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editoriál
Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH

Milí priatelia,
rok 2020 si budeme pamätať ešte dlho. Zastihla nás pandémia, ktorá nám prekazila všetky
plány, či už osobné alebo kolektívne. Celková situácia ovplyvnila aj činnosť nášho združenia
a čo ma najviac mrzí je to, že sme sa nemohli osobne stretnúť. Pre bezpečnosť vás, pacientov, sme boli nútení zrušiť takmer všetky plánované aktivity, prípadne zmeniť ich formu.
Napriek tomu sme sa snažili pracovať v rámci možností. K zvýšeniu informovanosti a podpore nám pomohli aj samotní lekári a zdravotníci. Napriek svojej pracovnej vyťaženosti zorganizovali výstup
na Vápennú za pacientov s PH, čo nesmierne oceňujem. Zásluhu na naplnenie našich cieľov mali aj iné organizácie a jednotlivci. Aj im a ich podpore v rôznych oblastiach sú venované riadky v časopise. Prinášame
tiež informácie od odborníkov k PAH a psychickej podpore. V príbehu sa dočítate aj o tom ako sa niektorí
členovia združenia vyrovnávajú s PAH a poslúžia Vám ich spovede ako motivácia. Verím, že si každý nájde
niečo, čo ho zaujme a radi privítame v budúcnosti aj Vašu iniciatívu pomôcť ostatným.
Viem, že súčasná situácia je zložitá a často stresujúca. Zo skúseností viete, že je dôležité šetriť svojou energiou.
Často sa vynakladá zbytočne pri veciach, ktoré nevieme ovplyvniť. Môžeme kontrolovať to, kde sme, kam
pôjdeme, čo urobíme, čo povieme či aké noviny si prečítame. Nič iné ovládať nemôžeme, môžeme na to
maximálne vplývať. Svojim konaním vieme ovplyvniť náladu ľudí okolo nás. Ako sa naladíme ráno, tak bude
táto nálada ovplyvňovať celý zvyšok nášho dňa. S úsmevom ide všetko ľahšie a keď rozdávame celý deň
úsmev a dobrú náladu svojmu okoliu, pomôžeme nielen ľuďom, s ktorým sa stretávame, ale aj sami sebe.
A to je dôležité. Je zbytočné zaoberať sa tým, čo nevieme ovplyvniť, lebo strácame zbytočne množstvo
energie. Veľa vecí záleží od nášho postoja. Preto Vám želám veľa zdravia, pozitívneho myslenia, veľa úsmevu, smiechu, radosti a spokojnosti, lásky a potešenia v rodine a medzi priateľmi. Verím, že s dobrou náladou
sa čo najskôr stretneme v novom roku.
Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.
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aktivity
Činnosť ZPPH v roku 2020

Diskusné fórum „Keď dochádza dych“

Webinár o darcovstve a transplantáciách

18/02/2020

27/02/2020

Príjemná atmosféra, vnímaví študenti, ochotný a milý

V jeseni minulého roka sa naša podpredsedníčka

pedagogický zbor. To sú priority, prečo sa radi vra-

Janka Guráňová stala súčasťou DTI Community (Ce-

ciame na Strednú zdravotnícku školu v Lučenci. Už

losvetové spoločenstvo v oblasti darcovstva orgánov

po štvrtýkrát sme so študentmi tretieho ročníka dis-

a transplantácií) ako zástupkyňa nášho združenia.

kutovali nielen o problémoch pľúcnej artériovej hy-

Začiatkom tohto roka bola oslovená, aby pripravila

pertenzie, ale aj orgánových transplantáciách. For-

pacientsky webinár. Dňa 27. februára 2020 Janka

ma živých knižníc je vždy zaujímavá a študenti mali

vo svojej on-line prezentácii „Úloha pacientskych or-

možnosť o problémoch hovoriť priamo s pacientmi

ganizácií v darcovstve a transplantácii orgánov“ ho-

s PAH rôzneho typu. Rozprúdila sa aj diskusia o trans-

vorila o PAH, transplantácii pľúc a súčasnom stave

plantácii pľúc, stave pred a po nej. O svojich skúse-

na Slovensku. Predstavila naše združenie s aktivitami,

nostiach hovorili Pavol Marko, Lukáš Gondáš, Iveta

ako aj vzájomnú spoluprácu s inými pacientskymi

Makovníková a Jana Guráňová. Napriek tomu, že

združeniami na vzdelávacích projektoch. Vyzdvihla

sa jednalo o rovnaký proces, zdravotné problémy

úspechy spoločnej práce, ktoré viedli k spusteniu ce-

sa podstatne líšili. Všetko to umožnilo študentom

lonárodnej kampane na zvýšenie povedomia o tejto

spoznať rôzne stránky ochorenia a riešenia liečby.

problematike pod záštitou Slovenskej transplantolo-

Nechýbali ani odborné prezentácie, videospoty

gickej spoločnosti. V závere prezentácie odpoveda-

ako aj skupinová práca študentov. Svoje poznatky si

la na otázky účastníkov webinára.

utvrdili v prezentácii pred triedou ako aj v teste o PAH.

Záznam webinára (angl.) na

Najšikovnejší boli odmenení reklamnými darčekmi

https://vimeo.com/396889152 (heslo: TPMDTI)

a tričkom. Pedagógovia aj študenti prejavili značný
záujem o účasť na výstupe na Vápennú, čo nás
nesmierne tešilo.
Na SZŠ v Lučenci
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Deň zriedkavých chorôb

Guráňová, kde prezentovala naše aktivity na šírenie

29/02/2020

povedomia o PH. V rámci prezentácie predstavila
aj náš najväčší projekt „Vystúpim za Teba“, ktorý

Prečo nás nie je vidieť?

realizujeme v rámci kampane k Svetovému dňu

Je nás málo.

pľúcnej hypertenzie od roku 2015. Pri tejto príležitosti

Žijeme so zriedkavou chorobou, čo prináša mnoho

pozvala zúčastnených na výstup na Vápennú. Zdra-

problémov.

votné sestry prejavili záujem nielen o výstup, ale aj
o informačný materiál o PAH a CTEPH.

Takto sme odštartovali kampaň k Dňu zriedkavých
chorôb, ktorý sa každoročne koná v posledný

Plány nám prekazil COVID-19

februárový deň. Verejnosť nevie, kto sú pacienti

Náš relatívne pokojný život (aj keď s PAH je to niekedy

so zriedkavými chorobami, v čom sú ich špecifiká. In-

o dušu) prekazil jeden malinký vírus s veľkým dosa-

formácie chýbajú nielen laikom, ale aj odborníkom.

hom a zo dňa na deň sme sa ocitli zoči-voči pan-

Preto je dôležité mať zriedkavé choroby na zreteli,

démii, ktorá zachvátila celý svet.

snažiť sa o rovnosť liečby a odstránenie prekážok

Aj keď pacienti s PAH nemajú väčšie riziko nakaze-

brániacich ich naplneniu. Na sociálnych sieťach

nia sa koronavírusom označovaným ako COVID-19

sme poukazovali na čísla, problémy s diagnosti-

v porovnaní s ostatnou populáciou, patria do skupiny

kou a náročnosťou liečby, na podmienky pre inte-

s vyšším rizikom závažného priebehu ochorenia. Pre-

gráciu do každodenného života, ktoré sú neraz veľmi

to sa musia vo vyššej miere chrániť.

obmedzené. Uverejnili sme niekoľko videí pacientov
a ich opatrovateľov, ktoré vystihujú problémy PAH,

Plánované aktivity sme museli dočasne odložiť a nie-

ale zároveň poukazujú na dôležitosť podpory rodiny

ktoré nakoniec aj celkom zrušiť. Tak sme boli nútení

a vlastných postojov k ochoreniu. Cieľom kampane

vzdať sa každoročne organizovaného edukačno-

bolo vyzvať verejnosť, zdravotné inštitúcie na pomoc

rekondičného pobytu v Kúpeľoch Sliač a aktivít

ľuďom, ktorí žijú so zriedkavými chorobami a zároveň

pri príležitosti Svetového dňa PH (výstup na Vápen-

vyzvať aj samotných pacientov na združovanie

nú, slávnostnú konferenciu k 10. výročiu založenia

sa, vzájomnú podporu, spoločný boj za rovnosť

združenia). Styky s pacientmi sa obmedzili na so-

a spravodlivosť pre každého, aj hendikepovaného.

ciálne siete, e-mailovú a telefonickú komunikáciu.

O PH na seminári zdravotných sestier

Členom združenia sme pravidelne prinášali čerstvé in-

04/03/2020

formácie potrebné pre zachovanie ich bezpečnosti,

Dňa 4. marca 2020 sa uskutočnil seminár pre zdravot-

odporúčania, opatrenia, ktoré by mali prijať pacienti

né sestry v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Ružinov

s PH, rady pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov.

s názvom Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta
na neurochirurgickom oddelení. Na seminár prijala pozvanie podpredsedníčka združenia Janka
5

Svetový deň PH

plánovali slávnostnú konferenciu pre 150 osôb, výstup

Kampaň „Modré pery“

na Vápennú a výsadbu lipovej aleje v rámci projektu
„Zasaď si pľúca“. Chceli sme si dôstojne pripomenúť
začiatky, úskalia a úspechy počas uplynulých rokov.
Príprava nás stála dosť úsilia, preto sme sa rozhodli

5. máj je Svetový deň pľúcnej hypertenzie. Pravidel-

aktivity presunúť na september. Avšak ani tento ter-

ne si ho pripomíname od roku 2012.

mín nám nevyšiel.

