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editor iá l

Milí priatelia, 
v letných mesiacoch sme trochu viac oddychovali, ale napriek tomu naša činnosť nestagno-
vala. Pokračovali sme v kampani, ktorú sme zahájili koncom apríla pri príležitosti Svetového 
dňa pľúcnej hypertenzie.  Cieľom bolo čo najviac  zviditeľniť pľúcnu hypertenziu a dostať ju  
do povedomia širokej verejnosti. Využili sme možnosť uverejňovania článkov na internetových 

Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH

stránkach.  V medializácii nám pomohli vystúpenia lekárov a pacientov v televízii TA3, STV1, Markíza   
a v rozhlasovej relácii RTVS na rádiu Slovensko. 
V tomto čísle PH magazínu Fialka Vás určite  zaujmú úvodné stránky, venované novým objavom v liečbe 
pľúcnej hypertenzie a novým  liekom, ktoré v októbri tohto roku schválila Americká správa pre potraviny  
a liečivá (FDA) na americkom kontinente. Veríme, že  čoskoro bude dostupná táto  liečba aj v Európe.  
V pravidelnej rubrike Aktivity Vás chceme oboznámiť s činnosťou združenia, počas druhého polroku tohto 
roka. Okrem stručného prehľadu sme Vám priniesli viac informácií o tých najdôležitejších a najzaujímavejších 
udalostiach. K významným aktivitám patril rehabilitačný pobyt, ktorý sme uskutočnili vďaka dlhodobému  
šetreniu finančných prostriedkov a vďaka pomoci Centra pre PAH a Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia 
NÚSCH v Bratislave, a tiež vedeniu kúpeľov Vyšné Ružbachy. Ďalšou veľmi významnou udalosťou bola účasť 
nášho združenia na XXXIV. Konferencii všeobecných praktických lekárov v Starom Smokovci, kde sme vystúpili 
s výzvou k obvodným lekárom o potrebe  včasnej diagnostiky PH.  V rubrike  Ankine poradenstvo uverejňujeme 
zimný špeciál, v ktorom sa dozviete niečo o zahrievacích potravinách a tiež ako nahradiť bielu múku  a cukor. 
Nechýba ani pacientsky príbeh, tentokrát od Janky Guráňovej.  Keďže od svojho založenia sme súčasťou PHA 
Europe, rozhodli sme sa Vám v krátkosti priblížiť činnosť, ciele a hlavných predstaviteľov  združenia a ďalšie, 
pre nás dôležité projekty. 
Pomaly sa blížia vianočné sviatky, preto Vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojné a veselé Vianoce  
v kruhu svojich blízkych. Prajem tiež veľa splnených snov, aby Váš optimizmus pretrval počas celého roka. 
 

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

Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce 

všetkým ľuďom prial.

Aby v novom roku zdravie, šťastie, 
lásku mali

a stále sa na seba usmievali.
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nové objavy  
v  l iečbe PAH

Pľúcna hypertenzia, smrteľná forma vysokého krvného tlaku, ktorý vzniká v pľúcach, môže byť spôsobená 
molekulárnou dráhou spôsobujúcou zápal, ktorý poškodzuje vnútornú výstelku ciev. Zistila to nová štúdia 
výskumníkov na Stanfordskej medicínskej univerzite.

Výsledky štúdie, ktoré boli zverejnené 28. augusta v publikácii „Science Translational Medicine“ naznačujú, 
že použitie liekov, blokujúcich túto dráhu by mohli viesť k prvému známemu lieku na pľúcnu artériovú hy-
pertenziu.

„Nový výskum by mohol viesť k lepšiemu poznaniu iných chorôb, spôsobených zápalom ciev ako  
napr.: ischemická choroba srdca,“ povedal Dr. Mark Nicolls, vedúci autor štúdie a šéf oddelenia Pľúcnej  
a intenzívnej starostlivosti v Stanforde. „Veríme, že sústredenie liečby na zápaly ciev je vzrušujúcim krokom, 
ktorý rozšíri už existujúcu liečbu pľúcnej hypertenzie. Dokáže ovplyvniť pôvodné faktory, ktoré sú príčinou 
vzniku PH.“

„Veríme, že tento koncept liečby pomôže veľkému množstvu pacientov.“ Vedúcim autorom štúdie je Wen 
Tian PhD., vedecký spolupracovník Nicollsa. Pľúcna hypertenzia je vzácne a ojedinelé ochorenie, ktorým 
sú postihnuté najmä ženy mladého a stredného veku, pričom im berie dych a neumožňuje im vykonávať 
každodenné úlohy. Toto ochorenie vedie bežne ku zlyhaniu srdca.

Riziko je vyššie u ľudí s niektorými autoimunitnými chorobami (napr. sklerodermia alebo lupus), HIV, vro-
denými chorobami srdca alebo pečene. Riziko je tiež vyššie u užívateľov drog ako sú amfetamíny alebo kokaín.

Blokovanie molekulárnej dráhy dokázalo zvrátiť zhoršujúci sa stav PH u potkanov
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Asi 100 000 ľuďom v Spojených štátoch a Európe bola diagnostikovaná pľúcna hypertenzia, avšak mnohí ďalší  
ostávajú chorí,  ale bez správnej diagnózy, nakoľko dýchavičnosť je nešpecifický príznak.  Až do roku 1990 
neexistovala vôbec žiadna liečba okrem transplantácie pľúc, ktorej úspešnosť tiež nie je vysoká. O chorobe 
je známe, že ide o zužovanie ciev v pľúcach, ktoré je spôsobené proliferáciou hladkých svalových buniek, 
sťahujúcich cievy v pľúcach. Tým pádom steny ciev hrubnú a prietok krvi je menší. Cievy sú elastické rúrky, 
ktorých vonkajšiu vrstvu tvorí hladká svalovina a vnútornú vrstva endotelových buniek.

Súčasnú liečbu u pacientov s pľúcnou hypertenziou predstavujú vazodilátory, lieky, ktoré spôsobujú uvoľnenie 
hladkých svalových buniek, umožňujúcich väčší prietok krvi chorými cievami. Tieto lieky predlžujú život pa-
cienta a zmierňujú stav spôsobený PH, avšak nevedú k liečbe.
„V súčasnosti schválené terapie na pľúcnu hypertenziu sa zameriavajú na rozšírenie ciev v pľúcach bez toho, 
aby sa zameriavali na zápal, ktorý môžeme často sledovať u pacientov s PH v okolí pľúcnych ciev.“

„Chceli sme zistiť ako zápal prispieva k vzniku choroby.“ Pri laboratórnych experimentoch sa vedci pokúšali 
odstrániť bunky, produkujúce zápal. Išlo o tzv. makrofágy, ktoré z pľúcneho tkaniva potkanov, postih-
nutých PH vložili do endotelových buniek zdravých potkanov. Nicolls sa k tomuto kroku vyjadril: „Boli sme 
šokovaní, keď sme zistili, že polovica endotelových buniek zahynula do 24 hodín. Úplne nás to prekvapilo.“ 
Pri nasledujúcich experimentoch vedci zistili, že ak zablokujú molekulárnu dráhu, spúšťanú makrofágami, 
endotelové bunky nezahynú. Výskumníci vykonali podobné experimenty v ľudskom tkanive, ktoré zobrali  
z pľúc pacientov trpiacich pľúcnou hypertenziou. Výsledky boli podobné.

