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Milí priatelia,
pri vstupe do nového roku Vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, veľa splnených snov, aby 
Vám optimizmus pretrval počas celého roka. 
Rok 2016 bol pre ZPPH  ďalším veľmi produktívnym rokom s mnohými úspešnými iniciatívami 
pre zvyšovanie povedomia o PH. Hlavná aktivita bola už štvrtý rok zameraná na Svetový deň 

Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH.

pľúcnej hypertenzie. Tlačová konferencia nám priniesla 29 článkov uverejnených v printových a elektronic-
kých médiách. Najvýznamnejšou aktivitou bol druhý ročník zdolávania slovenských horských vrcholov, ten-
toraz výstupom na Brestovú v pohorí Roháče. Aktívne ho podporili aj lekári a zdravotníci ako aj účastníci 
z Českej republiky. RTVS v Banskej Bystrici sa pridala k našej kampani a pri tejto príležitosti odvysielala reportáž 
v relácii Teleregina, Televíkend a rozhovor v rádiu Regina. Natočili a uverejnili sme krátky film o detskej PAH. 
Verejnosť sme informovali tiež prostredníctvom 5 kampaní na sociálnych sieťach (facebook, twitter, google+, 
youtube).  Dosah  a angažovanosť na facebooku v júni prekročil hodnotu 2 300, zdieľaných bolo 104 príspev-
kov. Vďaka našim aktivitám počet fanúšikov vzrástol oproti minulému roku až o tretinu. Získali sme 9 nových 
členov a podali 22 poradenstiev. Športoví fanúšikovia upozornili verejnosť na PH v 16 bežeckých súťažiach. 
Podarilo sa nám tiež nadviazať kontakt so skupinou nadšencov pre adrenalínové a outdoorové športy z OZ 
Na hrane. 
Aktívni sme boli tiež v činnostiach zameraných na zlepšenie kvality života, najmä psychosociálnej podpory  
pre pacientov (odborné semináre a konferencie, účasť na Kongrese SKS). Najvýznamnejšou tohtoročnou  
aktivitou bola  európska výzva na podporu darcovstva orgánov a transplantácií, ktorú vyhlásila PHA Eu-
rope.  Získali sme sedem slovenských inštitúcií a organizácií ako aj  poslancov EÚ na podporu tejto kampane, 
ktorá vyvrcholila 18. októbra  zasadnutím v Europarlamente v Bruseli a otvorením ďalších diskusií k téme. 
Na Slovensku sme už tretí rok pokračovali v kampani spoluprácou s ďalšími občianskymi združeniami, ten-
toraz formou diskusných fór pre poslucháčov vysokých škôl. Nezabudli sme ani na pacientov, pre ktorých sme  
za podpory Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravili edukačný pobyt v Kúpeľoch 
Sliač. To je len krátky prehľad našich aktivít, viac sa dozviete z časopisu. 
Na záver chcem srdečne poďakovať všetkým členom, ktorí sa podieľali na činnosti združenia počas roka. 
Srdečne tiež ďakujem partnerom z priemyslu za ich cennú podporu a teším sa na ďalšiu plodnú spoluprácu. 

Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.
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akt iv ity
Činnosť ZPPH za rok 2016 nadviazala v aktivitách na predchádzajúci 
rok. 

Deň zriedkavých chorôb
29. február 2016
Do kampane ku Dňu zriedkavých chorôb, ktorý sme 
si pripomenuli posledný februárový deň, sme sa 
tohto roku zapojili prostredníctvom sociálnych sietí 
Facebook, Twitter, Google+. Podporili sme kampaň 
Zriedkavé ležanie, uverejnili sme odborné články, 
pacientske príbehy a videospoty o PH. 

Kampaň k Svetovému dňu PH
5. máj 2016
Svetový deň pľúcnej hypertenzie sme si tohto roku 
pripomenuli viacerými podujatiami v rámci pro-
jektu “Výstup na Brestovú”. Projekt bol rozdelený 
do dvoch etáp. Prvá etapa spočívala v medializácii 
a informovanosti verejnosti o ochorení prostred-
níctvom tlačovej konferencie, informačnej kam-
pane v Slovenskej filharmónii a vystúpení  pacien-
tov v reportáži RTVS Teleregina a rádiu Regina.  
Zároveň bola pozvánkou na výstup na Brestovú, 
ktorý bol súčasťou druhej etapy projektu. 3. júna 
sa zišla takmer stovka účastníkov v Hoteli Primula  
na Zverovke. Tu sa vo večerných hodinách uskutočnil 
informačný seminár o význame podujatia, ktorý bol 
prípravou na výstup na Brestovú (Roháče). Samot-
ný výstup sa uskutočnil 4. júna v ranných hodinách,  
za sprievodu dvoch dobrovoľníkov Horskej záchran-
nej služby v počte 96. Večer sme pre účastníkov  
pripravili neformálne vyhodnotenie a zábavu s goral-
ským folklórnym súborom Brezovica. 

Edukačno-relaxačný pobyt
4.-9. september 2016
Aj tohto roku sa nám podarilo zorganizovať 
edukačno-relaxačný pobyt pre pacientov s pľúcnou 
hypertenziou. Pobyt sa uskutočnil v dňoch  
4.-9. septembra 2016 v kúpeľoch Sliač, hotel  
Palace. Zúčastnilo sa ho 30 členov ZPPH, z toho  
17 pacientov s PH. Vzdelávací program bol zame-
raný na informovanosť o liečbe a psychickej podpore.  
Lektormi boli MUDr. Milan Luknár, kardiológ OZaT, 
NUSCH a klinická psychologička PhDr. Pavla Nôtová. 
Radosť a pocit sebadôvery sme u účastníkov zvýšili 
počas tvorivých dielní s maliarkou Jankou Schwarz-
bacherovou. Jeden deň bol venovaný informova-
nosti o činnosti združenia a diskusii k plánovaným 
aktivitám. Popoludňajšie hodiny boli venované joge, 
rehabilitačným cvičeniam a relaxačným cvičeniam, 
vychádzkam do prírody. Počas pobytu mali pa-
cienti možnosť využiť kúpeľné procedúry. Pobyt sa 
uskutočnil za podpory MZVaEZ SR.

Výročná konferencia PHA Europe 
15.-18. september 2016
Tohtoročnej  Výročnej konferencie PHA Europe 
v Barcelone sa už tradične za ZPPH zúčastnila 
predsedníčka Iveta Makovníková a asistent Peter 
Makovník. Zúčastnilo sa jej 67 účastníkov z 33 európ-
skych krajín. Cieľom konferencie bolo usmerňovanie 
lídrov národných organizácií, zdieľanie informácií 
a skúseností, vzájomné učenie, vytváranie sietí, 

XXI. Kongres SKS v Bratislave Koncert bez bariér v Slovenskej filharmónii
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vzdelávanie a rozvoj zručností. Program bol bohatý, 
rozložený do 4 dní. Stretnutie malo rozsiahlu agen-
du s prednáškami významných lekárov a vedcov  
v oblasti PH, ktoré boli zamerané na vplyv  ERN-Lung,  
detskú PH, novú liečbu a výskum v oblasti PH  
a špeciálne CTEPH. Jeden deň bol venovaný našim 
priemyselným partnerom, ktorí  hovorili  o nových 
možnostiach liečby a vzdelávacích projektoch.    
Súčasťou konferencie bolo valné zhromaždenie, ktoré 
vyvrcholilo slávnostným vyhodnotením kampane 
Get breathless for PH, kde boli ocenené združenia  
s najlepšou kampaňou roka 2016 .

Slovenské športové hry transplantovaných  
a dialyzovaných
30. september – 2. október 2016
V dňoch 30. septembra až 2. októbra sa uskutočnili 
1. Slovenské športové hry transplantovaných a dia-
lyzovaných v rekreačnom stredisku Zelená voda.  
Na podujatí sa zúčastnili pacienti a ich rodin-
ní príslušníci zo štyroch občianskych združení: 
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, 
Dar života, Transplantovaná pečeň a Združenie pa-
cientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. Súťažilo sa  
v 7 športových disciplínach. Naše združenie repre-
zentovala Janka Guráňová s manželom, ktorí si  
z akcie odniesli 5 diplomov. 

XXI. Kongres SKS
7. október 2016
Aj tohto roku sme sa zúčastnili s informačným 
stánkom na Kongrese Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti. Prezentovali sme ochorenie nielen pro-
stredníctvom letákov, brožúr, filmového materiá-
lu, ale aj rozhovormi s lekármi. Záujem bol zvlášť  
o rozhovory s pacientmi. Na kongrese nás zastupova-

la Katka Gregušová,  Július Greguš a Tomáš Falb.

