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editoriál
Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH

Milí priatelia,
V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým členom za prejavenie dôvery vo voľbách
za predsedníčku Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH). Verím, že spolupráca s Radou a všetkými členmi združenia sa ešte viac prehĺbi a spoločne budeme napĺňať ciele, ktoré
sme si vytýčili.
Je mi potešením, že takmer po trojročnej činnosti združenia Vám môžem predstaviť prvé číslo nášho spravodaja, ktorý bude okrem tlačovej verzie pre našich členov a ďalšie zainteresované osoby dostupný na internete aj v PDF formáte.
V časopise sa dozviete o činnosti ZPPH počas uplynulého obdobia, o novinkách v liečbe a výskume pľúcnej
hypertenzie, informáciách o podujatiach, konferenciách, legislatívnych zmenách v rámci Slovenska. V rubrike
„Významné udalosti“ budeme uverejňovať dôležité aktuality nielen z nášho združenia, ale aj z PHA Europe
a ostatných zahraničných združení, s ktorými spolupracujeme. Budeme Vám prinášať rady či už z oblasti
zdravotnej, psychologickej, právnej alebo iných oblastí. Ďalšia rubrika je „Pre členov“, v rámci ktorej budeme
uverejňovať zaujímavé príbehy pacientov a poukazovať na dopad PH nielen na život pacienta, ale celej
jeho rodiny a blízkeho okolia. Tu je priestor aj na Vašu realizáciu, veľmi radi privítame Vaše príspevky. Pravidelne budeme uverejňovať súhrn udalostí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom období a množstvo užitočných
odkazov.
očas tohto kalendárneho roka sa udialo mnoho významných udalostí. 28. februára v rámci Dňa zriedkavých ochorení sme usporiadali kampaň Zlodej dychu v Bratislave v OC Eurovea a Liptovskom Mikuláši
v OC STOP SHOP. V rámci kampane sa uskutočnila tlačová beseda s účasťou novinárov a televízie. V kampani
sa pokračovalo aj 1. marca v Redute. Možnosť oboznámiť verejnosť s prejavmi a dôsledkami PH sme dostali
na výstave Zdravý životný štýl v Trenčíne. 1.-3. júna na edukačno-rekondičnom stretnutí sa uskutočnilo valné
zhromaždenie s voľbou novej Rady ZPPH. V prvej polovici septembra sme sa zúčastnili s vlastným stánkom
prezentácie na XVII. Kongrese SKS. Podrobnejšie o týchto a ďalších podujatiach si môžete prečítať v rubrike
„Aktuality“.
Jednou z najvýznamnejších udalostí tohto roka pre PH sa stalo oficiálne prijatie 5. mája za Svetový deň
PH. Oslava prvého Svetového dňa PH sa uskutočnila v Madride. Udalosť mala vynikajúci vedecký program,
o ktorý sa postaralo španielske združenie ANHP (Asociación Nacional de Hipertensión). Dňa 6. júna PHA
Europe oficiálne predstavila svoj program Policy Brief a výzvu k akcii Európskeho parlamentu v Bruseli pod
názvom Call to Action. 22.-24. júna usporiadalo americké združenie PHA (Pulmonary Hypertension Association) 10. ročník Medzinárodnej PH konferencie v Orlande, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 1500 pacientov,
opatrovateľov a zdravotníckych profesionálov z piatich kontinentov. V dňoch 12.-16. septembra sa konalo
valné zhromaždenie PHA Europe v Castelldefels, neďaleko Barcelony. Päťdňový program stretnutia bol zaplnený hodnotnými prednáškami významných lekárov a vedeckých pracovníkov - prof. Horst Olschewski (Medical University Graz, Austria), prof. Simon Gibbs (Imperial College London, UK). Predstavený bol program “Call
to Action”. Novinkou boli veľmi prínosné diskusie v rámci pracovných skupín. Na všetkých týchto podujatiach
nechýbalo zastúpenie našich členov.
Do konca roka pripravujeme ešte niekoľko aktivít, ktoré pri čítaní týchto stránok už budú pravdepodobne
uskutočnené. Ale o tom viac v budúcom čísle.
Ďakujem vám všetkým ešte raz za vašu podporu a spoluprácu. Bol to veľmi úspešný rok, ale verím, že budúci
rok bude ešte úspešnejší. Všetkým Vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastné a spokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších, veľa trpezlivosti a síl do nového roka.
Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.
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odborníci
Niekoľko slov od primárky Centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu
pri NÚSCH,a.s.
Vážení čitatelia,
dňa 30. apríla 2010 sa v Sielnici pri Zvolene uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie
Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou. Nové občianske združenie vzniklo z iniciatívy
pacientov trpiacich na pľúcnu artériovú hypertenziu. Od tejto chvíle, kedy si skupina pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou uvedomila, že prostredníctvom občianskeho združenia
môžu pomôcť nielen sebe , ale aj mnohým ďalším chorým s touto zákernou chorobou, uplynulo viac ako dva
roky. Tieto dva roky boli naplnené každodennou, húževnatou prácou činovníkov Združenia pod vedením
Mgr. Ivety Makovníkovej, ktorí napriek vážnej chorobe, fyzickej limitácii, ťažkým dňom aj zlomovým okamihom, krok za krokom tvorili veľmi aktívnu pacientsku organizáciu, ktorú je dnes vidieť a počuť nielen doma, ale
aj v zahraničí. Občianske združenie pomáha pacientom získať dôležité informácie nielen o chorobe, jej
diagnostike a liečbe, ale aj o možnostiach získania sociálnej podpory alebo inej pomoci. Organizuje edukačnorekondičné stretnutia, kde pacienti majú možnosť stretnúť sa, získať potrebnú psychickú podporu a znalosti
nielen od ľudí s podobným ochorením, ale aj od špecialistov, ktorí tieto stretnutia pravidelne navštevujú.
Dôležitým nástrojom pre komunikáciu je veľmi dobre zostavená web stránka, tlačové konferencie aj účasť
OZ na vzdelávacích aktivitách lekárov. Ďalším zmysluplným a vítaným krokom v tejto oblasti je prvé číslo
časopisu, ktorý držíte v rukách.
Postavenie a význam pacientskeho občianskeho združenia pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti aj postavenia pacientov so vzácnymi chorobami sú dnes nespochybniteľné a budú čoraz silnejšie. Očakáva sa,
že občianske združenia v budúcnosti zasiahnu výrazne nielen do sféry pacientov, ale budú spolupracovať
s vládnymi inštitúciami na tvorbe zdravotnej politiky a budú jedným z motorov podpory vedy a výskumu, ako
aj šírenia vedeckých informácií a poznatkov o pľúcnej artériovej hypertenzii.
Záverom by som chcela aktívnym členom Združenia poďakovať za ich nasadanie a nezištnú prácu, za pomoc
a podporu pri zvládaní tejto ťažkej choroby a vyjadriť maximálnu podporu ich aktivitám a zámerom v oblasti
vzdelávania lekárov aj pacientov.
S pozdravom a želaním úspechov
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc, FESC
Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu pri NÚSCH,a.s.

