alebo chirurgický zákrok 
a vo všetkých prípadoch aj dlhodobú liečbu. 
 
Na Slovensku je viac ako 14 000 ľudí, 
ktorým bola diagnostikovaná UC alebo MC. 
Postihuje rovnako mužov a ženy 
v akomkoľvek veku, ale naviac postihuje 
ľudí vo veku 18-35 rokov.  
Príčiny vzniku ochorenia nie sú celkom 
jasné ani v súčasnosti. Uvažuje sa, že 
hlavným faktorom je stres, nevyvážená 
strava, enviromentálne faktory a genetická 
predispozícia a ich výskyt je častejší 
v rozvinutých a priemyselných krajinách. 
 
Crohnova choroba (CD): chronický zápal 
tráviaceho traktu, bol prvý krát popísaný 
Dr. Burrill B. Crohnom v roku 1932, Dr. Leon 
Ginzburg a Dr. Gordon D. Oppenheimer. 
Najčastejšie postihuje koniec tenkého čreva 
“Ileum” a začiatok hrubého čreva “Cecum” 
ale tiež môže postihnúť hociktorú časť 
tráviaceho traktu. CD ochorenie, ktoré má 
za následok stenšenie črevnej steny 
a vzniku lézií.  
Ulcerózna kolitída (UC): chronický zápal 
hrubého čreva, pri ktorom vznikajú 
ulcerácie z krvácaním a hnisom.  

Zápaly vedú k vzniku spazmov, bolestiam 
brucha, kŕčom a výrazným pohybom čriev 
a nutkaním na stolicu.  
 
Crohnova choroba 
Symptómy spojené s týmto ochorením:  
• Hnačky 
• krvácanie z konečníka 
• nepravidelné a náhle pohyby čriev 
• bolesti brucha a kŕče 
• nedostatočné vyprázdnenie pri stolici 
• Zápchy (vznik obštrukcie črieva) 
 
Iné syptómy: 
• Fisúry v konečníku  
• Fistuly (kanáliky –prepojenia z jednej časti 
čreva do druhej alebo do močového 
mechúra, vagíny alebo kože) 
 
Ulcerózna kolitída 
• náhle  pohyby čriev  
• časté hnačky  z bolesťami brucha 
• krvavé stolice aj sprímesou hnisu 
• kŕče brucha 
 
Prejavy  IBD ochorení: 
• horúčka 
• strata chuti do jedla 
• strata na váhe 
• únava 
• potenie v noci 
• strata menštruačného cyklu
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Typy Crohnovej choroby: 
• Ileokolitída: najčastejšia forma CD ktorá 
postihuje koniec tenkého čreva a hrubé 
črevo. Prejavuje sa hnačkami a kŕčmi alebo 
bolesťou v pravej dolnej alebo strednej 
časti brucha a dochádzka  k úbytku na váhe. 
• Ileitída: tento typ CD postihuje len ileum. 
Symptómy sú podobné ileokolitídy. V istých 
prípadoch dochádza k vzniku fistúl alebo 
abcesov v pravej dolnej časti brucha. 
• Gastroduodenálna CD: postihuje žalúdok 
a začiatok tenkého čreva. Symptómy ako 
strata chuti do jedla, strata na váhe, 
zvracanie.  
• Jejunoileitída: postihuje hornú časť 
tenkého (jejunum). Prejavmi sú bolesti 
brucha a kŕče najmä po jedle a hnačky. Dosť 
častá je aj prítomnosť a tvorba fistúl. 
• CD (granulomatózna) kolitída: postihuje 
len kolón. Prejavy ochorenia sú hnačky, 
krvácanie, tvorba abcesov fistúl a ulcerácií. 
Prejavy sú aj na koži a kĺboch. 
 
Ulcerózna kolitída: 

• Ulcerózna proktokolitída: 30% všetkých 
pacientov má tento typ UC. Vyznačuje sa 
zápalom postihujúcim len rektum. Prejavy 
ochorenia sú mierne  oproti iným typom 
kolitídy. 
• Proktosigmoiditída: klotída ktorá 
postihuje rektum a sigmoidálne hrubé 
črevo, spodnú časť hrubého čreva  a 
rektum. Prejavmi sú krvavé hnačky, kŕče, 
a neustáli pocit na stolicu - tenesmusy. 
Stredná bolesť v ľavej časti brucha 
v aktívnej fáze ochorenia. 
• Ľavostranná kolitída: zápal postihujúci 
rektum a hrubé črevo do S kľučky čreva, až 
po oblúk, kde je aj pankreas(pankreatická 
flexúra). Prejavy sú strata cuti do jedla 
a úbytok na váhe, krvavé hnačky. 
• Pan-ulceratívna (totálna) kolitída: 
Postihuje celé hrubé črevo.. Symptómy sú 
hnačky, bolesti brucha, kŕče, veľká strata na 
váhe, krvavá stolica a vzink toxického 
megakolónu. Veľké komplikácie vyžadujú 
chirigické riešenia.  

 

 
 

Obr.: prevzaté z TMedWeb
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Diagnostika podľa TČM: 
Diferenciálna diagnostika využívaná 
v tradičnej čínskej medicíne poukazuje na 
rôzne príčiny a faktory ovplyvňujúce vznik 
ochorenia IBD, čo poukazuje aj na rôzne 
typy IBD zhľadiska západnej modernej 
medicíny. 
Pri diagnostike sa zameriavame na 
prítomné symptómy u pacienta ako aj na 
jeho život, sfarbenie kože, pach,  
diagnostiku brušnej oblasti, pulznú 
diagnostiku, správanie, diagnostiku jazyka. 
Všetky tieto informácie potom poukážu na 
príčinu vzniku ochorenia a dajú nám podnet 
na preskripciu bylinných zmesí, využitia 
akupunktúrnych bodov, dietneho 
stravovania, a zmenu životného štýlu.  
TČM je vynikajúca a silná liečba, ktorá 
pomáha pri rôznych problémoch v rôznych 
štádiách ochorenia a pomáha pacientom 
v remisii ostať v nej dlhodobo. 
 

 
 
Obr.: Kresba doktora TČM pri diagnostike 

 
 
 

MC a UC  aký princíp liečby využiť pri 
jednotlivých symptómoch  
 
1) Nedostatok energie Qi pankreasu: 
Prejavom je tupá bolesť v oblasti brucha 
ktorá sa stupňuje pri stlačení danej oblasti, 
strata pružnosti oblasti a zvýšený odpor pri 
stláčaní, krvavé hnačky s hnisom, únik 
stolice, strata chuti do jedla, , bledá 
pokožka, únava, celková slabosť, skrátený 
dych pri námahe, potenie, sweating, 
závrate. Nutkanie na stolici pri pohyboch 
čriev. U žien sa môže vyskytnúť 
nepravidelná silná menštruácia a častý je aj 
vznik modrín. 
◦ Jazyk : svetlý a opuchnutý, prítomné 
otisky zubov (bledý, tenký-pri nedostatku 
krvi). 
◦ Pulz : nitkovitý a slabý vo vnútri (vnorený). 
▪ Liečba : posilniť celkovo pankreas, 
podporiť celkovú QI, krv. Zastaviť krvácanie. 
 
2) Qi pečene potláča činnosť pankreasu: 
Veľmi časté bolestivé hnačky s kŕčmi 
v oblasti brucha. Úľava nastáva po stolici.. 
Hnačky striedajú zápchy. Symptómy 
zhoršujú stres a strava. V stolici je prítomná 
krv a hnis. Iné príznaky sú strata chuti do 
jedla, zvracanie, palpitácie, borborygmus, 
zlé trávenie, nadúvanie, celkový diskomfort. 
Stupňujúca sa Bolesť pri stláčaní brucha 
(pravá strana), podráždenosť, depresia, 
náladovosť, bolesti v krku a ramenách and 
neck tension, temporálna bolesť hlavy, 
studené prsty. 
◦ Jazyk : svetlý alebo normálnej farby po 
stranách červený, mastný povrchna koreni 
(podľa stupňa nedostatku Qi, prítomnosti ohňa 
a vlhkosti v orgsnizme).  
◦ Pulz : silný, rýchly pulzujúci 
▪ Princíp liečby: Harmonizovať pečeň a pankreas 
Liver, posilniť Qi pankreasu a regulovať Qi 
pečene. Odstrániť bolesť a spazmy, zastaviť 
hnačky. 
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3) Stagnácia krvi : Hnačky s pocitom 
nevyprázdnenia, prítomný tenesemus. 
Stolica čierna, lepkavá neformovaná. Časté 
striedanie hnačiek a zápchy. 
Lokalizovaná ostrá a prudká bodoavá bolesť 
brucha (spodná ľavá časť) stlačením sa 
zvyšuje. Tmavé kruhy pod očami. Prítomné 
pavúčie naevi a vaskulárne abnormality 
v oblasti brucha, tvári a nôh (vnútorná 
strana kolien a členkov). 
◦ Jazyk : ružový s hnedými a fialovými 
bodkami; naliate sublinguálne tmavé žilky. 
◦ Pulz : rýchly, nepokojný nitkovitý. 
▪ Princíp liečby : Transformovať krv a 
eliminovať stázu krvi v črevách. 
 
