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ÚÚVVOODD
Táto príručka má pomôcť pacientom s cystickou fibrózou a ich rodičom lepšie rozumieť svojej chorobe. Bola
vydaná ako súčasť celoeurópskej iniciatívy výskumného konzorcia Európskej Únie - European Thematic Net-
work for Cystic Fibrosis a  preložená vo viacerých európskych  krajinách. Text vychádza z materiálov  Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej Asociácie pre Cystickú Fibrózu (ICF/M/A).
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ktoré sa týkajú tohoto materiálu, prediskutujte ich so svojim odborným lekárom.
Na konci tejto príručky sú uvedené adresy Klubu rodičov a priateľov detí s cystickou  fibrózou a jednotlivých
Centier pre liečbu CF.
Ďakujeme spoločnosti AstraZeneca AB, o.z. za vydanie tejto príručky. Dúfame, že informácie v nej obsiahnuté,
Vám pomôžu odpovedať na mnohé otázky týkajúce sa  Cystickej fibrózy a vyjasniť si aspoň niekoľko
problémov súvisiacich s týmto závažným ochorením.

E.Dequeker, J.J.Cassiman
Koordinátori European Thematic Network for Cystic Fibrosis
Centre for Medical Genetics, Campus Gasthuiberg, Herestraat 49, B - 3000, Leuven, Belgium
www.med.kuleuven.ac.be/cme/cf/cfnetwork.htm
CF.network@med.kuleuven.ac.be; www.cfnetwork.be

ČČOO  JJEE  TTOO  CCYYSSTTIICCKKÁÁ  FFIIBBRRÓÓZZAA  ??
Cystická fibróza /ďalej len CF/ je ochorenie vyskytujúce sa v európskej populácii s frekvenciou 1/2500
narodených detí, čo znamená, že z každých l0 tisíc narodených detí majú štyri CF.
CF je genetické ochorenie, ktoré postihuje  obidve pohlavia - chlapcov aj dievčatá rovnako. Deti sa narodia 
s CF a nezískavajú ju počas života, CF nie je "nákazlivá". Ide o takzvané vrodené  ochorenie.
CF sa prejaví u dieťaťa, ktoré zdedilo 2 gény CF - po jednom od každého rodiča. Jedinci, ktorí majú iba jednu
kópiu CF génu sú nosičmi a u nich sa ochorenie nemanifestuje, pretože "zdravý" gén vyváži funkciu "chorého".
Dieťa s CF sa narodí rodičom, ktorí majú obaja gén pre CF.
Existuje veľa príznakov a prejavov choroby, ktoré sa však môžu u jednotlivých pacientov svojim priebehom líšiť.
CF postihuje  rôzne orgány tela, ale najväčšie ťažkosti spôsobuje v pľúcach, tráviacom systéme, pečeni 
a podžalúdkovej žľaze. Niektoré deti majú viac problémov s pľúcami, iné  s tráviacim systémom. Je však dôležité,
že CF neovplyvňuje funkciu obličiek, mentálny stav a celkový vývoj dieťaťa. 
V súčasnosti neexistuje príčinná liečba tohoto ochorenia, dajú sa ovplyvniť len
jeho niektoré prejavy.

KKEEDDYY  MMÁÁMMEE  PPOODDOOZZRREENNIIEE  NNAA  CCYYSSTTIICCKKÚÚ
FFIIBBRRÓÓZZUU??
Prvé príznaky CF sa môžu objaviť kedykoľvek, ale vo väčšine
prípadov sa prejaví toto ochorenie počas prvých dvoch rokov
života. Na CF by sme mali myslieť, ak nájdeme u dieťaťa
nasledujúce príznaky:

••  ččaassttýý  kkaaššeeľľ  ss  vvyykkaaššlliiaavvaanníímm  hhuussttééhhoo  hhlliieennuu
••  ččaassttéé  zzááppaallyy  ddýýcchhaaccíícchh  cciieesstt
••  ppoorruucchhyy  rraassttuu,,  vvááhhoovvýý  úúbbyyttookk  aajj  nnaapprriieekk  ddoobbrreejj  cchhuuttii  ddoo

jjeeddllaa
••  ttrráávviiaaccee  pprroobblléémmyy,,  zzaappáácchhaajjúúccee  ssttoolliiccee,,  kkttoorréé  vvyyttvváárraajjúú

mmaassttnnéé  šškkvvrrnnyy  nnaa  pplliieennkkaacchh
••  zzááppcchhaa  aažž  uuppcchhaattiiee  ččrriieevv  uu  nnoovvoorrooddeennccoovv

Ďalšou charakteristikou dieťaťa s CF je, že jeho ppoott  jjee  vveeľľmmii  ssllaannýý. To
zistia rodičia často ako prvé, keď ho bozkávajú, alebo zbadajú kryštá-
liky soli na jeho pokožke. Pot každého človeka  je slaný, ale pot dieťaťa
s CF je omnoho slanší. Test, ktorý sa používa na potvrdenie tejto choroby,
sa nazýva „„ppoottnnýý  tteesstt““ podľa toho, že stanovuje koncentráciu soli v pote.