Ďakujeme pani primárke doc. MUDr. Eve Goncalvesovej, CSc., FESC za slová uznania, ale aj za morálnu podporu a odbornú pomoc, ktorú nám poskytla pri zakladaní nášho združenia. Veľmi hlboko si to vážime. Združenie
pacientov s pľúcnou hypertenziou by bez jej podpory a podpory ďalších špecialistov na PH len ťažko vzniklo.
Veľká vďaka patrí aj MUDr. Milanovi Luknárovi za spoluúčasť pri zakladaní združenia a aktívnu prácu
v združení už od jeho založenia. Veríme, že spoločnými silami budeme aj naďalej zlepšovať stav v oblasti
pľúcnej hypertenzie na Slovensku.
Členovia Rady ZPPH,o.z.
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aktuality
Činnosť Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou v roku 2012

Kampaň Zlodej dychu

29. február -1. marec 2012
29. februára 2012 sa konali aktivity na spustenie
kampane „Breathtaking“ (Zlodej dychu) po celej Európe. Aj Slovensko sa už druhý rok aktívne zapojilo
do tejto kampane svojimi aktivitami. Kampaň sme
zahájili tlačovou konferenciou v reštaurácii Brasserie la Marine. Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok
novinárov, Slovenský rozhlas a televízia Bratislava.
Na tlačovej konferencii vystúpili s prezentáciami
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. FESC, odborný
lekár z Centra pre PAH MUDr. Milan Luknár, primárka Kliniky pneumológie a ftizeológie Ružinovskej
nemocnice MUDr. Marta Hájková a predsedníčka
Združenia pacientov s PH Mgr. Iveta Makovníková.
Prizvaní boli aj pacienti Mgr. Veronika Hriceňáková
a Daniel Káčer, ktorí odpovedali novinárom na otázky o svojom ochorení.
Kampaň pokračovala v obchodnom centre Eurovea
oboznamovaním návštevníkov s ochorením PH.
Hostesky rozdávali návštevníkom letáky, lízanky
modré pery, ktoré boli symbolom kampane a merali
záujemcom saturáciu a pulz. Mali sme postavený stánok s edukačnými materiálmi a darčekovými predmetmi. Prítomní boli aj pacienti a lekári, ktorí záujemcom podávali bližšie informácie o ochorení.
Kampaň zároveň prebiehala aj v ďalšom slovenskom
meste, v Liptovskom Mikuláši, v obchodnom centre
STOP.SHOP. Rozdali sme vyše 1500 letákov a pohľadníc,
1000 lízaniek a 150 brožúr o diagnostike PH. Kampaň

Kampaň “Zlodej dychu” - tlačová konferencia

Kampaň v OC Eurovea Bratislava

zlodej dychu bola zdokumentovaná videom, článkami
a množstvom fotografií.
V popoludňajších hodinách sa MUDr. Milan Luknár
a Mgr. Iveta Makovníková zúčastnili prvého slovenského kongresu k Dňu zriedkavých ochorení,
ktorý sa konal pod záštitou Ministra zdravotníctva
Ivana Uhliarika a Eurordisu. Na kongrese vystúpil
MUDr. Milan Luknár so svojou prezentáciou
o zriaďovaní špecializovaných centier.
1. marca sa uskutočnila pracovná večera v reštaurácii
Reduta za účelom rozšírenia spolupráce. Pozvaní boli
lekári kardiológovia a pneumológovia a predsedníčka
združenia Dar života pre pacientov po transplantácii
srdca. Po večeri pokračovala kampaň v priestoroch
Reduty pre návštevníkov koncertu Slovenskej filharmónie, ktorého sme sa zároveň aj zúčastnili.
Touto cestou by sme radi poďakovali generálnemu
riaditeľovi Slovenskej filharmónie prof. Mariánovi
Lapšanskému a ďalším pracovníkom tejto inštitúcie,
ktorí nám vyšli v ústrety a v krásnom prostredí
zrekonštruovanej Reduty umožnili informovať
návštevníkov koncertu o našom ochorení. Dôstojne
sme tak zavŕšili náročný pracovný a zároveň slávnostný deň.
Dokumentáciu si môžete pozrieť na stránkach:
http://www.youtube.com/watch?v=yOlc1i1JWYA
http://phaslovakia.org/kampan-zlodej-dychu-2012/
V rámci kampane predsedníčka združenia Iveta Makovníková prostredníctvom článkov v časopisoch

Reduta - koncert Slovenskej filharmónie
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Reduta - koncert Slovenskej filharmónie

Kampaň v OC STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš

Pokrok, Šarmantná žena Zdravie, Plus jeden deň
a reportáže v relácii Reflex TV Markíza prezentovala
dopad pľúcnej hypertenzie na život pacienta.

troch dní sme robili osvetu návštevníkom, oboznamovali sme ich s ochorením a rozdali sme niekoľko
desiatok letákov a brožúr.

Spolupráca

Vzdelávací seminár Pacient a liek – SZU
Bratislava

Nadviazali sme spoluprácu s ďalšími pacientskymi
občianskymi združeniami na Slovensku (Dar života,
Slovenský pacient) a stali sme sa členom Slovenskej
aliancie zriedkavých chorôb.
V dňoch 30.-31. marca 2012 sa predsedníčka
združenia zúčastnila II. Celoslovenskej konferencie
pacientskych organizácií v Piešťanoch. Počas dvoch
dní tu odznel rad kvalitných odborných prednášok
pre predsedov združení a pacientskych advokátov.

Svetový deň PH - Madrid

5. máj 2012
Podporili sme žiadosť španielskeho združenia , ktoré
podalo návrh na schválenie Svetového dňa pľúcnej
hypertenzie na deň 5. mája. Iniciovali sme podporu
viacerých slovenských inštitúcií – SKS, Kliniky pneumológie a ftizeológie Ružinovskej nemocnice. Slovenskej aliancie pre zriedkavé ochorenia, Eurordisu.
Na pozvanie španielskeho združenia sa predsedníčka
združenia zúčastnila vedeckého sympózia a slávnostného ceremoniálu pri príležitosti 1. Svetového dňa
PH v Madride v dňoch 4.-6. mája 2012.

Výstava Zdravý životný štýl – Trenčín

10.-12. máj 2012
V dňoch 10.-12. mája 2012 sme sa zúčastnili výstavy
„Zdravý životný štýl“ v Trenčíne v zastúpení Makovníková, Guráňová, Kráľová a Ďurišová. Počas týchto

Prezentácia činnosti združenia v Liptovskom Mikuláši
v obchodnom centre STOP.SHOP.
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Prezentácia MUDr. Milana Luknára na prvom slovenskom kongrese ku Dňu zriedkavých ochorení

Výstava Zdravý životný štýl – Trenčín

14.máj, 12. november 2012
V rámci pacientskeho vzdelávania sa Iveta Makovníková a Jana Guráňová zúčastnili prvej vzdelávacej aktivity pod názvom „Pacient a liek“, ktorej odborným garantom bol prof. MUDr. Jozef Holomáň,
CSc., prednosta UFKEF LF SZU. Tematický kurz prebiehal v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave za účasti odborných lektorov zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Úradu práce
a iných inštitúcií. Vzdelávanie bolo veľkým prínosom
pre pacientskych advokátov v získaní cenných informácií o právach a povinnostiach pacientov, ceste
lieku k pacientovi, procese kategorizácie liekov, posudzovaní zdravotného stavu pacientov a ďalších,
ktoré následne môžu sprostredkovať členom pacientskej organizácie.