4) Vlké teplo v čreve alebo dysenterické 
ochorenie: Prítomné silné zapáchajúce 
hnačky s krvou a hnisom prítomný mukus, 
ktoré sa môžu meniť vzhľadom na veľkosť a 
balanciu medzi ohňom a vlhkom.  
Pálenie v konečníku, tenezmy, bolesti v 
bruchu, prerušované močenie, červené 
sfarbenie kože a oči, suchosť v ústach, pocit 
smädu (ale nízka potreba piť), striedanie 
horúčky a zimnice v prvých dňoch prejavu 
ochorenia, bolesti hlavy. 
◦ Jazyk : lepkavý so  žltým povlakom; 
výrazný ohni jazyk je červený bez povlaku  
Výrazná vlhkosť  jazyk je tenký a lepkavý  
◦ Pulz : kĺzavý and rýchly. 
▪ Princíp liečby : prečistiť oheň v čreve, 
posilniť Qi a regulovať Qi v črevách, posilniť 
krv a zastaviť bolesť.  
 
5) Nedostatok Yangu v pankrease a 
obličkách: Chronické a časté hnačky 
s prítomným mukusom, občas s prítomnou 
krvou a hnisom. V istých prípadoch 
dochádza k prolapsu konečníka a nekon-
trolovanému úniku stolice. Hnačky sa 
zhoršujú po studenom jedle a vystaveniu sa 
chladu. Prítomný tenesmus v spodnej 

oblasti brucha. Stredná bolesť brucha, ktorá 
sa zmenšuje pri pôsobení tepla a pri tlaku 
na brucho. Vyznačuje sa stratou chuti do 
jedla, únavou, depresiou. Pokožka je 
voskovitá na vzhľad , studené konce prstov, 
nosa, uší, výrazná alergia na chlad. Slabosť a 
bolesť v spodnej časti chrbta a nôh. 
◦ Jazyk : Bledý s bielym povlakom , nedá sa 
dostatočne vyplaziť  
◦ Pulz : vnorený,nitkovitý, slabý a pomalý. 
▪ Princíp liečby : Posilniť pankreas 
a obličkový Yang. Rozptýliť chlad, 
transformovať vlhkosť. Zastaviť hnačku 
a podporiť celkovú Qi pankreasu. 
 
6) Nedostatok Yin energie s prítomným 
vlhkým teplom v organizme: Chronické 
hnačky s prítomnou krvou a mucusom. 
Časté nutkanie na stolicu. Bolesti v spodnej 
časti brucha, tenesmus, strata chuti do 
jedla, zvracanie, suché pery a v ústnej 
dutine, pocit smädu najme večer a v noci. 
Pocit tepla na prstoch, dlaniach, nočné 
potenie, strata na váhe. 
◦ Jazyk: červený, suchý, mastný povlak. 
◦ Pulz : nitkovitý a rýchly. 
▪ Princíp liečby : Zvlhč a doplň yin a vypuď 
zvyšné vlhké teplo. Zvlhči krv, podpor jej 
tvorbu a zastav hnačky. 
 
7) Nedostatok Yin energie obličiek a srdca : 
Prítoné ulcerácie v ústach a jazyku, pocit 
pálenia v ústach. Zhoršenie pri strese. 
Nervozita, nespavosť, časté nepojoné sny, 
panika, palpitácie, zabúdlivosť, závrate, 
bolesti v lumbálnej oblasti, averzia na teplo, 
teplé dlane a chodidlá, suchosť v ústach 
a krku, nočné potenie. 
◦ Jazyk : červený bez povlaku, červený viac 
na špičke. 
◦ Pulz : nitkovitý a rýchly. 
▪ Princíp liečby : Podopriť Yin energie srdca 
a obličiek. Prečisiť od ohňa, upokojiť ducha.
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 VITAMÍN D V LIEČBE IBD 
OCHORENÍ  
 
Prevzaté z www.crohnica.sk,  
Prof. MUDr.T.Hlavatý, PhD.  
(text bol upravený a doplnený)                           

Vitamín D je pre imunitu veľmi 
dôležitý. Je vedecky dokázané, že 
normalizácia hladín vitamínu D v krvi u 
pacientov s črevnými zápalovými 
ochoreniami zlepšuje priebeh ochorenia aj 
výsledky liečby.  

 

Voet D., Voet J..:Biochemistry 4ed, 2011, 
Chemoffice2012 

Vitamín D 

Vitamín D je spoločné pomenovanie 
pre skupinu látok rozpustných v tukoch, boli 
objavené v roku 1922 a ktoré majú v 
ľudskom organizme rôzne hormonálne 
účinky. Hlavnou formou vitamínu D u ľudí je 
cholekalciferol (vitamín D3). Druhá forma 
vitamínu D, ktorú telo dokáže spracovať je 
ergokalciferol (vitamín D2), ktorý sa 
nachádza v rastlinách. Vitamín D bol 
objavený a popísaný v 20. rokoch minulého 
storočia, 

Vitamín D je steroidný hormón 
podobného zloženia ako je kortizol, 
testosterón alebo progesterón. Obe formy 
vitamínu D sa aktivizujú v pečeni a v 
obličkách na účinnú formu – kalcitriol, ktorý 
sa podbne ako iné steroidné hormóny viažu 
na receptor buniek nachádzajúci sa v jadre 
bunky, kde ovlpyvňuje činnosť rôznych 
génov. Hlavná účinná látka je                  
1,25–hydroxy-vitamin D. Syntetické analógy 
vitamínu účinkujú len ako aktivátory 
receptorov pre vitamin D. Aktivátory sa 
nachádzajú najmä v kostiach, príštítných 
telieskach, tenkom čreve, svalových 
bunkách a vo výstelke ciev, v β-bunkách 
pankreasu (produkujúcich inzulín) a 
v kožných bunkách. 

 

 

Obr.: Nedostatok vitamínu D pri určitých 
ochoreniach
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Účinky vitamínu D v organizme 

Vitamín D pôsobí okrem na naše kosti 
priaznivo, ale aj na imunitný systém, náladu 
a iné funkcie. Biologické účinky vitamínu D 
sú sprostredkované naviazaním sa na jeho 
receptor v jadre buniek, ktorý ovplyvňuje 
aktiváciu rôznych génov a hrá hrá dôležitú 
úlohu v nasledovných procesoch: 

1)  Zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe a udržaní 
pevných kostí. Vitamín D reguluje metabolizmus 
vápnika a fosforu a pomáha pri vstrebávaní 
vápnika a fosforu z čreva. Zohráva dôležitú 
úlohu pri tvorbe a udržaní pevných kostí 
(remodelácii kostného tkaniva) a zubov. Z tohto 
dôvodu sa využíva na prevenciu a liečbu 
osteoporózy, t.j. rednutia kostnej hmoty, ktorá 
vedie ku ľahšiemu vzniku zlomenín. 

2) Vitamín D hrá dôležitú úlohu v posilnení 
imunitného systému a  liečiť rôzne infekcie ako 
sú nachladnutie, chrípka, infekcie močových 
ciest, infekcie rán  a podobne.  
Silný imunitný systém je kľúčový aj pri boji s 
nádorovými bunkami. Vitamín D tak bráni aj 
vzniku a rozvoju rakoviny.  
 
 

Štúdia v Nature Imunology (2010) upozorňuje 
na význam vitamínu D pri stimuláci aktivity 
tzv.T-buniek, štúdia z roku 2010, (J. of B. 
Chemistry, poukázala na pozitivny efekt tohoto 
vitamínu v prevencii IBD ochorení.  
Silnejší imunitný systém takisto bráni vzniku a 
zlepšuje priebeh autoimunitných ochorení ako 
sú Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, astma, 
reumatoidná artitída, cukrovka 1. typu alebo 
skleróza multiplex. 

3) Vitamín D je dôležitý aj pre pre normálny 
vývoj a funkciu mozgu. Pomáha v prevencii a 
liečení neurologických stavov ako je úzkosť, 
depresia, Parkinsonova choroba či demencie. 

4) Vitamín D zlepšuje metabolizmus cukrov. 
Jednak zvyšuje produkciu inzulínu a jednak 
zlepšuje jeho pôsobenia v bunkách. Výsledkom 
je optimalizácia hladiny cukru v krvi, čo je 
dôležité najmä u diabetikov 2. typu. 

5)  V neposlednom rade vitamín D zvyšuje 
produkciu testosterónu, čo je nielen u mužov 
spojené jednak so zlepšením sexuálnych funkcií 
(libido, erekcia), ale aj duševnej pohody a 
psychickej výkonnosti. 

6) Má kardioprotektívny účinok 

 

Zdroje, metabolizmus a účinky vitamínu D. Prevzaté z článku: Hlavatý T et al Vitamin D therapy in inflammatory bowel 
diseases: who, in what form, and how much? Journal of Crohns and colitis, 2015  
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Zdroje vitamínu D 

Hlavným zdrojom vitamínu D v 
organizme je pôsobenie slnečných lúčov. 
Vitamín D sa totiž produkuje v pokožke pri 
expozícii  slnečného žiarenia. V jarnom a letnom 
období (máj- september) sa produkuje vo 
veľkých množstvách už aj pri krátkom slnení. 
Ľudské telo vie vyrobiť asi 500 mikrogramov  
vitamínu D už pri 20-30 minútovom letnom 
opaľovaní. Nadbytok vitamínu  D ako telo 
potrebuje sa ukladá do zásob do pečene.  