Koncert bez bariér
23. október 2016
Je to už takmer tradíciou nášho združenia navšte-
vovať koncerty Slovenskej filharmónie. Niekoľkokrát 
sme pri tejto príležitosti informovali návštevníkov  
o PH formou stánku s tlačovými materiálmi.  
23. októbra sme sa zúčastnili Koncertu bez bariér, 
ktorý každoročne pripravuje Slovenská filharmónia 
pre hendikepovaných. Členovia Slovenského ko-
morného orchestra pripravili mimoriadne príjemný  
a hodnotný umelecký program. Koncertu sa zú-
častnilo 6 členov ZPPH. 

Valné zhromaždenie
12.-13. november 2016
V polovici novembra sa v Terchovej uskutočnilo  val-
né zhromaždenie s účasťou 28 členov. Programom 
bolo vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok 2016, plán 
práce na rok 2017, informácie z výročnej konferen-
cie PHA Europe a príprav kampane k Svetovému dňu 
PH. O činnosti pacientskeho združenia v Českej re-
publike informovala Lucia Zamkovská, členka SPPH. 
Po ukončení valného zhromaždenia sme navštívili 
Múzeum J. Jánošíka a drevený betlehem v miest-
nom kostole. Vo večerných hodinách sme si vymenili 
skúsenosti s členkami SPPH z Prahy, ktoré nás v rámci 
spolupráce pozvali na Valné zasadnutie SPPH v Sole-
niciach.  

Spolupráca s českým združením
19.-20. november 2016
Janka Guráňová sa 19.-20. novembra zúčastnila ako 
hosť Valného zasadnutia SPPH (ČR) v Soleniciach,  
kde prezentovala našu činnosť za rok 2016 a infor-

Valné zasadnutie českého združenia v Soleniciach Vyhodnotenie činnosti ZPPH za rok  2016
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movala účastníkov o výstupe na Brestovú prostred-
níctvom filmu. Vzájomné stretnutie zástupcov oboch 
združení  sľubuje bližšiu spoluprácu aj v nasledovnom 
období.

Krajská konferencia zdravotných sestier
24. november 2016
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.  
Naše združenie pripravilo 2-hodinový blok s prezen-

Film o detskej PAH

táciami Ivety Makovníkovej a PhDr. Pavly Nôtovej  
o živote s PAH, psychologickej podpore a výsledkoch 
medzinárodného pacientskeho a opatrovateľského 
prieskumu. Prezentácie boli doplnené  videospotmi 
a filmom “Danielov život s PAH”. 

Pracovná večera s vyhodnotením činnosti 
ZPPH za rok 2016
2. december 2016
Bilancovanie výsledkov práce za rok 2016 sme 
uskutočnili koncom roka v Hoteli Blue v Bratislave 
pre zástupcov partnerských spoločností Actelion, 
AOP Orphan, GSK, MSD.  Iveta Makovníková zároveň 
predstavila plán práce na rok 2017 schválený valným 
zhromaždením. Prijali sme návrhy Odborného po-
radného tímu  na doplnenie činnosti. 

Prezentácie o PAH
19. júla v rámci partnerskej spolupráce Iveta Makov-
níková prezentovala činnosť združenia a ochorenie 
PAH na 2-hodinovom seminári pre zamestnancov 
GSK. O PAH, diagnostike a liečbe hovorili MUDr. Milan 
Luknár a MUDr. Peter Lesný. Podujatia sa zúčastnilo 
približne 25 zamestnancov. 

Dňa 28. novembra sa Iveta Makovníková zúčastnila 
natáčania krátkeho videofilmu o svojom ochorení 
pre spoločnosť AOP Orphan, ktorý bol súčasťou 
prezentácií k 20. výročiu vzniku firmy.

Tomáš Falb dňa  1. októbra  prezentoval svoje 
ochorenie na  seminári pre poslucháčov medicíny 
v Bratislave v rámci kardiologického seminára, v kto-
rom o PAH prezentovala pani primárka Doc. MUDr. 
Eva Goncalvesová.

Dňa 14. decembra sa Iveta Makovníková na pozvanie 
zúčastnila besedy pre žiakov 4. ročníka ZŠ vo Veľkom 
Krtíši k téme transplantácií a darcovstva orgánov  
v dôsledku vážnych zdravotných problémov, napr. 
PAH.

Dňa 21. decembra TV Markíza  natáčala reportáž  
o transplantácii pľúc pre PAH s Ivetou Makovníkovou 
do relácie Reflex, ktorá bude odvysielaná začiatkom 
roka 2017.

Film  o detskej PAH 
Začiatkom roka sme natočili film o detskej PH  
s 3-ročným Maťkom, ktorý má vrodenú PAH. K filmu 
“S úsmevom to ide ľahšie” sme pripravili anglické 
titulky a je umiestnený na youtube. Na spracovaní 
filmu sa podieľali pracovníci RTVS v Banskej Bystrici. 

Športové podujatia
Už dva roky nám zachovávajú priazeň športovci, 
ktorí pochopili potrebu šírenia informácií a pomohli 
zviditeľniť PH počas roka účasťou v 17 bežeckých 
súťažiach. Najvýznamnejším športovým podujatím 
bol dvojdňový štafetový beh “Od Tatier k Dunaju” 
na trase 345 km s 12-členným tímom v tričkách  kam-
pane Get breathless for PH.  Ku kampani sa pripo-
jili aj členovia outdoorového adrenalínového športu 
z občianskeho združenia Na hrane. Na záver roka  
pre pacientov s PH uskutočnili jedno popoludnie 
fanúšikovia speeningu, ktoré iniciovala Lydka Fal-
bová. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Kampaň na zvýšenie darcovstva orgánov a transplantácií
Aktívne sme sa zapojili do európskej  kampane na zvýšenie darcovstva orgánov a transplantácií “Call to ac-
tion to Improve Organ Donation and Transplantation across the EU”, ktorú spustila PHA Europe. Výsled-
kom snaženia sa všetkých združení bolo 18. októbra 2016 zasadnutie v Európskom parlamente. Program 
bol zameraný na regulačné otázky, logistiku, medicínu a povedomie. Naplánované sú následné aktivity  
s Parlamentom EÚ, Komisiou EÚ a európskymi federáciami pre pečeň, srdce, pľúca a obličky, aby sa podnikli 
konkrétne kroky v zlepšení podmienok pre darcovstvo orgánov a transplantácie.

Diskusné fórum na podporu transplantačného programu
Na Slovensku sme tohto roku pokračovali v kampani na zvýšenie povedomia o darcovstve orgánov a trans-
plantáciách na Slovensku v spolupráci s ďalšími 3 občianskymi združeniami – Dar života, Spoločnosť dialy-
zovaných a transplantovaných, OZ Transplantovaná pečeň. Projekt pod názvom “Vedieť viac” bol určený 
poslucháčom vysokých škôl a univerzít. Realizátorom projektu bolo OZ Dar života spolu so Slovenskou trans-
plantologickou spoločnosťou. Uskutočnilo sa celkom 10 podujatí za účasti koordinátorov z odberových cen-
tier a pacientov po orgánových transplantáciách. 

Medializácia
Po celý rok sme uverejňovali články o PH, pacientske príbehy, prezentovali sme problematiku PH a význam 
pacientskeho združenia. Najviac sa medializovalo počas kampane k Svetovému dňu PH. V tlačovej a elek-
tronickej podobe vyšlo 29 článkov, odvysielané boli 3 reportáže v RTVS, na sociálnych sieťach sme viedli  
5 kampaní. 

Informovanosť pacientov 
Neustále sa snažíme rozširovať našu členskú základňu. Aby sme viac motivovali pacientov vstúpiť  
do združenia, snažíme sa im priblížiť našu činnosť prostredníctvom tlačových a obrazových materiálov. Tohto 
roku sme pripravili pre nich ďalšiu  fotoknihu  z kampane k Svetovému dňu PH výstupu na Brestovú, ktorá   
je umiestnená  v Centre pre PAH na OZaT NÚSCH v Bratislave. Na oddelení sa staráme o propagáciu prostred-
níctvom nástenky a pravidelným prísunom edukačného a informačného materiálu. Tohto roku sme získali  
9 nových členov.  V časopise Fialka pripravujeme súhrn aktivít v jednom koncoročnom čísle, ktoré informuje 
nielen pacientov, ale aj  verejnosť a potenciálnych partnerov na podporu našich aktivít. 

