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editoriál
Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH.

Milí priatelia,
práve ste dostali do rúk naše nové číslo PH magazínu Fialka. Čaká na Vás 32 stránok,
na ktorých sa dočítate, aké výsledky sme dosiahli za posledný rok. Snažili sme sa Vám priblížiť
našu činnosť nielen na národnej úrovni, ale nahliadnuť aj do európskej a priblížiť Vám spoluprácu aj s inými občianskymi združeniami.
Začiatkom roka 2017 sme spustili novú webovú stránku, kde môžete nájsť množstvo informácií (brožúrky,
filmy, odkazy na ďalšie dôležité webové stránky), výsledky našich aktivít, kontakty. V zviditeľnení pľúcnej
hypertenzie nám pomohla medializácia, ktorá bola výsledkom tlačovej konferencie a aktivít, konaných
pri príležitosti Svetového dňa pľúcnej hypertenzie. V printových a elektronických médiách bolo uverejnených
16 článkov, 5 reportáží v televíziách RTVS a Markíza. Na sociálnych sieťach sme viedli kampane aj k iným
významným udalostiam. Najvýznamnejšou informačnou aktivitou bol výstup na Sinú s doposiaľ rekordnou
účasťou 162 turistov, ktorí vystúpili za pacientov s PH. Pacientskymi príbehmi sme oslovili nielen verejnosť,
ale zamerali sme sa aj na informovanosť v radoch študentov zdravotníckych škôl formou seminárov so živou
knižnicou. Veľkú dôležitosť prikladáme včasnej diagnostike, preto sme oslovili lekárov prvého kontaktu
na Konferencii SSVPL. V spolupráci s inými organizáciami už niekoľko rokov pokračujeme najmä na poli darcovstva orgánov a transplantácií. Zapojili sme sa do projektu EUDONORGAN, vyhláseného Radou Európy
a získali sme z našich radov školiteľku, ktorej cieľom bude vyvíjať aktivity na zlepšenie darcovstva orgánov
a transplantácií na Slovensku, prípadne v susedných krajinách. Nezabudli sme ani na pacientov, pripravili
sme pre nich edukačno-rekondičný pobyt v Kúpeľoch Sliač, umelecké vyžitie na koncertoch vážnej hudby,
vernisáž výstavy obrazov, valné zhromaždenie. Vďaka podpore OZaT a FRO NÚSCH vznikol tréningový program pre pacientov. A to je len časť aktivít, o ďalších sa dočítate na nasledujúcich stránkach.
V tejto činnosti je našou významnou oporou European Pulmonary Hypertension Association (PHA Europe),
v ktorej navzájom úzko spolupracuje 40 pacientskych združení z celej Európy. Odozvou na snahu celého
nášho tímu bolo PHA Europe v týchto dňoch udelené prestížne ocenenie EURORDIS Black Pearls Awards.
Je to záslužné ocenenie, týkajúce sa všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na činnosti v prospech
pacientov s PH, za čo Vám týmto srdečne ďakujem. Osobitné poďakovanie patrí lekárom z OZaT NÚSCH, KPF
UNB v Bratislave – Ružinov, SÚSCCH v Banskej Bystrici a všetkým partnerom, ktorí podporili našu činnosť.
Veríme, že spolupráca s Vašou podporou bude aj v roku 2018 plodná.
Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.
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aktivity
Činnosť ZPPH bola aj v roku 2017 nad rámec plánu práce.

Deň zriedkavých chorôb

29. február 2017
K Dňu zriedkavých chorôb sme na sociálnych
sieťach Facebook, Twitter a Google+ viedli kampaň
na zvýšenie povedomia o zriedkavých chorobách,
ktorú spustil Eurordis. Uverejnili sme pacientske
príbehy a videospoty o PH. Počas kampane bola
natočená reportáž o PAH a jej dôsledkoch s Ivetou
Makovníkovou a kardiológom NÚSCH MUDr. Milanom Luknárom, ktorú odvysielala televízia Markíza
v relácii Reflex.

pane Get breathless for PH na rôznych bežeckých
súťažiach. Pochopili potrebu šírenia informácií
a zviditeľňujú PH prostredníctvom bežeckých súťaží.
Počas tohto roka sa za pacientov s PH zúčastnili 16
bežeckých súťaží. Najvýznamnejším podujatím bol
štafetový beh Od Tatier k Dunaju, ktorý sa konal
19.-20. augusta. V sprievode dvoch áut s označením
ZPPH už štvrtý rok odbehol 12-členný tím našich
fanúšikov za pacientov s PH trasu 345 km z Jasnej
do Bratislavy.

Reportáž v relácii Reflex

Svetový deň PH

5. máj 2017
Svetový deň pľúcnej hypertenzie sme si pripomenuli
viacerými podujatiami v rámci európskej kampane
„Get breathles for PH“. Pokračovali sme vo výstupoch na slovenské vrcholy hôr, tentokrát výstupom
na Sinú (Nízke Tatry). Projekt bol rozdelený do dvoch
etáp. V prvej etape sme sa zamerali na medializáciu
prostredníctvom sociálnych sietí a sprievodných
aktivít – tlačová konferencia, informačná kampaň
v Slovenskej filharmónii za účasti významných
osobností kultúrneho života na Slovensku – Tomáša
Bezdedu a René Štúra. Výstupu na Sinú predchádzal
informačný seminár, kde sa predstavili so svojimi
príbehmi samotní pacienti. Novinkou bola výsadba
sadeníc stromčekov na podporu zdravého ovzdušia.
Celé podujatie bolo medializované v televíznych reláciách Televíkend a Reflex.

Od Tatier k Dunaju

19.-20. august 2017
Už niekoľko rokov nám zachovávajú priazeň športovci,
ktorí reprezentujú naše združenie v tričkách kam4

Edukačno-rekondičný pobyt

3.-8. september 2017
Tohtoročný 6-dňový edukačno-rekondičný pobyt
v Kúpeľoch Sliač bol zameraný na fyzioterapiu, relaxáciu, dychové cvičenia, edukáciu. Vzdelávací program zahŕňal informovanosť o zdravom životnom
štýle a správnej výžive, popoludňajšie hodiny boli
venované rehabilitačným a relaxačným cvičeniam,
joge, vychádzkam do prírody. Počas pobytu mali
pacienti možnosť využiť kúpeľné procedúry. Výborným oživením bol umelecky zameraný workshop
na rozvoj tvorivosti a zvýšenie sebavedomia - maľba
na plátenné tašky.

Výročná konferencia PHA Europe

18.-21. september 2017
Výročnej konferencie PHA Europe v Barcelone
sa zúčastňujeme každoročne. Tohto roku sa konferencie zúčastnilo 67 členov z 37 krajín, za ZPPH
predsedníčka Iveta Makovníková a tlmočník Peter
Makovník. Hlavnými bodmi 4-dňového programu
bolo valné zhromaždenie s predstavením činnosti
za uplynulé volebné obdobie a plánom práce. Nasle-

dovali voľby do rady. Osobitná pozornosť sa venovala fundraisingu. Svoju činnosť predstavili zástupcovia
priemyslu. Odbornú prezentáciu o PAH sme si vypočuli od lekárky z Nemocnice 12. Októbra v Madride Pilar
Escribano. Počas Galavečera sa uskutočnilo vyhodnotenie najlepších aktivít v rámci kampane Get breathless
for PH.

Školenie EUDONORGAN

18.-22. september 2017
V rámci zvyšovania informovanosti o transplantáciách a darcovstve orgánov Rada Európy iniciovala školenie.
V lete 2017 pripravila projekt EUDONORGAN, školenie lekárov, pacientskych advokátov, zástupcov médií
v dvoch fázach – online formou testov a následne sa uskutočnilo 5-dňové školenie v Barcelone. Śkolenie
absolvovala aj Jana Guráňová a získala certifikát Rady Európy.

XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL

12.-14. október 2017
Tohto roku sme sa rozhodli osloviť lekárov prvého kontaktu a zúčastnili sme sa XXXVIII. Výročnej konferencie
SSVPL v Hornom Smokovci. Prostredníctvom informačného stánku s letákmi a brožúrami sme počas dvoch
dní v Grand Hoteli Bellevue informovali účastníkov konferencie o PAH, jej dôsledkoch a dôležitosti včasnej
diagnostiky. Prezentovali sme ochorenie nielen prostredníctvom letákov, brožúr, filmového materiálu, ale aj
rozhovormi s lekármi. Pokiaľ by sme mali záujem o aktívnu odbornú účasť na konferencii v budúcom roku,
prezident SSVPL MUDr. P. Makara nám ponúkol priestor na hodinový blok odborných prednášok o PAH.