„Podobné dráhy boli aj v ľudských pľúcach,“ povedal Nicolls. Pri pokusoch na živých potkanoch s indiko-
vanou PH sa jej prirodzene zhoršujúci priebeh otočil po tom, čo u nich vedci zablokovali proces zápalu. „Bolo  
to napínavé,“ vyjadril sa Nicolls. „Liečbu sme mohli začať až po 3 týždňoch, keď zvieratá sťažka dýchali a mali 
problém s pohybom, a napriek tomu sa nám chorobu podarilo zvrátiť.“
Preklad zo stránky http://www.phacanada.ca/en/news-and-events/newsfeed/2013-08-28-blocking-molec-
ular-pathway-reverses-ph/

FDA schválila nové lieky na liečbu pľúcnej hypertenzie
Riociguat
FDA (Americká správa pre potraviny a liečivá) začiatkom októbra schválila nový liek, ktorý je určený  
na liečbu dvoch typov pľúcnej hypertenzie. Liek Adempas, taktiež známy aj ako riociguat, je vyvinutý  
na liečbu tromboembolickej pľúcnej hypertenzie, raritnej choroby, zvyčajne spôsobenej krvnými zrazeni-
nami, ktoré obmedzujú prietok krvi zo srdca do pľúc. 

Liek je tiež navrhnutý na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie, pri ktorej sa tepny v pľúcach sťahujú,  
čo spôsobuje nadmernú záťaž srdca. Príznaky oboch ochorení sú podobné a zahŕňajú dýchavičnosť, únavu, 
slabosť až potenciálne zlyhanie srdca. 

Adempas spadá do skupiny liekov, zvaných solubilné stimulátory guanylátcyklázy, ktoré pomáhajú uvoľniť 
tepny, čo spôsobuje zlepšenie prietoku krvi a tým pádom vedú ku zníženiu krvného tlaku. Účelom lieku  
je zlepšiť schopnosť pacientov vykonávať každodenné činnosti. 

Macitentan
18. októbra schválila FDA liek Opsumit (macitentan), nový liek zameraný na liečbu pľúcnej artériovej hyper-
tenzie u dospelých pacientov. Opsumit zaraďujeme do skupiny liekov zvanej blokátory endotelínových recep-
torov. Spôsobuje uvoľnenie pľúcnych tepien, čo má za následok zníženie krvného tlaku v pľúcach. 
Veríme, že čoskoro budú nové lieky schválené aj v Európe.
Zdroj: www.fda.gov a www.reuters.com
Preklad: Peter Makovník
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akt iv ity
Činnosť ZPPH ani v druhom polroku 2013 nestagnovala. Aj keď počas letných  

mesiacov  bola aktivita združenia menšia, v jesennom období sme si to vynahradili. 

Rehabilitačný pobyt - Vyšné Ružbachy
4.-8. september 2013
Dlho plánovaný rehabilitačný pobyt vo Vyšných 
Ružbachoch sa predsa len tohto roku uskutočnil.  
Za podpory Centra pre PAH a Fyziatricko-rehabili-
tačného oddelenia Národného ústavu srdcových 
a cievnych chorôb a kúpeľov Vyšné Ružbachy sme 
pripravili pre pacientov veľmi hodnotné stretnutie, 
ktoré malo význam nielen po rehabilitačnej stránke, 
ale pacienti počas piatich dní mali možnosť aj vzá-
jomnej výmeny skúseností.

Valné zhromaždenie PHA Europe - Barcelona 
11.-15. september 2013
Tohto roku sa konalo desiate valné zhromaždenie 
PHA Europe za prítomnosti 54 účastníkov z 27 krajín 
Európy. Naše združenie reprezentovala predsedníčka 
združenia Iveta Makovníková a asistent Peter Ma- 
kovník.  Počas piatich dní sa na zasadnutí zúčastnilo 
niekoľko lektorov z rôznych oblastí, súvisiacich s PH, 
odborní lekári, vedci, predstavitelia priemyslu.

XXXIV. Konferencia SSVPL - Starý Smokovec
17.-19. október 2013
Po dvojročných skúsenostiach s účasťou na Kongrese 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti, sme do budúc-
na začali uvažovať aj o účasti na konferencii praktic-
kých lekárov. Celkom nečakane sme dostali možnosť 
už tohto roku sa po prvýkrát zúčastniť Konferencie 
Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických le-
károv v Starom Smokovci s vlastným stánkom. 

Fotosúťaž „Krása okamihu“
Od začiatku júna tohto roku bola vyhlásená 
občianskym združením Dar života fotosúťaž  
pod názvom „Krása okamihu“ pre pacientov pred  
a po orgánovej transplantácii. Všetky združenia, 
ktoré združujú takýchto pacientov, participujú  
na tomto projekte. Ku koncu októbra boli prihlášky 
do súťaže odoslané, vyhodnotenie bude 6. marca 
budúceho roka. Z nášho združenia sa do súťaže pri-
hlásili štyria členovia. Z víťazných fotografií bude zo-
stavená výstava, ktorá po vernisáži v Bratislave bude 
putovať po ďalších slovenských mestách až do polo-
vice roka 2015.

Edičná činnosť
Snahou nášho združenia je rozšíriť členstvo v ZPPH. 
Mnoho pacientov má obavy prihlásiť sa do združenia 
z rôznych dôvodov. Pre lepšie priblíženie našej 
činnosti sme sa rozhodli vydať nové letáky „10 dôvo-
dov, prečo sa stať členom ZPPH”.  Okrem toho sme 
pre pacientov vyrobili dve fotoknihy, ktoré dokumen-
tujú našu činnosť – „Svetový deň pľúcnej hyperten-
zie 2013“ a „Rehabilitačný pobyt Vyšné Ružbachy“. 
Obe knihy sú pacientom k dispozícii v Centre pre PAH 
NÚSCH v Bratislave.  

Začiatkom októbra sme vydali ďalšie nové letáky, 
ktoré budú informovať verejnosť o činnosti nášho 
združenia a zároveň aj o pľúcnej artériovej hyperten-
zii počas  putovnej fotovýstavy „Krása okamihu“. 

Nové fotoknihy, ktoré dokumentujú našu činnosť v roku 2013 Nové letáky nášho združenia
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Pracovné stretnutia
Koncom augusta sa uskutočnilo prvé pracovné stret-
nutie členov Rady ZPPH s Odborným poradným  
tímom, ktorý bol zostavený z odborných lekárov  
a zdravotníkov začiatkom leta. Na stretnutí sme 
prerokovali ďalší postup v činnosti združenia  
a dlhodobejšie ciele, ktorými by sme dosiahli 
zlepšenie v informovanosti verejnosti o ochorení  
a pomohli nájsť ďalších pacientov, ktorí potrebujú 
odbornú pomoc.  

S odstupom dvoch mesiacov sme sa zúčastnili dvoch 
pracovných stretnutí k organizácii fotosúťaže „Krá-
sa okamihu“. Prvé stretnutie prebehlo 9. septem-
bra v Bratislave a druhé  16. novembra  v Trenčíne. 
Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých združení 
pacientov po orgánových transplantáciách. Pro-
gramom stretnutí bola príprava realizácie fotovýstav, 
propagačných materiálov a rozdelenie úloh. 

23. novembra sa už po druhýkrát v tomto roku  
v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie Slo-
venskej aliancie zriedkavých chorôb. Zúčastnilo sa  
na ňom 10 členských organizácií. Naše združenie 
zastupovala podpredsedníčka Jana Guráňová 
so svojím manželom. Programom stretnutia bol 
budúcoročný februárový Deň zriedkavých chorôb, 
ktorý bude prebiehať v budove Národnej rady Sloven-
skej republiky, pričom cieľom je pokračovať v napĺňaní 
Národnej stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti  
o pacientov so zriedkavými chorobami (EUROPLAN)  
a zviditeľniť zriedkavé ochorenia poslancom NR SR. 
Diskutovalo sa o priebehu a forme celého podujatia. 
Predstavený bol slogan pre kampaň Dňa zriedkavých 
chorôb „Join together for better care“ („Spoločnými 
silami pre lepšiu starostlivosť“).

