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Milí priatelia, 

opäť je jeden rok za nami a my Vám znovu ponúkame ďalšie číslo nášho časopisu s aktivita-

mi, ktoré sme počas roka pripravili. Napriek pretrvávajúcej pandémii, sa nám podarilo splniť 

naplánované tohtoročné úlohy. Chcem touto cestou zároveň poďakovať všetkým aktív-

nym členom, ktorí k tomu prispeli či už svojou priamou angažovanosťou v šírení povedomia 

o PH alebo účasťou v rámci aktivít. 

Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH

Podujatia pripravené našim združením doplnili aj aktivity partnerských organizácií, ktorých sme boli aktívnymi 

účastníkmi. Prinášame pokračovanie článku Liečba PAH z pera MUDr. Luknára a verím, že zaujmú aj stručné 

informácie svetových odborníkov, ktoré odzneli na Výročnej európskej konferencii PH. Nechýba ani príbeh 

pacienta Tomáša a dočítate sa ako sme urobili radosť malému Rayankovi. 

S každým rokom prichádzajú nové prekážky a problémy, často sa boríme s bolesťou a máme slzy na krajíčku. 

No spoločne vieme všetko prekonávať ľahšie. So vzájomnou podporou, láskou a citom pri osobných stretnu-

tiach nešetríme a to je dôvod na radosť, smiech a dobrú náladu. Preto sa teším na ďalší rok, na nové stretnu-

tia, na stretnutia s novými členmi. Verím, že sa stretneme častejšie a odovzdáme si nové skúsenosti a nové 

radosti. 

Želám Vám, aby bol v novom roku každý nový deň naplnený zdravím, láskou, porozumením a šťastím. 

Rozdávajme lásku a prijímajme ju. Urobme si tak svet krajším, takým ako ho chceme mať. Vložme do našich 

prianí nové sny, nové ciele a nové nádeje. 

Zo srdca  Vám všetkým prajem čarovné Vianoce a šťastný nový rok!  

Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.

Foto: https://wallhere.com/sk/wallpaper/1766003
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aktivi ty
Činnosť ZPPH v roku 2021

WEBINÁR SO ŠTUDENTMI 
„KEĎ DOCHÁDZA DYCH“
Neustále sa snažíme priblížiť život pacientov s pľúcnou 
hypertenziou a problematiku PAH verejnosti. Formou 
diskusného fóra už niekoľko rokov oslovujeme aj 
študentov SZŠ v Lučenci. Tento rok sme po prvýkrát 
odovzdávali informácie o našom ochorení online, 
prostredníctvom webinára.
Popravde s touto aktivitou sme veľmi nepočítali. 
Milým prekvapením bolo, že vedenie školy na nás 
nezabudlo a začiatkom februára nás oslovilo. Do-
hodli sme sa a 26. februára sme webinár uskutočnili 
prostredníctvom ZOOM. Bola to pre nás nová 
skúsenosť, ale dopadlo to dobre.
Program pozostával z dvoch 40 minútových blokov. 
Forma živých knižníc je vždy zaujímavá a študenti 
mali možnosť o problémoch hovoriť s pacientmi  
s PAH rôzneho typu. Iveta Makovníková na úvod in-
formovala o problematike ochorenia, jej príznakoch, 
prejavoch, liečbe a zároveň tieto problémy spo-
jila s vlastnými skúsenosťami. Svojim príbehom zaujal 
aj Lukáš Gondáš, ktorý ochoreniu čelí od detstva.  
V druhom bloku Janka Guráňová hovorila o trans-
plantáciách všeobecne a hlavne transplantácii pľúc 
ako konečnej liečby PAH. Blok bol doplnený vide-
opríbehom Ľudmily o vážnom ohrození života počas 
tehotenstva pri PAH. Janka dodala, že aj vytúžené 
dieťatko je možné získať bez ohrozenia života  
a pochválila sa novým prírastkom v rodine. Ukážka 
malého Adrianka na kameru ihneď oživila atmosféru. 
Webinára sa zúčastnili dve triedy študentov tre-
tieho ročníka. Chýbal nám však priamy kontakt  
so študentmi, plodná diskusia a príjemná atmosféra, 

ktorú sme vždy zažívali pri stretnutí. Napriek tomu sme 
boli radi za sprostredkovanie informácií aj takouto 
formou a vedeniu školy zároveň ďakujeme za túto 
možnosť.
Napísali o nás: https://szslucnalc.sk/?p=12056

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
ZRIEDKAVÝCH CHORÔB
O väčšine zriedkavých chorôb je ešte stále málo 
vedeckých poznatkov. Ide o špecifické, vzácne 
ochorenia, ktoré pacienta dlhodobo obmedzu-
jú, invalidizujú až ohrozujú na živote. Ich diagnos-
tika, prevencia aj liečba je ťažká. Niektorí pacienti 
sa dokonca vôbec nedostanú k svojej diagnóze. 
Približne tretina sa dožíva len 5 rokov. Asi 80% zried-
kavých chorôb má pôvod v DNA. Približne 50 % tých-
to chorôb sa prejaví v detstve a zvyšok sa naštartuje 
v dospelosti. Existuje 6 000 až 8 000 diagnóz, pričom 
ich počet sa neustále mení. Každý týždeň pribúda  
v odbornej literatúre až 5 nových druhov zriedkavých 
chorôb. Na Slovensku je približne 300 000 pacientov 
so zriedkavými chorobami. (Zdroj: zriedkavechoroby.
sk)
Preto na zriedkavé choroby upozorňujeme každo-
ročne celosvetovou kampaňou, do ktorej sa zapá-
jame aj my. Upozorňujeme na pľúcnu artériovú 
hypertenziu (PAH), ktorá tiež patrí medzi zriedkavé 
ochorenia. O to viac je toto ochorenie zákerné, že 
postihuje kohokoľvek v akomkoľvek veku, bez rozdie-
lu farby pleti, či pohlavia. Postihuje dovtedy úplne 
zdravých ľudí a vo väčšine prípadov je neznámeho 
pôvodu. Len málo prípadov má genetickú príčinu. 
Jedno vieme však s istotou - čím skôr sa stanoví  
diagnóza, tým má pacient väčšiu šancu na kvalitnejší 
život. 
Pripomíname si tento deň, lebo potrebujeme 
upriamiť pohľad verejnosti  na zriedkavé ochorenia, 
zlepšiť podmienky, aby sa nezabudlo, že aj my potre-
bujeme pozornosť a rovnakú starostlivosť ako ostatní.  
Aj tohto roku sme kampaň realizovali online, príspev-
kami na sociálnych sieťach.
Autor: IM        Foto: archív ZPPHDeň zriedkavých chorôb oslovil aj najvyššiu predstaviteľku našej krajiny, prezidentku SR 

a 28. februára bol prezidentský palác vysvietený farbami kampane.
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SVETOVÝ DEŇ PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH) sa už viac 
ako 11 rokov venuje šíreniu povedomia o ochorení medzi širokou 
verejnosťou rôznymi formami. V rámci Svetového dňa pľúcnej hypertenzie sa zapájame do celosvetovej 
kampane prostredníctvom sociálnych médií Facebook, Twitter, Youtube s cieľom zvýšiť informovanosť verej-
nosti  a predísť tak zhoršeniu ochorenia u pacientov, ktorí ešte nenašli správnu diagnózu. Je to jeden z našich 
prioritných cieľov.
Tohtoročnú kampaň sme zahájili základnými informáciami o PH na sociálnych sieťach. Niektoré príspevky boli 
sponzorované, aj preto sa nám podarilo osloviť viac ako 100 200 čitateľov na Facebooku. Potešilo nás, že  
na príspevky reagovalo vyše 6000 užívateľov, zvýšil sa počet sledovateľov stránky o 38 a poradenstvo si 
vyžiadalo niekoľko pacientov mimo nášho združenia.
Holistická starostlivosť a vhodná liečba bohužiaľ nie sú dostupné vo všetkých krajinách a sú potrebné okamžité 
kroky na jej zlepšenie. Tohto roku sa pacientske združenia zoskupené v európskej asociácii PHA Europe rozhodli 
spísať petíciu s cieľom zabezpečiť odborné centrá, dostupné liečebné postupy vrátane transplantácií bez 
obmedzenia národnými politikami a nedostatkom úhrady, zabezpečiť holistickú liečbu a uľahčiť udelenie 
štatútu zdravotného postihnutia.
Preto sme požiadali verejnosť o podporu tejto petície. Úspech bol dosiahnutý a v súčasnej dobe sa pripravuje 
ďalšie stretnutie zástupcov PHA Europe na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. 

