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editor iá l

Milí priatelia,
znovu sa končí jeden rok a my máme za sebou rok plný aktivít, s ktorými sa chceme s Vami 
podeliť. Zhrnuli sme ich do tohto čísla PH magazínu Fialka. Nájdete tu nielen aktivity nášho 
združenia, ale aj tie, na ktorých sme sa podieľali pri činnosti iných organizácií, s ktorými spo-
lupracujeme.

Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH.

Rozšírili sme spoluprácu s OZ Zriedkavé choroby. Podporili  sme vznik nového portálu, ktorý je pre pacien-
tov so zriedkavými chorobami veľkým prínosom. Uverejnili sme tu niekoľko pacientskych príbehov a ďalšie 
články týkajúce sa našich aktivít. Veľkým prínosom bolo tiež, že  sme získali post v predsedníctve Asociácie  
na ochranu práv pacientov.  Dočítate sa akým smerom sa rozšírila spolupráca aj s ďalšími združeniami a ako 
sme participovali na ich aktivitách.  
Našim najvýznamnejším podujatím bola kampaň k Svetovému dňu pľúcnej hypertenzie. Už po piaty raz 
sme tento deň oslávili výstupom na jeden z vrcholov slovenských hôr.  Tohto roku to bol výstup na Ostre-
dok za účasti 142 účastníkov. Viedli sme informačnú kampaň na sociálnych sieťach, informácie boli uverej-
nené na viacerých portáloch a v rádiu Regina. Pomohli nám aj bežci, ktorí počas roka na rôznych súťažiach 
po Slovensku reprezentovali v tričkách kampane, pričom netreba zabudnúť aj na rodinných príslušníkov  
a priateľov združenia.  Pacienti sa mohli stretnúť na dvoch pobytoch v Kúpeľoch Sliač – edukačno-rekondičnom 
a rehabilitačnom ako aj na valnom zhromaždení. Našou snahou je pomôcť  zlepšiť ich podmienky pri tomto 
neľahkom ochorení. Vyzvali sme preto lekárov prvého kontaktu na pomoc pri včasnej diagnostike a aktívne 
sa zapájame do kampane na zvýšenie informovanosti o darcovstve orgánov a transplantácií. Významnou 
oporou nám je v týchto činnostiach European Pulmonary Hypertension Association, ktoré oprávnene tohto 
roku získalo ocenenie Black Pearls Awards od EURORDIS.  
Teší ma, že ste sa rozhodli prečítať si náš magazín. Budeme radi, ak o nás poviete svojim známym, aby sa pove-
domie o pľúcnej artériovej hypertenzii čo najviac rozšírilo medzi verejnosťou. Prispejete tak ku kvalitnejšiemu 
životu pacientov s týmto ochorením. Na záver mi dovoľte  zaželať Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov, 
potešenie v kruhu svojej rodiny a do nového roka 2019 veľa zdravia, radosti zo života a splnených prianí. 

Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.
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akt iv ity
Činnosť  ZPPH bola aj v roku 2018 nad rámec plánu práce. 

Počas roka sme mali množstvo aktivít, ktoré 
boli zamerané na zvýšenie povedomia o PAH, 
zlepšenie podmienok pre pacientov, vzdelávanie, 
pacientskym aktivitám, ale aj spoločným aktivitám  
pri zvýšení povedomia o darcovstve orgánov  
a transplantácií. 

Deň zriedkavých chorôb
28. február 2018
5. februára bol spustený špecializovaný osvetový 
portál www.zriedkavechoroby.sk, ktorý je svo-
jím obsahom unikátny nielen na Slovensku, ale aj  
v regióne celej strednej Európy. Portál bol predstavený  
na tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa zried-
kavých chorôb novým OZ Zriedkavé choroby. Na kon-
ferencii vystúpila aj predsedníčka ZPPH Iveta Makov-
níková ako zástupkyňa partnerskej a podporujúcej 
organizácie. Na portáli sme uverejnili 4 pacientske 
príbehy. Zároveň sme na sociálnych sieťach celý me-
siac viedli kampaň k zvýšeniu povedomia o zried-
kavých chorobách. 

Diskusné fórum o PAH
14. február 2018
Pre študentov SZŠ v Lučenci sme uskutočnili v poradí 
už druhé diskusné fórum o PAH. Seminár trval dve 
vyučovacie hodiny. Zúčastnilo sa ho cca 35 študentov. 
Počas seminára boli premietnuté videospoty o PAH 
a trojdielny film „Danielov život s PAH“. Pacienti  
s PAH priblížili študentom ako sa žije s týmto ťažkým 

Diskusné fórum na SZŠ v Lučenci

Tlačová konferencia pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb 

ochorením. Najviac ich zaujímalo ako sa vyrovnávajú 
so sociálnymi  problémami.  V apríli sa dve študentky 
zúčastnili SOČ o PAH a postúpili do krajského 
kola. Svoju prácu nám poslali ako poďakovanie  
za minuloročné konzultácie.

Rehabilitačný pobyt
16.-20. máj 2018
V máji sa uskutočnil 5-dňový rehabilitačný pobyt  
pre pacientov. Cieľom bolo oboznámenie s princípmi 
pohybovej liečby a relaxácie pre vybranú skupinu pa-
cientov. Cvičenia viedla  fyzioterapeutka Pavla Mize-
rová a relaxačným cvičeniam ako aj psychologickému 
poradenstvu sa venovala PhDr. Pavla Nôtová. Pobytu 
sa zúčastnilo 9 pacientov. Program telesného trénin-
gu bude pokračovať  aj v budúcom roku. 
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Od Tatier k Dunaju

Svetový deň PH
5. máj 2018
Svetový deň  pľúcnej hypertenzie sme si  pripomenuli viacerými aktivitami v rámci európskej kampane „Get 
breathles for PH“. 

Hlavným podujatím bol výstup na Ostredok z Kráľovej studne po Veľkofatranskej magistrále. V predvečer 
výstupu sa uskutočnil informačný seminár o PAH a význame podujatia. 142 účastníkov vystúpilo na vrchol 
Veľkej Fatry s fotografiami pacientov. Boli medzi nimi lekári, zdravotníci, rodinní príslušníci, turisti,  ale aj ďalší 
účastníci z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Počas neformálneho vyhodnotenia svoje aktivity predstavili aj 
predsedníčky združení zo susedných krajín Maďarska a Česka. Akcia pokračovala v nedeľu dopoludnia výsad-
bou stromu v centre Banskej Bystrice  pod názvom „Zasaď si pľúca“. 

Kapitán bežeckého družstva Michal Gaplovský sa zapojil do jedinečnej štafety D-one v rámci ČSOB maratónu 
venovanej podpore zriedkavých chorôb, ktorú iniciovalo OZ Zriedkavé choroby s ambasádorkou Danielou 
Hantuchovou. Bežci podporili kampaň účasťou v dvoch súťažiach. Ku kampani prispeli aj rodinní príslušníci 
pacientov.

Edukačno-rekondičný pobyt
5.-10. august 2018
Edukačno-rekondičný pobyt v Kúpeľoch Sliač mal tradičnú programovú štruktúru. Vzdelávacia časť sa rea-
lizovala v dopoludňajších hodinách, popoludňajšie hodiny boli venované jogovým cvičeniam, relaxácii a vy-
chádzkam do prírody. Ani tohto roku nechýbal obľúbený workshop umeleckého charakteru, kde si účastníci 
namaľovali tričká s vlastnými motívmi. Počas pobytu bola možnosť využiť vonkajší  prírodný bazén a kúpeľné 
procedúry. Spoločné večery boli vždy príjemné, plné humoru a dobrej nálady.

