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Milí priatelia, 
srdečne Vás vítam pri čítaní nášho mimoriadneho vydania PH Magazínu Fialka. Čas 
tak rýchlo letí a už je to 10 rokov, odkedy sme založili Združenie pacientov s pľúcnou 
hypertenziou. Pri tejto príležitosti sme pripravili súhrn podujatí, ktoré sme počas de-
siatich rokov realizovali. Venovali sme sa aktivitám určených pacientom, zlepšeniu ich 
podmienok počas liečby, všestrannému poradenstvu, podporovali sme legislatívne 
zmeny v prospech pacientov. Mnohí z Vás si pri čítaní spomenú na zážitky z podujatí 
a verím, že tie spomienky budú len dobré.

Nemenej dôležitým cieľom bolo zvyšovanie povedomia o PH. Všetkým členom združenia ďakujem za úžasnú 
pomoc pri tejto aktivite, zdieľaní svojich príbehov v médiách, natáčaní videí, účasti na tlačových konfe-
renciách, na kongresoch a výstavách. Nie je jednoduché hovoriť o svojich problémoch na verejnosti. Túto 
otvorenosť si veľmi cením, pretože ste pochopili jej dôležitosť. Ďakujem lekárom za podporu, spoluprácu a od-
borné poradenstvo. Osobitná vďaka patrí pani doc. Goncalvesovej a MUDr. Milanovi Luknárovi  ako prvému 
podpredsedovi združenia za podporu pri založení združenia, aktívnu prácu, cenné odborné rady, usmernenia, 
ktoré v začiatkoch boli pre mňa a myslím, že aj ostatných členov rady nesmierne dôležité. Úžasný pocit bol, 
keď sa k nám začala v kampaniach pridávať verejnosť. Ďakujem všetkým bežcom, športovcom, účastníkom 
našich aktivít pri zviditeľňovaní PH, lekárom a zdravotníkom, médiám a verejnosti. Veľkú úlohu v kampaniach 
zohrali naši partneri a farmaceutické spoločnosti, bez ktorých by sme naše projekty nevedeli zrealizovať.

Nikdy nezabudnem na slová bývalej predsedníčky českého združenia Katky Novákovej, ktorá mi na začiatku 
našej činnosti povedala, že to je práca, pri ktorej mi musí byť rodina oporou, bez toho to nejde. Vtedy som 
netušila, akú mala pravdu. Nielen rodine patrí moja vďaka, ale tiež všetkým členom rady, s ktorými sme 
počas desiatich rokov veľmi úzko spolupracovali a vytvorili desiatky projektov.  Znovu sa teším na ďalšie nové 
aktivity, nových členov  združenia. Mrzí ma, že počas koronavírusu sme boli nútení zrušiť všetky projekty,  
no situácia si to vyžadovala. O to viac sa teším na ďalšie  stretnutia v príjemnej rodinnej atmosfére. Verím,  
že budete aj naďalej s nami. Je to boj na dlhé trate, ale spolu s vami, s vašou energiou, ktorá nám dodáva síl, 
to určite zvládneme. 

Žime tak, aby každý nový deň bol jedinečný!

Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH

Hlavní podporovatelia počas celých 10 rokov
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za loženie  združenia

5.marec 
Tento dátum sa stal pamätným a jedným z naj-
dôležitejších pre naše združenie. Bol to začiatok 
činnosti  Združenia pacientov s pľúcnou hyperten-
ziou, o.z. (ZPPH). 

30.  apríla 2010  sa na ustanovujúcom 
valnom zhromaždení v hoteli Kaskády v Sielnici zišlo 
37 pacientov , rodinných príslušníkov, 
zdravotníkov, lekárov a priateľov. 

Iniciátori a zakladatelia združenia MUDr. Milan 
Luknár, Mgr. Iveta Makovníková, Katarína Gregušová 
sa podieľali na sformovaní členskej základne, ktorá sa 
časom rozširovala. Vznikli prvé správne orgány – rada 
a kontrolná komisia. Niektorí z ich členov aktívne 
pracujú dodnes (Iveta Makovníková, Jana Guráňová, 
Pavol Marko).

Od začiatku sa ZPPH snaží plniť svoje ciele:
  - vytvárať priestor pre vzájomné neformálne stretávanie sa pacientov a ďalších členov združenia
  - vzdelávanie pacientov a ich opatrovateľov
  - poskytovať právne, sociálne a psychologické poradenstvo
  - viesť kampane na šírenie povedomia o PAH medzi širokou verejnosťou
  - snažiť sa vplývať na tvorbu regulačných dokumentov, týkajúcich sa manažmentu choroby
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akt iv i ty  pre  č lenov

stretnutia
Spoločné stretnutia pacientov s rodinnými 
príslušníkmi, priateľmi a lekármi sa uskutočňovali 
hneď od prvého roku založenia. Okrem vzdelávacích 
seminárov, na ktorých sa členovia mohli dozvedieť 
najnovšie informácie, sa každý rok mohli stretnúť  
na rehabilitačných, edukačno-rekondičných poby-
toch a valných zhromaždeniach. 

