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jménem organizátorů bych chtěl poděkovat vám všem, kteří 
jste se zúčastnili letošního jarního setkání v pracově. Tohoto 
setkání, které se konalo od 7.5. do 10.5.2015 se letos zúčast-
nilo 34 rodin s 36 dětmi s pKU nebo jinou dMp, celkem 119 
osob a  13 hostů, což je rekordní počet účastníků za  celou 
dobu, co se v pracově toto setkání koná. Byli jsme moc rádi, 
že se tohoto setkání zúčastnilo i mnoho nových účastníků, 
velmi často s velice malými dětmi, a doufám, že se jim toto 
setkání líbilo a že s námi pojedou i v dalších letech.

a v neposlední řadě děkuji celému organizačnímu týmu 
za zajištění organizace celé této akce a paní anně Kalinové 
za perfektně sestavený jídelníček. 

dále děkujeme našim dlouholetým sponzorům, firmám 
Nutricia, Nestlé - vitaflo a Bezgluten a letos nově i firmě ve-
ganfoods, bez jejichž finanční a  potravinové podpory by 
nebylo možno tuto akci uskutečnit.

a  o  tom, jak to na  tomto setkání vypadalo, se dočtete 
na následujících stránkách v článcích od účastníků tohoto 
setkání, kterých se též sešlo rekordní množství.

Ing. Radek Puda, předseda sdružení 

Letošní setkání na Pracově – poděkování
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letos jsem se poprvé zúčastnila víkendového poby-
tu v  pracově u Tábora a  ráda bych se podělila o  příjemné 
zážitky. v únoru se nám narodil syn František s mírnou hy-
perfenylananinémií a jako každé rodiče, kteří jsou informo-
váni o tom, že jejich čerstvě narozené miminko není úplně 
zdravé, nás to překvapilo a zavalilo smíšenými pocity. Tato 
nemoc však pro nás nebyla úplně neznámá, protože náš 
synovec Mikuláš má klasickou pKU, takže jsme věděli, o ja-
kou nemoc se jedná a co obnáší dodržování diety. vlastně 
jsme na  tuto možnost byli připraveni, ale na  tohle se při-
pravit nedá. o Sdružení a pobytu jsem se dozvěděla od své 
švagrové, která se do pracova chystala. v pátek mě zaujali 
odborné přednášky paní MUdr. pazdírkové, tak jsem se roz-
hodla dozvědět se o této nemoci více. celý pobyt mě velice 
mile překvapil a předčil mé očekávání. přednášky pro rodiče 
s  MUdr.  pazdírkovou o  fenylketonurii a  významu tuků při 
pKU dietě a přednáška MUdr. Kopečné o adhd – porucha 
pozornosti s hyperaktivitou u dětí byli velice přínosné a po-

učné. dozvěděla jsem se k nemoci bližší informace. překva-
pila mě i  prezentace novinek sponzorů Nutricie a  Nestlé, 
které představily nové produkty na  trhu určené pro pKU 
dietu. v  sobotu jsme se mohli dozvědět aktuálně řešené 
problémy sdružení, jak vyplnit dotazník ihETa, informace 
k novelizaci vyhlášky o školním stravování a další aktuální 
problémy ze života s pKU. Nemohu hodnotit grilování s Nu-
tricií, kterého jsem se neúčastnila, a bohaté dětské progra-
my. v sobotu odpoledne si paní doktorky připravily pro děti 
program plný her a povídání, ke kterým se přidala ještě pani 
Komárková. Mile mě překvapil i  samotný areál, ve  kterém 
byla možnost i sportovního vyžití. celkově hodnotím pobyt 
velice kladně, a  i když doufám, že se Františka dieta týkat 
nebude, tento pobyt pro mě byl přínosem nových informa-
cí spojený s odpočinkem. velice doporučuji všem, kteří se 
rozmýšlí, jak stráví příští květnové svátky. 

Lenka Brychtová

Milí čtenáři Metabolíku,

Uskutečněné akce
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pracov. Toto jméno v  nás dlouhou dobu evokovalo právě 
tyto dva protiklady. Zažijeme peklo, kdy celou dovolenou 
strávíme snažením nakrmit naší dceru a splnit si naše limity 
spojené s dietou, nebo prožijeme prodloužený víkend snů 
a jídlo bude bez problému? Bohudík jsme se blížili druhé, té 
lepší variantě. 

před odjezdem jsme nic nenechali náhodě a žena uvařila 
hlavní jídla na každý den. Toto rozhodnutí se nám později 
vyplatilo a připravilo nás o mnoho nervů spojených s do-
držením našich dietních limitů. i když jídlo vařené pro die-
ty bylo vynikající a naše dvouletá dcera se vyžívala v jejich 
konzumaci a ochutnávaní, stejně by neujedla plnou dávku. 
je zvyklá na své a v jídle je velmi konzervativní. proto jsme 
najeli na režim, kdy snídaně, svačiny i večeře jsme moc ne-
řešili a nechali dceru ať sní, co sní a ono to fungovalo s tím, 
že celkem ujedla, co měla. jen při obědě jsme nejdříve 
na pokoji dali asi tak 90 % námi připraveného jídla a poté 
nechali malou, ať se nají, co chce. dopadlo to rochněním 
v jídle a ochutnáváním všeho. Toť na vysvětlenou k jídlu.

pracov bylo pro nás místo celkem zásadní. poznali jsme 
nové místo i známé a hlavně jsme zjistili, že můžeme přistu-

povat k dietě trochu jinak, než jsme to praktikovali dopo-
sud. Bohužel jsme velmi ovlivněni dietou a náš všední život 
se točí hlavně kolem jídla. Nikam moc nejezdíme a i krátké 
výlety musíme přizpůsobovat době mezi jídly. donedávna 
to bylo 6 jídel denně. jinde než doma nám malá moc nejí 
a je to i pro nás náročnější, proto minimum výletů. dokon-
ce je velký problém i to, že dcera vyžaduje při jídle mámu 
a  skoro každý pokus nakrmit ji někým jiným ztroskotává. 
Bohužel. 

vrátím se zpět k pracovu. ideální prodloužený víkend pro 
rodiny s dětmi. důležitý pro rodiny, které tápou, jak dál při-
stupovat k dietě a životu s ní. částečný odpočinek a odrea-
gování pro naše ženy, kdy některé z jejich povinností přebe-
rou jejich muži, nebo je postaráno o děti v rámci programu. 
Strava, a to i dietní je zabezpečena (velká spokojenost z mé 
strany). poznání a objevování nových možností jak přistu-
povat k nízkobílkovinové dietě. Za naši rodinu a myslím, že 
i za ostatní děkuji všem, kteří se podíleli na projektu pracov. 

Jeden z mnoha spokojených účastníků Jiří Baumruker

Peklo nebo ráj

Uskutečněné akce
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přestože máme už 6-letého syna s  pKU, na  setkání rodin 
v  pracově jsem letos jela s  Tomáškem prvně. často jsme 
koukali na počítači na starší fotky ze setkání, které se nám 
moc líbily a každý rok jsme přemýšleli, že pojedeme. ale ne-
vím proč, vždycky z toho nakonec sešlo. až letos.

vloni jsem se stala na  facebooku členem skupiny pKU 
MaMiNKY, kde je nejen spousta úžasných maminek, ale i ta-
tínků a babiček dětí s pKU nebo jinou dMp. vyměňujeme si 
zde úžasné recepty a sdílíme tu svoje radosti i starosti. Tyto 
nemoci z  nás udělaly jednu velkou rodinu. Když se začát-
kem roku začalo řešit pKU setkání v pracově, nebylo pochyb 
o tom, že bysme tentokrát neměli jet. Těšila jsem se, až ko-
nečně poznám alespoň část holek ze skupiny.

asi tak měsíc před setkáním jsme s Tomem doslova od-
počítávali dny a těžko říct, kdo z nás dvou se těšil víc. Koneč-
ně nastal den d a vyjeli jsme. Když jsme dorazili na místo, 
už před areálem a na chodbě k recepci jsme potkávali další 
rodiny a maminky ze skupiny. ale v reálu jsme se hned ne-
poznávali a tak trošku na sebe koukali, jestli se tedy známe, 
nebo ne. vždycky jsme se jen ptaly: „taky z pKU maminek?“ 
nebo „neznáme se ze skupiny?“ Bylo to docela legrační.

Ubytovali jsme se a  čekala nás první večeře. Byla jsem 
moc zvědavá, jak to bude s  jídlem celkově. hned při pří-
chodu jsme dostali jídelníček na  celou dobu pobytu. vše 
bylo perfektně popsané - kolik g má jaké jídlo, obsah phE, 
MET, prostě parádní. Nedietní obědy a večeře byly na výběr 
ze dvou jídel, já jsem si ale vždy vybrala to, co měl i Tom. 
a taky jsem každé to jeho jídlo ochutnala a popravdě, dost 
často to Tomáškovo jídlo bylo mnohem lepší, než to naše. 
a z toho jsem měla velikou radost. a Tomášek? Tomu na „tá-

boře“ taky moc chutnalo a nejednou jsem prosila paní, co 
jídlo roznášela, o přidání. všeho bylo dost, ať už při snídani, 
obědě, večeři … tak i to málo, co jsem sebou pro jistotu vez-
la, s námi zase cestovalo zpátky domu.

dopoledne i odpoledne byly různé přednášky a besedy. 
co bylo skvělé, že pro děti od tří let bylo zajištěné hlídání. 
Tom byl moc spokojený a já taky, že jsem všechna ta sezení 
mohla v klidu absolvovat. Na setkání přijela i paní doktorka 
pazdírková, paní psycholožka Kopečná a nutriční terapeut-
ka paní Komárková, všechny z vinohrad. Byly skvělé a po-
slední večer pro děti připravily úžasnou soutěž aZ kvíz, kdy 
se všechny otázky týkaly pKU nemoci. 

celý pobyt byl celkově naprosto úžasný, až mě občas za-
mrzelo, že jsme nejezdili i dříve. Teď už si to nenecháme ujít 
žádný rok, pokud to bude možné. Tomášek alespoň jednou 
za rok bude mezi „svými“. S dětmi, které mohou jíst to samé, 
co on. poprvé byl na tom stejně jako ostatní a sám si to asi 
i  uvědomoval a  viděla jsem na  něm, jak je za  to rád. i  on 
tu našel spoustu nových kamarádů a  pohled na  všechny 
ty děti, jak si spolu na hřišti hrají, byl kouzelný. Stejně jako 
když my, maminky a tatínkové, jsme se sešli u kávy a pořád-
ně mohli všechno probrat. protože i když má člověk kolem 
sebe spoustu kamarádů a lidí, co s vámi soucítí, jen ten, kdo 
zažívá to samé, vás dokáže opravdu pochopit.

proto všem, kteří nám toto setkání umožnili, chceme 
moc poděkovat – děkujeme a vážíme si toho, co pro nás dě-
láte. a za rok se na vás všechny opět moc těšíme.