MINI PAVLOVE NA POMOC PAH
„Chceme pomôcť!
5. máj je Svetový deň pľúcnej hypertenzie a keďže sa nás táto choroba priamo dotýka, rozhodli sme sa 
pomôcť. Počas nasledujúceho týždňa (4.5. - 7.5.) venujeme celý výťažok z predaja vášho najobľúbenejšieho 
dezertu mini Pavlovej Združeniu pacientov s pľúcnou hypertenziou.“ 

Takáto správa sa objavila na facebookovom profile 
Kejkáreň, kde  pečie koláčiky členka nášho združenia 
Zuzka Čižmanská: „Som bývalá grafická dizajnérka  
a súčasná pekárka v jednej milej malej pekárni. Okrem 
toho mám Kejkáreň – portál o pečení, v ktorom sú 
recepty jednoduché na svoju prípravu a nenáročné 
svojím výzorom. Jedného dňa by som chcela, aby 
sa Kejkáreň presťahovala z mojej kuchyne me-
dzi ľudí.“ Takto o sebe a svojej práci hovorila Zuzka  
pred 3 rokmi pre časopis Doma. Pečenie jej učarova-
lo už dávnejšie. Spolu so svojou tetou Ľubicou Poko-
raczkou sa rozhodla zriadiť rodinnú pekáreň, kde 
pečú tradičné koláče, moderné dezerty, narodeni-
nové torty, dokonca pripravujú svadobný catering. 
Samozrejme s láskou  a z tých najlepších ingrediencií. 

Vďaka šikovným rukám pekárok za 4 dni napiekli  
a predali 201 ks mini Pavlových a pre naše združenie 
prispeli tak sumou 341,70 € z ich predaja. Svedčí to 
o tom, že aj takýmto príjemným spôsobom sa dá 
upozorniť na PAH. 

Zľava: Zuzka a Ľubka
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TLAČOVÁ KONFERENCIA K SVETOVÉMU DŇU PH
Jednou z najdôležitejších aktivít  bola online tlačová konferencia dňa 4. mája, ktorú sme vysielali zo štúdia 
v Petržalke. Tlačovú konferenciu viedla Mgr. Lele Zemanová, s ktorou spolupracuje naše združenie už  
od založenia. O závažnosti PAH, diagnostikovaní, príznakoch, prejavoch a liečbe hovorili odborní lekári  
doc. MUDr. Eva Goncalvesová a MUDr. Milan Luknár. Vo svojich prezentáciách sa zmienili aj o rizikách nákazy 
koronavírusom Covid-19 a význame očkovania u pacientov s PAH. Primárka Kliniky pneumológie a ftize-
ológie UNB MUDr. Marta Hájková informovala o transplantáciách pľúc, štatisticky zhodnotila súčasný stav 
a vyjadrila snahu o zriadenie transplantačného centra na Slovensku v budúcnosti so zabezpečením kom-
plexnej starostlivosti a spojením centier, z ktorých pacienti prichádzajú na transplantáciu pľúc. Predsedníčka 
Iveta Makovníková stručne predstavila činnosť združenia za posledných 10 rokov a informovala o plánoch  
do budúcna. Nastolila tému zlepšenia zdravotnej starostlivosti, na ktorú promptne reagovali lekári. Najväčším 
problémom je zaťaženie lekárov a zdravotných sestier nezmyselnou administratívou, ktorú by bolo potrebné 
odstrániť. Túto pripomienku sme neskôr predniesli vedeniu PHA Europe a žiadali sme zahrnúť ju v prioritných 
požiadavkách za zlepšenie podmienok liečby. Prezentácie boli oživené tromi videospotmi. Novinári mali 
možnosť položiť svoje otázky prostredníctvom četu. Vyšlo 24 článkov/zmienok o Svetovom dni PH a ochorení 
PAH.

Partnerom tohto projektu bola spoločnosť Janssen 
/Actelion/.

Záznam z tlačovej konferencie https://youtu.be/gXpnCXGLhSg 

https://lekari.sk/denna-sprava/Zdravie-Liecba-plucnej-arteriovej-hypertenzie-za-poslednych-12-rokov-
postupila-43400.html?fbclid=IwAR01dYM-qSgIMoJJPbzup4IoAItlIIfUEqNRNFnqu3sqWDnB6om9SWDyMBQ
https://www.teraz.sk/slovensko/liecba-plucnej-arteriovej-hypertenzi/546471-clanok.html?fbclid=IwAR0f0
5J0TpuNZlAl0BQGEZvoBkNJX3GIcBnuOE1Ra4uFg6l6Rd1zkx9aVjQ
zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/587357-rocne-posielame-do-prahy-okolo-pat-pluc-na-
transplantaciu/
zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/587363-pacienti-s-pah-denne-bojuju-o-svoj-dych/?fbclid
=IwAR1MiB5UuYqo0EhYwDIbQDHBKcOtZY80Yy2-udLCGIGUv49FaIwmw7Hnr3s

Zľava: MUDr. Marta Hájková, Mgr. Iveta Makovníková, doc. MUDr. Eva Goncalvesová  
a MUDr. Milan Luknár

Ďakujeme Zuzke a Ľubke za skvelý nápad a ochotu nielen finančne prispieť združeniu, ale hlavne šíreniu 
povedomia o PH aj medzi svojimi zákazníkmi. Keď pôjdete okolo Levíc, určite sa zastavte v Kejkárni  
na ul. Červenej armády 16. Neoľutujete, lebo dievčatá sú perfektné cukrárky.
Zuzke a Ľubke prajeme veľa malých aj veľkých maškrtníkov!
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ČO EŠTE ODZNELO V KAMPANI?
Na pozvanie redaktorky RTVS Beaty Repíkovej sme 
mali možnosť nahrať rozhovor do relácie Vade-
mecum na tému Pľúcna hypertenzia verzus PAH, 
odvysielaný 25. mája. Besedujúcimi v hodinovej 
relácii boli kardiológ NÚSCH MUDr. Milan Luknár   
a predsedníčka ZPPH Iveta Makovníková ako pa-
cientka po transplantácii pľúc v dôsledku PAH.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1572378

Okrem toho sme nahrali ďalšie dva podkasty. 
Jeden sa týkal PAH a problémov súvisiacimi s týmto 
ochorením, o ktorom hovorila primárka Oddelenia 
zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH a vedúca 
Centra pre PAH doc. MUDr. Eva Goncalvesová. 
https://open.spotify.com/episode/1uorZaVZoHA2-
wuJb3nGTLM?fbclid=IwAR2dqyRQrCz7yOUxc85Mm
OHpJtivT4BsVnu1DKQmMRXg17DV3fUjpUxkhW0

Druhý podkast sa venoval transplantácii pľúc  
na Slovensku a vízií do budúcnosti z pohľadu pred-
nostky KPF UNB MUDr. Marty Hájkovej, vedúcej Centra 
predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej 
starostlivosti.
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/zdravie/
id1473105263?i=1000525714348

V kampani sme spolupracovali s firmou ZEAL s pod-
porou spoločnosti Actelion Pharmaceuticals (Jans-
sen).

DÝCHAJ S NAMI
Ocenili sme tiež iniciatívu bežcov podporiť našu 
kampaň  v súťažiach World Run a beh Horský park. 
Bežci sú už niekoľko rokov našimi výbornými šíriteľmi 
informácií o existencii PAH.

Veľmi dôležitou súčasťou kampane bolo oslovenie 
verejnosti na získanie  podpory. Na tejto fundraisingo-
vej kampani sa podieľali naši členovia Jarka, Tomáš, 
Paľo a Ľudmila. Vďaka nim sme natočili výstižný video- 
spot Pomôžte nám nadýchnuť sa o najdôležitejších 
problémoch s PAH. 
https://youtu.be/mcd4k_hv6I4 (autor Štefan Plevo)
Autor: IM        Foto: archív ZPPH

Vďaka kampani sme oslovili viac ako 150 000 ľudí. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou 

podieľali na tohtoročnej kampani.  
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EDUKAČNO-REKONDIČNÉ STRETNUTIE

Dlho očakávané stretnutie pacientov sme po dvoch rokoch znovu mohli zrealizovať v Kúpeľoch Sliač. Zišli 
sme sa 25. júla na 6 dňovom edukačno-rekondičnom pobyte s podobným programovým zložením ako  
po iné roky. Minulý rok nás korona pandémia odradila od organizovania tohto podujatia, preto sme sa o to 
viac tešili na vzájomné stretnutie. Pri tejto príležitosti sme si pripravili nové tričká s množstvom smajlíkov. Navrhol 
ich Tomáš, ktorý sa veľmi tešil na stretnutie, ale paradoxne sa stretnutia zo zdravotných dôvodov nemohol 
zúčastniť. 