Valné zhromaždenie

17.-18. november 2017
V polovici novembra sme sa zišli v Hoteli Junior Piatrová vo Vrútkach za účasti 32 členov združenia. Prvý večer
sme sa zúčastnili vernisáže výstavy obrazov členky združenia Hany Halasovej, pacientky s CTEPH. Ďalší deň
sa uskutočnilo valné zhromaždenie. Celodňový program bol venovaný vyhodnoteniu činnosti ZPPH za roky
2016-2017, plánu práce na rok 2018 a voľbám do Rady ZPPH na roky 2018-2019. Iveta Makovníková informovala o Výročnej konferencii PHA Europe. O školení v programe EUDONORGAN hovorila Jana Guráňová.
V rámci plánu práce na rok 2018 Tomáš Falb predstavil dva návrhy výstupu na vrcholy slovenských hôr. Pavla
Mizerová predstavila nový rehabilitačný program, počas ktorého si účastníci mali možnosť precvičiť jednotlivé cviky.

Pracovná večera s vyhodnotením činnosti ZPPH za rok 2017

1. december 2016
Počas roka sme mali 4 zasadnutia Rady ZPPH, z toho jedno s odborným poradným tímom a 14 pracovných stretnutí. Na záver roka 1. decembra sme v rámci pracovnej večere uskutočnili vyhodnotenie činnosti
pre partnerov, poďakovali za doterajšiu spoluprácu a predstavili sme im plán práce na nasledujúci rok. Predstavili sme projekt v rámci kampane k Svetovému dňu PH 2018.

Pracovná večera s vyhodnotením činnosti ZPPH za rok 2017
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Prezentácie o PAH

Iveta Makovníková bola pozvaná na štyri besedy pre žiakov 3.-4. ročníka ZŠ vo Veľkom Krtíši k téme transplantácií a darcovstva orgánov v dôsledku vážnych zdravotných problémov ako je PAH.
TV Markízou boli natočené a odvysielané reportáže do relácie Reflex o detskej PAH (Maťko Pončák) a transplantácii pľúc pre PAH (Iveta Makovníková, MUDr. Milan Luknár).
https://www.youtube.com/watch?v=1vf1zqSf6LM
http://www.tvnoviny.sk/domace/1874896_ich-stastny-zivot-trval-tri-roky-matko-sa-po-operacii-domov-vratil-aj-nevratil?utm_campaign=share&utm_medium=article&utm_source=markiza.sk
Iveta Makovníková bola pozvaná režisérom K. Vosátkom na natáčanie novej relácie Splnené priania v TV
Markíza, kde prezentovala ochorenie PAH.
V roku 2017 sme uskutočnili dve diskusné fóra o PAH na SZŠ v Lučenci a SZU v Banskej Bystrici s podporou
lekárov z KPF UNB v Bratislave (MUDr. Andrea Šenková) a SÚSCCH v Banskej Bystrici (MUDr. Pavel Kmeč). Tiež
sme boli pozvaní na SZŠ do Lučenca na konzultáciu k SOČ študentov o PAH a vedenie školy žiadalo o ďalšiu
besedu k téme začiatkom roka 2018.

Medializácia

Počas roka 2017 sme viedli štyri informačné kampane. Uverejňovali sme články o PH, pacientske príbehy,
prezentovali sme problematiku PH a význam pacientskeho združenia. Najviac sa medializovalo počas
kampane k Svetovému dňu PH. Uverejnených bolo
celkom 16 článkov, 5 reportáží v TV Markíza a RTVS.

Tréningový program

V spolupráci s Centrom pre PAH a FRO NÚSCH bolo
vytvorené video Telesný tréning pre pacientov s PH,
ktorého cieľom je napomáhať pacientom v liečbe
pravidelným cvičením v domácom prostredí. Video
je dostupné na webovej stránke združenia. Pacienti
ho majú možnosť získať aj na DVD nosičoch.

Článok a videá si môžete pozrieť priamo tu...

https://www.youtube.com/watch?v=e6Y2FHHngF4
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
Adventný organový koncert v Pálfyho paláci

Koncert v Slovenskej filharmónii pri príležitosti Svetového dňa PH
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Ďalšie aktivity
Pripomienkovanie

V zastúpení Ivety Makovníkovej a Romana Kriváneka
sme sa zúčastnili workshopu MZ SR k zmene zákona
363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a podporili sme pripomienky SAZCH ako aj AOPP proti
pripravovaným zmenám v doplatkoch pacientov
a zdravotníckych zariadení.
Podporili sme protest občianskych združení s cystickou fibrózou proti plánovanému presťahovaniu
KPF UNB v Ružinove do výrazne horších podmienok. Podieľali sme sa na zostavení protestného listu
MZ SR a na sociálnej sieti Facebook sme uviedli
platenú reklamu článku k danej problematike.

Informovanosť

V januári 2017 po niekoľkotýždňovej práci Petra Makovníka a Ivety Makovníkovej bola spustená nová
webová stránka. Hlavným dôvodom bola potreba
vylepšiť jej vzhľad, umožniť lepšiu prehľadnosť,
jednoduchšiu administráciu a tiež nutnosť zmeniť
server.

Kultúrne podujatia

Je to už takmer tradíciou nášho združenia, navštevovať
koncerty Slovenskej filharmónie. Niekoľkokrát sme
pri tejto príležitosti informovali návštevníkov o PH
formou stánku s tlačovými materiálmi. Dňa 21. októbra sme sa zúčastnili Koncertu bez bariér, ktorý
každoročne pripravuje Slovenská filharmónia v Bratislave pre hendikepovaných. Koncert vážnej hudby
sme navštívili aj 5. mája pri príležitosti Svetového
dňa PH. Tento rok sme zakončili návštevou Adventného organového koncertu, ktorý sa konal 3. decembra v Pálfyho paláci.

Pomoc pre Maťka

Začiatkom jesene sme sa registrovali ako príjemcovia 2% z daní. Zisk z minulého roku sme využili
na edukačno-rekondičný pobyt pre členov ZPPH
v Kúpeľoch Sliač. Zo získaných 2% z daní sme pomohli 5-ročnému Maťkovi Pončákovi, pacientovi
s PH, ktorý po operačnom zákroku zostal v bdelej
kóme, nákupom zdravotných pomôcok pre skvalitnenie jeho života.

Členstvo v AOPP

V mesiaci október sme sa prihlásili k členstvu
v Asociácii na ochranu práv pacientov. Začiatkom novembra bolo ZPPH prijaté za riadneho člena AOPP.
V dňoch 24.-25. novembra sme sa v zastúpení Romana Kriváneka zúčastnili 1. Konferencie AOPP, ktorá sa
konala pod záštitou MZ SR. Programom konferencie
bola diskusia k zmene zákona 363/2011 Z.z. a vzdelávanie pacientskych advokátov. Roman Krivánek
veľmi úspešne prezentoval činnosť nášho združenia.

Spolupráca s českým združením

Pravidelná výmena skúseností s členmi českého
združenia pokračovala. Vzájomné návštevy na valných zhromaždeniach sľubujú užšiu spoluprácu, výmenu informácií, poradenstva a vzájomnú pomoc.
Dňa 21. októbra sa Iveta Makovníková a PhDr. Pavla Nôtová zúčastnili valného zhromaždenia SPPH
v Prahe. Obe účastníčky prezentovali svoju činnosť
a boli pozvané na ďalšie aktivity združenia v roku
2018 – golfový turnaj pri príležitosti osláv Svetového
dňa PH a rehabilitačný pobyt. Zároveň sme dojednali možnosť využitia prekladu novej brožúry českého
združenia Praktický sprievodca (nielen) pre pacientov s PH výmenou za využitie prekladu našej brožúry
Psychická podpora pacientov s PH (so súhlasom autorov).

Spolupráca na transplantačnom programe

Počas roka sme pokračovali v spolupráci s OZ DAR ŽIVOTA a Slovenskou transplantologickou spoločnosťou
na šírení informácií o darcovstve orgánov. OZ DAR ŽIVOTA vyhlásilo literárnu súťaž „Môj príbeh“ pre pacientov po orgánových transplantáciách, do ktorej sa
za ZPPH zapojila Jana Guráňová. So svojim príbehom
obsadila 4. miesto. Z nášho združenia boli dve členky
prizvané do poroty. Príbehy budú publikované.
Slovenská transplantologická spoločnosť pripravila putovnú výstavu fotografií pacientov
po transplantáciách k Svetovému dňu orgánových
transplantácií. Jana Guráňová sa zapojila do tejto aktivity. Uverejnená bola jej fotografia a zúčastnila sa
aj vernisáže výstavy v OC Eurovea v Bratislave, ktorá
sa uskutočnila 6. júna 2017.
Autor: Iveta Makovníková
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Svetový deň PH

5

AY

World Pulmonary
Hypertension Day

Kampaň Get breathless for pulmonary hypertension si zasluhuje prvé miesto v informovanosti verejnosti
o pľúcnej hypertenzii. Na jednej strane je spojená s oslavami Svetového dňa PH a na druhej strane veľmi
výstižnou a zároveň zábavnou formou priťahuje ľudí k poznaniu pľúcnej hypertenzie.
Svetový deň pľúcnej hypertenzie sme si pripomenuli viacerými aktivitami.

