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Milí priatelia,

pri vstupe do nového roku Vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, trpezlivosti a splnených 

snov. Nech Vám napriek akýmkoľvek prekážkam  optimizmus, radosť a smiech pretrvá 

počas celého roka. 

V tohtoročnom vydaní PH magazínu Fialka Vám prinášame nielen informácie z činnosti 

nášho združenia, ale aj dôležité informácie z European Pulmonary Hypertension Association. 

Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH

PHA Europe získava čoraz väčšie príležitosti na ovplyvnenie legislatívneho procesu v Európe vďaka súčinnosti 

jeho členov, ku ktorým patrí aj naše združenie už 12 rokov. Našou snahou je čo najviac zviditeľniť pľúcnu hy-

pertenziu, dostať ju do povedomia širokej verejnosti a pomáhať pacientom prekonávať problémy zlepšením 

legislatívnych zmien. V posledných dvoch rokoch sme sa podieľali na tvorbe novej Výzvy do akcie, ktorá 

bola v apríli tohto roku úspešne predstavená v Europarlamente v Bruseli. V októbri bola s ohľadom na potreby 

pacientov a odborníkov na Slovensku predstavená aj na celoslovenskej pacientskej konferencii zástupcom 

MZ SR. Významným krokom pre nás sú nové usmernenia pre diagnostiku a liečbu PH, na príprave ktorých 

sa po prvýkrát zúčastnili pacienti. Pre pacientov, ale aj opatrovateľov odporúčam rubriku Slovo odborníka,  

kde nájdete tretiu časť článku Liečba PH s množstvom obrazového materiálu. Verím, že Vás náš časopis 

 zaujme a radi si ho prečítate. Zároveň moja vďaka patrí všetkým, ktorí podporujú našu činnosť alebo sa pria-

mo podieľajú  na nej.

V roku 2023 nás čakajú nové výzvy. Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, postoje, požiadavky na život, 

meníme sami seba. Prichádzajú nové prekážky a problémy, často sa boríme s bolesťou, nepochopením, 

pocitom osamotenia v chorobe, ktorá nás postihla.  No spoločne vieme všetko prekonávať ľahšie. Verte, 

že keď sa podelíte o svoje trápenie s inými, ktorí majú podobný osud, zistíte, že nie ste v tom sami a ľahšie 

zvládnete svoje ochorenie. Radi sa podelíme s našimi skúsenosťami a obohatíme sa Vašimi. Už teraz sa teším  

na nových členov a spoločné aktivity v novom roku. 

Nový rok je časom bilancovania, ale aj časom tajných prianí, ktoré Vám majú priniesť tie najvzácnejšie dary. 

Nech teda nemáte núdzu o radosť, lásku, smiech a dobrú náladu. No najviac si želám, aby každý deň bol 

pre nás všetkých zdravší, krajší a láskavejší.

Šťastný a úspešný nový rok!  
Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.

Výstup na Chmeľovú 
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aktivi ty
Činnosť ZPPH v roku 2022

WEBINÁR O PAH
Od roku 2017 sa pravidelne stretávame so študentmi 
tretieho ročníka Strednej zdravotnej školy v Lučenci. 
Posledné dva roky sme boli nútení uskutočniť stret-
nutie prostredníctvom webinára (1.). S touto inicia-
tívou prišlo vedenie školy a my sme radi súhlasili. A tak 
sme sa zišli online 9. februára.

Webinár o PAH na SZŠ v Lučenci

Témy o  PAH a všetko, čo s tým súvisí (I. Makovníková)
ako aj o transplantáciách a darcovstve orgánov (J. 
Guráňová) boli doplnené krátkymi príbehmi Janky, 
Lukáša a Ivety. Nechýbali videospoty Keď dochádza 
dych a výpoveď Ľudmily, ktorá počas ochorenia po-
rodila svoje štvrté dieťa. Janka hovorila o možnosti 
adopcie  a predstavila svojho 14 
mesačného  synčeka.
Dotkli sme sa aj  cieľov nášho 
združenia a spôsobov, akými sa 
snažíme informovať verejnosť. 

Celý webinár bol zostavený na dve vyučovacie hodi-
ny. Zúčastnili sa ho dve triedy. Veríme, že v budúcom 
roku sa diskusné fórum uskutoční  už prezenčnou for-
mou, pretože  kontakt je dôležitý.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
ZRIEDKAVÝCH CHORÔB - 28. FEBRUÁR
Posledný februárový deň je každoročne venovaný 
Dňu zriedkavých chorôb. Aj my sme na sociálnych 
sieťach prispeli k šíreniu povedomia o zriedkavých 
chorobách, zvlášť PAH.  Vyzývali sme verejnosť k soli-
darite s ťažko postihnutými ľuďmi.
Rok 2022 sa zameral najmä na deti a na inklúziu detí 
so zriedkavými ochoreniami v kolektívoch, v školách. 
Pri tejto príležitosti vznikla v spolupráci s Rare Disease 
Day platformou aj digitálna knižka preložená do 28 
jazykov, vrátane slovenčiny. Je to Príbeh o priateľstve 
(2.), ktorý približuje deťom ako sa cítia deti so zried-
kavým ochorením v kolektíve a ako im môžu pomôcť. 
Príbeh napísala prezidentka srbského združenia PH, 
ktorá čerpá zo svojich spomienok 
z detstva. Príbeh učí deti byť em-
patickí k svojim hendikepovaným 
kamarátom. 
Autor: IM            Foto: archív ZPPH 2.

1.
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SVETOVÝ DEŇ PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

Svetový deň pľúcnej hypertenzie je každoročné celosvetové 
podujatie na zvýšenie povedomia o pľúcnej hypertenzii (PH), 
vážnom ochorení postihujúcom pľúca a srdce. Tohto roku si pripomíname 10. výročie tejto významnej uda-
losti. PHA Europe každoročne spúšťa kampaň Get breathless for PH (Daruj dych pre PH), do ktorej sa aj my 
pravidelne zapájame.

INFORMAČNÝ SEMINÁR
Svetový deň PH sme si pripomenuli už po desiaty krát spoločnými aktivitami  Víkendový výstup na Chmeľovú 
bol jednou z nich. V predvečer výstupu (6. mája) sa konal informačný seminár o PH, v ktorom sme informovali 
o vzniku tohto významného dňa, ktorý si každoročne pripomíname.  

Hlavným lektorom bol MUDr.Milan Luknár, kardiológ NÚSCH, ktorý sa  venoval vo svojej prednáške liečbe 
PAH a zvlášť najnovšej dostupnej liečbe na Slovensku.  Z radov účastníkov padli zaujímavé otázky, na ktoré 
pán doktor následne odpovedal.  Témou seminára “Zázraky sa občas dejú” boli aj úspechy pacientov v pre-
konávaní problémov s ochorením - transplantácie a adopcia detí. 
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VÝSTUP NA CHMEĽOVÚ
Po dvoch kovidových rokoch sme znovu rozbehli náš projekt výstupov na vrcholy slovenských hôr s mottom 
“Vystúpim za Teba”.  Aj keď v trochu komornejšom zložení, veríme, že v ďalších rokoch sa k nám pridá stále 
viac účastníkov. Svetový deň PH sa niesol v duchu 10. výročia svojho vzniku.

Výstup sme zorganizovali po šiesty krát. Tento rok sme si vybrali nádherné prostredie v Bielych Karpatoch. 
Vršatec patrí medzi najkrajšie miesta na Slovensku. Nielen historické pamiatky, ale hlavne príroda tam láka 
turistov. A prilákala aj nás. 