2% z daní
V minulom roku sme po prvýkrát získali 2%  
od daňových poplatníkov na činnosť združenia. 
Celkove to bola suma vo výške 2 367,46 euro. Túto 
čiastku sme v tomto roku využili na rehabilitačný 
pobyt pre členov ZPPH vo Vyšných Ružbachoch. Rok 
2013 bol menej produktívny, získali sme 1 732,12 
euro. Začiatkom októbra sme sa zaregistrovali ako 
príjemcovia 2% z daní. Boli by sme radi, keby sme  
z týchto peňazí mohli aj v budúcom roku zorganizovať 
rehabilitačný pobyt. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

XXXIV. Konferencia SSVPL v Starom Smokovci

Pracovné stretnutie k fotosúťaži „Krása okamihu“ v Trenčíne

Pracovné stretnutie Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb v Bratislave

Pracovné stretnutie Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb v Bratislave
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Pľúcna artériová hypertenzia v médiách

Relácia Nočná pyramída - Rádio Slovensko
29. júl 2013 
V neskorých nočných hodinách boli MUDr. Milan Luknár a predsedníčka ZPPH Iveta Makovníková hosťami  
diskusnej relácie Nočná pyramída na rádiu Slovensko. Počas dvojhodinového vysielania poslucháči mali 
možnosť získať odpovede na otázky o pľúcnej artériovej hypertenzii. Z pohľadu pacientky sa k tejto proble-
matike vyjadrila Iveta Makovníková, ktorá hovorila aj o poslaní Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou.

Relácia Zdravie - TA3
29. september 2013
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc, FESC, primárka Centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu pri Oddelení 
zlyhávania a transplantácie NÚSCH v Bratislave prijala pozvanie do televíznej relácie Zdravie v televízii TA3, 
ktorú moderoval Miloš Bubán. 
Videozáznam nájdete na: http://www.ta3.com/clanok/1027634/plucna-hypertenzia.html

Príspevky v časopisoch a na internete
V snahe o zvyšovanie povedomia o pľúcnej hypertenzii sme koncom júla uverejnili článok na webovej stránke 
Plní elánu pod názvom Zlodej dychu útočí, ktorý môžete nájsť na stránke  http://plnielanu.zoznam.sk/c/2270/
zlodej-dychu-utoci-nestoji-za-vasimi-zdravotnymi-problemami-plucna-hypertenzia

S cieľom priblížiť pacientom v Holandsku problematiku PH a možnosti liečby v iných krajinách, sme na žiadosť 
členky predstavenstva holandského združenia Leny van der Steen uverejnili príspevok v ich pacientskom 
časopise. 

Príspevkom v spravodajstve Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb Minorit sme informovali verejnosť  
o  rehabilitačnom pobyte členov ZPPH vo Vyšných Ružbachoch. Ďalšie príspevky sme uverejnili na webových 
stránkach NÚSCH, ZPPH a sociálnych sieťach.
www.nusch.sk
www.phaslovakia.org
https://www.facebook.com/pages/Združenie-pacientov-s-pľúcnou-hypertenziou-oz/236811429798179

To, že pľúcna hypertenzia si nevyberá a postihuje nielen dospelých, ale aj deti, je kruté. S príbehom Janky 
Daňovej ste sa zoznámili už v minulom čísle nášho časopisu. Všeobecná zdravotná poisťovňa vo svojom 
časopise Partnerstvo č. 3/2013 uverejnila príbeh Janky pod názvom Na sudičky sa nehnevám...
http://www.vszp.sk/files/partnerstvo/partnerstvo_2013_3.pdf
Autor: Iveta Makovníková
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KYSLÍK je ELIXÍR ŽIVOTA

KYSLÍK je prvok, ktorý zabezpečuje prenos energie v ľudskom tele. 
Vo vzduchu je 21% kyslíka, my vám ponúkame až 95%! 

To je, ako keď presadnete z auta do rakety :)

Takéto a podobné nápisy môžete nájsť na webových stránkach kyslíkových centier, ktoré poskytujú oxyge-
noterapiu verejnosti. Nie je to lacné, hodina terapie stojí približne 15 euro. Raz za čas si môže človek dovoliť 
odľahčiť peňaženku a prilepšiť tak svojmu zdraviu. Ale existujú aj ľudia, ktorých pľúca nedokážu dopraviť 
do organizmu dostatok kyslíka zo vzduchu a potrebujú dlhodobú oxygenoterapiu (15-18 hodín denne).  
Sú to prevažne pacienti s pľúcnymi ochoreniami (cystická fibróza, fibróza pľúc, chronická obštrukčná choroba 
pľúc), ale patrí k nim  aj veľmi závažné zriedkavé ochorenie, pľúcna hypertenzia. 

Hlavným cieľom liečby pľúcnej hypertenzie je predĺženie života pacientov. V súčasnosti máme niekoľko 
špecifických liekov, ktoré síce nedokážu vyliečiť toto ochorenie, ale dokážu zvýšiť toleranciu záťaže a zlepšiť 
kvalitu života pacientov. Liečba zahŕňa aj zmenu životného štýlu a podpornú liečbu. Jednou zo súčastí pod-
pornej liečby je aj dlhodobá oxygenoterapia (DDOT), ktorá sa indikuje pacientom v prípade, že testy preukážu 
zlepšenie saturácie pri jej používaní. 

3. novembra 2013 v závere večerných Správ RTVS sa podelil o svoje skúsenosti s používaním domáceho  
kyslíkového dýchacieho  prístroja pán Ondrej Zekucia, pacient s pľúcnou hypertenziou.  
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=03.11.2013&channel=jednotka

Liečba kyslíkom – oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalácií primeraných 
dávok kyslíka. Kyslík je vyrábaný kyslíkovým koncentrátorom, a inhaluje sa pomocou kanyly (nosných 
okuliarov), alebo nosovo-ústnej masky. Koncentrácia kyslíka pri inhalovaní (90 - 95%) je podstatne vyššia, 
ako jeho prítomnosť vo vzduchu (21%).
Autor: Iveta Makovníková
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Koncert pre zdravotne postihnutých
Slovenská filharmónia v Bratislave v sobotu 14. sep-
tembra 2013 pripravila Koncert venovaný zdravotne 
postihnutým, ktorým sa snažila sprístupniť koncert-
nú činnosť všetkým okruhom záujemcov. Koncert  
sa uskutočnil v popoludňajších hodinách v Malej 
sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute. 
Na koncerte v réžii Slovenského komorného orches-
tra Bohdana Warchala pod vedením majstra Ewal-
da Danela odznel veľmi príjemný koncert, zložený  
z diel  známych autorov Wolfganga Amadea Mo-
zarta, Johanna Straussa a Jaroslava Ježka. Pozvanie 
na koncert dostalo aj naše združenie od pani Lucie 
Luknárovej. Mnohým členom bolo ľúto, že sa kon-
certu nemohli zúčastniť, nakoľko v tom čase mali 
iné aktivity. Veríme, že si to budú môcť v krátkom 
čase vynahradiť. Na umelecký zážitok sme sa opýtali 
Tomáša, jedného z návštevníkov koncertu. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: Tomáš Falb

Tomáš: „Hrali krásnu klasiku, za ktorú sa nemusíme  hanbiť ani v zahraničí. Svedčila o tom  sála naplnená 
nemecky hovoriacimi poslucháčmi. Týmto sa chcem  poďakovať za úžasný zážitok z benefičného koncertu  
v Slovenskej filharmónii, ktorý ma pohladil na duši formou krásnej hudby.“



