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Vážení členové a příznivci sdružení, vítáme vás v prvním letošním
čísle našeho infozpravodaje!
Protože koronavirová pandemia pozastavila či zpomalila život
v podstatě ve všech oblastech,
nevyhnula se ani našim aktivitám.
Proto vás zatím bohužel nemůžeme
informovat o žádných zásadních
novinkách, pokud jde například
o úhrady NB potravin, ale věříme,
že se zlepšující se epidemiologickou situací budou mít Ministerstvo zdravotnictví i naše zdravotní
pojišťovny větší prostor zabývat se
našimi žádostmi a argumenty.
Rádi vám nicméně přinášíme
informace o jiných zajímavostech,
ať už jsou to letošní (s mírným

optimismem) plánované akce, výsledky členského průzkumu anebo
medailonek jednoho z metabolických center.
Jak vás jako naše členy průběžně informujeme na sociálních
sítích i prostřednictvím e-mailu,
stále platí naše výzva pro dospělé
pacienty s PKU a jinými DMP: zapojte se do diskuse o tom, co vás
trápí, pojďme to SPOLEČNĚ změnit, sdílejte s námi vaše příběhy!
Ani tentokrát nechybí materiály našich partnerů. Bez vás
bychom to nezvládli – děkujeme!
Tento zpravodaj v plném znění
i materiály navíc najdete na www.
nspku.cz. Krásné jaro všem přeje
výbor NS PKU a jiných DMP. •
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AKCE A SETKÁNÍ

Rok 2021 v NSPKU: Ve znamení 15letého výročí

Plánované akce (nejen) NSPKU

C

S

o je u nás nového? Ačkoli vás
vždy o všem důležitém obratem informujeme prostřednictvím
naší facebookové stránky, webu
či příp. e-mailem, rádi využíváme
tento prostor, abychom se s vámi
podělili o to, co jako sdružení právě řešíme a chystáme!
15 let! Tak dlouho již existuje
naše sdružení (původně založené
s názvem Klub PKU). Rádi bychom
při této příležitosti připravili pro
naše členy několik dárků a společně toto krásné jubileum v podzimních měsících oslavili. Určitě
se můžete těšit na nějakou stylovou “PKU pozornost”, rádi bychom

také stihli spustit pro vás nový
moderní web (kéž to klapne – tolik
práce a tak málo času...), vydat
avizovanou kroniku PKU (viz též
níže), a to určitě ještě nebude vše.
Snad vám také budeme moci
přinést dobré zprávy o posunech
v našich hlavních agendách, jako
jsou (vyšší) příspěvky pojišťoven
přiznané pro děti i dospělé, a ještě
lépe pokrok v boji o úhrady NB
potravin. Nadále se budeme
snažit o kvalitní medializaci našich
témat a pozornost budeme věnovat našim dospělým pacientům.
Není toho málo, držte nám palce –
všichni jsme na jedné vlně! •

sdd1111sdsddsdssds1151

OHLÉDNUTÍ: KONEC ROKU VE
ZNAMENÍ VÁNOČNÍCH BALÍČKŮ
Ačkoli chceme spíše hledět vpřed,
než se obracet do minulosti, přesto musíme připomenout naši vánoční balíčkovou akci. Naše skvělá
předsedkyně Anička Kalinová s pomocníky zabalila téměř 300 vánočních balíčků s dárky od našich
sponzorů i od sdružení. Měli jsme
proto radost z vaší spolupráce při
doručování balíčků i z milé zpětné
vazby. Pokud by ještě někdy mělo
dojít na podobnou rozesílací akci,
budeme se snažit vymyslet distribuci dárků opět co nejefektivněji,
třeba i se zapojením vás, našich
členů, kteří žijete po celé České
republice. A třeba byste nám mohli jako naši “doručovací skřítkové”
pomoci. Až/jestli to přijde, dáme
vám vědět! :-)

KRONIKA PKU: STÁLE SE TĚŠÍME
NA PŘÍSPĚVKY DOSPĚLÝCH
Ano, víme, že se opakujeme, ale
třeba naše předchozí výzva někomu unikla nebo se zatím neodhodlal, a tak si dovolujeme ji připomenout. Jako dospělí pacienti
máte jedinečné zkušenosti, které
mají nesmírnou hodnotu pro další
generace. Podělte se s námi, klidně anonymně. Můžete se zaměřit
mj. na tato témata: Jaké bylo
vaše dětství/dospívání s PKU? Jak
vnímáte proměny diety v průběhu
let? S jakými nástrahami se setká-

!