7. mája v ranných hodinách sa skupina 45 turistov vybrala z Hotela Vršatec na túru na Chmeľovú. Aj keď 
počasie bolo dosť premenlivé, nikoho to neodradilo. Navyše ich povzbudzovali 20 pacienti s PH, ktorí sa tešili, 
že aspoň  tabuľky s ich fotografiami sa dostanú na vrchol  hory, keď im samotným to ochorenie nedovoľuje. Cieľ 
bol jasný - zadýchať sa tak ako sa pacient zadýcha pri  bežnej každodennej činnosti. A stalo sa. Nad vrchol- 
mi hôr sa spustil tichý dáždik, ktorý všetkým sťažil cestu, zvlášť pri zostupe. Takže bola aj sánkovačka. Síce nie 
na snehu, ale na blate. No nikto si nesťažoval, ba naopak,  ľudia sa z výstupu vracali v dobrej nálade a veselo 
hlásili kto koľkokrát spadol. 

Pre tých, ktorí mali problém s kondíciou, teda aj pacientov s PH, sme mali pripravenú prechádzkovú trasu  
po rovinke na Biely vrch, no v dôsledku premenlivého počasia a zvýšenej opatrnosti sme ju radšej nereali-
zovali. 
Mimoriadne nás potešilo, že pozvanie prijal aj štáb televízie RTVS v Banskej Bystrici, ktorý nás pravidelne pod-
poruje a v šírení povedomia o PH má pre nás nezastupiteľné miesto. Ďakujeme aj touto cestou vedeniu RTVS, 
ako aj redaktorke Televíkendu Maťke Kacinovej a jej spolupracovníkom, ktorí nám pomáhajú napĺňať naše 
ciele. Pretože výstup sám o sebe nestačí. Spoločne to však má veľký význam.
www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/328286#1171

Už teraz sa tešíme na siedmy ročník a všetkých srdečne pozývame. Dátum a miesto budú včas oznámené. 
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MODRÁ JE FARBA PH
Pri príležitosti osláv 10. výročia Svetového dňa pľúcnej 
hypertenzie sa 5. mája nasvietili významné budovy 
po celom svete. Aj my sme sa snažili zapojiť do našej 
kampane viacero významných inštitúcií v hlavnom 
meste, aby podporili kampaň a nasvietili na modro 
svoje budovy. Podporu nám poskytla prezidentka 
SR, ktorá našej žiadosti vyhovela. 5. mája bol nasvie-
tený Prezidentský palác. K tejto výzve sa pridalo aj  
OC Eurovea a nasvietilo fontánu na nám.  M. R.  Šte- 
fánika pri OC Eurovea. Ďakujeme za podporu v našej 
kampani za zviditeľnenie PH.

VLTAVA RUN 2022
Ďalšou podporou v informovaní o PH bol náš bežecký 
tím, ktorý sa tohto roku rozhodol, že ukáže svoju 
podporu aj v zahraničí. Vltava Run bol štafetový 
beh na 360 km zo Šumavy do Prahy. Uskutočnil sa 
v dňoch 14.-15. mája. Tím Pacienti s pľúcnou hyper-
tenziou sa ho zúčastnil po prvýkrát. Ako ho zhodno-
tila jedna z členiek tímu, Zuzka Majzlanová?  “....Bol 
to úžasný zážitok pre všetkých bežcov. Nadšenie 
nemalo konca kraja. Reprezentovali sme združenie 
prvý krát mimo hranice nášho krásneho Slovenska  
a verím že v najlepšom svetle. Veľmi radi sme behali 
pre našich ľudí, ktorí behať nemôžu a darovali sme 
im náš dych a myšlienku pri každej jednej etape.” 
Čo k tomu dodať? Posielame celému tímu obrovské 
poďakovanie. Nesmierne si vážime empatiu a veľké 
srdce celého tímu. 
Autor: IM                Foto: archív ZPPH
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2022 

Dňa 8. mája  sa po aktivite k Svetovému dňu PH uskutočnilo v Hoteli Vršatec aj Valné zhromaždenie ZPPH, 
ktoré sme z dôvodu pandemických opatrení boli nútení preložiť z novembra 2021 na najbžší vhodný ter-
mín. Ten sa naskytol práve pri tomto podujatí. Napriek tomu sa nám nepodarilo zísť v takom počte, aby 
valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.  Hneď po správe mandátovej komisie,  sme schôdzu zatvorili  
a následne podľa Stanov čl. 8, bod 3 sa Rada ZPPH uzniesla na otvorení novej právoplatnej schôdze. 

Iveta Makovníková, predsedníčka združenia in-
formovala členov o činnosti za predchádzajúce 
volebné obdobie ako aj s finančným hospodárením. 
Členovia združenia okrem toho v predstihu dostali 
prostredníctvom e-mailu všetky materiály - výročné 
správy za rok 2020 a 2021 ako aj dokumentáciu  
k voľbám do Rady ZPPH. Do rady sa prihlásilo  
6 kandidátov. Z nich boli znovu zvolení tajným hla-
sovaním Iveta Makovníková, Jana Guráňová, Ka-
tarína Hrbáčiková, a novými členmi sa stali Lukáš 
Gondáš a Marta Čerepkaiová. Makovníková 
poďakovala za dôveru a všetkým doterajším členom 
rady poďakovala za spoluprácu s dôverou v ďalšiu 
aktívnu prácu v združení. Zároveň informovala  
o uskutočnených aktivitách v roku 2022 a pláne  
do konca roka. Diskusia prebiehala spontánne. Zvlášť 
sa riešila  problematika členstva v združení, získavanie 
nových členov - pacientov a  podpora.

Po ukončení valného zhromaždenia sa zišla novo- 
vytvorená Rada ZPPH, ktorej hlavným bodom 
bola voľba predsedu a podpredsedu združenia. 
Pozície sa nezmenili ani v ďalšom volebnom ob-
dobí. Predsedníčkou zostala Iveta Makovníková, 
podpredsedníčkou Jana Guráňová. 
Autor: IM                Foto: archív ZPPH
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EDUKAČNO-REKONDIČNÉ STRETNUTIE

Spoločná komunita neznamená len spoločenstvo ľudí s rovnakými záujmami, ale aj vľúdnosť, láskavosť, vzá-
jomnú dôveru a pomoc. Aspoň v našom združení to takto vnímame. Preto sa radi navzájom stretávame  
pri akejkoľvek príležitosti. Jednou z nich je každoročný 6-dňový pobyt v Kúpeľoch Sliač. 
Program pozostával z edukačnej a rekondičnej časti ako zvyčajne. Napriek tomu sa pobyt trochu líšil  
od iných rokov. Mali  sme k dispozícii dve procedúry denne plus k tomu naše aktivity, takže program bol pes-
trý a užili sme si ho naplno. 
Hodnotnú prednášku pani primárky nefrologického transplantačného oddelenia Roosveltovej nemocnice  
v Banskej Bystrici MUDr. Evy Lackovej si nikto nenechal ujsť. Doplnili sme si vedomosti o transplantácii orgánov 
všeobecne. Prekvapilo nás, že v Banskej Bystrici sa už mladé pacientky pripravujú pred transplantáciou  
na tehotenstvo. V súčasnosti majú niekoľko mamičiek, ktoré sa majú veľmi dobre. Pani primárka sa dotkla 
aj témy očkovania. Prezentácia bola veľmi zaujímavá a účastníci mali množstvo otázok. Na záver si slovo 
vyžiadala pani Oľga Štefanická (Šanca pre pečeň). Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici v spolupráci 
so Slovenskou hepatologickou spoločnosťou v auguste spustila preventívny skríning pečene pod názvom 
Sirius, ktorého cieľom je odhaliť ochorenie pečene vo včasnom štádiu, keď je ešte liečiteľné. Pretože Sloven-
sko je na 1. mieste vo svete vo výskyte cirhózy pečene, vyzvala nás o zapojenie sa do tejto akcie.
A aby sme urobili radosť našim dámam, pripravili sme pre nich dve hodinky krásy s Mary Kay pod vedením 
Mgr. Evy Koperovej na tému lifting očného okolia. Pod odborným dohľadom  sa žienky  naučili ako sa starať 
o spomalenie starnutia.
Telocvičňu sme využili len dvakrát, nakoľko program bol skutočne nabitý. A napriek tomu, že sme sa rozhodli 
cvičiť bez odborného lektora, išlo nám to veľmi dobre. Kombinácia pilatesu a jogy bola veľmi príjemná. Dopl-
nili sme to vychádzkami v kúpeľnom parku, každý podľa svojich možností. Aby sme toho nemali málo a vzde-