Tvorba projektov
Keďže finančných prostriedkov na realizáciu aktivít ZPPH je z roka na rok menej, snažíme sa naše náklady 
pokryť z projektov. V priebehu roka sme podali 4 projekty (MZVaEZ SR, ZSE, SPP, GSK), z ktorých boli pri-
jaté dva. Projekt “Dýchať znamená žiť” podaný na MZVaEZ SR bol prijatý a získali sme finančný príspevok  
na promotion aktivity, vzdelávanie, publicitu, vďaka ktorému sme mohli uskutočniť edukačno-relaxačný po-
byt  pre pacientov.  Grant GSK sme použili na dofinancovanie výstupu na Brestovú. Z PHA Europe sme opä-
tovne získali grant na asistenta pre tlmočníctvo a komunikáciu v anglickom jazyku.  

Ostatné aktivity
- Kampane na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Google+
- Pravidelná aktualizácia webovej stránky
- Prieskum  o zriedkavých chorobách - Eurordis 
- Prieskumy pre EPF a ERN
- Príspevky do európskeho časopisu Mariposa News 
- Získavanie 2% z daní

Autor: Iveta Makovníková
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Svetový deň PH

ZPPH, o.z. sa pravidelne aktívne zapája do informačnej kampane Get breathless for pulmonary hyperten-
sion, ktorú každoročne vyhlasuje PHA Europe pri príležitosti osláv Svetového dňa pľúcnej hypertenzie.
Kampaň na Slovensku sme spustili začiatkom mája a pokračuje po celý rok.

3. mája sme usporiadali tlačovú konferenciu v Štúr café v Bratislave za účasti niekoľko desiatok novinárov. 
O PAH hovoril MUDr. Milan Luknár, kardiológ Centra pre PAH pri OZaT NÚSCH v Bratislave. Predsedníčka 
ZPPH Iveta Makovníková informovala o cieľoch združenia a problémoch, s ktorými pacienti bojujú. Pacient-
ske príbehy členov združenia Jarky Ďurišovej a Daniela Káčera utvrdili novinárov o vážnosti ochorenia. Vyšlo 
24 článkov v médiách.
http://phaslovakia.org/tlacova-konferencia-stur-cafe-bratislava-3-5-2016/

4. mája Iveta Makovníková a Daniel Káčer boli pozvaní do živého vysielania relácie Teleregina v Banskej 
Bystrici, ktoré vysielala televízia STV2 v dvoch reprízach. Iveta Makovníková poskytla tiež rozhovor pre rádio 
Regina o priebehu svojho ochorenia a problémoch, ktoré prináša ochorenie PAH, ale aj stav po transplantácii 
pľúc.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/94468

5. mája sme pripravili informačnú kampaň v bratislavskej Redute. Počas prestávok koncertu Slovenskej 
filharmónie mali návštevníci možnosť si pozrieť informácie v letákoch, brožúrach pri našom informačnom 
stánku.
http://phaslovakia.org/informacna-kampan-v-slovenskej-filharmonii-5-5-2016/

Tlačová konferencia v Štúr café

Relácia Teleregina Informačná kampaň v Redute
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Najväčšou udalosťou tohto roka v rámci európskej informačnej kampane Get breathless for pulmonary 
hypertension bol “Výstup na Brestovú”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 3.-5. júna.  Nadviazali sme na mimo-
riadne úspešný minuloročný výstup na Rysy. 

3. júna 2016 sa v Hoteli Primula, Zverovka zišlo 96 účastníkov podujatia, ktorí sa rozhodli podporiť kampaň  
na zviditeľnenie málo známeho, zriedkavého ochorenia, pľúcnej artériovej hypertenzie. Vo večerných ho-
dinách sa uskutočnil informačný seminár o význame podujatia, PH a jej typoch, upozornenie na kampaň 
Breath of success cez pacientku 8 rokov po endarterektómii, premietnutý bol film o detskej PH “S úsmevom 
to ide ľahšie” a turisti boli oboznámení s bezpečnosťou pri vysokohorskej turistike členom Horskej záchrannej 
služby.

4. júna sa uskutočnil samotný výstup na Brestovú. Výstup absolvovalo 91 účastníkov, z toho 27 lekárov  
a zdravotníkov z NÚSCH, ktorí do kampane zapojili aj svoje rodiny. Podujatia sa zúčastnili aj  priaznivci z Čiech 
a 5 zástupcovia priemyslu. Účastníkov výstupu sprevádzali dvaja dobrovoľníci Horskej záchrannej služby.  
Na vrchol Brestovej vyniesli „nosiči“ tabuľky s fotografiami 17 pacientov a tak vzdali úctu ľuďom, ktorí už  
po prejdení pár metrov majú akútny problém s dychom. Aspoň takto symbolicky prepožičali svoj dych tým, 
ktorí o neho denno-denne bojujú. 

Prevýšenie výstupu bolo 970 m. Výborná nálada, radosť z turistiky a poslanie výstupu spojila energie všetkých 
účastníkov, ktorí sa síce unavení, ale s výborným pocitom, vrátili do hotela.

Vo večerných hodinách sa uskutočnilo neformálne vyhodnotenie podujatia s tombolou a odovzdaním 
pamätných listov. Na záver podujatia náladu znásobilo vystúpenie goralského folklórneho súboru Brezovi-
ca, ktorý rozospieval a roztancoval prítomných. Účastníci sa mohli odfotiť a vďaka zapožičaniu fotokiosku  
od Cewe Fotolab každý účastník si mohol odniesť nejakú fotografiu z podujatia.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH, cinema look

Výstupu sa zúčastnila verejnoprávna televízia RTVS a natáčala reláciu Televíkend.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10091/99200 (od 17:16 min)

Generálnymi partnermi podujatia boli Actelion Pharmaceuticals, Bayer HealthCare a MSD. Ďalší partneri GSK a Cewe Fotolab.

Viac na: http://phaslovakia.org/2016/05/19/svetovy-den-plucnej-hypertenzie-2016/
   http://phaslovakia.org/2016/06/19/vystup-na-brestovu-kampan-get-breathless-for-ph/
Fotodokumentácia: http://phaslovakia.org/vystup-na-brestovu/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=O0VrV8DsVjk

Informačná kampaň v Redute
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Edukačno-relaxačný pobyt 2016, Kúpele Sliač

Každoročne sa snažíme pripraviť čo najviac stretnutí pre členov nášho združenia, pretože sme si vedomí, 
že pravidelné stretávanie sa významne prospieva zvlášť pacientom. Vďaka finančnej podpore Minister-
stva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu v oblasti medzinárodných 
vzťahov a zahraničnej politiky sme mohli aj v tomto roku v dňoch 4.-9. septembra zrealizovať 5-dňový 
edukačno-relaxačný pobyt v Kúpeľoch Sliač v Hoteli Palace. 

Program bol zameraný na vzdelávanie, ktoré sa uskutočňovalo v dopoludňajších hodinách a odpoludnie 
bolo venované relaxačným cvičeniam. Snažili sme sa zostaviť program tak, aby bol pre pacientov primerane 
náročný. Radosť a pocit sebadôvery sme u účastníkov zvýšili počas tvorivých dielní. Maliarka Janka Schwarz-
bacherová s každým účastníkom viedla kurz a počas troch hodín každý namaľoval svoj obrázok priam ume-
lecky. 

Vzdelávací program bol zameraný na informovanosť o liečbe a psychologickej podpore. Lektormi boli  
MUDr. Milan Luknár, kardiológ OZaT, NUSCH a klinická psychologička PhDr. Pavla Nôtová. Jeden deň bol 
venovaný informovanosti o činnosti združenia a diskusii k plánovaným aktivitám. Premietnuté boli filmy  
z podujatí k Svetovému dňu PH.

V odpoludňajších hodinách sme pre účastníkov pripravili pokračovanie jogového cvičenia, ktoré odborne 
viedol Robo Urgela, zakladateľ školy sebarozvíjania systém Talgar na Slovensku a autor terapeutického pro-
gramu tradičných ozdravovacích praktík, s ktorým sme sa stretli už na jeseň minulého roka. Dva dni boli veno-
vané cvičeniam s Mgr. Pavlou Mizerovou, fyzioterapeutkou NUSCH, ktorá sa už roky venuje pacientom s PH. 

Popri spomínaných aktivitách účastníci mali k dispozícii aj kúpeľné procedúry a prechádzky v okolí krásneho 
prostredia kúpeľov. 