Marika Dvořáková

Naše první Pku setkání v Pracově 

Maminky zleva: Eliška Moriová, Kateřina holubová, jana Simanová Baumrukerová, Monika Bruthansová, 
Marika dvořáková, petra vízková, Martina čutková, jana Součková, lenka ludviková, anna Kalinová

Uskutečněné akce
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i když je synovi už 5 let a má klasickou pKU, byli jsme letos 
v pracově poprvé. Manžel a dcera jet nechtěli, tak se k nám 
přidala švagrová s  tříměsíčním synovcem, který má hpa. 
Nedokázala jsem si představit, jak bude víkend probíhat, 
ale byla jsem příjemně překvapena. organizace perfektní: 
na recepci jsme obdrželi program na celý víkend, podrob-
ný jídelníček. víkend byl odpočinkový relaxační. Už dlouho 
jsem takový bezstarostný víkend nezažila. Žádné vyvařová-
ní, uklízení. i když na dovolenou jezdíme, musím i tady vařit 

nebo mít předvařeno a pořád se starat... odborný program 
se mi moc líbil. Zopakovala jsem si a dozvěděla se nové in-
formace. Syn měl dostatečný rozlet v penzionu i okolí. pro-
středí krásné, počasí vyšlo skvěle, odpolední káva, procház-
ky, pro syna dětské hřiště. Se švagrovou i dětmi jsme si to 
moc užili a za tok se chystáme určitě také.

Marie Dvořáková

Pracov

Uskutečněné akce
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Každoroční setkání rodin v pracově se i po devatenácté vy-
dařilo na výbornou. prodloužený květnový víkend byl per-
fektní po stránce organizační a i počasí nám přálo. Tradičně 
jsme měli možnost účastnit se odborných přednášek paní 
doktorky pazdírkové a paní magistry Kopečné a prezentací 
firem Nestlé a Nutricia. velice děkuji také za skvělý program 
pro děti – profesionální hlídání bylo proloženo odbornou 
částí opět paní doktorky, magistry a dietní sestřičky – paní 
Komárkové. U  jejich pKU aZ kvízu jsme se velmi pobavili 
a s dětmi prověřili znalosti. děti si s nimi také zkusili uku-
chtit nízkobílkovinné dobroty a my mamky jsme tak získaly 
nové skvělé recepty. Grilování s živou hudbou jsme si všich-
ni vychutnali opět báječně.

Se synem vojtou jezdíme k Táboru již od jeho necelého 
jednoho roku – letos tedy po osmé. Zpočátku jsem doslo-
va hltala jakékoli informace o  dietě, novinkách v  oblasti 
výzkumu, vyhlídkách do budoucna, ale také praktické rady 
zkušenějších pKU mamin. po letech už jezdím hlavně mezi 
přátele a známé se stejnými starostmi a radostmi, vojta se 
těší na kamaráda Matěje, se kterým a dalšími kluky byl letos 
stále venku a my mamky jsme měly čas na výměnu nových 
cenných rad a novinek. 

letos jsem s vojtíkem přivezla také jeho devítiměsíčního 
brášku bez pKU. a poprvé jsem si uvědomila, o co jednoduš-
ší je péče o něj. Když jsem na úvodní seznamovací schůzce 
viděla všechny nové tváře, které za poslední měsíce rozšířily 
naše řady, měla jsem podobný pocit jako tenkrát, když jsem 
s  čerstvým vojtíškem měla jen mlhavou představu o  jeho 
stravovací budoucnosti. Nebylo mi moc veselo, na druhou 
stranu jsem poprvé viděla starší a  víceméně bezproblé-
mové děti, na kterých si rozdílu všimnete až na druhý po-
hled. dnes je vojta druhák a zvládli jsme školku, nyní obědy 
ve škole, výlety, několikadenní školy v přírodě, víkendovou 
se skautem a letos poprvé prubneme desetidenní skautský 
tábor. Krabice s jídlem navíc už neřešíme, okolí nám vychází 
vstříc. Když pak vidím naše děti pohromadě, říkám si – jsme 
dietáři, ale jsme boží.

Moc doufám, že se novým rodičům dětí s fenylketonurií 
mezi námi v pracově alespoň trochu ulevilo a že se budeme 
vídat na různých akcích i do budoucna.

Lucie Šimonová

Pracov 2015

Uskutečněné akce
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Uskutečněné akce

po dvouleté přestávce jsme se objevili na pracově. čekalo 
nás vlídné a přátelské uvítání. Známé tváře, které jsme rádi 
opět viděli, ale i úplně nové, s malými dětmi, toužící získat 
radu, pomoc či pochopení. připravené programy pro rodiče 
i děti nám umožnili zopakovat si již známé informace, ale 
získat i úplně nové z oblasti pKU diety i legislativy. vstřícný 
přístup MUdr.  pazdírkové i  Mgr.  Kopečné umožnil položit 
jakoukoliv otázku, bez obavy, že by odpověď nebyla srozu-
mitelná. pro děti byl připraven sportovní program firmou 
jidaS s hrami, soutěžemi, střelbou z luku, vzduchovky i fou-
kačky. děti byly nadšené. program dietní sestry Komárkové 
byl vzdělávací. hravou formou seznamovala děti s důležitý-
mi informacemi dietního stravování a  výběrem vhodných 
potravin. Následovala praktická část přípravy potravin, vý-
roba pomazánek. Nechyběla ani ochutnávka a pochvala pro 

všechny zúčastněné. pro osoby s pKU a jinými metabolický-
mi vadami byla připravena ochutnávka dietních preparátů 
nové řady firmy Nutricie i firmy Nestle. pro některé pacienty 
je to jediná možnost ochutnání nových výrobků a  získání 
vzorků k opakovanému vyzkoušení. příjemným zpestřením 
pro děti byla čokoládová fontána i ovocné koktejly. opékání 
buřtů a grilování pKU párků i špízů s živou hudbou bylo pří-
jemným zážitkem pro děti i dospělé. objekt areálu pracova 
přímo vybízí k volným hrám a dovádění. je zde i možnost 
koupání v bazénu. voda byla bohužel dost chladná, asi 17 
c, přesto někteří této možnosti využili. jsme rádi, že jsme se 
zúčastnili programu na pracově. děkujeme organizátorům 
za jejich práci a sponzorům za umožnění této báječné akce. 

Marcela Tomášková

Prodloužený víkend na Pracově
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29. listopadu 2014 se uskutečnilo v prostorách akademic-
kého gymnázia Štěpánská v praze tradiční vánoční poseze-
ní spojené s  mikulášskou nadílkou a  milým překvapením. 
po  12. hod začali přicházet první účastníci k  registraci, 
po které následovalo přivítání účastníků. ve 13 hod vystou-
pilo velmi zdatné hudebně-taneční duo Standa a  vanda, 
které pro děti připravilo velmi pestrý program. Zpívalo se, 
tančilo se, soutěžilo se. děti byly nadšené, do víru zábavy 
se se zaujetím zapojovaly spolu s  odvážnějšími rodiči. je 
fajn, že nás každým rokem organizátoři překvapují novým 
a  novým zábavným programem. pro připomenutí loňské-
ho ročníku např. pan jaroslav Uhlíř a  jeho skvělé hudební 
vystoupení, nebo velmi dynamická hudebně-pekelná vy-
stoupení čertů ročníků předchozích. ve 14 hod následova-
lo překvapení nejen pro děti, ale i pro dospělé. My dospělí 
jsme to trochu tušili, ale určité napětí stále mezi některými 
panovalo, zda se plánované receptury stihly vydat. vyšlo 
to. Zbrusu nový sborník vyzkoušených receptů nízkobílko-
vinných jídel je na  světě. pokřtít ji nemohl nikdo jiný, než 
naše patronka andrea Kerestešová, spolu s  předsedou 
Národního sdružení pKU a  jiných dMp ing. rakem pudou, 
místopředsedkyní Bc. Šárkou Štěrbovou a členkou výboru 
annou Kalinovou. po té následovalo občerstvení pKU i ne 
pKU s  možností návštěvy stánků partnerů akce. v  rámci 
pKU občerstvení opět nechyběl nádherný dort, na kterém 
si děti moc pochutnaly. K  vidění i  ochutnání byla čokolá-
dová fontána od  firmy Nestlé a  mnoho dalších výtečných 
pKU i ne pKU pochutin. v 15:30 začala mikulášská nadílka 
s předáváním balíčků. děti si chodily k Mikulášovi, andělovi 

a čertovi pro nadílku výměnou za písničku nebo básničku. 
letošní ročník překvapil množstvím dárečků a pozorností, 
proto většinou dětem při odběru nadílky museli asistovat 
rodiče. poděkování patří firmám Nutricia (výrobky Milupa 
a ShS-loprofin), Nestlé (výrobky vitaflo), Bezgluten, Metax, 

pekárna harmónia, veganfoods, ostatním sponzorům a or-
ganizátorům za podporu této akce a v neposlední řádě také 
panu řediteli akademického gymnázia paeddr. Milanu Štěr-
bovi za pronájem prostor a Markétě Samkové, anně Kalino-
vé a Bc. Šárce Štěrbové za přípravu a zorganizování celé této 
akce. Mockrát děkujeme a už se moc těšíme na další ročník!

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

po načerpání sil vám sdělujeme naše poznatky a stanoviska 
ohledně Mikulášské besídky v praze k vašemu přemýšlení.

1. protože dle našeho názoru počet účastníků přesáhl možnos-
ti obstarat tuto akci jen ve 3 lidech + 3 „nosičích občerstvení, 
stolů, židlí apod.“„ tak považujeme za nezbytné rozšířit počet 
členů týmu, který bude tuto akci organizovat a zabezpečovat. 
vybízíme vás proto k pomoci při spolupráci na organizaci a za-
bezpečení této akce a zájemce žádáme, aby se zkontaktovali 
s výborem sdružení, který s nimi dořeší konkrétní spolupráci 

2. díky tomu, že se této akce rok od roku zúčastňuje čím dál 
tím více účastníků (což nás těší), tak došlo k naplnění kapa-
citních prostor tělocvičny na gymnáziu ve Štěpánské a proto 
se jeví jako vysoce pravděpodobné, že v letošním roce bude 
muset být tato akce uskutečněna v jiných prostorech. 

pokud někdo víte o nějakém vhodném prostoru v praze 
nebo jeho nejbližším okolí, tak prosím pošlete tipy na koho-
koli z členů výboru. předem moc děkujeme.

3. v případě, že se ve vašich řadách nenajde dostatečný počet 
ochotných pomocníků, tak nelze vyloučit, že u této akce do-

jde k věkovému omezení, např. pouze pro děti do 10 let, nebo 
že se se vrátíme k modelu setkání bez jídla, tedy k pronájmu 
sálu, zabezpečení představení pro děti a k předání balíčků.

4. považujeme za  krajně nevhodné a  neslušné, aby někte-
ří účastníci s pKU bez omluvy vůbec nedorazili a aby za ně 
balíčky přebírali rodiče a  sourozenci. Když vezmeme, kolik 
nás to stálo času a práce a někdo dorazí jen pro balíček nebo 
za sebe pošle náhradu (a leckdy ani to ne), tak nám to přijde 
naprosto nepřijatelné. To už to vám ty balíčky můžeme rov-
nou posílat poštou…!