ČČOO  SSAA  DDEEJJEE  VV  PPĽĽÚÚCCAACCHH??

Hlieny, ktoré sa tvoria v pľúcach zdravých ľudí a chránia dýchacie cesty, sú vláčne a riedke v porov-
naní s hlienom produkovaným pľúcami postihnutými CF, ktorý je hustý a lepkavý. Viazne v dýchacích
cestách, upcháva ich a  vytvára tak vhodné podmienky pre rast baktérií, ktoré spôsobujú trvalý
zápal. Tento chronický zápal poškodzuje dýchacie cesty a vedie k „bludnému kruhu“ infekcia
» zápal » výsledné zúženie dýchacích ciest. Preto je dôležitá očista dýchacích ciest pomocou
respiračnej fyzioterapie a liečenie zápalu opakovaným podávaním silných antibiotík a iných
protizápalových liekov.

OObbrr..  11 NNoorrmmáállnnee  ppľľúúccaa ppľľúúccaa  ppaacciieennttoovv  ss  CCFF kkaaššeeľľ  cchhoorrýýcchh  nnaa  CCFF
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PPooddžžaallúúddkkoovváá  žžľľaazzaa
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PPooddžžaallúúddkkoovváá  žžľľaazzaa

TTeennkkéé  ččrreevvoo

HHrruubbéé  ččrreevvoo

ČČOO  SSAA  DDEEJJEE  VV  PPOODDŽŽAALLÚÚDDKKOOVVEEJJ
ŽŽĽĽAAZZEE  ??  

Podžalúdková žľaza má dôležitú úlohu pri trávení,
tvoria sa v nej látky, ktoré voláme  enzýmy. Pomáha-
jú rozkladať jedlo na základné živiny a tie sa potom
môžu vstrebať z čreva do krvného obehu. Podobne
ako v pľúcach, aj v podžalúdkovej žľaze sú tráviace
šťavy husté a väzké a  upchávajú vývodné cesty zo
žľazy do čreva. Enzýmy tak nemôžu plniť svoju
funkciu a nestrávená potrava odchádza nevyužitá.
Telo nedostáva dostatočné množstvo živín potreb-
ných pre rast a zdravý  vývoj organizmu. Keď sa dieťa
s CF správne nelieči, jeho stolice sú objemné a za-
páchajúce kvôli nestrávenému jedlu, obsahujú tukové
kvapôčky, ktoré priľnú na plienku a dajú sa len
s ťažkosťami odstrániť. Sú svetlejšie,  mäkšie a redšie
ako normálna stolica. Dieťa môže mať často
nafúknuté a bolestivé bruško. Toto je dôsledkom
veľkého množstva nestrávených zvyškov. Niektoré
deti preto trpia zápchou a črevá sa môžu upchať,
čo je nutné liečiť operáciou. 



AAKKOO  SSAA  DDEEDDÍÍ  CCFF  ??

Každý dedí to, ako vyzerá, od svojich rodičov a starých rodičov. Veci ako farba očí, vlasov, výška
a iné fyzické charakteristiky nás robia jedinečnými - originálnymi.
Niekedy  takto môžeme zdediť aj chorobu. To je prípad CF. Dieťa však bude mať toto ochorenie
len vtedy, ak dostane do svojej genetickej výbavy 2 kópie chybného CF génu - to znamená, že od
každého rodiča zdedí jednu chybnú kópiu. Tento druh dedičnosti sa v odbornej terminológii
nazýva autozomálne recesívny. Rodičia detí sú zdraví a každý má len 1 chybnú kópiu.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva:

• obaja rodičia musia mať kópiu génu CF
• dieťa bude mať CF len vtedy, keď dedí 2 CF gény /od každého rodiča jeden/
• dieťa nebude mať CF, keď zdedí od jedného rodiča CF gén a od druhého rodiča

zdravý,  normálny gén. V tomto prípade bude len takzvaným "nosičom CF" ako jeho
rodičia.

V európskej populácii je približne 1z 25
ľudí nosičom génu CF. Toto je štatistický
prepočet skutočnosti, že CF má jedno
z  2500 novonarodených detí. Presné
čísla sú rôzne v závislosti od národnos-
ti či etnickej príslušnosti.

V rodine, kde sú obaja rodičia nosičmi
génu pre CF, je šanca 1 zo 4, čiže 25%,
že ich dieťa bude mať CF. Pre každé
nasledujúce dieťa je táto šanca rovnaká,
bez ohľadu na predchádzajúcich súro-
dencov (Obr.3).
Ak sú obidvaja rodičia nosičmi génu pre
CF, šanca, že ich dieťaťa bude mať CF
je ako hra na rulete:  znova a znova sa
môže objaviť " to isté číslo", ale s rov-
nakou pravdepodobnosťou je možný aj
opak: ani jedno dieťa nebude mať CF.