Mirka: „Naučili sme sa správne cvičiť, boli to cviky 
cielené na zlepšenie kondície, a tým si môžeme 
spríjemniť a skvalitniť náš život aj s ochorením.“

my s me  jedna

Nebolo to len o vzdelávaní, ale aj o spoločných 
sedeniach, debatách na rôzne témy. Často sme sa 
výborne zabavili, oslávili sme narodeniny, či meniny, 
zatancovali sme si, zaspievali, jednoducho zábava, 
radosť a smiech nikdy nechýbali. 

Marta: „Máme spoločné aktivity a tam človek ostane 
taký uvoľnenejší, aj zabudne na to pomaly, že má ne-
jaké ochorenie.“  

Priemerná účasť na podujatiach 33 clenov .

Počet uskutočnených aktivít: 44

5

združenia

Anka: „Máme tu veľmi veľa priateľov, s ktorými sa 
dokážeme porozprávať o veciach aj ako pacienti 
a konzultovať to medzi sebou. Poprípade si niečo 
poradiť. Jednoducho je tu taká rodinná atmosféra.“

dalšie: 
prehliadka tureckých kúpeľov Hammam v Tren-
čianskych Tepliciach, splav po Dunajci, návšteva 
Červeného Kláštora, sochárske sympózium v prírode 
vo Vyšných Ružbachoch, Múzeum J. Jánošíka  
a drevený betlehem  v Terchovej, zámok Vígľaš

A bolo ich naozaj vela 

velká rodina!

Valné zhromaždenia: 11

Edukačno-rekondičné stretnutia (2 až 3 dni): 5

Edukačno-rekondičné pobyty (6 dní): 5

Rehabilitačné pobyty: 5

Edukačný seminár: 1 

Divadelné predstavenia: 2

Koncert vážnej hudby: 9 
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akt iv i ty  na  zv id i te ľ 

Den  Zrie dkavých chorôb
Deň Zriedkavých chorôb (DZCH) každoročne pripadá na posledný deň mesiaca február. Jednu z najväčších 
kampaní združenie uskutočnilo v roku 2012  pod názvom „Zlodej dychu “ , ktorú sme zahájili 
tlačovou konferenciou. Kampaň pokračovala v obchodnom centre Eurovea, kde sme rozdali viac ako tisíc 
letákov a lízaniek a stovku brožúr o diagnostike o PH. MUDr. Luknár informoval o špecializovanom centre  
pre PAH na 1. slovenskom kongrese k DZCH. Dvojdňovú aktivitu sme ukončili kampaňou v priestoroch Reduty 
pre návštevníkov koncertu Slovenskej filharmónie. 

Keďže v roku 2012 bol 5.  máj  uznaný za Svetový den plúcnej hyperten-
zie , začali sme upriamovať naše kampane k tomuto dátumu. Avšak nezabúdali sme na Deň zriedkavých 
chorôb a každý rok sme sa zapojili do nejakého projektu buď samostatne 
alebo v spolupráci so SAZCH a OZ Zriedkavé choroby. 

Na Slovensku je toho času diagnostikovaných približne 250 pacientov . Nepoznáme presnú 
štatistiku, ale vieme, že tých ľudí je o niekoľko desiatok viac. Preto jedným z našich cieľov je nájsť ich, pomôcť 
im čím skôr sa dostať k správnej liečbe. A to sa môže stať len vtedy, keď sú ľudia informovaní, keď poznajú 
príznaky a prejavy ochorenia. Snažíme sa im to sprostredkovať prostredníctvom celosvetových  kampaní  
a širokej medializácie. 
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Rok 2011  – tlačová konferencia

Rok 2012  – tlačová konferencia, kampaň v OC Eurovea, kampaň v Slovenskej filharmónii

Rok 2013  – zúčastnili sme sa Fóra odborníkov, kde so svojou prezentáciou vystúpila pani docentka 
Eva Goncalvesová. O PH sme informovali v prílohe denníka Pravda a v niekoľkých článkoch na internetových 
stránkach. V dňoch 27.2.-1.3.2013 sa MUDr. Luknár zúčastnil 5.Svetového sympózia PH v Nice.

Rok 2014  – účasť na tlačovej konferencii v Hoteli Carlton v Bratislave. Prispeli sme k príprave putovnej 
výstavy k zriedkavým chorobám (v NR SR, nemocniciach). Uverejnili sme príspevok o PH v prílohe denníka 
Pravda.

Rok 2015  – DZCH mal slogan „Žijem so zriedkavou chorobou. Deň za dňom, ruka v ruke.“ Aktívne sme 
prispeli článkami do novín, vystúpili v TV relácii  a zverejňovali príspevky na sociálnych sieťach. V rámci SAZCH 
sme participovali na benefičnom koncerte v Košiciach a prispeli do reportáže v regionálnej TV.