Kampaň na sociálnych sieťach

Už od začiatku apríla sme informovali verejnosť na sociálnych sieťach o blížiacom sa Svetovom dni PH, ktorý
si každoročne pripomíname 5. mája. K tomuto dátumu sa po celom svete konajú rôzne informačné kampane
o PH na pomoc pacientom s týmto ochorením. Ochorenie je zriedkavé a priamo s tým súvisí aj ťažká diagnostika. Pacient sa k liečbe často dostáva neskoro, čo výrazne znižuje kvalitu jeho života a skracuje dobu prežitia.
PH stále zostáva nevyliečiteľným ochorením, ale pokiaľ pacient včas dostane liečbu, jeho kvalita života sa tým
výrazne zlepší.
V rámci projektu Time Matters pacientske združenia v Srbsku, Rakúsku, Portugalsku, Izraeli nahrali s pacientmi videá na témy:
„Ako dlho trvalo, kým mi určili správnu diagnózu?“
„Ako často myslíte na PH?“
„O koľko dlhšie trvá urobiť denné práce, keď máte PH?“
„Čo si myslíte, keď počujete : Čas, aby si ľudia uvedomili, že ste chorý?”
15 videí v slovenskom preklade (preložil Peter Makovník) sme uverejnili na Facebooku.

Tlačová konferencia v kaviarni Cafe del Centro v OC Eurovea

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Zľava: Ľudmila Janigová, Jana Karáčová a Iveta Makovníková
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Tlačová konferencia

2. mája sme pripravili tlačovú konferenciu v kaviarni Cafe del Centro v OC Eurovea. Svojou prítomnosťou
nás podporili aj známe osobnosti kultúrno-spoločenského života – známy spevák Tomáš Bezdeda a herec,
spevák, moderátor a komik René Štúr.
Ústrednou témou tlačovej konferencie bola problematika diagnostiky a liečby PAH a informácií o aktivitách
a rôznorodej činnosti ZPPH. Tlačovú konferenciu otvorila Lele Zemanová (ZEAL), ktorá predstavila novinárom
zástupcov ZPPH, zdravotníckych pracovníkov a pozvaných hostí.
V úvodnej prednáške sa primárka KPF UNB MUDr. Marta Hájková venovala problematike tohto zriedkavého,
ale závažného ochorenia. Stručne vysvetlila čo je PAH, aké sú jej prejavy, upozornila na problematiku ťažkej
diagnostiky, dôležitosť včasného určenia diagnózy a nasadenia správnej špecifickej liečby. V druhej časti svojej prednášky informovala o možnostiach a podmienkach transplantácie pľúc a potransplantačnej starostlivosti v UNB – Ružinov. O dôležitosti prípravy pacientov na transplantáciu po fyzickej stránke hovorila fyzioterapeutka Pavla Mizerová. Predsedníčka ZPPH Iveta Makovníková sa zmienila o svojich skúsenostiach počas
ochorenia od prvých príznakov až po dobu stanovenia presnej diagnózy, podstúpenia transplantačného
zákroku v AKH Viedeň a o potransplantačnom období. Tiež informovala prítomných novinárov o aktivitách
združenia a formách pomoci pacientom s týmto ochorením a ich príbuzným.
Na tlačovej konferencii boli prítomné aj pacientky Ľudmila Janigová a Jana Karáčová, ktoré emotívnym
spôsobom vykreslili svoje skúsenosti s týmto závažným ochorením.
V závere vystúpil aj ambasádor Tomáš Bezdeda, ktorý prišiel podporiť združenie pacientov. Spolu s René
Štúrom vysadili pred OC Eurovea dva kríčky vavrínovca ako symbol zdravých pľúc pre pacientov s PH.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12996/124760#1113

Informačná kampaň v Slovenskej filharmónii

5. mája vo večerných hodinách sme oslovili návštevníkov koncertu Slovenskej filharmónie v Bratislave prostredníctvom informačného stánku. Okrem letákov, brožúr sme pozývali verejnosť zároveň aj na aktívnu účasť
v tejto kampani – výstup na Sinú.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Sadenie vavrínovca pri OC Eurovea - Tomáš Bezdeda a René Štúr
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Výstup na Sinú

Druhú časť projektu sme realizovali v dňoch 26.-28. mája v prostredí Nízkych Tatier turistickým výstupom
na Sinú. Akciu podporilo 172 účastníkov, z toho 14 pacientov. V predvečer výstupu sa v Hoteli Liptov v Jasnej uskutočnil informačný seminár o význame kampane a o ochorení, na ktorom pacienti predstavili svoje
životné príbehy. Seminár sa dotýkal transplantácií a detskej PAH. 27.5. sa uskutočnil samotný výstup na Sinú
(1560 m n.m.) s mottom „Vystúpim za Teba“. Za pacientov v sprievode 4 členov Horskej záchrannej služby
vystúpilo 162 účastníkov. Výstupu sa zúčastnili nielen rodinní príslušníci, lekári, zdravotníci , ale aj verejnosť,
vďaka výzve uverejnenej v relácii Televíkend (RTVS) a ešte tesne pred výstupom sa pridávali k skupine.
Podporiť nás prišli aj zástupcovia českého združenia SPPH, ale aj ďalší účastníci z Českej republiky. V tomto
roku sme boli poctení tiež účasťou zástupcov všetkých našich partnerských spoločností. Na vrchol Sinej sa
vynieslo 21 tabuliek s fotografiami pacientov. Počasie bolo ideálne a krásny výhľad na celé okolie Liptova
a Nízkych Tatier vykompenzoval námahu účastníkov výstupu. Zadýchali sa minimálne tak, ako keď pacient
s PH prejde pár metrov. A o to vlastne aj išlo.
Aj pacienti chceli využiť krásne počasie a v rámci svojich možností si urobili krátke prechádzky v okolí Hotela
Liptov. Niektorí sa previezli lanovkou pod Chopok a niektorí aj vystúpili na jeho vrchol a cestou späť si urobili
pešiu vychádzku.
Vo večerných hodinách sa uskutočnilo neformálne vyhodnotenie podujatia, kde boli účastníkom odovzdané
pamätné listy a niektorí si domov odniesli aj pekné ceny z tomboly.
Ako symbol zdravia, čistého vzduchu, ale predovšetkým pľúc, ktoré sú nevyhnutné pre každý živý organizmus
na zemi, vysadili účastníci stretnutia na záver podujatia v nedeľu 28. mája v areáli hotela Liptov dvadsaťpäť
sadeníc stromčekov (smrekov), z ktorých každý nesie meno pacienta s pľúcnou hypertenziou. Stromčeky sadili samotní pacienti za pomoci svojich príbuzných a známych. Motto „Zasaď si pľúca“ bolo naozaj výstižné,
keďže lesy v Jasnej sú výrazne zničené a v okolí prebiehali devastujúce stavebné práce.
Priebeh celej akcie natočila verejnoprávna televízia RTVS do relácie Televíkend a TV Markíza do relácie Reflex,
ktorá dodatočne natočila aj príbeh 5-ročného Maťka, chlapčeka v bdelej kóme po operácii srdiečka pre PAH.

Medializácia:

www.rtvs.sk/televizia/archiv/11700/128069#936 v min. 15:36
http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/cele-epizody/67138_reflexegoodwill.sk/
filantropia-cr/170-turistov-vystupilo-na-vrch-sina-za-pacientov-s-plucnou-hypertenziou/
Autor: Iveta Makovníková
Foto: Filip Petrák, Adam Kubovčík
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Semináre o PAH
Je to viac ako sedem rokov, čo naše združenie vedie kampaň na zviditeľnenie pľúcnej artériovej hypertenzie. Keďže včasná diagnostika PAH je nesmierne dôležitá pre kvalitnejšie prežívanie pacienta a predĺženie
jeho života, rozhodli sme sa osloviť práve mladú generáciu študentov zdravotníckych univerzít a stredných
zdravotných škôl prostredníctvom projektu „Keď dochádza dych“ s odborníkmi v tejto oblasti.