Mužská časť  mala v tomto roku viac voľného času pre seba. Naopak ženy 
strávili veľmi príjemné dopoludnie pri  prezentácii kozmetickej poradkyne Mary 
Kay E. Koperovej, ktorá naučila naše nežné pokolenie ako sa starať o svoju pleť, 
aké kozmetické prípravky a prostriedky používať, aby spomalili starnutie pleti  
a boli neustále pekné a príťažlivé. Niektoré dámy si vyskúšali kozmetiku. Dokon-
ca nám nestačili ani pôvodne naplánované dve hodinky, ktoré sme navýšili až 
o 100%.
V popoludňajších hodinách sme sa venovali yogovému cvičeniu pod ve-
dením R. Urgelu. Jedna časť bola venovaná pohybovému programu Yoga-
terapie s adaptáciou pre zlepšenie funkčnosti dýchacieho systému a krvného 
obehu. Cvičenia sa týkali šľachovej gymnastiky, dychovým cvičeniam, ale aj 
stimulácii vnútorných orgánov. Naučili sme sa samostatne si podať  prvú po-
moc pri menších problémoch. Absolvovali sme aj lekciu diagnostiky s prak-
tickou ukážkou. Okrajovo sme sa oboznámili s možnosťami reflexnej diagnostiky 

a reflexnej terapie s využitím baniek a masážnych 
prostriedkov vo vlastnej réžii. Cvičebné hodiny sme 
ukončovali príjemnou relaxáciou. Počas každého 
dňa sme absolvovali kúpeľné procedúry, pravidelne 
sme navštevovali otvorené kúpalisko s liečivou mi-
nerálnou vodou a tí zdatnejší intenzívne využívali aj 
nordic walking. Po večeroch sme mávali spoločné 
posedenia a znovu bolo príjemne veselo. Oslávili sme 
jedny narodeniny a dvoje meniny, no a smiech nám 
skutočne nechýbal. Pobyt bol veľmi príjemný a už 
sa tešíme na ďalší. Veríme, že nebudeme na neho 
čakať znovu dva roky.
Autor: IM        Foto: archív ZPPH
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2021

Počas edukačno-rekondičného pobytu v Kúpeľoch Sliač sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie ZPPH. Pripravili 
sme ho v posledný deň pobytu. Hoci nás počas pobytu bolo len 11, počet sa doplnil príchodom ďalších 
členov. Všetci sa potešili príchodu Guráňovcov, ktorí nám priniesli predstaviť aj svojho najmenšieho člena 
rodiny. :-)
Hlavným programom schôdze bolo vyhodnotenie činnosti združenia za posledné dva roky, nakoľko v minu-
lom roku sme valné zhromaždenie nemohli uskutočniť. Preto sme ho po prekonzultovaní s právnikom presunu-

li na tento rok. Po vyhodnotení činnosti predsedníčkou Ivetou Makovníkovou  
a podpredsedníčkou Jankou Guráňovou nasledovala správa kontrolnej komi-
sie, ktorú predniesol Pavol Marko. Nasledovala voľba členov kontrolnej komi-
sie na roky 2021-2023. Za členov boli zvolení Pavol Marko, ktorý naďalej zostal 
predsedom komisie, ďalej do funkcie boli zvolení Anna Babková a Ján Ďuriš. 
Makovníková informovala aj o aktivitách, ktoré prebehli v prvom polroku 2021 
a predstavila plán práce do konca roku. Nasledovala diskusia, ktorá sa viedla 
hlavne k činnosti združenia a tvorby nových aktivít. Dohodlo sa tiež, že pokiaľ  
sa koncom roka nebude môcť uskutočniť valné zhromaždenie s voľbou členov 
Rady ZPPH, presunie sa zasadnutie na letné mesiace 2022. Na záver Pavol 
Marko poďakoval predsedníčke I. Makovníkovej za doterajšiu prácu v ZPPH 
počas uplynulých 11 rokov a odovzdal jej kyticu kvetov.
Autor: IM                                      

Foto: archív ZPPH
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ĎALŠIE AKTIVITY 

KAMPAŇ ZRIEDKAVÉ CHOROBY
Aj Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou sa 
zapojilo do kampane Zriedkavé choroby. Janka K. 
už sedem rokov úspešne bojuje s PAH. Má obrovskú 
motiváciu. Prečítajte si jej príbeh a dozviete sa prečo. 

Na portáli sa môžete dozvedieť aj o iných závažných 
zriedkavých ochoreniach. Každé má svoje špecifiká.

https://www.info-zdravie.sk/.../plucna-arteriova.../

NOVEMBER – MESIAC PH
Na získanie informácií o pľúcnej hypertenzii  
a zvýšenie povedomia o nej je už v súčasnosti k dis-
pozícii množstvo zdrojov. No nikdy nie je na škodu, 
verejnosti pripomínať toto ochorenie a zvlášť PAH. 
Prakticky vedieme kampane počas celého roka. 
Začíname Dňom zriedkavých chorôb, pokračujeme 
Svetovým dňom PH, ktorý je pre nás na prvom mies-
te. November je mesiacom PH a my sa tiež pripá-
jame do celosvetovej kampane prostredníctvom  
sociálnych sietí jednotnou grafikou. Zároveň sme pri-
pravení diskutovať, podávať poradenstvo každému, 
kto má o informácie záujem. Tohto roku sme podali 
poradenstvo 18 pacientom.
Autor: IM

Foto: archív ZPPH

Kalendárny rok sa blížil ku koncu a s ním prichádzajúce vianočné sviatky. A keďže možností na stretnutie ne-
bolo veľa, rozhodli sme sa našich aktívnych členov prekvapiť aspoň malým darčekom pod stromček. Verím, 

že sme potešili a pripravené dobroty si užili v zdraví. 
Aj keď sa nestretneme tak často ako by sme si priali, stále na vás myslíme. :)

Členovia Rady ZPPH
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5. CELOSLOVENSKÁ PACIENTSKA KONFERENCIA AOPP

Milí priatelia, milí súpútnici v chorobe, vážení členovia Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, 
v uplynulom období sa nám dostalo cti zúčastniť sa na konferencii organizovanej Asociáciou na ochranu 
práv pacientov - AOPP. Podujatie nieslo názov „Piata celoslovenská pacientska konferencia AOPP a Šiesta 
národná konferencia EUPATI SK“, ktorá sa konala v dňoch 19. - 20. novembra 2021 v Bratislave v Hoteli Brati-
slava. 

Základnou témou podujatia boli prirodzene práva pacientov - teda všetkých nás, ktorí sa stretávame pravi-
delne s princípmi a podmienkami fungovania systému zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Záštitu  
nad podujatím prevzal pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimír Lengvarský a odborným 
garantom podujatia bol rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimka, CSc. 

Konferencia sa uskutočnila prezenčnou formou, napriek tomu, že situácia v spoločnosti v súvislosti s pan-
demickou situáciou nie je dobrá, ba práve naopak neustále sa zhoršuje. Pár dní po ukončení konferencie 
sme sa, žiaľ, už aj ocitli v núdzovom režime, čo nám je veľmi ľúto. 

Organizácia a logistika jednotlivých programových častí konferencie bola zvládnutá excelentne, bez 
akýchkoľvek prekážok, presne podľa časového harmonogramu, s dodržaním prestávok na občerstvenie, 
skvelým technickým zázemím, sympatickým moderovaním akcie za čo patrí vďaka organizačnému štábu 
pod vedením pani Márie Lévyovej. Rada by som podotkla, že všetci účastníci konferencie boli mimoriadne 
disciplinovaní, používali sme ochranné pomôcky - snímali sme ich len počas jedla alebo kvôli fotografiám, 
dodržiavali bezpečný odstup a všetci zúčastnení boli mimoriadne empatickí a ohľaduplní k sebe navzájom. 

V priebehu prvého rokovacieho dňa sme mali možnosť vypočuť si mnoho kvalitných prednášok, ktoré prezen-
tovali odborníci z rôznych oblastí medicíny, manažéri, riadiaci pracovníci nemocníc, Ministerstva zdravotníc-
tva, predstavitelia zdravotných poisťovní, farmaceutických firiem, pacientskych organizácií a pod. 

V prvom bloku prednášok sme sa venovali právam pacientov z rôznych aspektov pohľadu na danú proble-
matiku. Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa ale aj pani riaditeľka Rooseveltovej nemoc-
nice v Banskej Bystrici poukázali na to, že je kľúčové, aby poskytovaná zdravotná starostlivosť bola v prvom 
rade, včasná a efektívna, ľahko dostupná pre každého z nás. V prednáškach odzneli myšlienky o optimál-
nom manažmente pacienta, dostatočnom počte kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a efektívnom 
vynakladaní finančných prostriedkov. Okrajovo sme sa dotkli tematiky optimalizácie nemocníc, ktoré navrhu-

Prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová
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jú predstavitelia Ministerstva zdravotníctva, ktorých princípom sa 
javí vytvorenie komplexných špecializovaných nemocníc schop-
ných vykonávať aj najkomplikovanejšie výkony a nemocníc  
so základnou zdravotnou starostlivosťou. Cieľom je, aby špeciálne 
a komplikované výkony riešili najskúsenejší lekári na “veľkých“ 
klinikách, aby sa v prípade záchrany života pacienta nestrácal 
drahocenný čas na pracoviskách, ktoré nie sú technicky a ma-
teriálne vybavené na vyriešenie zložitých medicínskych výkonov 
alebo chýbajú zdravotníci s dostatočnou erudíciou. 