Takýto pobyt sme zorganizovali pre členov združenia už po piatykrát a všetci sa tešia na ďalšie stretnutie. 
Majú možnosť získať nové poznatky nielen z terapie, ale aj informácie a skúsenosti z iných oblastí, ktoré 
im pomáhajú zlepšiť priebeh ochorenia. Zvlášť dôležité sú cvičenia na udržanie kondície. Pravidelné kon-
trolované cvičenie prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov.  Veríme, že aj v budúcom roku sa nám 
podarí zorganizovať podobný pobyt.  Môžete nám pomôcť aj Vy darovaním 2% z dane. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Valné zhromaždenie, Terchová

Dňa 12. novembra 2016 sa 33 členov združenia zišlo v prekrásnom prostredí podhorskej obce Terchová. 
Cieľom bolo nielen obdivovanie krás prírody, ale hlavne bilancovanie výsledkov našej práce.

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v Škole v prírode Šípková hneď popoludní od 13,00 hodiny. V trojhodino-
vom bloku predsedníčka Iveta Makovníková informovala prítomných členov o činnosti a čerpaní finančného 
rozpočtu za rok 2016, predstavila plán práce na rok 2017. Predseda revíznej komisie Pavol Marko informo-
val o výsledkoch kontrolnej činnosti účtovníctva za rok 2015. Pozvanie na naše stretnutie prijali dve členky 
českého Sdružení pacientů s plícni hypertenzi, ktoré pricestovali z Prahy. Činnosť SPPH predstavila členka 
Rady SPPH Lucia Zamkovská, ktorá v záujme utuženia vzťahov a rozvoja spolupráce pozvala dvoch našich 
členov na Valné zasadnutie SPPH do Soleníc. Pozvanie prijala podpredsedníčka ZPPH Janka Guráňová. 

Po ukončení Valného zhromaždenia sme sa venovali kultúre a histórii. Navštívili sme Múzeum Juraja  Jánošíka 
v Terchovej. Po prehliadke expozície a  zaujímavého filmu sme sa presunuli do miestneho kostola, kde sme  
obdivovali prekrásne umelecké dielo - drevený betlehem. Vo večerných hodinách sa pokračovalo v diskusii, 
premietaní filmov z aktivít a sociálnej interakcii formou hier, ktoré pripravila pani Anna Babková. Členovia Rady 
ZPPH si pri tejto príležitosti urobili zasadnutie. Stretnutie sa ukončilo v nedeľu 13. novembra po raňajkách 
spoločným fotografovaním a s prianím opätovného stretnutia v tomto krásnom prostredí sme sa rozišli. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Členka SPPH Lucia Zamkovská Múzeum Juraja  Jánošíka v Terchovej
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Konferencia zdravotných sestier, Bratislava

O tom, čo je PAH, ako sa žije s týmto ochorením, 
aké sú úskalia ochorenia, sme informovali zdravotné 
sestry a pôrodné asistentky prostredníctvom 4-hodi-
nového seminára pod názvom “Dych pre pacientov 
s PH”, ktorý sa konal 24. novembra 2016 v kinosále 
Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Ružinov. Podnet 
vyšiel zo strany Regionálnej komory SK SaPA, ktorá 
ho zorganizovala v spolupráci s UNB a ZPPH. 

Odborný program zostavila prezidentka RK SaPA pani 
Irena Šopová, ktorý bol zameraný hlavne na trans-
plantácie pľúc, pred a pooperačnú starostlivosť  
o pacientov, rehabilitačné cvičenia a dokumentáciu. 
Naše združenie pripravilo 2-hodinový blok s prezen-
táciami predsedníčky združenia Ivety Makovníkovej,  
klinickej psychologičky PhDr. Pavly Nôtovej a Petra 
Makovníka. Účastníci si vypočuli príbeh Ivety Makov-
níkovej o živote s PAH a dôsledkoch tohto ochorenia, 
ktoré vyústilo do obojstrannej transplantácie pľúc.  
O dôležitosti psychologickej podpory u pacientov 

s PAH hovorila PhDr. Pavla Nôtová, ktorá vo svo-
jej prezentácii informovala o činnosti pacientskeho 
združenia a zdôraznila jeho dôležitosť pri podpore 
pacientov a ich rodinných príslušníkov. Účastníci sa 
tiež oboznámili s výsledkami medzinárodného pa-
cientskeho a opatrovateľského prieskumu, ktorý 
zisťoval potreby pacientov s PH. Prezentácie boli 
doplnené dvomi videospotmi a trojdielnym filmom 
“Danielov život s PAH”. Na záver Iveta Makovníková 
vyzvala prítomných k priamej podpore šírenia pove-
domia o PH a zároveň ich pozvala na výstup na Sinú, 
ktorý sa bude konať v máji pri príležitosti Svetového 
dňa PH.  

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 250 zdravotných 
sestier. Účastníkov zaujal aj náš informačný stánok  
s letákmi a brožúrami.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Prezentácia PAH prostredníctvom športových podujatí

Jednou  z foriem upriamovania pozornosti na pľúcnu hypertenziu, je zviditeľňovanie ochorenia na športových 
súťažiach. Už dva roky nám zachovávajú priazeň športovci, ktorí reprezentujú naše združenie v tričkách kam-
pane Get breathless for PH na rôznych bežeckých súťažiach. Ich počet, aktivita a ochota neustále rastie. Po-
chopili potrebu šírenia informácií  a zviditeľnili PH počas roka prostredníctvom  nasledovných súťaží: 

World run 2016
Farbám neujdeš Košice

Malacká desiatka
Night Ring Run 

Medzinárodný maratón mieru Košice
Národný beh Devín – Bratislava

Run Železná studienka
Rýchlik Zoška Bratislava

Šamorínska bežecká liga
Volkswagen Slovakia  Run and Fun 

PSA City run Trnava
Wing for life
Vltava Run

Tvrďák
We run Piešťany
Silvestrovský beh

Najvýznamnejším športovým podujatím bol štafetový beh “Od Tatier k Dunaju”, ktorý sa konal 15.-16. au-
gusta. 12-členný tím s kapitánom Michalom Gaplovským bežal v tričkách kampane Get breathless for PH  
345 km bez prerušenia v extrémne náročných podmienkach. Sprevádzali ich dve autá s logom ZPPH, ktoré 
zdobili mená pacientov s PH. 

Družstvo Pacienti s pľúcnou hypertenziou si napriek náročnej trati v tomto roku dokonca zlepšilo svoj celkový 
čas o celých 26 minút, pretože do cieľa dobehlo po 30 hod. a 45 minútach.

Beh bol odštartovaný v sobotu 20. augusta 2016 v Jasnej. Bežalo sa nepretržite 2 dni s výmenou štafety  
po cca 10 km priamo do Bratislavy. V cieli na Tyršovom nábreží ich v nedeľu 21.augusta popoludní privítali 
členovia združenia s občerstvením. Predsedníčka združenia Iveta Makovníková im v mene všetkých pacientov 
úprimne poďakovala a odovzdala symbolické darčeky od ZPPH.

V tomto roku bola generálnym partnerom podujatia Všeobecná úverová banka, ktorá sa rozhodla vdýchnuť 
tú správnu atmosféru behu a sponzorovať výrobu videofilmu. Oslovila 8 vedúcich tímov (vrátane nášho tímu), 
ktorí svojim behom podporovali hendikepovanú skupinu ľudí. Urobili s nimi krátky rozhovor a monitorovali 
ich beh počas súťaže. Takto celá myšlienka nadobudla väčší rozmer a pre nás je to ďalšia výborná šanca ako 
upozorniť verejnosť na PH.
https://vimeo.com/180504594



Všetci členovia tímu dobehli do cieľa s úsmevom, čo 
svedčilo o ich spokojnosti. Napriek náročnosti trasy, 
podali obdivuhodné výkony. S hrdosťou reprezen-
tovali pacientov a aj takýmto spôsobom sa pričinili 
o šírenie povedomia o PH. Úprimne ďakujeme  
za obetavosť všetkým členom tímu, držíme palce  
v ďalších súťažiach a tešíme sa spolu s našimi priaz-
nivcami na ďalší úspešný rok.

http://www.pluska.sk/regiony/08/bezali-od-tatier-
k-dunaju-odvazlivci-si-trati-poradili-so-slnkom-daz-
dom-aj-kopcami.html

Podarilo sa nám tiež nadviazať kontakt so skupinou 
nadšencov pre adrenalínové a outdoorové športy  
z OZ Na hrane. Títo mladí ľudia nám darovali svoj 
dych pri príležitosti lezeckej súťaže na umelej stene 
Majster Slnečných hodín a Zoskok z mosta La Fran-
coni. Veríme, že spolupráca bude pokračovať aj 
naďalej. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

OZ Na hrane
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významné udalosti
Z činnosti PHA Europe v roku 2016.