Od  Tatier k Dunaju
18.-19. august 2018
Počas celého roka po celom Slovensku sa za našich pacientov zadýchavajú bežci, ktorí sa rozhodli pomáhať 
nám v šírení povedomia o PAH. V tomto roku reprezentovali odetí v tričkách Get breathless for PH v 11 
súťažiach. Najvýznamnejšou súťažou bol štafetový beh Od Tatier k Dunaju s účasťou 12 bežcov v doprovode 
dvoch áut, na ktorých sa vynímali mená pacientov, ktorým darovali svoj dych. Bolo to už po piatykrát, čo 
prebehli trasu 345 km z Jasnej do Bratislavy za mimoriadne náročných podmienok. Každú aktivitu si nesmier- 
ne vážime a držíme im palce v dosiahnutí ich osobných rekordov. 
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Predsedníctvo AOPP Vzdelávací workshop

XXXIX. Výročná konferencia SSVPL
11.-13. október 2018
Tohto roku sme požiadali o zaradenie témy PAH na Výročnej konferencii všeobecných praktických lekárov.  
V programe konferencie sme mali vyhradený hodinový blok s názvom „Od dýchavice k pľúcnej hyperten-
zii“.  V programe vystúpil MUDr. Milan Luknár a Iveta Makovníková. Cieľom prezentácií bola výzva k lekárom 
prvého kontaktu na pomoc pri včasnej a správnej diagnostike. 

Valné zhromaždenie
1. december 2018
Mesiac november je venovaný pľúcnej hypertenzii, preto sme si ho pripomenuli aj na valnom zhromaždení 
združenia. Tohto roku sme sa zišli v horehronskej obci, v Závadke nad Hronom už deň pred valným 
zhromaždením. Spoločenský večer bol veľmi príjemný. V sobotu sa od rána konalo valné zhromaždenie. 
Hlavnými bodmi programu  bolo vyhodnotenie činnosti za rok 2018, plán práce na rok 2019 a voľba členov 
kontrolnej komisie. Predsedníčka Iveta Makovníková informovala aj o  aktivitách PHA Europe a zastrešujúcich 
pacientskych združení na Slovensku. Jana Guráňová hovorila o aktivitách v programe na podporu transplan-
tácií a darcovstva orgánov. Diskusia bola plodná a dolaďovali sa detaily nastávajúcich aktivít. 

Vyhodnotenie činnosti ZPPH 
12. december 2018
Každoročne koncom roka pozývame na  pracovnú večeru hostí, ktorí nám počas celého roka boli oporou  
pri našej práci. Ani  tohto roku to nebolo inak. Predsedníčka združenia predstavila aktivity, ktoré sme počas 

roka uskutočnili, poďakovala našim partnerom a odbornému poradnému tímu za podporu a spoluprácu  
a predstavila  plán práce na nasledujúci rok. Poďakovala zároveň aj členom rady a kontrolnej komisie za ak-
tívnu prácu. V priebehu roka sa uskutočnilo 5 zasadnutí, z toho jedno s odborným poradným tímom.   

Medializácia
Počas roka sme viedli 2 dôležité kampane k Dňu zriedkavých ochorení a Svetovému dňu PH. Uverejnili 
sme pacientske príbehy, články o PH, prezentovali sme problematiku PH a význam pacientskeho združenia  
na viacerých portáloch. 

Uverejnených bolo celkom 16 článkov, 10 reportáží v televíziách a rozhlase.

Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH



Ďalšie aktivity
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Výročná konferencia PHA Europe
13.-16. september 2018
Výročnej konferencie PHA Europe, ktorá sa tentokrát 
konala v Berlíne, sa zúčastnili predsedníčka Iveta 
Makovníková s asistentom a tlmočníkom Petrom 
Makovníkom. Konferencia sa konala v réžii nového 
predsedníctva. Okrem informovanosti o problémoch 
a úspechoch v jednotlivých krajinách, sa konferencia 
zameriavala aj na vzdelávanie odbornými lektormi   
a zdieľaní nových informácií z priemyslu. Pripravené 
boli štyri workshopy o rôznych aspektoch potreb-
ných pre posilnenie pacientskych združení. Počas 
Galavečera boli vyhodnotené a ocenené organizácie 
s najlepšími aktivitami v rámci kampane k Svetovému 
dňu PH.

Valné zhromaždenie AOPP
Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenska 
je najväčšou strešnou organizáciou na Slovensku. 

Rehabilitačný pobyt českého združenia v Poděbradoch

Zastupuje 44 pacientskych organizácií, poskytuje 
poradenstvo, aktívne zastupuje pacientov  v rámci 
legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie 
pacientov. Samotné členstvo v AOPP má pre naše 
združenie veľký význam. Navyše po 5 mesiacoch 
členstva bol 13. marca na valnom zhromaždení člen 
nášho združenia Roman Krivánek zvolený do pred-
sedníctva. 

Spolupráca na transplantačnom programe
Podpredsedníčka združenia Jana Guráňová, ktorá 
sa venuje informovanosti o darcovstve orgánov  
a transplantácií  sa  v rámci  projektu EUDONORGAN 

zúčastnila medzinárodného zasadnutia vo Varšave  
a tiež Slovenského transplantologického kongresu.  
Na základe literárnej súťaže „Môj príbeh“ určenej 
pacientom po rôznych orgánových transplantáciách, 
bola slovenskými spisovateľmi  vytvorená publikácia 
„Ži vo mne“ na základe 15 skutočných príbehov. Jed-
ným z nich bol aj príbeh Janky.  Cieľom bolo podporiť 
kampaň na šírenie informovanosti o darcovstve 
orgánov.  

Spolupráca s českým združením
Spolupráca s českým združením sa rozšírila.  
Na pozvanie českého združenia sa PhDr. Pavla Nôtová 
zúčastnila rehabilitačného pobytu v Poděbradoch, 
kde viedla relaxačné cvičenia pre pacientov, s násled-
ným voľným rozhovorom, edukáciou a poraden-
stvom. Fyzioterapeutka Pavla Mizerová sa pridala  za 
účelom vzájomnej výmeny skúseností. Pavla Nôtová 
prijala pozvanie aj na valné zhromaždenie SPPH, 
ktoré sa konalo koncom novembra.

Vzdelávanie
Iveta Makovníková sa zúčastnila webinára Mediálne 
desatoro  a dvoch vzdelávacích cyklov  Pacient a liek  
a Úspešná pacientska organizácia = silnejší hlas pa-
cienta. Vzdelávania boli zamerané na zvýšenie infor-
movanosti, advokáciu, obhajovanie záujmov, klinické 
skúšanie, online komunikáciu pacientskej organi-
zácie a mediálnu zručnosť. 

23.-24. novembra sa 4 členovia ZPPH zúčastnili  
2. národnej pacientskej konferencie AOPP. Hlavnou 
témou konferencie bola včasná intervencia, bio-
similary, klinické štúdie a racionálna farmakoterapia. 
Súčasťou konferencie boli po prvýkrát odovzdané 
ocenenia Môj lekár, Moja sestra. Aj keď náš nomi-
nant MUDr. Milan Luknár nebol tentokrát ocenený, 
jeho práca je pre nás nesmierne dôležitá a vážime si 
jeho obetavosť a spolupatričnosť.

Edukačný materiál 
Na začiatku roka sme pacientom odovzdali diáre PHu-
man, pripravené spoločnosťou Actelion. S podporou 
MSD sme získali nové brožúry prekladom z českej 
verzie Praktický sprievodca (nielen) pre pacientov  
s pľúcnou hypertenziou, ktoré sme po prvýkrát 
využili na Konferencii všeobecných lekárov v Tatrách.   
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Svetový deň PH

142 účastníkov vystúpilo na Ostredok za pacientov s PH
1. júna sme sa zišli v nádhernom prostredí Veľkej Fatry, aby sme znova vystúpili za pacientov s pľúcnou 
hypertenziou na ďalší zo slovenských vrchov, tentokrát na Ostredok. Celé podujatie sa konalo pod záštitou 
primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Turistické podujatie s mottom „Vystúpim za teba“ sa konalo už po štvrtýkrát v rámci európskej kampane 
Get breathless for pulmonary hypertension, ktorú každoročne spúšťa PHA Europe za účelom šírenia po-
vedomia o pľúcnej hypertenzii. Po príchode na Horský hotel Kráľova studňa, registrácii a chutnej večeri sme 
odštartovali kampaň informačným seminárom o PAH a predstavením životných príbehov ľudí s týmto zried-
kavým ochorením. Hlavným lektorom bol MUDr. Milan Luknár, kardiológ z NÚSCH v Bratislave. Keďže kapaci-
ta hotela bola pre nás nedostatočná, časť turistov sa ubytovala v Penzióne St. Maria na Starých Horách, kde 
súčasne prebiehal ďalší seminár. Účastníci boli informovaní nielen o samotnom ochorení, ale aj o význame 
kampane a hlavných cieľoch podujatia. Po ukončení seminára sme mali možnosť pozorovať hviezdnu oblohu 
pomocou hvezdárskych ďalekohľadov a odborným výkladom zamestnanca Hvezdárne v Banskej Bystrici.