Rok 2016  – príspevkami sme podporili  kampaň „Zriedkavé ležanie“.

Rok 2017  – televíziou Markíza bola natočená a odvysielaná  reportáž o PAH v relácii Reflex. 

Rok 2018  – aktívna účasť na tlačovej konferencii pri príležitosti spustenia nového špecializovaného 
osvetového portálu www.zriedkavechoroby.sk. Stali sme sa partnerom OZ Zriedkavé choroby.

Rok 2019  – v rámci sme internetovej kampane uverejnili 10 krátkych videí, ktoré natočili pacienti a ich 
blízki. 
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akt iv i ty  na  zv id i te ľ 

Sv etový den 

Prvý sve tový den plúcnej hypertenzie  (WPHD) sa uskutočnil 5. mája 
2012 v Madride. Okrem členov rady PHA Europe sme  ako jediné pacientske združenie  mali zastúpenie  
na  slávnostnej konferencii (Iveta a Peter Makovníkovci).

Prečo práve 5. máj? 

„V roku 1981 v Španielsku vypukla epidémia PH vyvolaná toxickým olejom. Prvého mája toho roku zomrel 
osemročný chlapec ako prvá obeť intoxikácie. Epidémia, ktorá vznikla v dôsledku použitia pančovaného rep-
kového oleja, si vyžiadala cez 20.000 obetí (600 z nich podľahlo). V tej dobe sa prvýkrát vytvorila PH jednotka 
v mojej nemocnici,“ informoval Dr. Miguel Angel Gomez-Sanchez, lekár z Nemocnice 12. októbra v Madride. 

Prvú kampaň pri príležitosti WPHD s názvom „Get breathless for PH“  sme uskutočnili 
vo Veľkom Krtíši v roku 2013 . Niesla sa v duchu športových aktivít po celom svete. Na Slovensku sme zor-
ganizovali volejbalový turnaj, kde sa stretlo 9 družstiev z celého banskobystrického kraja. O rok neskôr sme 
sa zúčastnili NUTRILITE Minimaratónu v rámci ČSOB Bratislava Marathon, kde v našich tričkách bežalo 20 
bežcov, prevažne lekárov a zdravotníkov z NÚSCH, ku ktorým sa pridali aj  rodinní príslušníci a priatelia.

plúcnej hypertenzie 

ZPPH získalo dve ocenenia od PHA Europe za zvyšovanie povedomia o PH v kampaniach:
2012  – 3. miesto za kampaň Zlodej dychu k Dňu zriedkavých chorôb (kampaň v OC Eurovea a Slovenskej 
filharmónii) 
2015  – 1. miesto za kampaň Get breathless for PH k Svetovému dňu PH (Výstup na Rysy) 
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Vystúpim za Teba
V roku 2015  prišla myšlienka priniesť niečo nové 
do kampane, čo by sa odlišovalo od ostatných kra-
jín. Začali sme s projektom „Vystúpim  
za Teba“ . Prvý sa konal v spolupráci s českým 
združením pacientov s pľúcnou hypertenziou SPPH, 
o.z. pod záštitou ministra zdravotníctva Viliama 
Čisláka, ktorý bol aj so svojou manželkou priamym 
účastníkom podujatia. 

Nadšenie a chuť nás doteraz neopustili a naďalej 
pokračujeme v tradícii. Máme množstvo sympa-
tizantov, ktorí netrpezlivo čakajú, kedy a kde sa 
bude konať ďalší výstup. Každý rok sa snažíme nájsť 
miesto, ktoré je niečím zaujímavé, ale zároveň musí 
kapacitne spĺňať podmienky pre veľké množstvo 
účastníkov. 

Celý projekt je o symbolickom výstupe pacientov 
s PH prostredníctvom svojich zástupcov – rodiny, 
priateľov, známych, lekárov, zdravotníkov a ostat-
ných účastníkov, ktorí vynášajú fotografie pacientov  
a aspoň symbolicky im umožnia zúčastniť sa výstupu.
 
Cieľom je poukázať na to, že zdravý človek vynaloží 
toľko energie a námahy pri takomto výstupe ako pa-
cient s PH pri prejdení niekoľkých metrov.

Prvé tri ročníky sa pred výstupmi uskutočnili aj 
tlacové konferencie , na ktorých 
lekári informovali o ochorení a pacienti rozprávali 
svoje príbehy. 

Každý rok, s výnimkou jedného, prijala pozvanie aj 
redaktorka RTVS Martina Kacinová a spolu so svojim 
tímom natočila pekné reportáže, ktoré boli zverej-
nené v relácii Televíkend .