Na tieto prednášky nadviazali predstavitelia zdravotných 
poisťovní - VšZP a Asociácie zdravotných poisťovní - cieľom tých-
to organizácií je dostupná a hospodárna zdravotná starostlivosť,  
s využitím liekov a liečiv tzv. generických a biosimilárnych liečiv, čo 
sú liečivá, ktoré sa vyznačujú rovnakými vlastnosťami z hľadiska ich 
biologickej dostupnosti a farmakokinetiky ako originálne liečivá, 
len sú finančne výhodnejšie, vzhľadom k tomu, že na ich vývoj už 
nebolo nutné vynaložiť vysoké náklady a vyrábajú sa podľa pro-
tokolov a výrobných postupov originálnych výrobcov. 

Veľmi zaujímavou témou bolo aj zavádzanie princípov telemedicíny a inovácie v liečbe a diagnostike 
ochorení. Digitalizácia zdravotníctva v poslednom období dvoch rokov aj v súvislosti s pandémiou COVID-19, 
nadobudla obrovský rozmach. Rozvíjanie technológií a ich aplikácie sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú  
v diagnostike, šetria čas lekárom a sestrám, môžu byť nápomocné aj nám pacientom pri kontrole vlastného 
zdravotného stavu, šetria aj náš čas. V neposlednom rade je nutné držať krok so svetom, kde je úroveň elek-
tronizácie a digitalizácie zdravotníctva na vyššej úrovni. Odborníci informačných technológií nám predstavili 
aplikáciu život zachraňujúceho klinického asistenta v mobilnom telefóne - Powerful Medical, ktorá bola vyví-
janá v spolupráci s NÚSCH v Bratislave. Významnou pomôckou bude najmä v praxi lekárov prvého kontaktu, 
pri diagnostike srdcovo-cievnych ochorení. 

Možnosť prednášať prijal aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ, ktorý hovoril o úlohe far-
maceutov v liečebno-preventívnej starostlivosti a o nutnosti medziodborovej komunikácie v záujme lepšieho 
manažmentu pacienta. Vedeli ste, že lekárnik je spravidla posledný človek, ktorý vidí a číta váš preskripčný 
záznam (recept) a môže zasiahnuť, ak zaznamená chybu, či už v sile, dávkovaní, spôsobe podania lieku? 

Veľmi radi by sme vyzdvihli prednášku pána profesora Jozefa Glasu, o témach etiky a bioetiky v medicíne, 
predovšetkým ako základný predpoklad dodržiavania práv pacientov, najmä práva na ochranu a pod-
poru zdravia, ktoré sú zadefinované aj v slovenskom aj medzinárodnom právnom systéme. Kľúčovým 
ukazovateľom sa javí uplatňovanie základných práv pacientov aj zdravotníckych pracovníkov ale aj 
zodpovednosť za ich následné dodržiavanie. Zodpovedná medicína znamená zodpovedný vzťah k pa-

Konferencie sa zúčastnili (zľava):
Marta Čerepkaiová a Mgr.Dana Cziborová  

cientom, príbuzným, spoločnosti ale aj k životnému 
prostrediu, k bezpečnosti, efektívnosti a udržateľnosti  
pri navracaní zdravia a zlepšovania kvality života 
ľudí. 

V ďalších častiach konferencie sme sa venovali aj 
konkrétnym kazuistikám liečby pacientov so zried-
kavými ochoreniami, s akými druhmi prekážok sú 



Mgr.Dana Cziborová 
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nútení bojovať oni sami ale aj ich lekári, aby dosiahli na všetky 
možnosti liečby, ktoré moderná medicína umožňuje. Pacient-
ske združenia majú v tomto ohľade obrovský význam, pretože sú 
zdrojom informácií, veľmi často konzultácií a komunikácie s pa-
cientmi ich rodinami, ktoré sú skľúčené a často bezradné v riešení  
pre nich úplne novej situácie. Vďaka že AOPP a pacientske 
združenia existujú, veľmi pomohli aj nám v začiatkoch zozna-
movania sa s ochorením PAH. 

Venovali sme sa aj detským pacientom, v súvislosti s témou, akým 
spôsobom je možné získavať pravdivú a skutočnú anamnézu  
pri liečbe detí v rozdelených rodinách, venovali sme sa ceste 
lieku alebo zdravotníckej pomôcky k deťom, pretože, dieťa nie je 
malý dospelý a liečba detí má svoje úskalia a špecifiká. Hovorili 
sme o právach sociálne ohrozených detí. 

Spoločenský večer, za prítomnosti pána ministra zdravotníctva 
MUDr. Vladimíra Lengvarského sa niesol v duchu krásnej myšlienky 

ocenenia lekárov a sestričiek, ktoré boli na ocenenia nominované samotnými pacientmi alebo pacientskymi 
združeniami. Desať sestier a desať lekárov si odnieslo ocenenie “Môj lekár”, “Moja sestra” a jedno ocenenie 
bolo udelené sestre “ In Memoriam” za celoživotnú prácu a pomoc pacientom, ale aj iným sestrám. 

Ďalší rokovací deň sme venovali samotným pacientskym organizáciám, pohľadu členov pacientskych or-
ganizácií na uplatňovanie práv pacientov pri poskytovaní liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti. 
Priestor dostali jednotlivé pacientske organizácie. Každá pacientska organizácia mala k dispozícii 4 - 5 minút 
na to, aby sa predstavila, zmienila sa o histórii trvania organizácie, o svojej činnosti, kampaniach a projek-
toch. Snažili sme sa využiť náš pridelený čas efektívne, spomenuli sme našu členskú základňu, zvýraznili sme 
najzaujímavejšie momenty z činnosti našej organizácie ako sú projekt „Vystúpim za Teba“ - ten zaujal aj pani 
Lévyovú, projekt „Zasaď si pľúca“, či projekt „Daruj dych pre PH“. V rámci Európskych projektov sme upozor-
nili na projekt Call to action - projekt zameraný na darcovstvo orgánov a transplantácie orgánov v rámci  
Európskych krajín. Pochválili sme sa, že máme v rámci združenia školiteľku v oblasti transplantačného programu  
a darcovstva orgánov, Janku, ktorá získala certifikát Rady Európy v rámci vzdelávacieho programu EUDON-
ORGAN. Prezentovali sme aj naše členstvo v medzinárodných organizáciách Pulmonary Hypertension As-
sociation Europe a  EURORDIS. 

Na záver sme mali možnosť sa zmieniť aj o ťažkostiach, ktoré vnímame v spoločnosti v súvislosti s posky-
tovanou zdravotnou starostlivosťou. Z našich pripomienok odznel problém nedostupnosti niektorých esenciál-
nych liekov, ďalej ešte stále neúplnú funkčnosť elektronického zdravotníctva. Opakujú  sa nám niektoré typy 
vyšetrení, lebo ošetrujúci lekár ich nemá k dispozícii elektronicky, čo bolo pôvodne významom a výhodou 
elektronizácie zdravotníctva. Spomínali sme však aj to, že napriek dôležitosti postupného zavádzania nových 
technológií aj do každodennej medicínskej starostlivosti je dôležité, aby mohli byť pacienti v úzkom kontakte 
so svojím ošetrujúcim lekárom. Vzhľadom k pandémii je to v súčasnosti takmer nemožné, avšak osobné stret-
nutia so svojimi lekármi sú často pre pacienta esenciálne dôležité preto, aby nedošlo k zhoršovaniu ich zdra-
votného stavu. Musíme sa zmieniť, že tento bod v rámci nespokojnosti s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti 
prezentovali takmer všetky pacientske združenia. 
Autor: DCz

Foto: archív DCz, archív AOPP
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PHA EUROPE

VÝROČNÁ EURÓPSKA KONFERENCIA PH
V dňoch 12.-13. marca  sa konala Výročná európska konferencia PH 2020, ktorej termín bol presunutý z konca 
minulého roka v dôsledku pandémie. Na prípravách sme sa podieľali  niekoľko týždňov. Bolo to náročnejšie 
ako po iné roky, ale konferencia bola veľmi profesionálne pripravená. Holandská spoločnosť, ktorá sa za-
oberá grafikou nám pripravila virtuálny hotel, v ktorom sa po iné roky stretávame v Barcelone. Tentokrát sme 
sa však s ostatnými účastníkmi mohli vidieť len cez aplikáciu ZOOM. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia  
32 krajín.

Počas týždňa odznelo množstvo prezentácií, ktoré celej konferencii predchádzali. Z toho vyplývalo aj veľa 
úloh na získanie finančného príspevku  pre združenie, príprava otázok pre lektorov, postavenie virtuálneho 
stánku s našimi brožúrami, letákmi a videonahrávkami. Počas 2-dňovej konferencie sme si vypočuli mnohých 
lektorov - špičkových odborných lekárov, reprezentantov priemyslu, ale aj pacientov, ktorí odpovedali  
na naše otázky  k rôznym témam.  