55
World Pulmonary 
Hypertension Day

AY

MEDIALIZÁCIA:
https://vzdravotnictve.sk/pacienti-s-plucnou-hypertenziou-symbolicky-vystupia-na-ostredok/
http://www.phaslovakia.org/aktivity
https://mybystrica.sme.sk/c/20838716/pacienti-s-plucnou-hypertenziou-symbolicky-vystupia-na-ostre-
dok.html

https://www.zriedkavechoroby.sk/spravy/zadychaju-sa-uz-pri-malej-namahe-dnes-maju-svoj-den/
http://www.aopp.sk/clanok/za-pacientov-s-pucnou-hypertenziou-vystupilo-na-ostredok-142-ucastnikov
https://www.zriedkavechoroby.sk/spravy/142-ludi-vystupilo-na-vrchol-za-pacientov-s-plucnou-
hypertenziou/
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Hlavným podujatím bol sobotňajší výstup na Ostredok. Ráno sa zišlo a registrovalo 142 účastníkov, aby pod-
porili pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou.  Akcie sa osobne zúčastnili aj niektorí pacienti s PAH, 
namiesto ktorých vystúpili s ich fotografiami na vrchol Veľkej Fatry ich rodiny, priatelia, lekári, zdravotné  
a rehabilitačné sestry, ale aj iní účastníci z rôznych častí Slovenska a Čiech. Akciu prišli podporiť aj zástupkyne 
pacientskych združení z Českej republiky a Maďarska. Nechýbali ani partneri zo spoločnosti AOP Orphan  
a Actelion. Oslovili sme tiež turistov z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Hlavným cieľom bolo  informovať  
verejnosť o existencii pľúcnej artériovej hypertenzie, jej príznakoch a prejavoch, ale aj podporiť záujem  
o turistiku a zdravý životný štýl. Turistika bola spríjemnená nádhernou výhliadkou na končiare Veľkej Fatry,  
s rozkvitnutými lúkami. Našťastie sme vystihli aj pekné počasie. Po návrate sme si urobili neformálne vyhod-
notenie, kde svoje aktivity predstavili aj predsedníčky združení zo susedných krajín a posedenie sme spríjem-
nili bohatou tombolou.

https://aopp.sk/event/výstupom-na-ostredok-podporíte-pacientov-s-pľúcnou-hypertenziou/11/default/
actual/
https://vzdravotnictve.sk/kalendar-udalosti-zdravotnictvo/vystupim-za-teba-ostredok-2018/
https://www.zriedkavechoroby.sk/zaujalo-nas/vystupme-na-vrchol-hory-za-pacientov-s-plucnou-hyper-
tenziou/
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Podpora bežcov

Počas kampane nás podporili bežci v  dvoch bežeckých súťažiach:
 

8. apríl: ČSOB maratón  
15. apríl: Národný beh Devín - Bratislava

OZ Zriedkavé choroby v rámci ČSOB maratónu iniciovalo beh pre ľudí so zriedkavou 
chorobou D-one s odkazom So zriedkavou chorobou nie ste sami. Toto krédo prišlo 
podporiť 24 účastníkov, z ktorých 8 bežalo štafetový polmaratón o dĺžke 21,098 kilo-
metra. Ostatní účastníci sa pridali k ambasádorke bratislavského maratónu Daniele 
Hantuchovej, ktorá spolu s nimi absolvovala posledný symbolický kilometer do cieľa. 
Za ZPPH sa zúčastnil tohto behu Michal Gaplovský. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH, Adam Kubovčík a Filip Petrák Michal Gaplovský 

s Danielou Hantuchovou

Národný beh Devín-Bratislava ČSOB maratón

Akcia pokračovala v nedeľu dopoludnia výsadbou stromu v centre Banskej Bystrice  pod názvom „Zasaď si 
pľúca“. Za podpory spoločnosti ZAaRES sme na Triede SNP  vysadili  zriedkavo sa vyskytujúci strom Cercis, tzv. 
Judášovec, ktorý   bude symbolizovať naše zriedkavé ochorenie.  Je to už tretia výsadba za posledné dva roky 
a budeme v nej pokračovať aj v budúcnosti. Strom je symbolom zdravia, čistého vzduchu, ale predovšetkým 
pľúc, ktoré sú nevyhnutné pre každý živý organizmus na zemi, a zvlášť pre pacientov s pľúcnou hypertenziou. 
Mediálne nás prišlo podporiť rádio Regina. 5. a 6. júna boli odvysielané dve reportáže.

Generálnymi partnermi podujatia boli Actelion Pharmaceuticals, Bayer HealthCare a MSD. Ďalší partneri 
GSK, Cewe Fotolab a ZAaRES.
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Edukačno-rekondičný pobyt v Kúpeľoch Sliač

Edukačno-rekondičný pobyt pre pacientov s PH sme 
tohto roku zaradili v programe na začiatok augusta. 
Termín bol vybratý na žiadosť členov práve v čase 
letných dovoleniek. Počasie nám prialo a ako každý 
rok Hotel Palace v Kúpeľoch Sliač ožil vďaka našej 
výbornej nálade. Program bol zameraný na vzde-
lávanie, ktoré sa uskutočňovalo v dopoludňajších 
hodinách a odpoludnie bolo venované cvičeniam. 

Robert Urgela Hore: Ing. Petra Balážová 
Dole: MUDr. Katarína Smolková

Snažili sme sa zostaviť program tak, aby bol pre pa-
cientov primerane náročný, ale aj zaujímavý.  Pacien-
ti mali možnosť využiť aj rôzne kúpeľné procedúry.  
Počas dňa niektorí účastníci využili voľný vstup na kú-
palisko a po večeroch sme si užili príjemné vychádz-
ky v kúpeľnom parku.  Pôvodne bolo prihlásených 30 
účastníkov, ale ako to už býva, pri chorobe sa ťažko 
plánuje, preto nás nakoniec bolo 23 ubytovaných  
a jeden účastník denne dochádzal.

Snažili sme sa vytvoriť zaujímavý a pestrý program. 
Do etikoterapie nás uviedla Mgr. Beata Hlohovská, 
OZ Vzájomnosť a zakladateľka Univerzity vedo-
mého života. Ing. Petra Balážová, členka Asociácie  
na ochranu práv pacientov Slovenska, nás informo-
vala o projekte EUPATI a jeho národnej platforme,  
o činnosti AOPP a možnostiach podpory pre pa-
cientov a pacientske združenia v rámci spolupráce. 
Zdôraznila výchovu vedomého a vzdelaného pacien-
ta. Mimoriadne zaujímavá a poučná bola prednáška 
na tému Magnézium a jeho vplyv na ľudský or-
ganizmus v podaní MUDr. Kataríny Smolkovej. 
Odpoludňajšie hodiny boli venované tréningu, ktorý  
odborne viedol Robert Urgela využitím terapeutic-
kého programu tradičných ozdravovacích praktík. 
Cvičenia boli zamerané na dýchanie (pránajáma), 
posilňovanie dráh meridiánov, rozcvičovanie kĺbov, 
doplnené akusticko-rezonančnou relaxáciou a yogou 
nidra.
Radosť a pocit sebadôvery sme u účastníkov 
prehĺbili v rámci tvorivých dielní. Po vlaňajšom 
veľmi úspešnom maľovaní motívov na tašky  sme  aj 
v tomto roku pokračovali v maľovaní, no tentokrát 
na tričká. Workshop prebiehal pod vedením ma-
liarky Mgr. Lindy Kováčovej. Motívy boli prekrásne  
a v konečnom dôsledku  bol každý oprávnene hrdý 
na svoju prácu. Tvorivá dielňa je úžasným motivu-
júcim prvkom k rozvíjaniu sebavedomia. Pravidelné 
stretávanie sa významne prospieva zvlášť pacien-
tom, preto sa už tešíme na ďalšie stretnutie.
Autor: Iveta Makovníková          Foto: archív ZPPH
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Výzva pre lekárov prvého kontaktu 

V dňoch 11.-13. októbra sa konala Výročná kon-
ferencia Slovenskej spoločnosti všeobecných prak-
tických lekárov v Grand Hoteli Bellevue v Hornom 
Smokovci. Vďaka ochote prezidenta SSVPL MUDr. 
Makaru sme získali priestor na hodinový blok  
o PAH. Na konferenciu boli delegovaní: MUDr. Milan 
Luknár, Iveta Makovníková a Katarína Hrbáčiková.