Kampaň za darcovstvo orgánov 
a transplantácií v Európe spustilo PHA Europe

Orgánové darcovstvo a transplantácie sú životne dôležité nielen pri ochorení PAH, ale aj mnohých iných 
chorôb. Počet orgánov nedokáže zachrániť všetky životy. Podľa štatistík  Európskej Rady bolo v roku 2014  
na čakacej listine v Európe 86 000 pacientov a každý deň zomrelo 16  ľudí čakaním na vhodný orgán. Kampaň 
zameraná na darcovstvo orgánov a rozvoj transplantačného programu v Európe bola spustená na Výročnej 
konferencii PH 2015 v Barcelone. Program bol prvýkrát predstavený v októbri 2015 európskou asociáciou PH 
(European pulmonary hypertension association) v Lisabone na oslavách Dňa Európskeho darcovstva orgánov.

Návrh bol predložený Európskej komisii a EURORDIS.

Vďaka  pozitívnej reakcii a podpore organizácií na výzvu k akcii získal návrh takmer 100 podporných listov 
rôznych organizácií v Európe, ale aj organizácií s PH mimo Európy. Aktívne sa zapojili  Európske inštitúcie  
pre choroby srdca, pľúc, obličiek, pečene, tenkého čreva.  Zorganizovaných bolo množstvo mítingov. Podarilo 
sa osloviť členov Európskeho parlamentu, predsedu Európskej komisie pre zdravie.

Dňa 18. októbra sa z podnetu PHA Europe a za podpory europoslancov uskutočnilo stretnutie zástup-
cov európskych pacientskych organizácií  a ďalších zainteresovaných strán,  ktoré sa venujú problematike 
transplantácií a darcovstva orgánov v Európskom parlamente v Bruseli. 

Program bol zameraný na 4 dôležité aspekty:
Regulačné otázky (opt-in versus opt-out), člen Komisie EÚ pre zdravie
Logistiku (organizácia, kapacity), Rafael Matesanz, Španielsko
Medicínu (technická expertíza), Prof. Walter Klepetko, AKH, Viedeň
Povedomie (edukácia verejnosti), Sally Johnson, NHS

Výsledky:
- Podpora troch hosťujúcich členov EÚ, ktorí sa zaviazali k spolupráci
- PHA Europe bola ponúknutá spolupráca s Európskou komisiou v zastúpení vedúcim oddelenia GR Santé,   
   ktorý má na starosti darcovstvo orgánov a transplantácie a celým jeho tímom 
- Naplánované sú ďalšie aktivity s Parlamentom EÚ, Komisiou EÚ a európskymi federáciami pre pečeň, srdce,  
  pľúca a obličky

Očakávania:
- nové možnosti a väčšia viditeľnosť  pre transplantačný program na úrovni EÚ
- vytvorenie stálej pracovnej skupiny s ostatnými zriedkavými chorobami
- možnosti financovania novými farmaceutickými spoločnosťami
- zvýšenie záujmu  odborných spoločností (napr. ERS)
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Prostredníctvom spolupráce s federáciou pre viacero bežných chorôb veríme, že táto iniciatíva otvorí možnosti 
pre lepšiu viditeľnosť, širší dosah a viac politického vplyvu. Veľký význam spočíva v tom, že po prvýkrát sa 
spojili organizácie s rôznymi chorobami a bojujú za spoločnú vec.

Udalosť v Európskom parlamente mala impozantné mediálne pokrytie. Mediálnu aktivitu vyvinula 
komunikačná spoločnosť FOUR z Veľkej Británie. O podujatí informovalo takmer 70 médií po celom 
svete (z toho 42 v Európe). Odhadovaný dosah bol 78 miliónov.

ZPPH sa aktívne zapojilo do kampane: 
- oslovili sme 13 europoslancov so žiadosťou o podpis  
   deklarácie, ktorá bola predložená Európskej komisii, 
- intenzívne sme viedli kampaň na sociálnych sieťach, 
- prispeli sme k informovanosti o podujatí na diskus- 
  ných fórach pre študentov vysokých škôl a na semi- 
  nároch o PAH,
- vyzvali sme predstaviteľov významných sloven- 
    ských inštitúcií, ktoré sa zaoberajú transplantáciami  
  a pacientskych organizácií, združujúcich pacientov 
  po orgánových transplantáciách.

Výzvu podporili:
- Slovenská transplantologická spoločnosť
- Národná transplantačná organizácia
- Slovenská pneumologicko-ftizeologická spoločnosť
- Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.
- Dar života
- Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
- OZ Transplantovaná pečeň
- Šanca pre pečeň

Zdroj: www.phaeurope.org
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Podpora transplantačného programu na Slovensku

Projekt “Vedieť viac” 
Pred tromi rokmi sme začali intenzívne spolupracovať s ďalšími štyrmi občianskymi združeniami, aby sme 
spoločne ovplyvnili nepriaznivý stav darcovstva orgánov a transplantácií. Slovensko sa dlhodobo ocitá  
na konci európskeho rebríčka v počte vykonaných transplantácií.

V kampani na zlepšenie darcovstva orgánov a zvýšenie transplantácií sme v roku 2016 pokračovali pod záštitou 
OZ Dar života  a Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Spoluorganizátormi okrem ZPPH bola Spoločnosť  
dialyzovaných a transplantovaných a OZ Transplantovaná pečeň. Tentokrát sme upriamili svoju pozornosť  
na poslucháčov vysokých škôl a univerzít so zdravotníckym zameraním prostredníctvom projektu “Vedieť 
viac”, ktorý sa uskutočňoval počas celého roka formou diskusných fór. 

Predsedníčka združenia pacientov po transplantácii srdca Dar života Vlasta Pagáčová, ktorá bola iniciátor-
kou kampane povedala: „Mnohí poslucháči sa takto po prvýkrát stretli s témou, o ktorej sa v spoločnosti 
málo hovorí. Ľudia sa všeobecne snažia tejto téme vyhnúť, snáď preto, lebo súvisí so smrťou. Súvisí však aj 
s pokračovaním života, s obrovskou šancou pre tých, ktorí čakajú na túto jedinú a poslednú šancu na život. 
Téma darcovstva orgánov je na Slovensku stále značne tabuizovaná, spájaná s predsudkami, ale aj neli-
chotivými kauzami a množstvom skreslených informácií. Preto sme v tejto téme pokračovali a otvorili sme 
diskusie, aby verejnosť pochopila dôležitosť a význam darcovstva orgánov. Projekt bol postavený tak, aby 
študenti dostali odpovede na otázky od odborných lekárov z transplantačných a odberových centier, ale aj  
od príjemcov – pacientov po transplantácii pľúc, pečene, obličky a srdca.“

Uskutočnilo sa 12 diskusných fór po celom Slovensku. Pilotný seminár sa uskutočnil ešte koncom roka 
2015 v Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. Ďalšie semináre boli na SZU, EU a UK v Bratislave, FZ KU  
v Ružomberku,  SZU a UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, PU v Prešove, ZU v Žiline, TU vo Zvolene.

Najzaujímavejšie boli otázky týkajúce sa kritérií odberov orgánov a ochrany práv darcu. Organizátori  
sa nesnažili o mentorovanie, ani agitáciu, chceli len poskytnúť informácie. Darovanie orgánov má obrovský 
význam. Jeden darca môže zachrániť až sedem životov. Zároveň dáva nádej tým, ktorí sú na túto liečbu  
odkázaní. Našim cieľom bolo prebudiť záujem u poslucháčov hovoriť o tejto téme viac a podeliť sa so získa-
nými informáciami so svojimi blízkymi, príbuznými, známymi. 
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Podpora transplantačného programu na Slovensku

Slovenské športové hry transplantovaných a dialyzovaných
V dňoch 30. septembra až 2. októbra 2016 sa 
uskutočnili 1. Slovenské športové hry transplan-
tovaných a dialyzovaných v príjemnom prostredí 
rekreačného strediska Zelená voda pri Novom Meste 
nad Váhom. Na podujatí sa zúčastnilo približne  
80 pacientov a ich rodinných príslušníkov zo štyroch 
občianskych združení: Spoločnosť dialyzovaných  
a transplantovaných, Dar života, Transplantovaná 
pečeň a Združenie pacientov s pľúcnou hyperten-
ziou, o.z.  Za naše združenie sa prihlásili do reprezen-
tácie dva manželské páry, ale zo zdravotných dôvo-
dov museli Káčerovci zrušiť účasť.  ZPPH však úspešne 
reprezentovala Janka Guráňová  s manželom Micha-
lom.