SZŠ Lučenec

Prvou školou, kde prebehol seminár o PAH formou diskusného fóra, bola Stredná zdravotná škola v Lučenci.
Podujatie sa uskutočnilo 5. apríla 2017 za účasti približne 40 študentov maturitného ročníka. Seminár viedla
predsedníčka združenia Iveta Makovníková, odbornou lektorkou bola MUDr. Andrea Šenková, koordinátorka
Centra predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti pri Klinike pneumológie a ftizeológie
UNB v Bratislave, Ružinove. Počas seminára boli premietnuté videospoty o PAH a trojdielny film „Danielov
život s PH“. V závere hodinového bloku pacienti s PAH a po transplantácii pľúc priblížili študentom ako sa
žije s týmto ťažkým ochorením. Prítomní boli v diskusii priam zavalení otázkami, ktorých väčšina smerovala
najmä na pani doktorku Šenkovú. Seminár sa neplánovane predĺžil až na dve hodiny. Skalní študenti sa vzdali
aj skoršieho odchodu, napriek tomu zostalo množstvo otázok nezodpovedaných. Záujem o túto tému bol
prekvapením nielen pre nás, ale aj samotné profesorky, ktoré tiež ocenili nové poznatky o PAH.
Perfektná atmosféra, veľmi milé prijatie na škole, vysoký záujem, splnený cieľ a spokojnosť na oboch stranách.
To je stručná charakteristika seminára o PAH na SZŠ v Lučenci.

SZU Banská Bystrica

V informovanosti o pľúcnej artériovej hypertenzii sme pokračovali aj v jesennom období. Hneď začiatkom
nového školského roka sme navštívili Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Banskej Bystrici. Diskusné fórum
sa uskutočnilo v Aule SZU dňa 13. septembra 2017 v dopoludňajších hodinách. Veľmi zaujímajú a pútavú
prezentáciu o problematike PAH pre študentov pripravil MUDr. Pavel Kmeč, primár Oddelenia funkčnej diagnostiky a vedúci Centra pre PH SUSCCH v Banskej Bystrici. O transplantácii pľúc prednášala Jana Guráňová.
Veľmi dobre zastúpila pani doktorku Šenkovú, ktorá sa z vážnych pracovných dôvodov nemohla seminára
zúčastniť.

Konzultácia k SOČ

Téma PAH zaujala natoľko, že 5. decembra Iveta Makovníková a Pavol Marko boli pozvaní na SZŠ do Lučenca
znova, aby poskytli bližšie informácie o našom ochorení, diagnostike, priebehu, liečbe a transplantácii pľúc
študentkám 3. ročníka pri príprave práce na Stredoškolskú odbornú činnosť. Poskytli sme im dostupné
informačné materiály a odkazy na stránky, z ktorých mohli čerpať informácie. Na záver nás triedna profesorka Angelika Hergelová požiadala o uskutočnenie ďalšieho seminára začiatkom roka 2018 pre študentov
3. ročníka.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
Seminár o PAH na SZŠ v Lučenci
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Edukačno-rekondičný pobyt 2017, Kúpele Sliač
Pravidelné stretávanie sa významne prospieva zvlášť pacientom s vážnou diagnózou. Začiatok septembra
patril edukačno-rekondičnému pobytu v Kúpeľoch Sliač v Hoteli Palace podobne ako aj po minulé roky.
Program bol zameraný na vzdelávanie, ktoré sa uskutočňovalo v dopoludňajších hodinách a odpoludnie bolo
venované cvičeniam. Snažili sme sa zostaviť program tak, aby bol pre pacientov primerane náročný, ale aj
zaujímavý. Pacienti mali možnosť využiť aj rôzne kúpeľné procedúry. Prechádzky v okolí kúpeľov si veľmi
neužili kvôli nepriazni počasia. Napriek tomu bola nálada výborná a nikoho to neodradilo. Len škoda, že sa
z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť viacerí členovia, ktorí boli pôvodne prihlásení
a tak sa počet nakoniec ustálil na 19.
O zásadách správnej životosprávy a stravovania nám prednášala Dáša Ballová z Academia vitae so sídlom vo Zvolene. Téma očividne zaujala a diskusia bola plodná. Odpoludňajšie hodiny, venované cvičeniam
na posilnenie krátkych svalov, odborne viedla Pavla Mizerová, fyzioterapeutka NÚSCH. Relaxačné cvičenia
na odbúranie a ovládanie stresu patrili PhDr. Pavle Nôtovej, klinickej psychologičke. Cvičenia, aplikované
na rôzne situácie, prebiehali v teoretickej aj praktickej rovine. Dychovým cvičeniam sa venovala joga, ktorú
odborne viedol Robert Urgela, zakladateľ školy sebarozvíjania systém Talgar na Slovensku a autor terapeutického programu tradičných ozdravovacích praktík.
Radosť a pocit sebadôvery sme u účastníkov
prehĺbili v rámci tvorivých dielní. Po vlaňajšom
veľmi úspešnom maľovaní obrázkov prírody sme aj
v tomto roku pokračovali v maľovaní, no tentokrát
na plátené tašky. Workshop prebiehal pod vedením
maliarky Lindy Kováčovej. Náš úspech bol korunovaný tým, že sme od jednej účastníčky kúpeľného
pobytu dostali ponuku odkúpenia tašiek, ktorú sme
z pochopiteľných dôvodov odmietli. Zaujímavé bolo,
že najkrajšie aplikácie vytvorili muži. V konečnom
dôsledku bol každý hrdý na svoju prácu a mal aj
prečo.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Valné zhromaždenie, Vrútky
Dňa 17. novembra 2017 sme sa zišli v prekrásnom prostredí pod Martinskými hoľami. Čakalo nás valné
zhromaždenie v Hoteli Junior Piatrová vo Vrútkach.
Zišlo sa nás celkom 30, aj keď pôvodne bolo prihlásených 36, no vzhľadom na zdravotný stav sa niektorí
členovia nakoniec nemohli podujatia zúčastniť. Po večeri sme sa zišli v spoločenskej miestnosti na vernisáži
výstavy našej členky Hany Halasovej. Hanka po operácii v dôsledku CTEPH sa začala venovať maľovaniu
obrazov. A mali sme možnosť vidieť, že veľmi úspešne. Posedeli sme si v príjemnom prostredí a venovali sme
sa vzájomnej komunikácii nielen o PH, ale hlavne o celkom bežných veciach. Nálada bola výborná, dokonca
sme si na záver aj zaspievali. Cieľom stretnutia však bolo hlavne bilancovanie výsledkov našej práce a voľby
do Rady ZPPH.
Valné zhromaždenie sa začalo 18. novembra hneď po raňajkách od 9,00 a trvalo do 16,00. Na úvod
predsedníčka Iveta Makovníková informovala prítomných členov o činnosti a čerpaní finančného rozpočtu
za rok 2017, predstavila plán práce na rok 2018. Člen revíznej komisie Ján Ďuriš prečítal správu kontrolnej komisie. Ďalším dôležitým bodom programu boli voľby do Rady ZPPH, ktoré sa konajú každé dva roky.
Vo voľbách svoje postavenia obhájila väčšina členov pôvodnej rady. Do Rady ZPPH boli zvolení: Iveta Makovníková, Katarína Hrbáčiková, Anna Kráľová, Jana Guráňová a Tomáš Falb. V popoludňajších hodinách sa
pokračovalo v informovaní o účasti na zahraničných podujatiach (Výročná konferencia PHA Európy – Iveta
Makovníková, školenie v programe EUDONORGAN – Jana Guráňová) a Tomáš Falb predstavil 2 alternatívne
turistické trasy na výstup v rámci informačnej kampane Get breathless for PH. Fyzioterapeutka Pavla Mizerová informovala o tréningovom programe, ktorý sme vytvorili pre pacientov s PH v spolupráci s Centrom
pre PAH pri OZaT NÚSCH a Fyziatricko – rehabilitačným oddelením NÚSCH. Premietnutý bol videofilm
a pacienti si zároveň odskúšali cvičenie. Na záver
dostali DVD s tréningovým programom a diáre
PAHuman na rok 2018.
Po skončení sa zišli noví členovia Rady za účelom
volieb predsedu a podpredsedu. Na návrh Kataríny
Hrbáčikovej boli odsúhlasení na pôvodných postoch Makovníková – predsedníčka a Guráňová –
podpredsedníčka.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Od Tatier k Dunaju
Už po štvrtýkrát sa naši priaznivci, bežci, zapojili do štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Tento beh je
súčasťou informačnej kampane o PH. 12-členný tím Pacienti s pľúcnou hypertenziou odštartoval z Jasnej
19. augusta 2017 dopoludnia a v priebehu dvoch dní a jednej noci s výmenou štafety po cca 10 km dobehli
do cieľa na Tyršovo nábrežie v Bratislave popoludní 20.augusta krátko pred 17,00 h. Sprevádzali ich dve autá
označené logami ZPPH a popísané menami pacientov, za ktorých sa beh konal. Jedným z vodičov je už stabilne Tomáš Falb, pacient s PH, vďaka ktorému tento tím vznikol.
Tomáš F.: „Viera, empatia a nezlomnosť. Tri základné vlastnosti ducha nášho tímu. Každý z nás musí veriť
sám v seba, svoje schopnosti a veriť schopnostiam ostatných členov tímu, zároveň mu pomôcť a nikdy v tom
nepoľaviť! Presne tak ako v našom osobnom živote i v našom občianskom združení, ktoré títo úžasní ľudia
podporujú. Podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. Keď zmiešate tento koktail vlastností prichádza obdiv,
podpora a hlavne záujem, ktorý tak veľmi potrebujeme k tej najdôležitejšej veci – šíreniu povedomia o pľúcnej
hypertenzii. Spočiatku neverbálnou komunikáciou, no časom sa ľudia odhodlali v niekoľkých otázkach na nás
obrátiť a dozvedieť sa o čosi viac. Trefa do čierneho! Po prvom ročníku o nás vedelo skoro celé štartové pole,
buď z videnia alebo i osobne a to prilákalo medializáciu, ktorá prekvitla a prekvitá dodnes.“
Bežci sa tohto roku rozhodli pritiahnuť ešte väčšiu pozornosť verejnosti a zároveň to bol aj prejav väčšej empatie s pacientmi. Na svojich tričkách niesli fotografie pacientov, za ktorých bežali a symbolicky im darovali
svoj dych.
Napriek nepriazni počasia (nepretržitý lejak) všetci
členovia tímu podali obdivuhodné výkony a dobehli
do cieľa s úsmevom, čo svedčilo o ich spokojnosti.
V tomto roku znovu zlepšili svoj výkon a v celkovom
poradí skončili na 100. mieste z 200 zúčastnených
tímov a vo svojej kategórii obsadili 79. miesto
s celkovým časom 30:37:01. Behu sa zúčastnili traja
noví pretekári, ktorí sa už tešia na reprezentáciu aj
v budúcom roku.
V cieli na Tyršovom nábreží sme ich v nedeľu popoludní privítali s občerstvením. Iveta Makovníková im
v mene všetkých pacientov úprimne poďakovala.
K odovzdaniu darčekov tento rok nedošlo po akcii,
ale ešte pred, aby si svoj darček bežci aj užili. Vďaka
počasiu sa im naše reklamné mikiny veľmi hodili.
Oficiálne video:
https://www.youtube.com/watch?v=Un5vO0Q3N9U
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Niektorých členov tímu sme sa spýtali, prečo sa rozhodli behať za ZPPH, akú mali motiváciu? Ako prvý nám
odpovedal kapitán tímu Pacienti s pľúcnou hypertenziou Michal Gaplovský, ktorý viedol tím od začiatku
jeho existencie a organizoval aj ďalšie bežecké súťaže za pacientov s PH počas roka po celom Slovensku.
Aj vďaka tomuto tímu je ochorenie na Slovensku stále viac viditeľné.
Michal G.: „Život je pohyb a pre niekoho to v súčasnosti nie je jednoduché a samozrejmé. Nadchol som sa
pre peknú myšlienku pomôcť kamarátovi Tomášovi Falbovi s osvetou o zákernej zriedkavej chorobe. Pekná
myšlienka je aj štafetový beh Od Tatier k Dunaju, ktorý sa každoročne koná v mesiaci august – celých 345km
plných odhodlania, radosti, únavy, tímového ducha a zážitkov naprieč krásnym Slovenskom. Okrem OTKD som
sa ja a spolubežci v trikotoch ZPPH zúčastnili viacerých behov, rád by som vypichol Medzinárodný Maratón
Mieru v Košiciach, Karpatský triatlon, Štefánik Trail 140 kde sme sa zúčastnili ako štafeta, na ME v krose
v Šamoríne hobby kategórii, Telekom Nightrune alebo tradičnom Silvestrovskom behu cez bratislavské mosty.
Príjemnú akciu organizuje ZPPH a to každoročný organizovaný výstup na vybraný vrch s myšlienkou výstupu
za tých, ktorí nemôžu. Motivuje ma spájať príjemné s užitočným – teda behať a zároveň pomáhať iným.”
Daniel P.: „ZPPH si ma vlastne našlo. Presnejšie Miško, kapitán bežeckého tímu – pred behom Od Tatier
k Dunaju. Niekto mu vypadol a potreboval náhradníka. Bola to veľká výzva pre mňa ako bežca. Navyše ni-