Výstupy: 5
Tlačové konferencie: 3

Reportáže v Televíkende: 4
Výsadby drevín: 4

zasad si  plúca

2015  – Výstup na Rysy (2 503 m), Vysoké Tatry, 121  účastníkov, 24  tabuliek s fotkami pacientov

2016  – Výstup na Brestovú (1 934 m), Západné Tatry, 91  účastníkov, 17  tabuliek s fotkami pacientov

2017  – Výstup na Sinú (1 560 m), Nízke Tatry, 162  účastníkov, 21  tabuliek s fotkami pacientov

2018  – Výstup na Ostredok (1 592 m), Veľká Fatra, 142  účastníkov, 25  tabuliek s fotkami pacientov

2019 – Výstup na Zelené pleso (1 545 m), Vysoké Tatry, 139  účastníkov, 28  tabuliek s fotkami pacientov

Banská Bystrica

Tatranská Lomnica
Demänovská Dolina

Košice

Bratislava

2017

2018

2019
2017
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Vystúpim za Teba
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akt iv i ty  na  zv id i te ľ 

Kon gresy,  výstavy

So šírením osvety medzi laickou verejnosťou sme začali na celoštátnych výstavách „Zdravý 
životný štýl“  v Trenčíne v rokoch 2012  a 2013 . Nesmierne nás potešilo, keď nás po dvoch 
rokoch kampane ľudia spoznávali. Vedeli sme, že nestačí informovať len laikov, preto sme obrátili pozornosť 
aj na odbornú verejnosť – lekárov, zdravotné sestry, ale aj študentov zdravotných škôl.

a s emináre  k pah

Kaž dý rok sme sa aktívne zúcastnovali kongresov,  kon-
ferencií,  seminárov: 
Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislave – 4-krát s informačným stánkom

Konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov v Hornom Smokovci 
- 4-krát s informačným stánkom
- r. 2013 vystúpenie s výzvou pre všeobecných lekárov k zvýšeniu pozornosti v diagnostike pacientov 
- r. 2018 hodinový blok „Od dýchavice k pľúcnej hypertenzii“ 

Odborný seminár pre kardiológov Slovenska o diagnostikovaní a liečbe PH (2010) – aktívna účasť

Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii v Hornom Smokovci (2014)  – prezentácia výsledkov medzi-
národného pacientskeho prieskumu „Vplyv PH na život pacienta a opatrovateľa“. 

2-hodinový seminár pre zamestnancov GSK (2016) – v spolupráci s lekármi z Centra pre PAH pri OZaT, NÚSCH

Seminár pre poslucháčov medicíny (2016) – aktívna účasť

Krajská konferencia zdravotných sestier v Bratislave (2017) – v spolupráci s SKSaPA RK Bratislava 2 a KPF UNB 
Ružinov sme pripravili 4-hodinový odborný seminár „Dych pre pacientov s PH“ v UNB Bratislava – Ružinov  

Beseda pre žiakov ZŠ vo Veľkom Krtíši (2016, 2017) – 5-krát

Seminár pre zdravotné sestry v UNB Bratislava – Ružinov (2020) – prezentácia o činnosti ZPPH a pozvánka 
na výstup 2020

13
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V roku 2017  sme začali s prvými seminármi projektu „Ked dochádza dych“  
na stredných zdravotných školách. Doteraz sme boli štyrikrát v Lučenci a raz v Banskej Bystrici. Študenti sa  
o tému zaujímajú a vždy majú veľa otázok, čo nás veľmi teší.  Na SZŠ v Lučenci sme boli pozvaní tiež  
na konzultáciu k práci študentov pre SOČ, s ktorou postúpili do krajského kola.

Ked dochádza dych

PH Policy Brief  (2012)  – Európsky parlament, Brusel – združenie zastupoval MUDr. Milan 
Luknár

Druhý medzinároný summit vedúcich predstavitelov 
pacientskych združení,  Orlando, Florida  – poster, účast MUDr. Mi-
lan Luknár

Výrocná konferencia PHA Europe  – 9-krát  aktívna účasť (Iveta Makov-
níková, Peter Makovník)

zahranicné kongresy
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akt iv i ty  na  zv id i te ľ 

Jednou z foriem upriamovania pozornosti na pľúcnu hypertenziu, je zviditeľňovanie ochorenia na športových 
súťažiach. Všetko sa to začalo v roku 2014 , keď sa partia kamarátov nášho člena a pacienta Tomáša Falba 
stretla na NUTRILITE Minimaratone v Bratislave a rozhodla sa ešte v ten rok zúčastniť štafetového behu 
„Od Tatie r k Dunaju“ . Odvtedy nás bežci reprezentujú s družstvom, ktoré má názov 
„Pacienti s  plúcnou hypertenziou“  a zakaždým bežia v tričkách kampane 
„Get breathless for PH“. V tomto roku to bude už siedmykrát, čo sa postavia na štart a zdolajú túto náročnú 
trasu. 

Bež ci,  ktorí sa najcastejšie zú castnu jú OTKD: 
Michal Gaplovský, Daniel Peterský, Aďo Vacula, Palo Hajduk, Robo Žáček, Katka Bérešová Straková, Viki Mar-
tinková, Imrich Tóth,  Sylvia Mikulová, Zuzka Majzlanová, Marcela Krajčírová,.....