Hore:  MVDr. Andrea Kohlová a Mgr. Iveta Makovníková
Dole: MUDr. Milan Luknár,  MUDr. Rastislav Zanovit a MUDr. Marta Hájková

Počas konferencie sme mali postavený informačný 
stánok s tlačovými materiálmi, ktoré boli k dispozícii 
pre účastníkov. Makovníková a Hrbáčiková ochot-
ne podávali informácie záujemcom, pozývali ich  
na prezentácie o PAH, vysvetľovali dôležitosť včasnej 
diagnostiky. Informovanosť bola doplnená aj obra-
zovými prezentáciami o základných aspektoch PAH  
a činnosti združenia.

Náš blok „Od dýchavice k pľúcnej hypertenzii“  bol za-
radený do programu v najlepšom čase, v piatok hneď 
popoludní. MUDr. Milan Luknár z Centra pre PAH   
v Bratislave vystúpil s tridsaťminútovou odbornou 
prezentáciou, ktorej predchádzal film s výpoveďami 
pacientov o problémoch s PAH, jej prejavmi a zme-
nou života po ochorení. Iveta Makovníková pub-

liku priblížila problémy vlastného diagnostikova-
nia ochorenia a informovala o aktivitách združenia  
na šírenie povedomia o PAH. V závere bloku bol pre-
mietnutý krátky videospot Zebra. Cieľom prezen-
tácií bolo vyzvať lekárov prvého kontaktu k pomoci  
pri včasnej a správnej diagnostike. Bloku predsedala 
MUDr. Marta Hájková, primárka KPF UNB – Ružinov. 
Pri vstupe do sály boli účastníkom rozdané reprinty  
z časopisu Causa subita 3/2018  s výstižným  článkom 
MUDr. M. Luknára „Ako spoznať pacienta s podo-
zrením na PAH“. O prednášky bol záujem, sála bola 
takmer zaplnená, ohlas veľmi dobrý. Veríme, že 
výzva oslovila účastníkov, ale aj naďalej budeme 
apelovať práve na túto skupinu lekárov. Aktivitu 
podporila spoločnosť Actelion vydaním reprintov  
pre zúčastnených lekárov.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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významné udalosti
Zahraničné a partnerské činnosti v roku 2018.

Annual Pulmonary Hypertension European Conference (APHEC) 

Tohto roku sa Výročná konferencia PHA Europe 
uskutočnila v Berlíne. 
Čakalo nás síce chladnejšie počasie, ale veľmi príjem-
né prostredie hotela Akademie Berlin – Schmὅckwitz 
umiestneného v krásnej prírode pri jazere. Túto 
príležitosť sme samozrejme využili v rámci voľného 
času na dvojhodinový výlet loďou. 
Prvý deň  bol venovaný členským organizáciám, ktoré 
informovali o svojich úspechoch a problémoch v jed-
notlivých krajinách za predchádzajúci rok. Hľadali 
sa možnosti riešenia a vzájomná pomoc. Hall  Skåra 
informoval o začlenení krajín Európy do PHA Euro-
pe, pomoci a spolupráci. O dosiahnutých úspechoch  
na európskej úrovni  referoval Juan Fuertes  a zároveň 
vyhodnotil kampaň k Svetovému dňu PH. Prioritou 
je dosiahnuť rovnakú úroveň v liečbe pacientov s PH  
vo všetkých krajinách Európy. K tomu sú vedené 
prezentácie na ERN – Lung, kongrese ERS, ESOT a i. 
Ako vždy, výročná konferencia má za cieľ poskytnúť 
členským združeniam vzdelávacie príležitosti.
V rámci tréningovej časti boli pripravené  štyri work-
shopy o rôznych aspektoch, ktoré sme považovali 
za nevyhnutné pre posilnenie združovania pacien-
tov: tréning pacientov, rozšírenie členskej základ-
ne, cezhraničná spolupráca a fundraising. Work-
shopy moderovali členovia PHA Europe, pričom 
rôzne členské združenia zdieľali svoje skúsenosti 
v príslušných oblastiach. Workshopy priniesli veľa 
živých diskusií. 
Odborným prednáškam o najnovšom vývoji v PH sa 
venovali hostia. Dr. Henning Gall (Uniklinik Giessen, 
Nemecko), ktorý hovoril o biomarkeroch pre diag-
nózu PH a možnosti ľahšieho diagnostikovania.  Prof. 
Dr. Marion Delcroix (University Hospitals Leuven, 
Belgicko) sa venovala CTEPH webinárom. 
Na výročnej konferencii chceme vždy počuť najnovšie 
správy od našich priemyselných partnerov a tento 
rok sme mali možnosť stretnúť sa so zástupcami 
spoločnosti Arena, Actelion, Bayer, MSD. 

Informovali nás o 
  - klinickej štúdii prostacyklínu Ralinepag,
  - projekte PHuman,
  - rozšírení klinickej štúdii Macitentanu a Selexipagu  
     pre deti a CTEPH,
  - zmene klinickej štúdie na dodržiavanie guidelinov,
  - príprave videí, ktoré budú dostupné v rôznych ja- 
     zykoch – výpovede pacientov, lekára, psychotera- 
     peutky.

Hovorilo sa tiež o význame vzdelávacieho programu 
EUPATI a PHAWARE. 

(Výročná konferencia PHA Europe v roku 2018)

www.phaeurope.org



Na záver stretnutia sa uskutočnil galavečer s vyhodnotením víťazov v kampani k Svetovému dňu PH. Stalo 
sa ním Srbsko, ktoré v kampani Thunderclap získalo 1,5 mil. účastníkov a Slovinsko, ktoré vyhralo tiež súťaž  
o najkrajšiu fotografiu. Najaktívnejšou krajinou s 9 aktivitami bolo Macedónsko. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Zvýšenie informovanosti o darcovstve orgánov

Projekt EUDONORGAN
Dňa 14. septembra 2018 sa vo Varšave uskutočnilo prvé podujatie EUDONORGAN, ktoré nadväzuje na minuloročný 
školiaci program EUDONORGAN z Barcelony. Podujatia sa zúčastnila Jana Guráňová, ktorá absolvovala aj školiaci 
program. 
Samotnému podujatiu predchádzala tlačová konferencia s poľskými zástupcami vlády, lekárskej obce a pacientmi 
za účasti poľských médií. Celé podujatie malo dve hlavné témy: darcovstvo orgánov a tkanív v praxi a úloha vplyvu 
médií na darcovstvo orgánov a tkanív. Súčasťou programu boli aj výpovede pacientov po transplantácii obličky  
a srdca a jedného darcu obličky.
Podujatia sa zúčastnil aj zástupca slovenských lekárov, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., hlavný transplantačný 
koordinátor Slovenska, ktorý mal krátku prezentáciu o mediálnych kampaniach o darcovstve orgánov na Sloven-
sku, predovšetkým o kampani „Sedem životov“. So svojimi prezentáciami vystúpili aj zástupcovia Lotyšska, Litvy 
a Poľska.