Hlavný športový deň bol v sobotu 1. októbra 2016, 
kedy organizátori v ranných hodinách otvorili celé 
podujatie za prítomnosti médií a špeciálneho hosťa 
Libora Charfreitaga, majstra Európy 2010 v hode 
kladivom. Počasie bolo priaznivé a väčšina disciplín 
sa  mohla uskutočniť na športovom ihrisku Základnej 

školy v Novom Meste nad Váhom. Účastníci si mohli 
vybrať z rôznych disciplín, ako tenis, stolný tenis, vrh 
guľou, hod kriketkou, beh na 100 m, chôdza 3000m  
a šípky. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií transplan-
tovaných, dialyzovaných alebo zdravých účastníkov. 
Našim členom sa naozaj darilo a z prvých spoločných 
hier si odniesli až 5 diplomov. Janka získala 1. mies-
to v hode kriketkou, 2. miesto v behu na 100 m  
a chôdzi na 3000 m, 3. miesto v šípkach a Michal 
získal 2. miesto v šípkach. 

V popoludňajších hodinách bola krátka prednáška 
doktorky MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD. o transplan-
táciách a darcovstve orgánov, čo bolo aj hlavným po-
solstvom tohto podujatia. Celý projekt bol zameraný 
aj na podporu darcovstva orgánov a šírenie pozitívnej 
mienky prostredníctvom prizvaných médií. Veríme, 
že úspešný prvý ročník spoločných hier bude mať 
pokračovanie aj v ďalších rokoch a naše združenie  
na ňom nebude chýbať aj napriek zatiaľ najmenšiemu 
počtu transplantovaných. 

Medializácia:
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1532/532093 reportáž v Žurnáli Rádia Regina od min. 20:05
http://www.cas.sk/clanok/456139/dojimave-pribehy-pacientov-ktorym-transplantacia-zachranila-zivot-na-
darcov-myslime-kazdy-den/
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328#524 v 13:02 min

Autor: Jana Guráňová
Foto: archív ZPPH
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Annual Pulmonary Hypertension European Conference (APHEC) 

Výročná konferencia PHA Europe (APHEC) sa tohto 
roku tradične uskutočnila v Hoteli Bell Air v Castell-
defels (Barcelona, Španielsko) v dňoch 15.-18. sep-
tembra. 

Prvý deň sa konalo výročné valné zhromaždenie,  
na ktorom prezident PHA Europe Luc Matthysen 
privítal 67 účastníkov z 33 zúčastnených krajín Eu-
rópy (celkom je členom PHA Europe 36 krajín).  
Privítal tiež nových členov zo Srbska, Cypru a Koso-
va. Gery Fischer (exprezident) informoval  o vývoji 
PHA Europe od roku 2003, jej doterajšej činnosti  
a čerpaní finančných prostriedkov za rok 2015. Pred-
stavil tiež plány s finančným rozpočtom do budúceho 
roku. Pisana Ferrari následne urobila anketu k otáz-
kam potrieb zamerania sa na činnosť v budúcnosti.
Cieľom konferencie je usmerňovanie lídrov ná-
rodných organizácií a je to zároveň príležitosť  
pre zdieľanie informácií a skúseností, vzájom-
né učenie, vytváranie sietí, vzdelávanie a rozvoj 
zručností.

Stretnutie malo rozsiahlu agendu s prednáškami 
významných lektorov (Prof. Marc Humbert, 
Francúzsko - o význame a vplyve ERN-Lung, Prof. 
Maurice Beghetti, Švajč. - o detskej PH, Prof. Irene 
Marthe Lang, Rakúsko – o otázkach novej liečby  
a výskumov v oblasti CTEPH.

Prvý večer sa konalo slávnostné vyhodnotenie 
kampane Get breathless for PH, kde boli ocenené 
združenia s najlepšou kampaňou roka 2016 (1. mies-
to – Srbsko, 2. miesto – Macedónsko, 3. miesto – 
Ukrajina).

Prezentáciám  hosťujúcich predstaviteľov  priemyslu 
bol venovaný druhý deň konferencie. Aktivity GSK 
prezentoval Harry Rastedt, generálny manažér GSK 
vo Fínsku. O financovaní projektov White spot, Fel-
lowship program, Time matter´s a ich revitalizácii 
hovoril Thomas Ernst, Bayer (Nem.), Alessandro 
Maresta (Tal.) a Alma Rubio (Švajč.) predstavitelia 
spoločnosti Actelion zhodnotili výsledky vzdelávacích 
programov PAHuman, Talk to, PH Library a informo-
vali o klinickej štúdii kombinovanej liečby Macitenta-
nu a Selexipagu pri liečbe CTEPH a Eisenmengerovho 
syndrómu. O nových štúdiách, nových možnostiach 
liečby, xenotransplantácii a regeneratívnej medicíne 
veľmi zaujímavo hovoril Tim Aldwinkle, predstaviteľ 
United Therapeutics z Londýna. Hosťujúcou lektor-
kou bola aj predstaviteľka malej vývojovej firmy 
Bellorophon Pharmaceuticals z New Yorku, ktorá 
predstavila významnú testovaciu štúdiu inhalačného 
NO. O problémoch v liečbe a pri zakladaní združení  
v Latinskej Amerike informovala prezidentka PH Latin- 
skej Ameriky Migdalia Denis z Venezuely.

Účastníci Výročnej konferencie PHA Europe 2016 

(Výročná konferencia PHA Europe v roku 2016)
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Posledný deň bol venovaný prezentáciám členov Rady PHA Europe – umeniu prezentovať, fundraisingu, 
právnej podpore, programu White Spot a podujatiam k Svetovému dňu PH. Prezidentka gréckej asociácie 
predstavila ich maskota Ponga s veľmi zaujímavým príbehom. Pisana Ferrari informovala o kampani na pod-
poru darcovstva orgánov a transplantácií a pripravovaného podujatia v Európskom parlamente 18. októbra 
2016, ktoré sa stalo jednou z najvýznamnejších aktivít PHA Europe počas svojej existencie.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Gery Fischer a Pisana Ferrari Peter Makovník, ZPPH

Luc Matthysen, prezident PHA Europe Migdalia Denis, prezidentka PH Latinskej Ameriky
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informatívne
Čo by vás mohlo zaujímať?!

Ako môžeme prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti?
Určite sa niekedy zamýšľate nad otázkou ako by ste vedeli prispieť k tomu, aby sa zdravotná starostlivosť  
na Slovensku zlepšila. Je to vôbec možné? Jednota bola v histórii vždy hybnou silou. V poslednej dobe 
budeme dostávať častejšie dotazníky z rôznych európskych inštitúcií, prostredníctvom ktorých sa môžeme 
vyjadriť k úrovni zdravotnej starostlivosti v našej republike. Zvlášť sa jedná o zriedkavé ochorenia. Problémy 
v zdravotníctve sa najviac dotýkajú pacientov, preto je potrebné o nich hovoriť. Prostredníctvom informácií 
v dotazníku hovoríme o našich problémoch, ktoré sa tieto inštitúcie snažia odstrániť, preto je potrebný váš 
názor. Ktoré inštitúcie sa pričiňujú o zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti?

EPF (Európske fórum pacientov) je zastrešujúca organizácia, ktorá pracuje s pacientskymi skupinami  
v oblasti verejného zdravia a zdravotnej advokácii v celej Európe. EPF zastupuje špecifické skupiny chronic-
kých ochorení na úrovni EÚ.
Cieľom EPF je dosiahnuť, aby všetci pacienti s chronickými ochoreniami v EÚ mali prístup k vysoko kvalitnej 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

EPF je riadené radou členov volených valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov a musí päťkrát ročne 
poskytovať politické vedenie, zabezpečenie dobrého chodu sekretariátu a dohliadať na plnenie ročného 
plánu práce. Rada je zložená z 9 členov. V minulom roku sa stal členom aj koordinátor PHA Europe Juan 
Fuertes, čo je pre PH komunitu neoceniteľná pomoc. Ďalším pre nás významným členom je Slovák PharmDr. 
Dominik Tomek, ktorý sa roky venuje pacientskej edukácii.