11

Ďalšie aktivity

Film “Keď pľúca nepomáhajú”
Štefan Plevo, veľmi šikovný kameraman RTVS, ktorý s našim združením už druhý rok sympatizuje a pomáha 
nám, začiatkom roka pre nás natočil niekoľkominútový videofilm o problémoch pacienta s pľúcnou hy-
pertenziou. Člen nášho združenia, Daniel Káčer, bol ochotný podeliť sa so svojimi problémami, s ktorými  
sa stretával počas ochorenia v bežnom živote.  Prvú časť filmu mali možnosť vidieť členovia združenia, ktorí 
sa zúčastnili 20. apríla osláv Svetového dňa PH vo Veľkom Krtíši. Veľmi pekné spracovanie bude mať čoskoro 
svoje pokračovanie. Do konca roka 2013 bude hotový aj príbeh Daniela po transplantácii pľúc, ktorú absolvo-
val v júni tohto roku v AKH vo Viedni. 
Premiéru filmu plánujeme uviesť v marci 2014 na Vernisáži výstavy „Krása okamihu“ v Bratislave. Týmto 
filmom chceme poukázať na kvalitatívne rozdiely v živote pacienta pred a po transplantácii a podporiť tak 
myšlienku darcovstva orgánov. Ďakujeme Štefanovi a redaktorke RTVS Vlaste Škarbovej za prekrásne spra-
covanie filmu.  Zároveň ďakujeme aj Danielovi za jeho  odvahu podeliť sa so svojimi pocitmi s verejnosťou  
a želáme mu, aby mu nové pľúca dlho slúžili.
Autor: Iveta Makovníková
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Rehabilitačný pobyt, Vyšné Ružbachy

Takmer dva roky sme sa snažili získať finančné prostriedky na rehabilitačný pobyt pre pacientov s pľúcnou 
hypertenziou. V minulom roku nám podal pomocnú ruku riaditeľ kúpeľov Vyšné Ružbachy MUDr. Viliam 
Rus, ktorý nám ponúkol výhodné podmienky v ich zariadení.

V kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa šťastne spájajú dva prírodné liečivé faktory, vhodné na liečebné využitie: 
teplé pramene hydrouhličitanovo-síranových minerálnych vôd a priaznivé klimatické podmienky, čo nás  
pri výbere miesta rehabilitačného pobytu potešilo. Za podpory kúpeľného zariadenia vo Vyšných Ružbachoch, 
Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a Centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu NÚSCH v Bratislave sme  
začiatkom septembra boli schopní pripraviť päťdňový rehabilitačný pobyt. Zúčastnilo sa ho 30 členov ZPPH  
a prevažnú väčšinu z nich tvorili pacienti s pľúcnou hypertenziou.

Stretnutie bolo zamerané na individuálne potreby pacientov. Lekári po prijímacej prehliadke pripravili 
každému liečebný balneorehabilitačný program, ktorý bol obohatený o psychoterapeutické procedúry - hip-
poterapiu a muzikoterapiu. „Veľmi pozitívne hodnotím všetky procedúry, ktoré nám naordinovali v kúpeľoch,“ 
vyjadril svoju spokojnosť s programom Tomáš.

Jedným z hlavných cieľov stretnutia bolo naučiť pacientov sériu jednoduchých cvičení na zlepšenie zdravot-
ného stavu. Boli zamerané hlavne na správne držanie tela, dychové cvičenia a strečing. „Cvičenia boli skvelé 
a veľmi pomáhajú manželke aj teraz doma,“ potvrdil ich prospešnosť Juraj.

Zo všetkých cvičení sa pacientom najviac páčil nordic walking. Potešujúce bolo, že niektorí pacienti si robili 
vychádzky aj individuálne a u mnohých prekvapila ich kondícia. Každý účastník v závere stretnutia obdržal 
rehabilitačný program vo forme brožúr a DVD nosiča. 
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Počas štyroch dní sa účastníkom naplno venovali kva-
lifikované fyzioterapeutky z NÚSCH Pavla Mizerová  
a Marie Jesenáková. Snažili sa pacientov naučiť 
rozpoznať individuálnu hranicu bezpečného cvičenia, 
veľmi potrebnú na pokračovanie v domácom pro-
stredí. Niektorí odvážlivci využívali aj vonkajší kúpeľ  
v prírodnom travertínovom kráteri s termálnou vo-
dou. Nezanedbateľným prírodným liečivým fakto-
rom bola aj terapeuticky účinná podhorská klíma 
s nadmorskou výškou 617 m a horský charakter 
okolia. Tieto faktory okrem toho, že majú povzbu-
dzujúci účinok, prispievajú aj k otužovaniu orga-
nizmu, zvýšeniu jeho odolnosti, navyše pôsobia  
na rovnováhu vegetatívneho nervstva.  

V programe nechýbali ani zábavné interaktívne 
psychologické hry zamerané na neverbálnu ko-

munikáciu. Viedla ich klinická psychologička  
PhDr. Pavla Nôtová. Na otázku, čo zažila, a čo si  
zo stretnutia odniesla, nám povedala: „Zažila som 
tu ukážku “socializácie” nových členov a to, ako 
sa pacienti vedia zabávať a hrať sa (psychohry).  
Z  ľudského hľadiska sledujem ako vedia pacienti 
s ťažkým ochorením bojovať a zvládať svoj život.  
Z profesionálneho hľadiska ma zaujíma práca s emó-
ciami, s motiváciou pacientov, so zvládaním stresu  
a s tým ako vie choroba “poznačiť” psychiku. Neustále 
sa učím, ako im môžem pomôcť uľahčiť prežívanie 
ochorenia.“ 

Anna s Jurajom, ktorí sa po prvýkrát zúčastnili pa-
cientskeho stretnutia, pozitívne hodnotili aj ďalší bod 
programu - individuálne konzultácie a odborné po-
radenstvo s kardiológom Milanom Luknárom z Centra  
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pre PAH pri Oddelení zlyhávania a transplantácie  
srdca Národného ústavu srdcových a cievnych 
chorôb v Bratislave, ktorý sa pacientskemu združeniu 
aktívne venuje už od jeho založenia.

„Osobne ma prekvapila perfektná atmosféra ľudí 
v združení. Sú to neskutočne milí a bojovní ľudia, 
ktorí veľmi radi pomôžu a podporia,“ popísal náladu 
počas pobytu Tomáš. „Prekvapila nás príjemná  
atmosféra a aj napriek vážnemu poškodeniu zdravia, 
usmievaví ľudia,“ dodali Anna a Juraj. Celé stretnu-
tie sprevádzali výmeny skúseností medzi pacientmi,  
diskusie v menších, či väčších skupinách a konzultácie 
s odbornými lekármi. Význam takýchto stretnutí  

je podľa Tomáša jasný: „Pozitívny prístup nemôže 
byť nikdy na škodu a môže vám len zlepšiť zdravotný 
stav.“ 

Veríme, že v budúcom roku získame finančné pro-
striedky na pokračovanie tohto projektu a medzi 
cvičiacimi privítame aj nových členov ZPPH.

O stretnutí pacientov vo Vyšných Ružbachoch sme  
informovali verejnosť aj na webovej stránke NÚSCH 
www.nusch.sk a príspevkom v spravodajstve Sloven-
skej aliancie zriedkavých chorôb Minorit. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Na rehabilitačnom pobyte sme nafotili veľa pekných fotografií a zostavili sme z nich 48-stranovú fotoknihu, ktorú si v prípade 
záujmu môžete zakúpiť u predsedníčky združenia. 
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Výzva k obvodným lekárom, Starý Smokovec

Vďaka nášmu novému členovi Tomášovi Falbovi, ktorý nám sprostredkoval komunikáciu so svojim praktic-
kým lekárom a zároveň s významným členom SSVPL MUDr. Petrom Liptákom, sme sa tohto roku po prvýkrát 
zúčastnili XXXIV. Konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov s vlastným stánkom. 
MUDr. Peter Lipták bol veľmi ochotný nám pomôcť v šírení povedomia o PH medzi praktickými lekármi  
a maximálne nám vyšiel v ústrety.