Pri príležitosti Svetového dňa PH sa každoročne

Médiá sa zaoberali len aktuálnou koronou, preto sa

zapájame

kampane

nám podaril len jediný článok uverejniť v časopise

v prospech chorých. Cieľom kampane „modré pery“

Zdravie. Danka Cziborová rozpovedala svoj príbeh,

bolo zvýšenie informovanosti o zriedkavom ochorení

ktorý o PAH odborne doplnil MUDr. Milan Luknár.

do

medzinárodnej

online

pľúcnej artériovej hypertenzii. Modré pery sa stali symvujú menej často ako by sme očakávali. Zvyčajne

Medzinárodná letná škola o darcovstve
a transplantácii orgánov

na pacientoch v kľude vôbec nevidieť známky

05/09/2020

ochorenia. Až pri námahe môžete pozorovať modré

V dňoch 26. augusta až 5. septembra 2020 sa

pery, u niektorých viac, u niektorých menej alebo

uskutočnilla Letná škola o darcovstve a transplan-

dokonca vôbec. Všetko je to individuálne a záleží

tácii orgánov. Školu organizovalo DTI Community

to aj od typu PH, aj od štádia ochorenia. Pritom

(Svetové spoločenstvo v oblasti darcovstva orgánov

ochorenie je veľmi vážne.

a transplantácií). Cieľom bolo pochopenie základov

V európskej kampani sme zvolili heslo „Buďte tu

darcovstva a orgánových transplantácií prostred-

a urobte zo sveta lepšie miesto“. Každý mohol

níctvom inovatívnych a interaktívnych formátov.

podporiť kampaň zaslaním svojej profilovej fotky s rá-

Škola pozostávala z piatich okruhov, realizovaných

mom Cure PH a 5. máj Svetový deň PH, zaslať video

on-line

so svojim príbehom, foto s modrými perami alebo

aktivít (moderované okrúhle stoly, video analýzy,

v aplikácii Snapchat pridať na svoje foto filter Glitter

mapovacie cvičenia, diskusie v malých skupinách

Lips. Využili sme tiež fotky hercov a operných spevá-

a pod.). Prednášajúcimi boli zástupcovia medzi-

kov s lízankami modré pery. Fotografie sme uverejnili

národnej

na sociálnych sieťach a vzájomne zdieľali po celom

orgánov, odborníci v oblasti intenzívnej starostli-

svete s hashtagmi #bluelips, #phaeurope, #good-

vosti,

PHnews

govia,

bolom PH, aj keď u pacientov sa v skutočnosti preja-

#WorldPHDay,

#pulmonaryhypertension,

#zpph, #modré pery, #svetovydenPH

prostredníctvom

vedeckej

koordinátori
špecialisti

množstva

komunity

a

darcovstva
interného

vzdelávacích

vnútroštátnych

orgánov,

lekárstva,

chirurpacienti

a zástupcovia pacientskych organizácií. Keďže Janka Guráňová sa v našom združení venuje práve tejto
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Podujatia k Svetovému dňu PH sme museli zrušiť.

oblasti, zúčastnila sa jej ako rečníčka za pacientov

Pri tejto príležitosti 10. výročia založenia združenia sme

a naše združenie.

Štafetový beh Od Tatier k Dunaju
15.-16/08/2020
Tohtoročný dvojdňový štafetový beh Od Tatier
k Dunaju bol jedným z mála športových podujatí,
ktoré sa napriek koronavírusu COVID-19 uskutočnil.
Družstvo Pacienti s pľúcnou hypertenziou ani tento
rok nechýbalo. Na poslednú chvíľu dokázali nájsť
náhradu za neočakávane vypadnutých dvoch
bežcov, ktorých stiahli z pozície vodičov. Je to
nezvyčajné, lebo na takú dlhú trasu (345 km) je

potrebný dobrý tréning. Napriek sťaženým podmienkam súťažiaci odbehli celú trasu bez zdravotných problémov. Veľmi sme im držali palce. Mrzelo
nás hlavne, že po prvýkrát sme sa nemohli akcie
zúčastniť a dobehnutie do cieľa bolo bez našej podpory – podpory pacientov. Celá súťaž prebiehala
v duchu COVID-19, s tým súvisela aj pochmúrnejšia
atmosféra. Aj preto sme bežcom vďační, že to nevzdali hneď na začiatku. Vďaka patrí aj kapitánovi
D. Peterskému za organizáciu. Veríme, že v budúcom roku to celé bude za nami a štart-cieľ znovu
s výbornou náladou a príjemnou atmosférou.
7

Zasadnutie Rady ZPPH s Odborným poradným tímom

alternatívach - podľa možností uskutočniť fyzické ak-

18/09/2020

nahradiť ich formou webinárov. Lekári vyjadrili ocho-

Zasadnutie Rady ZPPH s OPT sa uskutočnilo podľa

tu pomôcť združeniu vo všetkých smeroch, poraden-

plánu práce v riadnom termíne. Zišli sme sa v Slnečnej

stvom i vlastnou aktivitou. Je veľmi príjemné vedieť,

záhrade, na našom stálom stanovisku. Keďže počasie

že máme u nich podporu a táto empatia nám veľmi

ešte prialo, podľahli sme lákavým slnečným lúčom,

pomáha v liečbe. Napriek tomu veríme, že čoskoro sa

ktoré sa však po dvoch hodinách zmenili na zuba-

situácia okolo COVID-19 upokojí a budeme sa môcť

té. Napriek tomu sme príjemne ukončili zasadnutie

stretnúť so všetkými členmi združenia na spoločných

v prírodnom prostredí, zabalení v dekách. :-)

podujatiach.

Hlavným programom bola príprava aktivít, ktoré boli

tivity, resp. pokiaľ to kvôli koronavírusu nebude možné,

naplánované do konca roka. Upravili sme formu

Ďalšie zasadnutia

a dohodli sme zamerať sa na online aktivity. Tiež

Zasadnutie s odborníkmi doplnilo naše pravidelné

sme diskutovali o pláne práce na nový rok v dvoch

zasadnutia rady, ktoré sa v tomto roku uskutočnili
päťkrát, z toho sa štyri konali on-line. Pracovné stretnutia v počte 4 sme mali len v mesiaci január. Rada
ZPPH na svojom zasadnutí dňa 19.10.2020 rozhodla
o predĺžení obdobia povinnosti k uskutočneniu valného zhromaždenia a zároveň s tým spojených volieb
do kontrolného orgánu. Možnosti uskutočnenia valného zhromaždenia boli konzultované s právničkou.
Navrhované spôsoby sme z technických príčin nevedeli akceptovať, preto došlo k rozhodnutiu valné
zhromaždenie uskutočniť po ukončení mimoriadneho stavu, keď pominie nebezpečenstvo nákazy koronavírusom COVID-19 najneskôr do 6 mesiacov.
Autor: IM				
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Foto: archív ZPPH

10. VÝROČIE ZALOŽENIA ZDRUŽENIA
Výsadba lipy
31/07/2020
Od roku 2016 pri príležitosti Svetového dňa PH
každoročne vysádzame stromy v rôznych kútoch Slovenska ako symbol pľúc zdravého Slovenska a zeme.
A zároveň tak upozorňujeme na existenciu PAH. Táto
aktivita pod názvom „Zasaď si pľúca“ tohto roku
neprebehla kvôli karanténe v dôsledku koronavírusu
v plánovanom čase. Napriek tomu sa nám v spolupráci s pani Mgr. Mruškovičovou (NÚSCH) podarilo
v apríli strom kúpiť a vysadiť. Leto bolo priaznivejšie
pre stretnutie. 31. júla sme sa zišli a oficiálne sme

osadili informačnú tabuľku. Akcie sa zúčastnili okrem zástupcov pacientov aj lekári z OZaT s pani primárkou
doc. E. Goncalvesovou. Lipka pri NÚSCH stojí tam, kde sa nachádza najväčšie Centrum pre PAH. Je preto
najsilnejším symbolom spojenia pacientov s PAH so svojimi lekármi, ktorí nám úspešne pomáhajú prekonávať
toto zriedkavé ochorenie. Symbolika je o to silnejšia, že sme si v tomto roku pripomenuli 10. výročie založenia
ZPPH a zároveň podpory a spolupráce s Centrom pre PAH. Tento strom je preto nielen symbolom života, ale
aj vďaky.
9

Darček vždy poteší
Keďže nám tohto roku žiadne stretnutie nevyšlo,
našich členov sme sa snažili potešiť aspoň malým
darčekom. Tričko s motívom pľúc je najlepším symbolom pľúcnej hypertenzie, ktoré vždy zaujme
verejnosť a dokážeme takto nenútene a prirodzene
upozorňovať na naše ochorenie. Preto sme privítali
prekrásnu grafiku, ktorú nám pripravil ilustrátor detských rozprávkových kníh Filip Horník. Je veselá,
pestrá, zaujímavá, pripravená konkrétne na výstup
na Vápennú, ktorý sa mal uskutočniť pri príležitosti
10. výročia založenia združenia. Oficiálne podujatie
sme v dôsledku šírenia koronavírusu museli zrušiť
a tričká poputovali k členom združenia. K tomu sme
pribalili pár rúšok od Asociácie na ochranu práv pacientov na Slovensku. K výročiu založenia združenia
sme pripravili prierez najdôležitejších aktivít za 10 rokov. Špeciálne vydanie PH Magazínu Fialka si členovia ZPPH mohli prečítať pri príjemnej vôni zdravého bylinkového čajíku od pani Vierky. Veríme, že tieto darčeky boli potešením pre každého, veď priznajme si, že
darček venovaný zo srdca každého poteší. Pre nás, ktorí sme balíčky pripravovali, to určite potešenie bolo.