lávali sa nielen v odbore medicíny, urobili sme si výlet 
s historickým námetom. Navštívili sme artikulárny kos-
tol v Hronseku a výstavu o Medenom hámri v Banskej 
Bystrici. Obidve miesta boli skutočne výnimočné. Ne-
chýbala ani vychádzka v centre Bystrice a na záver 
nám dobre padla výborná večera s občerstvením  
v Pizzerii Evijo.
Keďže sa nám už viac do programu skutočne 
nevošlo, v piatok po raňajkách sme sa rozlúčili s pria-
ním čo najbližšieho spoločného stretnutia. Lebo to je 
to pravé orechové, byť spolu, tešiť sa zo života, smiať 
sa a byť šťastný. Takto sme to spolu zažili na pobyte.
Autor: IM                 Foto: archív ZPPH
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZPPH 

1. december bol deň, keď sa poslednýkrát v tomto roku zišla Rada ZPPH na svojom zasadnutí. Účelom bolo 
bilancovanie výsledkov práce za rok 2022 a predstavenie plánu práce na budúci rok.

Po dvoch kovidových rokoch sme obnovili tradičné vyhodnotenie roka, na ktoré sme pozvali partnerov  
z priemyslu, Odborný poradný tím a  členov Kontrolnej komisie. Nie všetci pozvaní sa mohli zúčastniť, niektorí  
sa ospravedlnili zo zdravotných či rodinných dôvodov. Po úvodnom privítaní Iveta Makovníková  odprezen-
tovala činnosť združenia počas roka.  Informovala nielen o vlastných aktivitách, ale aj o spolupráci s inými 
združeniami, na ktorých ZPPH aktívne participovalo. 
Upozornila tiež na revíziu významného európskeho 
projektu Call to action (Výzva do akcie). Rezervy vidí 
v spolupráci s inými združeniami, ktorá sa prerušila 
počas kovidu. Problémom začína byť tiež získavanie 
finančných prostriedkov. Je to jednak z dôvodu 
straty GSK ako partnera  a tiež v získavaní 2% z dane. 
Tohto roku sa muselo siahnuť do rezerv. Následne 
predstavila plán práce na rok 2023 aj s finančným 
rozpočtom. Účastníci mali k dispozícii všetky doku-
menty aj v tlačovej verzii. 

O plánovanom turistickom výstupe k Svetovému 
dňu PH informoval Tomáš Falb. Pripravil dve trasy - 
na Skorušinu a Babiu horu. Účastníci sa  kvôli dĺžke 
a časovej náročnosti rozhodli pre Skorušinu. Počas 
zasadnutia prebiehala konštruktívna diskusia. 

Atmosféra bola veľmi príjemná. Pani PhDr. Šuttová 
navrhla v rámci projektu “Zasaď si pľúca” postupne 
vysadiť alej pri novej budove NÚSCH v spolupráci  
s OZ Dar života. Táto myšlienka bola prijatá so súhla-
som všetkých prítomných. Na záver Makovníková  
srdečne poďakovala za podporu, či už finančnú  
alebo fyzickú aktivitu pri podujatiach na zvyšovanie 
povedomia o PH, ako aj aktivitách pre pacientov  
a pozvala prítomných na spoločnú večeru. 
Autor: IM                  Foto: archív ZPPH
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6. CELOSLOVENSKÁ PACIENTSKA KONFERENCIA AOPP

V dňoch 25.-26. novembra sa uskutočnila 6. celoslovenská pacientska konferencia v Bratislave, ktorej orga-
nizátorom bola Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Program sa týkal manažmentu pacienta - ces-
ty od diagnostike k liečbe. O tejto problematike diskutovali zástupcovia zdravotníckych inštitúcií - poisťovní, 
ambulantných a nemocničných lekárov, lekárnikov, kúpeľníctva, výrobcov liekov. Chýbali však zástupcovia 

ministerstva zdravotníctva, ktorí boli najviac potrební 
vyjadriť sa k tejto problematike. Jednou z tém bola aj 
zatiaľ nepodpísaná dohoda lekárskeho odborového 
zväzu s vládou.

Za ZPPH sa konferencie zúčastnili Iveta Makovníková, 
Marta Čerepkaiová a Vladimír Makovník. 

Druhý deň konferencie bol venovaný manažmentu 
a ceste pacienta v rámci jednotlivých diagnóz, ktorú 
predstavili zástupcovia pacientskych organizácií. 
Iveta Makovníková predstavila Výzvu do akcie, ktorá 
sa konala v apríli v Europarlamente. Zvýraznila potre-
by pacientov a zdravotníkov pri diagnostike a liečbe 
PH na Slovensku, zvlášť kládla dôraz na zníženie 
administratívy odborných lekárov v Centrách  
pre PH, dôležitosť komplexnej liečby, finančnú vládnu 
podporu združeniam, podporu vývoja neinvazívnej 
diagnostiky a efektívne prerozdelenie finančných 
prostriedkov. Diskusného panela sa zúčastnili aj 
predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci   Jana 
Žitňanská a zástupkyňa výboru NR SR pre zdra-
votníctvo Jana Bittó Cigániková. Sľúbili spracovať  
a predložiť na posúdenie požiadavky jednotlivých 
pacientskych organizácií. 

https://aopp.sk/clanky/default/zaznam-zo-siestej-
celoslovenskej-pacientskej-konferencie

Pacienti už po šiestykrát ocenili prácu lekárov a ses-
tier. Na základe nominácií pacientov a širokej verej-
nosti rozhodla 5-členná porota menovaná predsed-
níctvom AOPP o udelení ocenenia 10 lekárom a 10 
sestrám za ich obetavú prácu a prínos pre pacien-
tov. Aj v tomto roku  bola spojená so slávnostným 
udeľovaním  ocenení AOPP v kategórii  “Môj lekár”, 
“Moja sestra” a “In memoriam”. 
Autor: IM                       

Foto: archív ZPPH, archív AOPP

Ocenení lekári a ocenené sestry

Boli sme pri tomPrezentácia Ivety Makovníkovej 
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OCENENIE MÔJ LEKÁR

Veľmi sa tešíme, že nám tohto roku vyšla nominácia 
na ocenenie „Môj lekár“, ktoré každoročne udeľuje 
Asociácia na ochranu práv pacientov.  Kto je našim 
oceneným?

MUDr. Milan Luknár, PhD. pracuje ako kardiológ  
na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb 
na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca  
v Bratislave.

Jeho profesionálnu odbornosť dopĺňa vysoko morálny 
profil, nezištnosť, ústretovosť, čestnosť. Je empatický, 
citlivý a má mimoriadne ľudský prístup k pacientom   
s ťažkým ochorením a ich príbuzným. Venuje sa diag- 
nostickej a liečebnej starostlivosti o pacientov  
s pľúcnou artériovou hypertenziou ako aj pacientom 
so srdcovým zlyhávaním. Je predsedom Pracov-
nej skupiny Transplantácie srdca a pľúc Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti. Zapája sa do vedec-
kých projektov a pracuje na klinických skúšaniach 
nových liečebných postupov. Zabezpečuje ústavnú 
aj ambulantnú starostlivosť. Pri diagnostikovaní ako 
aj liečbe, pri akýchkoľvek problémoch komunikuje  
s inými špecialistami, ale aj lekármi prvého kontaktu. 
Neustále si zvyšuje odbornú kvalifikáciu. Venuje sa  
lektorskej činnosti na Slovensku aj v zahraničí, ak-
tívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií po celom 
svete. Jeho pracovná doba nepozná hraníc.