Edukačno-rekondičné stretnutie

Hotel Dixon, 1.-3. júna 2012
V dňoch 1.-3. júna 2012 sa v Banskej Bystrici v hoteli Dixon uskutočnilo edukačno-rekondičné stretnutie pacientov s PH za účasti 36 členov. Občianske
združenie Slovenský pacient pripravilo pre pacientov blok prednášok o invalidite, ťažkom zdravotnom
postihnutí a kompenzačných príspevkoch. Druhý
deň stretnutia v dopoludňajších hodinách sa pacienti učili relaxovať pod vedením psychologičky

II.Celoslovenská konferencia pacientskych organizácií
- Piešťany

PhDr. Pavly Nôtovej. Nasledovala prednáška
MUDr. Milana Luknára o organizácii starostlivosti
o pacientov s PH. Nechýbali ani rehabilitačné cvičenia
pod vedením fyzioterapeutky Bc. Pavly Mizerovej.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo valné
zhromaždenie s voľbami do Rady ZPPH. Členovia
boli oboznámení s doterajšou činnosťou združenia
za posledné dva roky, doplnenou o bohatú fotodokumentáciu, s čerpaním finančných prostriedkov
a úlohami na ďalšie obdobie. Naše rady sme rozšírili
o štyroch nových členov. Vo večerných hodinách mali
pacienti možnosti športového vyžitia.

Účasť v Európskom parlamente

6. jún 2012
Na slávnostnú udalosť v Európskom parlamente,
ktorá sa konala 6. júna, bol za ZPPH delegovaný
MUDr. Milan Luknár. Predmetom tohto stretnutia
bolo predstavenie celkovej politiky PHA Europe. Viceprezidentka PHA Europe Pisana Ferrari predstavila
projekt „Call to action“ (Výzva k činnosti).
Tento projekt obsahuje päť kľúčových posolstiev: zlepšenie prístupu k odbornej starostlivosti,
zlepšenie informovanosti, podpora klinického výskumu a inovácií, posilnenie postavenia pacientskych
skupín a zabezpečenie dostupnosti psychosociálnej
podpory. Viac o tejto udalosti sa môžete dočítať
v rubrike „Významné udalosti“.

Druhý medzinárodný summit vedúcich
predstaviteľov
pacientskych
združení
– Orlando, USA
21.-24. jún 2012
V júni sa v meste Orlando na Floride konala
10. Výročná konferencia a vedecký míting o pľúcnej
hypertenzii. Súčasťou konferencie bol Druhý medzinárodný summit vedúcich predstaviteľov pacientskych združení, na ktorý aj naše združenie
dostalo pozvanie. ZPPH zastupoval MUDr. Milan
Luknár. Stretnutie bolo pripravené na vysokej úrovni. Zúčastnilo sa ho množstvo odborných lekárov,
reprezentantov priemyslu, vedy a výskumu v oblasti
PH. Do Orlanda sme poslali letáky, brožúry a poster
o činnosti nášho združenia. Podrobnejšia správa
je publikovaná v rubrike „Významné udalosti“. Viac
sa môžete dočítať na stránke amerického združenia
http://www.phassociation.org/

Víkendové stretnutie pacientov – Seč, ČR

16.- 17. jún 2012
S českým združením SPPH (Sdružení pacientů s plícní hypertenzi) udržujeme veľmi dobré priateľské
vzťahy už od založenia našej organizácie. Na výročné
pacientske stretnutia si navzájom pravidelne pozývame vedúcich predstaviteľov. Nebolo tomu inak ani
tento rok. Naše členky PhDr. Pavla Nôtová a Marie
Jesenáková prijali pozvanie na víkendové stretnutie,
ktoré sa konalo v dňoch 16.- 17. júna v Seči, kde mala
doktorka Nôtová prednášky o psychickej podpore
pacientov s PH a zároveň predstavila českým pacientom aktivity nášho združenia.

Valné zhromaždenie PHA Europe

12.-16. september 2012
Každoročne v septembri sa koná valné zhromaždenie
PHA Európe. Je to stretnutie najvyšších predstaviteľov
členských štátov PHA Europe. Tohtoročné stretnutie prebehlo 12.-16. septembra v meste Castelldefels, neďaleko Barcelony (Španielsko). Zúčastnilo
sa ho 39 vedúcich predstaviteľov národných združení
pacientov s pľúcnou hypertenziou z 20 európskych
krajín. Naše združenie reprezentovala Iveta Makovníková a Jana Guráňová. Cieľom tohtoročného
stretnutia bolo poskytnúť fórum, kde pacientski lídri
mohli stráviť niekoľko dní spoločne, podeliť sa o svoje skúsenosti, učiť sa jeden od druhého, koordinovať
budúce programy a stratégie v oblasti PH. Viac v rubrike „Významné udalosti“.

Pracovné stretnutia

11. september, 21.-23. september 2012
V mesiaci september prebehli dve pracovné stretnutia. Stretnutie s predsedníčkou združenia pacientov po transplantácii pľúc pani Boháčikovou sa konalo 11. septembra v Banskej Bystrici za účelom
nadviazania pracovných vzťahov medzi združeniami,
hlavne v podpore pri riešení návrhov na problematiku legislatívy v prospech oboch združení.
Stretnutie s predsedníčkou OZ Dar života Mgr. Vlastou Pagáčovou sa konalo 21.-23. septembra v Terchovej pri príležitosti turisticko-edukačného seminára
pacientov po transplantácii srdca. Cieľom stretnutia bol rozvoj spolupráce medzi našimi združeniami,
ale tiež vzájomná výmena skúseností pri práci
v združení. Počas trojdňového pobytu si pacienti
mohli vypočuť prednášky fyzioterapeutiek Bc. Pavly
Mizerovej a Marie Jesenákovej o význame pohybovej
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aktivity a zároveň si to vyskúšať priamo v teréne (výstup na Fatranský Kriváň, poldenná turistika vo Vrátnej doline – nordic walking). Prednášky dopĺňala
aj PhDr. Pavla Nôtová o fyzickej aktivite a jej vplyve
na psychické zdravie. Pobytu sa zúčastnila aj primárka
OZaT, doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. FESC, ktorá
pacientom sprostredkovala cenné rady. Spestrením
pobytu bolo varenie guľášu a posedenie pri ohni.
O zábavu sa postaral Juraj Sninský so svojou gitarou.
Veľmi milé bolo športové popoludnie, kde si pacienti
zasúťažili v netradičných disciplínach ako bol pretek
na kolobežke, hod zápalkou do diaľky, skupinový beh
na doskách alebo streľba lukom na terč.

Žiadosť o dotáciu na rekondičný pobyt

Počas tohto roka sme mali veľa aktivít a pre PH sme
urobili veľa pozitívneho. Nie všetko sa však vždy vydarí. V decembri minulého roka sme podali žiadosť

Edukačno-rekondičné stretnutie v Banskej Bystrici

o dotáciu na rehabilitačný pobyt na Ministerstvo
práce a sociálnych vecí SR. Fyzická aktivita v primeranom zaťažení pomáha pacientom s PH zlepšovať
zdravotný stav. Preto cieľom rehabilitačného pobytu
je naučiť pacientov poznať maximálne možnosti
zaťaženia organizmu, ktoré je u každého pacienta
iné. Bohužiaľ nám túto dotáciu neschválili a plánovaný pobyt sa tohto roku nekonal. V budúcom roku
sa budeme snažiť získať financie z iných dostupných
zdrojov.