Počas troch dní sme v prezentačnom stánku rozdali niekoľko stoviek informačného materiálu návštevníkom 
konferencie. Záujem bol hlavne o odborné brožúrky k diagnostike pľúcnej hypertenzie. Na záver konferen-
cie v bloku Dni zdravého srdca proti cukrovke 2013 predsedníčka združenia Iveta Makovníková vystúpila  
s výzvou pre všeobecných lekárov k zvýšeniu pozornosti v diagnostike pacientov. Vo svojom príhovore uviedla,  
že v súčasnosti je na Slovensku diagnostikovaných približne 160-180 pacientov s PH, ale predpokladá sa,  
že ich je o niekoľko desiatok viac (40-50). Sú to pacienti, ktorí ešte stále nie sú diagnostikovaní, resp. ne-
správne diagnostikovaní. Zároveň vyzvala lekárov, aby pomohli nájsť týchto pacientov. Nakoľko sú to ich 
pacienti, môžu významnou mierou pomôcť pri ich včasnej diagnostike. MUDr. Peter Lipták vyjadril želanie  
v budúcom roku venovať sa na konferencii aj problematike pľúcnej hypertenzie.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Iveta Makovníková a MUDr. Peter Lipták.
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významné udalosti
Z činnosti partnerských asociácií v Európe v druhom polroku 2013

Výsledky Európskeho pacientskeho prieskumu 
týkajúceho sa informácií o klinickom testovaní
V júli 2013 Federácia EFPIA a PhRMA poverili organizáciu World Health Advocacy, svetovú zdravotnícku 
asociáciu na obhajobu práv a postavenia pacientov, vykonať prieskum názorov zúčastnených pacientskych 
subjektov na zvýšenú transparentnosť údajov použitých počas klinického skúšania. 

Prieskum sa stal súčasťou pokračujúceho úsilia zabezpečiť komplexnú informovanosť o názoroch zúčastnených 
strán v rámci celosvetového farmaceutického výskumu v otázkach, ktoré sa priamo dotýkajú pacientov.
Na základe vyhľadávania verejne dostupných informácií na internete bola vytvorená databáza pacientskych 
organizácií. Na anonymizovaný prieskum odpovedalo približne 200 pacientskych organizácií, vrátane našej.

Spoločné zásady zhrnuli v dokumente „Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing“ („Zásady  
pre zodpovedné zdieľanie dát pre klinické štúdie.“) – viac na http://phrma.org/sites/default/files/pdf/PhR-
MAPrinciplesForResponsibleClinicalTrialDataSharing.pdf

Viac informácii nájdete na stránkach http://www.pharmatimes.com/article/13-07-24/EFPIA_PhRMA_is-
sue_joint_principles_on_clinical-data_transparency.aspx; http://www.phrma.org/phrmapedia/responsible-
clinical-trial-data-sharing; http://phrma.org/press-release/EFPIA-and-phrma-release-joint-principles-for-re-
sponsible-clinical-trial-data-sharing-to-benefit-patients

Zdroj: http://www.whadvocacy.com/patient-survey-sk
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Valné zhromaždenie PHA Europe, Barcelona
Už niekoľko rokov po sebe sa v prvých septem-
brových dňoch koná výročné Valné zhromaždenie 
PHA Europe v Barcelone. 

Tohto roku sa stretnutia zúčastnilo 54 lídrov pacient-
skych združení z 27 krajín, pričom naše združenie 
zastupovala Iveta Makovníková a Peter Makovník. 
Počas piatich dní sa preberalo množstvo tém z obla-
sti vývoja a výskumu nových liečebných terapií, kli-
nických štúdií, ale aj ďalšieho smerovania činnosti 
organizácie ako celku.

Stretnutie bolo zahájené valným zhromaždením  
a voľbami do rady PHAE na najbližšie volebné ob-
dobie trvajúce dva roky. Prezident združenia Gery 
Fischer ako aj viceprezidentka Pisana Ferrari zotrvali 
naďalej vo svojej funkcii. Nasledovalo vyhodnotenie 
činnosti PHAE za rok 2012 a prijímanie nových 
členov. Na záver prvého dňa sa uskutočnila slávnost-
ná večera pri príležitosti 10. výročia založenia, spo-
jená s vyhodnotením a odovzdávaním cien za aktivity 
k Svetovému dňu PH.

Profesor Gérald Simonneau ako prvý prezen-
tujúci uviedol prítomných do prebiehajúcich 
ako aj skončených klinických štúdií zameraných  
na kombinované liečby viacerými liekmi. Zame-
ral sa aj na vplyv iných liekov a rizikových faktorov  
na pravdepodobnosť vzniku PH u pacientov. Na konci 
prezentácie predstavil nové lieky, ktoré sú v štádiu 
klinických štúdií.

Druhý deň stretnutia bol venovaný vlastným prezen-
táciám všetkých farmaceutických firiem, ktoré  
sa zapájajú do výskumu liekov na PH. Vystúpili  
tu reprezentanti firiem Actelion, Bayer, Glaxo-
SmithKline, Pfizer a United Terapeutics. Spoločnosti 
prezentovali súčasné aj nové metódy liečby PH.

Predstavitelia PHA Europe, Pisana Ferari a Gery 
Fischer, zhodnotili dosiahnuté výsledky projektov 
„Call to Action“ a pacientskeho a opatrovateľského 
prieskumu a navrhli ďalšiu stratégiu ich realizácie. 
Zúčastnení viedli diskusiu o opodstatnenosti nového 
projektu „Time to talk“, ktorý predstavili Gemma 

(Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Pulmonary-Hypertension-Association-Europe/14106038591536Z)Predseda PHA Europe Gery Fischer
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Rickwood a Jessica Pacey z agentúry Packer Forbes. Projekt bol však sčasti vyhodnotený ako nekompatibilný 
so súčasnými potrebami PH komunity.

Predposledný deň stretnutia bol venovaný zhodnoteniu činnosti združení ku Svetovému dňu PH. Každá 
krajina prezentovala svoje realizované nápady, ktorých bolo neúrekom. Následne bola pozornosť venovaná 
plánom na budúci rok. Avšak ako najproduktívnejší projekt považujeme projekt Ironman, ktorého sa PHAE 
zúčastnila už tohto roku. Thomas Smogawetz, obchodný riaditeľ Ironmanu v Európe, predstavil projekt Iron-
man a vyjadril ochotu pokračovať v spolupráci aj v budúcom roku v ešte väčšom zastúpení PHA Europe.  

Po zhodnotení aktivít a projektov realizovaných v roku 2013 a náčrte stratégií do budúcnosti sa Gery Fischer 
poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o ďalší veľký krok v rámci boja proti PH.
Autor: Peter Makovník
Foto: archív ZPPH

Atmosféra počas prezentácií Juan Fuertes (Španielska asociácia) prezentuje úspechy Svetového dňa pľúcnej hyperten-
zie 2013

Zľava: Gery Fischer a Alma Rubio (Actelion, Švajčiarsko) Prezentácia Petra Makovníka (asistent ZPPH)

Oslava 10. výročia PHA Europe Zľava: Veronika Jelínková, Dominika Teplá (členky SPPH z Čiech) a Iveta Makovníková
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Ironman je značka triatlonového preteku, ktorý je špecifický vzdialenosťami disciplín plávania, bicyklovania  
a behu. Organizuje ho Svetová triatlonová spoločnosť a koná sa vo vybraných krajinách po celom svete. 
V tomto roku sa spoločnosť Ironman angažovala v pomoci zviditeľniť pľúcnu hypertenziu pri príležitosti 
Svetového dňa pľúcnej hypertenzie. PHA Europe  postavila ponad trať bránu, na ktorej visel zvon a každý kto 
cez ňu prebiehal výskokom a úderom do zvona prejavil svoju spolupatričnosť s pacientmi s pľúcnou hyper-
tenziou. Išlo o spoluprácu, ktorá vzbudila množstvo pozornosti.
Autor: Peter Makovník

Ironman

https://www.facebook.com/pages/Pulmonary-Hypertension-Association-Europe/141060385915366
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Ankine poradenstvo 
Zimný špeciál od Anky 

Zahrievacie (jang) potraviny 
Zima  je pred dverami a preto plníme záväzok z mi-
nulého  čísla magazínu a predstavujeme zahrievacie 
(jang) potraviny. Správne zvolená zimná strava nie-
len zahreje, ale i zmierni chuť po sacharidoch a dodá 
potrebnú telesnú energiu.