MUDr. Milan Luknár aktívne spolupracuje s našim 
pacientskym združením už od začiatku. Bol 

spoluzakladateľom a prvé roky aj podpredsedom 
združenia. Pomohol členom rady získať kontakty 
zo strany partnerov, orientovať sa v legislatíve, od-
bornej problematike a postaviť sa na vlastné nohy. 
Pomáhal nám pri získavaní grantov a odborne 
zastrešoval projekty. Pomáhal s prekladmi textov  
z angličtiny a  komunikoval so zastrešujúcou organi-
záciou PHA Europe. Združenie sa stalo jeho srdco-
vou záležitosťou. Pre veľkú zaneprázdnenosť sa mu-
sel tejto funkcie vzdať, no naďalej s láskou pomáha 
členom združenia v ich neľahkej úlohe – zlepšiť pod-
mienky liečby a  šíriť povedomie o pľúcnej artériovej 
hypertenzii. Získal status Čestný podpredseda a stal 
sa  členom Odborného poradného tímu. Hrdo zastu-
puje združenie na odborných seminároch a konfe-
renciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak-
tívne a nezištne sa podieľa na projektoch združenia. 
Napísal a vydal prvú brožúru pre pacientov o diag- 
nostikovaní ochorenia, prvé letáky o PH a ZPPH  
a publikoval viacero odborných článkov v perio-
dikách s celoslovenskou pôsobnosťou. Počas 10 
rokov informoval verejnosť o PAH prostredníctvom 
viacerých televíznych a rozhlasových relácií. Vždy  
oceňoval prácu združenia a pri každej príležitosti to 
prezentoval na verejnosti. Pravidelne tiež sleduje dia-
nie v zastrešujúcej európskej organizácii, pomáha  
pri tvorbe informačných brožúr, spolupracuje pri pries-
kumoch na európskej úrovni. Aktívne sa zúčastňuje 
na kampaniach na zvýšení povedomia o ochorení. 

Mimoriadne oceňujeme jeho iniciatívu, že pri prí-
ležitosti osláv Svetového dňa pľúcnej hypertenzie 
počas pandémie COVID-19 zorganizoval turistický 
výstup lekárov a zdravotníkov na Vápennú ako akt 
solidarity s pacientmi s PH.

MUDr. Milan Luknár nikdy neodmietne pomoc, po-
radenstvo, spoluprácu. Odovzdal nám mnoho ve-
domostí a skúseností a  pravidelne nás informuje  
o nových terapeutických možnostiach. Nikdy mu 
nebol a nie je ľahostajný žiaden pacient. Za jeho 
odbornosť, ale aj ľudskosť a  empatiu si ho nesmierne 
vážime. 
Autor: IM

Foto: archív ZPPH

Ocenenie si prevzal od poslankyne Jany Žitňanskej
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PHA EUROPE

VÝROČNÁ EURÓPSKA KONFERENCIA PH
V dňoch 1. a 2. marca sa uskutočnila Výročná konferencia PHA Europe 2021 (Annual PH European Conferen-
ce - APHEC), ktorá sa konala oneskorene kvôli pandemickým opatreniam a prebiehala ešte stále virtuálne. 
Zvyčajne sa stretávame v Castelldefels pri Barcelone v Hoteli Bell Air, preto aj virtuálna grafika z dielne ho-
landskej spoločnosti  zobrazovala práve tento hotel. 

Mali sme možnosť vytvoriť si informačný  stánok,  urobiť popis svojho združenia, nahrať videá a dokumenty, 
ktoré si mohli stiahnuť všetci účastníci. Prezentácie špičkových PH špecialistov ako aj predstaviteľov farma-
firiem boli vopred nahraté a sprístupnené  týždeň pred podujatím v prezentačnej miestnosti. Účastníci ich 
mohli sledovať, keď sa im to hodilo, a zapisovali si otázky, ktoré chceli prezentujúcim položiť.  Online vysiela-
nia sa počas dvoch dní zúčastnilo 11 prezentujúcich. Video relácia sa vysielala naživo a účastníci mohli klásť  
doplňujúce otázky prostredníctvom moderátora. Prebralo sa veľa zaujímavých tém o liečbe CTEPH a PH  
v USA, o cvičení, sexe a antikoncepcii, detskej PH, o výžive a prezentácii o ajurvéde a mnohých ďalších. 
Okrem európskych prezentujúcich  vystúpili aj traja profesori z USA.

Aktívnymi členmi na tejto konferencii za naše združenie boli Peter Makovník a Janka Guráňová, ktorí svojimi 
otázkami oslovili viacerých lektorov. 

Viac sa dočítate na https://www.phaeurope.org/aphec/aphec-2021/

V dňoch 3.-6. novembra sa uskutočnila výročná konferencia PHA Europe 2022 prezenčnou formou, no tejto 
konferencie sme sa tohto roku po prvýkrát nezúčastnili. 

VÝZVA DO AKCIE - CALL TO ACTION
Výzva do akcie v súvislosti s neuspokojenými potrebami pacientov s pľúcnou hypertenziou 
– 2022
Každé združenie a organizácia potrebuje jasnú stratégiu. PHA Europe spustila v roku 
2012 výzvu do akcie v Európskom parlamente, ktorej sme boli účastní aj my v zastúpení  
MUDr. Milana Luknára. Odvtedy uplynulo 10 rokov a bol najvyšší čas prehodnotiť a posúdiť 
naše ciele. 

Začiatkom roka 2020 spustila PHA Europe proces kon-
troly, no vzhľadom na pandémiu COVID sa činnosť 
odložila o rok neskôr. Pri okrúhlom stole sa zišli zástup-
covia rôznych pacientskych združení, regulačných 
orgánov a farmaceutických spoločností spolu s le-
kárskou revíznou komisiou, ktorú tvorili prof. Marion 
Delcroix, prof. Marius Hoeper, prof. Marc Humbert, 
prof. Adam Torbicki a Ass. Gábor Kovács. Uskutočnili 
sa mnohé diskusné kolá formou online stretnutí, kým 
sa vytvorila nová výzva do akcie. Po uvoľnení kovi-
dových opatrení sa 26. apríla 2022  členovia okrúhle-
ho stola zišli v Európskom parlamente v Bruseli, aby 
oficiálne predstavili nový pozičný dokument (3.).

3.
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Podujatie bolo jedným z prvých stretnutí organizovaných v Európskom parlamente a bolo to úplne prvé  
a vlajkové podujatie záujmovej skupiny MEP Lung Health Group. PHA Europe je jeho súčasťou a spolupracuje 
s ďalšími združeniami pacientov s pľúcnymi chorobami - Európska respiračná spoločnosť (ERS).

Odôvodnenie výzvy do akcie v súvislosti s pľúcnou hypertenziou
O pľúcnej hypertenzii (PH) vieme, že je to zákerná nevyliečiteľná choroba s ťažkým priebehom. Závažne 
ovplyvňuje schopnosť vykonávať najbežnejšie činnosti každodenného života. Môže byť spôsobená ochorením 
niektorého orgánu (srdca, pľúc), môže byť dedičná alebo sa môže vyskytnúť bez akéhokoľvek známeho 
dôvodu. Prejavuje sa  v rôznych formách. Jednou z nich je zriedkavá pľúcna artériová hypfertenzia (PAH). 
Vyskytuje sa  bez ohľadu na vek, rasu alebo etnickú príslušnosť a môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek.