V súčasnosti existuje molekulárno -
genetické  vyšetrenie, ktoré dokáže
odhaliť najčastejšie sa vyskytujúce
formy /tzv. mutácie/ génu pre CF. Na
to je potrebná vzorka krvi alebo bunky
získané sterom z dutiny ústnej. Takéto vyšetrenie je možné urobiť aj počas tehotenstva - pred
narodením dieťaťa. Tu je však potrebná vzorka plodovej vody alebo placenty. Výsledok vyšetrenia
je presný len vtedy, ak otec dieťaťa je aj skutočným biologickým otcom. 

Na tom je založená pprreennaattáállnnaa  ddiiaaggnnoossttiikkaa, ktorá umožňuje rodinám s chorým dieťaťom mať ďalšie
už bez CF, pretože tehotenstvo je možné prerušiť pri zistení, že plod má CF.

OOtteecc::  nnoossiičč MMaattkkaa::  nnoossiiččkkaa

DDiieeťťaa::  nnoorrmmáállnnee DDiieeťťaa::  nnoossiičč DDiieeťťaa::  nnoossiičč DDiieeťťaa  ss  CCFF
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MMÁÁTTEE  DDIIEEŤŤAA  SS  CCYYSSTTIICCKKOOUU  FFIIBBRRÓÓZZOOUU  ......  PPRRÍÍJJMMIITTEE  HHOO!!

ZZaa  ttoo,,  žžee  mmááttee  ddiieeťťaa  ss  CCFF,,  nniikkttoo  nneemmôôžžee  aa  nniiee  jjee  mmoožžnnéé  nniikkoohhoo  zz  ttoohhoo  oobbvviiňňoovvaaťť!!

Necíťte  sa vinní, zodpovední alebo zahanbení touto skutočnosťou! To, čo prežívate, je psycho-
logicky normálny pocit nešťastia a frustrácie, ktorý však obmedzuje vašu schopnosť začať túto
situáciu vecne riešiť a rýchle zvládať. Každý človek nosí nejaké chybné gény, ktoré môžu byť
príčinou závažných ochorení ako sú cukrovka alebo rakovina! Za určitých okolností sa však
chybné gény môžu prejaviť až u Vašich detí. Náhodnou kombináciou sa môže stať, že mutované
gény môžu spôsobiť také závažné ochorenie. Ak sa raz diagnostikovalo, že Vaše dieťa má CF, 
je dôležité, aby ste to prijali. Nič na svete tento fakt nezmení. Čím skôr sa Vaše dieťa a Vy naučíte
žiť s touto chorobou, tým lepšie budete môcť využiť účinnú liečbu. 
Pretože CF bola objavená iba nedávno ( v roku 1938), väčšina ľudí, vrátane niektorých lekárov, vie
o tejto chorobe veľmi málo. V tej dobe ju nebolo čím liečiť. V súčasnosti je k dispozícii oveľa viac
informácií a rovnako aj liekov - zvlášť pankreatické enzýmy a antibiotiká, čo pomáha pacientom
dlhšie a kvalitnejšie žiť. 
V niektorých prípadoch rodičia dlhšiu dobu pozorovali, že ich dieťa má ťažkosti. Absolvovali
množstvo náročných vyšetrení, prehliadok, návštev u  rôznych lekárov, kým bola stanovená
diagnóza CF. Ak ste medzi týmito rodičmi, tak ste prešli dlhou a ťažkou cestou hľadania príčin
problémov Vášho dieťaťa. Je  prirodzené, že Vás to vystrašilo a stali ste sa nedôverčivými voči
doktorom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom. Je dôležité pamätať si, že nie je vždy ľahké
diagnostikovať CF!

Keď sú rodičia prvýkrát postavení pred
skutočnosť, že ich dieťa má CF , zvyčajne vedia
veľmi málo o tomto ochorení. Sú šokovaní a na-
hnevaní, keď počujú, že choroba je chronická
a doteraz neexistuje možnosť  jej úplného vylieče-
nia. Trvá dlho, kým prijmú túto skutočnosť. Je
možné, že doktorovi neveria alebo si myslia:

• môže to byť pravda ?
• môže mať moje dieťa CF?
• čo ak má nejaké iné ochorenie, ktoré

bolo chybne prehlásené za CF a je 
vyliečiteľné?

Takéto a podobné myšlienky napadnú rodičov
v momente, keď je stanovená diagnóza ale
mnohokrát aj neskôr, či opakovane. Mýliť sa
je ľudské! Ale jedna vec je veľmi dôležitá:
AAkk  mmáá  VVaaššee  ddiieeťťaa  vviiaacceerréé  pprríízznnaakkyy  ttyyppiicckkéé  pprree
CCFF,,  mmáá  ppoozziittíívvnnyy  ppoottnnýý  tteesstt  //tt..jj..  kkoonncceennttrráácciiaa
cchhlloorriiddoovv  vv  ppoottee  jjee  nnaadd  6600  mmmmooll//ll//  aa  ddookkttoorr
VVáámm  oozznnáámmiill,,  žžee    mmáá  CCFF--  pprriijjmmiittee  ttoo!!  