Transplantologický kongres
Slovenská transplantologická spoločnosť organizova-
la 2. kongres v dňoch 18.-20. októbra 2018 v Hoteli 
Carlton v Bratislave, ktorý nadväzoval na prvý kon-
gres uskutočnený pred dvomi rokmi v Košiciach. Pro-
gram kongresu počas celých troch dní bol zaujímavý 
a zahŕňal široké spektrum tém a problémov, ktoré sa 
týkajú darcovstva a transplantácie orgánov a tkanív. 
Kongresu sa zúčastnila naša členka Jana Guráňová, 
ktorá ako školiteľ programu EUDONORGAN obo-
hatila svoje doterajšie poznatky o množstvo no-
vých užitočných informácií. Sama je pacientkou  
po transplantácii pľúc a neustále sa snaží angažovať 
a zlepšovať povedomie v problematike darcovstva  
a transplantácií orgánov.

„Som rada, že som sa mohla zúčastniť transplan-
tologického kongresu, z ktorého si odnášam nové 
poznatky, nové kontakty a opäť som mohla stretnúť 
mojich skvelých lekárov mimo priestorov nemocnice. 
Ďakujem za povzbudivé slová od všetkých, ktoré ma 
motivujú, aby som aj naďalej robila to, čo robím,“ 
priznala Janka.
Autor: Jana Guráňová
Foto: Marta Jezierska (Pol.),
webstránka zenyvmeste.sk

18.10.2018
https://www.zenyvmeste.sk/pacientka-po-transplantacii--ch-
ceme-mat-po-smrti-pekny-hrob--ale-nerozmyslame--ze-by-
sme-darovali-zivot?fbclid=IwAR0ouBs2fU9tPWzijZew0c9yL48F
jPAvVH_S9UsGu-ftiEDG067FvyrTNps
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Spolupráca s inými občianskymi združeniami
Kniha poviedok  „Ži vo mne“
V utorok 9. októbra sa uskutočnil krst zbierky po-
viedok „Ži vo mne“ v bratislavskom kníhkupectve 
Martinus. 
Iniciátorom tejto aktivity bolo OZ Dar života, ktoré 
združuje pacientov po transplantácii srdca. Knihu 
zostavil jeden z autorov, Silvester Lavrík. Ambasá-
dorkou knihy sa stala herečka Slovenského národ-
ného divadla Táňa Pauhofová. Táto výnimočná kni-
ha obsahuje 15 poviedok, ktoré vznikli na základe 
skutočných príbehov pacientov, ktorí sú po trans-
plantácii srdca, obličiek, pečene či pľúc. 

Knižke predchádzala literárna súťaž pacientov  
po transplantácii „Môj príbeh“, ktorej sa zúčastnila 
naša členka Jana Guráňová. Jej príbeh sa stal predlo-
hou ku poviedke spisovateľky Dany Podrackej.

Viac informácii na http://www.darzivota.sk/krst-kni-
hy-zi-vo-mne/

Cieľom projektu je šírenie povedomia a pozitívnej 
mienky v oblasti transplantačnej problematiky a dar-
covstva orgánov na Slovensku. 

„Verím, že kniha čitateľom nenásilne priblíži život 
pacienta, ktorý čaká na orgán od darcu,“ vyslovuje 
želanie Janka, aktérka v jednej z poviedok. 

„Spolupráca so spisovateľkou bola príjemná. Hneď  
od začiatku som bola nadšená z tohto spojenia – 
naše pacientske príbehy, ale prerozprávané prostred-
níctvom známych spisovateľov,“ ešte dodáva.

Kniha vyšla vo vydavateľstve IKAR a je voľne dostup-
ná v predajniach kníhkupectiev, či na internete  
za symbolickú cenu.

Autor: Jana Guráňová
Foto: Dušan Kittler a spoločnosť CEWE Fotolab

Autorky a autori poviedok: 
Silvia Bystričanová, Andrea Coddington, Ľubo 
Dobrovoda, Oľga Feldeková, Gabriela Futová, 
Daniel Hevier, Peter Karpinský, Silvester Lavrík, 
Petra Nagyová – Džerengová, Daniel Pastirčák, 
Dana Podracká, Ján Púček, Alexandra Salmela, 
Veronika Šikulová a Pišta Vandal
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informatívne
Čo by vás mohlo zaujímať?!

Medzinárodná konferencia PH 2018 v Orlande
Medzinárodná konferencia PH  a vedecké zasadnutia sa konali už po trinásty krát. Konferencia sa tohto 
roku konala v Orlande na Floride v dňoch 28. júna-1. júla. Jedná sa o najväčšiu konferenciu svojho druhu 
a zhromaždila takmer 2000 členov z celého sveta. Boli to pacienti s PH, ich rodiny, opatrovatelia, ale aj 
odborníci v oblasti liečby PH a výskumní pracovníci. Za PHA Europe sa konferencie zúčastnili prezidenti 
združení z Rakúska, Srbska, Nórska, Španielska, Írska, Maďarska, Ukrajiny a Izraelu. 

Konferencia začala 28. júna summitom lídrov pa-
cientskych združení, ktorého sa zúčastnilo štyridsať 
zástupcov z piatich rôznych kontinentov. 

Cieľom programu bol
  - prieskum prípadových štúdií,
 - diskusia o spôsoboch fungovania pacientskych  
   združení v rámci miestnych systémov zdravotnej  
    starostlivosti,
  - posilnenie globálnej a regionálnej siete.

V programe vystúpili aj traja rečníci z PHA Europe: 
Danijela Pešić (Srb.), Hall Skåra (Nór.) a Gerald Fi-
scher (Rak.). Danijela hovorila o pôsobivej práci, 
ktorú v Srbsku vykonali v súvislosti s novými akredi-
tovanými pracoviskami PH. Na túto dôležitú tému 
dostala 30 minút, počas ktorých premietla film 
Život s PH bez terapie. Búrlivé a spontánne aplauzy  
a živá diskusia po prednáške svedčili o výnimočnosti 
prezentácie ako aj práce pacientskeho združenia. 
Gerry predstavil náš White Spot Program a Hall sa 
venoval programu rozvoja kapacít. 
Nielen úspechy, ale aj neúspechy boli témou 
prednášok. Obzvlášť smutné bolo počúvať o prob-
lémoch vo Venezuele, kde náročná politická situácia 
úplne zmenila postavenie pacientov s PH. Summit 
bol skvelý spôsob, ako sa spojiť s ostatnými medzi-
národnými lídrami.

Kľúčovou témou v tomto roku bola mierená liečba  
a koncept liečby do budúcnosti. Je predpoklad, že 
lieky zamerané na špeciálny typ PH a špeciálny typ 
pacienta budú efektívnejšie ako všestranný typ lie-
kov.  

Viacero prednášok bolo zameraných aj na pacien-
tov, opatrovateľov alebo rodinných príslušníkov. 
Nešlo o až tak náročné vedecké prednášky, ktoré 
sa zameriavali na diagnostiku, ale aj o témy ako žiť  
a milovať život ako chronický pacient, ako fungovať 
s PH, ako pracovať a cestovať s PH. Predmetom boli 
aj diskusie zamerané špecificky na obe pohlavia. 
Cvičenie a PH boli taktiež horúcou témou, pričom 
tejto prednášky sa zúčastnili traja americkí lekári. 
Taktiež bola vyhradená diskusia pre rodičov detí  
s PH. Jedna obzvlášť zaujímavá prezentácia bola ve-
dená oceneným vedcom, ktorý hovoril o význame 
génových mutácií pri diagnóze a liečbe pacientov 
s PH. Vysvetľoval pokroky, ktoré boli dosiahnuté  
v pokusoch na myšiach. 

Tradíciou na tejto PH konferencii je aj tzv. Módna 
prehliadka. Nejde o bežnú prehliadku, nakoľko 
všetky modelky sú pacientkami s PH. Okrem toho 
je táto módna prehliadka zameraná na ľudí, ktorí sú  
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na móle a nie na oblečenie. Stredobodom boli modelky. Počas ich vystúpenia boli sprevádzané konferen-
ciérom, ktorý spomínal ich zdravotnú históriu a iné fakty, ako napríklad ich záujmy a hobby. Jedna modelka-
pacientka, bola tanečnica hula. Druhá bola karatistka s čiernym opaskom. Išlo o pacientky, ktoré sa reprezen-
tujú napriek PH na rôznych súťažiach. Najväčší záujem však vyvolali choré deti a mládežníci s PH, ktorí  
pri svojom výstupe zožali veľké ovácie. Jeden chlapec bol oblečený ako superman, jedno dievčatko ako zebra, 
pričom na chrbte niesla zebra batoh, plný liečiv na PH. 