2% z daní

Z 2% z daní sme tohto roku získali 2 367,46 eura. Týmto
ďakujeme všetkým prispievateľom. Veríme, že v budúcom roku, keď o nás bude vedieť viac ľudí, to bude
väčšia suma. To je zároveň aj výzva na prípravu kvalitnej kampane o PH. Je potrebné osloviť nielen jednotlivcov, ale aj celé spoločnosti, podniky, organizácie.
Získaný príspevok by sme radi použili na rehabilitačný
pobyt pacientov.

Edičná činnosť

V tomto roku sme vydali dva druhy záložiek, určených
na prezentáciu združenia a pľúcnej hypertenzie.
Pre pacientov na kontinuálnej liečbe sme vydali
brožúry o liečbe prostacyklínmi a spoločnosť Actelion pre nás pripravila veľmi hodnotné miniatlasy
o PH a zaujímavé stolné menné kalendáre s tématikou pľúcnej hypertenzie v česko-slovenskom prevedení.

Účasť na XVII. kongrese SKS

11.-13. október 2012
V dňoch 11.-13. októbra 2012 sa konal XVII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v novej
budove SND v Bratislave. Tak ako aj minulý rok,
aj v tomto roku sme sa zúčastnili na kongrese SKS
s vlastným stánkom. Našu účasť podporila SKS bez-

XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

platným poskytnutím výstavného priestoru. V stánku
sa vystriedalo niekoľko našich pacientov a rodinných
príslušníkov. Druhý deň kongresu sme sa zúčastnili
sympózia Actelionu o PH, ktoré viedla primárka
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. Mimoriadne zaujímavá bola prezentácia o dopade
PH na život pacientov s krátkou videonahrávkou
s PH pacientmi. Spoločnosť Actelion prišla na kongres s podporou pre ZPPH vo forme príspevku
15 euro za každého účastníka sympózia o PH. Tešili
sme sa z účasti 159 zdravotníkov. Touto cestou
zároveň ďakujeme za podporu spoločnosti Actelion
za výborný projekt.
Posledný deň kongresu sme po sympóziu o kardiofyzioterapii urobili prvé úspešné kroky k uskutočneniu
rehabilitačného pobytu pre pacientov, ktoré
už dlhšiu dobu plánujeme. Primár MUDr. Viliam Rus,
riaditeľ kúpeľov Vyšné Ružbachy, ktoré sú zamerané
na srdcovo-cievne ochorenia, nám veľmi ochotne
vyšiel v ústrety s jeho prípravou. Zostáva už len nájsť
sponzora, ktorý tento projekt podporí.
Autor: Mgr. Iveta Makovníková

8

v ý z n a m n é u d a l o st i
Z činnosti partnerských asociácií v Európe a Amerike v roku 2012

Svetový deň PH
Prvý svetový deň pľúcnej hypertenzie sa uskutočnil
5. mája 2012 v Madride. Tento dátum je veľmi
dôležitým míľnikom pre PH komunitu na celom
svete.
Udalosť sa uskutočnila s podporou PH združení
z piatich kontinentov, pacientskych organizácií, federácií zriedkavých ochorení (Eurordis, Orphanet,
NORD), vedeckých spoločností a organizácií po celom svete (vrátane Európskej respiračnej spoločnosti,
Americkej spoločnosti pre ochorenia hrudníka,
Európskej pľúcnej nadácie). Udalosť mala vynikajúci vedecký program a zúčastnili sa jej prestížni
prednášajúci. Všetky aktivity boli organizované
španielskym združením pacientov s pľúcnou hypertenziou. Oficiálny otvárací ceremoniál, ktorý sa konal
5. mája, zahŕňal prezentácie najvýznamnejších medzinárodných odborníkov v oblasti pľúcnej hypertenzie. Inauguračný prejav bol prednesený Irenou Delgado, prezidentkou španielskeho združenia pľúcnej
hypertenzie. K zúčastneným patrili: prezident Európskej federácie PHA Europe (Gerald Fischer), prezident
amerického združenia PHA (Rino Aldrighetti), z PHA
Južnej Afriky (Denneys Niemandt) a viceprezident
latinskoamerickej federácie SLHP (Cecilia Martinez).
Na vedeckom sympóziu bol deklarovaný “Národný
záujem zdravia” španielskym ministerstvom zdravotníctva, sociálnych služieb a vlastného kapitálu
a agentúrou Lain Entralgo Agency.
Profesor Nazzareno Galiè (Univerzita v Bologni,
Taliansko) zhrnul historický a vedecký vývoj v oblasti
PH. Okrem iného hovoril aj o programe svetových

Zľava: Gerald Fischer (prezident PHA Europe), Juan
Fuertes (ANHP, Španielsko)

kongresov o PAH od 70-tych rokov po súčasnosť,
významných objavoch a vývoji klasifikácie PAH. Svoju prezentáciu ukončil pohľadom na budúcnosť klinického výskumu. Nedávna štúdia, ktorá ako prvá
v histórii v dlhodobom horizonte priniesla pozitívne
výsledky, predstavuje lepšie podmienky pre klinický
stav pacienta. Jedná sa o testovaný liek Macintentan, pri ktorom sa dosiahlo zníženie klinických príhod
o 45%. Výsledok: štúdie založené na klinickom výskume predstavujú budúcnosť pre nájdenie lieku.
Miguel Angel Gomez-Sanchez (Nemocnica, 12. októbra, Madrid) prednášal o organizácii zdravotnej
starostlivosti v oblasti PH. V úvode objasnil prečo
je práve 5. máj svetovým dňom PH.
„V roku 1981 v Španielsku vypukla epidémia PH vyvolaná toxickým olejom. Prvého mája toho roku
zomrel osemročný chlapec ako prvá obeť intoxikácie. Epidémia, ktorá vznikla v dôsledku použitia
pančovaného repkového oleja, si vyžiadala cez 20.000
obetí (600 z nich podľahlo). V tej dobe sa prvýkrát
vytvorila PH jednotka v mojej nemocnici.“
Opisoval vývoj PAH v Španielsku, venoval sa kritériám a potrebe vzniku PH centier a telefonických
24-hodinových liniek pre pacientov. Analyzoval
situáciu vo vlastnej krajine a porovnával so situáciou
v susednom Francúzsku.