Sledujte náš Facebook
a dozvíte se vždy
všechny důležité
zprávy z první ruky!

váte dnes? Jaká vaše přání zůstávají nevyslyšena? Co je nejtěžší
na životě s vaším onemocněním?
Staňte se inspirací ostatním! Na
vaše příběhy se těšíme na e-mailu
info@nspku.cz.
NAPSALI O NÁS: MÁTE KONTAKT
V MÉDIÍCH? DEJTE NÁM VĚDĚT!
Možná jste zaznamenali naše
snahy o zviditelnění PKU a hlavně
souvisejících palčivých míst v některých médiích. Všechny výstupy
najdete zde: https://www.nspku.
cz/sdruzeni/napsali-o-nas.html.
Máme prosbu – máte-li kontakt
v tisku či v televizi, který by nám
mohl pomoci v další osvětě, ozvěte se nám! Chceme široké veřejnosti poskytovat věcné a trefné
informace a také působit v zájmech vás, našich členů. Díky!
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tejně jako vy ani my nevíme, jak se vyvine epidemiologická
situace, jak bude probíhat rozvolňování či jaká opatření pro
hromadné akce nás čekají. Nicméně přesto opatrně plánujeme
akce pro letošek, s vidinou celkového zlepšení a zmírnění restrikcí.
A budeme zkrátka vždy respektovat právě platná pravidla.

KURZY VAŘENÍ A PEČENÍ
Kurzy vaření/pečení PKU diety,
o nichž byl náš výbor organizátory informován, naleznete zde:
http://www.nspku.cz/akce-procleny/kursy-vareni.html. Kurzy
pořádané FNKV pak také zde: https://www.espku.cz/nase-akce.
LETNÍ POBYT PRO DĚTI S PKU
Letní tábor pro děti s PKU pořádá
již tradičně CK Topinka. Letos
jej kromě koronaviru jako takového ohrozila navíc finanční
situace. Proto jsme se rozhodli
spolu s našimi sponzory Nestlé,
Nutricia, IEM Allergy, Metaboli
Med a Metax tábor podpořit.
Pokud situace dovolí, bude se
konat 17.–31. 7. 2021 v RS
Růžená. Více na www.tabory.cz.

SETKÁNÍ ČLENŮ SPOJENÉ
S VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZÍ
V MEDLOVĚ
Setkání členů NS PKU a jiných
DMP, v jehož rámci se uskuteční 16. výroční členská schůze,
proběhne pravděpodobně opět
v hotelu Medlov, a to v termínu
25.–28. 9. 2021. Přihlášku obdrží
všichni naši členové v průběhu
srpna. Tak jako v předchozích
letech plánujeme, že naši členové s PKU nebo jinou DMP
budou mít při splnění podmínek
zveřejněných v pozvánce účast
na pobytové akci zdarma, a dále,
pokud to finanční situace sdružení umožní, bude také ponížena
částka za pobyt jednu osobu
doprovodu. (Zároveň budeme
muset při odřeknutí potvrzené

účasti uplatňovat storno poplatky, což je ale u podobných akcí
běžné). Těšíme se na vás!
MIKULÁŠSKÁ SETKÁNÍ V KAMENICI U PRAHY A V OLOMOUCI
Věříme, že pro naše děti budeme
moci uspořádat oblíbená mikulášská setkání. Přesné termíny
stanovíme v druhé polovině
roku – počítáme s prosincem.
VÍTÁME PODNĚTY, POMOC
A ZPĚTNOU VAZBU!
Není to nic nového, ale pro
jistotu: pokud byste se ve svém
volném čase chtěli nějak zapojit
do našich aktivit, budeme jen
rádi. Jako výbor sdružení jsme
jako vždy zcela otevřeni vašim
podnětům.
Chcete napsat Aničce, Šárce, Evě, Danovi, Pavlovi, Radkovi nebo
Tomášovi z výboru NSPKU? Aktuální
kontakty na všechny jeho členy naleznete na www.nspku.cz. Chcete napsat
všem ve výboru NSPKU naráz? Využijte
prosím e-mail info@nspku.cz.
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Poděkování...