Pacientske video
Pripravili sme video, na ktorom sa podieľali samotní členovia združenia. Hovorili o tom ako sa dostali
do združenia, čo im dalo členstvo, o význame stretávania sa v spoločnej komunite a tiež sa pochválili ako sami
prispeli k osvete o PH. Video si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=7ABoig5VeIo&t=20s
Autor: IM
Foto: archív ZPPH

2%
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Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám
aj v tomto roku pomohli finančnými
darmi, aby sme mohli pokračovať
v našej činnosti. Osobitne ďakujeme
za pomoc pri získaní 2% z daní a to nielen darovaním, ale aj získaním podpory u svojich známych, priateľov, rodiny.
V novembri sme sa zaregistrovali na MV
SR a stali sme sa príjemcami 2% z daní
za rok 2020. Veríme, že nám zostanete
verní a budete sa snažiť osloviť ešte viac
ľudí, ktorí nám ochotne pomôžu. Každý
príspevok je pre nás nesmierne dôležitý.

pomoc a podpora
Sympatie nám prejavuje stále množstvo ľudí.

Charta pacientov s PAH

Zadýchali sa za pacientov s PH

V minulom roku bola vypracovaná a prijatá prvá

16/05/2020

Charta pacientov s PAH. Výbornou správou je, že

“Milí priatelia, už dlho sme sa tešili na plánovaný má-

dnes už máme k dispozícii jej slovenskú verziu.

jový spoločný výstup na jeden z vrcholov Malých

Charta je dôležitý dokument zvlášť pre pacientov

Karpát, Vápennú, známu aj pod názvom Roštún

s PAH, ale aj pre poskytovateľov zdravotnej sta-

(752 m.n.m.). Žiaľ, pandémia COVID 19 plány poz-

rostlivosti. Sú v nej uvedené štandardy komplexnej

menila a znemožnila organizovanie veľkých hro-

starostlivosti, ktoré by mali dostať všetci pacienti

madných podujatí. My v Národnom ústave srdco-

s PAH. Je založená na medzinárodných smerniciach

vých a cievnych chorôb v Bratislave, ktorý je sídlom

ESC/ERS pre diagnostiku a liečbu PAH a bola vyvi-

najväčšieho centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu

nutá medzinárodnou skupinou pacientov, zástup-

v Slovenskej republike, sme sa rozhodli vzdorovať ne-

cami pacientskych organizácií a lekármi. Charta

priaznivej epidemiologickej situácii a vyjadriť solida-

je dôležitým nástrojom zvlášť pre novodiagnostiko-

ritu pacientom s PAH a ich blízkym. K tomuto odkazu

vaných pacientov. Poskytuje informácie o tom, čo

sa prihlásilo 30 lekárov a sestier z NÚSCH, ich blízkych

by mal pacient očakávať počas liečby od zdravot-

a ďalších priaznivcov. Za dodržania epidemiologic-

níkov a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
aké sú možnosti podpory, aké zastúpenie má v procese liečby pacientske združenie. Tento dokument
je dôležitým krokom k zlepšeniu komplexnej starostlivosti pre všetkých pacientov s PAH.

Charta je uložená na našej webovej stránke http://
www.phaslovakia.org/podpora.html, kde je možnosť
jej stiahnutia alebo zdieľania. Preklad a tlačovú verziu nám pripravila partnerská spoločnosť Actelion.
Pre prípad, že ju ešte nemáte, môžete si o výtlačok
požiadať na phaslovakia@gmail.com a my Vám ju
radi pošleme.
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kých opatrení sme sa stretli v Plaveckom Podhradí na Záhorí a spoločne vystúpili na Vápennú. Po krátkej prestávke sme pokračovali okruhom po hrebeni Malých Karpát cez Plavecký hrad späť do Podhradia. Počasie
bolo nádherné a výhľady neočakávané a očarujúce. Našu akciu vnímame ako predohru k hlavným oficiálnym aktivitám slovenského Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou ku Svetovému dňu pľúcnej artériovej
hypertenzie. Dúfame, že sa uskutočnia v náhradnom termíne neskôr v priebehu roka 2020. Naša podpora je
zaručená! Vaši turisti z NÚSCH!”
Takúto správu s množstvom fotografií s peknými výhľadmi z Vápennej a Plaveckého hradu sme dostali
krátko po výstupe od našich lekárov a sestričiek, ktorí napriek nepriazni situácie sami zorganizovali výstup
na Vápennú v pôvodne plánovanom termíne. Bolo to pre nás veľké prekvapenie a zároveň potešenie, že
na nás mysleli aj napriek okolnostiam, v ktorých sa ocitol celý svet. Veľké poďakovanie patrí zvlášť pánovi
doktorovi Luknárovi za organizáciu tejto milej aktivity a za jeho empatiu, ktorá mu nikdy nechýbala. Porozumenie, spolupatričnosť, podpora sú dôležitým liekom pre dušu každého z nás.

Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu a veľmi si to vážime!

Cetelem pre PH
Táto podpora bola pre nás skutočným prekvapením. Bola neočakávaná a o to viac nás potešila.
Cetelem sa snaží v každom roku podporovať CSR aktivity (Spoločenská zodpovednosť firiem). Tohto roku
mali za cieľ skrášliť okolie Bratislavy, očistiť mesto od odpadkov a zároveň si pri tom zašportovať. Akcie sa
zúčastnilo 25 ľudí z firmy, ktorí v rámci behu vyzbierali za 1 hodinu 135 kg odpadu a nabehali spoločne okolo
150 km. Behu sa zúčastnila aj generálna riaditeľka Slovenska a Finančný riaditeľ strednej Európy. Výťažok
z tejto akcie vo výške 800€ sa spoločnosť Cetelem rozhodla venovať Združeniu pacientov s pľúcnou hypertenziou, nakoľko pacienti s ochorením PAH sú kvôli COVID situácii v 1. línii ohrozenia.
Je to nesmierne milé, že aj zriedkavá choroba niekoho oslovila. Ale zistili sme odkiaľ sa o nej dozvedeli. Mal
v tom prsty náš skalný fanúšik behu za pacientov s PH. Ďakujeme Aďo!
Predsedníčka ZPPH Iveta Makovníková prevzala šek so slovami: “Bolo to pre nás veľmi príjemné prekvapenie, že sme si získali pozornosť medzi verejnosťou. Patríme k skupine zriedkavých chorôb a málokto
o našom ochorení vie. Preto nás táto správa nesmierne potešila. Úprimne ďakujeme celému kolektívu, ktorý
sa podieľal na tejto aktivite. Celému tímu želáme veľa podobných krásnych motivačných aktivít, z ktorých
budú mať dobrý pocit nielen preto, že prispeli k skrášleniu svojho okolia, ale aj preto, že pomohli niekomu, kto
to naozaj potrebuje.”
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Bude sa nám ľahšie dýchať
02/04/2020
Viac ako pol roka sme netrpezlivo čakali, no nakoniec sme sa predsa dočkali. Pýtate sa čoho?
Určite

si

pamätáte

na

minuloročný

projekt

“Za tých, ktorí nevládzu”. S touto iniciatívou prišli dvaja stredoškolskí študenti Samo a Laco, ktorí sa rozhodli
prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov vyzbierať
pre našich pacientov peniaze na zakúpenie prenosného kyslíkového koncentrátora. Bola to veľmi pekná
myšlienka. Za tých, ktorí nevládzu za 24 dní prešli fantastickú trasu z Duklianskeho priesmyku až na Devín
v celkovej dĺžke 750 km. Niektorí fanúšikova si zakúpili
kilometre a pridali sa k turistom. Niektorí len tak prispeli, aby pomohli dobrej veci. Celkovo sa vyzbierala

Všetkým srdečne ďakujeme za túto možnosť.
♥️ Bude sa nám ľahšie dýchať ♥️

krásna suma 964€.
Komunitná nadácia Liptov
Vďaka mimoriadnemu grantu Komunitnej nadácie Liptov a 2% z daní sme mohli pre pacientov s PH zakúpiť
jeden prenosný kyslíkový koncentrátor. Väčšina pacientov s PH je na kyslíkovej terapii. Stacionárny kyslíkový prístroj však nie vždy stačí, hlavne keď chcú pacienti ísť na viacdňové aktivity, ktoré každoročne
pre nich organizujeme, na dovolenku alebo k lekárovi. Často to bývajú dlhšie cesty. Pritom nie každý má nárok
na prenosný prístroj. Zdravotná poisťovňa ho schváli len pacientovi, ktorý je zamestnaný. A to je pri našej
diagnóze len málokto.
Preto tento dar môžu teraz pacienti plne využiť. Krátko po zakúpení sme ho požičali jednej našej členke,
ktorej veľmi pomohol. Momentálne je k dispozícii a v prípade potreby Vám ho veľmi radi zapožičiame.
Píšte na phaslovakia@gmail.com. Prenosný kyslíkový prístroj má batériu s výdržou 2 hodiny. Kyslík prechádza
cez vodu, preto je šetrný k nosným dutinám. No a veľkou výhodou je, že k prístroju patrí aj vozíček na väčších
kolieskach, preto sa ľahko ťahá.
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Ochrana pred Covid-19
24/05/2020
Aj keď oficiálne sa hovorí, že pacienti s PAH
nemajú väčšie riziko nakazenia sa koronavírusom
označovaným ako COVID-19 v porovnaní s ostatnou populáciou, je potrebné dôkladne dodržiavať
pravidlá

odporučené

hlavným

hygienikom

SR.