Pisana Ferrari (PHA Europe) a prof. Gerald Simonneau (Antoine
Béclère, France)

Zľava: Noriko Murakami (prezidentka PHA Japonsko),
Peter Makovník a Iveta Makovníková
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Lewis Rubin (Emeritný profesor, UCSD). Témou jeho
prednášky bola spolupráca medzi pacientom a vedeckými spoločnosťami.
„Teraz, keď už existuje veľa pacientskych organizácií po celom svete, je spolupráca s vedeckými spoločnosťami o to dôležitejšia. Je čas využiť
“silu ľudu” k uskutočneniu významnej zmeny. Toto
je dôležité, pretože aj napriek pokroku stále ešte
existuje mnoho nezistených príčin vzniku PH.
Podpora výskumných grantov:
pre výskumné
granty je potrebná spolupráca medzi pacientskymi
združeniami a overenými vedeckými spoločnosťami.
Koniec koncov identifikácia ciest, ktoré povedú
k nájdeniu lieku závisí na vedeckom skúmaní.
Prezentácie vedeckých zasadnutí sú najlepšou cestou ako vzbudiť záujem o vedeckú prácu, zabezpečiť,
aby sa dostala na kľúčové kongresy. Toto je sústavný
boj a nechceme byť zatlačení do rohu. Vedecké
spoločnosti by mali využívať pákový efekt, aby
si zabezpečili viditeľnosť na týchto schôdzach.
Vzdelávanie pre vedcov a odborníkov z praxe: Mnoho ľudí na celom svete nemá prístup k liečbe. Ale to,
čo ma tiež hnevá, je, že v mnohých krajinách je diagnóza stále oneskorená. Lekári nekladú PH vysokú
prioritu. Pacientske združenia a vedecké spoločnosti
tu môžu poskytnúť efektívnejšie vzdelávanie lekárov
prostredníctvom:
• konferenčných sympózií;
• regionálnych stretnutí;
• odborných stretnutí.
Miestny/globálny dialóg: máme čísla, ktoré nám
umožňujú ovplyvniť vládu a zdravotné úrady. Ešte
stále existujú miesta, kde pacienti nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Spoločne môžeme
ovplyvniť farmaceutický priemysel a vládu, aby aspoň

minimalizovali tieto rozdiely. Musíme spolupracovať,
aby sa tento náš cieľ uskutočnil. Ohromný rast
dobrovoľných PH skupín nám dáva príležitosť k pokroku.“

Pľúcna hypertenzia v rozvojových krajinách

Gerald Simmoneau (Národné PH centrum, nemocnica Antoine Béclère) na úvod uviedol mnohých pozitívnych a vzrušujúcich informácii o vývoji v oblasti
PH. Osobitne sa venoval PH v rozvojových krajinách.
• Ekonomický rast je veľmi rýchly v Číne, Indii a Latinskej Amerike, kde začínajú venovať pozornosť tomuto ochoreniu a potrebám pacientov s PH.
• Za posledných desať rokov sa počet zriadených
centier zvýšil (kvalitná denná starostlivosť, klinický
výskum, vysoká miera integrácie do medzinárodných
MRC).
• Globálna aliancia proti chronickým respiračným
ochoreniam (WHO/GARD) nedávno zriadila WHO
vzdelávacie a výskumné centrum pľúcnej hypertenzie za účelom globálneho a koordinovaného úsilia
v boji proti chronickým respiračným ochoreniam.
• Zaznamenala sa zvýšená účasť rozvojových krajín
v kontrolovaných klinických štúdiách.
• V súčasnosti máme veľa epidemiologických dát
z rozvojových krajín (PH registre z Latinskej Ameriky,
východnej Európy, Saudskej Arábie a z Číny).
Najzaujímavejšie údaje pochádzajú z Číny. Multicentrický čínsky PAH register zahŕňa 956 dospelých pacientov za obdobie máj 2008 až júl 2011. Zaujímavé
je porovnať charakteristiky sledovaných populácií.
Napríklad rozdiely v pomere pohlaví: pomer žien
k mužom s PH je vyšší vo Francúzsku, než v Číne.
Taktiež nachádzame rozdiely v hemodynamike
(závažnejšie v Číne) a výskytu etiológie (idiopatická
PH je častejšia v USA, vrodená srdcová vada častejšia
v Číne).
• Úloha odborných centier bude stále dôležitejšia,
pokiaľ sa bude zvyšovať počet pacientov. Počet
pacientov s pľúcnou hypertenziou v rozvojových
krajinách je pravdepodobne vyšší ako v rozvinutom
svete, kvôli príčinám, ktoré sa vo vyspelých krajinách
nevyskytujú.

10

• PAH asociovanej s parazitom Schistosoma.
Na celom svete sa odhaduje až 200 miliónov ľudí
nakazených týmto parazitom. Príznaky vykazuje 120
miliónov a 10 miliónov má periportálnu fibrózu,
pri ktorej sa u 10% osôb môže vyvinúť PAH.
Schistozomiáza je hlavnou príčinou pľúcnej hypertenzie v infikovaných oblastiach (Brazília, Egypt...).
• PAH asociovaná s kosáčikovitou anémiou. Kosáčikovitá anémia je dedičné ochorenie
charakterizované chronickou hemolytickou anémiou a cievnymi uzávermi. Táto choroba postihuje asi 60 000 amerických černochov, 10 000
Francúzov (francúzske Antily). V subsaharskej
Afrike je výskyt až 30%. Celosvetovo WHO odhaduje, že sa s ťažkou formou tohto ochorenia rodí ročne
asi 300 000 detí.
• PH spojená s vysokou nadmorskou výškou. 140
miliónov ľudí žijúcich vo vysokej nadmorskej výške
(> 2500 m) má chronickú hypoxiu, ktorá môže spôsobiť
zvyšovanie tlaku v pľúcnych tepnách. PH spôsobená
vysokou nadmorskou výškou je problémom verejného zdravia vo vysokohorských oblastiach sveta
(Ázia, Južná Amerika). Presný pôvod je neznámy. Boli
zaznamenané veľké rozdiely v náchylnosti k hypoxii
vyvolávajúcej pľúcnu hypertenziu medzi rôznymi
etnickými skupinami. Obyvatelia peruánskych Ánd
sú menej náchylní než prisťahovalci v posledných
rokoch. Najmenej citlivá populácia sú Tibeťania,
ktorí žili vo vysokej nadmorskej výške po tisíce rokov.

Zľava: Pisana Ferrari (vice-prezidentka PHA Europe), Iveta Makovníková a Peter
Makovník

Pracovná večera

Zdroj: Pisana Ferrari, Mariposa News, Summer 2012

Prvých osláv Svetového dňa PH sa zúčastnilo aj naše
združenie v zastúpení predsedníčky Mgr. Ivety Makovníkovej. „Boli sme jedna z mála krajín, ktorá
mala možnosť účasti na tomto veľkolepom podujatí a to vďaka sponzorom. Priamo sme sa zúčastnili
prezentácií najvýznamnejších lekárov a vedcov
v oblasti PH, navyše sme dostali možnosť nadviazať
kontakty s prezidentmi mimoeurópskych združení
- z Japonska, Saudskej Arábie, Južnej Afriky, Latinskej Ameriky. Mali sme možnosť porovnať diagnostiku a liečbu v rôznych častiach sveta a uvedomiť si,
aké výborné podmienky pre liečbu PH sú vytvorené
na Slovensku.“