Určitý stupeň pochybností je normálny,
ale nemali by ste dovoliť, aby Vám
zabraňovali vidieť skutočnosť!



Dnes je možné vo väčšine prípadov potvrdiť túto diagnózu molekulárno - genetickým vyšetrením
na prítomnosť najčastejšie sa vyskytujúcich mutácií CF génu. Veľa času a energie by ste mohli
stratiť hľadaním inej choroby, čím oddialite začiatok špecializovaného liečebného programu, ktorý
jediný je prospešný.
ČČíímm  sskkôôrr  ppoo  ssttaannoovveenníí  ddiiaaggnnóózzyy  ssaa  zzaaččnnee  ss  lliieeččbboouu,,  ttýýmm  lleeppššiiee  pprree  VVaaššee  ddiieeťťaa!!

LLIIEEČČBBAA  CCFF

CF je chronické ochorenie, ktoré bude Vaše dieťa sprevádzať po celý život. Je dôležité, aby bolo
správne a neprestajne liečené, aby malo čo najkvalitnejší život. Liečba CF zahrňuje nasledujúce
prístupy:

RReessppiirraaččnnáá  ffyyzziiootteerraappiiaa

Respiračná fyzioterapia musí byť pravidelne prevádzaná počas celého života bez prestávky! Skladá
sa zo série procedúr a cvičení. Je potrebná na očistenie dýchacích ciest od hustého hlienu a mala
by byť započatá ihneď po stanovení diagnózy. Je veľmi dôležité, aby bola robená poctivo
a pravidelne bez prestávok:

• rráánnoo  --    hhnneeďď  aakkoo  ddiieeťťaa  vvssttaannee,,  pprreedd  rraaňňaajjkkaammii

• ppoo  šškkoollee  aa  //  aalleebboo  pprreedd  ssppáánnkkoomm

Pravidelná fyzioterapia sa bude meniť podľa doporučenia Vášho lekára alebo fyzioterapeuta. Čas,
ktorý jej budete venovať, bude závisieť od zdravotného stavu Vášho dieťaťa. Je dôležité, aby ste
dodržiavali rady a pokyny čo najpresnejšie. Ak máte pocit, že ste nezvládli techniky dychovej fyzioter-
apie, nebojte sa opakovane opýtať alebo si ich dajte aj niekoľkokrát ukázať. Je veľmi dôležité, aby
sa respiračná fyzioterapia stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného programu Vášho dieťaťa,
aby bola skôr zábavou ako povinnosťou. Deti a pacienti si často myslia, že fyzioterapia je nezmy-
sel a skúšajú sa jej vyhnúť. Musíte byť pevní a dôslední od samého začiatku a nesmiete to dovoliť.
Hlavne na začiatku liečby, kedy je Vaše dieťa veľmi krehké a slabé, ho môžete ľutovať a budete sa
chcieť prispôsobiť jeho prianiam. Nerobte to ! Fyzioterapia je ťažká a náročná ako pre Vás, tak aj
pre Vaše dieťa a vyžaduje si disciplínu. Zapamätajte si, že každodená fyzioterapia je to najlepšie,
čo môžete pre neho urobiť, a preto sa jej nevzdávajte bez vážneho dôvodu a snažte sa, aby sa
stala trvalým návykom.

UU  CCFF  jjee  kkaaššeeľľ  ppoozziittíívvnnoouu  zzáálleežžiittoossťťoouu,,  pprreettoožžee  ppoommááhhaa  ooččiissttiiťť  ppľľúúccaa  oodd  hhuussttýýcchh  hhlliieennoovv..  

Povzbudzujte od malička Vaše dieťa, aby kašlalo a tým odstraňovalo z pľúc husté hlieny. V škole
alebo v prítomnosti cudzích ľudí sa môže hanbiť a bude chcieť kašeľ potlačiť. Toto spôsobí hro-
madenie hlienov v pľúcach a zvyšuje riziko infekcie. Nikdy nedovoľte, aby sa Vaše dieťa hanbilo
kašlať počas fyzioterapie a počas dňa. U zdravého dieťaťa môže byť kašeľ prejavom choroby.
U dieťaťa s CF je kašeľ kľúčovým „liečebným prvkom“.



ŠŠppoorrtt  aa  tteelleessnnáá  aakkttiivviittaa  ssúú  pprree  CCFF  ppaacciieennttoovv  vveeľľmmii  ddôôlleežžiittéé

Šport a fyzické cvičenie sú veľmi dôležité. Na začiatku liečby sa v podstate dá vystačiť len s respirač-
nou fyzioterapiou. Dostatočný je aj minimálny, ale každodenný pohyb! Napriek tomu, ak si to Vaše
dieťa praje a má na to predpoklady, nebráňte mu v cvičení! Šport ho naučí  lepšie, silnejšie a hlbšie
dýchať. Je dobré povzbudiť ho a dodať mu chuť ku cvičeniu, ale  nenúťte ho k tomu. Nikdy mu
nebráňte vo fyzickej aktivite! 
Čo je najlepším športom pre Vaše dieťa?
To záleží len na ňom, na Vás a možnostiach, ktoré máte k dispozícii. Všetko, z čoho má Vaše dieťa
radosť, je dobré. Doporučujeme športy, v ktorých  sa dieťa pohybuje, používa ruky a zhlboka dýcha
/futbal, plávanie v teplej vode, volejbal, beh na lyžiach, kondičný beh, cvičenia na trampolíne.../