V malých množstvách sa vitamín D nachádza aj v 
niektorých potravinách. Najviac sa nachádza v 
rybách kŕmiacich sa planktónom (obzvlášť 
treska a najmä treščia pečeň) a v hríboch 
rastúcich na slnku. Vitamín D je možno nájsť aj v 
mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych 
výrobkoch, v kakau, kokose, datliach alebo 
rastlinné tukoch a olejoch.  

Vitamín D a črevné zápalové ochorenia.  

Vedecký výskum jednoznačne 
preukázal, že nedostatok vitamínu D je rizikový 
faktor pre vznik Crohnovej choroby aj ulceróznej 
kolitídy. Je známe, že pacienti s črevnými 
zápalovými ochoreniami majú obzvlášť vysoký 
výskyt nedostatku vitamínu D. Je to zrejme 
dôsledok viacerých faktorov, ako je nižší príjem 
vitamínu D, jeho horšie vstrebávanie v 
zapálenom čreve, častejšie operácie a najmä 

znížený pobyt na slnku (Del Pinto et al. 2015). 
V štúdii Sadeghian a kol.  zistili až 58% výskyt 
nedostatku vitamínu D u pacientov s CD a o 20% 
nižšie hladiny v krvi v porovnaní so zdravými 
osobami. Navyše hladina vitamínu D úzko 
súvisela so zápalovou aktivitou ochorenia 
(Sadeghian et al. 2016). Nedostatok vitamínu D 
navyše zhoršuje priebeh oboch ochorení a vedie 
častejšie ku komplikáciám. Naopak normalizácia 
hladiny vitamínu D v krvi tlmí aktivitu ochorenia, 
zvyšuje účinnosť protizápalových liekov a vedie 
častejšie k remisii ochorenia. 

Viaceré štúdie u pacientov s črevnými 
zápalmi pozorovali, že zhoršenia ochorenia 
častejšie nastávajú na konci zimného obdobia, 
čo časovo súhlasí s obdobím, kedy máme 
najmenej vitamínu D. Takisto viaceré genetické 
štúdie dokázali, že osoby geneticky 
predisponované (gén Fok I) na nižšiu účinosť 
vitamínu D majú o niečo vyšší výskyt Crohnovej 
choroby.  

V neposlednom rade nedostatok 
vitamínu D pri experimentoch na zvieratách mal 
za následok zvýšenie počtu baktérií v sliznici 
čreva a vyvolával ťažší priebeh experimentálnej 
kolitídy u týchto zvierat. Naopak podávanie 
vitamínu D viedlo k zlepšeniu až vyliečeniu 
kolitídy. Z laboratórnych pokusov je zrejmé, že 
vitamín D jednak v sliznici čreva zvyšuje 
ochrannú vrodenú imunitnú odpoveď, jednak 
zvyšuje odolnosť slizničnej bariéry, zvyšuje 
produkciu ochranného hlienu a tlmí aktivitu 
adaptívnej imunitnej odpovede. 
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Liečba vitamínom D pri IBD ochoreniach 

Podľa viacerých štúdií vitamín D 
pomáha tlmiť zápalovú aktivitu a je vhodnou 
doplnkovou liečbou. 
Profesor Miheller zistil, že liečba analógom 
vitamínu D (alfakalcidiolom) zlepšila aktivitu 
ochorenia u 35 pacientov s Crohnovu chorobou 
(Miheller 2009). Profesor Jorgensen publikoval 
veľkú klinickú štúdiu u 108 pacientov s 
Crohnovou chorobou (Jorgensen 2010). Na 
začiatku štúdie boli všetci v remisii. Pacienti boli 
náhodným spôsobom rozdelený do dvoch 
skupín. V prvej skupine pacienti popri obvyklej 
liečbe užívali denne 1200 jednotiek (IU) 
vitamínu D, v druhej skupine placebo. V 
priebehu jedného roka sa pozorovalo zhoršenie 
(relaps) u 29% pacientov užívajúcich placebo, 
ale len u 13% na vitamíne D.  

V ďalšej štúdii podával Yang podával 
pacientom s aktívnou Crohnovou chorobou 
popri bežnej liečbe aj vitamín D v stúpajúcej 
dennej dávke od 1000 až po 5000 jednotiek IU 
denne, až kým sa nedosiahla optimálna hladina 
vitamínu D v krvi- 40 ng/ml (Yang L, 2013). 
Zistilo sa jednak, že všetci pacienti potrebovali 
najvyššiu dennú dávku 5000 jednotiek denne pri 
ktorej došlo k významnému poklesu aktivity 
ochorenia (priemerné CDAI z 230 na 118). 

Najnovšiu štúdiu publikoval minulý rok 
Dr. Narula (Narula 2017), pri kotrej sa zistilo, že 
na dosiahnutie priaznivej hladiny vitamínu D sú 
u pacientov s črevnými zápalmi potrebné oveľa 
vyššie dávky vitamínu D prvá skupina užívala 
vitamín D vo vysokej dennej dávke 10 000 
jednotiek a druhá v bežne doporučovanej dávke 
1000 jednotiek denne. Pacienti užívali liečbu 
jeden rok. V priebehu roka sa stav zhoršil u 38% 
pacientov liečených nízkou dávkou ale ani u 
jedného z pacientov liečených vysokou dávkou.  
Liečba vysokou dávkou bola dobre tolerovaná, 
nevyskytli sa žiadne vedľajšie účinky. Popri 
zlepšeniu zápalovej aktivity sa pozorovalo aj 
významné zlepšenie nálady pacientov (meranej 
škálou pre klinickú depresiu a úzkosť). 
 
 

 
 
U pacientov s ulceróznou kolitídou bola zatiaľ 
publikovaná minulý rok prvá malá klinická štúdia 
s vysokými dávkami vitamínu D (Garg 2017). 
Počas štúdie sa zistilo, že vysoké dávky vitamínu 
D v priebehu 2-4 týždňov znižujú zápalovú 
aktivitu. 

Veľmi zaujímavé sú ďalšie pozorovania 
z posledných rokov. Tri klinické štúdie s viac ako 
300 pacientmi zhodne zistili, že pacienti s nízkou 
hladinou vitamínu D na začiatku biologickej 
liečby infliximabom (Remicade, Inflectra, 
Remsima, Flixabi) mali asi polovicu horšiu 
klinickú odpoveď na úvodnú indukčnú liečbu 
(Zator  2014, Reich  2016, Winter 2017) 

Bezpečnosť liečby vitamínom D 

Liečbu vyššími dávkami vitamínu D by 
mal pacient konzultovať so svojim lekárom a 
pravidelne kontrolovať hladinu vitamínu D v krvi 
a hladinu vápnika v moči. Vysoké dávky by sa 
nemali podávať pacientov s močovými kameňmi 
a poruchami príštitných teliesok. 
Pri dodržaní týchto opatrení je liečba vitamínom 
D mimoriadne bezpečná aj pri vysokých 
dávkach, aj keď v istých prípadoch bolo 
pozorované zvýšenie vylučovania vápnika v 
moči, ktoré je rizikom pre vznik močových 
kameňov.  

Užívanie extrémne vysokej dennej 
dávky vitamínu D, napríklad 50 tisíc jednotiek, 
po dobu niekoľkých mesiacov však môže vyvolať 
nežiadúce účinky toxicity vitamínu D. Medzi 
skoré príznaky patrí strata chuti do jedla, 
nevoľnosť a zvracanie, nadmerný smäd, slabosť, 
nervozita a vysoký krvný tlak. Netreba asi 
zdôrazňovať, že pacienti by nemali svojvoľne 
prekračovať doporučené denné dávky a liečbu 
konzultovať s lekárom. 
 
Zásady liečby vitamínom D 
 

U pacientov s IBD ochorením s nízkou 
hladinou vitamínu D, je vhodné jeho hladinu 
znormalizovať buď pravidelným opaľovaním sa 
alebo vo forme vitamínových doplnkov. 
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PRÍBEH PACIENTKY A ČLENKY 
SCC 

 

V roku 2017 náš SCC urobil kampaň 
IBD a Slovensko, ktorej cieľom bolo dostať 
do povedomia širokej verejnosti ochorenie 
IBD 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 príbeh našej dlhoročnej 
členky SCC, ktorá sa kampani zúčastnila.  

 
 

Volám sa Júlia, mám 52 
rokov,pochádzam z 

Trnavy. Moje problémy s črevami sa začali 
už v detskom veku a pokračovali aj v období 
puberty. 

Okolo 17 roku života som prvý-krát 
prekonala ,,ileus“ a odvtedy v priebehu 15- 
tich rokov ešte 8-krát. 