5. Nejenom při předávání balíčků bylo přesně vidět, kolik lidí 
si naší práce opravdu váží a poděkovalo, a kolik lidí to pova-
žuje za samozřejmost. Uvědomte si, že všichni z organizač-
ního týmu jsme dobrovolníci, kteří to dělají ve svém volném 
čase a pokud nás to přestane bavit nebo motivovat, tak to 
dělat nemusíme a tato akce se nemusí konat.

Bc. Šárka Štěrbová, Anna Kalinová, Markéta Samková  
– organizátorky Mikulášské besídky 2014 v Praze 

Mikulášská Praha

Mikulášská besídka Praha – a jak dál?

Uskutečněné akce

Mikulášská nadílka v praze
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Uskutečněné akce

pokřtění Sborníku vyzkoušených receptů nízkobílkovinných jídel
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Mikulášské setkání rodin s  pKU a  jinými dědičnými meta-
bolickými poruchami se spojené s mikulášskou nadílkou se 
konalo 6.12.2014 na tradičním místě ve Slovanském domě 
v olomouci a zúčastnilo ho celkem 112 lidí, z toho 34 dětí 
s pKU nebo jinou dMp. Účastníci během něho shlédli 2 lout-
ková představení „Kašpárek a svatý Mikuláš“ a „jak Kašpárek 
vysvobodil princeznu“, které jim zahrálo loutkové divadlo 
Kašpárkova říše olomouc a  po  nich následovalo předsta-
vení našich sponzorů spojené s dietním i nedietním občer-
stvením a s následným předáním Mikulášských balíčků, kte-
ré byly díky sponzorům, kteří podpořili tuto akci (Nutricia, 
Nestlé, Metax, Bezgluten, pekárna harmónia, veganfoods) 
obzvláště bohaté. Z pohledu organizátora si myslím, že se 
tato akce vydařila a že na ní byli i všichni spokojeni, o čemž 
svědčí i děkovný mail rodiny jachnických, který jsem obdr-
žel a který si dovoluji ocitovat:

„Dobrý večer, chci Vám a  Vaší ženě velice poděkovat 
za krásně strávený čas předvánoční v loutkovém divadle, a ná-
sledný nízkobílkovinný raut, v němž vynikly pracně vytvořené 
dobroty Vaši paní, kterými potěšila nejednu ratolest, potažmo 
i nás dospělé, jež se mohli dívat na zářící oči našich dětí. Potka-
li jsme mnoho známých, vyměnili si celoroční zkušenosti, děti 
ochutnaly spoustu sponzorských dobrot a novinek.

rodina Jachnická z Návsí“

Na  dokreslení celé akce níže naleznete pár fotografií a  už 
teď vám mohu slíbit, že se s vámi těším na viděnou na této 
akci v letošním roce. 

Ing. Radek Puda

Mikulášské setkání 2014 v Olomouci

Uskutečněné akce
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v říjnu 2014 se opět konala ES pKU konference. Byla uspo-
řádána v Záhřebu, chorvatsko. Zájezd byl letos ještě lepší 
než normálně, i  přesto že téměř neustále pršelo. všichni 
byli ubytováni v  krásném hotelu ve  středu města. jídlo 
bylo delikatesní, takže byla konference naprosto unikátní 
zážitek.

cesta byla pro nás celkem bezproblémová, takže jsme 
dorazily včas k jídlu. čekala na nás krásná večeře na uvítání 
se spousty pochoutek a dobrot. všem nám to moc chutna-
lo a byly jsme skvěle uvítáni v hotelu. Nejvíce mi chutnaly 
rajčata plněná okurkovým krémem. výborné také byly de-
serty, například jahodový krém s mátou.

příští den jsme ochutnávaly jídla, která nám připravi-
li místní kuchaři ke  snídani. já jsem jedla výborné lívance 
s marmeládou a  jiné pochoutky. po snídani jsme si s mojí 
kamarádkou alžbětou leuchterovou prohlížely stánky růz-
ných firem, které vyrábějí pKU jídlo. Také jsme ochutnávaly 
spoustu skvělých novinek, jako třeba různé koláče a perní-
ky. většina věcí byla dobrá, ale pár mi jich také nechutnalo. 
pak jsme po zbytek dne dělaly sight seeing nebo jsme hrály 
hry v hotelu. večer se však konala gala večeře, při které jsem 
se strašně přejedla, protože to jídlo bylo tak dobré, že by 
mi ho bylo líto nesníst. všichni měli čtyři chody, předkrm, 
polévku, hlavní jídlo a desert, ale nejlepší byl stejně desert, 
protože nic nepřekoná vanilkový krém s  čerstvou mátou 
a ovocem.

v sobotu brzy ráno jsme s alžbětou jely do zoo, kde jsme 
viděly spousty malých, velkých i  roztomilých zvířat. Byl to 
krásný den s mnohými zážitky ze zoo. viděly jsme slony, an-
tilopy, medvědy i další zvířata. Také jsme se koukaly na kr-
mení a na cvičení lachtanů, které je velmi oblíbené, a proto 
se i nám líbilo. odpoledne jsme si užily návštěvu cukrárny, 
a  koupily jsme si zmrzlinu i  přes to že pršelo a  byla zima. 
celý den jsme si nádherně užily, takže nás moc nepřekva-
pila delikatesní večeře i přesto že byla opravdu vynikající.

Bohužel v neděli jsme již odjížděli, takže jsme ráno ba-
lily a  poté jsme taxíkem odjely na  letiště, kde jsme se na-
jedly a rychle vzlétly směrem k vídni. Tam jsme přestoupily 
na  jiné letadlo a v klidu dolétly až do  prahy. Myslím si, že 
tato konference patřila k jedněm z nejlepších, obzvlášť po-
kud se bavíme o jídle. doufám, že se bude konat podobná 
akce i příští rok a že se jí budu moct opět zúčastnit.

Bára Lhotáková

Es Pku konference 2014 Záhřeb

Ze zahraničí

já a Bětka v akci – zkusily jsme pizzu, mufiny i arabský chléb

vážení členové NS pKU a jiných dMp,
dovolujeme si informovat, že výroční konference a  se-

tkání členů Evropské společnosti pro pKU a  jiné dMp (ES 
pKU) se koná v Berlíně od 22. do 25.10. 2015. Na programu 
akce se ještě pracuje, ale plánujeme, že bude věnován ak-
tuálně řešeným problémům, jako jsou např. evropské gui-
delines pro léčbu pKU, postavení nízkobílkovinných potra-
vin po novelizaci evropského potravinového práva, úhrada 
nízkobílkovinných potravin v  různých členských zemích, 
sociální postavení rodin s pKU a jinými dMp v jednotlivých 
členských zemích a aktivity ES pKU v dané oblasti. průběžné 
informace o programu a o cenách jsou zveřejňovány na in-
ternetových stránkách www.espku.org.

vzhledem k tomu, že tato konference se koná poměrně 
blízko od  našich hranic v  komunikačně poměrně snadno 
dostupném místě a  je organizována celoněmeckým paci-
entským sdružením diG pKU, které letos slaví 40 let od své-
ho založení, si myslíme, že jeho úroveň bude na velmi vyso-
ké úrovni. proto si vás dovolujeme vyzvat k účasti na této 
akci v co nejhojnějším počtu, protože nikde jinde než zde 
nemáte možnost se dozvědět informace o životě pacientů 
s pKU za hranicemi čr. proto, pokud vám to časové, finanční 
a jazykové možnosti umožňují, tak neváhejte a pojeďte, ať 
se nás tam sejde co nejvíc. Uvidíte, že nebudete litovat.

Výbor NS PKU a jiných DMP

Výroční konference a setkání 
členů Es Pku – BErLíN 2015
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vážení čtenáři časopisu Metabolík,
jak víte, tak v české republice byl od 1. 10. 2009 na zá-

kladě metodického návodu uveřejněného ve věstníku Mi-
nisterstva zdravotnictví č. 6/2009 rozšířen novorozenecký 
screening z fenylketonurie o dalších 9 dědičných metabo-
lických nemocí, tedy celkem na 10 onemocnění.

aktuálně jsou novorozeneckým screeningem sledovány 
tyto onemocnění: fenylketonurie, leucinóza, izovalerová 
acidurie, glutarová acidurie i. typu, deficit lchad, deficit vl-
cad, deficit Mcad, deficit cpT i, deficit cpT ii a deficit cacT. 
Spolu s nimi mohou být tímto screeningem sekundárně za-
chyceny i další dědičné metabolické nemoci: hyperfenylala-
ninémie, hydroxyprolinémie, deficit 2-methylbutyryl-coa-
-dehydrogenázy, deficit MTp a glutarová acidurie ii. typu.

Níže si vás dovolujeme seznámit s výsledky tohoto roz-
šířeného novorozeneckého screeningu dědičných metabo-
lických nemocí po 5 letech jeho provádění na obou scree-
ningových pracovištích (vFN praha, FN olomouc).

pro informaci vám dále sdělujeme, že v současné době 
je připraveno rozšíření screeningového panelu v české re-
publice o 5 dalších základních nemocí (citrulinémii typu i, 
argininémii, homocystinurii z deficitu cBS, homocystinurii 
z deficitu MThFr a deficit biotinidázy) a dalších 10 nemocí, 
které mohou být zachyceny sekundárně.

Zachycení pacienti a frekvence výskytu 
nemocí (incidence) v Čr

Onemocnění Počet diagnosti
kovaných pacientů Incidence

Fenylketonurie/ 
hyperfenylalaninémie 110 1:5 250

deficit Mcad 29 1:19 900

deficit lchad 9 1:64 200

deficit vlcad 4 1:144 400

hydroxyprolinémie 3 1:192 600

izovalerová acidurie 3 1:192 600

Glutarová acidurie i. typu 3 1:192 600

leucinóza 3 1:192 600

deficit MTp 1 1:577 800

Celkem 165 1:3 500

Ing. Petr Chrastina a kol.,  
Ústav dědičných metabolických poruch VFN Praha

podpořeno MZ čr – rvo vFN64165  
a projektem oppK cZ.2.16/3.1.00/24012.