Dole v strede: Irene Delgado, prezidentka PHA Španielsko (ANHP)
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„Call to Action“
“Výzva k činnosti” ohľadom pľúcnej hypertenzie,
zahájenie akcie v Európskom parlamente.
Brusel, 6. jún 2012
V roku 2011 sa PHA Europe rozhodla zvolať stretnutie za okrúhlym stolom. Stretnutie sa týkalo pľúcnej
hypertenzie a jeho úlohou bolo šírenie a výmena
vedomostí medzi zúčastnenými stranami a medzi
členskými štátmi. Na zasadnutí v Amsterdame v septembri 2011, sa za okrúhlym stolom stretli zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Patria sem
zástupcovia lekárov, pacientov, výskumu a farmaceutických spoločností. Zúčastnení diskutovali o potrebe
prístupu pre všetkých PH pacientov k optimálnym
metódam vyšetrení a diagnostiky, o vhodnej liečbe
a aj psychologicko-sociálnej pomoci prostredníctvom
odborných PH centier. Členovia sa následne zhodli
na pláne projektu “Výzvy k činnosti” k zvýšeniu povedomia verejnosti o PH, a na zlepšenie starostlivosti o osoby žijúce s touto chorobou. PHA Europe
predložila túto výzvu v Európskom parlamente dňa
6. júna 2012, kde táto akcia okamžite zožala obrovský úspech.
Europoslankyňa Karin Kadenbachová bola hostiteľkou
podujatia s podporou europoslanca Hannesa Swobodu. Okrem iného tu vystúpili členovia PHA Europe - Gerald Fischer (prezident), Pisana Ferrari (viceprezidentka), ďalej Nazzareno Galié (Univerzita
v Bologni), Simon Gibbs (Imperial College, Veľká Británia), a Jean-Luc Vachiéry (Erasme, ULB, Belgicko).
Paola Testori Coggi, generálna riaditeľka GR SANCO
(pre zdravie a ochranu spotrebiteľa) predniesla prejav o Európskych opatreniach ohľadom kardiovaskulárnych a pľúcnych chorôb a Laurent Nicod, predseda
vedeckého výboru Európskej respiračnej spoločnosti,
tiež podporil našu iniciatívu. Medzi hosťami nechýbali ani členovia Európskeho parlamentu a zástupcovia

Zľava: Karin Kadenbach, Gerald Fischer
a Dr. Hannes Swoboda
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Vpredu: Dr. Paola Testori Coggi

GR SANCO, Európskeho pacientskeho fóra a Stáleho
výboru európskych lekárov.
Karin Kadenbach, poslankyňa Európskeho parlamentu, svojim prejavom otvorila stretnutie a účastníkom
pripomenula hlavné ciele, tj. zaviesť určitý Plán
postupu v oblasti PH a tzv. “Call to Action“. Ich úlohou je zvýšiť povedomie verejnosti o neodkladných
požiadavkách pre zdravotnú politiku, výskum a zdravotníctvo celkovo na národnej, ale aj na európskej
úrovni. Pani Kadenbach uviedla, že bola prekvapená
skutočnosťou, že i napriek zjavne závažnému charakteru tohto ochorenia je verejné povedomie veľmi nízke. Vyjadrila nádej, že táto iniciatíva dokáže prispieť
k zlepšeniu situácie v Európe. Jeden z jej dôvodov
na zorganizovanie tejto akcie je to, že pľúcna hypertenzia (PH) je zabudnuté ochorenie. Avšak rad
iniciatív môže prispieť k väčšiemu zviditeľneniu
PH, a tým aj skoršej diagnostike. Pani Kadenbach
a spoluhostiteľ Hannes Swoboda , obaja Europoslanci, môžu byť z tohto hľadiska užitoční.
Profesor Jean-Luc Vachiéry, Cliniques Universitaires
de Bruxelles, predstavil problémy týkajúce sa pľúcnej
hypertenzie. Zdôraznil, že PH je časovanou bombou.
Na čase veľmi záleží: dôležité je rozpoznať chorobu včas, aby sa dala použiť vhodná liečba, taktiež
je nevyhnutné vedieť určiť čas, kedy by sa mala
liečba zmeniť a určiť, kedy je u pacienta potrebná
transplantácia.
Druhý rečník, Simon Gibbs (Imperial College of London), zdôraznil, že príliš mnohým PH pacientom
sa dostáva zlej starostlivosti. Klinické skúsenosti a pozorná starostlivosť o pacientov môžu znamenať dlhší
a kvalitnejší život pre pacientov a ich rodiny. Najlepší
spôsob, ako poskytovať túto starostlivosť je prostredníctvom odborných PH centier. Multiprofesionálny

Zľava: Juan Fuertes a MUDr. Milan Luknár

tím môže podporovať individuálne každého pacienta
a jeho potreby, týkajúce sa fyzického, psychického,
sociálneho a duchovného aspektu jeho života. Expertné centrá sú však aj pravým miestom pre testovanie nových a potenciálne lepších liekov. V skratke
ide o najlepšiu, rýchlu a nákladovo najefektívnejšiu
starostlivosť o pacientov s pľúcnou hypertenziou.

Emocionálne problémy: V okamihu stanovenia
diagnózy pacienti pociťujú šok, strach a nedôveru.
Je potrebné si naliehavo prehodnotiť svoje priority
a reorganizovať svoj život okolo ochorenia. Pacienta
ďalej čaká veľmi ťažká cesta. Pacienti majú pocit izolácie, pocit že nebudú pochopení, strach a neistotu
z budúcnosti. Úzkosť a depresie sú bežné.

Paola Testori Coggi (Európska komisia, generálna
riaditeľka GR SANCO) vysvetlila, že úloha Európskej
únie je v oblasti zdravia veľmi obmedzená, členské
štáty sú za túto oblasť osobitne zodpovedné. Napriek
tomu však komisia vynakladá iniciatívu na podporu
aktivít a priorít členských štátov. Chronické ochorenia sú vysoko uprednostňované v rámci aktuálneho
programu Európskej komisie. Podporuje to aj Európsky parlament, no všeobecne platí, že členské štáty
neinvestujú dostatok prostriedkov na propagáciu
a prevenciu voči týmto chorobám. Nový výskumný
program, HORIZON 2020, bude mať podstatne väčší
rozpočet a zdravie má byť súčasťou tohto programu.
Bude zameraný na zber informácií a dát o výskyte
a rozširovaní rôznych ochorení, vrátane pľúcnych.
Paola Testori Coggi tiež pripomenula, že Európska únia je pomerne úspešná v oblasti zriedkavých
chorôb. Má povolených a finančne preplácaných
vyše 70 liekov na liečbu šesťdesiatich zriedkavých
ochorení.

Organizačné výzvy: PH vedie k zníženej možnosti
práce alebo dokonca k strate práce, čo môže mať
za následok finančné problémy pre pacienta a jeho
rodinu. Pacienti zažívajú ťažkosti pri vykonávaní
prác v domácnosti, v mnohých prípadoch sú nutné
aj dodatočné úpravy domácnosti. Musia si plánovať
a nájsť čas na všetky krvné testy a návštevy lekára. Taktiež musia čeliť byrokratickým problémom
spočívajúcim v prístupe k liekom, operáciám. Potrebné je čeliť problémom spojených s poistením a získaním invalidného dôchodku. Inými slovami, sociálny, rodinný a pracovný život je vážne narušený.

Pisana Ferrari, viceprezidentka PH Europe, vo svojej
prezentácii načrtla štyri hlavné výzvy, ktorým stále
čelí množstvo PH pacientov.
Fyzické problémy: PH pacienti sú viacej ohrození infekciou. Niektoré lieky sú zložité, agresívne a bolestivé.
Mnoho pacientov preto pociťuje vedľajšie účinky,
ako je synkopa, arytmia, hemoptýza a disfónia. Môžu
tu nastávať ťažkosti so spánkom, problémy s koncentráciou pri čítaní, taktiež môžu nastávať zmeny
vo fyzickom vzhľade alebo aj iné problémy v intímnom živote pacienta. Komorbidita, poruchy kondície
a celkovo telesnej výkonnosti sú časté.