Každému lektorovi bola venovaná jedna hodina na otázky a odpovede, vďaka čomu sme získali množstvo 
informácií. Otázok bolo neúrekom, no čas bol vyhradený.  
https://www.phaeurope.org/aphec/aphec-2020/

STRUČNE K NIEKTORÝM PREZENTÁCIÁM
Yoga – Rani Gindl (Veda Vital,Vienna,Austria)
Francúzka Rani Gindl, (žijúca vo Viedni) hovorila o tom, ako jej pomohla yoga prekonať najhoršie obdobie 
života. Absolvovala dve transplantácie pľúc. Pretože po prvej transplantácii mala chronické odmietanie 
orgánu a pľúca jej zlyhávali, bola potrebná retransplantácia. Rani je kvalifikovaná odborníčka na vyhorenie 
a stres. Zároveň je trénerkou yogy s ukončením bakalárskeho štúdia a v súčasnosti študuje na Viedenskej 
univerzite yogu na dosiahnutie titulu magister.  Na naše otázky odpovedala, že yoga je výborný prostriedok  
na uvoľnenie, oddych, odbúranie stresu. Podľa vlastných pocitov ju pacienti s PH môžu cvičiť denne aj 2 ho- 
diny. Vhodné je striedať yogu na naťahovanie a na silu, striedať ju s pohybom (najlepšie chôdzou). Neodporúča 
dýchacie cvičenia pri ľahu. Výborným doplnkom sú meditácie alebo relaxácie.
Na nasledujúcom webe nájdete pekne spracované videá na yogu pre pacientov s PH. 
https://www.rani-yoga.at/yoga-fuer-ph/
 
Rehabilitácie v PH – Prof. Ekkehard Grünig (Thoraxklinik-Heidelberg, Germany)
Prof. Ekkehard Grünig hovoril o klinickom výskume, ktorý prebiehal v 11 krajinách Európy (Nemecko, Španielsko, 
Portugalsko, Írsko, UK, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Litva). Predstavil výsledky veľkej 
európskej multicentrálnej randomizovanej kontrolnej štúdie a informoval, že tento štandardizovaný cvičný 
tréning je uskutočniteľný, bezpečný a účinný pre pacientov s PH a CTEPH. Porovnával výsledky po 1, 2 a 3 
rokoch. Výsledky tréningovej skupiny oproti kontrolnej boli výrazne lepšie. 
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V závere zhrnul 5 aspektov pre zlepšenie zdravotného stavu:
 1. Ideálne je cvičiť každý deň aspoň 20 minút tak, aby pulz nepresiahol 120
 2. Psychická podpora
 3. Relaxácie/mentálny tréning
 4. Zdravá výživa a životospráva
 5. Vzdelávanie o ochorení

Skutočne pozitívne výsledky je možné dosiahnuť, keď sú všetky tieto aspekty vyvážené. Program budú 
rozširovať  aj do ďalších krajín.

Budúcnosť PAH – Prof. Irene Lang (Medical University  of Vienna)  
Irene Lang hovorila o novom zariadení, ktoré pasívne rozširuje a zužuje cievy pri pulze. Skúšajú to v USA. Im-
plantovaný systém Aria CV PH je navrhnutý tak, aby obnovil výhody zdravej, elastickej pľúcnej artérie, ktorá 
zase znižuje záťaž srdca a zvyšuje prietok krvi. Táto technológia má potenciál zlepšiť dĺžku života a kvalitu 
života, ako aj ekonomiku zdravotníctva. Cieľom je  zvýšiť srdcový výdaj a súčasne znížiť pulzné tlaky pro-
stredníctvom implantácie katétra s balónikom do ľavej pľúcnej tepny. Zariadenie bolo úspešné v prvej štúdii  
na človeku v Rakúsku asi pred 3 rokmi. 
https://www.mddionline.com/cardiovascular/aria-cv-wants-offer-device-option-pulmonary-arterial-hyper-
tension
Irene Lang hovorila tiež o diagnostike, ktorú treba zmeniť, pretože sa neskoro zisťuje PAH. Keby sa diagnostiko-
valo o 15 rokov skôr ako prepukne ochorenie, je možné, že by sa príznaky oddialili, prípadne úplne eliminovali.

  
Acceleron – prezentácia spoločnosti a novej liečby
Zástupca spoločnosti Acceleron predstavil pokračujúcu klinickú štúdiu nového lieku Sotatercept. Momen-
tálne prebieha 3. fáza štúdie pod názvom Stellar. Pacienti sa už zapájajú do štúdie. Je to liek iného typu ako 
doterajšie, vhodný ako doplnok základnej liečby dedičnej a idiopatickej PAH. Liečba sotaterceptom viedla 
k zníženiu pľúcnej vaskulárnej rezistencie u pacientov, ktorí dostávali základnú liečbu PAH. Primárnym cieľom 
je zlepšiť 6-minútovú chôdzu.

Prof. Marc Humbert (Université Paris-Saclay, France), nový prezident Európskej respiračnej 
spoločnosti informoval o príprave guidelinov pre PH. O pokroku v transplantácii pľúc u pacientov s PH prezen-
toval Prof. Walter Klepetko (Vienna Medical University, Austria). Prednášky sa dotýkali aj covidovej situácie.

Prof. Marc Humbert
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Prístup k mysleniu ľudí s PAH – Dr. Anna Spathis (Cambridge University Hospitals, UK)
Venovala sa zlepšeniu kvality života. Uprednostniť kvalitnejší spánok pred antidepresívami.

Odporúča:
• • Nepiť večer kávu
• • Teplý kúpeľ
• • Chladnejšiu miestnosť na spanie
• • Večer necvičiť
• • Vypínať na noc modré svetlo na displejoch mobilov, TV, počítača
• • Nepozerať večer do počítača
• • Počas dňa cvičiť yogu – ideálne jin
• • Nespať počas dňa viac ako 45 min., aby sa nerozbíjal režim – potom sa v noci horšie spí. Ale aj spávanie 

poobede je ideálne, keď je pravidelné. Telo potrebuje režim.
• • Keď sa vyskytne v noci dýchavičnosť, spávať treba s mierne zdvihnutou časťou pod hlavou. Poloha 

spánku ovplyvňuje dýchavičnosť.
• • Kyslík nezvykne vždy pomôcť pri dýchavičnosti. Zvýši síce kyslík v krvi, ale dýchavičnosť je často vy-

tvorená psychicky.
• • Ak je pocit dýchavičnosti, dobré je zapnúť ventilátor na tvár okolo nosa. Nabudí to pocit, že máš viac 

vzduchu. Alebo predklon. Alebo zameriavať sa pri dýchaní, aby každý dych bol o trošku hlbší ako pred-
chádzajúci. Dôležitá je bránica. Neunavíš sa tak ako pri dýchaní hrudníkom.

• • Ak pacient pred ochorením plával a robí mu to dobre, treba to využívať, ale treba  to konzultovať  
s lekárom.

• • Preferuje prirodzený nádych a sústrediť sa na pomalší výdych.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE PHA EUROPE
Valné zhromaždenie PHA Europe sa konalo v nedeľu 
14. marca po Výročnej európskej konferencii PH. 
Trvalo 2 hodiny. Programom bolo vyhodnotenie 
činnosti a finančná správa za rok 2019, ale zároveň 
aj za rok 2020. Následne Gery Fischer nám predstavil 
plán práce na rok 2021. 

Gergely Mészáros nás informoval o pláne uskutočniť 
novú výzvu v Európskom parlamente k zamera-
niu pozornosti na PH. Bude to tzv. obnovená výzva  
z r. 2012  „Call to action - renewal“. Je potrebné znovu pripomenúť naše ochorenie, aby sa zlepšili podmienky 
pacientov s PH. Mirko Glavinić vyhodnotil celoročnú kampaň na sociálnych sieťach PHAE a označil TOP 10 
krajín s najväčším počtom aktivít spomedzi 22 krajín, ktoré pridali svoje príspevky do kampane. 
Je potešením, že s našimi 17 príspevkami sme sa umiestnili na 7. mieste. Je to aj vďaka tomu, že nám množstvo 
priaznivcov pomáhalo zviditeľňovať PH napriek pandémii. 
Preklad: PM

Foto: archív ZPPH



pomoc a podpora
Sympatie nám prejavuje stále množstvo ľudí

ŠPORTOVÉ AKTIVITY NA ŠÍRENIE POVEDOMIA O PH
Projekt „Vystúpim za Teba“ nám ani tohto roku nevyšiel, čo je veľká škoda. No veríme, že v budúcom roku 
sa k nemu vrátime a potešíme záujemcov o turistiku venovanú pacientom s PH.  Výbornú osvetu nám robia 
bežci v dresoch Get breathless for PH.  Svojou účasťou na športových podujatiach nám pomáhajú šíriť pove-
domie o PH počas celého roka. Nie sú  to len bežci, ale aj turisti a v nenáročných terénoch často aj samotní 
pacienti s PH. Táto forma je veľmi obľúbená a za sedem rokov intenzívnej podpory im všetkým patrí naša 
úprimná vďaka. 

Okrem súťaží jednotlivcov sa konajú aj štafetové behy, ktoré sú síce náročné, ale pre náš tím „Pacienti  
s pľúcnou hypertenziou“, veľmi obľúbené. Tohto roku dokonca zdolali dva štafetové behy.