Pět let rozšířeného novorozeneckého 
screeningu dědičných metabolických 
nemocí v České republice

Na odborné téma

regionální rozložení zachycených novorozenců s dědičnými metabolickými nemocemi

 Fenylketonurie/ hyperfenylalaninémie  deficit Mcad  deficit lchad  deficit vlcad  hydroxyprolinémie  

 izovalerová acidurie  Glutarová acidurie i. typu  leucinóza  deficit MTp



Uskutečněné akce
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vážení členové Národního sdružení pKU a jiných dMp,
na  základě ukončení správních řízení o  podmínkách 

úhrady u  metabolických preparátů v  loňském a  letošním 
roce, které mělo za následek dosti podstatnou obměnu je-
jich portfolia (odchod a příchod nových dodavatelů na trh, 
nástup nových a  stažení některých stávajících preparátů 
z  trhu, změny cen úhrad) vám předkládáme pro vaši in-
formaci aktualizovaný přehled metabolických preparátů 
(oficiálně nazývané „potraviny pro zvláštní lékařské účely 
(pZlÚ)“), které se používají při léčbě fenylketonurie a ostat-
ních dědičných metabolických poruch.

v tomto přehledu najdete veškeré preparáty, které jsou 
k dispozici na trhu v české republice. ve sloupci „Kód SÚKl“ 
je uveden identifikační číselný znak přidělovaný léčivému 
přípravku Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKl). Tento 
kód jednoznačně určuje příslušný metabolický přípravek 
a lze podle něho velmi snadno nalézt aktuální stav úhrady 
daného preparátu v „databázi registrovaných léčivých pří-
pravků a pZlÚ“ na webových stránkách SÚKl (www.sukl.cz) 
nebo na webovém portále www.olecich.cz.

dále jsou pro vaši další informaci u každého preparátu 
uvedeny balení, maximální částky, kterými jsou tyto pre-
paráty hrazeny zdravotními pojišťovnami (jedná se teore-
tickou úhradu, reálné úhrady mohou být v  praxi odlišné, 
většinou nižší), výrobce, omezení pro předepisování (max.
limit spotřeby) a  referenční skupiny, přičemž dostupnost 
preparátů a výše jejich maximálních úhrad byla odsouhla-
sena dodavateli těchto preparátů. 

pokud v  těchto tabulkách nenaleznete preparát, který 
dnes užíváte, tak to znamená, že buď přestal být vyráběn, 
nebo přestal být dodáván na trh v české republice.

Taktéž v  těchto tabulkách nejsou uvedeny preparáty, 
u  kterých v  této době probíhá řízení o  cenách a  podmín-
kách jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění. 

Ing. Radek Puda 
předseda Národního sdružení PKU a jiných DMP

Přehled metabolických preparátů 
a jejich úhrad k 1. 5. 2015

informujeme

MEtaBOLiCké PrEParáty PrO fENyLkEtONurii (Pku) a hyPErfENyLaLaNiNéMii

Kód 
SÚKL Název Balení Max. 

úhrada ZP
Výrobce/ 
dovozce Limitace Ref. 

skupina

směsi aminokyselin pro výživu při fenylketonurii (práškové formy)
33007 MilUpa pKU 2 MiX 1 × 400 g 3 310,58 Nutricia Není  
33308 MilUpa pKU 2 priMa 1 × 500 g 4 185,02 Nutricia Není 107/1
33309 MilUpa pKU 2 SEcUNda 1 × 500 g 5 104,46 Nutricia Není 107/1
33310 MilUpa pKU 3 advaNTa 1 × 500 g 5 104,46 Nutricia Není 107/1
33388 MilUpa pKU 3 TEMpora 10 × 45 g 2 452,43 Nutricia Není 107/3
33015 p-aM 2 1 × 500 g 5 405,66 Nutricia Není 107/1
33016 p-aM 3 1 × 500 g 5 651,38 Nutricia Není 107/1
33017 p-aM MaTErNal 1 × 500 g 6 790,40 Nutricia Není 107/3
33641 pKU aNaMiX FirST SpooN 30 × 12,5 g 4 598,04 Nutricia Není  
33467 pKU aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 1 444,72 Nutricia Není 107/2

33830 pKU EaSY poWdEr 1 × 400 g 3 500,20 Metaboli 
Med Není 107/1

33828 pKU Go 1 × 400 g 2 790,02 Metaboli 
Med Není 107/1

33000 XphE advaNcE SE 1 × 500 g 5 614,91 Metax Není 107/1
33001 XphE iNFaNT MiX lcp 1 × 500 g 1 481,94 Metax Není 107/2
33002 XphE jUNior SE 1 × 500 g 5 469,07 Metax Není 107/1
33004 XphE Kid SE 1 × 500 g 5 161,54 Metax Není 107/1
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*) balení dostupné pouze do 30.6.2015
**) balení dostupné od 1.7.2015

Kód 
SÚKL Název Balení Max. 

úhrada ZP
Výrobce/ 
dovozce Limitace Ref. 

skupina

směsi aminokyselin pro výživu při fenylketonurii (dávkované formy)
33885 lophlEX 30 × 27,8 g 13 709,64 Nutricia Není 107/4
33887 lophlEX - lESNí ovocE 30 × 27,8 g 13 709,64 Nutricia Není 107/4
33886 lophlEX - poMEraNč 30 × 27,8 g 13 709,64 Nutricia Není 107/4
33487 MilUpa pKU 2 ShaKE čoKolÁda 10 × 50 g 3 198,93 Nutricia Není 107/4
33485 MilUpa pKU 2 ShaKE jahoda 10 × 50 g 3 198,93 Nutricia Není 107/4
33477 MilUpa pKU 3 ShaKE KaKao 10 × 50 g 4 798,40 Nutricia Není 107/4
33479 MilUpa pKU 3 ShaKE Mocca 10 × 50 g 4 798,40 Nutricia Není 107/4
33893 pKU aNaMiX jUNior S pŘíchUTí čoKolÁdovoU*) 1 × 36 g 228,49 Nutricia Není 107/4
33932 pKU aNaMiX jUNior S pŘíchUTí čoKolÁdovoU**) 30 × 36 g 6 854,82 Nutricia Není 107/4
33894 pKU aNaMiX jUNior S pŘíchUTí vaNilKovoU*) 1 × 36 g 228,49 Nutricia Není 107/4
33931 pKU aNaMiX jUNior S pŘíchUTí vaNilKovoU**) 30 × 36 g 6 854,82 Nutricia Není 107/4

33827 pKU EaSY MicroTaBS 4 × 110 g 7 117,67 Metaboli 
Med Není 107/4

33777 pKU EXprESS 15 lEMoN 30 × 25 g 10 282,29 Nestlé Není 107/4
33776 pKU EXprESS 15 NEUTral 30 × 25 g 10 282,29 Nestlé Není 107/4
33778 pKU EXprESS 15 oraNGE 30 × 25 g 10 282,29 Nestlé Není 107/4
33779 pKU EXprESS 15 Tropical 30 × 25 g 10 282,29 Nestlé Není 107/4
33738 pKU GEl NEUTral 30 × 24 g 6 556,82 Nestlé Není 107/4
33736 pKU GEl oraNGE 30 × 24 g 6 556,82 Nestlé Není 107/4
33737 pKU GEl raSpBErrY 30 × 24 g 6 556,82 Nestlé Není 107/4

33829 pKU Go 30 × 20 g 6 556,82 Metaboli 
Med Není 107/4

směsi aminokyselin pro výživu při fenylketonurii (tekuté dávkované formy)
33711 pKU coolEr 10 oraNGE 30 × 87 ml 4 354,97 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33723 pKU coolEr 10 pUrplE 30 × 87 ml 4 354,97 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33717 pKU coolEr 10 rEd 30 × 87 ml 4 354,97 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33729 pKU coolEr 10 WhiTE 30 × 87 ml 4 354,97 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33713 pKU coolEr 15 oraNGE 30 × 130 ml 6 532,46 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33725 pKU coolEr 15 pUrplE 30 × 130 ml 6 532,46 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33719 pKU coolEr 15 rEd 30 × 130 ml 6 532,46 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33731 pKU coolEr 15 WhiTE 30 × 130 ml 6 532,46 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33743 pKU coolEr 20 oraNGE 30 × 174 ml 8 709,93 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33745 pKU coolEr 20 pUrplE 30 × 174 ml 8 709,93 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33744 pKU coolEr 20 rEd 30 × 174 ml 8 709,93 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33746 pKU coolEr 20 WhiTE 30 × 174 ml 8 709,93 Nestlé 30% denní dávky 107/5
33917 pKU lophlEX lQ 10 ŠŤavNaTÉ plodY 30 × 62.5 ml 4 354,97 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33919 pKU lophlEX lQ 10 ŠŤavNaTÉ TropicKÉ ovocE 30 × 62,5 ml 4 354,97 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33920 pKU lophlEX lQ 10 ŠŤavNaTý ciTrUS 30 × 62,5 ml 4 354,97 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33918 pKU lophlEX lQ 10 ŠŤavNaTý poMEraNč 30 × 62,5 ml 4 354,97 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33880 pKU lophlEX lQ 20 ŠŤavNaTÉ plodY 30 × 125 ml 8 709,93 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33882 pKU lophlEX lQ 20 ŠŤavNaTÉ TropicKÉ ovocE 30 × 125 ml 8 709,93 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33883 pKU lophlEX lQ 20 ŠŤavNaTý ciTrUS 30 × 125 ml 8 709,93 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33881 pKU lophlEX lQ 20 ŠŤavNaTý poMEraNč 30 × 125 ml 8 709,93 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33772 pKU lophlEX lQ ŠŤavNaTÉ plodY 30 × 125 ml 8 709,93 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33773 pKU lophlEX lQ ŠŤavNaTý poMEraNč 30 × 125 ml 8 709,93 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33783 pKU lophlEX SENSaTioN MiX ovocE 3 × 109 g 870,99 Nutricia 30% denní dávky 107/5
33784 pKU lophlEX SENSaTioN poMEraNč 3 × 109 g 870,99 Nutricia 30% denní dávky 107/5

informujeme
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informujeme

MEtaBOLiCké PrEParáty PrO OstatNí dědiČNé MEtaBOLiCké POruChy

Kód 
SÚKL Název Balení Max. 

úhrada ZP
Výrobce/ 
dovozce Limitace Ref. 

skupina

směsi aminokyselin pro výživu při poruchách cyklu močoviny
33754 MilUpa Ucd 2 1 × 450 g 7 094,92 Nutricia Není 107/7
33679 Ucd aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 565,90 Nutricia Není 107/6

směsi aminokyselin pro výživu při nemoci javorového sirupu (leucinose, Msud)
33761 MilUpa MSUd 2 priMa 1 × 500 g 5 824,55 Nutricia Není 107/10
33762 MilUpa MSUd 2 SEcUNda 1 × 500 g 7 104,19 Nutricia Není 107/10
33763 MilUpa MSUd 3 advaNTa 1 × 500 g 7 104,19 Nutricia Není 107/10
33522 MSUd aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 1 282,36 Nutricia Není 107/8

směsi aminokyselin pro výživu při metylmalonové a propionové acidémii
33758 MilUpa oS 2 priMa 1 × 500 g 5 824,55 Nutricia Není 107/12
33759 MilUpa oS 2 SEcUNda 1 × 500 g 7 104,19 Nutricia Není 107/12
33760 MilUpa oS 3 advaNTa 1 × 500 g 7 104,19 Nutricia Není 107/12
33472 MMa/pa aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 1 227,38 Nutricia Není 107/11

směsi aminokyselin pro výživu při isovalerové acidémii
33471 iva aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 1 019,05 Nutricia Není 107/13
33764 MilUpa lEU 2 priMa 1 × 500 g 5 704,56 Nutricia Není 107/14

směsi aminokyselin pro výživu při glutarové acidémii
33469 Ga 1 aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 1 003,42 Nutricia Není 107/15
33175 MilUpa Ga 2 1 × 500 g 6 406,00 Nutricia Není 107/16
33753 MilUpa Ga 2 priMa 1 × 500 g 6 043,88 Nutricia Není 107/16

směsi aminokyselin pro výživu při homocystinurii
33470 hcU aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 905,97 Nutricia Není 107/17
33177 MilUpa hoM 2 1 × 500 g 6 061,58 Nutricia Není 107/18
33765 MilUpa hoM 2 priMa 1 × 500 g 5 287,02 Nutricia Není 107/18
33766 MilUpa hoM 2 SEcUNda 1 × 500 g 6 448,13 Nutricia Není 107/18
33767 MilUpa hoM 3 advaNTa 1 × 500 g 6 448,13 Nutricia Není 107/18

směsi aminokyselin pro výživu při tyrosinémii
33755 MilUpa TYr 2 priMa 1 × 500 g 4 418,84 Nutricia Není 107/21
33756 MilUpa TYr 2 SEcUNda 1 × 500 g 5 389,65 Nutricia Není 107/21
33757 MilUpa TYr 3 advaNTa 1 × 500 g 5 389,65 Nutricia Není 107/21
33647 TYr aNaMiX iNFaNT 400 g 1 399,97 Nutricia Není 107/19

směsi aminokyselin pro výživu při poruchách přeměny lysinu
33468 NKh aNaMiX iNFaNT 1 × 400 g 1 444,72 Nutricia Není