Představujeme novinky z FNKV

M

R

oc děkujeme našim
dlouholetým partnerům
a sponzorům i všem velkým
a malým dárcům za podporu
aktivit našeho sdružení. Jen
díky ní můžeme připravovat
zvýhodněné akce, zprostředkovávat vám dárky či pomoci, kde
je potřeba.
Děkujeme za dlouholetou
skvělou spolupráci firmám Nestlé,
Nutricia, IEM Allergy, Metaboli Med a Metax. Též děkujeme
firmám Wanzl, Wienerberger, EPO
Machinery, Cezexim a Procter &
Gamble a všem dalším sponzorům.
Děkujeme též jednotlivcům, kteří
se – zejména na konci loňského
roku v návaznosti na naše mediální
výstupy – rozhodli poslat jakýkoli
příspěvek právě NSPKU.
Víte o společnosti, která hledá
"svoji" neziskovku k podpoře?
Řekněte nám o ní, propojte nás,
nebo klidně spolupráci sami
můžete domluvit! •

JARNÍ MEETING ESPKU: CO JE
NOVÉHO A CO SE CHYSTÁ
Dne 17. 4. proběhlo jarní virtuální
setkání ESPKU. Hlavní témata?
Nadcházející velký celoevropský PKU průzkum, možné změny
evropské regulace léčivých přípravků pro vzácná onemocnění,
aktivity PKU Cross Party Alliance
v rámci Evropského parlamentu či
maternální PKU. O podrobnostech
vás budeme postupně informovat!
Sledujte také stránky espku.org.

ádi bychom vám odteď v každém čísle zpravodaje představili vybrané zajímavosti a novinky z metabolických pracovišť,
ať už přímo z ambulancí, nebo
týkající se jednotlivých lidí, kteří
se v nich o pacienty s PKU a jinými DMP starají.
Začneme tentokrát s metabolickou ambulancí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jednak
chceme upozornit, že kroky
vedoucí k vytvoření samostatné
ambulance čistě pro dospělé
pacienty stále pokračují, pouze je
zbrzdila pandemie.
A zadruhé je nám potěšením
představit vám novou, resp. další
nutriční sestru – Vladimíru Šmejkalovou. Jako nutriční terapeut
ve FNKV pracovala nejprve více
než 10 let na II. interní klinice.
Zde poskytovala péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům
například s diabetem mellitem,
obezitou a dalšími specifickými

nutričními problémy. Od roku
2020 působí na KDD FNKV, kde
se věnuje pacientům s diabetem,
fenylketonurií apod. Absolvovala
specializační vzdělání (Poruchy
výživy a výměny látek) na IPVZ
v Brně a také Bc. studium Veřejné
zdravotnictví na 3. LF UK. V současnosti je rovněž lektorkou výuky
tamtéž pro obor Nutriční terapeut.
Přáli byste se blíže seznámit
s dalším konkrétním odborníkem?
Napište nám svůj tip! •

KDE ZÍSKAT NEJNOVĚJŠÍ INFO
K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Pravidla pro očkování proti onemocnění covid-19 se v čase mění,
prioritizace nejen chronických
pacientů je mnohdy ne zcela
jasná, a ačkoli se snažíme vám
dávat vědět o vývoji v očkování,
doporučujeme sledovat stránku
https://pacientskeorganizace.mzcr.
cz. Nejspolehlivější bude nicméně
vždy přímá konzultace s vaším ošetřujícím lékařem – specialistou.

NA TRHU JE NOVÝ PRODUKT PRO
PKU DIETU ČESKÉ VÝROBY
Možná už znáte, možná teprve
poznáte – Lofenyl LP drink v příchutích originál, banán nebo
čokoláda jsou novinkami na NB
trhu české výroby. Nízkobílkovinné náhražky mléka jsou produkty
české společnosti DS special.
Z 200gramového balení Lofenyl
LP drinku si můžete připravit více
jak 2 litry náhražky. Je vhodný
také na vaření.
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AMINO
ACIDS
									
AKCE PRO ČLENY

NOVÁ
PŘÍCHUŤ
YELLOW
FRUITS

PRO DOSPĚLÉ
A NÁCTILETÉ
20 g bílkovinného ekvivalentu,
140 ml à vak.