12-členný tím „Pacienti s pľúcnou hypertenziou„ sa tohto roku už po ôsmy raz postavil  
na štartovú čiaru v Jasnej a odbehol štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Trať s dĺžkou 345 km 
zavŕšili na Tyršovom nábreží v Bratislave po 34 hodinách nepretržitého behu v extrémnych 
podmienkach. Augustové dni sú náročné na teplo a tento beh sa konal 14.-15.8. No zoce-
lení chlapci a dievčatá zdolali aj tento beh bravúrne. Na svojich chrbtoch niesli fotografie 
pacientov, aby poukázali na skutočných ľudí so skutočným ochorením  PAH. 

OTKD
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THE RUN SLOVAKIA
Výzvou tímu sa stal druhý štafetový beh naprieč celým Slovenskom. Jednak bolo treba tím rozšíriť, keďže sa 
súťažilo v 16-členných skupinách a jednak trasa mala výrazne väčšiu dĺžku. A tak sa  po prvýkrát zišiel tím, 
ktorý sa postavil na štartovú čiaru v Košiciach a po 524  km  plných emócií, po troch dňoch rôznych zážitkov 
svoju trasu ukončil na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. 

The Run Slovakia je štafetový beh, ktorý sa konal 24.-26.9., kde naši bežci mohli zažiť 
radosť z behu, perfektnú športovú atmosféru, ale zároveň prekonať aj samých seba. 
Trať viedla krásnymi prírodnými scenériami, popri hradoch a zámkoch, cez dedin-
ky a mestá, kopcami a dolinami až do cieľa. Bežali okolo mnohých významných 
prírodných, kultúrnych či historických pamiatok, ale určite nezabudnuteľné zážitky si 
odniesli z nočného behu  lesom plným zveri stŕpajúc, či nestretnú aj nejakého maca, 
diviaka alebo jeleňa. Rozhodne na takýto beh sa len  tak ľahko nezabúda. Tím 16 bo-
jovníkov a bojovníčok, pre ktorých to bola vážna výzva, to zdolal perfektne. Dobehli 
v dobrej nálade a s úsmevom na perách. Samozrejme vyčerpaní, ale s pocitom, že 
bojovali za nás. Nesmierne si ceníme ich oduševnenie a empatiu, ktorú nám prejavili.  

Kapitán tímu MUDr. Daniel Peterský viedol bežcov počas oboch štafetových behov. 
Patrí mu veľká vďaka, že sa venuje tejto činnosti už tretí rok.  
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OSTATNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Nielen štafetové behy patrili na piedestál tohtoročných športových aktivít. Treba spomenúť aj ďalšie súťaže,  
v ktorých sa zúčastnili jednotlivci alebo menšie skupinky bežcov - Beh k DZCH, Priateľský nočný beh, World 
Run, Beh Horský Park, Rajecký polmaratón, Beh pre zdravie, Telekom Night Run,  Brose Night Run Prievidza, 
Mary´s Meals, Medzinárodný maratón mieru.

Medzinárodný maratón mieru Rajecký polmaratón Tréning na The Run Slovakia
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TURISTIKA
Turistike za pacientov s PH sa najviac venovali naši 
priatelia z Oravy. Ako aj v minulom roku, tak aj ten-
to rok nesklamali a urobili niekoľko výstupov v Zá-
padných Tatrách v rámci projektu Postoj človeče 
(Baníkov, Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivô), ale aj  
na Choč. Adrian a Zuzka tiež osviežili svoj beh turis-
tikou na Chleb. 
Autor: IM

Foto: archív ZPPH
Šutrovský maratón

Volovec ChočChleb Plačlivô

POMOC ZDRUŽENIU 2% Z DANE 
Zápasiť s niečím tak automatickým a životne dôležitým ako je dýchanie je desivé a deprimujúce. Ľudia, ktorí 
žijú s pľúcnou artériovou hypertenziou, sa trápia s touto jednoduchou aktivitou, ktorú väčšina ľudí považuje 
za samozrejmú a o ktorej ani nepremýšľa, pokiaľ sa neocitne priamo v rovnakej situácii. Ťažko je stotožniť sa 
s týmto ochorením, prijať ho a žiť s ním rovnako ako predtým. Človek narazí na množstvo prekážok, ktoré 
sa stávajú stále ťažšími. Nakoniec sa zadýchava pri každej jednoduchej činnosti, či je to zaviazanie šnúrok  
na topánkach, obliekanie, osobná hygiena, starostlivosť o deti, nákupy a pod. Svoju aktivitu musí obmedziť a  
často postupne stráca aj kontakt s priateľmi. Ochorenie je nevyliečiteľné a problémy sa stupňujú veľmi rýchlo.

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou sa snaží všestranne pomôcť pacientom s PAH prostredníctvom 
rôznych aktivít, poskytnutím vzdelávania, sprostredkovaním sociálnej, právnej a psychologickej pomoci, po-
radenstvom, podporou zlepšenia legislatívy. Za nesmierne dôležité považujeme vzájomné stretávanie, vý-
menu osobných skúseností, spoznávanie ľudí s rovnakou diagnózou. Jedným z hlavných cieľov je aj šírenie 
povedomia o tomto zriedkavom ochorení, aby sme pomohli aj tým, ktorí len hľadajú správnu diagnózu.

V tejto činnosti nám môžete pomôcť aj Vy darovaním príspevku formou 2% z dane alebo oslovením priateľov, 
rodiny, firiem vo svojom okolí a požiadať ich o podporu pre ZPPH.

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. bolo dňa 21.10.2021 zaregistrované v Notárskom centrál-
nom registri pod evidenčným č. 2463/2021.

Dokumenty na stiahnutie nájdete na webovej stránke https://www.phaslovakia.org/chcem-pomoct.html
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KAMPAŇ O2Kids

O2Kids bola pôvodne kampaň, ktorá vznikla v Rakúsku a neskôr sprístupnená PHA Europe. Kampaň bola 
založená na krátkom filme opisujúcom mladého chlapca (Thomasa) trpiaceho PH. https://youtu.be/
nKV3GJdtPqQ  Vo filme vidíme Thomasa v ústraní od svojich hrajúcich sa kamarátov. Keď ho požiadajú, aby 
sa s nimi zahral, povie „nie“. Ale v skutočnosti sú to jeho pľúca, ktoré hovoria „nie“. Video Thomasa sa dotklo 
mnohých sŕdc. Dosah na sociálnych sieťach bol fantastický. Týmto sme kampaňou naplnili jeden z hlavných 
cieľov: Vytvárať povedomie o PH a najmä u detí trpiacich PH. Cieľom je vyzbierať dostatok peňazí na to, 
aby sa niektorým potrebným deťom v Európe poskytli kyslíkové koncentrátory, elektrické kolobežky alebo iné 
potrebné pomôcky na zlepšenie života s ochorením. 

Nášmu združeniu sa tohto roku podarilo získať grant z PHAE na zakúpenie detskej trojkolky pre hendike-
povaného 6-ročného chlapčeka Rayana, ktorý je v zdravotnej starostlivosti v Detskom kardiocentre v Brati-
slave. Rayan je veľký bojovník. Narodil sa s vážnou srdcovou chorobou Truncus Arteriosus communis (TAC) 
3. typu, ku ktorej sa pridružila aj PH. Okrem toho má DiGeorgeov syndróm. Jeho ľavé pľúca neboli vyvinuté, 
takže dýcha len pravou stranou. Väčšinu z prvých 2 rokov jeho života strávil v nemocnici, z toho prvé me-
siace na JIS na dýchacom prístroji. Po mnohých operáciách je jeho stav stabilizovaný. Rodina sa snaží vytvoriť 
mu čo najlepšie podmienky pre život. Radi chodia do prírody, na výlety, do hôr, ale pre Rayana je to veľmi 
namáhavé, lebo sa rýchlo zadýcha.

Urobiť radosť inému, navyše hendikepovanému 
dieťaťu je úžasný pocit. A ten sme zažili pri 
odovzdávaní trojkolky. Rayanovi urobil darček veľkú 
radosť. Nesmierne šťastní boli aj rodičia. A samozrej-
me my s nimi. Splnili sme jedno prianie, ale veríme, že 
budeme mať tú možnosť splniť podobné priania aj 
ďalším deťom, aby sme im uľahčili život. 
https://www.youtube.com/watch?v=OsYDBiqGzwo
Autor: IM               

Foto: archív ZPPH
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slovo odborníka
Informácie od našich odborníkov

SLOVO KARDIOLÓGA: Liečba pľúcnej artériovej hypertenzie 
                                      2: časť: cielená liečba

V prvej časti série článkov o liečbe pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) sme sa venovali všeobecným opatre-
niam, rehabilitácii a niektorým liekom, ktoré sú určené na liečbu komplikácií a dôsledkov pľúcnej hypertenzie, 
ako aj následného zlyhávania pravej komory srdca. Tieto lieky priamo nezasahujú do vnútorných mechaniz-
mov, ktoré zapríčiňujú chorobu spúšťajú zmeny pľúcnych ciev pri PAH. Skôr pomáhajú organizmu vyrovnať sa 
s chorobnými zmenami.