OTKD je 345 km dlhý štafetový beh družstiev, v ktorom tímy vyštartujú z Jasnej v Nízkych Tatrách  
v sobotu dopoludnia, bežia non-stop dňom aj nocou a v nedeľu poobede dobehnú do cieľa pretekov  
na nábreží Dunaja v Bratislave.

Od  Tatie r k Dunaju 
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Odhodlanie niektorých športových nadšencov neskončilo pri OTKD a počas celých šiestich ro-
kov  reprezentovali v našich tričkách na viac ako 80  bežeckých súťažiach.

Úprimne ďakujeme za obetavosť všetkým bežcom, ktorí s hrdosťou reprezentujú pacientov s PH a aj 
takýmto spôsobom sa pričinia o šírenie povedomia o PH. 

Okrem bežeckých súťaží PH zviditeľňovali aj ďalší naši fanúšikovia, rodinní príslušníci a členovia združenia 
počas rôznych turistických výstupov  a iných športových aktivít. Pľúcna hypertenzia 
nemá hraníc, preto aj šírenie povedomia je bezhraničné a nesmierne dôležité.

ostatné športové aktivity

V roku 2019  dvaja kamaráti iniciovali projekt „Za tých, ktorí nevládzu“ , študenti 
strednej školy, Samo a Laco (@slovaaci), ktorých oslovili aktivity nášho združenia a chceli nám v rámci svojich 
možností pomôcť. Rozhodli sa prejsť Cestu hrdinov SNP za pacientov s pľúcnou hypertenziou a formou „adop-
tovania“ kilometrov počas celej cesty vyzbierať financie pre naše združenie. Veľmi nás potešila ich bojovnosť 
a ochota pomáhať druhým, vďaka čomu sme mohli pre pacientov kúpiť prenosný kyslíko-
vý koncentrátor . 

Srdečne ďakujeme a držíme chlapcom palce pri príprave podobných charitatívnych projektov.

Za tých, ktorí nevládzu
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spolupráca  s  ostat

Za desať rokov svojej existencie združenie nadviazalo spoluprácu alebo sa stalo členom viacerých združení. 
Prvá spolupráca a pomoc prišla zo susedných Čiech.  Sdružení pacientu  s  plicní 
hype rte nzi (SPPH) nám bolo veľmi nápomocné pri našom vzniku nielen cennými radami, ale 
aj tlačovým materiálom (brožúry, rehabilitačný program).  SPPH už vtedy fungovalo päť rokov, a preto bolo  
pri zakladaní združenia tým správnym príkladom. Táto spolupráca trvá dodnes a navzájom si stále vymieňame 
naše skúsenosti. Vzájomne sa zúčastňujeme na výročných pacientskych stretnutiach a aktivitách k Svetovému 
dňu pľúcnej hypertenzie. Významnou spoločnou aktivitou bola  organizácia výstupu na Rysy v roku 2015. 

10 rokov

Najintenzívnejšia spolupráca ZPPH je od začiatku s 1.  Centrom pre PAH pri OZaT , 
NUSCH v Bratislave pod vedením doc. MUDr. E. Goncalvesovej. 

- spolupráca pri zakladaní združenia
- zriadili sme nástenku  s informáciami o činnosti 
- pridali sme sa k podpore finančnej zbierky na echokardiograf 
- pre pacientov Centra pre PAH sme zakúpili do spoločných priestorov nový LED televízor
- zakúpili sme stojany na letáky a brožúry k špecializovanej ambulancii
- informujeme pacientov formou letákov, brožúr, časopisov, posterov
- pripravili sme informačnú videoslučku na televízor v čakárni pred ambulanciou
- na odporučenie vedenia Centra pre PAH sme zostavili tím, zložený z odborných lekárov, zdravotníkov  
a psychologičky a jeho existenciu sme zakotvili do Stanov združenia (2013)

1.  Centrum pre pah pri oz at

As ociácia na ochranu práv pacientov  je našim významným part-
nerom. AOPP chráni práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí, obhajuje naše záujmy, 
zabezpečuje odborné vzdelávania. Niektorí členovia ZPPH absolvovali cyklické vzdelávania Pacient a liek  
na SZU, 5 dňový Program podpory a rozvoja pacientskych organizácií na Slovensku (Makovníková, Krivánek, 
Guráňová) alebo samostatné prednášky zamerané na získanie a rozvíjanie vedomostí v oblasti farmakológie, 
liekovej politiky, legislatívy a sociálneho prostredia.

Krátku dobu sme mali zastúpenie v predsedníctve AOPP (Roman Krivánek).

ao pp

nými  združeniami 

2010 – Pulmonary Hypertension Association Europe 
2012  – Slovenská aliancia zriedkavých chorôb
2017  – Asociácia na ochranu práv pacientov

clenstvo

2018 – OZ Zriedkavé choroby 

Partnerstvo

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny – 
vďaka národnému projektu Podpora zamestnáva-
nia občanov so zdravotným postihnutím máme  
od júna 2015  zriadené chránené pracovisko 
(Administratívne centrum 
pre PAH) .