NOVÝ
OBJEM
PRO
DĚTI

● Red Fruits ● Tropical
● Yellow Fruits

NOVINKA PRO DĚTI!
10 g bílkovinného ekvivalentu,
70 ml à vak.
● Red Fruits ● Tropical

VHODNÝ PRO DOSPĚLÉ I DĚTI OD 3 LET.
VYZKOUŠEJTE.

IEM Allergy s.r.o. • Padovská 696, 109 00 Praha 10 • e-mail: info@pkumaestro.cz • www.pkumaestro.cz
https://www.facebook.com/pkumaestro/
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Glykomakropeptidy: Už jste ochutnali novinky na českém trhu?

I

tentokrát bychom se rádi krátce
věnovali glykomakropeptidům
jako vítanému zpestření léčby,
resp. alternativě k dosavadním
speciálním aminokyselinovým
přípravkům k léčbě fenylketonurie/hyperfenylalanémie.
Ostatně tyto glykomakropeptidy jsou stále relativní novinkou
na českém trhu a skvělé je, že
jsou již všechny v systému úhrad
z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny je proplácejí pro
pacienty ve věku od 11 let. Glykomakropeptidy jsou proteiny odvozené od syrovátky. Jsou bohaté

na esenciální aminokyseliny,
navíc podporují absorpci minerálů. Kvůli zbytkovému množství
fenylalaninu je potřeba je započítat do denního příjmu fenylalaninu. Pacienti si zpravidla chválí
jejich příjemnou chuť.
“Preparáty” na bázi glykomakropeptidů jsou nutričně
vyváženými směsmi aminokyselin, sacharidů i tuků, nechybí
ani důležité minerály, vitamíny
a stopové prvky.
A jaké možnosti tedy existují? Je to jednak MEVALIA PKU
GMPOWER s příchutí piña colada

a vanilka od firmy Dr. Schär Medical Nutrition, dovážený do ČR
firmou IEM Allergy, dále přípravek
PKU GMPro s vanilkovou příchutí od firmy Nutricia a také první
glykomakropeptidový preparát
u nás VITAFLO PKU SPHERE15 a 20
se třemi příchutěmi – vanilková,
čokoládová a červené bobulovité
ovoce od firmy Nestlé – Vitaflo.
Opět připomínáme, že vzorky GMP k vyzkoušení si můžete
objednat přímo u jednotlivých
zástupců firem anebo o ně požádat své lékaře v metabolických
centrech. Ať chutnají! •

AMINO
ACIDS

PIÑA
COLADA

VANILKA

NOVINKA

PRÁVĚ TEĎ VE VAŠÍ PKU AMBULANCI
IEM Allergy s.r.o. • Padovská 696, 109 00 Praha 10 • e-mail: info@pkumaestro.cz • www.pkumaestro.cz
https://www.facebook.com/pkumaestro/
Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii. Potravina pro zvláštní lékařské účely.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

Fenylketonurie má svůj speciální den i měsíc!

U

rčitě je znáte, ale pro jistotu připomínáme významné dny v kalendáři, které patří nám – pacientům a jejich rodinám s PKU a jinými
DMP. Ještě více než ve "všední dny" vybízejí tato speciální data k osvětě a propagaci onemocnění mezi širokou veřejností, do nichž by se
v ideálním případě měly zapojit i oficiální autority. Tak na zdraví!

28. 6.

28. 2.

MEZINÁRODNÍ DEN
FENYLKETONURIE

MEZINÁRODNÍ DEN
VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ

KVĚTEN

MĚSÍC
FENYLKETONURIE
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VELKÝ ČLENSKÝ PRŮZKUM

Co jsme se od vás dozvěděli ve velkém průzkumu?