Tento článok sa venuje tzv. cielenej alebo špecifickej liečbe PAH. Táto liečba sa zameriava na procesy, 
ktoré sú podstatou vzniku PAH. Patrí k nim zúženie ciev v dôsledku skrátenia (tzv. kontrakcie) svalových buniek  
v ich stene, čo sa nazýva vazokonstrikcia. Ďalším z týchto procesov je zmnoženie svalových a ďalších buniek 
v stene ciev a následné zhrubnutie cievnej steny. Toto sa nazýva proliferácia. V drobných cievach pľúc sa 
okrem toho vytvárajú drobné krvné zrazeninky – tromby. Na rozdiel od zdravých osôb, v pľúcnom cievnom 
riečisku pacientov s PAH sa zisťuje zvýšené množstvo látok, ktoré spôsobujú vazokonstrikciu, proliferáciu  
a vznik trombov, a na druhej strane nedostatok látok, ktoré zabezpečujú uvoľnenie a rozšírenie ciev a osla-
bujú tvorbu drobných krvných zrazenín. 

Nasledovné lieky predovšetkým podporujú rozširovanie pľúcnych ciev, pôsobia proti ich zužovaniu a zabraňujú 
množeniu buniek a tvorbe drobných zrazenín. Preto ich nazývame cielená alebo špecifická liečba. Dnes sú 
známe tri hlavné paralelné cesty, ktoré ovplyvňujú uvedené procesy. Podľa toho rozoznávame tri hlavné 
skupiny špecifických liekov.  

Jednou z hlavných látok v tele, ktoré spôsobujú zúženie pľúcnych 
ciev vo forme skrátenia svalov v stene ciev, je endotelín. Pacien-
ti s PAH majú nadbytok endotelínu v pľúcnych cievach. Preto sa 
snažíme jeho účinku zabrániť blokovaním jeho receptorov v stene 
ciev pomocou tzv. blokátorov alebo antagonistov endotelínových 
receptorov. Receptory sú častice, ktoré sa nachádzajú v stenách 
ciev. Majú takú podobu, že viažu len určité látky. Endotelín sa 
naviaže na svoje receptory a „zapadne“ do nich podobne ako 
kľúč do zámku. Medzi blokátory receptorov patria napr. bosentan 
(vyrábaný pod názvom Tracleer, Stayveer, Bosentan od rôznych 
výrobcov), ambrisentan (Volibris, Ambrisentan AOP a pod.), maci-
tentan (Opsumit), všetky vo forme tabletiek. Tieto látky sa naviažu 
na receptor pre endotelín, čím ho zablokujú a vlastný endotelín 
sa už nemôže uplatniť. Následkom je rozšírenie pľúcnych ciev. 
Inou látkou je prostacyklín. Prostacyklín sa vytvára v samotných 
cievach a spôsobuje výrazné uvoľnenie svalových buniek v stene 
ciev a rozšírenie ciev. Pľúcne tepny pacientov s PAH obsahujú 
málo prostacyklínu. Preto ho do tela dodávame vo podobe vyro-
beného prostacyklínu alebo látok, ktoré sa mu podobajú. U nás sa 

MUDr. Milan Luknár, PhD.
kardiológ
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používa epoprostenol (Veletri) vo forme trvalej infúzie do žily (obrá-
zok 1). Na jeho podávanie je potrebný katéter („hadička“), ktorý 
je cez kožu zavedený do veľkej žily v blízkosti srdca. Tento katéter 
sa napája na vonkajšiu pumpu, ktorú pacient stále nosí pri sebe  
a sám si musí dopĺňať jej obsah. Treprostinil (Tresuvi) sa zasa podáva 
vo forme podkožnej infúzie. (obrázok 2). V tomto prípade sa hadička 
vychádzajúca z vonkajšej pumpičky napája na terčík, ktorý je vpich-
nutý do kože v oblasti brucha alebo ramena. Inou formou podávania 
treprostinilu, ktorá je vhodná pre určitú skupinu pacientov, je cesta 
plne implantovateľnej pumpy. Pri tejto modernej forme liečby tečie 
treprostinil z pumpy, ktorá je implantovaná pod kožu v oblasti bru-
cha, cez podkožnú hadičku priamo do žily. Na podobnom princípe 
ako treprostinil alebo epoprostenol účinkuje selexipag (Uptravi). 
Používa sa vo forme tabletiek s postupným zvyšovaním dávky. Ďalšiu 
skupinu liekov tvoria látky, ktoré účinkujú cez dráhu oxidu dusnatého 
– NO. Ten sa takisto tvorí v samotných cievach a rozširuje ich. Patria 
sem predovšetkým sildenafil (Balcoga, Revatio) a tadalafil. Rioci-
guat (Adempas) sa používa na liečbu chronickej tromboembolickej 
pľúcnej hypertenzie, pri ktorej je vyšší tlak v pľúcnych cievach spôso-
bený krvnými zrazeninami blokujúcimi normálny prietok krvi. Všetky 
tieto látky majú schopnosť predlžovať priaznivé pôsobenie NO  
v zmysle rozšírenia pľúcnych ciev a ďalších účinkov.  

Osobitný spôsob liečby je podávanie tzv. kalciových blokátorov, ako 
je napr. amlodipín (napr. Agen, Norvasc, Amlopin a i.). Je určený na 
liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie, kde prakticky jediným mecha-
nizmom je zúženie cievy pri stiahnutí jej svaloviny. Tieto lieky dokážu 
zabrániť takémuto zužovaniu ciev a naopak, podporia ich rozšírenie.  
Výsledkom pôsobenia všetkých uvedených liekov je rozšírenie 
pľúcnych tepien, oslabenie nežiaduceho množenia buniek v stene 
ciev a potlačenie tvorby drobných zrazenín. Všetky lieky sa skúšali 

Obrázok 1. Súprava na podávanie epoprostenolu. 

Obrázok 2. Podávanie treprostinilu cestou podkožnej pumpy.

A: pumpa s hadičkou a terčíkom

B: súprava zavedená do kože

Tabuľka 1. Lieky v rámci špecifickej, cielenej liečby pľúcnej artériovej hypertenzie

vo forme klinických štúdií a dokázali zlepšiť prietok krvi, zmierniť ťažkosti pacientov s PAH, zlepšiť ich fyzickú 
kondíciu a predĺžiť život. Zatiaľ bohužiaľ žiaden liek nevie PAH úplne vyliečiť. Všetky tieto látky majú svoje priaz-
nivé, ale aj nežiaduce účinky, ktoré pri liečbe starostlivo zvažujeme. 

Uvedené lieky sa používajú len na liečbu pľúcnej arté-
riovej hypertenzie, resp. chronickej tromboembolic- 
kej pľúcnej hypertenzie. Pri ďalších typoch pľúcnej 
hypertenzie sa ich priaznivé účinky nedokázali. Môžu 
sa podávať samotné, ale v súčasnosti sa stále často 
uprednostňuje kombinácia liečiv z viacerých skupín. 
Buď sa môže začať liečba viacerými liekmi súčasne, 
alebo sa lieky postupne pridávajú. Používané lieky  
a ich zaradenie do skupín sú uvedené v tabuľke 1. 

O tom, ako sa lekár rozhoduje na začiatku liečby  
a v jej ďalšom priebehu, si povieme v ďalšej časti 
nášho miniseriálu. Autor: ML               Foto: ML



24

život s PH
Príbeh Tomáša

SVET JE GOMBIČKA, ŽIJEM TU A TERAZ.

Asi  týmito  slovami sa dá  opísať život pred mojou „kamoškou“ plúcnou artériovou hypertenziou.

Človek  voľný, nespútaný plný energie a fyzickej sily, odhodlaný zmeniť svet, postaviť dom, mať aspoň dve 
deti, milujúcu manželku, behať naďalej po svete... Také bežné, nie? Ale osud to  zariadil inak.  Písal  sa rok 201* 
a ja som mal krásnych 2*, v rukách prácu a nespočetne veľa koníčkov od motošportu cez skialp, lyžovanie, 
turizmus, bike, vodu a umenie...  Prišla ponuka zo Švajčiarska k práci a v hlave otázka:  Pôjdem pracovať 
mimo vlasť? Pozrel som sa na zvyšok Slovenska a vravím si:  Prečo nie? Prišla ponuka na skialpovú expedíciu 
na Elbrus.  Prečo nie? :) A tak  v dobrej viere som začal  s novým kondičným tréningom. Tak  ako  som skoro 
začal,  tak i skoro skončil. Pokúšal som to zlomiť ešte pár mesiacov, ale nedalo sa. Pokles kondície na osminu 
spred roka... hmm. Vravím si: Nie je možné! A tak som navštívil v dobrej viere po 13 rokoch  obvodného  lekára. 
Vyhodnotenie?  „Vy ste športoval a nesedel doma na zadku a tak máte zväčšené srdce“, zavrel kartotéku  
so slovami: „Je to v poriadku.“  Skoro mi vystrelili oči z jamôk a vravím: „Pri všetkej úcte, myslíte si, že by som  
po 13 rokoch došiel s týmto problémom za vami?“ Viete, človek cíti a ja som cítil problém. Možno nie navo-
nok badateľný, ale ak nie ste hypochonder, tak reálny. Po mojich slovách sa začal proces, zrazu som pacien-
tom. Pacientom nepochopeným, neurčitým, pacientom s vážnosťou, no vo vlastnej hlave víťazom, pokým 
odbornosť nevytiahla ortieľ. Bum! Zahrmelo, blyslo sa nad Tatrami a začal som to rozdýchavať. Potvrdená 
PAH!  