Vo veku 33 rokov bol ileózny stav 
natoľko chronický, že v priebehu jedného 
mesiaca som bola 3-krát operovaná. V 
tomto období mi bola diagnostikovaná 
Crohnova choroba. 
Liečbu som začala, ale môj organizmus bol 
vyčerpaný, nereagoval na liečbu – 8 
mesiacov som nič nejedla, nepila, žila som 
len na ,,infúziách“. V nemocnici som strávila 
2 roky, čiastočne v Trnave, neskôr v 
Bratislave. Akoby to nestačilo, na črevách 
sa mi vytvorili 3 fistuly, ktoré vyústili do 
stavu ,,ileostómie“.  

Nasledovala dvojročná fáza 
spoločného života so,,stomickými sáčkami“. 
Bolo to najnáročnejšie obdobie života s 
Crohnom, moje telo nechcelo vôbec 
spolupracovať. Dostala som sa na váhu 32 
kg, zostala som anemická, bolesti postihli aj 
kosti a kĺby, prestala som menštruovať. 

V Trnave sa mi venovala pani 
doktorka Pekárková. Odporučila ma na 
gastroenterologické oddelenie v Bratislave,  
kde mi bola podávaná v troch dávkách 
infúzna biologická liečba Remicade. 
Nakoľko moje telo nereagovalo, ujal sa 
mojej liečby prof. Pechan v Bratislave. 
V roku 2002 mi úspešne odstránil fistuly, 
zbavila som sa aj sáčkov. Bol to práve on, 
ktorý ma ,,zoznámil“ so Slovak Crohn 
Clubom. Môj život nabral druhý dych vďaka 
operácii, ale aj podpore ľudí, s ktorými som 
sa stretávala v rámci SCC na víkendových a 
relaxačných pobytoch. Boli a sú to ľudia, 
ktorí žijú s chorobami čriev, či už ako 
pacienti či odborníci. 

V rokoch 2006 a 2008 som 
prekonala ďalšie subileózne stavy riešené 
operačne Prof.Pechanom v NOÚ v 
Bratislave. Následne som sa podrobila 3,5 
ročnej biologickej liečbe Humira, ktorá 
výrazne zlepšila kvalitu môjho života. 
S Crohnom žijem už viac ako 18 rokov. 
Prekonala som 16 operácií, množstvo 
komplikácií, dlhodobých recidív a bolesti. 

Život s ním nie je ľahký, ale ja sa 
nikdy nevzdám. Snažím sa myslieť pozitívne 
a to ma ženie žiť, nie prežívať. Život je 
krásny a ja ho žijem naplno. 

 
 

S úsmevom, vaša Júlia
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ČERVENÁ REPA
 

Alebo cvikla je vynikajúcou 
zeleninou, ktorá by nemala chýbať v našom 
jedálničku, či už v surovom stave, nakladaná 
alebo tepelne upravená 

 
 

Cvikla obsahuje v hojnom množstve 
betaín, ktorý bráni rozvoju kôrnatenia 
tepien a podporuje činnosť pečene. Farbivo 
cvikly rozširuje koronárne tepny a spevňuje 
stenu vlásočníc. Z jej priamých liečivých 
účinkov menujme tiež močopudné účinky, 
pomáha vylučovať soľ z tela, povzbudzuje 
činnosť žalúdka a tvorbu žlče. Pri 
artérioskleróze sa odporúča liečivá kúra: 
surová šťava z cvikly v dávke  
 
Z hľadiska TČM cvikla má tieto účinky: 
 
-podporuje tvorbu krvi, vyživuje a zvlhčuje krv, 
podporuje činnosť srdca,  
-ukľudňuje ducha Shen (duch sídliaci v srdci)  
-zvlhčuje črevá správnym spôsobom     

a podporuje tvorbu Yin energie v črevách 
-čistí pečeň od toxických účinkov liečiv a 
alkoholu 
-má vplyv na liečbu anemií 
-na podráždenosť proti nepokoju a nespavosti 
-pôsobí proti hnačkám  
-pri liečbe herpesov 

50 – 100 ml denne po dobu aspoň desiatich 
dní.  
Podporuje rast buniek a opravuje ich jadrá. 
Aktivuje tvorbu červených krviniek, a tým 
zásobovanie buniek kyslíkom. Vyvoláva 
optimistickejšiu náladu. Zbavuje črevá 
jedovatých látok a odstraňuje zápchu. 
Dodáva pružnosť a lesk pleti, vlasom a 
nechtom. Neutralizuje a zároveň odstraňuje 
jedovaté látky, najmä v mozgu. pretože 
vďaka svojmu zloženiu a vlastnostiam je 
naprostý zázrak prírody, obzvlášt v surovom 
stave, preto je múdre využiť túto zeleninu aj 
pri procese našho uzdravovania prírodou.  
 
Pečená červená repa na tymiáne 
 
Prinášame vám jeden recept z tejto 
zeleniny, možno aj vy tento recept 
vyskúšate a tiež si ho obľúbite.  
 
Ingrediencie:  
Cvikla - 2 kg 
cibuľa - 6 ks 
zemiaky-3ks 
cesnak - 12 strúčiov 
biele korenie, soľ, červená paprika 
tymián - pár vetvičiek (majoránka, bazalka) 
olej olivový - 10 - 14 lžic 
balzamikový ocot - 5 lyžíc 
lesný med - 1 lyžica 
limetka, pomaranč 
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1. Olúpanú Repu (doporučujem použiť 
jednorázové rukavice!), nakrájame na 
plátky a dáme do hlbokého pekáča do 
alobalu -  nechajte alaobal presahovať cez 
okraj taka by ste mohli alobalom zakryť 
všetky suroviny počas dusenia.  
2. Osolíme a okoreníme, pridáme čerstvý 
timián-niekoľko vetvičiek (čerstvú 
majoránku, bazalku), 10 lyžíc oleja a 5 lyžíc 
balzamikového octa, ako doplnok môžte 
pridať šťávu z pomaranča, limetky.  
 

 
 

Do pekáča pridáme cibuľu, cesnak v 
celku, mrkvu, zemiaky a všetko 
premiešame, prekryjeme alobalom.  
3. dáme dusiť do vyhriatej rúry na 200°C  na 
1½ hodiny. Potom repu odkryjeme, 
pridáme med, premiešame a odkryté 
pečieme ešte 1/2 hodiny pri rovnakej 
teplote. 
 
 
Takto pripravená repa vydrží v chladničke aj  
niekoľko dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polievka z červenej repy 
 
3 - 4 ks repa červená 
1 ks cibuľa červená 
1 menší ks zemiak 
1 ks mrkva stredná 
1 - 2 strúčiky cesnak 
Olej olivový 30 g 
Maslo 1 - 1,5 l 
Voda 250 - 300 ml 
paprika červená mletá 
korenie biele mleté 
1 ČL soľ (tymian, oregano) bylinky sušené 
2 PL med 
 

Červenú repu očistíme, umyjeme a 
nakrájame na plátky. Poukladáme ich na 
plech poliaty trochou oleja. Polejeme 
medom, pridáme bylinky a cesnak. Dáme 
piecť do rúry. (25 minút pri 200 stupňoch) 
Medzitým očistíme zemiak, mrkvu, 
umyjeme ich a pokrájame. Pripravíme si aj 
červenú cibuľu, ktorú pokrájame nadrobno.  
V hrnci na masle orestujeme cibuľu na 
miernom ohni, pridáme červenú mletú 
papriku, premiešame a restujeme. Pridáme 
pečnú repu a dusíme. Pridáme zemiak a 
mrkvu. Zeleninu zalejeme vodou, osolíme, 
pridáme čierne mleté korenie a varíme do 
zmäknutia zeleniny. Pridáme bylinky. Keď 
trošku vychladne, rozmixujeme ju 
ponorným mixérom. 
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STRAVA DUAN GU PRI IBD OCHORENIACH 
 

 

Skutočný lekár najprv zmení stravu svojho 
pacienta a upraví jeho štýl života. Ak 
nedôjde časom k zlepšeniu, až potom 
predpíše liečivé bylinné odvary, alebo 
aplikuje akupunktúru. 
 
                             Sun Simiao,7.storočie n.l. 

 
Tradičná čínská medicína od 

nepamäti skúmala rôzné vplyvy prostredia, 
jedla, životného štýlu, pôsobenie emócii  
a veľa ďalších faktorov, či už vnútorných 
alebo vonkajších, ktoré vplývajú na náš 
organizmus.  

A práve strave sa pripisoval veľký 
význam a rovnako aj to, čo sa hovorí: „sme 
to, čo jeme“  
 

 
 

V taoistickej literatúre sa zmienka 
o vplyve stravy na ľudské zdravie a duševnú 
pohodu objavuje dosť často od prvých 
zmienkach o TČM. Na prelome starého 
a nového veku sa do popredia dostávalo 
diétne stravovanie podľa duan gu.  

 
 
 
 

Duan znamená „přerušit, ukončit, vzdať sa 
niečoho“ a gu označuje pät druhov semien a 
obilnín. Tato diéta však nebola veľmi známa 
a rozšírená, nakoľko  ju praktikovali len 
taoistický mnísi a známa bola aj  ľuďom, ktorí 
vyznávali taoistický životný štýl. Šíreniu tejto 
idey stravovania bránil vtedajší systém zriadenia 
spoločnosti založený na agrárnom spôsobe 
života a pestovaní plodín, najmä obilnín. Vtedy 
by bolo asi nepredstaviteľné obyvateľstvu 
odobrať z ich jedálnička obilie a produkty z 
neho. 
 