Lekárske problémy: Medzi hlavné problémy patrí
oneskorená diagnóza a neprístupnosť rovnako kvalitnej liečby v štátoch EÚ. V mnohých štátoch liečba
nie je čiastočne alebo plne hradená poisťovňou.
Ďalším problémom je nedostatok odborných centier a transplantačných stredísk a zoznamy čakateľov
na transplantáciu sú veľmi dlhé. Pisana Ferrari
zdôraznila, že je pred nami ešte veľa práce a že pacientske združenia sú kľúčové pre riešenie tejto
situácie. Nájdenie lieku na PH by prospelo nielen
PH pacientom, ale spoločnosti ako celku.
Gerald Fischer, prezident PH Europe, stručne predstavil PHA Europe ako zastrešujúcu organizáciu
pre 25 národných pacientskych organizácií v 22 európskych krajinách. Následne uviedol akciu “Call
to Action“ a predstavil jej obsah a ciele. Na tejto akcii
sa podieľajú všetky kľúčové strany, ktorých sa dotýka
problematika PH. Sú to: lekári, zdravotné sestry, výskumní pracovníci, zástupcovia zdravotného priemys-
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Zľava: Gerald Fischer a Hannes Swoboda (člen EP)

prof. Nazzareno Galié (University of Bologna, Taliansko)

lu a prezidenti PH pacientskych organizácií po celom
svete. Rieši päť základných potrieb pacienta s PH:
1. Lepšia informovanosť a vyšetrenia
2. Odborné PH centrá
3. Psychologicko-sociálna podpora
4. Silné združenia pacientov
5. Klinický výskum a inovácie
Gery Fischer svoj vstup uzavrel slovami, že v akcii
„Call to Action“ sa nesnažíme až tak o väčšiu finančnú
podporu, ale skôr o lepšie prerozdelenie už existujúcich finančných zdrojov.
Ďalším rečníkom bol profesor Laurent P. Nicod
(predseda vedeckého výboru, Európska respiračná
spoločnosť), ktorý stručne predstavil ERS ako profesionálnu vedúcu organizáciu respiračnej medicíny
v Európe, ktorej cieľom je zmierniť utrpenie pacientov s respiračnými chorobami a podporovať zdravie pľúc prostredníctvom výskumu, výmeny skúseností a vzdelávania profesionálov, ale aj verejnosti.
ERS zahájila projekt zvaný Európsky respiračný plán
2011, ktorý zahŕňa niektoré kľúčové odporúčania
pre tvorcov politík do budúcnosti pre oblasť
respiračnej medicíny. Skladajú sa z týchto štyroch
častí: prevencia, klinická starostlivosť, výskum
a vzdelanie.
Nové liečebné prístupy k pľúcnej hypertenzii a väzby
s farmaceutickým priemyslom vytvorili pozitívne synergie. Vytvorili sa národné a medzinárodné registre.
Pacientske združenia sú neoceniteľnou pomocou.
Napriek tomuto pokroku je však neustále potrebné urobiť viac. Je potrebné zlepšiť informovanosť
ľudí a zlepšenie vyšetrení, nakoľko včasná diagnóza
a detekcia choroby je mimoriadne dôležitá. Taktiež
je potrebná neustála podpora klinického výskumu
a inovácie v oblasti liečby PH. Úsilie v oblasti výskumu je potrebné urýchliť, rovnako ako strategickú
koordináciu medzi ochoreniami, ktoré sa často
vyskytujú spoločne, a to najmä u starších ľudí. Európsky vedecký a inovačný program HORIZON 2020,
disponuje rozpočtom celkom 8.000.000.000 eur
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Zľava: Gerald Fischer, Pisana Ferrari a Keith Allen (Novartis)

pre zdravie a výskum. Profesor Nicod vyzval Európsky
parlament, aby zachoval a prípadne zvýšil rozpočet
na výskum v oblasti zdravotníctva.
Ako posledný prednášal prof. Nazzareno Galié
(Inštitút kardiológie, Univerzita v Bologni) a opísal
nedávne úspechy v oblasti PH. Napríklad zorganizovali medzinárodnú a multidisciplinárnu skupinu
vedcov a lekárov; združenia pacientov sú oveľa
aktívnejšie a každoročne sa organizujú PH stretnutia. Svetovou zdravotníckou organizáciou bola prijatá
nová klasifikácia PH a schválilo sa osem liečiv. Znížila
sa chorobnosť i úmrtnosť, do lekárskej praxe boli
uvedené odporúčania („pokyny“ ako najefektívnejšie
postupovať pri danom ochorení) a farmaceutický
priemysel je zapojený oveľa viac. Do svetového
sympózia PH v roku 2013 je zapojených už 145
odborníkov pracujúcich v dvanástich pracovných
skupinách s rôznym zameraním. Napriek pokroku
profesor Galiè načrtol niektoré zo zostávajúcich otázok, na ktoré je potrebné sa zamerať:
• Financovane nezávislého výskumu a inovácie;
• Verejné povedomie a získavanie finančných
zdrojov pre pacientske združenia;
• Vzdelávacie iniciatívy z vedeckých kruhov;
• Lepšie podmienky pre starostlivosť;
• Najdôležitejší je liek na PH a PAH.

Diskusia publika

V diskusii, ktorá nasledovala po prezentáciách, boli
vznesené otázky ako definovať úspešnosť akcie „Call
to Action“ počas roka, ako zvyšovať povedomie o PH,
či je potrebné implementovať už existujúce programy
a tiež ako zapojiť menej rozvinuté krajiny do činnosti.
Karin Kadenbach uzavrela stretnutie poďakovaním
sa všetkým prednášajúcim, účastníkom a organizátorom a ešte raz ponúkla svoju podporu pri zaradení
PH do politického programu EÚ.
Zdroj: Christine Marking, Mariposa News, Summer 2012

Druhý medzinárodný summit predstaviteľov
pacientskych združení
V dňoch 21.-24. júna 2012 s v americkom meste
Orlando konala 10. výročná konferencia a vedecký
míting o pľúcnej hypertenzii (PH). Združenie pacientov s PH (ZPPH) bolo na túto konferenciu pozvané v rámci medzinárodných aktivít Pulmonary
Hypertension Association (Združenie pacientov
s PH v USA - PHA).
Súčasťou konferencie bol Druhý medzinárodný summit
vedúcich predstaviteľov pacientskych združení, ktorý
sa konal dňa 21. júna 2012. Stretnutia sa zúčastnili
zástupcovia pacientskych združení z USA, Francúzska, Izraela, Kanady, Nového Zélandu, Číny, Japonska, Južnej Afriky, Austrálie a ďalších krajín. Zo štátov
bývalého východného bloku bolo zastúpené len
Slovensko. Program stretnutia tvorili prednášky s bohatou diskusiou, ako aj neformálne stretnutia jednotlivých zástupcov.
Stretnutie otvorila a medzinárodných hostí privítala
Laura D’Anna, predsedníčka dozornej Rady ame-