Podpora

Centrá pre PAH
OZ DAR ŽIVOTA – združuje pacientov po transplan-
tácii srdca
OZ Transplantovaná pečeň – združuje pacientov  
po transplantácii pečene
OZ Šanca pre pečeň – združuje pacientov s ochorením 
pečene a po transplantácii pečene
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných – 
združuje dialyzovaných a transplantovaných pacien-
tov po transplantácii obličky
Sdružení pacientů s plicní hypertenzi – združuje pa-
cientov s PH v Českej republike
Tüdőér Egylet PH – združuje pacientov s PH v Ma-
ďarsku
Slovenský pacient

Spolupráca

Bratislava NÚSCH (2centrá) 
Košice VÚSCH 

Banská Bystrica SÚSCCH     

Centrá

pre PAH

17
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spolupráca  s  ostat

PHA Europe  je európska asociácia, ktorá 
zastrešuje národné organizácie pacientov s pľúcnou 
hypertenziou v Európe. Bola založená v Rakúsku  
v roku 2003 a je registrovaná ako medzinárodná ne-
zisková organizácia. Počas svojej existencie prešla 
viacerými organizačnými zmenami. V súčasnosti je 
v nej združených 30  pacientskych organizácií z 26 
krajín, vrátane Slovenska. 

Pravidelne sa zúčastňujeme výročných konferen-
cií, kde máme možnosť stretnúť sa s významnými 
osobnosťami v  PH (prof. N. Galié, prof. S. Gibs,  prof. 
G. Simonneau, prof. M.Humbert ,...). PHA Europe 
nám zabezpečuje všestrannú podporu, vzdelávanie, 
spoluprácu. 

Spoločne realizujeme rôzne projekty (Patient and 
Care Survay, Time Matters, Rare Connect, Get 
breathless for PH, White Spot, Fellowship pro-
gramm,...), zapojili sme sa do budovania PH Library. 
Spoločnými silami sme zrealizovali dve úspešné výz-
vy v Europarlamente.

Call to Action on the Unmet Needs of Patients with 
PH (2012)  – vyzvali sme všetkých europoslancov 
k podpisu deklarácie a priamej účasti na zasadnutí. 
ZPPH zastupoval  MUDr. Milan Luknár.  

Call to Action to improve Organ Donation and Trans-
plantation across EU (2016)  – požiadali sme  
o podporu slovenské inštitúcie a združenia a vyzvali 
europoslancov k účasti. 

pha europe

V roku 2013  sa PHA Europe stala oficiálnym chari-
tatívnym partnerom prestížnej svetovej športovej 
spoločnosti IRONMAN . Počas súťaží tisíce 
športovcov „zazvonili zvončekom“ umiestneným  
pod obrovským nafukovacím oblúkom „Get Breath-
less for PH“, ktorý sa nachádzal pozdĺž trate, aby získal 
finančné prostriedky pre miestne charity  pacientov 
s PH. Zástupcovia ZPPH sa organizačne zúčastnili  
na súťažiach v Zürichu (2014, Peter Makovník ako 
člen organizačného tímu PHA Europe) a v Budapešti 
(2015, spolupráca s Tüdőér Egylet PH). 

V roku 2014  sme sa v rámci PHA Europe stali  členom 
Eu rordis . Eurordis je mimovládna organizá-
cia, ktorá združuje pacientske združenia so zriedkavý-
mi chorobami v Európe. Bola založená v roku 1997  
a je zastúpená vo viac ako 50 krajinách sveta a pokrýva 
viac než 4 000 zriedkavých chorôb. V roku 2018  bola 
PHA Europe ocenená prestížnou cenou Black 
pearl  za najaktívnejšiu organizáciu s najväčším  
prínosom. 
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nými  združeniami 

PHA Europe spustila v októbri 2015  kampaň  
na zvýšenie darcovstva orgánov a transplantácií  
na európskej úrovni „Call to action 
to Improve Organ Dona-
tion and Transplantation 
across the EU“ . 

Oslovili sme viaceré organizácie a združenia na 
Slovensku na podporu tejto kampane. Podporu 
vyjadrili NTO, STS, SPFS a pacientske organizácie 
OZTP, DAR ŽIVOTA, Šanca pre pečeň, SDaT. Vyz-
vali sme všetkých europoslancov na podporu 
Deklarácie, ktorá bola predložená Európskemu par-
lamentu, Európskej komisii a ďalším európskym 
inštitúciám v roku 2016. Program bol zameraný  
na regulačné otázky, logistiku, medicínu a povedo-
mie. Spoluprácu ponúkli hosťujúci europoslanci  
a Rada Európy s vedúcim oddelenia v DG Santé  
a jeho tímom, ktorý má na starosti darcovstvo 
orgánov a transplantácie. 