Zahrievacie (jang) potraviny:
• teplé polievky
• korenie - zázvor, čili, kari, čierne korenie, škorica, 

badián, bazalka, klinčeky, fenikel, rasca
• ryby - losos, úhor
• mäso - kuracie,  jahňacie, kačacie, husacie
• vnútornosti
• syry - plesňové, kozí a ovčí
• ovocie - broskyne, čerešne, maliny, ďatle
• sušené ovocie
• zelenina - cesnak, cibuľa, pór, pažítka, chren, špargľa, 

chilli papričky (udržujú v organizme nielen teplo, 

ale povzbudzujú chuť do jedla, odstraňujú zápchu  
a zrýchľujú metabolizmus)

• ostatná zelenina - varená, a to v pare, či ľahko oresto-
vaná alebo opečená

• semená - mak, vlašské orechy, slnečnicové semienka
• ryža,  pohanka, sója
• ovsená kaša
• celozrnné potraviny
• vajcia
• maslo a ostatné tuky
• soľ
• kakao, kakaové produkty
• alkohol
• červené a ryžové víno
• káva
• čierny a zázvorový čaj

http://www.nasevyziva.cz/sekce-zahrivaci%20a%20chladici%20potraviny/

clanek-zahrivaci-jang-a-chladici-jin-potraviny-541.html

http://www.nazeleno.cz/bio/alternativni-medicina/tradicni-cinska-medicina-energie-potravin-jako-prevence-nachlazeni.aspx
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Ako nahradiť v praxi bielu múku a cukor
Prečo nie biela múka… pretože z nutričného hľadiska 
nám nič neprináša, iba krátkodobé zasýtenie a rýchly 
nástup hladu alebo nutkavého  pocitu ,,zjesť niečo 
sladké“. Múka, aby ju naše telo mohlo využiť, by 
mala byť vyrobená z celého zrna. Mala by obsahovať 
povrchovú vrstvu, otruby, ktoré sú obalom zrnka.
Biela múka  má vplyv na prekyslenie organizmu  
a následne spôsobuje demineralizáciu kostrového 
aparátu, zubov a tiež zvyšuje hladinu glukózy v tele 
po konzumácii väčšieho množstva výrobkov z bielej 
múky… ak konzumujeme veľa jedál s vysokým glykemickým indexom a jednoduchými sacharidmi (múka 
a biely cukor)stávame sa odolní voči účinkom inzulínu v tele, hrozí nám priberanie na váhe a diabetes…  
po uvoľnení inzulínu do krvného obehu platí, čím viac inzulínu, tým viac tuku sa v tele ukladá v rôznych 
formách a čím vyšší glykemický index potravín, tým  rýchlejší pocit hladu po skonzumovaní…

Sacharóza – biely cukor, ktorý je vyrábaný rafináciou z cukrovej repy, je nevyužiteľná ,,prázdna“ energia. Glukóza  
sa po vstrebaní cez tenké črevo do krvi, ukladá ako zásobný glykogén, premieňa sa na tuk a zložitým procesom  sa mení  
v bunkách na energiu.

Čo kúpiť miesto bielej múky?
Špaldovú polohrubú múku –  na bežné pečenie múčnikov a do chlebovej zmesi.
Špaldová celozrnná múka hladká, špaldová múka hladká  a hrubá – na pečenie palaciniek a lievancov,  
do zmesí a domácich cestovín a na zeleninové koláče tiež klasické múčniky s ovocím.
Pšeničná múka celozrnná  hladká a hrubá - na pečenie chleba, pečiva.
Ovsená múka celozrnná –  výborná do zmesí na pečenie chleba.
Pohánková krupica – na zahusťovanie polievok miesto klasickej zásmažky a do zeleninových nákypov  
na zahustenie.
Amarantová múka – ideálna do múčnej zmesi na zeleninové koláče pre vysoké nutričné hodnoty vhodná tiež 
pre celiatikov.
Mandľová múka – vhodná do zmesí na pečenie bábovky a bublaniny.
Kukuričná múka polenta – kaše, nákypy a zahusťovanie polievok.
Celozrnná jačmenná múka – vhodná na placky, čapátí a nízke chleby, má nižší obsah lepku.
Najčastejšie používanú hladkú bielu múku môžete nahradiť celkovo špaldovou hladkou múkou, ale najlepšie 
je využiť v zmesiach formu celozrnnej múky, kde je využité celé zrno.

Ako na to s cukrom?
V prvom rade  treba vyhodiť zo špajze biely práškový, kockový a kryštálový cukor.
Pravý trstinový cukor – výhoda je obsah minerálov železa a vápnika, ale má stále vysoký glykemický index.
Kokosový cukor –   je prírodné, neupravované sladidlo s nízkym glykemickým indexom 35. 
Jačmenný slad a trstinová melasa – tekuté ideálne sladidlá však so špecifickými chuťovými vlastnosťami.   
Ak je tam pridaný fruktózový sirup alebo iná forma  fruktózy, nekupujte to. 
Melasa je vedľajší produkt spracovania trstiny na cukor. Z výživového hľadiska je hodnotný pre množstvo 
minerálov a enzýmov, avšak nie je veľmi obľúbený pre jeho chuť.
Med - tradičná potravina, ktorá by nemala chýbať v žiadnej domácnosti . Má liečivé účinky (antibakteriálny 
inhibín) a lahodnú chuť. Mal by sa využívať ako sladidlo bez tepelnej úpravy, keďže nad 50 stupňov celzia  
sa ničia hodnotné enzýmy.
Agávový sirup a javorový sirup – sladidlá z nižším glykemickým indexom a s obsahom minerálov sa využívajú 
podobne ako slad.
Pre viac informácii môžete navštíviť: http://horecka.wordpress.com/2013/07/11/ako-nahradit-v-praxi-bielu-muku-a-biely-cukor/
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Výlet v Rakúsku - rok pred diagnostikovaním PAH Naša svadba - rok pred transplantáciou pľúc

Volám sa Jana Guráňová, mám 28 rokov a pokúsim 
sa vám vyrozprávať môj príbeh. Bola som v piatom 
ročníku na vysokej škole a mala som pred sebou 
posledný semester. S mojim snúbencom som si 
naplánovala termín svadby, začali sme rozmýšľať  
o bábätku... bola som šťastná, plnilo sa mi to,  
po čom som túžila. Avšak všetko spadlo ako domček 
z karát a stačil na to jeden okamih, štyri slová:  
idiopatická pľúcna artériová hypertenzia.
„Nevládzem, rýchlo sa unavím a zadýcham sa,“ po-
vedala som vtedy doktorke. Možno stálo pri mne 
šťastie a natrafila som na tých správnych ľudí, ale od 
mojej prvej návštevy u obvodnej lekárky, až do dňa, 
kedy mi prvýkrát povedali diagnózu, prešli len štyri 
mesiace. Pôvodne avizované tri dni hospitalizácie na 
NÚSCH-u v Bratislave sa zmenili na dva týždne, takže 
nikomu nemusím hovoriť, aký šok som prežívala. 
Úprimne, hneď prvým pre mňa bol ten, že som sa  
ocitla na Oddelení zlyhávania a transplantácie 
srdca, a teda moja otázka bola: „Som tu správne? 
Nepomýlili sa?“ A stále som v kútiku duše dúfala, 
že príde niekto a povie mi, že nie som na dobrom 
oddelení. Nestalo sa tak a každým dňom prichádzali 
horšie a horšie správy ako nevyliečiteľná choro-
ba, vyššie štádium, neodporúčané tehotenstvo... 
Všetko pichalo ako veľké hrubé ihly do môjho tela  
a duše. Našťastie som mala okolo seba najbližšiu 
rodinu, ktorá so mnou cítila a žila s mojou chorobou 

a dodávala mi chuť bojovať a žiť. Rovnako aj perso-
nál na oddelení, predovšetkým doktor Lesný a dok-
tor Luknár, pôsobil povzbudzujúco.