AAnnttiibbiioottiikkáá

Antibiotiká  zabíjajú baktérie, ktoré sa množia v hustých hlienoch v pľúcach pacientov s CF  a tým
potláčajú zápal, ktorý ich výrazne poškodzuje. 
V niektorých situáciách ich bude musieť brať Vaše dieťa častejšie a dlhodobejšie, inokedy ich zase
nebude musieť brať vôbec. 
Väčšinou sa dajú podávať v  tabletkovej forme, ale niekedy je potrebné podanie cez žilu priamo do
krvi.
V takomto prípade bude pravdepodobne musieť byť dieťa v nemocnici, aj keď už existuje možnosť
ambulantnej liečby alebo dokonca doma. Antibiotiká sa niekedy podávajú aj inhalačne.
Rodičia si veľakrát myslia, že používanie antibiotík v takom množstve ublíži organizmu dieťaťa. Nie je
to tak. Veľa štúdií ukázalo, že ich efekt u pacientov s CF je priaznivý.
Baktérie, ktoré infikujú pľúca postihnuté CF, sa snažia vytvoriť obranné mechanizmy proti bežným
a "starým antibiotikám" vývojom tzv. „bakteriálnej rezistencie“, preto všeobecne používané antibiotiká
nie sú výhodné a je potrebné používanie a vývoj novších druhov.

OOččkkoovvaanniiee

Očkovanie pomáha ochrániť pacienta s CF pred infekčnými - hlavne
vírusovými ochoreniami. Dôležité je hlavne očkovanie proti osýpkam,

pretože pri tomto ochorení dochádza k významnému poškodeniu
dýchacieho systému. Vždy sa poraďte s odborným lekárom.

EEnnzzýýmmyy

Prípravky nahradzujúce tráviace šťavy, ktoré sa tvoria 
v podžalúdkovej žľaze - enzýmy, pomáhajú Vášmu dieťaťu roz-

kladať stravu na telu potrebné živiny, priberať na váhe, rásť
a správne sa vyvíjať. Ako brať tieto prípravky, Vám povie Váš odborný
lekár.

Tu sú len niektoré užitočné doporučenia ako ich používať:

•  pred / v niektorých prípadoch počas jedla 
•  nikdy nie po jedle

•  nerozhrýzať resp. nežuvať / ak dieťa nevie prehltnúť
kapsulu - treba mu vysypať jednotlivé granule a tieto

následne prehltnúť/ 



•  začnite učiť Vaše dieťa prehĺtať kapsle od 4-5 rokov, môžete zvoliť formu hry - prehĺtať najprv
väčšie hrudky varenej ryže, potom lentilky, následne väčšie potraviny  ako napríklad varené
fazuľky. Neurobte z nácviku veľkú vec, pretože dieťa získa  dojem, že ide o veľmi ťažkú
úlohu, bude sa báť a následne je nemusí zvládnuť. 

•  nikdy ich nezabudnite podať pred alebo počas jedla, s výnimkou ovocia, zeleniny, vody
a ovocných džúsov. Ak na to zabudnete, je to ako keby ste dieťaťu nedali najesť. Jedlo neude   
rozložené a vstrebané, naviac môže spôsobiť tráviace ťažkosti a bude vylúčené von z tela bez
úžitku.

•  v škole si dieťa bude musieť brať kapsle samo. Upozornite na to  učiteľa !

ZZaappaammäättaajjttee  ssii,,  žžee  mmuussííttee  ddoossiiaahhnnuuťť,,  aabbyy  ssaa  pprree  VVaaššee  ddiieeťťaa  ssttaalloo  ssaammoozzrreejjmmoossťťoouu,,  žžee  ssii  pprreedd
jjeeddlloomm  vveezzmmee  kkaappssuulluu  ss  eennzzýýmmaammii..

SSttrraavvaa

KKvvaalliittnnáá  ssttrraavvaa  jjee  nneessmmiieerrnnee  ddôôlleežžiittáá  pprree  zzddrraavviiee  aa  sspprráávvnnyy  vvýývvoojj  ddiieeťťaaťťaa  ss CCFF

Neexistuje žiadna špeciálna diéta pre pacientov s CF.
Strava musí byť vyvážená a mala by obsahovať:

•  jedlá bohaté na bielkoviny a tuky: mlieko, hovädzie a kuracie mäso, ryby, vajíčka, syr
•  vysoko kaloricky hodnotné jedlá: zemiaky, cestoviny, ryža, hrach, chlieb, mlieko

/ je vhodný akýkoľvek druh mlieka, musí však byť pasterizované a prevarené/  

Zakázané nie je žiadne jedlo! Dieťa môže jesť všetko, vrátane masla a sušených potravín. Bohatá
a vyvážená strava pomôže posilniť obranyschopnosť organizmu a pacientovi s CF lepšie bojovať
s infekciou a lepšie rásť.