Časť prednášok bola vyhradená aj pre farmaceutické spoločnosti. Gilead pripravil hodiny varenia zamera-
né na varenie zdravých jedál vhodných pre pacientov s PH. Spoločnosť United Therapeutics pripravila stá-
nok, v ktorom si účastníci mohli cez VR (virtuálna realita) okuliare pozrieť model srdca a pľúc a ich funkciu. 
K dispozícii bola aj stacionárna bicyklová stanica s dvoma bicyklami, kde zdraví účastníci mohli bicyklovať 
45 minút v mene PH pacientov. Podklady ku všetkému od brožúr o výrobkoch až po zmrzliny boli taktiež 
samozrejmosťou.

Pre zástupcov PHA Europe to bol skvelý spôsob, ako 
sa stretnúť s jedným z partnerov, nováčikov vo vývoji 
liekov pre PH, spoločnosťou ARENA. Pracujú na štúdii 
perorálnej liečby. Pozvali všetkých reprezentujúcich 
PHA Europe na obed, aby spoznali každého z nich. 
Budú pokračovať v kontakte so všetkými, pre prípad 
možnej spolupráce počas štúdie liečiv. Spoločnoť 
Actelion predstavila svoju štúdiu zvanú TRACE. Ide  
o štúdiu vo 4. fáze, tzn. fáze pri ktorej je liek už  
na trhu. Ide o produkt Selexipag, ktorý bol schvá-
lený na EÚ trhu po najdlhšie trvajúcej klinickej 
štúdií zvanej GRIPHON v histórií PH. Zaujímavosťou  
pri štúdii TRACE je, že jeden z členov PHA Europe Hall 
Skåra je v riadiacej komisii tejto štúdii. Je to možno 
po prvý krát v histórii, keď pacient zastáva takúto 
pozíciu. Vždy totiž išlo o medicínskeho profesionála. 

Hall odprezentoval poster vysvetľujúci 26-týždennú štúdiu zahŕňajúcu 100 pacientov z 30 miest v USA a EÚ. 
Zatiaľ je v nej však len 29 pacientov a získavanie nových stále pokračuje. Polovici pacientov bude podávaný 
Selexipag a polovici placebo, pričom budú monitorovaní náramkom na ruke, ktorý má za úlohu zberať 
množstvo dát pre analýzu, no pacient ich nebude mať dostupné. Taktiež budú 3x denne vypĺňať dotazník. 
Priebežne budú dáta zasielané. Cieľom štúdie je zistiť, či pacient užívajúci Selexipag, bude viac psychicky 
aktívny a či sa jeho stav bude zlepšovať. Meranie kondície bude vykonávané prostredníctvom 6-minútovej 
chôdze a krvných testov. Klinická štúdia je plánovaná na 2 roky. Selexipag sa v doterajších testoch preukázal 
ako pozitívny na zdravie pacientov.

Pri poslednej večeri konferencie bola špeciálna pocta udelená jednému výnimočnému darcovi. Jeho manželka 
zomrela na PH, pričom zostal sám so svojim bohatstvom. Rozhodol sa teda darovať 2.5 milióna dolárov aso-
ciácii PH v USA. Ide o doposiaľ najväčší jednorazový dar v histórií pre PH. Večer sa skončil rozsvietením 
ikonického Orlandského kolesa Ferris namodro. Nasledujúca konferencia bola ohlásená na rok 2020 v Los 
Angeles v Californii. 

Zo správy Geralda Fischera
Preložil Peter Makovník
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Prednášky z konferencie v Orlande
Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky, z ktorých najviac zaujali nasledovné dve.

Život muža s PH 
Išlo o prednášku dostupnú len pre mužov. 

Zasadnutie bolo vedené tromi mužskými pacientmi. Každý začal rozprávaním svojho príbehu o diagnostiko-
vaní  PH, ako to ovplyvnilo jeho život atď. V mnohých ohľadoch sa to veľmi nelíšilo od rozprávania ostatných 
pacientov. Trvalo to u nich niekoľko rokov, kým dosiahli správnu diagnózu, spočiatku to bol pre nich a ich 
rodiny šok. Avšak, títo pacienti povedali, že sa cítili mimoriadne osamelí, pretože väčšina pacientov sú ženy.  
A byť mužom a hovoriť o svojich pocitoch je pre nich možno o niečo náročnejšie. Cítia sa byť izolovaní. Navyše 
snaha o zachovanie odvážneho a tvrdého mužského obrazu, ktorý sa ešte i dnes šíri o mužoch v rodinách  
a medzi priateľmi spôsobuje ešte výraznejší pocit izolácie a osamelosti. Riešením pre mnohých bolo pripojiť 
sa k združeniu pre pacientov s PH a stretnúť sa s inými mužmi v rovnakej situácii. Tu mohli slobodne hovoriť 
a zdieľať svoje podobné skúsenosti navzájom.

Po úvodných prezentáciách troch pacientov, boli diváci vyzvaní, aby sa podelili o svoje príbehy a obavy. Jed-
nou z hlavných tém sa ukázala pracovná oblasť. Mnohí muži spomenuli obavy, že si nemohli udržať svoju 
prácu po tom, čo im diagnostikovali PH. Niektorí sa vyjadrili, že sa ocitli v  ťažkej finančnej situácii, pretože 
boli hlavnými živiteľmi svojich rodín. Bola to ďalšia záťaž a choroba to ešte znásobila. Potom nastala dlhá 
diskusia o tom, ako hovoriť s kolegami o tejto chorobe a čo povedať počas pracovného pohovoru. Väčšina 
zúčastnených sa vyjadrila, že otvorený dialóg by bol najlepší. Malo by sa hovoriť o obmedzení fyzickej aktivity 
a príležitostných únavách. Mala by sa zdôrazniť skutočnosť, že mentálna kapacita nie je nijako ovplyvnená  
a že kancelársky typ práce nie je problémom pre väčšinu pacientov s PH.

Veľká časť diskusie bola vynaložená na debatu o sexuálnych otázkach. Diskusie boli otvorené a mnohí muži 
sa vyjadrili, ako ich sexuálny život alebo libido negatívne ovplyvnila PH. Padlo mnoho rád. Jednou z nich 
bolo, aby sa pripojili k rehabilitačnému programu. Týmto spôsobom sa dá zistiť bezpečná úroveň aktivity  
a zmierniť tak niektoré úzkosti spôsobené nedostatkom sexuálnej aktivity. Iní vyjadrili dôležitosť otvorených 
rozhovorov s partnerom a potenciálne s ohľadom na partnera aj to, aby zohral aktívnejšiu úlohu počas sexuál- 
nych aktivít. Hlavnou myšlienkou bolo nebáť sa hovoriť o ťažkých otázkach ako sú problémy súvisiace  
so sexom, hovoriť s ostatnými mužskými pacientmi, lekármi a predovšetkým povzbudiť ich.

Delegáti PHA Europe Orlandské koleso Ferris
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Druhá prednáška bola s názvom:

Poďme sa hýbať: fyzická aktivita a cvičenie bezpečne s PH
Túto prednášku viedli traja lekári. Spomínali na čas, pár rokov do minulosti, kedy bežne lekári odrádzali 
pacientov s PH od fyzickej aktivity. V súčasnosti však veda preukázala, že fyzická aktivita môže byť veľmi 
prospešná aj pre pacientov s PH. Bolo však zdôraznené, že pacient by nikdy nemal začať s akoukoľvek aktivi-
tou bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Lekári podporili rehabilitačný program pre všetkých pacientov s PH. Je to skvelý spôsob, ako sa dozvedieť  
o osobných obmedzeniach fyzickej aktivity a cítiť sa bezpečne pri vykonávaní rôznych aktivít. 

Jeden lekár zdôraznil, že pacienti sú zväčša dlhšie obdobie pred diagnostikou ochorenia bez fyzickej aktivity, 
čo má dôsledky na telo. To samozrejme platí aj pre zdravých ľudí. Je prirodzené, že keď začnete znova cvičiť, 
treba začať na veľmi nízkej úrovni. To platí najmä pre pacienta s PH. Pred začatím s akýmikoľvek cvičeniami, 
najprv kontaktujte svojho lekára alebo navštívte certifikované rehabilitačné centrum.