Beh na Železnej studničke:
Michal s Matejom Tóthom
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koho z tímu som nepoznal. Stretol som však úžasných
ľudí pod ochrannými krídlami hlavného motivátora Tomáška a celú tú akciu považujem za jeden
z najkrajších športových zážitkov. A ten pocit, keď nás
v cieli čakalo ďalších asi 15 ľudí v rovnakých tričkách,
v akých sme celý víkend bežali, je nezabudnuteľný.
Postupne ich spoznávam – členov združenia, pacientov, ich rodinných príslušníkov. A tiež veľa rozmýšľam
o ich chorobe. Čo to znamená – zadýchať sa…
pre mňa, pre nich… Je mi cťou, že už tri a pol roka
s hrdosťou môžem na bežeckých podujatiach nosiť
tričko s nápisom “Get breathless for pulmonary hypertension” a zadýchavať sa aj pre tých, čo behať
nemôžu a aspoň tak šíriť povedomie o ich ochorení.“

Pavol H.: „Behám pretože ma to baví. Je to príjemný
relax, čas, kedy si čistím hlavu alebo hľadám nejaké
riešenie. Keď som pred 10 rokmi začal behať bolo to
preto, lebo som mal nejaké kilá navyše a to by som
nabral hneď naspäť, lebo jesť mi stále chutí, tak sa behaním udržujem. Beh ma naučil sa nevzdávať a ešte,
keď bežím aj pre dobrú vec a mám nejakú slabšiu
chvíľu, tak mám o dôvod viac ju prekonať. V cieli
potom mám dvojnásobnú radosť, pretože som prekonal sám seba a ešte pomohol druhým. Keď bežím
pre niekoho, cítim podporu pri každom kroku.
OTKD som už bežal viackrát a vždy som mal z toho
dobrý pocit. Skvelá partia, každý sa snažil vydať
zo seba maximum a každý rok sa vždy o niečo lepšie

Silvestrovský Beh

Viki M.: „Keď som začala písať bakalársku prácu
na tému pľúcna hypertenzia, mala som možnosť aj
osobne spoznať pacientov, ktorí si týmto ochorením
prechádzajú deň čo deň. Sú to statoční ľudia, veľkí
bojovníci a zaslúžia si obdiv každého jedného z nás!
Som vďačná, že sa môžem spolu s ostanými bežcami
pripojiť k šíreniu informácií o tomto zriedkavom
ochorení a v rámci mojich odbehnutých kilometrov
darovať dych tým, ktorí nemôžu!“

Michal Gaplovský - Karpatský triatlon

umiestnime. Som rád, že môžem takto aspoň malou mierou prispieť propagovať prácu skvelých ľudí
a poukázať na to, že sú aj ľudia s takouto diagnózou
znepríjemňujúcou život. Bežali sme s fotkami pacientov na tričku a tým ako keby symbolicky absolvovali trasu spoločne s nami. Určite pobežím aj v roku
2018.“
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Úprimne ďakujeme za obetavosť všetkým členom tímu, ktorí s hrdosťou reprezentovali pacientov
s PH a aj takýmto spôsobom sa pričinili o šírenie povedomia o PH. Držíme im palce v ďalších súťažiach
a tešíme sa spolu s nimi na ďalší úspešný rok.
19

v ý z n a m n é u d a l o st i
Zahraničné a partnerské činnosti v roku 2017.

Annual Pulmonary Hypertension European Conference (APHEC)
(Výročná konferencia PHA Europe v roku 2017)
Účasť predsedníčky ZPPH Ivety Makovníkovej
a asistenta Petra Makovníka ani tento rok nechýbala na Výročnej konferencii PHA Europe, ktorá sa
konala v malom prímorskom mestečku Castelldefels, neďaleko Barcelony v dňoch 18.-21. septembra
2017. Podujatia sa zúčastnilo celkom 63 členov z 35
krajín Európy.
Hlavným cieľom výročnej konferencie je poskytnúť
členským združeniam možnosť vzdelávania a školenia. Nebolo tomu ani tento rok inak.
V rámci tréningovej časti boli pripravené štyri workshopy o rôznych aspektoch, ktoré považujeme
za nevyhnutné pre posilnenie združovania pacientov:
tréning pacientov, obhajoba, cezhraničná spolupráca
a fundraising. Workshopy moderovali zamestnanci
PHA Europe, pričom rôzne členské združenia zdieľali
svoje skúsenosti v príslušných oblastiach. Nasledovala živá diskusia aj z radov poslucháčov.
V rámci vzdelávacej časti španielska lekárka Dr. Pilar
Escribano, kardiologička v nemocnici 12. Octóbra
v Madride pripravila veľmi zaujímavú prezentáciu
o najnovšom vývoji v PH.