Je to hlavne dodržiavanie hygieny rúk a nosenie
rúšok, aby sa minimalizovalo riziko infekcie vírusom. Inak na tie rúška sme si už v podstate zvykli
pred príchodom pandémie. V čase chrípky sme ich
bežne používali pri návštevách lekára alebo počas
hromadných podujatí. Uvažovali sme ako by sme
mohli našim členom najlepšie pomôcť a rozhodli sme
sa pripraviť „Balíček pomoci“. Zakúpili sme jednorazové chirurgické rúška, gél na ruky a Lydka Falbová nám
ochotne ušila plátené rúška s logom nášho združenia.

Podpora od partnerov
Potešilo nás, že na nás mysleli aj naši partneri. Spoločnosť AOP Orphan Pharmaceuticals sa rozhodla podporiť
pacientov vo všetkých štátoch, kde má svoje pobočky jednorazovými chirurgickými rúškami. Neskôr sme
dostali látkové rúška od Asociácie na ochranu práv pacientov. Veľmi pekné látkové rúška z PHA Europe
s logom Cure PH poputovali jednak pre pacientov, ale aj lekárov do najväčšieho Centra pre PAH.

Psychologická a právna podpora
Počas prvej vlny pandémie boli klinickou psychologičkou PhDr. Nôtovou pacientom ponúknuté bezplatné
konzultácie, ktoré mohli využiť formou e-mailov prípadne telefonicky.
Pacientom sme v prípade potreby odporúčali využiť pacientsku poradňu v oblasti zdravotnej starostlivosti
a práv pacienta, ktorú zriadila Asociácia na ochranu práv pacientov na portáli www.aopp.sk/pacientskaporadna.
Pandémia nového koronavírusu ešte viac prehĺbila nedostatok zdrojov v zdravotníctve, preto sme podporili
iniciatívu „Stop hazardu so zdravím“, spoločnú výzvu pacientov, lekárov, zdravotných poisťovní a ďalších
zdravotných inštitúcií na dofinancovanie rezortu zdravotníctva do takej miery ako je to potrebné.

Pripomienkovanie
Žiadali sme o podporu AOPP v riešení neúmerných doplatkov pacientov za liek Advagraf (imunosupresívum), ktorý užívajú pacienti po transplantácii pľúc. Doteraz bol liek bez doplatku, no od októbra sú doplatky
na všetky gramáže a na najviac používanú 1 mg uvalili doplatok 64%. Je to neúnosná suma pre pacienta,
ktorú jednorazovo musí zaplatiť na 2-3 mesiace, čo sa pri rôznych nastaveniach vyšplhá do výšky niekoľkých
stovák euro, nepočítajúc doplatky na ďalšie nutné lieky. Podobnú situáciu sme zažili už pred rokom, takže
už len dúfame, že sa podarí presadiť, aby liek zostal bez doplatku. Inak je reálna hrozba, že firma stiahne liek
zo slovenského trhu.
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Športové aktivity
Snaha o zviditeľnenie PH bola aj v tomto roku. Aj keď
sa neuskutočnilo toľko športových súťaží ako po iné
roky, predsa sme mali svoje zastúpenie na bežeckých
súťažiach. K športovcom sa pridali naši členovia, priatelia, podporovatelia a počas celého roka sme
na sociálnych sieťach uverejňovali ich príspevky
zväčša z turistiky. Celkový počet bol 20. Vzhľadom
na pandémiu to bol výborný výsledok. Všetkým aktérom srdečne ďakujeme za podporu a zviditeľnenie
PH. Dozvedeli sme sa dokonca, že v Západných
Tatrách rodina Pakosových rozdala aj vlastné tričká
Get breathless for PH, samozrejme s príslušnou informáciou o ochorení. To si skutočne zaslúži pochvalu!

Vzdelávanie
Vzdelávacie semináre, ktorých sme sa zúčastnili
tohto roku, prebiehali online. Ponúk bolo naozaj
dostatok, mnohé na medzinárodnej úrovni, čo si
samozrejme vyžadovalo dobrú znalosť angličtiny.
Vybrali sme webináre, ktoré organizovalo PHA Europe, zamerané na informovanosť v čase pandémie
pre covid. Zapojili sme sa do prieskumov a ďalších aktivít na šírenie povedomia o PH.
Na Európskom pacientskom summite o inováciách
EPIS 2020 sa hovorilo o digitalizácii zdravotníctva
po ukončení pandémie – online fóra, konzultácie
na diaľku, blogové príspevky, online prieskumy, virtuálne stretnutia s lekárom, využívanie aplikácií,
plánovanie lekárskych stretnutí, vyžiadanie pomoci
od zdravotného chat-robota a pod. V iných prípadoch môžu byť pacienti v interakcii priamo s aplikáciou alebo technológiou; napríklad absolvovanie
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digitálnych klinických hodnotení, plánovanie lekárskych stretnutí, sledovanie príznakov a vedľajších účinkov
pomocou inteligentných zariadení alebo vyžiadanie pomoci od zdravotného chat-robota. Aktéri skúmali
výhody zvýšenej digitálnej angažovanosti pre pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a hľadali
porozumenie pre všetky trvalé dopady týchto zmien.
Zúčastnili sme sa tiež aktivít AOPP, ktorej sme členom – Valné zhromaždenie AOPP a 4. celoslovenská pacientska konferencia. Online konferencie sa mohol zúčastniť ktokoľvek. Hlavnou témou bola bezpečnosť
pacienta. Prednášali predstavitelia MZ SR, zdravotných poisťovní, lekárskych združení – ZVLD, ASL, Medirex,
farmaceutických spoločností ako aj AOPP. Okrem zaujímavých prednášok boli ocenení výnimoční lekári
a sestry ocenením AOPP “Môj lekár” a “Moja sestra”. Sme nesmierne radi, že medzi 10 nominovaných sestier
sa dostala aj vrchná sestra OZaT PhDr. Gabika Šuttová, ktorú sme navrhli na ocenenie.
Zaznam z konferencie a udelovania oceneni si mozete pozriet na https://aopp.sk/clanok/zaznam-zo-stvrtejceloslovenskej-pacientskej-konferencie
Uvedených online aktivít sa zúčastnili Janka Guráňová, Peťo Makovník a Iveta Makovníková. Potešilo by nás,
keby do budúcna prejavili aj iní členovia záujem o vzdelávanie. Dištančná forma je prístupná pre každého.

ZPPH podalo v roku 2020 návrhy na ocenenie „Môj lekár“, „Moja sestra“
Na ocenenie „Môj lekár“ sme už po druhýkrát nominovali

MUDr. Milana Luknára, PhD., ktorý bol

spoluzakladateľom ZPPH a zastával významnú funkciu pri rozvoji združenia ako jeho podpredseda. Pomohol členom rady získať kontakty zo strany partnerov, orientovať sa v legislatíve, odbornej problematike
a postaviť sa na vlastné nohy. Pomáhal pri získavaní grantov a odborne zastrešoval projekty. Združenie sa
stalo jeho srdcovou záležitosťou. Pre veľkú zaneprázdnenosť sa musel tejto funkcie vzdať, no naďalej s láskou
pomáha členom združenia v ich neľahkej úlohe – zlepšiť podmienky liečby a šíriť povedomie o pľúcnej artériovej hypertenzii. Získal status Čestný podpredseda a stal sa členom Odborného poradného tímu. Svojimi odbornými a ľudskými vlastnosťami si získava dôveru každého pacienta. Je to človek s veľkým srdcom
a skutočným príkladom lekára pre pacienta. Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. ho preto ako
prejav vďačnosti navrhlo na ocenenie „Môj lekár“ pri príležitosti 10. výročia založenia združenia, no vzhľadom
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na množstvo nominácií výborných lekárov nebol porotou vybraný medzi top 10. Nevadí, pretože pre nás to
ocenenie získal už dávno. Napriek tomu nomináciu zopakujeme o rok.
Ocenenie „Moja sestra“ získala PhDr. Gabriela Šuttová za príkladnú prácu vo svojom obore, profesionalitu,
odbornosť a zároveň empatiu a citlivý prístup k pacientom s ťažkým ochorením pri zlyhávaní srdca. Gabriela
Šuttová už deviaty rok pracuje ako vedúca sestra na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Sama sa dokáže pre druhých obetovať, o čom svedčí
aj jej výnimočné gesto, pre ktoré sa pred rokom rozhodla – darovala svojmu manželovi obličku. Svoj život zasvätila pomoci pacientom s pľúcnou artériovou hypertenziou a chronickým srdcovým zlyhávaním. Jej práca
však rozhodne nekončí ordinačnými hodinami a pre svojich pacientov sa vždy snaží urobiť maximum. Či už
ide o manažment liečby, aktívnu účasť v klinických štúdiách zameraných na skúšanie nových liekov alebo
o pomoc pri zabezpečovaní následnej starostlivosti v domácom prostredí. Vzhľadom na jej odbornosť, profesionalitu a zároveň ochotu a ľudskosť je už 6 rokov členkou Odborného poradného tímu ZPPH. Venuje sa
vzdelávaniu pacientov a ich opatrovateľov, pomáha pri zvyšovaní povedomia o pľúcnej artériovej hypertenzii v práci i mimo nej. Pacientskemu združeniu všestranne pomáha pri šírení informácií o ochorení a aktivitách
združenia a prispieva k zvyšovaniu členstva v združení. Jej morálne a ľudské vlastnosti, profesionálna práca
a postoje si zaslúžia náš obdiv a tešíme sa, že získala navrhnuté ocenenie, ktoré jej právom patrí.
Reakcia G. Šuttovej na získanie ocenenia (prepis videonahrávky z konferencie):
„Vážení pacienti, milé kolegyne, kolegovia, vážená porota, dovoľte mi sa Vám všetkým poďakovať za to, že
ste ma navrhli a zároveň vybrali spomedzi všetkých šikovných a erudovaných sestier, ktoré boli na ocenenie
„Moja sestra“ nominované. Toto ocenenie si veľmi vážim a nie je to len moja zásluha, ale zásluha celej mojej rodiny, ktorá ma neustále podporuje, mojich kolegov a kolegýň, ktoré so mnou pracujú a podieľajú sa
na poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, kde základom je ľudskosť, empatia a oddanosť k mojej
práci. A zároveň sa chcem poďakovať všetkým priateľom a známym, ktorí vo mne verili a dali mi hlas. Ešte
raz pekne ďakujem.“
Autor: IM
Foto: archív ZPPH, archív AOPP