N

už před časem přidali další důležitý
rozhodli jsme se vás oslovit takto
a začátku března jsme našim
cíl: zlepšení podmínek dospělých
aktivně, abyste měli maximální
členům rozeslali dlouho
pacientů. Víme, že není fér, že se
plánovaný velký průzkum potřeb. prostor anonymně se vyjádřit. Jak
pozornost obecně upíná spíše k děDo termínu vydání zpravodaje jej víte, našich cílů, kterých chceme
dosáhnout pro vás a váš lepší život, tem, a chceme to změnit! O řadě
vyplnilo 113 respondentů, kteří
vašich problémů víme, jiné jsme
není málo (prosazení úhrad NB
poskytli řadu cenných odpovědí.
chtěli upřesnit právě tímto průzkupotravin, zvýšení a sjednocení přísUkázku z výsledků uvádíme níže.
mem, a k další diskusi doufáme
pěvků pojišťoven, to samé u přísZpětnou vazbu se od našich
povede naše výzva, kterou najdete
pěvku na péči atd. – to jsou jen ty
členů snažíme zjišťovat průběžně,
dále ve zpravodaji. Jsme nadšeni, že
"administrativně" nejnáročnější,
ať už (před pandemií) osobně či
se již rozproudila aktivinejrůznějšími komuta některých dospělých,
nikačními kanály, a
Pacientů
s
PKU
a
jinými
DMP
je
tak
málo,
že
kteří vzali iniciativu do
jsme vždy připraveni
táhnout za jeden provaz bez ohledu na věk,
vlastních rukou a snaží
na vaše podněty (byť
se dát sdružení podklapříslušnost k ambulanci či osobní naladění je
– ať jsme upřímní – se
dy a pomocnou ruku
nám jich příliš nedospro nás všechny doslova životně důležité...
pro další směřování
tává). Ale protože se
dlouhodobého úsilí,
k nám navzdory tomu,
které má vést ke zlepšení situace
je jich samozřejmě daleko více),
jak se k naší lítosti občas ukáže,
věnujeme jim maximum svého času dospělých. Vážme si toho, děkujene vždy všechny informace a vaše
me a jsme připraveni naslouchat! •
mimo zaměstnání. Přesto jsme si
očekávání v plném znění dostanou,

!

Jaké problémy vás v souvislosti
s vaším onemocněním / onemocněním vašeho dítěte nejvíce trápí?
1. místo: Problémy související
s dietou v každodenním životě
2. místo: Problémy spojené
s finanční nákladností diety
3. místo: Problémy spojené
s nastavením a dodržováním diety
Které aktivity NSPKU považujete
za nejužitečnější?
Jasný vítěz s totální převahou:
Boj o úhrady základních nízkobílkovinných potravin z veřejného
zdravotního pojištění

Jaké téma online webináře zdarma by vás nejvíce zajímalo?
1. místo: Jak docílit opravdu
zdravé diety při PKU/jiné DMP
2. místo: Dieta při PKU/jiné
DMP versus cestování
3. místo: Sporné body diety při
PKU/jiné DMP
Jak evidujete denní příjem PHE
či jiné látky, kterou v rámci diety
sledujete?
1. místo: Zapisuji ručně
2. místo: Neeviduji
3. místo: Pomocí specializované aplikace (Kaloricketabulky.cz)

Které zdroje nízkobílkovinných
receptů využíváte nejčastěji?
1. místo: Tištěné NB kuchařky
2. místo: Skupiny na FCB – zde
na celé čáře zvítězila skupina PKU
maminky – fenylketonurie. Gratulujeme!
3. místo: Upravené recepty
z běžných kuchařek
Průměrná doba strávená nad dotazníkem: Neuvěřitelných 43 minut! Na tomto místě bychom vám
chtěli poděkovat za váš čas a obětavost, které nám dodaly energii
do další náročné práce. Díky!

Poznámka: Všechny prezentace našich partnerů si můžete v klidu projít také na www.nspku.cz. U všech propagovaných produktů
v tomto infozpravodaji platí, že se jedná o potraviny pro zvláštní lékařské účely, které mají být používány pod lékařským dohledem.
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PKU Easy Liquid

„

CITRUSY A ČERVENÉ PLODY
Potraviny pro zvláštní lékařské účely

READY TO DRINK
Jen vypít a můžu si jít zase hrát?
Tak to beru!

„

„

Ž Á D N Ý Z Á PA C H A M I N O K Y S E L I N
A N Á S L E D N Á PA C H U Ť V Ú S T E C H ?
Společenský život bez omezení?
To si užiji moc ráda.

O M E G A 3 M A S T N É K Y S E L I N Y E PA A D H A
P Ř I S P Í VA J Í K N O R M Á L N Í Č I N N O S T I S R D C E *
Potěšení pro moje srdíčko, které mám rád?
Aktivní sport je pro mě celý život!