Dominika Teplá (ČR) a Gergely Mészáros (Maďarsko)
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Na výročnej konferencii chceme vždy počuť najnovšie
správy našich priemyselných partnerov a tento rok
sme privítali zástupcov z viacerých spoločností ako
doposiaľ ( Actelion, Arena, Bayer, Bellerephon, Ferrer, GlaxoSmithKline, MSD a Pfizer). Témy boli mimoriadne zaujímavé:
- nová štúdia, ktorá v súčasnosti prebieha v kombinovanej terapii nazývaná TRITON (Actelion)
- vývoj nového a silného perorálneho prostacyklínu,
ktorý vstupuje do klinickej štúdie fázy III (Arena)
- aktualizácie o vývoji prenosného zariadenia oxidu
dusnatého pre pacientov s PH (Bellerephon)
- spustenie nového inhalačného zariadenia pre iloprost s názvom Breelib (Bayer)
- distribučná dohoda medzi United Therapeutics
a Ferrer pre treprostinil
- vyvinula sa nová aplikácia pre správu pacienta
(GSK)
- dohoda medzi spoločnosťou Bayer a MSD o distribúcii lieku riociguat (MSD)

Jedným z najdôležitejších udalostí konferencie bol slávnostný galavečer s vyhlasovaním výsledkov kampane
„Global wave“, „Thunderclap“ a ocenenie víťazov kampane Get breathless for PH 2017. Tento rok prvú cenu
získalo PHA Írsko za svoje vynikajúce šírenie povedomia a fundraisingové iniciatívy, ktoré zahŕňali aktivity
írskeho námorníctva s podporou Ministerstva obrany. Druhú a tretiu cenu získali PHA Rakúsko (stolný futbal
so živými figurínami) a PHA Srbsko (7 dní na Sahare, futbal). Vysoko hodnotili tiež výstupy na vrcholy hôr,
vrátane našej aktivity.

Pisana Ferrari (Taliansko)

Iveta Makovníková a Peter Makovník

Pred výročnou konferenciou sa uskutočnilo valné zhromaždenie PHA Europe. Program bol venovaný vyhodnoteniu činnosti a voľbám do správnej rady. Novým prezidentom sa stal Hans Dieter Kulla, prezident
PHA Nemecko a viceprezidentkou Ioanna Alissandratou z PHA Grécko.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Nová správna rada PHA Europe zvolená na septembrovom Valnom zhromaždení 2017
PREZIDENT
Hans-Dieter Kulla,
Nemecko

POKLADNÍK - Tuulia Nikulainen, Fínsko
VICE POKLADNÍK - Agnieszka Bartosiewicz, Poľsko
TAJOMNÍK - Danijela Pešić, Srbsko
VICE TAJOMNÍK - Tadeja Ravnik, Slovinsko
AUDÍTOR I - Vittorio Vivenzio, Taliansko
AUDÍTOR II - Zdenka Bradač, Chorvátsko

VICEPREZIDENT
Ioanna Alissandratou,
Grécko

www.phaeurope.org

Zdroj: www.phaeurope.org
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Zvýšenie informovanosti o darcovstve orgánov
Jana Guráňová je pacientkou po transplantácii
pľúc už od roku 2011. Z toho vyplýva aj jej aktivita
na poli šírenia informácií o darcovstve orgánov.
Venuje sa jej pri každej príležitosti.

Školenie EUDONORGAN

V dňoch 18.-22. septembra 2017 sa v Barcelone
uskutočnil záver školiaceho programu Európskej
komisie EUDONORGAN pre budúcich školiteľov.
Tomuto stretnutiu predchádzalo individuálne online štúdium počas júla a augusta 2017, ktorého sa
za našu krajinu zúčastnila Jana Guráňová ako odborník, ktorý nie je zdravotníkom. Školenie úspešne
ukončila dvomi skúškami a získala certifikát Rady
Európy. Školenia sa zúčastnilo 100 ľudí z 26 krajín,
pričom sa prvýkrát stretli odborníci z medicínskeho prostredia, žurnalisti, zástupcovia pacientskych
organizácií, pacienti a odborníci na komunikáciu.

Školenie EUDONORGAN

Literárna súťaž „Môj príbeh“
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Čo je EUDONORGAN?
Projekt EUDONORGAN bol spustený v septembri
2016 a bude trvať 36 mesiacov. Tento projekt vznikol
z iniciatívy Európskeho parlamentu na základe výzvy
PHA Europe. Cieľom projektu je uskutočniť školenia
a zvýšiť sociálne povedomie a v konečnom dôsledku zvýšiť počet darcov orgánov v Európskej únii
a susedných krajinách. Podstatné je, aby sa účastníci
školenia stali obhajcami darcovstva orgánov vo
svojich krajinách, regiónoch a nemocniciach. Majú
za úlohu podporiť inštitúcie zodpovedné za organizáciu šiestich spoločenských udalostí na zvýšenie
povedomia v Európskej únii v roku 2018. Súbežne by
mali organizovať pravidelné školenia a spoločenské
podujatia vo svojich regiónoch, aby zabezpečili
nepretržité pokračovanie tejto iniciatívy.
Autor: Jana Guráňová
Foto: archív ZPPH

Školenie EUDONORGAN - zástupcovia pacientskych orgánizácii s PH

Vernisáž výstavy k Svetovému dňu orgánových transplantácií v OC Eurovea v Bratislave

Spolupráca s inými inštitúciami a občianskymi združeniami
Svetový deň orgánových transplantácií

Dňa 6. júna sa v bratislavskom nákupnom centre Eurovea konala tlačová konferencia k Svetovému dňu
orgánových transplantácií, ktorú organizovala Slovenská transplantologická spoločnosť. Medzi pozvanými
hosťami bol MUDr. Martin Chrastina (transplantačný koordinátor v bratislavskom kraji), MUDr. Zuzana Žilinská
(prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti), doc. MUDr. Andrea Kalavská (štátna tajomníčka
Ministerstva zdravotníctva SR), MUDr. Daniel Kuba (riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie), tri pacientky po orgánových transplantáciách a jedna dialyzovaná pacientka.
Cieľom konferencie bolo poukázať na fakt, že je dôležité hovoriť o problematike darcovstva a transplantácie
orgánov. Od spustenia kampane „Sedem životov“ v roku 2015 sa za posledné roky zvýšil počet transplantácií
životne dôležitých orgánov. Súčasťou tlačovej konferencie bola vernisáž putovnej výstavy fotografií pacientov. Na fotografiách sú pacienti, ktorí sa stali tvárami kampane „Sedem životov“. Jedným z pacientov je aj
členka ZPPH Jana Guráňová, ktorá sa celej konferencie a vernisáže zúčastnila.
www.zenyvmeste.sk/pacientky-po- transplantacii-- spytajte-sa- nasich-rodin- -ci- to-ma- zmysel-kampansedem-zivotov- transplantacia
www.sedemzivotov.sk/pozyvame-vas-na-vernisaz-fotografii-sedem-zivotov/
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/66792_televizne-noviny

Európsky deň darcovstva orgánov a transplantácií

9. september je dňom, kedy si každoročne pripomíname darcovstvo orgánov a transplantácie v Európe. Aj
my sme sa zapojili do kampane Thunderclap na sociálnych sieťach.
https://www.thunderclap.it/projects/59039-european-day-organ-donation
Upozorňovali sme na niektoré dôležité fakty, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú a ohrozujú naše životy.
Každú hodinu je na čakacích listinách registrovaných päť nových pacientov,
18 pacientov zo zoznamov zomiera každý deň,
v priemere 40% rodín, ktoré boli oslovené k darcovstvu orgánov svojich zosnulých, to odmietli.
Väčšou informovanosťou verejnosti sa naše šance zvyšujú.

Literárna súťaž „Môj príbeh“

V piatok 8. septembra 2017 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže „Môj príbeh“ v hoteli Elizabeth, v Trenčíne. Literárna súťaž pre pacientov po orgánovej transplantácii bola vyhlásená Občianskym
združením DAR ŽIVOTA vo februári 2017. Z nášho združenia sa do súťaže zapojila Jana Guráňová, ktorá
skončila na peknom 4. mieste spolu s ďalšími dvomi súťažiacimi. Členkou odbornej poroty bola za naše
občianske združenie Viera Šišková-Sabolová. Cieľom literárnej súťaže bolo poukázať na kvalitatívnu zmenu
života pacienta po transplantácii a napomôcť tak verejnosti k pozitívnemu pohľadu na darcovstvo orgánov.
Všetky súťažné príbehy budú spracované do publikácie, ktorá môže byť významným ohnivkom v informačnej
kampani k zvýšeniu darcovstva orgánov.
Autor: Jana Guráňová, Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

23

informatívne
Čo by vás mohlo zaujímať?!