Juan Fuertes (ESP) je členom predstavenstva PHA Europe, pracuje ako 
koordinátor a venuje sa  advokácii. Je členom  niekoľkých pracovných skupín: 
Drug Information Transparency and Access (Eurordis), “Registries” and “Ac-
cess to treatment”. Absolvoval letnú školu  Eurordis so zameraním na vývoj  
a schvaľovacie postupy na ojedinelé ochorenia.  Študoval hodnotenie zdravot-
níckych technológií na London School of Economics. V roku 2014 bol zvolený 
Pacientskym poradným výborom (Patient Advisory Committee) za člena Rady 
European Lung Foundation. Juan zastupuje PHA Európu na medzinárodných 
kongresoch. Juan Fuertes sa kariérne zameral na sociálnu, zdravotnú a huma-
nitárnu pomoc.

PharmDr. Dominik Tomek, PhD. je poradca Asociácie na ochranu práv pacien-
tov na Slovensku. Je tiež zakladajúci člen a súčasný prezident ISPOR - sloven-
skej spoločnosti pre farmakoekonomiku na Slovensku. Vyučuje na Lekárskej 
fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity a Farmaceutickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Od roku 2010 sa aktívne venuje vzdelávaniu pacien-
tov formou Patient Empowerment seminárov.

Zdroj: http://www.eu-patient.eu/About-EPF/whoweare/
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Európska referenčná sieť (ERN)
Cieľom systémov zdravotnej starostlivosti v Európskej únii je zabezpečiť vysoko kvalitnú a cenovo efektívnu 
starostlivosť. Splniť tento cieľ je zložité najmä v prípade ochorení, ktoré si vyžadujú sústredenie zdrojov ale-
bo odborných znalostí, a ešte náročnejšie v prípade zriedkavých, málo rozšírených a komplexných chorôb.

Politika EÚ v oblasti zdravotnej starostlivosti podporila spoluprácu medzi krajinami EÚ vrátane vytvára-
nia sietí. Niektoré siete získavajú podporu z programov EÚ v oblasti verejného zdravia  a výskumu, najmä  
v oblastiach zriedkavých chorôb. 

Európske referenčné siete by mali:
- uplatňovať kritériá EÚ na boj proti zriedkavým chorobám, ktoré si vyžadujú osobitnú zdravotnú  
   starostlivosť,
- slúžiť ako strediská výskumu a znalostí pre liečbu pacientov z iných krajín EÚ,
- v prípade potreby zabezpečovať dostupnosť zdravotníckych zariadení.

Európske referenčné siete pomáhajú odborníkom a odborným strediskám v rôznych krajinách pri výmene 
poznatkov a informácií. Takáto spolupráca je založená hlavne na dvojstranných dohodách alebo spoločných 
projektoch v špecifických oblastiach. Okrem toho sa prístup k zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách 
EÚ značne líši. Bola preto potrebná efektívnejšia a koordinovanejšia výmena zdrojov a odborných znalostí, 
ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia európskych referenčných sietí. 
Viac informácií na http://ec.europa.eu/health/programme/policy_sk

PACT (The Patient  Access Partnership) je sieť mnohých zainteresovaných strán združujúcich pacien-
tov, zdravotníkov,  komunitu verejného zdravia, priemysel a politické inštitúcie  európskych členských štátov  
s cieľom prijať inovatívne riešenia na zníženie nerovností v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti  
v Európskej únii.

PACT je otvorený  všetkým zainteresovaným stranám, ktoré majú záujem o zlepšenie zdravotnej starostlivosti 
v EÚ.

Hlavné ciele PACT:
- uľahčiť dialóg medzi európskymi a národnými aktérmi zdravia v súlade s poslaním,
- identifikovať kľúčové prekážky v prístupe k zdravotnej starostlivosti pre pacientov holistickým spôsobom,
- možnosť posúdiť rozdiely v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov EÚ,
- spolupracovať s príslušnými vedeniami EÚ alebo národnými iniciatívami,
- rozvíjať inovatívne a udržateľné riešenia.
Viac na http://eupatientaccess.eu/

Členovia Európskeho fóra pacientov (EPF)



Predstavujeme Vám nový informatívno-edukatívny projekt od spoločnosti Actelion Pharmaceuticals 
Ltd. elektronickú knihu www.PAHuman.sk, ktorá je súborom informácií o chorobe, diagnostických pro-
cedúrach, dostupnej liečbe a o možnom vplyve pľúcnej artériovej hypertenzie na život pacientov. 

Kniha je určená laickej verejnosti. Informácie uvedené v knihe v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultácie 
u lekára. Kniha sama o sebe nie je určená k stanoveniu diagnózy ani k určeniu ďalšieho liečebného postupu. 
Veríme, že sa Vám bude páčiť  a pomôže Vám objasniť niektoré dôležité otázky, na ktoré hľadáte odpoveď.

www.PAHuman.sk

Diár a plágát pre pacientov s PAH
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Zmeny v posudzovaní miery invalidity
Denník Pravda na svojej internetovej stránke v článku “Invalidom sa končí boj o percentá”, zo dňa  
18. januára 2016, vysvetľuje zmenu v posudzovaní miery invalidity.

Od januára 2018 by malo byť ľahšie získať uznanie za “úplného invalida” a získať tak aj vyšší dôchodok. Sociál-
na poisťovňa chce novelizovať zákon o sociálnom poistení. Navrhuje upraviť percento invalidity, na základe 
ktorého sa určuje výška invalidného dôchodku. Zároveň chce rozšíriť okruh indikovaných ochorení a uľahčiť 
tak život pacientom aj posudkovým lekárom.

Miera invalidity 70 percent je hraničným údajom, ktorým sa líši čiastočný invalidný dôchodok od úplného. 
Po novom by sa percento invalidity mohlo v uvedenom prípade dostať na úroveň 75. Priemerná výška dávky 
pri postihnutí do 70 percent bola minulý rok 197 eur, ak bol človek uznaný za invalidného s mierou poklesu 
schopnosti pracovať nad 70 percent, suma jeho penzie bola priemerne 353 eur.

Poisťovňa chce teraz prehodnotiť percentá vyjadrujúce invaliditu. Ich zvýšením pre niektoré diagnózy chce 
zjednodušiť cestu k získaniu tzv. plného invalidného dôchodku. „Chceme, aby percentá reálne zodpovedali 
ochoreniu. To bude mať vplyv na výšku invalidného dôchodku a vo väčšine prípadov to bude mať pozitívny 
dopad na poistenca,“ vysvetľuje Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociál-
nej poisťovne.

Znenie novely je ešte len v príprave, jeho finálnu verziu by chceli ministerstvu práce predstaviť najneskôr 
do februára. „Úpravou percent sa chceme vyhnúť hraničným hodnotám 40 a 70 percent. To pacienti často 
vnímajú ako poškodzujúce zo strany posudkového lekára, lebo (na priznanie vyššieho dôchodku), chýba len 
jedno percento,“ konštatovala Majtánová.

Pri niektorých chorobách chce poisťovňa, naopak, percentá invalidity znížiť. Ide o ochorenia, s ktorými sa dá 
v lepšom prípade fungovať bez obmedzení. Pri zvýšenom krvnom tlaku 3. stupňa tak navrhuje znížiť hodnotu 
75 až 90 percent na rozpätie 50 až 80 percent.

„Chceme, aby novela obsahovala najnovšie medicínske poznatky, či aby bol v nej zaradený čo najširší okruh 
ochorení. Chceme sa tak vyhnúť súčasnému porovnávaniu chorôb v prípade, že sa diagnóza nenachádza  
v tabuľkách. Takú chorobu dnes hodnotíme podľa funkčných dôsledkov iného ochorenia, ktorému sa podobá, 
čo poistenci vnímajú ako nedôveryhodné,“ vysvetľuje lekárka.

Počet invalidných dôchodcov z roka na rok narastá. Rastie najmä počet ochorení pohybového aparátu, 
nádorových, duševných či kardiovaskulárnych ochorení. „Ide o štyri najrozšírenejšie civilizačné choroby  
a najčastejšie príčiny invalidity,“ vymenúva Majtánová. 

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne vlani posúdili na základe žiadostí o invalidný dôchodok zdravotný stav 
27 349 osôb. Z tohto počtu priznali 22 295 invalidít, 5 054 žiadostí bolo pre nesplnenie podmienok zamiet-
nutých.