• Rovnováha v ľudskom tele je veľmi krehká 

a veľmi rýchle je narušená vonkajšími vplymi 
prostredia. 

• Zdravý organizmus sa vysporiadáva s výkyvmi 
a hriechmi v životospráve a v živote (častá 
prepracovanosť, stres, nedostatočný 
odpočinok, zlé stravovacie návyky, 
nedostatočné stravovanie, nedoliečenie sa po 
chorobách a infekciách, prechodenie ochorení 
a pod.) ľahšie.  

• Keď sa rovnováha naruší, je potrebné túto 
rovnováhu opätovne získať.  
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Lektíny1 v strave  
 
V minulosti aj napriek tomu, že o biochémii 
nebolo ešte ani nechyrovať, taoisti 
vystupovali najmä ako lekári 
a zhromažďovali dlhodobé skúsenosti 
a účinky bylín na organizmus a veľmi presne 
popísali ich účinok a aj samotných lektínov. 
Symbolicky ich nazývali ako traja, čo 
prinášajú smrť. Tito posli smrti najradšej 
sídlia v hlave, srdci a cievach, alebo 
v tráviacom trakte, kde robia riadnu paseku.  
K hlavným patologickým a 
patofyziologickým prejavom pri strave 
obsahujúcej obilniny a strukoviny, a ktorá 
týchto poslov drží pri živote sú: 
    

1 Napr. taký ricín (toxalbumín) je vysoko účinný 
lektín, ktorý je veľmi prudký jed. Lektíny sú látky, 
ktorých úlohou je chrániť to najcennejšie pre 

rastlinu- jej semienko. Ide o (bielkoviny), ktoré 
chránia rastlinu pred škodcami, tak že 
napadajú bunky tráviaceho traktu živočíchov a 
vyvolávaju rôzne problémy až smrť. 

 
Ricín obyčajný Ricinus communis 

 

 
*brušná obezita 
*metabolický syndrom (celková obezita) 
*hypertenzia, diabetes II. typu, *ateroskleróza 
*zvýšená hladina krvných tukov 
*autoimunitné ochorenia (IBD, zápaly 
spojivových tkanív-reumatoidná artritída,zápaly 
štítnej žlazy a i.) 
*psychické a neurologické ochorenia (bolesti 
hlavy, degeneratívne poškodenia mozgu a 
zápaly) 
*chronický únavový syndrom 
*prekyselenie organizmu 
*poruchy imunity 
*mnohé psychosomatické problémy 
 *poruchy spánku 
 
„Traja poslovia smrti okolo seba 
zhromažďujú množstvo svojich malých 
pomocníkov,ktorí im napomáhajú v robení 
neplechy , a ktoré nám postupne rozžierajú 
naše telo.“  
 
V posledných rokoch bolo potvrdené, že 
niektoré lektíny aktívne narúšajú mukóznu 
výstelku čriev a tlmia imunitné odpovede 
kolonocytov a stenšujú hrúbku sliznice 
tráviaceho traktu, čo má za následok nárast 
patogénnych mikroorganizmov (plesne, 
kvasinky, baktérie) v tráviacom trakte. Tým 
sa narúša rovnováha v mikrobióme 
a dochádza k zmenám v jeho zložení, tak 
aby títo poslovia mali príjemné prostredie 
v našom tele a udomácnili sa v ňom.2  
Lektíny tak pôsobia ako trojský kôň a 
pokusy o zneškodnenie patogénov sa tak 
často stanú bezhlavou paľbou po všetkom, 
čo mikroorganismus pripomína.  
 
Niektoré lektíny (najmä v hubách) sú skoro 
neškodné a dokonca majú liečivé účinky – 
napádajú zmutované bunky v tele, ale 
o tom na budúci rok. 
 
2 Naš mikrobióm obsahuje asi 1014  mikroorganizmov, 
a tie prevyšujú 10násobne počet našich buniek. 
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DIÉTA DUAN GU   
 

Diéta duan gu má veľa podôb. 
Hlavné je však dodržiavať  potravinové tabu 
a zároveň sa normálne najesť a tešiť sa 
z pestrej stravy a nechať sa postupne 
previesť cez rozbúrené more do prístavu 
Zdravie. A tak je potrebné sa riadiť 
cestovným poriadkom.  
Táto diéta je veľmi striktná, ale vyplatí sa ju 
dodržiavať najmenej sto dní, keď sa 
odporúča vyvarovať sa „zrnám“, stravovať 
sa bez múky a potravín s obsahom zŕn.  

 
Potraviny s vysokým obsahom 

škodlivých lektínov možno zatriediť do 
skupín:  
 
1. (najhoršia): pšenica 
2. obilniny a pseudobilie (jačmeň, ovos, 
žito, qinoa, amarant....) 
3. strukoviny (fazuľa, hrach, sója, šošovica, 
atď...) 
4. ľuľkovité (zemiaky, paradajky, baklažán, 
paprika) 
5. mlieko a mliečne výrobky 
 

Ak sa rozhodnete venovať tejto 
strave,  vyraďte tieto potraviny zo svojho 
jedálnička. Určitý kompromis môžeme 
vyskúšať pri 5. skupine pri bezlaktózovom 
masle, ktoré je bezpečnou súčasťou 
raňajok.  
Vydržte 100 dní a radujte sa z prvých 
úspechov a krok po kroku prechádzajte 
vlnobitím, ktoré postupne bude slabnúť v 
podobe zmiernenia až vymiznutia 
chronických príznakov ochorení a čoskoro 
uvidíte ten rozdiel, medzi zdravotným 
benefitom ako je- zdravie, sila, vitalita a tým 
ako chcú aby ste boli, tí traja poslovia- 
unavený, polomŕtvy, bytost plné bolesti. 
 

 
 
 „Zdravý človek má tisíc prianí,  

chorý má len jedno.“  
 

Vynechaním týchto látok 
prestávame prilevať olej do ohňa 
autoimunitných zápalov a dalších 
patologických procesov v organizme.  
Lepšie je nastaviť si horizont plavby na sto 
dní než do nekonečna.  
Ak sa rozhodnete vydržať, určite vaše telo 
sa zafixuje v stave zdravia dlho- predlho. 
 
Je to podobné, ako deravá strecha na dome. 
Každá nová búrka (nová dávka lektínov) 
spôsobí novú mláku v dome. Ale ak sa 
opraví strecha, za akéhokoľvek dažďa sa 
môžeme radovať.  
 
Oprava strechy vyžaduje len dobu bez 
dažďa. 
 

Ďalšie rady a tipy k diéte duan gu 
 

Vytvorte si jedálniček. Dôležitým je 
ráno, kedy nemáme veľa času na varenie 
a prípravu jedla a na rýchlo odchádzame do 
práce frustrovaný a zo žalúdkom plným 
nervozity a stresu, naplného ranajšou kávou 
s mliekom, či smotanou.   
Nekupujte  potravinové smetie a lákadla 
ako je mliečna čokoláda, čipsy, tyčinky 
cereálie a pod..  
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Nemente všetko naraz. Človeka 

napadne naraz prestať fajčiť, piť alkohol, 
zmení prácu, začne športovať. Tieto náhle 
zmeny nemusite uniesť. 
Plánujte preto s citom i rozumom. 
 

Alkohol a diéta 
 

Pri diéte duan gu sa musí vynechať 
pivo a destiláty ako vodku. Môžeme však piť 
víno –nápoj kráľov a nápoj bohov- medovinu. 
 

                   Doporučená strava pri duan gu diéte 

Raňajky 
 

Doporučujeme duangu chlieb (recept*).  
Dobrú domácu paštétu, maslo, šunku, treščiu 
pečeň, ryby, šunku. 
Dobrou alternatívou je praženica s hubami: 
hlíva kráľovská, ustricová, šitake, shimej s 
avokádom, slaninkou. 

                   
                    OBEDY A VEČERE 

 
V jedlách by malo byť dostatočné 

množstvo bielkovín, a preto sa nedopručuje 
vegetariánska strava. Samozrejme pár dní bez 
mäsa v týždni nám prospeje. 
 