Ľudia, ktorí žijú s PH, majú problémy aj s jednoduchou činnosťou, ktorú väčšina z nás považuje za samozrejmosť 
a ani si ju neuvedomuje. Už samotné dýchanie je námahou, nehovoriac o bežnej domácej činnosti. Je preto 
dôležité, aby osoby žijúce s PH boli vhodne a včas diagnostikované, aby sa v súčasnosti dostupná liečba 
predpisovala len tým pacientom, ktorí z toho budú mať úžitok, a aby pokračoval inovatívny výskum nových  
a vylepšených spôsobov liečby, kým sa nenájde liek. Tieto potreby možno riešiť dvoma relatívne jednodu-
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NOVÉ USMERNENIA PRE DIAGNOSTIKU A 
LIEČBU  PH
Dlho očakávané nové usmernenia ESC/ERS pre diag- 
nostiku a liečbu pľúcnej hypertenzie boli pred-
stavené počas výročného kongresu ESC (Európska 
spoločnosť kardiológov) v Barcelone od 26. augusta 
do 29. augusta 2022.
Pracovná skupina pre nové usmernenia vynaložila 
v posledných dvoch rokoch enormné úsilie na ak-
tualizáciu predchádzajúcich usmernení, ktoré boli 
zverejnené v roku 2015. Bolo to vôbec prvýkrát, čo sa 
zástupcovia pacientov zúčastnili na takomto pries-
kume a PHA Europe bola súčasťou tejto práce. Mohli 
sme úzko spolupracovať s kľúčovými lídrami v tejto 
oblasti a v celom tomto procese sa s nami skutočne 
zaobchádzalo ako s partnermi: zúčastnili sme sa 
na nespočetných stretnutiach Zoom, boli súčasťou 
stoviek e-mailových výmen, pripravili sme pre členov 
pracovnej skupiny prezentáciu o dôležitosti posilne-
nia postavenia pacienta.

Nové usmernenia obsahujú množstvo noviniek, ako 
napr.:
 • nová hemodynamická definícia PH
 • aktualizovaná klasifikácia PH
 • nový diagnostický algoritmus
 • rozšírená a doladená tabuľka stratifikácie  
 rizika (štyri vrstvy hodnotenia rizika pre násled- 
 né opatrenia)
 • odporúčanie pre manažment skupiny  
 PH-LHD
 • aktualizovaný terapeutický algoritmus  
 CTEPH
 • pacientom hlásené výsledky (PRO).
 • nová časť o združeniach pacientov a posil- 
      není postavenia pacientov

Preklad: PM

Foto: archív PHA EUROPE

chými spôsobmi, ktoré nielen zlepšia výsledky pacientov s PH, ale povedú aj k úsporám nákladov pre systémy 
zdravotnej starostlivosti a spoločnosti ako celku.

 1. Zabezpečiť tvorbu robustnejších politík, akademickú podporu, financovanie a stimuly pre inovatívny  
 výskum, ktorého výsledkom sú nové terapie pre všetky podtypy PH a nakoniec aj liek na toto ochorenie.

 2. Zriadenie riadne financovaných a spravovaných odborných centier, ktoré sú integrované  
           do miestnych systémov zdravotnej starostlivosti, by malo zabezpečiť, že osoby ohrozené PH a žijúce  
 s týmto ochorením budú sledované a primerane diagnostikované a liečené zdravotníckymi pracov- 
 níkmi s bohatými skúsenosťami v oblasti PH, ktorí tiež pomôžu zabezpečiť, že sa predpisovaním drahých  
 liekov neplytvá. 

Podpora a financovanie inovatívneho výskumu, ako aj akademická podpora a rôzne stimuly by mali 
zabezpečiť vývoj nových a vylepšených liečebných postupov, kým sa nenájde liek. Dýchanie nie je činnosť, 
ktorú by osoby žijúce s PH mohli považovať za samozrejmosť. Odborné centrá a inovatívny výskum im môžu 
pomôcť vrátiť sa k normálnemu spôsobu života. Nesmieme len nečinne čakať, musíme sa pohnúť vpred.
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slovo odborníka
Informácie od našich odborníkov

SLOVO KARDIOLÓGA: Liečba pľúcnej artériovej hypertenzie 
                                      3: časť: podávanie prostanoidov

V minulých článkoch, týkajúcich sa liečby pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH), sme vám priblížili  všeobecné 
opatrenia, rehabilitáciu a podávanie niektorých liekov – farmák. Tieto liečivá sa používajú na ovplyvnenie 
dvoch základných zložiek PAH – postihnutia pľúcnych tepien a následného zlyhávania pravej komory srdca 
kvôli tlakovému zaťaženiu.

Všetky látky, ktoré dnes používame v praxi, prešli dôkladnými, tzv. zaslepenými klinickými skúšaniami – štúdiami. 
Výraz zaslepené znamená, že počas štúdie pacient ani lekár nevedia, čo daný pacient užíva – či účinnú lát-
ku, alebo neúčinný ekvivalent – placebo. Takto sa zabráni skresleniu štúdie, kedy by sa náhodne pozorované 
účinky mohli pripísať užívanému lieku (princíp „Čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo“). Okrem toho musia 
klinické štúdie spĺňať množstvo ďalších prísnych kritérií. Len lieky, ktoré dokázali priaznivé účinky v takýchto 
štúdiách, získajú povolenie na používanie v praxi. Iné látky sa považujú za neoverené. Môžeme si myslieť, že 
ich účinky sú priaznivé, ale štatisticky sa to nedokázalo a navyše môžu pôsobiť aj škodlivo.  

Medzi lieky, ktoré podporujú rozšírenie pľúcnych ciev a zabraňujú ich zužovaniu, patria aj tzv. prostanoidy. 
Štruktúra týchto látok je odvodená z látky, ktorá sa nazýva prostacyklín. Prostacyklín je zlúčenina, ktorú si 
vytvára telo človeka. Je jedným z najsilnejších vazodilatancií – látok rozširujúcich cievy. Medzi ďalšie účinky 
prostacyklínu patrí zabránenie nadmernému množeniu buniek cievnej steny a zamedzenie tvorbe drobných 
krvných zrazenín, ktoré upchávajú drobné cievy, čo by mohlo ďalej zaťažovať pravú komoru srdca. Celko-
vo tak prostacyklín a prostanoidy znižujú odpor, ktorý kladie pravej komore pľúcne riečisko, ako aj celkové 
zaťaženie srdca. 

Prostanoidy sa môžu podávať v niekoľkých formách. Tzv. per-
orálna forma, tabletky, je na Slovensku nedostupná. Inhalačným 
spôsobom, pomocou inhalátora, sa podáva iloprost. Vnútrožilovo, 
intravenózne, sa podáva epoprostenol a treprostinil. Podkožné – 
subkutánne podávanie je možné v prípade treprostinilu.  

Epoprostenol
Synteticky pripravený prostacyklín je známy pod názvom epopros-
tenol (Obr. 1). Epoprostenol sa dostal do klinickej praxe koncom 20. 
storočia a bol prvou látkou, ktorá v klinickej štúdii dokázala zlepšiť 
stav a predĺžiť život pacientov s PAH. Odvtedy je pevnou súčasťou 
liečby PAH. Dokázalo sa, že okrem toho zmierňuje príznaky PAH, 
zlepšuje výsledky testov výkonnosti, ako je napr. šesťminútový test 
chôdzou, a zlepšuje tlaky a prietok krvi v pľúcnom riečisku. Epo-
prostenol má veľmi krátky biologický polčas. Biologický polčas zna-
mená dobu, za ktorú sa z tela odbúra polovica množstva podanej 
látky, a to je v prípade epoprostenolu približne 2,7 minúty. Keďže 

MUDr. Milan Luknár, PhD.
kardiológ
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Obr. 1. Chemický vzorec epoprostenolu

Obr. 2. Pomôcky na podávanie epoprostenolu

sa epoprostenol tak rýchlo odbúrava, musí sa podávať priamo  
do žily, a to vo forme trvalej infúzie. Systém podávania lieku sa skladá 
z vonkajšej pumpy na batérie so zásobníkom a katétra, ktorá je zave-
dený do tela pacienta (Obr. 2). Pacient si sám pripraví roztok liečiva, 
ktorým naplní plastový zásobník. Zásobník sa upevní na pumpu (Obr. 
3). Z pumpy vychádza hadička, ktorá sa napojí na katéter. Katéter 
vstupuje do tela najčastejšie v oblasti pod pravou kľúčnou kosťou 
(Obr. 4 a 5). Vnútri tela, v oblasti žily, ktorá ústi do pravej predsiene 
srdca (horná dutá žila), tesne pred pravou predsieňou, komorou 
a pľúcnymi tepnami, sa látka konštantnou rýchlosťou uvoľňuje  
do krvného obehu. Rýchlosť pumpy sa stanovuje individuálne, podľa 

Obr. 3. Napojenie zásobníka na epoprostenolovú pumpu

zhodnotenia účinnosti a nežiaducich účinkov. Podávanie lieku sa nesmie prerušiť, lebo hrozí zhoršenie pľúcnej 
hypertenzie a stavu pacienta. Miesto vstupu katétra do podkožia sa musí pravidelne ošetrovať a dezinfikovať, 
aby nevznikla infekcia. 