Mojou fyzickou vášňou bolo lyžovanie. Bola to činnosť, ktorá ma oslobodzovala od tvrdej reality. V horách   
a panenskej prírode som sa cítil úžasne. Chcel som tento pocit odovzdať ďalej, vrátiť životu to veľa, čo mi dal 
a tak som začal učiť ľudí lyžovať, malých i veľkých. Tento čas PAH s tým veľmi rýchlo skoncovala a v hlave 
skrsla myšlienka: Asi to nebude také jednoduché. A keď tak čas plynul, začal sa proces vzdoru a plný place-
bo efektov,  ktorými som sa mal  sám vyliečiť. Veril som si, no po rokoch mi  niečo ťukalo na hlavu: Tomáš, toto 
nie je logika! Toto nie je láska, ktorá niekedy logiku ani nemá a stále žije a je krásna. Toto je choroba, ktorá 
má pravidlá  presne vytýčené  a pokiaľ nebuchneš po stole, tak rýchlo skončíš! Ale to už predbieham a tak  

OTKD v roku 2015The Run Slovakia v roku 2021
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počas  tých prvých rôčkov, kde nebolo veľké obmedzenie, pripojil som 
sa k združeniu s tou istou diagnózou. Už od prvého stretnutia na NÚSCH 
to pán doktor pekne na mňa narafičil :-D  Samozrejme v dobrom :-D  
Trvalo mi rok, kým som vošiel do  ich  dverí,  kde hľadal som informácie 
a z pochybností a zlých myšlienok odhodlaný spraviť tie opačné, či 
už v sebe alebo u ostatných, ak budú chcieť. Veď prečo nemať viac 
priateľov, ktorí presne vedia, čo je to za rastúca pliaga.  Milo som ostal  
prekvapený z obrovskej podpory ľudí, ktorí mali byť podľa mňa mrzutí 
a utiahnutí. :) O to viac, keď si ma zvolili do Rady ZPPH. Ostal som  
v nemom úžase. Toto všetko prispelo k môjmu úspešnému boju  s PAH.  
A ja im za to hlavne! hlavne veľmi pekne ďakujem. Oni sú pre mňa 
víťazi, spolu s priateľmi a rodinou. A keď už píšeme o priateľoch, tak 
oni sú tí oceliari, ktorí mnohé odľahčia. Starí priatelia z aktívneho života 
sa vytriedia a z nových sa tešíte a vytvárate prieniky. Napríklad náš 
bežecký tím. Bola to hŕstka neznámych ľudí okrem Adriana, ktorí prijali 
výzvu bežať v našich farbách. Po rokoch je to nezabudnuteľná  súčasť 
nielen mňa, ale i celého združenia. Čo viac si priať ako jednu veľkú 
rodinu zdravých aj chorých ľudí, ktorým to dáva význam pomôcť a ktorých to naplňuje zmyslom plnosti. 

A keď už viete, že to  ide aj inak ako len  so  smútkom,  začnete si  plniť sny. Kúpite si niečo, čo ste vždy chceli. 
Možno nie až tak veľké, ale nejako začať musíte. U mňa to bola loď.  Od malička som bol pri vode a v prírode. 
Dedko mi dal základ jachtingu na jeho vlastnoručne postavenej plachetničke a keďže Tomáš vedel ako 
prvé kresliť lode z profilu, tak  si  ako sen vybral samozrejme plachetnicovú bárku. Dodnes si pamätám ako 
mi raz vravel: „Tomáš, pred búrkou to ide najlepšie“. Smejem sa. Vtedy som bol vyplašený, keďže som mal 
tak asi 6 rokov. :-D Ale evidentne niečo zostalo, keďže dnes naberáme najviac skúseností presne v okami-
hoch  búrlivých (posádka by vedela vravieť veľavravné príbehy :-D ).  Samozrejme tak je to i s PAH. Prebrázdil 
som Dunaj a nejaké tie krásne slovenské priehrady. Prepojenie prírody, vetra a človeka na hladine ma vždy 
fascinovalo. Tak ako  panenský sneh v horách a lyže, tak i teraz prichádza oslobodzujúci proces spojenia  
v harmóniu. Žiaden vreskot motora, len hvižďanie vetra o laná a s pokorou rozrážať vlny, ktoré si vás chcú vziať. 
Popri tom tiež nájdete kopec krásnych ľudí s podobným záujmom, históriou, s ešte väčšími skúsenosťami. Tak si 
vytvárate svet, ktorý chcete  a to je to  žitie na plné obrátky a v ťažkých časoch veľmi dôležité. Napíšem ešte 
jedno z mojich tajomstiev. Oprášil som fotoaparát. Keďže ma fascinovala krása okamihu tu a teraz, tak si  ho  
proste zvečníte 2D fotografiou, je to  najjednoduchší spôsob. Dá sa zvoliť  i ťažší, napr. kresba i maľba, ale to 

Tomáš so svojím parťákom

Fotografická súťaž Krása okamihu v roku 2014 Valné zhromaždenie na Sliači v roku 2015
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sú už zákutia, ktoré sa dajú prekrývať. Ako  vravieval  
môj profesor, akademický sochár Čierny: ,,Tomáš 
hoď to do priestoru.“  

Samostatnou kapitolou je láska. Láska, ktorá vie liečiť 
i zabíjať, vie napĺňať i brať a tak  híčkajme a rozdávaj-
me ju, nech neberie, ale rozdáva a plní naše srdcia 
šťastím a i všetkým vôkol. Pretože iba šťastný človek 
má v rukách tromfy pre seba a ostatných.              

                                                          A čo by to bol za príbeh bez zhrnutia, záveru  
a poďakovania? A  tak preto:

Pľúcna hypertenzia je ako stredoveká bitka. Raz 
vyhrávate vy a inokedy ona. Sily sa miešajú podľa 
stratégie a posielania svojich síl do boja! Ale Vy vie-
te, že „ONA“ bojuje silno a nečestne. Ak jej dáte 
možnosť, bodne Vás podlo do chrbta. A preto sa 
vojna nevyhráva na začiatku, ale na konci a Vy 
viete, že príde posledný boj! Boj, kde brnenie už 
dávno nemáte, posledné zvyšky ste stratili na pos-
lednom bojisku. A tak príde čas, kedy ju vyzvete  
do boja úplne nahý a Vy vtedy vytiahnete poslednú 
ihlu, ktorou ste Vy sami, vybrúsenú, lesklú sťa striebro  
a bodnete ňou PAH priamo do srdca! A prečo byť 
taký krutý? Pretože toto je boj na život a na smrť! 
Autor: TF

Foto: archív TF

No mnohí padli v boji  a i ja skladám klobúk nad ich  hrdinstvom a tak ako mi ľúbezná dievčina raz  ukázala 
v obraze pokoru  a tak i teraz neraz spomínam na čas s nimi.

Oravská priehrada Rozhovor v rozhlase RTVS 



STRUČNÝ PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ V ROKU 2022

Január – offline webinár o PH

Február – kampaň  k Dňu zriedkavých chorôb

              – účasť na Výročnej európskej konferencii PH

Apríl – spustenie kampane k Svetovému dňu PH

Máj – aktívna účasť na oslavách Svetového dňa PH 

        – prezentácia v médiách 

        – „Vystúpim za Teba“ – výstup na vrcholy slovenských hôr

August – edukačno-rekondičný pobyt v Kúpeľoch Sliač

              – valné zhromaždenie ZPPH 

              – „Od Tatier k Dunaju“ –  štafetový beh

September – zasadnutie rady s Odborným poradným tímom

November – kamaň k mesiacu PH

                    – účasť na 6. Celoslovenskej pacientskej konferencii

December – vydanie PH magazínu Fialka

                   –  vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok 2022

pripravujeme
Čo nás čaká v roku 2022?

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

Šéfredaktor: Mgr. Iveta Makovníková; Zástupca šéfredaktora: Ing. Jana Guráňová; Korekcia textov: Ing. Lýdia Démuthová; Preklad z angličtiny: Ing. Peter Makovník; 

Grafiká úprava: Ing. Jana Guráňová; Tlač: Grafon, Vajanského 13, 031 01 Liptovský Mikuláš; Náklad: 100 ks; Vydané: december 2021.

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.

Tlač PHmagazínu Fialka podporili: 