G. Šuttová vpravo (v relácii Ranné noviny TV JOJ, zdroj: FB, NÚSCH)

G. Šuttová v práci (zdroj: FB, NÚSCH)
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slovo odborníka
Informácie od našich odborníkov

SLOVO KARDIOLÓGA: Liečba pľúcnej artériovej hypertenzie
1: časť: všeobecné opatrenia a základná liečba
Pľúcna hypertenzia nie je jedna choroba, ale stav, ktorý sa vyskytuje pri množstve ochorení a charakterizuje
ho jediná vlastnosť – vyšší tlak krvi v pľúcnici. Pľúcnica je tepna vedúca krv z pravej komory do pľúc, aby
sa tam okysličila. Pľúcna hypertenzia má rôznorodý charakter, a preto sa jej jednotlivé typy liečia odlišným
spôsobom. Ak je pľúcna hypertenzia dôsledkom postihnutia ľavej komory srdca (napr. pri chybe aortálnej
alebo mitrálnej chlopne alebo po rozsiahlom infarkte myokardu), je potrebné zamerať sa na chorobu srdca,
ktorá toto postihnutie spôsobila, ako aj príznaky zlyhávania srdca. Liečba pľúcnej hypertenzie pri chorobe pľúc
sa zameriava na samotné ochorenie pľúc – napr. chronickú bronchitídu či väzivovatenie pľúc. Pri chronickej
tromboembolickej pľúcnej hypertenzii je zasa potrebné uvažovať o operačnom odstránení zrazenín a vnútornej cievnej výstelky z pľúcnych ciev.
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je jedným z typov pľúcnej hypertenzie. Vyznačuje sa zúžením ciev
v dôsledku skrátenia svalov a zmnožením svalových buniek a väziva v stene ciev. V drobných tepničkách
sa tiež tvoria malé krvné zrazeniny. Lieky na PAH sú zacielené práve proti týmto procesom – rozširujú cievy,
potláčajú nadmernú tvorbu buniek a bránia zrážaniu krvi. Samotné lieky však nie sú jedinou zložkou liečby. Terapia PAH je komplexná a zahŕňa tiež všeobecné a režimové odporúčania, ako aj základné (tzv. špecifické)
a nešpecifické lieky.
Pacientom s PAH sa odporúča pohybová aktivita, ktoré nevyvoláva závažné príznaky – napríklad ťažkú
dýchavicu. Telesná aktivita zlepšuje fyzickú výkonnosť, zmierňuje únavnosť a zlepšuje kvalitu života. Pohyb neovplyvňuje samotnú chorobu, ale pomôže telu skôr
hospodárnejšie využívať obmedzenú kapacitu dýchacieho systému a srdca. Uprednostňuje sa dlhodobejšia záťaž nízkej intenzity
– prechádzky, ľahké bicyklovanie, relaxačné a dychové cvičenia.
Nevhodné je dvíhať ťažké bremená, napríklad činky.
Neodporúča sa pobyt v nadmorských výškach nad 1500 metrov
nad morom, napríklad na kopcoch, kam turistov vyvezú lanovky.
Vo veľkej výške je vzduch riedky a tlak vzduchu je nízky. Do pľúc
a krvi sa preto môže dostávať menšie množstvo kyslíka. To by mohlo
škodiť najmä niektorým pacientom s PAH, u ktorých sa následkom
choroby nachádza v krvi menej rozpusteného kyslíka. Z rovnakého
dôvodu sa neodporúčajú ani dlhé lety lietadlom (napr. dlhšie než
2 hodiny). Tlak vzduchu v lietadle totiž zodpovedá pobytu približne
vo výške 2000 metrov nad morom. Naše skúsenosti ukazujú, že
kratšie lety do bližších letovísk, napríklad v Grécku, pacienti znášajú
dobre.
MUDr. Milan Luknár, PhD.
kardiológ
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Strava by mala byť pestrá. Mala by obsahovať dostatok živín, vi-

tamínov, minerálov. Nevhodné je veľa soliť, lebo
kuchynská soľ môže spôsobiť zadržiavanie vody
v tele a podporiť vznik opuchov. Pacienti, ktorí užívajú
warfarín, by mali dávať pozor na príjem zeleniny – najmä listovej. Warfarín totiž blokuje využívanie vitamínu
K, ktorý obsahuje najmä listová zelenina. Zeleniny sa
netreba vzdať úplne, to by bola škoda. Mala by sa
však prijímať rovnomerne – napríklad malá porcia
každý deň. Nerovnomerný a nadmerný príjem vitamínu K zo zeleniny môže znižovať účinnosť warfarínu
a vyvolávať výkyvy v nastavení jeho protizrážanlivých
účinkov.
Tehotenstvo žien s PH sa zásadne neodporúča.
Sprevádza ho vysoké riziko závažných komplikácií vrátane ohrozenia života, a to zo strany matky aj
dieťaťa. Počas tehotenstva stúpa množstvo krvi v tele matky, čo výrazne zaťažuje jej srdce a krvný obeh.
Nebezpečenstvo zhoršenia stavu trvá aj počas pôrodu a šestonedelia. Preto sa odporúča spoľahlivá hormonálna antikoncepcia, ktorú by mal gynekológ zvoliť po porade s ošetrujúcim kardiológom. Niektoré
antikoncepčné prípravky a lieky na PAH môžu navzájom ovplyvňovať svoj metabolizmus, čo by mohlo na
jednej strane znižovať účinnosť antikoncepcie, no na druhej strane aj meniť účinnosť liekov proti PAH.
Dôležitou zložkou starostlivosti o pacienta s PAH je psychická podpora. PAH je choroba, ktorá má významný
dopad na psychologické, sociálne, finančné, citové a spirituálne fungovanie chorých, ale aj ich rodinných
príslušníkov a ďalšieho okolia. Pre dosiahnutie najlepšieho osudu a najvyššej kvality života je potrebné, aby
pacient ochorenie akceptoval a snažil sa bojovať s ním. Veľmi významnými zložkami tohto boja a zvládania
choroby sú psychická pohoda, sebadôvera, dôsledné dodržiavanie režimu a užívanie liekov, ale aj prítomnosť
chápavých a podporujúcich blízkych ľudí. Dôležitú úlohu môže zohrať aj pacientske združenie. Napriek tomu,
že osud každého pacienta s PAH je iný, vie združenie poskytnúť akceptujúce prostredie osôb, ktoré rozumejú,
čo prežíva chorý a jeho blízki. Jeho pomoc je preto cielená a nezištná.
Dýchanie kyslíka vo vyššej koncentrácii pomocou prístroja sa odporúča u pacientov, ktorí majú nízky obsah
kyslíka v krvi, nie sú to teda všetci pacienti s PAH. Tzv. dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) je vhodná
pre osoby, u ktorých sa dokáže, že po vdychovaní kyslíka sa im zvýši obsah kyslíka v krvi a ktorým zároveň
inhalácia zmierni ťažkosti. Podmienkou úspešnosti liečby je inhalácia aspoň 16 hodín denne. Liečbu indikuje
pneumológ – pľúcny špecialista.
Lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu pacientov s ochoreniami srdca, napríklad po infarkte myokardu,
so zlyhávaním ľavej komory či ischemickou chorobou srdca, väčšinou nie sú vhodné pri zlyhávaní pravej
komory srdca, ktorá je následkom PAH. Často sa používajú tzv. diuretiká – lieky s močopudným účinkom.
Furosemid vo forme tabletiek alebo injekcie je vhodný v prípade zadržiavania tekutín, čo sa prejaví napríklad opuchaním členkov a predkolení, zväčšením objemu brucha pri hromadení tekutiny v dutine brušnej,
zväčšením pečene s tlakom v pravom podrebrí. Furosemid môže spôsobovať zníženie hladiny draslíka
a horčíka (magnézia) s následnými kŕčmi. Preto sa niekedy kombinuje so spironolaktónom, ktorý hladinu draslíka zvyšuje tak, že podporuje jeho vychytávanie v procese filtrácie krvi v obličkách. Druhou možnosťou je pridať
lieky, ktoré draslík priamo obsahujú (napr. chlorid draselný). Digoxín je liek s dlhou históriou, ktorý sa používal
na posilnenie srdca. Pri zlyhaní pravej komory v dôsledku PAH sa však využíva zriedka, a to najmä v prípadoch,
kedy vznikne nepravidelná rýchla činnosť srdca – arytmia. Tá sa prejaví búšením srdca a náhlym zhoršením
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celkového stavu. Digoxín sa môže kombinovať s tzv. betablokátormi (napr. metoprolol, bisoprolol a iné).
Betablokátory oslabujú tzv. sympatikový nervový systém, ktorý za normálnych okolností zabezpečuje zvýšenie
srdcovej frekvencie a tlaku ako odpoveď na záťaž. S cieľom predchádzať rýchlym arytmiám sa niekedy tiež
podáva amiodarón. Keďže s PAH sa spája aj tvorba drobných krvných zrazenín v malých pľúcnych cievach
a pacienti s PAH môžu mať sklon k zvýšenému zrážaniu krvi, niekedy odporúčame aj lieky, ktoré zabraňujú
tvorbe krvných zrazenín – trombov, napríklad warfarín. Odporúča sa u pacientov s idiopatickou PAH (PAH,
ktorá nie je spojená so žiadnou inou chorobou a jej príčinu nepoznáme). Warfarín účinne zabraňuje tvorbe
trombov, na druhej strane však spôsobuje sklon ku krvácaniu. Preto jeho užívanie starostlivo zvažujeme
a monitorujeme. Ďalšie lieky proti zrážaniu krvi, ktoré sa používajú v iných oblastiach kardiológie, sa v liečbe
PAH nepodávajú, lebo ich účinnosť a bezpečnosť zatiaľ nie je dostatočne overená. Pacienti s PAH majú
často nízku koncentráciu železa v krvi. Preto hladinu železa a jeho metabolizmus kontrolujeme a v prípade
potreby ho dopĺňame. Najúčinnejšia je vnútrožilová injekcia prípravku železa.
Liečbe, ktorá je zameraná na vyššie uvedené mechanizmy, ktoré vedú k pľúcnej hypertenzii, sa označuje
aj ako tzv. špecifická alebo cielená liečba. Budeme sa jej venovať v ďalšej časti článku.
Autor: Milan Luknár
Archív: ML, FB NÚSCH