Obr. 5. Katéter na podávanie epoprostenolu zavedený do tela pacientky

Obr. 4. Zavedený katéter na podávanie epoprostenolu
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Obr. 6. Inhalátor na podávanie iloprostu

Iloprost
Iloprost je chemicky stabilná látka odvodená z prostacyklínu. Podá-
va sa inhalačne, pomocou špeciálneho inhalátora (Obr. 6). Výho-
dou je preto pôsobenie priamo na drobné pľúcne cievy, bez cel-
kových účinkov. Pacient si sám naplní inhalátor. Samotná inhalácia 
trvá asi 15 minút. Maximálny účinok sa dosahuje po asi 30-45 min 
po podaní. Keďže biologický polčas iloprostu je krátky, mal by sa 
inhalovať približne každé tri hodiny, noci je možná prestávka 6 hodín, 
z čoho vyplýva pomerne veľká časová náročnosť liečby iloprostom. 
Vzhľadom na inhalačný spôsob podania sa podávanie iloprostu 
nepovažuje za pravé tzv. „parenterálne“ podanie a pri potrebe 
zvýšiť intenzitu liečby sa uprednostňujú iné prostanoidy.

Treprostinil
Treprostinil je látka odvodená z prostacyklínu. Mierne pozmenená chemická štruktúra spôsobuje, že je sta-
bilný pri izbovej teplote. Treprostinil v klinických štúdiách dokázal zlepšenie stavu pacientov a ukazovateľov 
fyzickej zdatnosti. Podáva sa najčastejšie podkožne vo forme dlhodobej infúzie. Jeho biologický polčas  
pri podkožnom podávaní je približne 4 hodiny. Systém na podávanie treprostinilu (Obr. 7) sa skladá z vonkajšej 
pumpy na batériu a plastovej hadičky, ktorá má na konci terčík s tenkou „slamkou“ – kanylou, v ktorej sa 
nachádza krátka tenká ihla (Obr. 8). Tá slúži na to, aby sa terčík s drobnou kanylou dostal do podkožia  
a po umiestnení terčíka sa z kanyly odstráni. Pacient si sám natiahne roztok treprostinilu do ampulky – zásob-
níka. Tú vloží do pumpy. Na ampulku nasadí buď pôvodnú hadičku, ktorá už bola predtým zavedená  
do kože, alebo pripojí novú koncovú hadičku, ktorú zavedie pomocou terčíka do podkožia v oblasti brucha 
alebo ramena. Tento spôsob liečby si vyžaduje pochopenie a spoluprácu pacienta, ale aj podporu zo stra-
ny príbuzných alebo priateľov. Výhodou podkožného podávania je, že sa nevytvára trvalé spojenie medzi 
vonkajším prostredím (povrch tela) a vnútrom (krv v žile), čo znižuje možnosti prestupu infekcie do tela. Keďže  
v podkoží sa vytvorí zásoba lieku, pacient si dokonca môže infúziu na krátky čas odpojiť a nachvíľu sa oslobodiť 
sa od neustáleho nosenia pumpy. Naopak, nevýhodou je bolestivá a zápalová reakcia v oblasti miesta vpi-
chu. Uvedená reakcia je veľmi častá, no nezvykne trvať viac než niekoľko dní po novom vpichu hadičkového 

systému. Tieto ťažkosti odstraňuje novší spôsob podávania treprostinilu, a to pomocou plne implantovateľnej 
pumpy (Obr. 9). Kovová pumpa sa počas operácie v celkovej anestéze implantuje do podkožia v oblas-
ti brucha. Na pumpu sa napojí plastová hadička – katéter, ktorá prechádza podkožím v oblasti hrudníka  
a v krčnej žile sa dostáva do vnútrožilového priestoru (Obr. 10). Biologický polčas treprostinilu je v prípade 

Obr 7. Pomôcky na podkožné podávanie treprostinilu Obr. 8. Hadička s terčíkom na konci na podávanie treprostinilu 
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Obr. 9. Vnútrožilové podávanie treprostinilu: implantovateľná 
pumpa

vnútrožilového podania kratší než pri podkožnom podaní, približne 
45 minút. Pri tomto spôsobe podávania odpadá nutnosť kompli-
kovaného zaobchádzania s liekom (príprava a napĺňanie pumpy, 
pichanie nového hadičkového systému a pod.). Pacient však musí 
približne raz za mesiac prichádzať do špecializovanej ambulancie 
na plnenie pumpy, ktoré sa uskutočňuje vo forme injekcie bez potre-
by znecitlivenia. Plnenie vykonáva lekár (Obr. 11). 

Samozrejme, vysoká účinnosť prostanoidov má svoju cenu. Sú to 
predovšetkým nežiaduce účinky. Vyplývajú jednak zo samotného 
pôsobenia týchto látok v organizme a sú spoločné pre všetky uve-
dené liečivá. Prejavujú sa začervenaním tváre, bolesťou sánky, 
bolesťami hlavy, zažívacími ťažkosťami, ako je napínanie na vra-
canie, vracanie, hnačka, ale aj nízky tlak, závraty, rýchla alebo 
pomalá činnosť srdca, úzkosť, nervozita, bolesti svalov a kostí. Tie-
to však bývajú najčastejšie prechodné, najmä pri zvyšovaní dávky  
a v ďalšom priebehu liečby zvyknú ustúpiť alebo sa zmierniť. Iné prob-
lémy sú následkom spôsobu podávania – napríklad infekcie, bolesť  
v oblasti vstupu katétra alebo infúzie, tvorba zrazenín na katétri  
a iné.

Záver
Prostanoidy sú vysoko účinné che-
mické látky. Rozširujú cievy v pľúcach, 
zabraňujú nežiaducemu množeniu 
buniek cievnej steny a tvorbe malých 
krvných zrazenín. Nevedia PAH 
vyliečiť, ale majú dokázanú účinnosť 
pri zmiernení príznakov, zlepšení 
schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, 
zvýšení kvality života a predĺžení života 
pacientov. V liečbe PAH sa používajú 
dlhodobo a klinické skúsenosti le-
károv a pacientov s nimi sú overené 
a rozsiahle. Musia sa zatiaľ podávať 
podkožne alebo do žily vo forme 
trvalej infúzie. Vhodné sú najmä u pa-
cientov, u ktorých lekár na základe 
dôkladného zhodnotenia viacerých 

Obr. 10. Schéma implantácie pumpy na podávanie 
treprostinilu

Obr. 11. Pravidelné plnenie implantovateľnej treprostinilovej pumpy v ambulancii

ukazovateľov (údaje pacienta, nález pri vyšetrení, echokardiografický obraz, krvné testy, šesťminútový test 
chôdzou, „hemodynamika“ a ďalšie) uváži, že riziko, že choroba sa môže v pomerne krátkom čase zhoršiť, je 
vyššie alebo dokonca vysoké. U vhodne vybraných pacientov výhody prostanoidov prevažujú nad nevýho-
dami. Preto majú tieto látky zásadné miesto v liečbe PAH.
Autor: ML

Foto: archív ML



pomoc a podpora
Sympatie nám prejavuje stále množstvo ľudí

ŠPORTOVCI PRE PACIENTOV S PH
Jednou z kampaní na šírenie povedomia je Get breathless for PH. Snažíme sa 
informovať verejnosť o pľúcnej hypertenzii, aby sme čo najskôr priniesli informácie  
o tomto ochorení, aby sa čo najskôr dostali k liečbe všetci, čo to potrebujú, aby sme 
prispeli k záchrane životov. 