                     Doporučené potraviny 

Orechy (vlašské, kešu, lieskové , mandle, 
makadamové, paraorechy, pekanové, 
kokosové), 
Mäso: akékoľvek 
Ovocie: akékoľvek 
Semiačka (Chia, kustovnica, mak, sezam),  
Zelenina: listová zelenina, kapusta, koreňová 
zelenina (mrkva, zelér, petržlen, červená 
repa), tekvica Hokkaido, cuketa, melón, 
uhorka, cibuľa, pór, cesnak, huby (šampión, 
hlíva, shitake, shimeji), redkvičky 

 
Typy na jedlá 
 

Pečené telacie mäso s pak-
choi, mrkvou a shitake 
Zelerové placky s tekvicovým pyré 
Varená Kyslá kapusta s fašírkami,  
Pečená cvikla s petržlenom, mrkvou 
a batatmi a čiernym sezamom  
Treska v kokosovom mlieku s dusenou 
koreňovou zeleninou a  ryžou 
Kari ryža so zeleninou a hlivou 
kotúčovou 
Pečené mäso s kyslou kapustou 
Hubové ragú s koreňovou zeleninou a 
ryžou 
Stir-fry so zeleninou a s kašou 
z vareného petržlena a zeléru 
Pečený losos so špenátom 
a tekvicovými hranolkami  
Ryžové rezance s hubami a praženými 
vajíčkami 
Dusené telacie mäso so zeleninou 
Králik s varenou zeleninou a so 
zelerovým pyré 
Varené Kelové závitky s mäsovo-
hubovou plnkou, restovaná zelenina 
Burger s avokádom a tekvicovým pyré 
Pečená hlíva s zelérovými hranolkami  
Telacie rezančeky na šalvii  
Zeleninová směs s praženými vajíčkami 
na cesnaku 
Zelená listová zelenina s avokádovým 
dipom a zubáčom 
Pečená kačka s červenou kapustou 
a varenými sladkými zemiakmi  
Miso polievka s riasami, cibuľkou, 
ryžovými rezancami 
Ramen s ryžovými rezancami 
Kapustová polievka z hubami 
Domáci hovädzí vývar s mäsovými 
guľkami a koreňovou zeleninou 
Cviklovo-zelérové placky  



       STRAVA                                         2018                                        

64 Slovak Crohnclub bulletin 

 

 

 
Duan gu chlebík so semiačkami 
  

 
 
30g chia semiačok – necháme napučať  v 
pohári s vodou 
280g slnečnicových semiačok a 90g ľanových 
semiačok– rozmixujeme na múku tak aby 
nevznikli mastné hrudky 
 
70g kokosovej alebo ryžovej múky 
10-20g kmínu  
1-2 lžičky soli 
2 vajíčka 
2 lyžice jablečného octa 
voda (500ml) 
30g psýlia 
 
- všetko postupne pridáme a miesime a 
psýlium pridáme až na záver  
 -cesto nalejeme do  chlebové formy vystlanej 
papierom na pečenie a povrch posipeme 
kmínom a sezamom 
 - pečieme v rúre pri 180°C 90´ min.  
 - vybereme z formy a necháme vychladnúť.  
-chlebík vydrží 3 dni  
 
Podávame s pomazánkami, vajíčkovým 
šalátom, avokádovým guacamole či k 
volskému oku, praženici, tresčej pečeni. 
 
 
 
 

 
Jablkový koláč 
 

 
 
Cesto: 
3 vajíčka, 1 lyžica kokosového oleja 
250g olúpaných nakrájaných jabĺk 
- všetky zložky postupne pridáme do mixéru, 
mixujeme až je tekutina homogénna. Pridáme 
150g mandlovej múky  
1 lyžičku skorice 
 
- premiešame a cesto dáme na plech 
s papierom na pečenie a pečieme v rúre pri 
180°C cca 20 minút. 
 
Jablkové pyré: 
2 lyžice kokosového oleja – rozpustíme na 
panvci a pridáme cca 700g olúpaných 
nakrájaných jabĺk (na malé kocky) a 1-2 
lyžičky škorice 
- dusíme s občasným premiešaním kým jablka 
nezmeknú (a z niektorých nevznikne kaša, 
ktorú  nalejeme  na cesto a koláč necháme 
vychladiť. 
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STRAVOVANIE  
 

Tradičná čínská medicína (TCM) 
definuje zdravie ako rovnováhu mezi Yin 
a Yang energiami a harmónii medzi 5 prvkami, 
ktoré predstavujú vnútorné orgány a ich 
funkcie.  
 
Narušením rovnováhy vznikajú rôzne 
ochorenia.  
 

Jeden a naúčinnejší spôsob ako 
obnoviť rovnováhu je zmena  zlých 
stravovacích návykov a  potravín, ktoré 
konzumujeme, za tie dobré, lebo dobré 
trávenie je veľmi dôležité nakoľko sa tu tvorí 
energia a krv. 

 
Spoznajte, čo je pre vás dobré 
 

Sledujte čo vám hovorí vaše telo 
- ak pri trávení jedla nemáte žiadne problémy, 
je vaše trávenie silné a dokáže sa vysporiadať 
aj s občasnými prehreškami v strave.   
keď trpíte jedným z nasledujúcích príznakov: 
Kašovitá a riedka stolica, únava po jedle, 
nadúvanie, škrkanie, pocitujete tlak v bruchu, 
na jazyku vidno otisk zubov, pálenie– ukazuje 
to na oslabené trávenie. 

 
 
Pravidelnost  jedla počas dňa 
 
Počas dňa by sme mali mať tri hlavné jedla, 
ktoré by sme mali jesť približne v rovnaký čas. 
Medzi hlavnými jedlami zaradte aj malé jedlá.  
Podľa TČM v tele človeka energia v určitú 
hodinu ovplyvňuje jednotlivé orgány, kedy je 
v nich energia najväčšia.  
 
Ráno je najviac energie v žalúdku, preto 
najlepší čas na trávenie a raňajky sú 
najdôležitejšie.  

 
 
 

Dobré raňajky regulujú váhu, znižujú 
riziko vzniku cukrovky a kontrolujú hladinu 
energie v organizme a jednotlivých orgánoch 
počas celého dňa.  
 
Nestresujte sa  
 

Striktné pravidlá kedy jesť vytvárajú 
veľký stres, čo vedie k vzniku stagnácie energií 
orgánov najmä pankreasu, žalúdka a pečene.  
Pozorujte, ako na jedlo vaše telo reaguje, ako 
aj na zmeny v stravovaní. 

 
Kvalita nad kvantitou 
 

Jedzte čo najkvalitnejšie 
a priemyslovo nespracované potraviny.  
Majte však vyváženú stravu- od tukov cez 
ovocie a zeleninu až po mäso. 
Zamerajte sa na chute, a pri príprave jedla sa 
snažte ho spraviť dobre. Jedzte vždy 
s potešením a užívajte si ho.   
 
napríklad, kyslé potraviny podporujú trávenie 
a tok energie pečene, bez ktorej sa spomaľuje 
trávenie a znižuje chuť do jedla a oslabuje 
energia žalúdka.  
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Nepozerajte sa na čas 
 
Majte dostatok času na jedlo. Neponáhľajte 
sa a sústredte sa na jedlo. 
Nepozerajte pri jedle na televíziu, nečítajte si, 
nepozerajte do mobilu a nefajčite1.  
Nepite počas jedla. Veľké množstvo tekutín, 
redia tráviace šťávy žaludka. 
Neprejedajte sa- veľká chyba je ak sa snažíte 
zjesť a dojesť všetko na tanieri.  
energia sa potom stiahne na pomoc 
preťaženého žalúdka a človek sa cíti unavený-
neustále prejedanie sa  vyčerpává našu 
energiu a znižuje schopnosť trávenia potravy. 

 

 

Chránte svoje trávenie- oheň trávenia  

Trávenie je prirodzený proces, ktorý závisí na 
rovnováhe (“Yang”) energií pankreasu a 
obličiek. Trávenie je proces, na ktorý je 
potrebné teplo a preto chlad negatívne 
ovplyvňuje tento proces. Preto studené 
potraviny a nápoje nie sú vhodným jedlom.  
Podobne je to s veľmi mastnými jedlami. 
Takéto potraviny stužujú ostatné zložky 
potravy, ktoré potom spomaľujú trávenie 
a energia stagnuje v tráviacom trakte.  
 
1“stravovaciu hygienu” by mali dodržiavať najmä  ľudia 
s refluxom. 
 

 
 
 

 
Preto jedzte varenú alebo mierne orestovanú 
zeleninu, či mäso. Pri tomto spôsobe úpravy 
stravy sa zachovávajú všetky  prospešné 
zložky a jedlo je teplé a lepšie upravené pre 
samotné trávenie.  
 
Raňajky 
-by mali byť liečivým jedlom plný energie,  
 
“Aké sú raňajky, taký potom bude deň “ 
 
Raňajky by mali posilniť Yang Qi pankreasu a 
žaludka, preto by mali byť teplé a nemali by 
obsahovať zahlieňujúce potraviny. 
Ideálna je ryža so zeleninou a olivovým 
olejom, dalšou možnosťou sú polievky napr. 
Ramen. 
Vyvarujte sa potravinám z chladničky, 
nadbytku mliečnych produktov, surovému 
ovociu a zelenine a ovocným šťávám. 
Deň naštartujte ranným čajom pu-ehr alebo 
Dian Hong Gong fu, ktoré zahrievajú telo, 
najmä Yang pankreasu a obličiek a prečisťujú 
hrubé črevo od balastu a nadmernej vlhkosti. 
 
Obed  
Po dobrom obede sa nesmieme cítiť byť 
unavení a ospalí. 
Ťažké a tučné ako aj studené jedlá vynechajte 
a neprejedajte sa. 
 