Členstvo v AOPP
Po rozhodnutí Rady ZPPH v auguste 2017 sme požiadali Asociáciu na ochranu práv pacientov o členstvo.
V polovici novembra sme sa stali riadnymi členmi združenia a ako prvou aktivitou v rámci Asociácie bola
účasť na celoslovenskej konferencii.
V dňoch 24.-25. novembra 2017 Asociácia na ochranu práv pacientov SR pod vedením prezidentky
PhDr. Márie Lévyovej pripravila svoju prvú celoslovenskú konferenciu. Stretli sa na nej zástupcovia pacientskych združení s reprezentantmi štátu, zdravotných poisťovní, farmaceutického priemyslu a ďalších zdravotníckych organizácií.
Jedným z hlavných bodov konferencie bola novela zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Zástupcovia MZ SR, zdravotných poisťovní a farmaceutického priemyslu predstavili svoj pohľad, prínosy a riziká súvisiace so zmenou tohto zákona. Prvý deň konferencie bol venovaný tiež odbornému semináru SZU Pacient
a Liek na tému biologických a biologicky podobných liekov. Sobotňajšie dopoludnie bolo venované pacientskym združeniam, predstaveniu ich činnosti, aktivitám, požiadavkám a návrhom na zlepšenie spolupráce.
Na konferencii naše združenie zastupoval Roman Krivánek, ktorý si prezentáciou o činnosti ZPPH získal obdiv
a pochvalu za mimoriadnu aktivitu nášho združenia.

Spolupráca s českým združením
Už je to snáď tradíciou vymieňať si navzájom pozvania na dôležité aktivity združení medzi českou a slovenskou stranou. Na pozvanie predsedníčky PH v Čechách Martiny Adamovej sa valnej hromady SPPH
zúčastnila predsedníčka ZPPH Iveta Makovníková a klinická psychologička PhDr. Pavla Nôtová.
Cieľom valného zhromaždenia boli okrem vyhodnotenia činnosti za rok 2017 aj prezentácie odborníkov
na pľúcnu hypertenziu – doc. MUDr. Pavel Jansa, MUDr. Regina Herčíková a MUDr. Hikmet Al-Hiti. S alternatívnou doplnkovou metódou liečby fytoterapiou sa predstavil Dr. Landa.
Iveta Makovníková prezentovala činnosť ZPPH za rok 2017 a doktorka Nôtová hovorila o psychickej podpore pacientov s PH. Počas obeda, coffee breaku ako aj po ukončení prezentácií si jednotlivé strany vzájomne vymieňali skúsenosti, získavali informácie a hovorili o vzájomnej spolupráci a pomoci formou výmeny
informačných materiálov. Vzájomne sme si vymenili pozvania na aktivity k Svetovému dňu PH.
Klinickú psychologičku Pavlu Nôtovú členovia rady pozvali na rehabilitačný pobyt do Poděbrad v júli 2018,
aby počas troch dní aplikovala relaxačné techniky u pacientov s PH. Doc. Jansa ocenil bohatú činnosť nášho
združenia a poprial nám veľa úspechov v ďalšej práci.
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Nová webová stránka
V januári 2017 bola po niekoľkotýždňovej práci spustená nová webová stránka ZPPH. Jej adresa sa zostala
nezmenená http://www.phaslovakia.org/. Výrazne sa však zmenil vzhľad a celková štruktúra.
Pre návštevníka ponúka lepšiu prehľadnosť, variabilnosť, farebnosť, ľahšie a jednoduchšie vyhľadávanie
príspevkov. Prínosom sú registre, mozaiková galéria a pre administrátorov jednoduchšia administrácia. Zároveň sa zvýšila návštevnosť, v súčasnosti na stránke zaznamenávame priemerne 300 návštevníkov
týždenne s prezretím 1 250 stránok.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Roman Krivánek na prvej celoslovenskej konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov

Prvá celoslovenská konferencia Asociácie na ochranu práv pacientov

Doc. MUDr. Pavel Jansa a Iveta Makovníková

PhDr. Pavla Nôtová na valnom zhromaždení SPPH v Čechách
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Podpora pre Maťka
Každoročne sa registrujeme ako príjemcovia 2% z daní. Zisk z minulého
roku sme využili na realizáciu edukačno-rekondičného pobytu pre členov
ZPPH v Kúpeľoch Sliač.
Zo získaných 2% z daní sme pomohli aj 5-ročnému Maťkovi Pončákovi,
pacientovi s PH, ktorého operácia srdiečka bola nevyhnutná a nedopadla podľa očakávaní. Maťko zostal v bdelej kóme a nutne potreboval
špeciálne zdravotné pomôcky a absolvovať rehabilitačné cvičenia. Jeho
rodina by pre neho urobila aj nemožné, aby mu pomohla. S ich obrovskou húževnatosťou sme z 2% získali finančné prostriedky na zakúpenie
sedačky, podvozku ku kočíku, kyslíkového koncentrátora a tréningového
zariadenia. Sme radi, že aspoň takto sme mohli prispieť k zlepšeniu jeho
situácie a zároveň pomohli aj rodičom.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: rodina Pončáková

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou,o.z.
so sídlom Lučenská 31, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 42 189 535,
bolo registrované dňa 25.10.2017 v Notárskom centrálnom registri určených právnických
osôb pod spisovou značkou NCRls 39636/2017
Pomôžte a podporte našu aktívnu prácu pre pacientov s ťažkým nevyliečiteľným ochorením.
Sme vďační za každé darované euro.
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Prestížne ocenenie Black Pearl Awards
tohto roku získala aj PHA Europe
EURORDIS Black Pearl Awards je podujatie, ktoré sa každoročne spája so slávnostným odovzdávaním cien.
Uskutočňuje sa vo februári v Bruseli pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb.
Od roku 2012 usporadúva EURORDIS - Rare Diseases Europe túto udalosť, aby uznala jedinečné úspechy
a výnimočnú prácu obhajcov pacientov, pacientskych organizácií, tvorcov politík, vedcov, firiem a médií, ktorí
sa usilujú o to, aby zmenili spoločenstvo zriedkavých chorôb. Nomináciu predkladá široká verejnosť a výhercov vyberá predstavenstvo EURORDIS na základe kritérií pre každú kategóriu.
Dňa 15. januára 2018 v Paríži udelil EURORDIS ocenenie Black Pearl Awards 2018 European Pulmonary
Hypertension Association (PHA Europe) za najlepšiu pacientsku organizáciu.
Čierne perly symbolizujú jedinečné osobnosti, organizácie a firmy, ktoré demonštrujú neuveriteľnú
kombináciu tvrdej práce a odhodlania v každodennom živote. Je to zároveň aj úspech všetkých nás, všetkých
pacientskych organizácií, ktoré tvoria činnosť PHA Europe, je úspechom každého z vás, ktorý sa na tejto
činnosti podieľal. Ocenenie bude odovzdané 20. februára 2018 v Hoteli Le Plaza v Bruseli pri príležitosti
blížiaceho sa Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Zástupcovia pacientskych organizácii na Výročnej konferencii PHA Europe v Barcelone v roku 2016
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pre členov
Život s pľúcnou hypertenziou. Táto rubrika patrí všetkým pacientom a ich
rodinným príslušníkom, ktorí každý deň bojujú s pľúcnou hypertenziou.
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Volám sa Ľudmila Janigová, mám 37 rokov. Do roku
2014 som nepociťovala žiadne výnimočné zdravotné
problémy. Pôsobila som ako učiteľka na 1. stupni ZŠ,
učila som aj telesnú výchovu a celkovo som často
a rada športovala (turistika, lyžovanie, plávanie,
tanec...).
Na jar v roku 2014 som prvýkrát pri florbale, ktorý
som ale hrala úplne naplno, pocítila náhle a veľmi silné
búšenie srdca. Myslela som si, že je to infarkt. Postupne
sa to upokojilo, ale už som si podvedome dávala pozor,
aby som nešla z plných síl. V januári 2015, keď sme sa
s krstnými deťmi ponáhľali na vlak, som odpadla. Ale
hneď som sa aj prebrala, tak som to pripísala nízkemu
tlaku a ďalej neriešila.
Koncom leta 2014 sme sa presťahovali z východného
Slovenska do Zvolena. Pozvoľna som strácala dych
a bola stále viac unavená. Ak som to niekomu spomenula, tak len konštatoval, že pri 3 deťoch a ešte domácom vzdelávaní, ktoré sme v školskom roku 2014/15
začali, sa nemám čo diviť. Ale schody sa nedali
oklamať. V ZUŠ-ke, v starej budove s vysokými stropmi
a nekonečne dlhými schodmi, som začala posielať deti
hore napred a ja som potom za nimi „pridychčala“. Už
sa to nedalo prehliadať.
Rozhodla som sa, že idem k lekárke, súčasne som ešte
aj prechladla a mala teploty. Lekárka urobila krvné
testy a skonštatovala prekonanú mononukleózu. Ale
o mesiac som bola u nej zas, že tá dýchavičnosť je stále
a pichá ma na hrudi. Nasledovali vyšetrenia u kardiológa a pľúcnej lekárky. Na nič neprišli, tak sa to uzavrelo
s diagnózou „ponámahová astma“.
V júli 2015 som otehotnela. Kvôli kŕčovým žilám, ma
kardiológ poslal na USG dolných končatín. Zhodou
okolností som sa dostala na toto vyšetrenie k inému