              PKU EASY MICROTABS 
BER TO S LEHKOSTÍ

O způsobu užívání přípravku se informujte u svého lékaře v metabolické ambulanci. Potravina pro zvláštní výživu - potravina pro zvláštní lékařské účely.
Metaboli Med s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika | www.metabolimed.cz | info@metabolimed.cz | Tel.: +420 602 100 802

Stačí jen odsypat do víčka, 
které je současně odměrkou

Vložit do úst Zapít libovolným nápojem 
dle vlastního výběru

unikátní forma mikrotablet, jediná na trhu
absolutně bez chuti a bez zápachu
snadno se dávkují a užívají
nemusí se míchat ani s vodou ani s jídlem 
pro všechny s PKU a HPA od 10 let věku 
skvělé pro těhotné a v přípravě na těhotenství
1 víčko = 14 g mikrotablet =10 g bílkovinného ekvivalentu

»
»
»
»
»
»
»

“Ve škole mi moje nové
bonbonky všichni závidí”

“Tak tohle je teda 
mega pecka”

“Konečně malé tablety bez chuti, 
které stačí jen jednoduše zapít!”

Tobias – Holandsko
“Jsem nadšená - Mikrotablety mi 
usnadnily přípravu na těhotenství i 
těhotenství samotné, díky”

Carola – Švédsko

Ondráš – Tábor

Sussie – Kanada
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v předchozích číslech našeho časopisu Metabolík bylo uve-
řejněno několik článků o Kuvanu, mimo jiné, také v souvis-
losti se studií SparK, která v  roce 2011 odstartovala svůj 
výzkum také v  jednom z  našich českých center pro léčbu 
hyperfenylalaninémií hpa – pKU. dny velmi rychle ubíhaly, 
3,5 leté testovací období se blížilo ke konci a my stále nevě-
děly, co bude dál. Kontaktovaly jsme všechny, kteří by mohli 
osud našich dětí, které Kuvanu a navýšené hladině phe vel-
mi rychle přivykly, zvrátit. hrozilo, že jim bude lék vysazen 
ze dne na den, což by bylo po 42 měsících užívání naprosto 
nereálné. obrátily jsme se na pana prof. Zemana, na naše 
jednotlivé pojišťovny, na platformu zdravotních pojištěnců 
i na samotnou firmu MErcK, která studii finančně zajišťuje 
a dovolujeme si zde uvést a ocitovat pár odpovědí:

Vyjádření platformy zdravotních pojištěnců  
ze dne: 13. 9. 2013

velmi zjednodušeně řečeno, jedním z  problémů v  souvis-
losti se snahou o úhradu léku Kuvan je, že tento lék má dvě 
indikace. první z nich je maligní, druhá ne-maligní. v přípa-
dě první indikace již plošnou úhradu schválil Státní ústav 
pro kontrolu léčiv. Tímto typem nemoci však trpí jen malé 
procento nemocných. v případě druhé, ne-maligní indika-
ce, která se týká více pacientů, úhrada stanovena není a je 
tedy nutno o ni žádat jako o výjimečnou úhradu podle § 16 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde 
se uvádí, že „(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výji-
mečných případech zdravotní služby jinak zdravotní po-
jišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních 
služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojiš-
těnce. (2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, 
je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce 
vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.“ při jednání se 
zdravotní pojišťovnou s pomocí informací od svého lékaře 
je pak nutné uvést, že daná obecně nehrazená léčba je pro 
pacienta jedinou reálnou alternativou, a požadovat přizná-
ní mimořádné úhrady. pokud je nehrazená léčba skutečně 
jedinou možností, revizní lékař pojišťovny by ji měl schválit. 
v  takovém případě ji pacient dostane bezplatně. Tuto žá-
dost ovšem musíte podložit lékařským osvědčením nebo 
výpisem ze zdravotnické dokumentace, ze kterého je zjev-
né, že pacient léčbu potřebuje a je jedinou možností.

Bohužel jsme se však konkrétně u léčivého přípravku Ku-
van setkali s případem, kdy pojišťovna zamítla lék uhradit, 
ačkoli případ splňoval podmínky § 16 a nutnost tohoto pří-
pravku pro pacienta byla lékařsky podložena. pokud byste 
tedy se získáním úhrady pro vašeho syna měla podobný 
problém, neváhejte se na  nás obrátit. v  takovém případě 
bychom však pro podrobnější orientaci v případu potřebo-
vali kopii zdravotnické dokumentace vašeho syna, zamítavé 
rozhodnutí zdravotní pojišťovny a stanovisko nebo alespoň 
kopii lékařské zprávy od své ošetřující lékařky nebo lékaře 
(na výpis ze zdravotnické dokumentace je ze zákona nárok), 

ze kterého je zjevné, že pacient léčbu potřebuje a je jedinou 
možností. 

obecně by se pacient měl proti zamítnutí úhrady pojiš-
ťovnou odvolat, neobsahuje-li odůvodnění, nebo navrhu-
je-li revizní lékař jako hrazenou alternativu postup, který 
je v konkrétním případě nepřiměřeně rizikový či v hrubém 
rozporu s poznatky medicínské vědy. proti rozhodnutí pojiš-
ťovny je možné podat stížnost k Ministerstvu zdravotnictví, 
které vykonává dohled nad činností zdravotních pojišťoven 
(zejména § 45a a § 46 zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění - viz příloha), případně oslovit veřejného 
ochránce práv, jehož rolí je chránit občany před protipráv-
ním jednáním či nečinností orgánů veřejné správy (zákon 
349/1999 Sb.). ve  věci zamítavých rozhodnutí pojišťovny 
jsme již konzultovali s  ombudsmanem a  odborem dohle-
du nad zdravotním pojištěním na Ministerstvu zdravotnic-
tví čr. prosím pokuste se opatřit též kontakty na  ostatní 
dotčené rodiny dětí, které by Kuvan potřebovaly. pomůže 
nám to ve vyjednávání. Závěrem poznamenávám, že i pro 
ne-maligní indikaci už měl sÚkL dávno rozhodnout 
o  úhradě (lék je na  trhu již poměrně dlouho, žádost 
o úhradu má být správně rozhodnuta podle zákona nej-
později do půl roku). V této věci se však řízení vleče již 
více než tři roky, následkem čehož nemohou pacienti 
léky dostávat jako hrazené bez administrativních pře-
kážek. toto je selhání na straně sÚkL a MZ, které se sna-
žíme napravit jednáním se současným ministrem a jeho 
úředníky. i v tomto budeme rádi za vaši podporu. 

S úctou A. Hrdličková

ŽádOst O Úhradu Léku kuVaN PrO 
syNa VLadiMíra kuŽELku (5 LEt)

vážená paní, vážený pane,
obracím se na vás se žádostí o úhradu léku KUvaN pro 

syna vladimíra Kuželku od 02/2015. v současné době je lék 
hrazen v rámci klinické studie SparK firmou MErcK, ve kte-
ré je vládík testován spolu s dalšími vybranými dětmi (cca 
5 dětí z celé čr) od 10. 8. 2011. Klinické hodnocení probíhá 
celkem 42 měsíců pro přibližně 50 dětí v několika zdravot-
nických zařízeních v různých zemích. v únoru 2015 studie 
končí a  tím i  úhrada léku KUvaN firmou MErcK. obracím 
se na vás proto s žádostí o možnost úhrady tohoto léku vlá-
díkovou zdravotní pojišťovnou. přikládám doporučení spo-
lu s  lékařskou zprávou od ošetřující lékařky MUdr. renaty 
pazdírkové, nutriční terapeutky jany Komárkové a klinické 
psycholožky Mgr. K. Kopečné z centra pro léčbu hyperfeny-
lalaninemií hpa – pKU (celkem 11 stran). 

děkuji vám za vyrozumění a jsem s pozdravem.
v chlumci 12. 2. 2014 
Mgr. et Mgr. jana Kuželková

Peripetie se zajištěním 
následné léčby kuvanem

příběhy
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Vyjádření zdravotní pojišťovny ze dne: 10.4. 2014

vážená paní magistro,
evidujeme vaší žádost o  úhradu léku KUvaN pro vaše-

ho syna vladimíra Kuželku. vzhledem k  tomu, že stávající 
studie, ve  které je váš syn zařazen a  léčen, končí v  únoru 
roku 2015, nelze vydat vyjádření do  budoucnosti vzhle-
dem k nejasnostem, které úhradu léku doprovázejí. pokud 
bude úhrada léku schválena, bude mít dle materiálů, které 
jste předložila, lék status „centrového léčiva“ a bude vázán 
na  vybraná zdravotnická zařízení, která budou mít léčivo 
hrazeno na zvláštní smlouvu. pokud tomu tak bude, mezi 
zatím navrženými centry není žádné zdravotnické pracoviš-
tě v Ústeckém kraji ani v kraji libereckém. vaší žádost budu 
konzultovat na našem ústředí v praze, následně vás budu 
informovat. děkuji za pochopení. 