SLOVO PSYCHOLÓGA: Ako nestratiť chuť do života, alebo ako nevyhorieť v korona dobe
Chcem sa s Vami podeliť o iný pohľad na to ako nestratiť chuť do života, nádej, ako nevyhorieť. Pomôžem
si „konceptom šiestich stien“ MUDr. Maxa Kašparů. Doktor Kašparů je známy český lekár, pôvodne detský
zubár, neskôr sa špecializoval na psychiatriu. Popri tom bol vysvätený za katolíckeho kňaza. Dlhodobo sa
venuje a rozvíja problematiku straty nadšenia, odborne syndrómu vyhorenia.
V tejto korona dobe je jedinec priam zahltený rôznymi radami,
odporučeniami od rôznych odborníkov, ako prekonať, zvládnuť
toto neštandardné obdobie. Ja sa pokúsim Vám predstaviť Koncept šiestich stien, s presahom do súčasnej korona doby.
Základný princíp ako nevyhorieť je udržiavať plameň sviečky (ohňa)
horiaci, a chrániť ho pred nepriazňou. Za nepriazeň, ohrozenie sa
považujú jednak okolité podmienky (prievan, dážď, búrka), jednak
vnútorné podmienky (dostatok paliva, motivácia).
Predstavte si miestnosť, v ktorej v strede je postavená sviečka, ktorá
horí, a vy chcete aby horela čo najdlhšie. Dôležité je, aby nevznikol
prievan, teda aby boli zabezpečené všetky steny.
Prvá stena je tá pred Vami. Symbolizuje perspektívu, budúcnosť. To
na čo sa tešíte, čo plánujete. Preto moje odporučenie je: premýšľajte
trošku ďalej do budúcnosti, keď korona bude za nami. Máte sa
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
klinický psychológ
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na čo tešiť? Môžete sa na to v súčasnosti nejako pripraviť? Pomôcť
tomu? Napríklad, že sa niečo nové naučíte, že si pripravíte priestor

(poriadok doma, v sebe), že si pripravíte nástroje
(záhrada, dom, nové schopnosti) na „rekonštrukciu“.
Môžeme sa tešiť na to že sa stretneme s priateľmi,
s rodinou, že budeme môcť navštíviť miesta, ktoré teraz nemôžeme. Že budeme môcť robiť možno bežné
činnosti, ktoré teraz nemôžeme. Že sa uskutoční stretnutie pacientov s PAH. :)
Druhá asi najdôležitejšia stena je tá za nami. To
sú tí ľudia, o ktorých sa môžeme oprieť alebo
to, čo nám poskytuje oporu. Obvykle je to rodina,

blízky

priateľ,

kňaz,

psychológ,

dôvery-

hodná osoba. Niekto, komu sa môžem zveriť
s

najtajnejšími

strachmi,

obavami,

a

zostane

to medzi nami. Môžete namietnuť: ja takého nemám, žijem sám. Toto je práve obdobie, kedy môžeme
oprášiť staré vzťahy cez sociálne siete, telefón. Popýtať sa ako sa majú možno zabudnutí priatelia, známi, či nepotrebujú pomoc. Minimálne rozhovor, zdieľanie, komunikácia je výrazná pomoc
v období vynútenej sociálnej izolácie. Verím, že členom Združenia tento problém nehrozí. Pokiaľ viem, komunikujete, zdieľate, plánujete. A pre niektorých členov ZPPH bola, je a bude výraznou druhou stenou práve
činnosť Združenia a možnosť aktívne sa zúčastňovať aktivít Združenia. Nepochybujem, že pre mnohých je to
vlastne rodina, silná zadná stena, o ktorú sa môžu oprieť.
Keď sa pozrieme doľava, tam je tretia stena. Tam sú srdcové záležitosti, ľudia ktorých máme radi, ozajstní priatelia. Túto tretiu stenu si neustále musíme pestovať, hľadať, strážiť, budovať, obnovovať.
V dnešnej dobe si ľudia často zamieňajú pojem priateľ (na Facebooku ich má niekto stovky :)), s naozajstným pojmom Priateľ. Robil sa prieskum medzi veľkým množstvom ľudí v strednom veku, koľko majú
vlastne priateľov. Definícia Priateľa bola: niekto koho kedykoľvek môžem požiadať o pomoc a viem že mi
pomôže. Keď sa opýtaní zamysleli, tak sa ukázalo, že bežný človek v strednom veku má „priateľov“ maximálne päť. Samozrejme nerátali sa rodinní príslušníci. V korona čase je možno dobré sa zamyslieť aj
nad týmto zdrojom, ktorí nás odjakživa chránil pred strachom z budúcnosti, resp. pred depresívnymi náladami
a stavmi.
Štvrtú stenu tvoria vzťahy so spolupracovníkmi, kolegami. Teda oblasť spolupráce. Často argumentujeme
že túto oblasť nemôžeme ovplyvniť. Ale môžeme. V prevencii životného vyhorenia je dôležité zamyslieť
sa, či mi vzťahy v práci, v pracovnom kolektíve vyhovujú. Ak nie, prečo. Čo môžem zmeniť, čo je naopak
neovplyvniteľné. Či nie je čas venovať sa niečomu inému, či nie je čas na zmenu. Či mám energiu na zmenu.
Či nové zvládnem. Či mám zo zmeny strach alebo to vnímam ako výzvu. Ako to ovplyvní moju existenciu, čo
musím urobiť, aby som „ prežil“.
Napokon sa dostávame k piatej stene, ktorou je podlaha. Je jasné že keď nemám pevno pod nohami, nie
je to dobre. Zastabilizovať sa, uvedomiť si čo mi dáva silu a energiu dobre a bezpečne sa cítiť. Často práve
v korona dobe si mnoho ľudí uvedomilo, že nebolo celkom v poriadku časté cestovanie, lietanie po svete,
možnosť ísť za 20 eur na kávičku do Benátok. Že mnoho ľudí pozná svet, ale nepozná vlastnú krajinu. Piatu
stenu teda tvorí podlaha, podstata, pevnosť koreňov, to čo nám dáva stabilitu. Obvykle si ľudia uvedomia,
čo je pre nich podstatné, keď sú v ohrození zdravia, existencie, budúcnosti. Mnohí z Vás takéto obdobie
majú za sebou, keď sa museli vyrovnávať so stretom so svojim vážnym ochorením, s adaptáciu na zmeny
a obmedzenia, ktoré pľúcna hypertenzia prináša. Takže je predpoklad, že podlahu máte pevnú a stojíte
na nej pevne s rozkročenými nohami. :)
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Posledná šiesta stena sa často opomína, je to strop. To čo máme nad hlavou, čo nás presahuje, čo nás
povznáša, čo nie je nevyhnutné pre život, ale robí nás to šťastnými a spokojnejšími. Sem patrí duchovno,
viera, nádej, umenie, kultúra, vzdelanie – vedomosti, záľuby, šport, krása, láska... A keď tento strop chýba,
ľahko do miestnosti naprší. Plameň, oheň zhasne. To je isto aj dôvod, prečo zameranie sa súčasnej vlády
len na uspokojovanie „základných potrieb“ (ako sú dostatok finančných prostriedkov, výroba, zisk, materiálne hodnoty a opomínanie duchovných, sociálnych a sebarozvojových potrieb), vyvoláva nespokojnosť
mnohých odborníkov zaoberajúcich sa duševným zdravím a duchovným životom. Asi je na každom z nás,
aby v tejto dobe sám hľadal rezervy, spôsoby ako spevniť strop, aby „strecha neuletela“. Inšpiráciou nám
môžu byť vojnové časy, kedy ľudia okrem uspokojenia základných potrieb našli vždy spôsob ako naplniť aj tie
vyššie potreby. Stačí málo. Rozhovor, kniha, film, dokument, pohľad na obraz ktorý máme doma a už ho ani
nevnímame. V súčasnosti je namieste využitie sociálnych sietí na zdieľanie pekného, krásneho s priateľmi cez
sociálne siete. Odpútať sa z času na čas od katastrofických, negatívnych správ a prognóz. Spríjemniť si život
štipkou korenia – „pohody“, teraz a tu.
Prajem Vám, aby sa Vám aspoň sčasti podarilo trochu pozastaviť sa, zamyslieť, obrátiť svoj pohľad na to
pekné a dobré okolo nás a možno využiť korona dobu na svoje obohatenie, sebarozvoj a skľudnenie sa.
Samozrejme Vám prajem aby ste boli zdraví a prečkali toto zložité obdobie s nádejou na lepšie časy a stretnutia s priateľmi v kruhu členov a sympatizantov ZPPH.
Autor: Pavla Nôtová
Foto: PN, archív ZPPH