Už keď som mala pocit, že začínam všetko okolo seba 
reálne vnímať, prišla ďalšia zlá správa, nedefino-
vané ochorenie na pľúcach, pravdepodobná pľúcna 
fibróza. Takže po hospitalizácii na NÚSCH som sa  
ocitla na ďalšie dva týždne na Klinike pneumológie  
a ftizeológie Ružinovskej nemocnice v Bratislave. 
Nakoniec sa liečba ukázala ako neefektívna, takže  
po štyroch mesiacoch mi prvýkrát spomenuli trans-
plantáciu pľúc. Sama som vedela, keď to dôjde až 
sem, je to naozaj veľmi vážne. Prvýkrát som sa bola  
v AKH vo Viedni ukázať v októbri 2010, asi dva týždne 
pred našou svadbou. Našťastie tam zhodnotili, že 
ešte nie som na tom až tak zle, aby ma dali na čakaciu 
listinu.

Po tomto šialenom polroku, ten ďalší prebiehal 
celkom v normálnom tempe, naďalej som bola 
obmedzovaná domácim kyslíkovým prístrojom, 
ale môj stav sa celkovo zlepšil, cítila som sa dobre. 
Moju myseľ zamestnávala moja diplomová práca  
a zariaďovanie nášho nového bývania. Zlom prišiel 
až po mojich promóciách a s pocitom, čo idem teraz 
robiť, klesala moja psychická nálada. Prvé priťaženie 
sa ohlásilo počas prvých letných týždňov. Okamžite 

pre č lenov
Život s pľúcnou hypertenziou. Táto rubrika patrí všetkým pacientom a ich 
rodinným príslušníkom, ktorí každý deň bojujú s pľúcnou hypertenziou. 



Stretnutie ZPPH - pár dní pred transplantáciou

Skalnaté pleso - tento rok :)
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som bola po dlhom čase hospitalizovaná a bola mi 
nasadená nová liečba. Začala som fungovať za po-
moci pumpy, ktorá mi pravidelne dávkovala liek  
pod kožu. Začala som sa cítiť lepšie, avšak koncom 
leta som dostala salmonelózu, ktorá môj stav rapídne 
zhoršila. Môj manžel ma musel nosiť po schodoch, 
pomáhať mi s obúvaním, so základnou hygienou... 
Zadýchala som sa už pri prezliekaní, zohnúť sa pre 
mňa bolo neuveriteľné a pri pohľade na schody som 
pociťovala paniku. Doktori neváhali a v tom čase som 
opäť bola v procese na transplantáciu pľúc a na kon-
ci septembra 2011 som sa dostala na čakaciu listinu  
v AKH vo Viedni.

Nasledoval asi najdlhší mesiac v mojom živote.  
Je ťažké vysvetliť pocity, aké vtedy človek zažíva... veď 
niekto musí zomrieť, aby som ja mohla žiť! Najviac 
som sa bála toho, že sa po operácii nezobudím a to 
ma trápilo každý deň. Veď predsa, ešte som nechcela 
zomrieť, ešte som toho chcela veľa zažiť! Každý deň 
som čakala, že mi doktorka Šenková z pneumologic- 
kého oddelenia zavolá, aj keď to nebolo možné 
dostať pľúca za taký krátky čas, a predsa o necelý 
mesiac som sa viezla sanitkou smerom do Viedne. 
A o ďalší mesiac som bola naspäť doma pri mojich 
najbližších.

Som naozaj šťastná, že som dostala druhú šancu, 
že ešte mám možnosť niečo urobiť a zanechať  
na tomto svete. Vďaka patrí môjmu manželovi, ktorý 
so mnou zvládal každý deň môjho trápenia, mo-
jim rodičom a bratom a rovnakom aj kamarátom. 
Je až neuveriteľné ako veľmi mi pomohlo, keď ma  
po transplantácii prebudili a pri posteli boli moji 
rodičia a brat a ja som ich spoznala. 
Prvý týždeň vo Viedni mi ubehol rýchlo, pretože 
sa obetavo striedal môj manžel s mojimi rodičmi 
každý druhý deň. Koľko energie ich to muselo stáť a 
cestovať aj 400 km, aby mne dodali ďalšiu energiu a 
pocit, že treba bojovať?

Minulý mesiac som oslavovala druhé narodeniny 
a môj život po transplantácii pľúc je oveľa krajší, 
väčšinu vecí vládzem urobiť. Je to skvelé, avšak stále 
je potrebné dávať si pozor, neochorieť, či nezraniť 
sa. Vyhrala som jeden boj, ale ďalší stále trvá, takže 
verím tomu, že budem úspešná. 
Nakoniec sa mi postupne plnili moje sny, skončila som 
školu, vydala som sa a v súčasnosti som s manželom  
na čakacej listine pre adoptovanie si bábätka.

S odstupom času beriem všetko, čo sa mi stalo, že to tak 
malo a má byť. Jednoducho som niečo vo svojom živote 
zmenila, zmenila som sa aj ja, ale čo je dôležité získala 
som novú rodinu. Jedna časť je na Národnom ústave srd-
cových a cievnych chorôb, ďalšia na Klinike pneumológie 
a ftizeológie SZU a UNB v Bratislave-Ružinove a ne- 
smiem vynechať pacientsku rodinu zo Združenia pacien-
tov s pľúcnou hypertenziou, ktorá aj napriek svojmu 
ochoreniu neustále rozdáva pozitívnu energiu na všetky 
strany. Ďakujem všetkým, že mám tú česť poznať vás. 



Zdroj: www.phaeurope.org
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informatívne
ZPPH je od svojho založenia  aktívnym členom PHA Europe, preto si ho  
v krátkosti predstavíme.

PHA Europe je zastrešujúca európska organizácia pacientskych združení pre pľúcnu hypertenziu. Bola založená 
v roku 2003 a je registrovaná vo Viedni ako medzinárodná nezisková organizácia. PHA Europe zastrešuje  
25 národných členských združení  z 22 európskych krajín. Každým rokom rozširuje svoje rady o nových členov. 

Ciele PHA Europe 
PHA Europe sa zameriava  na zvýšenie povedomia o pľúcnej hypertenzii po celej Európe, podporuje opti-
málne štandardy starostlivosti pre pacientov, ktorí žijú s týmto ochorením, snaží sa o zabezpečenie dostup-
nosti všetkých schválených opatrení a podporuje výskum nových liekov a liečebných postupov. Pôsobí ako 
sprostredkovateľ medzi lekármi, farmaceutickými spoločnosťami, EHS inštitúciami, národnými a medzinárod-
nými organizáciami a pacientmi. Snaží sa zabezpečovať financie na aktivity, spojené so šírením povedomia  
o PH na národných úrovniach a na úrovni EÚ, na zlepšenie národných politík v oblasti sociálnych a zdravot-
ných noriem pre pacientov s PH. Úzko spolupracuje s organizáciami na  iných kontinentoch, organizuje kon-
ferencie a sympóziá, pravidelne informuje členov o dianí v oblasti PH. 