S pozdravem a přáním zdárného léčení vašeho syna 
MUdr. Stanislava richterová revizní lékař
oddělení zdravotní péče pobočka voZp čr Ústí nad labem

do dnešního dne, tedy 16 měsíců od písemného podání 
žádosti a přislíbeného vyrozumění na základě evidence 
žádosti a nutné konzultace na ústředí VoZP žádné vyro-
zumění nedorazilo…

ŽádOst O VyjádřENí k LéČBě  
kuVaNEM PrO PaCiENty Pku 
PrOf. Mudr. jiří ZEMaN, drsC.
vážený pane profesore, 

obracíme se na vás se žádostí o vyjádření vašeho stano-
viska k užívání léku Kuvan pro pacienty s pKU a případné-
ho stanovení kritérií pro jeho lékařský předpis a úhradu ze 
zdravotního pojištění. 

vladimír Kuželka, (6 let) a Matěj Kulíšek (7 let) jsou spolu 
s dalšími 5-ti dětmi nyní na  léčbě Kuvanu v rámci klinické 
studie SparK (2011–2014). Během těchto let došlo u obou 
ke zlepšení kvality života s prokázaným efektem léčby, který 
dokládají stabilní hladiny fenylalaninu, změna stravovacích 
možností se zařazením nedietních potravin, tím i zlepšení 
nutričního stavu a snížení příjmu aminokyselinových směsí. 
Návrat k přísné dietě v roce 2015 je nereálný. 

vaše kladné stanovisko k  užívání léku Kuvan s  případ-
ným stanovením kritérií pro jeho předpis a úhradu ze zdra-
votního pojištění by nám velice pomohlo při dalším jedná-
ním s  úřady a  s  příslušnými pojišťovnami. Za  vyrozumění 
vám děkujeme.

v praze, 28.5.2014
Mgr. jana Kuželková, ph.d.
diS. Zuzana Kulíšková

Schůzka s panem profesorem nás velmi potěšila. cítily jsme, 
že se pan profesor k léčbě Kuvanem staví kladně. jsou zde 
ale různé názory na  pravidla, která by pacient pro léčbu 
Kuvanem měl splňovat. Stále je zde, bohužel, i názor, že by 
se měla na  této indikaci shodnout všechna tři pracoviště 
v čr, kde se pKU léčí. To však ještě nenastalo! Nevíme, jak 
my jako maminky pacientů máme dosáhnout toho, aby se 
tato tři pracoviště dohodla. velmi nás mrzí, že taková věc 

vůbec nastává. Každý lékař by přeci měl pro své pacienty 
chtít to nejlepší. je prokazatelně dokázáno – nyní po skoro 
4 letech studie, že Kuvan pacientům velmi pomáhá. Naše 
děti ve studii nejenom v čr to prokazatelně dokládají, avšak 
na jeho schválení pojišťovnami stále čekají!

jelikož do  konce studie byla léčba přípravekem Kuvan 
v české republice sice schválena, ale bohužel nebyla a stá-
le není pro klasickou a mírnou pKU a hpa hrazena, nabídla 
našim dětem možnost prodloužení účasti ve studii SparK 
firma Merck Serono S.a-Geneva, zadavatel klinického hod-
nocení. pokračování v léčbě se předpokládá do ledna 2017, 
kdy se očekává podání poslední dávky poslednímu pacien-
tovi v  rámci výše jmenované studie. Účelem pokračování 
tohoto klinického hodnocení je zajistit našim dětem pří-
stup k další léčbě lékem Kuvan. velmi si této nabídky váží-
me a jsme nesmírně vděčné za tuto možnost a rády bychom 
touto cestou poděkovaly celému týmu zaměstnanců firmy 
Merck a dále paní MUdr. renatě pazdírkové, která za naše 
děti orodovala na mnoha a mnoha místech. Úsilí všech výše 
zmiňovaných je jistě vykompenzováno úsměvem na rtech 
jejich malých pacientů.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D., Zuzana Kulíšková, DiS.

příběhy

Matěj Kulíšek

vládík Kuželka a jeho apetit
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v září loňského roku přivítala Základní škola v chlumci čty-
řicet prvňáčků. do lavic třídy 1. a zasedlo dvacet dětí. Mezi 
nimi byla i dvojčata vládík a andulka Kuželkovi. 

Maminka dvojčat mě hned na začátku školního roku se-
známila s  metabolickou poruchou fenylketonurie, kterou 
vladimír od narození trpí. dozvěděla jsem se, že dítě s touto 
poruchou potřebuje určitou pomoc a podporu, která spo-
čívá v  přísném dodržování dietního omezení. Fenylketon-
urie se nedá vyléčit, ale je možné utlumit její projevy. hlavní 
úloha spočívá v systematické kontrole dodržování speciální 
nízkobílkovinné diety. při neléčené fenylketonurii se mo-
hou v dětském věku vyskytnout také další problémy. jedná 
se především o specifické poruchy učení, jako jsou dyslexie, 
dysortografie, dyskalkulie nebo dyspraxie a  poruchy cho-
vání (adhd). pokud je však dieta striktně dodržována, je 
možno se těmto problémům vyhnout nebo se jim alespoň 
pokusit předejít. 

rodiče vedou vládíka již od malička k tomu, aby dietní 
omezení neporušoval. pro dítě je jistě těžké pochopit, proč 
jídlo, které ostatní děti mohou jíst, ono nemůže. vládík je 
zapojen do přípravy svého jídelníčku. je mu tak poskytnu-
ta určitá svoboda a  možnost volby. chlapec je spokojen 
a nemá potřebu ochutnávat svačinky svých spolužáků. 

i  přes svá omezení se vláďa zcela přirozeně zapojil 
do  školního kolektivu. vládík je v  kolektivu veselý a  mezi 
dětmi velmi oblíbený. Nezkazí žádnou legraci, je kamarád-
ský a je nakloněn každé „lumpárně“. občas se u vládi objeví 
psychomotorický neklid a  nepozornost. dokáže však být 
i velmi zodpovědný a snaživý. Baví ho matematika, kterou 
na naší škole vyučujeme podle metody profesora hejného. 
velmi rád řeší součtové trojúhelníky, hady či úlohy s nepo-
sedy. aktuálně se seznamuje s prostředím pavučin. výborně 
mu jde i čtení. patří k nejlepším čtenářům ze třídy. v prvním 
pololetí trochu zápasil s úhledností písma. v současné době 
má již rukopis ustálený. opis a  přepis textu zvládá téměř 
bez chyb.

rodiče podporují u vládi i u andulky hudební i výtvarné 
nadání. obě děti navštěvují výtvarný obor ZUŠ chabařovice 
a  hrají od  malička na  klavír. Matka i  otec vyučují hudební 
výchovu na pedagogické fakultě UjEp a tak zcela přirozeně 
vedou i své děti k lásce k hudbě. vládík i andulka projevují 
své nadání nejen v hudbě, ale i při výtvarných činnostech. 
v této oblasti vyniká především andulka. její vždy originál-
ní pohled na skutečnost dokáže zaujmout na první pohled. 
Má velký cit pro kompozici i barevnost. 

v dubnu letošního roku uspořádala naše Základní škola 
v chlumci ve spolupráci s paní Kuželkovou koncert pro děti 
s  fenylketonurií a  jinými dědičnými metabolickými poru-
chami (pKU a jiných dMp). dvojčata vládík a anička Kužel-
kovi koncert zahájila hrou na klavír. děti s obdivem pozo-
rovaly své spolužáky a  zaslouženě je odměnily bouřlivým 
potleskem. Žáci základní školy prostřednictvím dobrovol-
ného vstupného přispěli ve prospěch Národního sdružení 
pKU a jiných dMp částkou bezmála 4500,-Kč. 

v  měsíci květnu vyjeli prvňáčci na  školu v  přírodě 
do  rekreačního střediska Svor. rodiče vládíka kontakto-
vali vedoucí kuchyně, zdravotníka a  hlavní vychovatelku 
s  prosbou o  zajištění potřebné diety pro jejich syna. před 
odjezdem na Švp matka raději osobně do střediska zajela, 
aby si ověřila, že bude o syna dobře postaráno. v jídelně do-
stával stravu upravenou dle dietního doporučení doplně-
nou potravinami, které synovi přibalila maminka. vládík se 
na škole v přírodě účastnil všech sportovních aktivit, které 
středisko nabízelo. Zahrál si florbal, minigolf, jezdil na  ko-
loběžce, vyřádil se ve  skákacím hradě. Na  výletě si zahrál 
bowling a  projel se na  koni. v  celopobytové hře nazvané 
cesta do Eldoráda „pašoval“ společně s chlapci z jeho indi-
ánské skupiny ohnivou vodu a měnil ji v bojové hře za zlato. 
všechny děti domů přijížděly veselé a plné zážitků. 

vládík je důkazem toho, že dieta fenylketonurika ne-
znamená zřeknutí se všech pestrostí života. dítě s fenylke-
tonurií může hrát na  hudební nástroj, malovat, sportovat, 
chodit ven a do školy, jestliže přijímá svou dietu jako samo-
zřejmost. 

Blíží se červen a s ním i závěr školního roku 2014 / 2015. 
děti v mé třídě pilně nacvičují divadelní představení na tra-
diční Školní akademii. po  akademii na  ně čeká slavnostní 
ukončení školního roku a  předání prvního vysvědčení, 
na které se již moc těší. ještě víc se však určitě těší na prázd-
niny a tak bych jim všem chtěla popřát spoustu letních zá-
žitků, kamarádů a sluníčka.

Mgr. Jana Hromasová, třídní učitelka

jmenuji se lenka Březinová a jsem paní vychovatelka vládí-
ka Kuželky, žáka ZŠ chlumec, 1. a, který má nemoc fenylke-
tonurii. S touto nemocí jsem se ve svém životě setkala popr-
vé. pro mne, mé kolegyně, paní kuchařky to bylo od prvního 
dne, kdy vládík začal chodit do jídelny a školní družiny vše 
nové. Musím ale říct, že jsme se s tím všechny popraly dobře 
a vše funguje jak má, paní kuchařky mu připravují a servírují 
jídlo s úsměvem na rtech. Maminka vládíka nás poučila, co 
vládík smí a nesmí jíst, jaké sladkosti atd. Snažím se plnit vše 
jak se má. Nastavená pravidla fungují dobře. vládík je velmi 
chytrý, šikovný, společenský a samostatný chlapec. je také 
dost temperamentní a živý a nikdo by nepoznal, že je ne-
mocný. jsem tomu velmi ráda a přeji mu i nám, aby nadále 
vše probíhalo bez problému tak jako doteď. 