Jedlá by mali byť podávané v pravidelných časových intervaloch v rovnakom počte ako u zdravého
dieťaťa. MMaallii  bbyy  vvššaakk  bbyyťť  eenneerrggeettiicckkyy  bboohhaattššiiee,,  aabbyy  ppoosskkyyttllii  ddoossttaattookk  eenneerrggiiee  nnaa  bboojj  ss  iinnffeekkcciioouu.
Pred jedlom je vždy nutné podať enzýmy. Vhodné sú aj výživové doplnky- 2-3 v priebehu dňa,
vyhnite sa však podávaniu sladkostí medzi alebo miesto jedla. Výživné desiaty, olovranty či dezer-
ty napríklad vo forme nutrične bohatých tyčiniek sú dobré, ale nesmie ich byť príliš veľa. V žiad-
nom prípade nesmú výživové doplnky nahrádzať hlavné jedlo. Ako bude Vaše dieťa rásť a dospievať,
nevyhnutne bude musieť pochopiť, že hodnotné a  energeticky bohaté jedlo je súčasťou liečby.
Je lepšie ho chváliť, ako sľubovať mu za každé jedlo odmenu.

Pacienti s CF strácajú viac soli ako zdraví ľudia, hlavne keď sa zvýšene potia v lete a pri cvičení.
V týchto situáciách je potrebné veľa piť a soliť. Umelo sladené a ochutené nápoje a jedlá nie sú
doporučované, pretože zasycujú bez potrebnej  energetickej dodávky.

LLiieeččbbaa  ccyyssttiicckkeejj  ffiibbrróózzyy  nniiee  jjee  jjeeddnnoodduucchháá..

Je potrebné veľa trpezlivosti a vytrvalosti, ale časom ju zvládnu všetci pacienti aj rodičia.
Dodržiavať liečbu je potrebné do konca života. Keď začínate, zdá sa Vám ťažká, ale nezúfajte
a nevzdávajte sa! Postupom času získate zručnosť a stane sa pre Vás rutinnou záležitosťou.

Niekedy rodičia začnú pochybovať o účinnosti a dostatočnosti súčasnej liečby, hľadajú nové možnos-
ti. Veľa centier, ktoré sa  zaoberajú špeciálne týmto ochorením, intenzívne pracuje na vývoji nového
liečebného postupu, ktorý by v budúcnosti pomohol vyliečiť túto chorobu. Existuje reálna šanca ,
že bude objavená takáto terapia. Veľa si sľubujeme od takzvanej génovej liečby.



Je však potrebné dodržiavať súčasné liečebné postupy, aby sa Vaše dieťa dočkalo tohto prevrat-
ného okamihu v čo najlepšom zdravotnom stave.
Veľa rodičov neverí, že ich dieťa má CF. Nedodržujú alebo dokonca vysadia liečbu. Hľadajú iné
alternatívne spôsoby / homeopatia, liečiteľstvo/. Zabúdajú, že CF je niečo ako farba očí, niečo
s čím sa človek narodí a nemôže to byť zmenené. Svojim postupom len zhoršia kvalitu života dieťaťa,
alebo ho dokonca skrátia! Zapamätajte si, že ak je Vaše dieťa teraz zdravé, dobre rastie a napre-
duje, je to vďaka liečbe, ktorú dodržujete. Nikdy neukončite fyzioterapiu ani nevysaďte enzýmy,
hoci Vaše dieťa vyzerá dobre.

Čakajú Vás častejšie návštevy lekára, zvlášť ak je dieťa slabé a jeho stav sa rýchle zhoršuje.
Poraďte sa s lekárom o:
•  správnom dodržiavaní špeciálneho liečebného režimu
•  správnom a dostatočnom podávaní antibiotík a enzýmov
•  správne vykonávanej fyzioterapii

PPrraavviiddeellnnéé  nnáávvšštteevvyy  vv  CCeennttrree  pprree  lliieeččbbuu  CCFF  ssúú  ppoottrreebbnnéé  aajj  vvtteeddyy,,  aakk  VVaaššee  ddiieeťťaa  nneemmáá  ťťaažžkkoossttii.. Lekár
musí preventívne vyšetriť a odkryť možné komplikácie, ktoré sú spojené s týmto ochorením.
Niekedy bude stav dieťaťa vyžadovať nemocničnú starostlivosť. Pri závažných infekciách je
potrebné podať antibiotiká do žily. Sú situácie, kedy nie je možné podávať enzýmové preparáty,
či dodržať fyzioterapeutický plán. Vtedy musí byť dieťa okamžite privezené do nemocnice.