Večera 
Večer Yang a trávenie sa oslabuje, preto by 
sme žalúdok nemali zaťažovať veľkými 
porciami jedla. 
Ťažko stráviteľné jedlá vytvárajú vlhkosť 
v tráviacom trakte a stagnáciu potravy a často 
vedú aj k prerušovanému spánku, ktorý nám 
nedodá dostatok energie do ďalšieho dňa.  
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DOPLNKY A 
ALTERNATÍVNE SPÔSOBY 
LIEČBY PRI IBD 

 
Napriek tomu, že sa Crohnova 

choroba a ulcerózna kolitída v súšasnosti 
lieči konvenčnými modernými liekmi, tieto 
ochorenia ich nedokážu vyliečiť. 
 
Skúste preto k vašej liečbe pridať 
alternatívne spôsoby liečby.  
Takýto spôsob doplnkovej liečby ku 
konvenčnej liečbe dokáže zlepšiť to, ako sa 
cítime a zmierniť symptómy ochorenia, 
ktorý zahŕňa široké spektrum a možností 
liečby: rôzne produkty, cvičenia, aktivity, 
atď. 
 
Pred ich používaním alebo využitím by 
sme to však mali konzultovať s našim 
lekárom. 
Tieto alternatívne spôsoby účinkujú na 
viacerých úrovniach a iným spôsobom. 
Napríklad, niektoré pomáhajú zmierniť 
bolesti, iné pomáhajú aby sme sa cítili 
lepšie, iné nám pomáhajú zlepšiť kvalitu 
nášho života alebo pozitívne posilniť náš 
imunitný systém. Dôležité však je, aby sme 
si zvážili nežiadúce účinky a pozitíva 
alternatívnej liečby alebo cvičení, ktorým 
sa rozhodneme venovať. 
 
Pred tým ako začnete akékoľvek cvičenia 
alebo doplnkovú liečbu, najprv si nájdite 
dobrého cvičiteľa alebo človeka, ktorý sa 
tomu rozumie aj po odbornej stránke.  
 
 
 
 
 
 

 
V prvom rade by malo ísť o vašu 
bezpečnosť. Dobrý a skúsený cvičiteľ vás 
dokáže usmerniť správnym spôsobom 
a cvičenie bude efektívnejšie 
keďže budete aj pod dohľadom 
a neublížite si.   
 
Pred tým si od cvičiteľa alebo terapeuta 
vyžiadajte nejaký doklad o odbornosti.  
Alternatívne spôsoby liečby sú tie, ktoré 
zasahujú do viacerých oblastí nášho 
zdravia: emociálneho, duševného, 
sociálneho, zdravotného, alebo 
spoločenského života.  (Napríklad 
meditácie, Taichi, hypnózy, yóga, 
biosauny, masáže, bankovanie, 
akupunktúra, psychologické terapie či už 
v skupinách s ľudmi alebo zvieratami, 
fyzioterapie alebo práca s energiami 
atď.).  
 
Nezabudnite, že to, ak sa cítite zle  alebo 
sa zhorší váš stav, súvisí to z 
nerovnováhy  energií v našom tele.  
 
Alternatívne spôsoby liečby možeme 
rozdeliť do dvoch typov:  
Bioterapie-vplývajú na energetické polia 
ktoré obklopujú naše telo a sú v našom 
tele. Patria sem rôzne masážne techniky 
a cvičenia: Reiki, qi gong, tai chi a tuina. 
 
Bioelektormagnetické terapie-ktoré 
ovplyvňujú vonkajšie a len 
elektoromagnetické polia: zvukové 
terapie, svetelné terapie, terapie 
magnetmi a zvieratami a pod. 
Bio-doplnky- rôzne látky prírodného 
pôvodu bylinky,vitamíny, mastné 
a amino- kyseliny, probiotiká atď . Tie 
nám môžu pomôcť posilniť naše telo 
a podporiť ho, aby sa skôr dostalo do 
stavu rovnováhy pri praktikovaní prvých 
dvoch typov alternatívnej liečby.  
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CESTOVANIE S IBD 
OCHORENÍM 

Pre pacientov s IBD ochorením je 
cestovanie strašiakom a často pacienti majú 
obavy pred a počas cesty či dovolenky, najmä 
pri dlhých cestách v autobuse, lietadle alebo 
inom dopravnom prostriedku, neznámeho 
prostredia v ktorom sa nachádzajú (v meste, 
prírode) a aj z miestnej kuchyne.   

Ak ste v obodobí remisie, cestovanie 
by nemalo mať žiaden vplyv na nás. Ale mali 
by sme mať na zreteli, že vzplanutie 
ochorenia alebo relaps ochorenia môže prísť, 
preto je potrebné aj plánovať našu cestu 
(nielen ak cestujeme na druhý koniec sveta), 
či dovolenku (nájsť informácie o meste, okoliu 
kde sa budeme nachádzať).. 

Všetky tieto veci môžu pomôcť prežiť bez 
problémov našu cestu či dovolenku.  

Niekoľko dní dopredu plánujte 

Lieky 

• Vezmite si dostatok liekov- aj nad rámec 
strávených dní. Preskripcia alebo nákup 
liekov niekde v zahraničí je komplikovaná  

• Niektoré lieky vyžadujú uskladnenie 
v chlade –na takéto lieky využite chladiace 
vrecká,tie sa dajú kúpiť všade v lekárňach 

• Urobte si kópie receptov alebo potvrdenie 
od vášho lekára, čo beriete  

• Vhodné je mať so sebou aj názvy generík 
(príslušnej krajiny) 

• Lieky majte v orginálnom balení aby ich 
bolo možné ľahko  identifikovať 

 

 

• Vezmite si aj lieky na bolesť, proti hnačke, 
antispasmotiká, na horúčku, proti kašľu, 
nádche 

• Vezmite si niečo na doplnenie energie 
a rýchlu hydratáciu, tabletky alebo filter na 
čistenie vody 

•  Poraďte sa so svojím doktorom pred tým 
ako kúpite voľno predajné lieky  

• Zbaľte si tieto lieky aj do malej liekovky na 
niekoľko dni, tak aby ste mali lieky vždy po  
ruke (napríklad pri lete-tam kde môže 
dôjsť k strate batožiny) 

• Vybavte si aby lieky ste mali počas 
cestovania v príručnej batožine-niekedy to 
nie je možné 

• Zbalte si aj obväzy, náplaste, sprej na rany, 
dezinfekciu a pod. 

Pred cestou kontaktujte svojho doktora 

• Vyžiadajte si od lekára opis svojho 
ochorenia a aké lieky užívate. To 
môže pomôcť pri predpise liekov 
v zahraničí a ak budete potrebovať 
lekárske vyšetrenie.  

• Majte tento opis v štátnom jazyku 
krajiny v ktorej sa budete nachádzať 
alebo v angllickom jazyku.  

• Od lekára by ste mali mať aj plán ak 
by sa ochorenie zhoršilo počas 
dovolenky 

• Majte zapísané čísla na lekára a majte 
ho vždy so sebou  

• Ak cestujete sami,  informujte o tom 
svojho lekára 
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Cestovanie 

• Zistite si, či váš autobus alebo vlak má 
záchody a kde sú. Pri letoch skúste 
rezerváciu miesta blízko toalety a kúpeľne  

• Objednajte si alebo požiadajte o  jedlo ak 
máte predpísanú dietu alebo požiadajte 
o možnosť takéto jedlo si zobrať so sebou 
na palubu  

• Vyvarujte sa počas cesty a dovolenky 
jedlám, ktoré vám nerobia dobre  

• Skúste si nájsť nejaké informácie o jedlách 
danej krajiny a typy pre vás, čo je vhodné 
jesť alebo ochutnať aby vám neprišlo zle.  

• Vezmite si dostatok stomických vreciek 
a roztokov, ak máte stómiu. Nezabudnite 
na dopis od lekára a recept na preskripciu 
všetkého, čo budete potrebovať 
(vysvetlenie vám pomôže pri vzniknutých 
nežiadúcich situáciách).  

Kde by som nemal ísť? 

Ak plánujete dovolenku v krajinách 3 
sveta, poradte sa pred tým s doktorom 
tropickej medicíny alebo doktorm 
špecilizujúcim sa na cudzokrajné ochorenia 
a so svojim IBD špecialistom.  

Čo ak?  
 

Ak vaše ochorenie vzplanie 
neznamená, že musíte ostať na hoteli. Vtedy 
plánujte každý deň: 

• Zistite si kde sú verejné toalety a stiahnite 
si aplikáciu, ktorá vám pomôže nájsť 
toaletu 

• V niektrých krajinách je možnosť využiť 
toalety prednostne 

• Majte so sebou extra oblečenie na 
prezlečenie a hygienické potreby 

 

Očkovanie 

Pred cestou sa informujte o potrebom 
očkovaní v danej krajine. Vezmite si so sebou 
aj antimalariká ak cestujete do oblastí 
s výskytom malárie.  

Najmenej 4-6 týždňov pred cestou by ste mali 
podstúpiť očkovanie a to väčšinou proti týmto 
ochoreniam ak si to cesta vyžaduje:  

• Žltá zimnica 
• Hepatitída A a B 
• Cholera 
• Besnota 
• Meningokoková encefalitída  
• Japonská encefalitída 
• Tuberkulóza 

Ak ste na liečbe steroidmi, 
imunomodulátormi, biologickej liečbe 
niektoré očkovania nie sú prípustné (proti 
žltej zimnici, cholere a tuberkulóze). Poraďte 
sa, ktoré očkovania môžete podstúpiť. 
Pred dlhým letom sa poraďte, či nebudete 
potrebovať aj lieky na zabránenie vzniku 
trombózy.  