Veľká časť prednášky sa venovala otázkam a pripomienkam divákov. Mnohí ľudia sa pýtali, aký by bol 
vhodný stupeň cvičenia pre pacienta s PH. Odpoveďou je samozrejme, že to nie je vo všeobecnosti možné 
jednoznačne povedať. Každý pacient je iný. Pri začínaní s cvičeniami je potrebné byť obozretný a sledovať 
reakciu svojho tela. Ak sa počas cvičenia objavia akékoľvek nepríjemné pocity, odporúča sa ihneď prestať  
a následne vhodne upraviť úroveň cvičenia. Ak pacient v daný deň pocítil únavu, odporúča sa, aby sa v ten 
deň už cvičeniu vyhýbal.

Veľa účastníkov sa zaujímalo o to, aké cvičenie by bolo pre pacienta vhodné. Viacerí spomenuli z vlastných 
skúseností, že im prospievalo čokoľvek od tancovania až po tai-chi. Doktori odporúčali vykonávať činnosti, 
pri ktorých nehrozí príliš prudké zaťaženie srdca. Pacient by mal byť opatrný a dávať si pozor, aby úroveň 
okysličenia neklesla príliš nízko. (Z mojej rehabilitačnej skúsenosti v Heidelbergu v Nemecku odporúčame 
použiť kyslíkový prístroj, ak saturácia kyslíka klesne pod 90% počas cvičenia – Hall Skåra).

Tiež sa diskutovalo o téme cvičení so závažiami. Lekári zdôrazňovali, že neodporúčajú cvičenie s ťažšími 
závažiami. Toto platí najmä pre cvičenie nôh, ako najsilnejšej svalovej skupiny tela. Odporúčajú cviky na nohy 
vykonávať jednotlivo, aby sa minimalizovala záťaž na telo. Taktiež poznamenali, že si pacient má dávať pozor 
na správne dýchanie počas cvičenia. Všeobecne sa odporúča nádych počas uvoľňovacej fázy a výdych počas 
námahovej.  

Správu napísal Hall Skåra
Preklad Peter Makovník

Viac o tejto téme nájdete na
https://phassociation.org/wp-content/uploads/2018/06/Lets-get-moving_exercising-safely.pdf. 
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Som obyčajný 23-ročný chalan, až na jeden malý 
háčik. Mám problém so srdcom a pľúcami. Žijem 
takmer plnohodnotný život s niekoľkými obmedze-
niami, ktoré so mnou putujú počas celého môjho 
života.

Narodil som sa v apríli 1995 vo Zvolene. Už počas 
tehotenstva moji rodičia vedeli, že mám zdravotné 
komplikácie. Narodil som sa s dvomi vážnymi srd-
covými chybami, ktoré následne ovplyvnili celý môj 
nadchádzajúci život a život mojej rodiny a okolia.
Prvá, ktorú doktori odhalili, bola aorto-pulmonálne 
okno. S touto srdcovou chybou som išiel v roku 1997 
na operáciu a mali mi to opraviť. Na začiatku ope-
rácie operačný tím zistil, že mám ešte jednu chybu 
na srdci a bola to fallotova tetralógia (pozn. defekt 
komorového septa, dextropozícia aorty, stenóza 
pľúcnice a hypertrofia pravej komory). Od začiatku 
bol problém, že som mal modrať a celkovo som me-
nej vládal. Až otvorením hrudného koša zistili dôvod, 
prečo v skutočnosti nie som až taký modrý. Mal som 
odklad a tím doktorov sa radil ako vyriešiť môj prob-
lém.

Tieto dve diagnózy vyvolávajú dokopy súbor chýb, 
ktoré limitujú človeka v oblasti fyzickej zdatnosti a je 
potrebné si uvedomiť, čo tieto choroby vyvolávajú  
a následne aj prispôsobiť život stavu človeka. 
Spočiatku som veľmi nerozumel, nechcel som 
rozumieť, aké závažné dôsledky bude mať moje 
správanie a tlak na tieto dve choroby. Doktori sú jed-
na strana mince, človek samotný s jeho prístupom je 
druhá strana.

Od mala som sa ako chalan chcel vyrovnať deckám 
z ulice, a preto som s nimi hrával akýkoľvek šport, 
ktorý sme mohli hrať. Nesedel som doma, lebo som 
si neuvedomoval, čo si môžem urobiť. V niektorých 
prípadoch som to dohnal do takého stavu, keď som 
ani na druhý deň nebol schopný ísť von. Ostal som 
jednoducho doma a hral som sa v izbe, avšak moje 
srdce a pľúca potrebujú oveľa dlhší čas na zotavenie 
sa z rôznych fyzických aktivít. S obyčajnou chrípkou, 

pre č lenov
Život s pľúcnou hypertenziou. Táto rubrika patrí všetkým pacientom a ich 
rodinným príslušníkom, ktorí každý deň bojujú s pľúcnou hypertenziou. 

ktorú zdravý človek prekoná za cca 4 dni,  sa  trápim aj 
2 týždne. Telo je funkčné do tej miery, kým spoľahlivo 
funguje srdce. Ako sval, ktorý stále pumpuje, 
uskutočňuje krvný obeh, a tým fungovanie orgánov  
v tele. Treba si uvedomiť, že čím má srdce viac ob-
dobí, kde je potrebná veľká fyzická aktivita, a tieto 
obdobia nasledujú v krátkych intervaloch, tak môže 
prísť  (ako v mojom prípade) k vážnemu poškodeniu, 
ktoré môže byť nezvratné. Ja robím fyzické aktivity, 
ale pri každej mám aj primeraný interval oddychu 
alebo vykonávam aktivitu v dlhšom časovom období 
pri menšej záťaži, s prestávkami. Princíp je jedno-
duchý. Prešvihneš to a dostaneš stopku.

Časom som si uvedomil, že všetky zdravotné prob-
lémy, ktoré mám v srdci a v hrudnom koši majú  
za následok zmeny v tele. Je tu niekoľko viditeľných 
znakov ako modranie pier a končekov prstov, 
obmedzená fyzická zdatnosť a potrebné dlhšie pre-
stávky počas aktivít, či obyčajnej chôdzi. Následky, 
ktoré však už človek voľným okom nevidí, sú oveľa 
horšie. Vysoký krvný tlak v srdci a pľúcach, teda 
pľúcnu hypertenziu. Orgány hrudného koša (hlavne 
pľúca) sú namáhané a v mojom prípade sa orgány 
bránili nárastom svalovej hmoty. Preto mám aj vy-
puklý hrudník a problémy s dýchaním. Ďalej boli tie 
problémy riešené chirurgickým spôsobom a mám 
plastiku pravej komory. 

Žijem so zdravotnými problémami už 23 rokov.  
Na začiatku tohto procesu bola najviac ovplyvnená 
moja rodina. Otec odišiel, keď som mal 9. Mama sa 
o mňa a o staršiu sestru starala ako mohla. Myslím 
si, že tak ako ja som trpel v nemocnici, tak isto trpela 
moja sestra po psychickej stránke. Bola celé detstvo 
v úzadí kvôli mojej chorobe, za ktorú som nemohol. 
Uvedomoval som si pár vecí: doktori, mama, sestru 
som niekedy nevidel aj mesiac, sterilné nemocničné 
prostredie a podobne. Moja mama so mnou chodie-
vala do nemocnice a bývala pri mne v ťažkých 
chvíľach. Po dvoch operáciách v rokoch 1997 a 1999 
som ostal stabilizovaný a odvtedy som s menšími, či 
väčšími problémami úspešne prešiel pubertou. Sem-



tam som býval chorý a vtedy ma buď starý otec, ujo či teta viezli k doktorovi. V dome sme bývali dve ro-
diny, takže som takmer vždy mal aspoň nejakú spoločnosť a takto som mal uľahčený spôsob prekonávania 
prekážok a strastí. Mama si neskôr našla priateľa a on v podstate posledných 10 rokov chodieval do nemoc-
nice, vozieval ma po vyšetreniach a podporoval nás. Celá najbližšia rodina bola zapojená do toho, aby nám 
aspoň kúsok pomohla a spríjemnila chvíle. Nepoznám nikoho z môjho okolia, kto nebol zasiahnutý.