NNEEMMOOCCNNIICCAA

Jednou z najčastejších otázok, ktorú položia rodičia pri prijatí dieťaťa do nemocnice je, či nemôže
"dostať" nejakú inú vážnejšiu infekciu.
Najčastejším dôvodom prijatia dieťaťa do nemocnice je, že u neho došlo k rozvoju závažnej

infekcie a je potrebné, aby dostalo antibiotiká do žily. Riziko, že chronická infekcia poškodí Vaše
dieťa je oveľa vyššie ako riziko, že ochorie na nejakú inú chorobu.

NNáákkllaaddyy  nnaa  lliieeččbbuu  CCFF

Liečba CF je veľmi náročná a drahá, pretože zahrňuje používanie drahých antibiotík, enzýmov,
Pulmozymu a opakované hospitalizácie. Jej nákladnosť sa zvyšuje s vekom pacienta vzhľadom na
pribúdajúce komplikácie. Je preto veľmi dôležité, aby pacient s CF všetky tieto lieky užíval! Vo
väčšine európskych krajín je liečba CF krytá zo zdravotného poistenia. V prípadoch, kedy to tak
nie je, je možné získať potrebné prostriedky v spolupráci s rôznymi vládnymi a nevládnymi
organizáciami. Väčší úspech dosiahnete ak požiadate o pomoc Klub rodičov a priateľov detí s CF,
ako keď budete komunikovať s týmito inštitúciami individuálne.

PPRRÍÍBBUUZZNNÍÍ  AA  PPRRIIAATTEELLIIAA

Predovšetkým Vy sami sa rozhodujete kedy a komu poviete, že Vaše dieťa má CF. Neskôr sa ono
rozhodne samo za seba. Niektorí  ľudia dajú prednosť mlčaniu a o svojich problémoch nikomu
nepovedia. Toto rozhodnutie treba rešpektovať
Niekedy však môže byť prínosné a upokojujúce mať pri sebe niekoho, s kým sa môžete porozprá-
vať o ťažkostiach. Niektoré rodiny nachádzajú útechu v modlidbe či v psychoterapii.



SSpprráávvnnee  ppoouuččttee  oossttaattnnéé  ddeettii  oo  cchhoorroobbee  iicchh  ssúúrrooddeennccaa..

Pokúste sa im vysvetliť dôležitosť každodennej fyzioterapie, užívania liekov a nutnosť častých návštev
v nemocnici a na odborných ambulanciách. Odpovedajte im na ich otázky ako najlepšie viete
a trpezlivo im objasňujte situáciu. Nezabúdajte, že potrebujú Vašu lásku a porozumenie.
Je veľmi unavujúce absolvovať celý liečebný plán a pritom sa starať  o domácnosť. Pokúste sa podľa
možností zapojiť do toho aj rodinu /starí rodičia, tety, krstní rodičia/. Môžu Vás zastúpiť, ak ste
vyčerpaní, môžu pomôcť s CF dieťaťom alebo s jeho zdravými súrodencami. Liečba CF sa
mnohokrát stáva záležitosťou celej širšej rodiny.
Ak okoliu vysvetlíte, čo je to CF, príbuzní a priatelia pochopia, prečo je dôležitá fyzioterapia a časté
návštevy nemocnice. Budú Vás vedieť pochopiť a veľakrát možno aj pomôcť. Príbuzní často bez
podrobného vysvetlenia podstaty ochorenia nebudú chápať zmysel každodennej a náročnej fyzio-
terapie alebo nutnosť častých hospitalizácií. Je potrebné zdôrazňovať, že keď pacient s CF vyzerá
zdravo, je to len preto, že sa správne lieči. Bez dodržiavania špeciálnej liečby by sa stav dieťaťa mo-
hol rýchle zhoršiť. Ak máte pocit, že napriek vysvetleniu pretrváva nepochopenie, pokúste sa im
navrhnúť, aby spolu s Vami navštívili CF centrum, kde im situáciu vysvetlia podrobnejšie.

AAbbyy  ssttee  vveeddeellii  úússppeeššnnee  bboojjoovvaaťť  ss  CCFF,,    mmuussííttee  bbyyťť  ssiillnníí  pprreeddoovvššeettkkýýmm  VVyy  ssaammii!!

Liečenie môže byť ťažké a Vy sa ocitnete v pokušení dať si prestávku. Neprestaňte ani nevynechá-
vajte fyzioterapiu, substitučnú liečbu enzýmami a návštevy nemocnice! Je to v záujme Vášho dieťaťa.

Okrem toho, že Vaše dieťa má CF a má postihnuté pľúca a tráviaci systém, je inak úplne normálne.
Čakajú ho  všetky fyzické a psychické životné skúšky tak, ako ostatné deti. Rovnako ako oni bude
mať bežné ochorenia ako sú nádchy, zápaly hrdla, či športové úrazy.
Povzbudzujte ho  k samostatnosti a zodpovednosti za svoje vlastné liečenie. Toto by sa malo diať
postupne s tým ako dieťa dospieva. Dajte pozor, aby ťarcha celej zodpovednosti neležala na jeho
pleciach. Nie je rozumné očakávať, že v 18 či 19 rokoch bude rovnako zodpovedné ako dospelý
človek. Je lepšie Vaše dieťa povzbudzovať a podporovať, ako mu niečo prikazovať  Tým dosiah-
nete lepšiu spoluprácu a dodržiavanie liečebného režimu.