Dbajte na to čo jete 

Vždy dávajte pozor nato, čo jete 
a pijete(užívajte len balenú fľaškovú vodu aj 
keď si umývate zuby). Dávajte pozor aj pri 
kúpaní alebo sprchovaní. Nejedzte surové 
jedlo (zeleninu, šaláty, zmrzlinu), a vyvarujte 
sa ľadovým kockám v jedle a nápojoch.  

Iné 

Majte so sebou aj číslo na našu 
ambasádu. Dobré je mať aj potvrdenie od 
lekára, že môžete do danej krajiny vycestovať 
(že necestujete na vlastnú päsť). 
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„ TU A TERAZ.“  
 

Na prvý pohľad jednoduchý koncept 
života, o ktorý by sme sa mali každý deň 
usilovať. Žiť v prítomnosti a vychutnávať si 
práve každú chvíľku poskytnutú životom je to 
najlepšie a najkrajšie, lebo tieto chvíľky sa 
nikdy nevrátia. No, nie vždy a stále sa nám to 
dokáže podariť, všetko je v nás, v našom 
myslení.  

Náš mozog sa nedá vypnúť, stále nad 
niečim premýšlame, či už na minulosť alebo 
budúcnosť, všetky tieto myšlienky však sú 
zlým elementom a zraňujú nás, hlavne náš 
tráviaci systém a tým aj našu imunitu. Každá 
taká myšlienka, ktorá prichádza k nám, nás 
odvádza od toho podstatného, vychutnávať si 
život v prítomnosti.  

Deje sa to aj v tedy aj keď myslíme 
v spomienkach na prežité pekné zážitky, lebo 
aj takéto spomienky a myšlienky nás môžu 
zraniť, že je všetko preč. Nie vždy sa to dá, 
odosobniť sa od našich takýchto myšlienok. 
Aj pri oddychu, prechádzkach v prírode človek 
stále rozmýšľa (čo bude variť, kedy vyzdvihnúť 
deti, čo kúpiť, komu zabudol zavolať, ako 
lepšie som mohol zareagovať v danej situácii 
ako budem reagovať, čo som mohol urobiť 
lepšie, ako bude v práci na ďaľší deň, ako sa 
budem cítiť,…). 
 Vačšinou pri takýchto myšlienkach nám uniká 
podstata bytia- vychutnať si samotný život, 
jedinečné okamihy, vôňu a farby kvetov na 
rozkvitnutej lúke, vôňu a šum lesa, chuť jedla, 
jemnosť lúčov slnka a pohladenie vetra a 
dažďa na tvári a na tele, hru oblakov na 
oblohe, trblietanie sa hviezd v noci, možnosť 
len tak vychutnávať si svoje tu a teraz v 
blízkosti milovaného človeka a ktovie čo ešte. 
 
 
 
 

 
Stále nám uniká práve tu a teraz. 

Niekedy je to príroda a svet okolo nás, 
niekedy sú to rozhovory a stretnutia s 
priateľmi, nemáme čas na prítomnosť.  

Niekedy to môžu byť aj ponuky na 
novú prácu, cestu, priateľstvo, ktoré 
prehliadneme alebo necháme bez našej 
odozvy. Žiaden z týchto momentov sa už 
nikdy nevráti.  

Netreba sa preto trápiť nad tým, ak 
niečo nevyšlo- v ten moment ste urobili pre 
seba to najlepšie a najsprávnejšie 
rozhodnutie. Podobne je to s budúcnosťou: v 
„tu a teraz“ - neexistuje, preto sa snažte o nej 
tiež nepremýšľať, neviete aká bude a či vôbec 
bude, a ak potom v tom neskoršom „tu a 
teraz“ niečo nevyjde tak, ako ste si 
predstavovali, budete potom sklamaní. 
V anglosaskom, germánskom, rímskom, 
španielskom, či vo frankofónnom svete sa 
prítomnosť povie present. Slovo present však 
znamená aj dar. Vnímajme túto podstatu 
bytia- stále, nenechajme si ujsť, vnímajme ju 
všetkými zmyslami a prijmime ju ako dar. 
Ľuďom pri návrate zo svojich myšlienok na 
minulosť alebo budúcnosť do „tu a teraz“, sa 
vždy zmení tvár. Zachmúrenú vrásku na čele 
alebo utrápenú tvár, vystrieda jemný tajomný 
úsmev. Ten úsmev, ktorý máte, keď sa 
stretnete s milovaným človekom, ten úsmev 
s ktorým je vždy život ľahší a štastnejší. 
Preto užívajte si život, každú chvíľku, každý 
nový deň naplno, ktorý vám vždy ráno, keď sa 
zobudite, život prinesie a poskytne. 
 
 

VENUJTE HO SEBE, RODINE, 
VENUJTE HO PRIATEĽOM. 
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VÝMENNÝ OBCHOD JE ZÁKLADOM EKONOMIKY . . . 
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GRATULUJEME 

 
 
 
 
Oslávencom k jubileu gratulujeme, 
a prajeme všetko najlepšie, a hlavne 
zdravie a štastie a veľa síl počas hry 
s názvom “ Život “  
 
Aj všetkým ostatným... 
 

 
 
Nájdete nás aj na facebook-u. 
https://www.facebook.com/search/top/?q=slovak
%20crohn%20club&epa=SEARCH_BOX 

 
Ak máte nové nápady či témy, o ktoré máte 
záujem, môžete nás kontaktovať.  
Radi privítame pomocnú ruku pri zlepšení stránky. 

 
 

 

Zuzana Bažíková 
Dávid Lebó 
Erika Timková 
Katarína Vorošová 
20 rokov 
 
Ján Bačík 
Kristína Bolebruchová 
Marián Haluška 
Silvia Kincelová 
Miroslava Repková 
Zuzana Valašková 
30 rokov 
 

Ján Varga 
Magdaléna Sošková 
Katarína Pažičanová 
Zuzana Kováčová 
Michaela Kamenská 
Rastislav Cúth 
Mário Bušo 
40 rokov 
 

Jozef Ondruš 
Karin Jombíková 
Beáta Juríčková 
50 rokov 
 
 

Dáša Lengyelová 
Silvia Sekerová 
Ľubica Zahoráková 
Tibor Takács 
55 rokov 
 
Ida Arbetová 
Vilma Houbová 
Emil Mihok 
Mária Olšinská 
Štefan Štenko 
Zlatica Veselá 
60 rokov 
 
Oľga Andorová 
Štefan Daňo 
Terézia Fehérová 
Bohuš Linek 
Viera Martanovičová 
Beata Puterová 
65 rokov 
 
Emília Beňovičová 
Marta Polačeková 
70 rokov 
 
Jozef Šoltés 
80 rokov 
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Čo nás čaká v roku 2018... 

Členské na rok 2019 vo výške 10 € 

prosíme uhradiť vložením na účet 

Slovak Crohn Clubu do 31.3.2019: 

SK81 0200 0000 0001 5863 8012 

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

www.crohnclub.sk 
 
 
 

UPOZORNENIE 
 
Na poukázanie 2% dani si nezabudnite 
požiadať do 15. 2. 2019 
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, ktorej 

bolo diagnostikovaná Crohnova 

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 

úče 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 2018. 

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 

 



 MOZAIKA                                          2018                                           

74  Slovak Crohnclub bulletin 

 

 

NAŠE PLÁNY NA ROK 
2019 
 
Edukačné popoludnia 

 
V roku 2019 vám plánujeme 

priblížiť edukačné stretnutia vo viacerých 
mestách po celom Slovensku, aby sme 
dôležité témy o IBD priniesli čo 
najväčšiemu počtu pacientov.  
 
Valné zhromaždenie SCC  

V máji 2019 pripravujeme pre 

všetkých členov klubu, deti a ich rodinných 

príslušníkov víkendové edukačné 

stretnutie Slovak Crohn Clubu spojené 

s valným zhromaždením a voľbou nových 

členov predsedníctva.   

World IBD day 
 

18. mája 2019 je svetovým dňom 

IBD ochorenia, a preto si pre vás 

pripravíme špeciálne pripomenutie tohto 

dňa prostredníctvom zaujímavej kampane. 

 

 
 
 
 

 
 
Tábor pre deti 
a teenegerov s IBD 
 

V lete 2019 Slovak Crohn Club 

opäť pripravuje úspešný detský tábor pre 

deti a teenegerov s IBD.  

 
Rekondičný pobyt 
 

Vo Vysokých Tatrách sa v 
septembri 2019 uskutoční v poradí už 25. 
rekondičný pobyt pre všetkých záujemcov. 
 

 
 
Stretnutie pri vianočnom 
stromčeku 

Príďte si   vychutnať predvianočnú 
atmosféru na vianočné trhy vo vybraných 
mestách na Slovensku. 

 
 

 

 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 



 

 

 

POĎAKOVANIE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 