Máme k dispozícii krásne tričká s pľúcami a využívame ich nielen v rámci kampane  
k Svetovému dňu PH, ale oslovili sme aj niektorých športovo aktívnych ľudí, ktorí pre-
javujú ochotu nám pomôcť. A aby som bola presná, tých ľudí stále pribúda. Sú to tu-
risti, cyklisti, ale zvlášť bežci. Nesmierne si ceníme ich ochotu šíriť povedomie o našom 
ochorení. Ešte nie je koniec roka a štatistika hovorí o viac ako 30 športových aktivi-
tách a ešte ďalšie sú v pláne.
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OTKD
Jedným zo štafetových behov, na ktorom sa náš tím pravidelne a najdlhšie zúčastňuje, je beh Od Tatier  
k Dunaju (345 km).  Tohto roku odštartovali z Jasnej s okrúhlym číslom 80 v sobotu ráno a na Tyršovo nábrežie 
v Bratislave dobehli  na druhý druhý deň predvečerom v celkovom poradí 131. Vo svojej kategórii sa umiest-
nili na 25 mieste. Cieľ dosiahli za necelých 33 hodín, aj keď unavení, všetci usmiati a zdraví. Na svojich chrb-
toch niesli našich pacientov s PH ako vzájomnú podporu. Každý bežal za toho svojho, spoločne za všetkých  
a všetci sme im držali palce. Prišli sme ich privítať do cieľa, poďakovať za skvelú prácu a povzbudiť.  Aspoň 
takto sme sa im odvďačili za perfektnú prácu, ktorú pre nás robia. Všetci sú nadšení týmto športom a nie-
ktorí už hovorili o ďalších bežeckých plánoch v najbližšom čase, samozrejme v tričkách Get breathless for PH. 
Veľmi si to vážime a držíme všetkým palce v ďalších súťažiach.
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ROZHOVORY S BEŽCAMI
Pred deviatimi rokmi sme oslovili niekoľko bežcov. 
Tomáš Falb mal kamarátov, ktorým bol beh blízky 
a tam to celé začalo. Postupne sa pridali kamará-
ti kamarátov a vytvoril sa tím pod vedením kapi-
tána Michala Gaplovského, ktorý sa zúčastňoval 
bežeckých súťaží v našich dresoch s pľúcami. Hlavne 
pri štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa informá-
cia o PH niesla takmer celým Slovenskom. Navyše 
bežcov sprevádzali autá s menami pacientov  
a označením vozidiel logom združenia.

Štafetový beh Od Tatier k Dunaju

Michal Gaplovský

MUDr. Daniel Peterský

Niektorí bežci v priebehu rokov odišli, no vždy ich nahradil niekto, koho táto forma 
behu oslovila a mal z takejto činnosti dobrý pocit. Vymenili sa aj kapitáni. Dnes vedie 
tím MUDr. Daniel Peterský, ktorý pridal bežcom na chrbát aj samotných pacientov. 
Aby to nebolo príliš namáhavé, tak len foto s nápisom Bežím za Teba.:-) Opýtali sme 
sa ho ako to vnímajú ľudia a dostali sme takúto, priam dojímavú, odpoveď.

Daniel P.:  
„... pozri sa - to je krása!“
Počujem za sebou, keď predbieham dvojicu žien dolu 
košickou ulicou. Bežím polmaratón v rámci Medzinárodného 
maratónu mieru. Pozriem vpravo, tam je obyčajný pane-
lák a pred ním zaparkované autá, pozriem vľavo - tam je  

za plotom rozpadávajúca sa stavba...Kde je tá krása?
„...to musí byť láska ako hrom! Alebo...“
V tom mi docvakne, že hovorí o mne a o fotke mladej ženy, ktorú mám na chrbte  
a pri nej nápis – Bežím za Teba!
Aj takéto sa stane, keď bežíte s fotografiou pacientky s pľúcnou hypertenziou  
na chrbte.

To je úžasné. Iste máte z toho dobrý pocit a dodáva Vám to energiu. Beháte počas 
celého roka a využívate rôzne príležitosti. Na aké súťaže sa najbližšie chystáte? 
Daniel P.: Pandemické obdobie nám zrušilo veľa bežeckých podujatí, ale niektoré sa aj počas neho podarilo 
zorganizovať a mohli sme sa ich zúčastniť. Prvý krát sme vyskúšali “The Run Slovakia”- štafetový beh z Košíc  
do Bratislavy, či „Vltava run“ zo Šumavy do Prahy. Náš bežecký tím sa rozrástol o ďalších členov, teraz už 
môžem povedať, že aj priateľov. Podarilo sa nám zorganizovať víkendový teambuilding a daria sa nám, 
aspoň občasné, spoločné tréningové behy. Viac spolu komunikujeme cez mobilné aplikácie, zdieľame si 
tréningy, odbehnuté trasy, porovnávame mesačné výkony. Hecujeme sa a povzbudzujeme. Hoci sme každý 
iný, svojský aj ako bežci, máme iné danosti a iné priority, keď to spätne zhodnotíme za tie 2 – 3 roky, každý 
jeden sa stále zlepšujeme. Bežecký kalendár bol tento rok opäť plný: okrem veľkého počtu individuálnych 
behov sme v tričkách Združenia štafetovo odbehli aj „Štefánik trail“ z Bradla do Bratislavy a  „Rýchlik Zoška – 
Bratislava“. V budúcom roku sme už registrovaní na „Vltava run“, ktorý sa nám veľmi páčil ako aj na tradičný 
beh „Od Tatier k Dunaju“. Radi by sme sa ešte dostali na štartovku niektorého z novších štafetových behov 
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Zuzka a ďalší Tomášovi návštevníci 
v Motole

Vltava Run Vltava Run

Aby nehovoril len kapitán tímu, slovo sme dali aj ďalším členom. Na otázky nám odpovedala Zuzka Maj-
zlanová a Peťo Lovič.

Tohto roku ste po prvýkrát zabehli aj k našim susedom do Česka. Veď kampaň treba robiť všade, po celom 
svete, o tom niet pochýb. Ale prečo ste sa rozhodli práve pre Vltava run?
Zuzka M.: Odbehnúť Vltava run bol, myslím, pre väčšinu z nás malý sen. Dostať sa na tento beh totiž nie je až 
také jednoduché. Chceli sme ukázať a prevetrať naše “pľúciarske tričká” aj mimo Slovenska. Pozrieť si trate 
od Šumavy až po Prahu a zažiť čosi nové.  

Aké pocity si z toho mala?
Zuzka M.: Vltava run je srdcovka. Krásne trate, super nálada v tíme, endorfíny z behu a to celé obohatené  
o malé/veľké zázraky. Vždy keď si na ten víkend spomeniem, usmejem sa.  

Čo bola pre Teba motivácia?
Zuzka M.: Veľkou motiváciou je čo najviac zviditeľňovať pľúcnu hyperteniu, kde sa len dá. 

na Morave či v Čechách. Veľmi sa tešíme, že sa náš dlhoročný šofér, kouč a motivátor Tomáš úspešne zota-
vuje a čakáme, že čoskoro zasa zasadne na svoje miesto. Za nás všetkých chcem veľmi pekne poďakovať 
Združeniu za podporu. Je nám cťou, že môžeme aspoň takto šíriť povedomie o všetkých, ktorí bojujú s pľúcnou 
hypertenziou. Najväčšou odmenou a povzbudením pre nás je, keď nás v cieli štafety „Od Tatier k Dunaju“ 
nedočkavo vyzerajú členovia Združenia - v rovnakých tričkách, v akých bežíme my. Takú podporu nemá 
žiaden iný bežecký tím.