ZZaappaammäättaajjttee  ssii::  NNiikkttoo  nniiee  jjee  vviinnnnýý  zzaa  ttoo,,  žžee  VVaaššee  ddiieeťťaa  mmáá  CCFF!!

•  nikto z Vašej rodiny sa nemá prečo hanbiť za CF
•  ak sa dieťa bude za svoju chorobu hanbiť, bude sa snažiť ju

pred kamarátmi skrývať.   Môže prestať dodržiavať liečeb-
ný proces , vykašliavať  a užívať lieky.

•  zahrňte svoje dieťa láskou a porozumením  rovnako ako je-
ho súrodencov

VVaaššee  ddiieeťťaa  ss  CCFF  ssii  vvyyžžaadduujjee  ššppeecciiáállnnuu
ssttaarroossttlliivvoossťť..  NNeezzaabbúúddaajjttee  vvššaakk,,  žžee  ssoo  ssvvoojjiimmii
pprroobblléémmaammii  nniiee  ssttee  ssaammii!!



Oddelenie pre dospelých pacientov:
Prednosta: Prof.MUDr.Peter KRIŠTÚFEK
Primár:  MUDr. Branislav  DRUGDA - 02/40251 458, drugda@nutarch.sk
Ambulancia a oddelenie:    MUDr. Branislav  REMIŠ - 02/40251 677, 676, 108    

MUDr. Dora  ZLOCHOVÁ - 02/40251 640
Rehabilitácia - Anna MAJEROVÁ

Imelda NÁGLOVÁ       02/40251 549
Lenka JURKOVIČOVÁ

Mikrobiológia - Doc. MUDr. Leon LANGŠÁDL - 02/40251 101,  langsadl@nutarch.sk
Genetika - RNDr. Ľudovít KADASI - 02/602 96 444

Detská klinika FNsP, Trieda SNP 1, 040 11 KOŠICE
Prednosta: Doc.MUDr.Ľudmila PODRACKÁ, CSc.
Ambulancia a oddelenie:  MUDr. Anna FEKETEOVÁ - 055/640 4151, 4139, 4137                                                 
Rehabilitácia:  Petra KOLCUNOVÁ

Gabika  GAVULOVÁ           055/ 640 2632
Mikrobiológia:  MUDr. Yveta NÁVESŇÁKOVÁ - 055/640 2383, 2395

Klinika pre deti a dorast, Nemocnica s poliklinikou  F. D. Roosevelta,  974 00 BANSKÁ BYSTRICA
Prednosta:  Prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ,CSc.
Ambulancia a oddelenie: MUDr. Renáta ŽIGOVÁ - 048/4413 375
Rehabilitácia :  MUDr. Zora GERMANOVÁ - 048/4413 320

Miroslava MACHOVCOVÁ
Mikrobiológia: MUDr. Anna PURGELOVÁ - 048/4335 217,  purgelova@bb.telecom.sk

ŠÚ DTaRCH, 059 01 DOLNÝ SMOKOVEC, 
Riaditeľ Doc. MUDr. Vladimír POHANKA, PhD, MPH
Primár: MUDr. Jaroslav FÁBRY - 052/44 22 866
Rehabilitácia - Margita SMOLKOVÁ

Marta HEROUTOVÁ - 052/ 44 222 52-4
Mikrobiológia: MVDr. Ján MELTER - 052/ 44 222 52-4,  melter@sudtarch.sk

KLUB RODIČOV A PRIATEĽOV DETÍ S CYSTICKOU FIBRÓZOU
Senická 626/7
031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 3191 4943
http://www.cf-sk.host.sk/
MUDr. Katarína ŠTĚPÁNKOVÁ   055/63 380 31
Jana ŠIPEKOVÁ   044/5532 203,

INFO-CENTRUM CF
Eva KUBINCOVÁ
Trieda SNP  39, 4.posch.
040 11 KOŠICE
055/644 5440, 0905 277 087
e-mail: infocf@inteko.sk

Preklad: Ľuboš Hradský, MUDr. Renáta Žigová, MUDr. Katarína Štěpánková
Vydal: Klub rodičov a priateľov detí s CF s finančnou podporou AstraZeneca AB, o.z.

Sadzba: RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Rok vydania: 2002
Náklad: 1000 ks

NIE STE SAMI:

CENTRÁ PRE LIEČBU CF:

NÚTaRCH Podunajské Biskupice, Krajinská 101, 825 56 BRATISLAVA,
Detské oddelenie
Prednosta: Doc. MUDr.Martin BREZINA, PhD. - 02/45 248 433, brezina@nutarch.sk
Oddelenie a ambulancia: primárka MUDr. Jaroslava OROSOVÁ - 02/40251 155, 02/40251 355                          
Ambulancia:  MUDr. Hana KAYSEROVÁ - 02/40251 566