významná iniciatíva 
V lete 2017  pripravili projekt EUDONOR-
GAN , školenie lekárov, pacientskych advoká-
tov. Školenie absolvovala Janka Guráňová a získala 
certifikát Rady Európy . Jej 
úlohou je v spolupráci s NTO a STS pripraviť aktivity 
k získavaniu darcov na Slovensku. V rámci projektu 
absolvovala ďalšie medzinárodné školenia. Koncom 
roka 2019  sa stala súčasťou DTI Commu-
nity  (Celosvetové spoločenstvo v oblasti dar-
covstva orgánov a transplantácií) a vo februári 2020 
pripravila príspevok do webinára „Úloha pacient-
skych združení v darcovstve orgánov a transplantácií  
(v ang. verzii). 
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spolupráca  s  ostat

Na viacerých projektoch k zvýšeniu povedomia o darcovstve orgánov a transplantácií sme od roku 2013 
spolupracovali s pacientskymi organizáciami OZ DAR ŽIVOTA, OZ Transplantovaná pečeň, Šanca pre pečeň, 
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, ale aj s odbornými lekármi, koordinátormi odberových cen-
tier. Projekty  vznikli z inciatívy OZ DAR ŽIVOTA a boli zastrešené Slovenskou transplantologickou spoločnosťou.  

Fo tografická sútaž „Krása okamihu “ (2013-2014)
Z víťazných fotografií, medzi ktorými boli aj tie od našich členov, bola zostavená výstava, ktorá putovala  
po 11 slovenských mestách. Výstavám predchádzali odborné semináre na tému darcovstva orgánov a trans-
plantácií a následne sa konala vernisáž výstavy pre verejnosť za účasti významných osobností spoločenského 
života. Samostatne sme pripravili dve akcie, v Nitre a Lučenci a aktívne sme sa zúčastnili ďalších piatich.
 
V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sme 5.  mája 2014  počas výstavy fotografií pri-
pravili sprievodnú aktivitu pod názvom „Den zdravia“ v OC Centro v Nitre.

Na úspešnú pacientsku kampaň „Krása okamihu“ na Slovensku nadviazala národná kampaň „Sedem 
životov“ . Vo videospote ku kampani účinkuje náš pacient po transplantácii pľúc. 

Kampane  k darcovstvu
a transplantácii  orgánov
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nými  združeniami 

Fotografická sútaž „Unisono“ (2015)
Najlepších dvanásť fotografií bolo umiestnených do fotokalendára. Dve fotografie boli od členky nášho 
združenia. Fotokalendár bol verejne prístupný a dal sa zakúpiť cez firmu Fotolab, pričom výťažok z predaja 
bol určený na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku.

„Vediet viac“ (2016) 
Projekt bol určený poslucháčom vysokých škôl a univerzít. Projekt bežal pod záštitou Slovenskej transplan-
tologickej spoločnosti. Uskutočnilo sa celkom 12 podujatí a zástupcovia ZPPH sa zúčastnili 6 diskusných fór  
na tému „Jeden darca – sedem životov“. Na seminároch vystúpili koordinátori z odberových centier a pa-
cienti po orgánovej transplantácii.

1.  Slovenské športové hry transplantovaných a dialy-
zovaných (2016)
Na podujatí sa zúčastnilo 80 pacientov a ich rodinných príslušníkov zo štyroch občianskych združení, ktoré 
v posledných troch rokoch participovali na spoločných projektoch. Naše združenie reprezentovali len dvaja 
členovia, no získali najväčší počet cien v rôznych disciplínach :-D

Literárna sútaž „Môj príbeh“ (2017)
Najlepších 15 pacientskych príbehov bolo spracovaných do zbierky poviedok „Ži  vo mne“ . Príbeh 
Janky Guráňovej sa stal jej súčasťou. Krst knihy sa uskutočnil za účasti autorov poviedok v bratislavskom                   
                                                                                                  kníhkupectve Martinus. Kniha je v predaji a výťažok   
                                                                                                                                z predaja slúži na podporu kampane.   
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informovanosť

Počas celých desiatich rokov sme vydali niekoľko letákov, brožúr, záložiek, posterov, fotokníh a zabezpečili 
množstvo iného reklamného materiálu (perá, odznaky, tričká). Každoročne sme vydali 1-2 čísla časopisu PH 
Magazín Fialka s informáciami o PH a našej činnosti. 

Natočili sme: 
2  filmy o živote pacienta s PAH 

8  videí z našich aktivít
11  spovedí pacientov o svojom ochorení 
Tréningový program pre pacientov s PAH 

Urobili sme preklad k viacerým videospotom, 
ktoré sme získali z PHA Europe. Pacientov v Centre  
pre PAH na OZaT NÚSCH v Bratislave informujeme  
prostredníctvom nástenky. Pripravili sme videoslučku 
na TV do čakárne pri kardiologickej ambulancii. Pravi-
delne dodávame  edukačný a informačný materiál  
do všetkých Centier pre PAH. 