Lenka Březinová, vychovatelka ZŠ Chlumec

Začlenění dítěte s fenylketonurií 
do běžné základní školy

informujeme
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informujeme

vládík se spolužáky

andulka a její výtvarná práce

první třída z pohledu žáků
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16. prosince 2014 se v chrámu apoštola pavla v Ústí nad la-
bem uskutečnil vánoční koncert pěveckých sborů katedry 
hudební výchovy pedagogické fakulty Univerzity j. E. pur-
kyně a jejich hosta dětského pěveckého sboru písnička ze 
ZŠ a ZUŠ Krásné Březno. Na koncertě vystoupily tyto sbo-
ry s  převážně vánočním repertoárem: dívčí komorní sbor 
pod vedením vladimíra Kuželky, dpS písnička pod vedením 
jany Kuželkové a heleny Synkové, Smíšený sbor pohŽ pod 
vedením jiřího Slovíka, Smíšený sbor NoNa pod vedením 
luboše hány a Smíšený sbor katedry hv. publikum oceni-
lo pěvecký výkon sourozenců vládíka (6 let, klasická pKU) 
a anduky Kuželkových, kteří byli nejmladšími účinkujícími. 
jako zástupce fenylketonuriků vládík spolu s andulkou od-
vážně zazpíval sólo já malý přicházím za doprovodu dívčí-
ho komorního sboru. Koncertu se zúčastnilo cca 150 účin-
kujících a  cca 150 návštěvníků. výtěžek koncertu 3  800 Kč 
byl věnován dětem s fenylketonurií a jinými dědičnými me-
tabolickými poruchami. Tento projekt podpořila finančně 
Khv spolu s  pF UjEp. Z  těchto zdrojů byla zaplacena pro-
pagace, technické zajištění a  pronájem kostela. Bez jejich 
finančního přispění by nemohl být celý výtěžek koncertu 
věnován NS pKU a jiných dMp. všem sponzorům tímto moc-
krát děkujeme za jejich přízeň a podporu.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D., Doc. PaedDr. Vladimír Kuželka

ve středu 1. dubna 2015 se v dopoledních hodinách v kině 
chlumec uskutečnily benefiční koncerty pro děti s  fenylke-
tonurií a  jinými dědičnými metabolickými poruchami (pKU 
a  jiné dMp). Fenylketonurie je velmi závažné a  celoživotní 
onemocnění s  nutností dodržovat přísnou tzv. nízkobílko-
vinnou dietu. vzhledem k tomu, že v chlumci se toto vzácné 
onemocnění vyskytuje, rozhodla se Základní škola chlumec 
spolu s maminkou zdravotně handicapovaného dítěte uspo-
řádat dobročinnou akci ve  prospěch Národního sdružení 
pKU a jiných dMp. v 11:00 hod se uskutečnilo koncertní vy-

stoupení pro žáky z i. stupně ZŠ a ve 12:00 hod pro žáky z ii. 
stupně ZŠ. Na koncertě vystoupili žáci Základní školy a Zá-
kladní umělecké školy husova z  Ústí nad labem s  výchov-
ně-vzdělávacím programem. děti ze základní školy se se-
známily s různými hudebními nástroji, mimo jiné i novinkou 
zvanou boomwhackers, což jsou unikátní perkusní nástroje 
vyrobené z plastu. Zvuk každého boomwhackeru odpovídá 
určitému tónu, což je zapříčiněno jeho velikostí. Na repertoá-
ru zazněly lidové a umělé písně, starší i současné skladby, tzv. 
klasika i populár. Ze ZUŠ se představili tito žáci: anna a vladi-
mír Kuželkovi, jakub juřík, Tereza Kunertová, adéla Múčková, 
Nikola Geciová, Kateřina Gernatová, Nikolas póč a Martin Ba-
log. v druhé části programu vystoupil dětský pěvecký sbor 
písnička, který působí více než 20 let při výše jmenované ZŠ. 
jeho členy jsou žáci 6. – 9. ročníků, kteří navštěvují rozšířenou 
výuku hudební výchovy. Sbormistryní je helena Synková 
a jana Kuželková, která dopoledním programem zúčastněné 
provázela. Na benefičním koncertě, kterého se účastnilo cca 
400 dětí, se vybralo 4 450 Kč. poděkování patří všem pedago-
gům ZŠ chlumec, především pak panu řediteli Mgr. petrovi 
opavovi a paní učitelce Mgr. janě hromasové za organizaci, 
dětem a jejich rodičům za finanční podporu, městu chlumec 
za bezplatné poskytnutí prostor chlumeckého kina a účinku-
jícím za procítěnou interpretaci.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

Benefiční koncert iV

Benefiční koncert V, Vi

poděkování

Sólisté anna a vladimír Kuželkovi

Klavíristé anna a vladimír Kuželkovi
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poděkování

dětský pěvecký sbor písnička při ZŠ a ZUŠ Ústí nad labem, Krásné Březno

ve středu 6. května 2015 se v dopoledních hodinách v Ma-
teřské školce U plavEcKÉ halY v Ústí nad labem uskutečnil 
benefiční koncert pro děti s fenylketonurií a jinými dědičný-
mi metabolickými poruchami (pKU a jiné dMp). Na koncer-
tě vystoupili žáci Základní školy a Základní umělecké školy 
husova z Ústí nad labem s výchovně-vzdělávacím progra-
mem. děti z mateřské školy měly možnost poznat různé hu-
dební nástroje, lidové, umělé písně i současné přednesové 
skladby. Ze ZUŠ se představili tito žáci: Ela Synková, Barbora 
pražáková, jakub juřík, Tereza Kunertová, adéla Múčková 
a Klaudie dudová. v druhé části programu vystoupil pozou-
nista petr Synek a seznámil děti se svým nástrojem. velký 
úspěch měla u dětí píseň Krokodýl, kterou zahráli společně 

Ela, helena a petr Synkovi na flétnu, klavír a pozoun, a kte-
rou společně s dětským pěveckým sborem písnička naučili 
malé posluchače zpívat. děti byly nadšené a se zápalem se 
do programu zapojovaly. Na dobročinné akci ve prospěch 
Národního sdružení pKU a  jiných dMp, které se účastnilo 
okolo 100 dětí, se vybralo 2  100 Kč. děkujeme tímto paní 
ředitelce Mgr.  ivaně Španielové a  pedagogickému sboru 
za organizaci, všem dětem z jednotlivých tříd Koťátek, Be-
rušek, Sluníček a Soviček za finanční podporu a všem účin-
kujícím za  velmi úspěšné koncertní provedení vybraných 
skladbiček.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

Národní sdružení pKU a jiných dMp děkuje všem svým part-
nerům, podporovatelům a  dárcům, kteří svým přispěním 
podporují naši činnost. díky vám pomáháme všem, kteří 
naši pomoc potřebují.

děkujeme Vládnímu výboru pro zdravotně postiže-
né občany za poskytnuté dotace na podporu naší činnosti 
a aktivit.

děkujeme Nadaci fondation d´Enterprise BEL Paris 
za poskytnutí grantů na tvorbu, kompletaci, tisk a distribuci 
Sborníku vyzkoušených nízkobílkovinných jídel a  na  ana-
lýzy vybraných aminokyselin v  ovoci, zelenině, houbách 
a dalších vybraných potravinách. 

děkujeme firmám Nutricia, Nestlé-Vitaflo a  Wanzl 
za dlouholetou a významnou finanční i potravinovou pod-
poru našemu sdružení a za příslib této spolupráce a podpo-
ry pro budoucí období.

děkujeme firmě Bezgluten za  vydatný potravinový 
sponzoring námi organizovaných akcí, které tímto byly 
značně obohaceny. 

děkujeme také firmám EPO Machinery, Cezexim, uni-
mex Group, p.  Miroslavovi slabému a  dalším ostatním 
výše nejmenovaným dárcům, kteří v rámci svých možností 
přispěli sponzorskými dary na činnost našeho sdružení.

Moc Vám všem, kteří podporujete naši činnost a aktivi-
ty a kteří nám držíte palce, děkujeme.

Výbor NS PKU a jiných DMP 

Benefiční koncert Vii

Poděkování dárcům



24

jak jsme vás již informovali v  infozpravodaji, tak dne 
30.1.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 17/2015 
Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování. 

Tato krátká vyhláška má dle Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy umožnit školským stravovacím zařízením 
poskytovat dietní jídla těm strávníkům, u kterých příslušný 
lékař posoudil, že jejich zdravotní stav vyžaduje stravování 
s omezeními dle dietního režimu, tedy prakticky to, že má 
být školám umožněno vaření dietních jídel pro děti se spe-
cifickými výživovými potřebami, tedy obecně vzato i  pro 
naše děti.

dnes již víme, že k  této problematice bylo vydáno pro 
školy „Metodické doporučení k  provádění některých čin-
ností souvisejících s  realizací dietního stravování v  zaříze-
ních školního stravování“. Tento materiál naleznete na inter-
netových stránkách ministerstva školství http://www.msmt.
cz/file/35044/. dále tento materiál naleznete i na interneto-
vých stránkách Sekce výživy a nutriční péče české asociace 
sester, která tuto problematiku vrcholově zastřešuje (www.
sekce-vnpcas.cz), kde spolu s ním naleznete i Seznam nutrič-
ních terapeutů pro dietní školní stravování.

Tento materiál problematiku stravování dětí s  pKU a  ji-
nými dMp řeší pouze okrajově, takže školní, resp. školkové 
stravování těchto dětí bude muset být řešeno tak jak dopo-
sud individuálně. Nadále tedy bude záležet na ochotě školy, 

resp. školky, jak se postaví k vaření, resp. ohřevu nízkobílko-
vinných jídel. Stále však platí, že školní stravování ve škol-
kách je povinné a v základních školách je nepovinné a že je 
plně v kompetenci školy a školní jídelny, jak se k problema-
tice přípravy naší dietní stravy postaví, přičemž stanoviska 
hlavního hygienika vydaná k problematice ohřevu z domo-
va donesených jídel zůstávají nadále v platnosti.

v  případě, že vám v  souvislosti s  odkazem na  tuto vy-
hlášku nastanou jakékoli komplikace v  oblasti školního 
stravování vašich dětí (neumožnění ohřevu stravy donese-
né z domova, zrušení vaření nízkobílkovinných jídel školní 
jídelnou tam, kde to doposud fungovalo, odmítnutí přijetí 
žáka do základní školy z důvodu nemožnosti pro něj zajis-
tit dietní stravování), tak, prosím, neváhejte a  kontaktujte 
s tímto problémem členy výboru sdružení, kteří se vám po-
kusí pomoci tento problém dořešit.

celý vývoj kolem aplikace této vyhlášky do praxe, který 
je stále velmi překotný a nepřehledný, z pohledu sdružení 
sledujeme, a až budeme vědět konkrétnější výstupy a do-
pady do  zajištění školního stravování dětí s  pKU a  jinými 
dMp, tak vás o něm budeme informovat. 

Ing. Radek Puda 
předseda Národního sdružení PKU a jiných DMP

dietní školní stravování 
– aktuální vývoj

informujeme / poděkování

vážení přátelé, příznivci Národní sdružení pKU a jiných dMp, 
vzhledem k tomu, že se v poslední době rozšiřuje v našich 
řadách počet dárců, kteří přispívají různými ať už většími či 
menšími finančními částkami ve prospěch našeho sdruže-
ní, rozhodli jsme vytvořit tzv. darovací cErTiFiKÁT. Tento 
certifikát může obdržet každý z vás, kdo přispěje jakoukoliv 
částkou Národnímu sdružení pKU a jiných dMp, zastoupe-
nému ing. radkem pudou, předsedou sdružení, na základě 
darovací smlouvy. jako první, měla tu čest, převzít darovací 
certifikát, jehož podoba je zde níže uvedena, Základní škola 
chlumec. dárce v tomto případě daroval, v rámci benefiční-
ho koncertu, obdarovanému finanční dar ve výši 4 450 Kč. 

ráda bych v souvislosti s tímto poukázala na skutečnost, že 
na  beneficích pořádaných Katedrou hudební výchovy pF 
UjEp a Základní školou a Základní uměleckou školou huso-
va Ústí nad labem, se v poslední době vybralo již úctyhod-
ných 23 550 Kč. děkujeme všem vám, kteří nám pomáháte.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

darovací certifikát
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NÁRODNÍ SDRUŽENÍ 
PKU a jiNých DMP

(pacienti s fenylketonurií a jinými  
dědičně metabolickými poruchami)

tímto děkuje
žákům a pedagogům

Základní školy chlumec, Muchova 228
za účast na benefici dne 1. 4. 2015

a finanční příspěvek ve výši 

4 450 Kč
Tato částka se vybrala v  rámci dobrovolného vstupného žáků I. a  II. stupně na  Benefičním – 

výchovně vzdělávacím koncertě pořádaném ZŠ a ZUŠ Husova 19/349 Ústí nad Labem.