Osobne si na záver dovolím pridať môj názor. Zdravý človek je zvyknutý na schopnosť prispôsobiť sa 
čomukoľvek a kedykoľvek. U neho nastáva problém, keď zistí, že zrazu nemôže a nedokáže sa adaptovať  
na nové požiadavky alebo sa neadaptuje tak rýchlo ako bol zvyknutý. Výhoda človeka, ktorý prechádza celým 
životom so zdravotnými problémami je tá, že  je zvyknutý na proces prispôsobovania sa okolitým podmien-
kam a vie približne odhadnúť aký časový úsek potrebuje.

Lukáš (vpravo) s kamarátmi

Moja výhoda nespočíva v rýchlosti či širokých lakťoch, ale v tom, že ako človek s určitými, nazvime to nevýho-
dami, sa prispôsobujem a mením najskôr premýšľaním a rozmýšľaním ako to spraviť za čas, ktorý to dokážem 
a nevynaložiť extrémne veľa energie, ktorá bude mať nízky efekt.

Osobne som ako dieťa rekreačne hrával a aj teraz si rád zahrám: volejbal, bedminton a v zime hokej. Jazdím 
na kolieskových korčuliach a bicykli. S deťmi si však rád zahrám aj  futbal, tenis či iné športové hry. Aj človek 
so  zdravotnými problémami sa má hýbať a byť aktívny v rámci svojich možností. Myslím na to, že mám 
obmedzenia, ale dokážem sa nezávisle presúvať po nohách, rukami sa sám najem a nepotrebujem opateru. 
To je to najdôležitejšie čo mám. Samostatnosť v bazálnych potrebách.
Autor: Lukáš G.
Foto: archív Lukáš G.

Tento rok Na stužkovej

Praktický sprievodca (nielen) pre pacientov a PH 
V minulom roku v rámci spolupráce s českým združením SPPH 
sme urobili výmenný obchod. Za brožúrky Psychická podpora 
pacienta s PH sme dostali súhlas na preklad brožúr Praktický 
sprievodca (nielen) pre pacientov s pľúcnou hypertenziou  
s originálnou grafikou pani doktorky Herčíkovej.  Preklad a tlač 
zabezpečila spoločnosť MSD.
Autor: Iveta Makovníková
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pripravujeme
Čo nás čaká v roku 2019?

Stručný prehľad pripravovaných podujatí v roku 2019

Február – kampaň  k Dňu zriedkavých chorôb

Apríl – spustenie kampane k Svetovému dňu PH

Máj – výstup na Zelené pleso „Vystúpim za Teba“
        – výsadba stromčekov „Zasaď si pľúca“
        – rehabilitačný pobyt

August – edukačno-rekondičný pobyt

September – účasť na Výročnej konferencii PHA Europe

Október – účasť na Konferencii SSVPL

November – valné zhromaždenie ZPPH

December – vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok 2019

Podporte aj Vy činnosť ZPPH a prispejete k dobrej veci

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2743882058/0200

IBAN: SK0302000000002743882058

Odkazy na webovej stránke ZPPH –  rôzne informácie  o PH môžete získať aj na webových stránkach Rare-
Connect, Time Matters, PAHuman alebo v elektronickej knižnici. Odkazy na tieto stránky sú umiestnené  
na našej webovej stránke www.phaslovakia.org v sekcii Aktivity - Informačno-edukačné materiály. Stránka 
je prepojená aj s facebookovou stránkou ZPPH https://www.facebook.com/Združenie-pacientov-s-pľúcnou-
hypertenziou-oz-236811429798179/ .
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info

Kontakt 
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. 
Lučenská 31 
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 42189535

mobil: +421 917 702 579
e-mail: phaslovakia@gmail.com
web: www.phaslovakia.org
Facebook: Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.  

Sme príjemcami 2% z daní
Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK0302000000002743882058

Šéfredaktor: Mgr. Iveta Makovníková; Zástupca šéfredaktora: Ing. Jana Guráňová; Redaktori: Ing. Lýdia Démuthová, Ján Ďuriš a Anna Kráľová; Preklad z angličtiny: Ing. Peter 

Makovník; Grafiká úprava: Ing. Jana Guráňová; Tlač: Grafon, Vajanského 13, 031 01 Liptovský Mikuláš; Náklad: 150 ks; Vydané: december 2018.

Centrá pre pľúcnu artériovú hypertenziu
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s 
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
tel.: +421 2/593 20 263
e-mail: transpl@nusch.sk

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s
Klinika kardiológie - Ondavská č. 8, 04011 Košice
tel.: +421 55/789 14 82, +421 55/789 14 80

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48/433 36 51
e-mail: kmec.pavel@suscch.eu

ZDRUŽENIE PACIENTOV S PĽÚCNOU HYPERTENZIOU, o. z.
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH) vzniklo 5. marca 2010. Táto organizácia dobrovoľne 
združuje pacientov s pľúcnou hypertenziou, ich rodinných príslušníkov, zdravotníkov a ostatných občanov, 
ktorých spoločným záujmom je problematika pľúcnej hypertenzie. Cieľom združenia je vytvárať priestor  
pre vzájomné stretnutia pacientov s pľúcnou hypertenziou spolu s ich rodinnými príslušníkmi, priateľmi, lekármi.  
Organizujeme odborné semináre o problematike pľúcnej hypertenzie pre pacientov a zdravotníkov, popularizujeme 
problematiku pľúcnej hypertenzie pre širokú verejnosť, snažíme sa o úzku spoluprácu s praktickými a odbornými 
lekármi, ktorí majú medzi svojou klientelou aj pacientov s ochorením na pľúcnu hypertenziu. Spoločne pracujeme 
na zlepšení podmienok liečby pacientov a podporujeme výskum pri hľadaní nových liečiv. Pre pacientov sprostred-
kovávame poradenskú službu v oblasti sociálnej a právnej. Spolupracujeme s obdobnými organizáciami v zahraničí 
aj na Slovensku. Sme členom PHA Europe (European Pulmonary Hypertension Association), ktorá zastrešuje európske 
pacientske  združenia, členom Eurordis, Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb a Asociácie na ochranu práv pa-
cientov.

PĽÚCNA ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA (PAH)
Pľúcna artériová hypertenzia predstavuje jednu z foriem zvýšeného krvného tlaku v pľúcnych tepnách. Je to hendikepu-
júce, oslabujúce a zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie. Laici a často aj odborníci si ju zamieňajú s artériovou hypertenziou 
(„vysoký tlak“), od ktorej sa však zásadne líši. Podstatou pľúcnej artériovej hypertenzie sú viaceré chorobné procesy 
- zmrštenie drobných pľúcnych tepien (artérií) a zmnoženie buniek v ich stenách, ktoré hrubnú. To zároveň spôsobuje 
vysoký tlak vo vnútri ciev a preťaženie pravej  srdcovej komory, ktorá časom túto námahu nezvláda a zlyhá. Navonok 
sa to prejaví ako dýchavičnosť pri fyzickej námahe, odpadávanie, opuchy nôh či hromadenie vody v tele. Pľúcna hy-
pertenzia vážne ovplyvňuje schopnosť človeka vykonávať väčšinu bežných činností každodenného života. Môže byť 
spôsobená niektorým z pľúcnych alebo srdcových ochorení alebo sa môže vyskytnúť bez akejkoľvek známej príčiny.  
V niektorých prípadoch je dedičná, v iných nie. Prejavuje sa v niekoľkých odlišných formách, medzi ktoré patria aj zried-
kavé ochorenia. Nerobí žiadne rozdiely, objavuje sa bez ohľadu na vek, rasovú alebo etnickú príslušnosť,  bez ohľadu 
na fyzickú zdatnosť a kondíciu. Môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek a stále sa odhaľuje v pomerne pokročilom 
štádiu. Včasná diagnostika je nesmierne dôležitá pre úspešnú liečbu.

Tlač PHmagazínu Fialka podporili: 