• pro děti od 3 let věku, dospívající a dospělé
• 30 × 130 ml
• bílkovinný ekvivalent 15 g v jednom vaku
• příchutě: citrusy a červené plody
• kvalitní japonské aminokyseliny
• žádný přidaný cukr – jen 87 kcal
v jednom vaku
Doporučujeme protřepat a pít chlazené.
Spotřebujte do 24 hodin po otevření.

www.metabolimed.cz
Najdete nás také na Facebooku

Výzva pro dospělé s PKU a jinými DMP:
Pojďme řešit Vaše problémy spolu!
Vážení pacienti s fenylketonurií či jinou DMP,

PKUEASY 2
PKUEASY 3

víme, že ve svém každodenním životě řešíte řadu nelehkých situací: nedostatek ﬁnancí,
náročnost diety, nepochopení v práci a mnoho dalších. Jste na to sami? Pojďme to změnit!
NS PKU považuje pomoc dospělým pacientům za svou prioritu. Bez Vás to ale nezvládneme.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely

CO NABÍZÍME VŠEM DOSPĚLÝM S PKU A JINÝMI DMP:
ᴏ Zastání v boji o ﬁnanční podporu: usilujeme o přiznání příspěvku od pojišťoven pro Vás,
vyjednáváme o úhradách základních NB potravin na oﬁciálních místech.
ᴏ Propojení pacientů z celé ČR a ze všech ambulancí, vytvoření příležitostí pro výměnu
zkušeností (NS PKU setkání pouze pro dospělé, medializace Vašich problémů).
ᴏ Zprostředkování ověřených rad a doporučení – integrace do kolektivu zdravých lidí bez
nutnosti opustit dietu, problematika stravování v zaměstnání, dieta versus cestování, sport či
náročné životní situace.
ᴏ V ČEM JEŠTĚ VÁM MŮŽEME POMOCI? TO UŽ MUSÍTE DOPLNIT VY!

• NEMĚŇTE SVÉ ZVYKY
• ZŮSTAŇTE PŘI STARÉ ZNÁMÉ CHUTI
• NOVINKY NEJSOU PRO KAŽDÉHO
• Základní přípravek pro každý den.
• Chuť, na kterou jste léta zvyklí.
• Nepění, netvoří hrudky a dobře se rozpouští.
• Kvalitní japonské aminokyseliny.
• Jen 1,5 g sacharidů na 100 g.

NÁSLEDUJTE TRADICI.
Vaše oblíbená chuť
v novém.

Zveme proto všechny dospělé pacienty, členy i nečleny NS PKU, k široké diskuzi o problémech,
které Vás trápí. O části z nich víme a aktivně je řešíme (např. příspěvky od pojišťoven na dietu),
další ale potřebujeme vědět přímo od Vás, aby naše aktivity měly maximální efekt.

O CO BYCHOM VÁS CHTĚLI POPROSIT:
ᴏ Dejte nám o sobě vědět, ať Vám můžeme pomoci – stačí napsat e-mail či zavolat.
ᴏ Rozšiřte zprávu o naší výzvě dalším dospělým s PKU a jinými DMP, kteří o nás nevědí.
ᴏ Věřte nám. Dejte nám šanci ukázat, že NS PKU není spolek jen pro rodiče s dětmi.
Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na Vaše zprávy.
S pozdravem za výbor NS PKU
Pavel Michek

P.S. Ozvěte se nám – jen společně dokážeme prosadit změny
a nechat zaznít Váš hlas!
NAPIŠTE NÁM:
ᴏ E-mail na adresu pavel@nspku.cz nebo info@nspku.cz
ᴏ Dopis na adresu Anna Kalinová, Okružní 754, 251 68 Sulice

www.metabolimed.cz
Najdete nás také na Facebooku

ZAVOLEJTE NÁM:
ᴏ Na slyšenou se těší Pavel Michek na čísle +420 776 702 464

Jsme v tom s vámi
i v roce 2021!

Informace & osvěta
Boj o úhrady
PKU vaření & vzdělávání
Aktuality z výzkumu
Akce & setkání
Novinky v léčbě
Pomoc & podpora