Stres alebo smiech? Stavte na endorfíny
Endorfíny nazývame aj „hormónmi šťastia“. V súčasnej dobe sú číslo 1, pretože potláčajú
stres. Ako ich získať? Najjednoduchšie obyčajným smiechom. Vždy, keď sa smejeme, telo
uvoľňuje endorfíny. Pritom nerozlišuje, či sa smejeme prirodzene alebo falošne. Preto sa často
pri liečbe využíva aj terapia smiechom. Ak nemáte dôvod, nájdite si ho. V TV, či na internete
dajte prednosť komédiám, bavte sa s rodinou, zaspomínajte si na vtipné udalosti v živote
alebo to skúste pred zrkadlom. Odbúrate stres a napätie a vylepšíte si náladu. Smiech má
navyše blahodarný vplyv na celý organizmus - krvný obeh, imunitu, nervový systém, trávenie.
Ak sa Vám to nedarí, skúste si zacvičiť. Endorfíny sa uvoľňujú aj pri cvičení, preto tá dobrá
nálada po tréningu. Okrem toho, pri smiechu si dobre precvičíme tvárové svaly. Aj preto sa
hovorí, že smiech omladzuje. Navyše sú endorfíny známe aj ako blokátory bolesti.
Zdroj:

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6613/ako-sa-naucit-smiat-aj-vtedy-ked-

vam-nie-je-do-smiechu
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život s PH
Príbeh Danky.

Zdravím vás milí priatelia a súpútnici s diagnózou PAH, ktorá nie je každodenná, je vzácna a vyžaduje si plnú
pozornosť našich lekárov a opatrnosť od nás pacientov.
Volám sa Dana Cziborová a som jednou z vás. S diagnózou pľúcnej artériovej hypertenzie som sa stretla
prvýkrát v roku 2016 a to som už mala za sebou takmer 50 rokov aktívneho a plného života so všetkým, čo
prináša - radosťami a starosťami, starostlivosťou o deti, prácou.
V profesijnom živote sa venujem farmácii – som lekárnička telom aj dušou a zaviazala som sa k tomu, že
budem pomáhať iným ľuďom v riešení ich problémov so svojím zdravím, budem im radiť pri užívaní liekov
– niekedy ich veru aj odhovárať od užívania liekov, budem sa im snažiť pomôcť v porozumení procesov,
ktoré sa s nimi dejú a ako im tie lieky môžu uľaviť. Miešam mastičky, krémy, roztoky, čípky, kapsule a snažím
sa svoju vysnívanú robotu robiť najlepšie ako viem. Zdá sa, že by som mala čo to vedieť aj o ochorení, ktoré
prežívam aj ja sama. Lenže, ako sa to ľudovo hovorí o obuvníkovi, ktorý chodí bosý, tak nejako to bolo aj
so mnou. Veľmi dlho som netušila a ani som si nedokázala pripustiť, že by som mohla byť chorá, aj keď moje
telo naznačovalo, že nie je všetko tak ako má byť. Slepo a nevšímavo sama k sebe som naďalej pracovala
a plnila „úlohy“, ktoré som si vytýčila sama. Cítila som nesmiernu únavu, ale prekonávala som prekážky
vďaka silnej vôli a taktiež preto, lebo mám rodinu, manžela a dnes už dospelých synov. Moje presvedčenie
o tom, že musím vydať zo seba maximum vo výchove
detí v domácnosti aj v práci ma silno poháňalo vpred
a seba som si uložila na najvrchnejšiu poličku, že
keď budem mať všetko v poriadku potom budem
na rade ja. V jedno pekné ráno som navštívila svojho všeobecného lekára, pretože som sa už pár dní
nemohla zbaviť nepríjemného „prechladnutia“,
čo ma hnevalo, lebo ma to spomaľovalo v práci.
Aké bolo moje prekva-penie, keď na základe odberu krvi vysvitlo, že by som mala navštíviť reumatológa, pretože sú isté parametre v krvi, ktoré nie
sú celkom bežné. Ja? K reumatológovi?

U nás

nikto nemá reumatické ochorenie, považujem to
za úplne vylúčené, aby som ja mala nejakú „reumu“. Keď ma prešlo prvotné začudovanie, uvedomila som si, že prevencia je veľmi dôležitá a aj
akékoľvek pochybnosti je nutné vylúčiť a samozrejme dokázať, že mňa sa to teda netýka. Požiadala
som o odborné vyšetrenie na reumatologickej ambulancii. Pán doktor dlho skúmal moje výsledky a
aj som sa dušovala, že mne nič nie je, jeho výsledok bol jednoznačný – systémová skleróza, zatiaľ
bez známok postihnutia vnútorných orgánov. Iste
si viete predstaviť, čo som cítila a trvalo mi pár dní,
kým som sa s novou informáciou ako tak vyrovnala.
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Milí priatelia, tak veľmi som bola zaujatá podávaním výkonov na všetkých frontoch, že som nevenovala
pozornosť príznakom, ktoré som už mala zjavné – modranie až fialová farba prstov na rukách a na nohách
(na lyžovačke s chlapcami som získala omrzliny na končekoch prstov na nohách), opuchnutie prstov rúk,
sťažený pohyb kĺbikov na prstoch rúk, ranky – ragády na končekoch prstov rúk, ktoré sa nechceli zahojiť ani
po lekárskom ošetrení, neustála „svalovica“, ťažkosti s prehĺtaním, začervenanie kože a rôzne iné. Všetky
ťažkosti som si dokázala odborne vysvetliť, pretože som nebola schopná myslieť na to, že mám vážnejší problém. Zľahčovala som to. Prečo o tom píšem práve v tomto článku pre vás? Pretože príznaky, ktoré som
opísala sa môžu týkať niekoho z vás, vašich blízkych alebo známych a je nutné o nich vedieť, aby sme sa
vyhli ťažkostiam, ktoré som si mala prežiť aj ja v nasledujúcich rokoch. Systémová skleróza je totiž ochorenie,
ktoré postihuje náš najväčší orgán – kožu ale aj vnútorné orgány, ktoré nie sú až tak na očiach :). Včasná
diagnostika môže zachraňovať životy.
V nasledujúcom období som sa dostala na komplexné vyšetrenie do ústavu reumatických chorôb v
Piešťanoch, kde ma nepotešili, lekári vykonali mnoho vyšetrení, potvrdili správnu diagnostiku a nastavili ma
na liečbu. Pár týždňov prešlo ako voda a ja som sa ocitla v pracovnom kolotoči opäť. Samozrejme užívala
som liek, ktorý som dostala od odborníkov a uzavrela celú kapitolu s názvom „choroba“.
Naďalej som sa snažila o čo najlepší výkon v práci aj doma, nechápala som síce, prečo mi niektoré pohyby
idú ťažko, ale ako správny lekárnik som si to vysvetlila. Ani to netajím, vždy som bola skôr moletná, a tak som
usúdila, že by bolo dobré sa viac hýbať a efektívne hýbať, aby som stratila pár kilogramov a hneď bude aj
chôdza svižnejšia, nebudem sa zadýchavať a kondička pôjde hore. Vôbec som sa nešetrila, zaplatila som si
permanentku do fitka a šup hneď na bežiaci pás. Vrhla som sa do behania plnou parou, tak ako som bola
zvyknutá. Po pár týždňoch som s prekvapením skonštatovala, že moja kondícia je na tom presne tak ako
pred športovaním, ba možno horšie. Pri behaní pôsobím na okolie odstrašujúco, lebo vyzerám ako cvikla a
nedokážem sa nadýchnuť a srdce mi ide vyskočiť z hrude.
Milí čitatelia iste tušia, kam tento príbeh smeruje. V máji v roku 2016 sme si s priateľkou zaplatili poznávací
zájazd do Paríža. Výlet bol krásny a iste sa pokúsim tam ešte vrátiť, ale mal pre mňa aj iný rozmer. Na tomto
výlete som si totiž uvedomila, že s mojim lapaním dychu to nebude úplne v poriadku. Mala som za sebou
tréning na bežiacom páse a napriek tomu som bola najpomalší člen skupinky. Pri chôdzi ma predbehli aj
tetušky, ktoré mali okolo 70 rokov. Sledovala som každý semafor, pri ktorom moja skupinka zastavila, lebo
som mala možnosť ich dobehnúť. Pri pamiatkach som sa ocitla až keď už bolo po výklade a zmeškala som
V práci
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nástup na loď – nemohli ma počkať. (To nevadilo, išla som na druhú a zažila nočný Paríž). Počas letu domov
mi opuchli obe nohy tak, že som ich ledva napratala do topánok a po prílete bola cesta k autu nekonečná.
Bola som naozaj brutálne unavená.
Vtedy som už bola rozhodnutá, že o tomto pre mňa novom zážitku informujem lekára a keďže najbližší termín
som mala u reumatológa, posťažovala som sa jemu. Nasledovala séria stretnutí s úžasnými ľuďmi, ktorí keby
mi neprišli do života, už by som tu nemusela byť. Vzácnymi ľuďmi nazývam doktora reumatológie, ktorý vedel, že systémová skleróza môže zanechať stopy na mojich vnútorných orgánoch, pána doktora kardiológa,
ktorý ma vyšetril a rozpoznal príznaky PAH a okamžite vypísal žiadosť o vyšetrenie v NÚSCH a nakoniec pána
doktora Luknára, ktorý si ma vzal do opatery a trpezlivo, citlivo, mimoriadne ľudsky a odborne viedol moju
terapiu.
Nasledovalo obdobie, kedy som dostala lieky v podobe tabliet a verili sme, že to bude stačiť. Bola som
pokojná, ale cítila som, že môj zdravotný stav sa akoby krok po kroku zhoršuje. Snažila som sa žiť bežný život,
ale dýchala som čoraz horšie, začala som si počítať kroky. Ak som niekam chcela dôjsť, rozdelila som si trasu
na viac menších častí, robila časté pauzy. Vyprázdnila som si kabelku, lebo všetko, čo som niesla, sa mi zdalo
nesmierne ťažké. Nevládala som zaliať kvetiny s krhlou, nedotiahla nákup a premkol ma celkom úctyhodný
stres a strach, keď som musela niekam ísť. Cítila som, akoby som „chcela“ omdlieť a bála som sa, kde ma
to postihne. Plávam celkom dobre, ale nadobudla som strach z vody. Mala som obavy, že nedoplávam
k brehu.
Bolo to veľmi zvláštne obdobie. Pomerne veľa som spustila zo svojich kilogramov, nemohla som jesť, zoslabla
som, sem-tam sa vracali pocity na odpadnutie. Je zdrvujúce cítiť, že niečo nemáte pod kontrolou. Táto
fáza kontinuálneho zhoršovania trvala u mňa takmer 3 roky. Pán doktor pridal silnejšie lieky, no želaný efekt
sa nedostavil. Nakoniec sme sa dohodli na liečbe podkožnou 24 hodinovou pumpičkou s prípravkom Remodulin. Liečba s pumpou mi zmenila moje vnímanie progresu ochorenia a to preto, lebo konečne došlo
k efektu a pociťovala som fyzické zlepšenie, čo malo vplyv aj na psychiku. Liečba pumpičkou znamená
určité obmedzenia a pár týždňov sa snažíme nastaviť si náš nový život – napríklad sa nemôžeme ponoriť
do vody celým telom, musíme sa odpojiť od hadičiek (tento úkon som nerobila často), naučila som sa umývať
sa efektívne po častiach, nemohla som si ísť zaplávať, musela som mať neustále pripravenú ďalšiu ampulku
liečiva pre prípad, že pumpa zasignalizuje, že bude čochvíľa prázdna. Pravidelne je nutné vymieňať aj infúznu súpravu s kanylou a pichanie kanyly samej sebe, nie je príjemné, navyše miesto vpichu je ešte dlhých
pár dní bolestivé. V nemocnici som sa naučila ako s pumpičkou
narábať, ako vymieňať ampulky s účinnou látkou, ako často sa