kardiológovi, ktorý povedal, že mi urobí komplexné
vyšetrenie, nielen sono dolných končatín. To už bol koniec septembra (3. mesiac tehotenstva). Po vyšetrení
sa tváril veľmi vážne, oznámil mi, že mám pľúcnu hypertenziu a musím ísť do nemocnice na dodatočné
vyšetrenie. Nakoniec sme sa dohodli, že nevyhnutné
vyšetrenia absolvujem ambulantne v Ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Tam po TEE
vyšetrení iný lekár konštatoval, že nález nie je závažný,
v závere napísal len dýchavičnosť, žiadnu PH. Odporučil
zopakovať ECHO v decembri. Ale ja som to už potom
ďalej neriešila, žila som v domnienke, že teda mám tú
astmu.
Tak prešlo tehotenstvo celkom v kľude, len som nevládala a veľmi som sa zadýchavala. Bábätko sa trošku
poponáhľalo a uzrelo svet o necelé 3 týždne skôr
oproti pôvodnému termínu. Pri pôrode som nevládala,
ale bábätko postupovalo rýchlo (predošlé pôrody boli
tiež rýchle a ľahké), tak nakoniec aj Dávid to zvládol,
pre mňa doteraz zázračne.
Ale po pôrode sa moja dýchavičnosť nezlepšovala,
skôr naopak. 6 týždňov po pôrode som sa zadýchala aj
pri postavení sa z gauča a manžel sa už na to nemohol
dívať. Šli sme najskôr do Banskej Bystrice na pľúcne,
tam výsledky vyšetrení znovu nenaznačovali nič vážne.
Ale lekár ma pragmaticky rovnou cestou poslal za kardiológom, ktorý mi v tehotenstve diagnostikoval PH.
Ten ma opäť vyšetril a hneď odoslal na dodatočné
vyšetrenie do NÚSCH v Bratislave. Tam uzavreli moju
diagnózu ako idiopatickú pľúcnu hypertenziu NYHA IV.
V súčasnosti, po roku a pol liečby, sa cítim oveľa lepšie,
samozrejme s obmedzeniami vyplývajúcimi z tejto
choroby.

Na chate Plesnivec (september 2017)

Naše deti (október 2016)

Autor: Ľudmila J.
Foto: archív Ľudmila J.
Rodinná oslava (október 2017)

Telesný tréning a relaxácia pre pacientov s PH
Tréningový program, ktorý sme pripravili počas leta 2017, ako rehabilitačný program, vám predstavujeme
formou náučného videa. Určené je pre vás, vašich rodinných príslušníkov či priateľov.
Cvičiť môžete podľa videa aj doma, bez zložitého zariadenia. Cvičenie je vhodné aj pre netrénovaných pacientov a začiatočníkov.
Radi by sme vás uviedli do tajov cvičení, ktoré účinne podporia vašu liečbu. Precvičíme a zapojíme stred
tela. Aktivujeme systém hlboko uložených svalov, ktorý je základom pre správne držanie tela. Posilníme tak
dýchacie svalstvo, podporujeme pomyselnú svalovú pumpu a ekonomické dýchanie. Cvičenia, ktoré sme
vybrali, sa bezprostredne podieľajú na znižovaní dýchavičnosti.
Každý jeden z vás môže urobiť niečo pre seba. Nie je to ťažké, ani ľahké, treba to len skúsiť.

„Cvičme, ľahšie sa nám bude dýchať a zvládneme viac!“

Rehabilitačnými cvičeniami vás bude sprevádzať:
Mgr. Pavla Mizerová, fyzioterapeutka
Relaxačnými cvičeniami vás bude sprevádzať:
PhDr. Pavla Nôtová, PhD., klinická psychologička
Autor: Pavla Mizerová
Foto: Pavla Mizerová, archív ZPPH

https://www.youtube.com/watch?v=e6Y2FHHngF4

Zľava: Tomáš Falb, Anna Kráľová, Pavla Mizerová

Prvý telesný tréning a relaxácia pre pacientov na Sliači
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Nový portál o zriedkavých chorobách
5. februára sa v Bratislave uskutočnila tlačová koferencia pri príležitosti vzniku nového projektu zameraného na zriedkavé choroby. Špecializovaný osvetový portál www.zriedkavechoroby.sk je svojím obsahom
unikátny nielen na Slovensku či v Čechách, ale v regióne celej strednej Európy.
Nový portál patrí do aktivít mladého Občianskeho združenia Zriedkavé choroby. „Potreba informovať
a prepájať komunity vznikla na základe mnohých rozhovorov, ale aj vlastnej skúsenosti. Chceme podať pomocnú ruku ľuďom bez pacientskej identity, ktorí žijú často v izolácii a zažívajú pocit bezmocnosti a ktorí
pátrajú po diagnóze na internete, väčšinou v cudzom jazyku a v odbornej terminológií, ktorej nerozumejú.
Pochybujú, nevedia ako ďalej,“ objasňuje dôvody vzniku portálu Mgr. Tatiana Kubišová z OZ Zriedkavé choroby.
Portál ponúka komplexné informácie, aktuality, zoznamy odborníkov, špecializovaných pracovísk, zoznamy
a linky na zahraničné platformy. Prepája odbornú i laickú verejnosť. Jedinečnosť portálu spočíva v tom,
že tam nájdete najväčšiu databázu reálnych pacientskych príbehov, s opismi príznakov chorôb i s informáciami či webovými linkami, kde sa viete s pacientami skontaktovať. Portál však upozorňuje, že opis príznakov,
podaný priamymi skúsenosťami pacientov, neslúži na samodiagnostiku, všetky zdravotné problémy treba
konzultovať s lekármi.
Podporu OZ Zriedkavé choroby vyjadrili aj známe osobnosti, napr. Daniela Hantuchová, Adriana Kučerová,
Karin Haydu, Peter Núňez, Ján Kuric či Simona Bubánová. „Viem si predstaviť bezmocnosť tých, ktorí sú chorí
a nevedia poriadne, čo im je. Zriedkavá choroba nie je ako chrípka, ktorú vyležíte a je dobre. Je to celoživotný
beh na dlhú trať, kde cieľ je často v hmle a nedohľadne. Držím palce všetkým, ktorí hľadajú odpovede na svoje
zdravotné problémy, držím palce vede, aby čo najrýchlejšie napredovala a prinášala ľuďom nové a účinné
liečebné terapie,” vyjadrila sa tenistka Daniela Hantuchová.
Autor: Tatiana Kubišová
Foto: archív OZ Zriedkavé choroby

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/147646#746
https://www.ta3.com/clanok/1121459/novy-osvetovy-portal-ma-pomoct-ludom-so-zriedkavym-ochorenim.html
https://noviny.joj.sk/archiv/2018-02-05-noviny-tv-joj (v min.10:56)
https://www.aktuality.sk/clanok/561460/novy-web-pomoze-ludom-ktorych-trapia-zriedkave-choroby/
http://www.teraz.sk/slovensko/zriedkavymi-chorobami-trpia-statisice-sl/306742-clanok.html

Zakladateľka OZ Zriedkavé choroby Mgr. Tatiana Kubišová
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pripravujeme
Čo nás čaká v prvom polroku tohto roka?

Stručný prehľad pripravovaných významných podujatí v roku 2018
Február – kampaň k Dňu zriedkavých chorôb (28.február)
Apríl – spustenie kampane k Svetovému dňu PH (5.máj)
Máj – telesný tréning a relaxácie pre pacientov s PH
1.-3. jún – výstup na Ostredok (Veľká Fatra)
18.-19. august – štafetový beh Od Tatier k Dunaju
August – edukačno-rekondičný pobyt
September – účasť na Výročnej konferencii PHA Europe, Španielsko
11.-13. október – účasť na Konferencii SSVPL
November – Valné zhromaždenie ZPPH
December – vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok 2018

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 RareConnect, 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/pages/Združenie-pacientov-spľúcnou-hypertenziou-oz/236811429798179?fref=ts
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info
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 sprostredkovávame 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 pacientov.

PĽÚCNA ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA (PAH)
Pľúcna artériová hypertenzia predstavuje jednu z foriem zvýšeného krvného tlaku v pľúcnych tepnách. Je to hendikepujúce, 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 hypertenzia 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 zriedkavé 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.

Kontakt

Centrá pre pľúcnu artériovú hypertenziu

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

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

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

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
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