Krásne ste to zhodnotili. Vidieť, že ste perfektný tím, plný elánu a nás to nesmierne teší. Počula som, že  
na OTKD vás už poznajú po tričkách „ to sú tí pacienti“ :) Na Šutrovskom maratóne ste využili možnosť rozho-
voru  do “miestneho rozhlasu” a moderátor si dokonca pamätal, o čom ste sa minulý rok rozprávali. Veľmi 
pekne ďakujeme za tú prácu, ktorú robíte pre PH. Vážime si všetky tie odbehnuté stovky kilometrov, litre potu, 
odvahu, radosť, bolesť, rôzne emócie, ktoré prežívate pri nočných behoch lesmi, v daždi či páľave a dobeh-
nete vždy s úsmevom na perách. Držíme Vám palce, nech vás tento entuziazmus neopustí. 
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Relácia Noviny o 12 v TVJOJ

TURISTIKA
Turisti nám posielajú fotografie z rôznych kútov Slo-
venska, ale často aj zo zahraničia. Najčastejšie však  
z Oravy. Vďaka Stanke Hlinovej spoznávame rôzne vr-
choly Západných Tatier. A nielen to. Na fotografiách, 
ktoré k nám prichádzajú, sa objavujú nové tváre. 

Ako sa robí osveta na Orave?
Stania H.: Takisto, ako sa v poslednom období stali 
turistika a spinning súčasťou môjho každodenného 
života, taktiež samozrejmosťou týchto aktivít sa stalo 
aj nosenia trička Združenia pacientov pľúcnej hyper-
tenzie. Okrem faktu, že tieto tričká sú veľmi pohodlné 
na tieto aktivity, snažila som sa aj nejakým spôsobom 
dať do povedomia môjho okolia toto združenie a ich 

Baníkov Jakubina

S Peťom Lovičom sme sa spoločne stretli v TV JOJ. 
Konečne si aj tu všimli nevšedných bežcov s fotogra-
fiami a zaujalo ich to tak, že nás pozvali do vysielania 
relácie Noviny o 12. Tomáš Falb bol prostredníkom,  
no pred kameru si nesadol. Avšak prišiel nás do štúdia  
aspoň povzbudiť.
https://videoportal.joj.sk/.../epizoda/104061-noviny-
o-12-00

Peťo, ako dlho si členom tímu, čo ťa motivovalo, aby si si obliekol naše tričko?
Peter L.: Behám už dlhšie, s tímom behám niečo vyše roka. Motivoval ma Danko, 
ktorý ma volal do tímu už predtým na preteky, ale vtedy som už mal plný kalendár  
a tak mi to vyšlo až na The Run, 540 km štafetu z Košíc do Bratislavy. 

Na akú súťaž sa v budúcnosti najviac tešíš? Budeš bežať v našich farbách?
Peter L.: Aktuálne sa najviac teším na dve súťaže. Vltava Run, tímovú štafetu 360 km 
po Vltave do Prahy a potom pokukujem na sólo pretek Sky maratón na Madeire 
alebo rakúskych horách pri Salzburgu. Možno absolvujem oba. Uvidím ako budem 
na tom kondične :). A určite budem v tričku s pľúcami. Tie dresy sú super. Myslím, 
že ich máme najkrajšie, čo tak pokukujem po iných tímoch :).  Je to radosť behať  
v nich. Sem-tam sa ma pýtajú iní bežci, čo to je, prečo bežím s fotkou, potom sú milo 
prekvapení. A nás to teší, že sa zase niekto niečo dozvedel.  

Na Vltave to bolo aj viac osobné. V deň príchodu na štart sa nám po troch mesiacoch ozval náš Tomi, ktorý 
absolvoval transplantáciu pľúc. Takže sme zo Zadova do Prahy chceli odbehnúť ešte rýchlejšie, aby sme  
v Prahe stihli Tomiho navštíviť. To sa nám aj podarilo. Celý závod bol pre mňa o to magickejší. 

pacientov. Počas turistík sa mi neraz stalo, že sa ľudia, ktorých sme stretli, spýtali na toto tričko. Buď to bolo 
kvôli tomu, že už ich videli na niekom inom alebo sa niekde stretli s týmto názvom, alebo jednoducho boli 
zaujatí týmto združením, že im to nedalo nedozvedieť sa viac. 
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POMOC ZDRUŽENIU 2% Z DANE 

Prečo darovať práve nám?
Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, 
v prípade neuplatnenia si svojho práva, tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Vďaka 
Vašej podpore budeme môcť zabezpečiť stabilitu našich programov 

a nám pomôže každé jedno darované euro. 

Združenie je už trinásty rok aktívne v rôznych oblastiach, medzi ktoré patrí
      - Starostlivosť o pacienta
      - Zvyšovanie informovanosti o PH medzi verejnosťou
      - Advokácie
      - Posilnenie postavenia pacienta
      - Podpora optimálnych štandardov ľudí s PH, výskumu nových liekov a liečebných postupov

Edukačno-rehabilitačný pobyt je jedným z projektov, ktorý vieme zabezpečiť len vďaka  zisku z 2% z dane. 
Pomáhame tak pacientom v ich náročnej liečbe.  

PekelníkKlin

To je perfektné. Presvedčila si ma, že to určite má 
zmysel. Ale bola si aj iniciátorkou spinningového tré-
ningu a to si vyžaduje  informovať  väčšiu skupinu 
ľudí o PH. Očividne si to zvládla na jedničku a nás si 
milo prekvapila.
Stania H.: Pred pár týždňami sa mi podarila 
zorganizovať malá akcia v mojej skupine na spin-
ning-u. Všetci sme sa dali do tričiek a bola to naša 
spoločná motivácia zabrať a dať do toho všetko,  
za ľudí, ktorí túto možnosť nemajú. Vedomie toho, 
že sa informácia o tomto združení stále nejakým 
spôsobom šíri, čo spôsobuje, že sa pomôže viac  
a viac ľudom, ktorí si nemôžu dovoliť robiť veci, ktoré 
normálny človek berie za samozrejmosť, ma často 
motivuje v pokračovaní aj naďalej.
Autor: IM

Foto: archív ZPPH

Zostáva mi všetkým našim priaznivcom len 
poďakovať a popriať ešte veľa elánu v ich aktivitách. 
Veľmi si ich vážime a želáme si, aby sa k nim pridali 
ďalší bežci, turisti, cyklisti, športovci. Nesmierne nám 
tým uľahčujú prácu a je to tak jednoduché – len si 

obliecť správne tričko. 



STRUČNÝ PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ V ROKU 2023

Február – kampaň  k Dňu zriedkavých chorôb

              – „Keď dochádza dych“ – diskusné fórum na SZŠ 

Apríl – spustenie kampane k Svetovému dňu PH

         – aktivity k Svetovému dňu PH – volejbalový turnaj – 29.4.

Máj – Valné zhromaždenie ZPPH – 26.5.

        – „Vystúpim za Teba“ – výstup na Skorušinu – 26.- 27.5. 

        – „Zasaď si pľúca“ –  výsadba stromčekov

August – edukačno-rekondičný pobyt v Kúpeľoch Sliač

             – „Od Tatier k Dunaju“ –  štafetový beh –19.-20.8.

September – účasť na Výročnej konferencii PHA Europe 

Október – príprava PH magazínu Fialka

November – kamaň k mesiacu PH

                    – účasť na 7. Celoslovenskej pacientskej konferencii

December – vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok 2023

pripravujeme
Čo nás čaká v roku 2023?

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/ .



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
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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 pod-
mienok liečby pacientov a podporujeme výskum pri hľadaní nových liečiv. Pre pacientov sprostredkovávame poraden-
skú 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 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.
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