V rodinnom kruhu

pichať a podobné veci. V mojom prípade mi veľmi pomohol aj
manžel s výmenou kanyly. Rada by som na tomto mieste povedala, že mám skvelú rodinu, manžela Petra, dospelých synov Daniela
a Petra, ktorí mi pomohli, podporovali ma a nedovolili, aby som
podľahla negatívnym myšlienkam počas tohoto náročného obdobia. Napriek bolestivosti a starostiam s pumpičkou som však zistila, že omnoho lepšie dýcham, menej sa zadýchavam, zlepšila sa
aj moja výkonnosť a začala som s fyzioterapiou. Mala som radosť
zo života.
V roku 2019 sa silne ozvalo aj moje základné ochorenie systémová
skleróza a žiaľ zhoršil sa môj celkový zdravotný stav – opäť som sa
dostala do nemocnice, tentokrát na reumatologické oddelenie
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NURCH do Piešťan. Zhoršenie som pociťovala na úrovni silnejšieho zadýchavania, bolestí svalov, kĺbov, opäť
som zoslabla, zhoršili sa pľúcne parametre a došlo k zlyhávaniu srdca. Aby toho nebolo málo, pridala sa aj
infekcia na dýchacích cestách. Strácala som silu, nádej a nechápala, čo sa so mnou deje, prečo k tomuto
stavu došlo. Pár dní mi trvalo, kým som v sebe opäť vydolovala silu a začala veriť, dôverovať, vštepiť si do
vlastného vedomia, že toto nemôže byť ešte konečná – ešte mám tu deti, nevidela som budúce vnúčatá a
vôbec mám ešte kopu práce, snov a plánov. Boh ma má asi rád, lebo som opäť stretla profesionálnych, zodpovedných, čestných a pracovitých ľudí, ktorých som sa snažila počúvať a poslúchať. Trvalo nám dva týždne,
kým som sa dostala z najhoršieho a z nemocnice som odchádzala s novým priateľom, ktorým sa stal kyslíkový
prístroj, ktorý používam denno-denne. Dopriala som srdcu a pľúcam pomalú regeneráciu a v šetriacom režime
začala pracovať – avšak nie tak ako v predchádzajúcom období. Naučila som sa s prácou podeliť, zvolila
som zodpovedný manažment úloh, pridala do života viac radostí, primeraného pohybu a popracovala aj
na svojom psychickom zdraví. Pokoj, rozvážnosť, určité spomalenie pre môj rýchly život je teraz pre mňa
liečivom, pretože by som si priala tu byť ešte dlho.
V októbri 2019, keď som sa už zžila so svojou dávkovacou pumpou a vyrovnala som sa s ňou a prijala ju
ako súčasť každodenného života vo dne v noci (áno, dá sa to), mi prišla do života ďalšia veľká zmena.
Dostala som možnosť mať naďalej pumpičku, ale zabudovanú vnútri tela tzv. podkožnú dávkovaciu pumpu.
Neváhala som dlho. Zdalo sa mi to ako revolučná super myšlienka, ktorá mi vráti „slobodu“. A áno, splnilo sa.
V tejto chvíli som majiteľkou druhej implantovateľnej podkožnej pumpy, ktorej význam je nedozierny. Dáva mi
a

predlžuje

mi

život,

zbavila

ma

bolesti

a

vrátila

slobodu,

môžem

plávať,

kúpať

sa,

cestovať, nemusím si nosiť svoju výbavičku a myslieť na to, kedy mi dôjde liečivo v pumpe a navyše môžem vidieť svojho kardiológa každý mesiac, kedy mi ihličkou naplní pumpičku
na mesiac. :)
Cítim sa naozaj skvele.
Milí priatelia, ak ste dočítali až sem, chcela by som vám povedať, že napriek všetkému, čo mi
osud nadelil, som veľmi šťastná a najmä vďačná. Vďačná za každého skvelého človeka, lekára, odborníka, ktorého som na tejto ceste stretla. Dostala som druhú šancu, na to aby
som

svoj

život

prežila

hodnotne,

zdravo

s

láskou

k

sebe

a

k

a pozornosťou k mojej rodine, priateľom.
Neplánujem túto šancu stratiť!
Autor: DC
Foto: archív DC
V TV Markíza - poradňa
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Varenie s láskou

ostatným

ľuďom,

s

láskou

pripravujeme
Čo nás čaká v roku 2021?

Stručný prehľad pripravovaných podujatí v roku 2021
Január – offline webinár o PH
Február – kampaň k Dňu zriedkavých chorôb
Apríl – spustenie kampane k Svetovému dňu PH
Máj – aktívna účasť na oslavách Svetového dňa PH
– prezentácia v médiách
Jún – valné zhromaždenie ZPPH
August – edukačno-rekondičný pobyt v Kúpeľoch Sliač
– „Od Tatier k Dunaju“ - štafetový beh
September – zasadnutie rady s Odborným poradným tímom
November – vzdelávací webinár
– valné zhromaždenie ZPPH
– účasť na 5. Celoslovenskej pacientskej konferencii
December – vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok 2021
V súčasnej dobe kvôli pretrvávajúcej pandémii koronavírusu je ťažké zostaviť pevný plán práce. Pokiaľ nebude možné uskutočniť niektoré aktivity, budeme sa ich snažiť nahradiť inou prístupnou formou. V priebehu
roka Vás budeme informovať e-mailom a prostredníctvom sociálnych sietí.
Ďakujeme za pochopenie.

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/Združenie-pacientov-s-pľúcnouhypertenziou-oz-236811429798179/ .

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.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s

Lučenská 31

Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

990 01 Veľký Krtíš

tel.: +421 2/593 20 263

IČO: 42189535

e-mail: transpl@nusch.sk

mobil: +421 917 702 579
e-mail: phaslovakia@gmail.com
web: www.phaslovakia.org

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

Facebook: Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sme príjemcami 2% z daní

Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Banka: VÚB, a.s.

tel.: +421 48/433 36 51

IBAN: SK0302000000002743882058

e-mail: kmec.pavel@suscch.eu
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