Hlavní predstavitelia výkonného výboru PHA Europe
PREZIDENT - Gerald Fischer
Má ukončené vysokoškolské štúdium v svetovom obchode. Žije vo Viedni, kde 
pracuje v oblasti cestovného ruchu a od roku 2001 spravuje rodinný podnik  
s výrobou alkoholických nápojov. Je ženatý, má  24-ročného syna Patrika a 16-ročnú 
dcéru Maalen, ktorá je pacientkou s PH. Je zakladajúcim členom a predsedom 
rakúskeho združenia PH.

1. VICEPREZIDENT -  Pisana Ferrari
Je absolventkou politológie. Pracovala pre inštitúcie EÚ a poradenské firmy, neskôr 
v oblasti manažmentu. Žije v Miláne. Má 22-ročnú dcéru. V roku 1988 jej bola 
diagnostikovaná  PH v priebehu tehotenstva. V roku 2002 podstúpila obojstran-
nú transplantáciu pľúc vo Viedni. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou AIPI, 
talianskeho združenia pacientov s PH.

2. VICEPREZIDENT -  Mélanie Gallant-Dewawrin
Študovala právo a právne konanie v Lille. Desať rokov sa venovala výučbe 
práva na univerzite a obchodnej škole. V rokoch 1998-2000 pracovala ako 
podpredsedníčka HTAP, francúzskeho združenia pacientov s PH,  v rokoch  2000-
2007 ako predsedníčka, od roku 2007 je generálnou riaditeľkou. Je vydatá, má 
7-ročnú adoptovanú dcérku Hannah. PH jej diagnostikovali v roku 1976 vo veku 
šesť rokov. V roku 2009 podstúpila obojstrannú transplantáciu  pľúc. Žije v Beaune, 
Bourgogne, Francúzsko.



Eurordis

Poslanie
Eurordis sa snaží vybudovať silné celoeuróp-
ske spoločenstvo pacientskych organizácií a osôb 
žijúcich so zriedkavými ochoreniami. Eurordis  
sa snaží o zlepšenie kvality života ľudí so zriedkavými 
chorobami v Európe prostredníctvom presadzova-
nia na európskej úrovni, podporuje výskum a vývoj 
liekov, snaží sa o vytváranie sietí medzi skupinami 
pacientov a zvyšovanie povedomia o týchto ochore-

niach a zároveň sa snaží  zmenšiť nepriaznivý vplyv 
vzácnych ochorení na životy pacientov a ich rodín. 

Zastúpenie
Eurordis bola založená v roku 1997 a zastupuje  
30 miliónov pacientov z viac ako 500 pacientskych 
organizácií so zriedkavými ochoreniami. Je zastúpená 
vo viac ako 50 krajinách sveta a pokrýva viac než  
4 000 zriedkavých chorôb.

PHA Europe so všetkými svojimi členskými 
organizáciami je už tretí rok členom  
Eurordis, ktorého  sídlo je v Bruseli a Paríži. 

Eurordis je mimovládna organizácia pacientskych  
organizácií a jednotlivcov, pôsobiacich v oblasti zried-
kavých chorôb, ktorého cieľom je zlepšenie kvality 
života všetkých pacientov so zriedkavými chorobami 
v Európe. http://www.eurordis.org/

https://www.facebook.com/eurordis/photos_stream
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Webová stránka RareConnect je spoločným projektom NORD a Eurordis. Spoločnosť NORD združuje  
pacientske združenia so zriedkavými chorobami na americkom kontinente a spoločnosť Eurordis v Európe.  
Na stránke má každé zriedkavé ochorenie svoju sekciu, kde si môžu združenia umiestňovať svoje aktuality, 
pacientske príbehy, videonahrávky, upútavky, fotografie, články.  Stránka je vytvorená v piatich jazykoch. 
Pri otvorení stránky v prehliadači Google Chrome je automatický preklad, preto si ju môžete prečítať aj v slo-
venskom jazyku. V sekcii Pľúcna hypertenzia máme už aj my uverejnený príspevok a postupne tam pribudnú 
aj ďalšie. Doporučujeme navštíviť túto stránku, nájdete tam  novinky na rôzne témy z celého sveta. 
https://www.rareconnect.org/en/community/pulmonary-hypertension

Od svojho vzniku komunita pľúcnej hypertenzie na RareConnect registruje 36 pacientskych združení,  
114 členov spolu, 3 referencie, 24 článkov a 54 tém.

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou je oficiálnym partnerom RareConnect.

Projekt Time Matters slúži na zvýšenie povedomia o PH tým, že demonštruje, prečo  je čas dôležitý pre ľudí  
s PH, ich rodiny a priateľov, upozorňuje na veľmi osobité podmienky a vážny dopad na kvalitu života. 
Umožňuje  zvýšiť povedomie o PH medzi širokou verejnosťou, predovšetkým kladie dôraz na včasnú diag-
nostiku. Stránka umožňuje pridať  ciele pacientov na ďalší deň, ďalší mesiac, budúci rok.  Je prístupná nielen 
pacientom, ale doporučujeme ju aj širokej verejnosti. http://www.phtimematters.org/
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pripravujeme
Čo nás čaká v nasledujúcom období?

Stručný prehľad pripravovaných podujatí v najbližšom období

- 13. december 2013 – pracovná večera, programom ktorej bude  krátke zhodnotenie  aktivít ZPPH za rok 
2013. Spoločná diskusia členov Rady ZPPH, Odborného poradného tímu a partnerov bude  zameraná na zo-
stavenie plánu práce a financovanie aktivít v roku 2014.

- 18. január 2014 – tretie pracovné stretnutie k organizácii fotosúťaže „Krása okamihu“.

- 28. február 2014 – Konferencia k Dňu zriedkavých ochorení, aktívna účasť ZPPH. 

- 6. marec 2014 – Vernisáž fotovýstavy „Krása okamihu“ v SND, Bratislava k podpore transplantačného pro-
gramu na Slovensku, spojená s vyhodnotením fotosúťaže a ocenením súťažiacich.

- Marec 2014 – účasť na IV. Celoslovenskej konferencii pacientskych organizácií v Piešťanoch.

- 25. apríl 2014 – Vernisáž fotovýstavy „Krása okamihu“ v Nitre, spojená s prezentáciou PH. 

- Máj 2014 – aktivity k oslave Svetového dňa PH.

- 23. máj 2014 –  Vernisáž fotovýstavy „Krása okamihu“ v Lučenci, spojená s prezentáciou PH. 
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Výzva pre členov ZPPH 

Žiadosti o 2% z dane – potrebné je osloviť všetky známe fyzické a právnické osoby vo vašom okolí, tj. or-
ganizácie, podniky, svojich známych, priateľov, rodinu. Tohto roku sa činnosť združenia bude odvíjať hlavne 
od množstva finančných príspevkov, získaných práve z 2% z daní. Radi by sme uskutočnili aj v roku 2014 
rehabilitačný pobyt, na ktorý  chceme práve tieto finančné prostriedky využiť. Čím viac získame, tým väčšia 
šanca je, aby sme vedeli tento pobyt zrealizovať. Záleží to na každom z nás. 

Podporte aj Vy činnosť ZPPH
Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2743882058/0200

Odkazy na webovej stránke ZPPH –  rôzne informácie  o PH môžete získať aj na webových stránkach RareCon-
nect, Time Matters. Odkazy na tieto stránky sú umiestnené na našej webovej stránke, ktorú doporučujeme 
aspoň raz mesačne navštevovať a sledovať aktivity, ktorým sa naše združenie venuje. Stránka je prepojená 
aj s facebookovou stránkou ZPPH https://www.facebook.com/pages/Združenie-pacientov-s-pľúcnou-
hypertenziou-oz/236811429798179?fref=ts



info

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

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

Sme príjemcami 2% z daní
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2743882058/0200
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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 a tiež členom Eurordis.

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