Částka bude použita na pomoc jednotlivým pacientům a jejich rodinám. Pomůže zlepšit kvalitu 
jejich života a zmírnit nepříznivé sociální i zdravotní důsledky onemocnění. 

NS PKU organizuje ve spolupráci s metabolickými centry průběžné vzdělávání v oblasti léčby 
PKU a  jiných DMP se zaměřením na  oblast nových preparátů, nových léčebných postupů 
a prohlubování dietních návyků. Pořádá víkendové pobyty dětí, víkendové pobyty dospělých, 
Mikulášské besídky, kurzy vaření nízkobílkoviných jídel, vydává časopis Metabolík  a  jiné 
informační materiály k problematice PKU a jiných DMP. Zajišťuje analýzy fenylalaninu, metioninu 
a jiných aminokyselin v potravinách s cílem zvýšení kvality života pacientů s PKU a jinými DMP. 
 

       

www.nspku.cz

Děkujeme Vám, že nám pomáháte.

poděkování
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informujeme

vážení přátelé,
ráda bych vám na tomto místě poděkovala za uplynu-

lé dva roky, které jsem s vámi mohla strávit. Každé setká-
ní s vámi pro mě bylo velkou inspirací a zdrojem energie. 
Nedávno se mě jeden kamarád ptal, kdo je pro mě v životě 
vzorem. odpověděla jsem, že každý dietář a jeho rodiče. Ří-
káte si proč? protože jste pro mě symbolem neuvěřitelné 
síly, odhodlání a životního optimismu. Za to vám patří můj 
velký obdiv a děkuji vám za to, že jsem mohla od vás těchto 
vlastností přiučit. Možná i díky tomu jsem zjistila, že se v ži-
votě mám ještě hodně, co učit. a v souladu s příslovím, co 
můžeš udělat dnes, neodkládej na  zítra, jsem se rozhodla 

začít s učením, co nejdříve :-) proto jsem využila příležitosti 
v rámci společnosti Nutricia a od června se budu věnovat 
nové problematice – výživě kojících maminek. vzhledem 
k tomu, že zůstávám ve společnosti Nutricia, zůstávají i mé 
kontaktní údaje. proto, když si jako maminka nebudete vě-
dět rady, jak se stravovat během kojení nebo si budete chtít 
jen tak popovídat o životě, budu moc ráda, když se ozvete. 

Svět je malý, a proto věřím, že se neloučíme definitivně 
a  ještě se v  budoucnu setkáme. přeji vám mnoho zdraví, 
štěstí, každodenní energie a především krásné léto.

Hanka Lifková, Nutricia tým

dovolujeme si požádat uživatelky facebookových strá-
nek „pKU maminky“ a  „pKU recepty pre malých aj vel-
kých“ požádat o jednu věc. Když dáváte své nové recepty 
na facebook, mohly byste je současně poslat do e-mailu 
annakal@email.cz nebo radek.puda@seznam.cz? je totiž 
velká pravděpodobnost, že se vydá další Sborník receptů.  

a věřte tomu, že ne všechny maminky (ale i otcové a babič-
ky) mají facebook. a čím vic vašich receptů bude, tim lépe. 
jak sami víte, tak dobrých a vyzkoušených nízkobílkovin-
ných receptů není nikdy dost. předem moc děkujeme.

Výbor NS PKU a jiných DMP

Změny v Nutricia týmu

recepty – výzva

dovolujeme si vás upozornit na  změnu adresy interneto-
vých stránek obchodu paní harantové. Nová internetová 
adresa jejího obchodu je http://www.dietyinshop.cz/, ostatní 
kontakty se nemění.

dále si vás dovolujeme upozornit na to, že sortiment inter-
netového obchodu www.loprofin.de byl rozšířen o veškeré 
nízkobílkovinné výrobky firmy Milupa s možností jejich ob-
jednání.

telegraficky – změny u obchodníků 
s nízkobílkovinnými výrobky
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NOVÝ PROGRAM PKU+

Nutricia a.s.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
Infolinka: 800 110 001
Web: www.svet-pku.cz
E-mail: svet-pku@nutricia.com

www.facebook.com/svet.pku

V čem je nový PROGRAM PKU+ lepší?

 Budete mít více možností, jak získat body.
 Budete mít více možností, jak získat zajímavé odměny v podobě poukázek na nízkobílkovinné potraviny.
 Sbírat body bude moci každý s PKU dietou, nebudete omezeni užívaným preparátem. 
 Zasoutěžíte si s námi.
 Neujde Vám žádná novinka ani chystaná akce.

Nutricia – Váš partner pro život s PKU

 To vše pro Vás připravujeme již na 2. polovinu roku 2015. Abyste získali podrobnější informace a byli jste včas informováni 
o spuštění nového PROGRAMU PKU+, registrujte se již nyní na adrese www.pku-dieta.cz.
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jak všichni víte, tak v období od 1.2. do 31.3.2015 probíha-
la na našich webových a facebookových stránkách soutěž 
o  nejkrásnější pKU dort. do  této soutěže se přihlásilo cel-

kem 11 dortů, které obdržely celkem 24 hlasů. Níže vám 
předkládáme přehled všech dortů i s autory a počty hlasů, 
které obdržely.

soutěž o nejkrásnější Pku dort

výsledky soutěže o nejkrásnější pKU dort

Místo 1. / počet hlasů 6

Místo 2.–3. / počet hlasů 4

Místo 4.–5. / počet hlasů 3

informujeme

Dvořák Tomáš
DORT 1

Kubjátová Karolína
DORT 3

Kalinová Natálie
DORT 11

Štěrba Robin
DORT 8

Vízek Matouš
DORT 10
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Z výsledků je jasně patrné, že vítězem se stal dort č. 1, který 
zaslala paní Marika dvořáková a které jsme slibovanou od-
měnu za něj (suroviny na jeho přípravu) předali na setkání 
v pracově. 

recept na vítězný dort najdete na poslední straně časopisu. 
všem z vás, kteří se do této soutěže přihlásili nebo kteří pro 
nějaký dort hlasovali, moc děkujeme.

Ing. Radek Puda

Místo 6.–9. / počet hlasů 1

Místo 10.–11. / počet hlasů 0

informujeme

Faltus Damián
DORT 2

Pospiech Petr
DORT 6

Růžičková Veronika
DORT 7

Kuželová Markéta
DORT 5

Vašek Jan
DORT 9

Kužel Michal
DORT 4
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vážení členové Národního sdružení pKU a  jiných dMp,
oznamuji vám, že k  datu 30.4.2015 rezignovala 

ing.  Markéta lhotáková na  funkci ve  výboru sdružení 
i na funkci místopředsedkyně sdružení.

jménem členů výboru i  jménem svým bych jí chtěl 
poděkovat za dlouholetou práci, kterou pro naše sdruže-
ní vykonala, a do dalšího života jí a celé její rodině přeji 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ing. Radek Puda, předseda NS PKU a jiných DMP

dovolujeme si vás informovat, že dotazníkové šetření 
pro organizaci ihETa bylo ukončeno se závěrem, že ze 
302 odeslaných dotazníků se k 30.6.2015 vrátilo 197 kusů 
(65 %), což považujeme za skvělý výsledek, za který vám 
všem moc děkujeme.

Nyní bude probíhat vyhodnocování výsledků této 
studie, které by mělo napomoci k dosažení našeho spo-
lečného cíle, tedy k zajištění úhrady alespoň základních 
nízkobílkovinných potravin jako jsou mouka, mléko, těs-
toviny a podobně. o dalším vývoji v dané oblasti vás bu-
deme následně informovat.

Ing. Radek Puda, předseda NS PKU a jiných DMP

Poděkování

vážení členové Národního sdružení pKU a jiných dMp,
výroční členská schůze Národního sdružení pKU a  ji-

ných dMp se uskuteční na tradičním a osvědčeném místě 
v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě v termínu 
od 25.9. do 28.9.2015. 

Na programu akce se pracuje, ale plánujeme, že bude 
věnován aktuálně řešeným problémům (úhrada základ-
ních nízkobílkovinných potravin, dietní školní stravová-
ní). předběžný program a přihlášky budou pravděpodob-
ně rozesílány koncem srpna nebo začátkem září. všechny 
vás srdečně zveme a těšíme se na viděnou.

Výbor NS PKU a jiných DMP

Výroční členská schůze Medlov

dotazníkové šetření pro 
organizaci ihEta

informujeme / poděkování
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recepty

suroviny: 
Těsto:  400 g NB mouky 

1 kypřicí prášek 
150 g hera 
150 g moučkový cukr 
1 vanilkový cukr 
citrónová kůra 
voda nebo NB mléko

Krém:  400 ml vody nebo NB 
mléka 
1 vanilkový pudink 
150 g cukr moučka 
250 g máslo

Potah: Fondán od dr. oetker

Postup: 
Těsto:
heru utřeme spolu s moučkovým a vanilkovým cukrem, přidáme 
citrónovou kůru a NB mouku smíchanou s kypřícím práškem. přidá-
me vlažnou vodu nebo NB mléko a vyšleháme mírně tekoucí těs-
to. dáme péct cca na 180° 30 minut. Upečení vyzkoušíme špejlí. 
po upečení necháme dort vystydnout, potom ho prořízneme a nama-
žeme v mikrovlnce nahřátou marmeládou (k marmeládě je možno při-
dat i pár kapek rumu) a na marmeládu rozetřeme ještě krém.

Krém:
ve vodě nebo NB mléku s cukrem uvaříme hustý pudink a za občasné-
ho míchání necháme vychladit. pak do pudinku zašleháme po malých 
částech máslo. Naplníme dort a podle fantazie potáhneme a ozdobí-
me fondánem :-)

Marika Dvořáková

suroviny: 
550 g NB mouky 
300 ml NB mléka
150 g cukru
100 g másla

špetka soli, citrónová kůra,  
rozinky, kostka droždí,  
vaječná náhražka za 2 vejce

Postup: 100 ml vlažného NB mléka smícháme s trochou cukru a droždí 
a necháme vzejít kvásek. Mouku smícháme s měkkým máslem, cuk-
rem, rozmíchanou vaječnou náhražkou, špetkou soli, citronovou kůrou 
a rozinkami. přidáme kvásek, vše promícháme, dle potřeby přidáme 
zbytek mléka a utvoříme těsto. Těsto necháme kynout, po vykynutí vy-
tvarujeme bochánek, který potřeme máslem (v případě vyšší tolerance 
můžeme i vajíčkem) a necháme ještě 30 minut kynout. pečeme v trou-
bě při 180° asi 40 minut.

Anna Kalinová

Nízkobílkovinný dort – vítěz soutěže 2015

Pku mazanec – ochutnali jste letos na pracově
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