Medializácia o pľúcnej hypertenzii, našom združení, aktivitách a o našich členoch: 
- viac ako 150  článkov v časopisoch a na internete
- viac ako 30  reportáží uverejnených v televíziách
- viac ako 5 rozhlasových rozhovorov a relácií uverejnených v rádiách

Film „Danielov život s  PH“ 
V priebehu roka 2012 bol s podporou spoločnosti Actelion natočený jedinečný trojdielny film „Danielov život 
s PH“, ktorý zachytáva život pacienta pred a po transplantácii pľúc. Premiéra filmu sa uskutočnila na odbor-
nom seminári v rámci projektu „Krása okamihu“ v Nitre, kde zožal veľký úspech. Keďže sme plánovali film 
umiestniť nielen na webovú stránku nášho združenia, ale ho posunúť aj medzi európske združenia, pripravili 
sme ho v slovenskom znení s anglickými titulkami. Film je natočený na vysoko profesionálnej úrovni. Autor 
filmu, Štefan Plevo, sa zúčastnil s jednotlivými časťami filmu medzinárodnej súťaže CIMES. Film mal veľký 
úspech, v kategórii dokumentaristiky získal dvakrát prvé, raz druhé miesto. 

Film o de tskej PAH 
Začiatkom roka 2016 sme natočili film o detskej PH s 3-ročným Maťkom, chlapčekom s vrodenou PAH. K filmu 
„S úsmevom to ide ľahšie“ sme pripravili anglické titulky. Na spracovaní filmu sa podieľali pracovníci RTVS  
v Banskej Bystrici. Odvysielaný bol aj v rámci reportáže v relácii Fokus.

Transplantácia plúc v dôsledku  PAH
V roku 2015 bola RTVS natočená unikátna reportáž do relácie Ambulancia. Aktérmi boli viacerí pacienti  
s PAH ako aj po transplantácii pľúc, odborní lekári z Centra pre PAH pri NÚSCH a KPF UNB Ružinov. Unikátom 
bolo natočenie transplantácie pľúc vo viedenskej nemocnici AKH a rozhovor s vedúcim transpantačného 
tímu prof. Walterom Klepetkom. 
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2010  – prvé valné zhromaždenie 
         – prvá webstránka združenia
         – prvý edukačný seminár 

Prvý, prvá, 

Predsednícka  – Mgr. Iveta Makovníko-
vá (2010 – súčasnosť)

Podpredseda  – MUDr. Milan Luknár 
(2010 – 2012), Ing. Jana Guráňová (2012 – súčasnosť)

clenovia  – Marie Jesenáková (2010 – 2012), 
Lívia Kodušová (2010 – 2012), Mgr. Pavla Mizerová 
(2012 – 2014), Mgr. Juraj Hanzlík (2014 – 2018), 
Anna Kráľová (2012 – 2014, 2018 – 2020), Ing.  Jana 
Guráňová (2010 – 2012), Ing. Katarína Hrbáčiková 
(2012 – súčasnosť), Tomáš Falb (2014 – súčasnosť), 
Mária Jánošíková (2020 – súčasnosť)

Rada ZPPH

Predseda  – Pavol Marko (2010 – súčasnosť)

clenovia  – MUDr. Marcela Tavačová (2010 
– 2013), MUDr. Bibiana Kafková (2010 – 2013), Ján 
Ďuriš (2013 – 2019), Ing. Stanislav Poleta (2013 
– 2016), Ing. Július Greguš (2016 – súčasnosť),  
PaedDr. Anna Babková (2019 – súčasnosť)

Kontrolná

Asistent  (preklady, tlmočníctvo, web): Ing. 
Peter Makovník (2010 – súčasnosť)
Projektant:  PhDr. Roman Krivánek 
(2014 – 2019)

Odborný poradný tím:
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, MUDr. Milan Luknár, 
PhDr. Pavla Nôtová, Marie Jesenáková (2012 – 
2016), PhDr. Gabriela Šuttová, Mgr. Pavla Mizerová 
(2016 – súčasnosť)

komisia

prvé...

2011  – prvá tlačová konferencia 
        – prvý leták o ZPPH
       – prvé brožúry o diagnostike PH a psychickej                  
                 podpore pacientov s PH

2012  – prvé číslo PH magazínu Fialka 
              – prvá kampaň na zvýšenie povedomia o PH
              – prvý film o živote pacienta 
             – prvé ocenenie v európskej kampani Get breath- 
                 less for PH

2013 – prvý rehabilitačný pobyt
2015  – prvé miesto v európskej kampani Get breathless for PH
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Kontakt 
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. 
Lučenská 31 
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 42189535

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

Sme príjemcami 2% z daní
Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK0302000000002743882058
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Centrá pre pľúcnu artériovú hypertenziu
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s 
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
tel.: +421 2/593 20 263
e-mail: transpl@nusch.sk

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

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

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

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

Tlač PHmagazínu Fialka podporili: 