Zdroj: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/417128-invali-
dom-sa-skonci-boj-o-percenta/

Príklad, keď sa navrhuje priznať vyššiu percentuálnu 
mieru poklesu schopnosti pracovať (v%)

V akom prípade sa navrhuje znížiť percento miery schopnosti pracovať



Moje zlatíčkaVýlet v Tatrách

Volám sa Viera a mám 55 rokov. Môj príbeh je trochu 
iný, ako tie predošlé, pretože pľúcna hypertenzia je  
v mojom prípade ako dôsledok inej závažnej choroby. 
Ale poďme pekne poporiadku. 
Moje zdravotné problémy začali po maturite na SPŠE 
v Prešove a nástupe do môjho prvého zamestnania 
na Televíznom vysielači Dubník, ako referentka do-
pravy. Bolo to banálne krvácanie z nosa, ako hovo-
ril otolaryngológ, za ktorým ma vždy moji kolegovia 
odviezli autom z práce. Zopakovalo sa to niekoľkokrát 
a až potom som vyhľadala hematológa, ktorý zistil, že 
mám trombocytopéniu, čiže úbytok krvných doštičiek. 
Nasadili mi kortikoidy. Po ich znížení stav trombocy-
tov zase klesol, preto sa v Prešove behom niekoľkých 
mesiacoch rozhodli o vybratí sleziny (t.j. splenecto-
mií), čo bola chyba. Až po operácii nastali tie ozajstné 
zdravotné problémy. Bola som viac chorá ako zdravá, 
opakované zápaly horných a dolných dýchacích ciest, 
trojciferná sedimentácia mi nerobili dobre a ani časté 
hospitalizácie, ktoré som postupne začala odmietať. 
Pre určenie diagnózy som sa ocitla na oddelení  vtedy 
Výskumného ústavu lekárskej bioniky - ZLIP v Brati-
slave (Združené lekársko-imunologické pracovisko).  
Po troch dlhých hospitalizáciách sa napokon podarilo 
určiť diagnózu  SLE – systémový lupus erythematosus. 
Musím priznať bol to pre mňa  veľký šok, veď som bola 
mladá a mala som toľko plánov. Ťažko a dlho človek  
vstrebáva to, že má nevyliečiteľnú chorobu. Je to veľmi 
nepredvídateľné chronické autoimunitné ochorenie, 
ktoré má u každého pacienta špecifický priebeh, 
príznaky a následky. Bežnými príznakmi ochorenia 
sú bolesti ale aj opuchy kĺbov, svalov, teploty, bolesti  
na hrudníku, alergia na slnečné žiarenie, celková 
slabosť, malátnosť a extrémna únava. Imunitný systém 

nerozoznáva rozdiely medzi škodlivými vírusmi, bakté-
riami zvonku a vlastnými bunkami – likviduje jednodu-
cho všetko.
„Keď na Vás útočí Váš vlastný organizmus,  nemáte sa 
pred ním kde schovať a len veľmi ťažko sa dá bojovať 
proti vlastnému telu.“
Tak ako pľúcna hypertenzia aj toto ochorenie patrí me-
dzi zriedkavé. Isté však je, že pred 30 rokmi väčšine pa-
cientkam lekári radili neotehotnieť. V súčasnosti  čoraz 
viac pacientok úspešne zavŕši tehotenstvo  čo  znamená, 
že vtedy neboli také dostupné liečby ako teraz. Systé-
mové autoimunitné ochorenie patrí medzi reumatické 
ochorenia. Po niekoľkých atakoch na môj organizmus 
som sa ocitla v  Národnom ústave reumatických chorôb 
v  Piešťanoch, kde s týmto ochorením majú skúsenosti 
a kde som liečená a sledovaná doteraz. V roku 2008 
mi bola diagnostikovaná pľúcna hypertenzia, ktorá 
má podobné symptómy, ako je bolesť na hrudníku, 
únava, opuchy...  Ani jedno z týchto ochorení sa nedá 
vyliečiť, ale iba zmierniť jeho príznaky a tým zlepšiť 
kvalitu života a predĺžiť ho. Ale nejako som sa už s tým 
naučila žiť. Človek sa musí naučiť počúvať svoje telo  
a jeho signály, oddychovať  keď je unavený, pracovať, 
keď vládze a tešiť sa zo života. Mne osobne pomáha 
aj pravidlo, že pre veci, ktoré nemôžem ovplyvniť,  
sa netreba trápiť.

A čo dodať na záver?!
Nechajte si pár minút na zamyslenie, aký krehký je ten-
to život. Nezabudnite na to, že každý deň je dôležitý  
a verím, že prežijete rovnakú vďačnosť za každý deň 
ako ja.
Autor: Vierka Š.
Foto: archív Vierka Š.

pre č lenov
Život s pľúcnou hypertenziou. Táto rubrika patrí všetkým pacientom a ich 
rodinným príslušníkom, ktorí každý deň bojujú s pľúcnou hypertenziou. 
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Máte radi sladké zemiaky?
Ak existuje jeden komplexný sacharid, ktorý by vo vašom arzenáli nemal chýbať a mali by ste ho zahrnúť 
do svojho jedálnička, tak sú to určite zdanlivo skromné sladké zemiaky. Pôsobia proti zápalom a sú dobré 
antioxidanty.
 
Sladké zemiaky sú palivom pre pomalé trávenie. Tieto oranžovo sfarbené zdroje energie podporujú stabi-
lizovanie hladiny cukru v krvi a sú bohaté na vitamín A, B, C, magnézium, meď a kyselinu pantoténovú.
 
Využite výhody, ktoré ponúkajú a  skúste niektoré z  jednoduchých receptov, ktoré môžu byť súčasťou vašich 
raňajok, obeda či večere. 

Opekané sladké zemiaky s parmezánom a rozmarínom
Tieto rozmarínové sladké zemiaky sú samé o sebe výborné a budú fungovať s akýmkoľvek zdrojom bielkovín, 
ktorý si vyberiete. Rozmarín ponúka rôzne výhody, ako zlepšenie imunitného systému, trávenia a má aj pro-
tizápalové účinky.

Čo budeme potrebovať?
- 2 veľké sladké zemiaky
- 1/4 hrnčeka nakrájaného čerstvého rozmarínu
- 1/8 hrnčeka nízkotučného parmezánu
- 2 polievkové lyžice olivového oleja
- 1 nasekaný strúčik cesnaku
- soľ a korenie na dochutenie
 
Príprava:
- predhrejeme si rúru na 200 °C a sladké zemiaky si nakrájame na kocky,
- v sáčku alebo vrecku na zips zmiešame rozmarín, cesnak, parmezán a olivový olej. Potom do tejto zmesi  
  pridáme sladké zemiaky a pretrepeme, až kým nie sú úplne obalené,
- toto všetko uložíme na plech a pečieme 20 – 25 minút. Pootáčame a pečieme ďalších 20 – 25 minút,
- vyberieme z rúry a ihneď si na nich môžeme pochutiť.

Viac na http://gymbeam.sk/blog/recepty-sladke-zemiaky-na-7-sposobov?fb_comment_id=7583609742912
79_883658621761513#f3ac44ac23883cc
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pripravujeme
Čo nás čaká v prvom polroku tohto roka?

Stručný prehľad pripravovaných významných podujatí v najbližšom období

- 28.február 2017 – kampaň pri príležitosti Dňa zriedkavých chorôb 

- Február – november – semináre o PAH „Keď dochádza dych“ pre študentov

- Apríl – spustenie kampane k Svetovému dňu PH

- Máj – tlačová konferencia

- 5. máj 2017 – informačná kampaň v Slovenskej filharmónii  

- 26.-28. máj 2017 – výstup na Sinú (Nízke Tatry)  

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 2017 
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
IBAN: SK0302000000002743882058

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
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Už viac ako storočie poháňa zamestnancov MSD vzácna vášeň. Naším spoločným cieľom je vývoj 
humánnych liekov a vakcín, ako aj prínos inovácií v oblasti veterinárnych liekov, aby sme pomohli 
zlepšovať milióny životov. Uvedomujeme si, že vždy je priestor urobiť viac, a preto sa dlhodobo angažujeme
vo výskume a vývoji. Rovnako sme sa zaviazali skvalitňovať zdravotnú starostlivosť a spolupracovať
s tými, ktorí zdieľajú našu vášeň pre zdravší svet. Spoločne prijímame túto výzvu, a to celým srdcom.

Pre viac informácií kontaktujte www.msd.com
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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; Redaktori: Ing. Lýdia Démuthová, Ján Ďuriš a Anna Kráľová; Preklad z angličtiny: Ing. Peter 

Makovník; Grafiká úprava: Ing. Jana Guráňová; Tlač: Grafon, Vajanského 13, 031 01 Liptovský Mikuláš; Náklad: 200 ks; Vydané: február 2017.

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.

Tlač PHmagazínu Fialka podporili: 