rického združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou
Pulmonary Hypertension Association, ako aj prezident tejto organizácie Rino Aldrighetti. Vyjadrili
potešenie nad účasťou veľkého počtu lídrov pacientskych organizácií z celého sveta.
Aryeh Cooperman z Izraela sa zaoberal
manažmentom pacientskych podporných skupín.
Uviedol, že podporné skupiny majú dokázaný
priaznivý vplyv na dĺžku života pri viacerých ochoreniach. Izraelské združenie si vedie databázu svojich členov, kde sústreďuje základné demografické,
medicínske a sociologické údaje, ktoré využíva
pri plánovaní a príprave stretnutí pacientov. Zdôraznil,
že každý pacient je jedinečný, a preto aj obsah stretnutí a formy spolupráce pacientov musia byť pestré
a variabilné. Vzhľadom na prísne zákony o osobných
údajoch musia pacienti s takýmto spracovaním informácií formálne súhlasiť.
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Juan Fuertes, koordinátor zo Španielska, diskutoval
o psychosociálnych potrebách pacientov. Uviedol,
že doteraz sme nemali k dispozícii objektívne údaje o potrebách pacientov s PAH. V auguste 2012
sa však očakávajú výsledky štúdie, ktorú podporila
PHA Europe a ktorá by mala tieto údaje po prvý raz
ozrejmiť. Fuertes sa domnieva, že emočná podpora
je často potrebnejšia, než si pacienti myslia. Jednou
zo základných úloh organizácie pacientov je podľa
neho zmiernenie izolácie osôb s PAH. Formy podpory sú rôzne – od vzájomnej osobnej podpory cez
informácie v príručkách pre pacientov, podporu
na diaľku (telefóne linky), psychologické workshopy
až po psychologickú pomoc v nemocniciach.
Mélanie Gallant-Dewavrin z francúzskej pacientskej
organizácie predniesla úvahy o registroch pacientov.
Prítomných oboznámila s francúzskym registrom
pacientov s PAH. Ide o iný register, než spomenul
v prvej prednáške Cooperman. Francúzsky register
je vedený lekármi, ktorí z neho získavajú dôležité informácie o výskyte, zložení pacientov z hľadiska veku
a pohlavia, type PAH, vývoji ochorenia a spôsobe
liečby pacientov s PAH. Register má vysoký odborný
kredit a jeho výsledky boli zverejnené v odborných
časopisoch.
Ďalšia sekcia prednášok sa sústredila na budovanie
vzťahov pacientskych združení smerom navonok.
Noriko Murakami z PHA Japonsko poukázala
na dôležitosť vytvárania vzťahov s lekármi. Uviedla
konkrétne príklady spolupráce s odborníkmi. Dobré
vzťahy združenia pacientov s lekármi sú podľa nej
nevyhnutné, lebo lekári okrem vysvetlenia podstaty,
priebehu a liečby ochorenia, ako aj odbornej záštity
činnosti združenia, môžu pacientov nasmerovať
na aktuálne medicínske a spoločenské problémy,
ktorých riešenie by pacientska organizácia mohla
priaznivo ovplyvniť.

16

Nicole Müller z Južnej Afriky zasa referovala o skúsenostiach tamojšej pacientskej organizácie s vytvorením vzťahu s farmaceutickými firmami. Myslí
si, že dobrý vzťah medzi firmou a neziskovou organizáciou vo všeobecnosti môže priniesť úžitok
obom stranám. Pacientska organizácia musí ponúkať
spoľahlivosť. Uviedla niekoľko zásad, medzi ktoré
patrí pochopenie priorít firmy, trpezlivosť pri vyjednávaní a nutnosť vytvorenia kredibility združenia.
Organizácia pacientov musí splniť svoje sľuby.
Vzťahy pacientskej organizácie a farmaceutických spoločností navyše musia vyhovovať aj právnym predpisom v jednotlivých krajinách. Odporúča
rokovať s firmami o konkrétnych projektoch
s presným časovým plánom.
Vzťahmi vo vnútri komunity pacientov sa zaoberala
Colleen Brunetti z PHA USA. Zdôraznila užitočnosť
a nutnosť spätnej väzby – a to pozitívnej, neutrálnej
i negatívnej. Spätná väzba znamená možnosť zlepšiť
vzájomné vzťahy i kvalitu spoločných stretnutí.
Dobré vzťahy by sa mali cielene pestovať. V dnešnej
dobe je vhodné využívať aj moderné prostriedky ako
je facebook alebo rôzne miniblogy.
Jennifer Gendron a Angie Knott z Kanady predstavili koncept kampaní smerom k laickej verejnosti. Cielené kampane sa v tejto krajine začali
v roku 2008, spočiatku mali formu malých mediálnych kampaní zameraných na nedostatok vedomostí o PAH, neskôr na prístup k liekom a prieskumy
medzi ľuďmi o problematike PAH. Tieto kampane
sú veľmi profesionálne organizované a dôsledne
sledujú dopad na laickú verejnosť. Pomerne presne
sa hodnotí počet osôb, ktoré zasiahla kampaň
v tlačenej podobe, rozhla-sová, televízna a internetová kampaň. Zaujímavým a netradičným prvkom
kampane je pieseň kanadského speváka Paula
Adamsa. Adams zložil pieseň venovanú PAH, na ktorú

trpela jeho neter. Spolu s pacientmi ju nahral a video
zverejnili na internete (http://www.youtube.com/
watch?v=nPSJwzQU0q0). Pieseň zdôrazňuje hlavný
príznak – dýchavicu, ako aj túžbu po normálnom
živote (“Let me breathe“ sa dá preložiť ako chcem
dýchať, potrebujem vzduch, chcem sa nadýchnuť).
Je dôležité profesionálne vytrénovať zástupcov
pacientov tak, aby vedeli dokonale a s istotou
informovať o hlavných bodoch kampane a o samotnom ochorení. Kampaň musí byť čo najjednoduchšia
a najzrozumiteľnejšia, je potrebné stále opakovať
základné fakty o ochorení a jeho vplyve na osud pacientov. Veľké a rozsiahle neznamená vždy dobré kampane zamerané na jednotlivé ľudské osudy bývajú účinnejšie než prezentovanie štatistík.
Silu príbehov pacientov podporila aj Ziye Li z Číny,
ktorá podstúpila transplantáciu pľúc pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Prezentovala video o svojom
osude a súčasnej práci aktivistky v oblasti informovania verejnosti o PAH.
Martha Gonzalez, v súčasnosti žijúca v USA,
no pochádzajúca z Ekvádoru, sa venuje podpore
jednotlivých pacientov s PAH v krajinách Latinskej Ameriky, ktoré nemajú dostatočný prístup
k najmodernejšej liečbe. Zdôraznila potrebu vytvorenia legislatívneho rámca liečby PAH a iných
zriedkavých ochorení. Upozornila na potrebu informovania a vzdelávania lekárov i sestier, keďže títo
majú v Ekvádore dôveru riadiacich orgánov a môžu
nepriamo ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Záverečná prednáška patrila docentovi Thomasovi Bryerovi z Univerzity Strednej Floridy v Orlande, ktorá je jednou z najväčších univerzít v USA.
Bryer sa venuje teoretickým i praktickým aspektom
práce v organizáciách pacientov a iných neziskových

organizáciách. V prednáške sa zameral na manažment
pacientskych organizácií. Pri zakladaní organizácie je dôležité definovať problémy, na ktoré
sa má združenie pacientov zamerať a nájsť fakty,
ktoré podporujú perspektívu problému zo strany
pacienta. Pacienti si musia nájsť spojencov z radov
odbornej aj laickej verejnosti. Je dôležité formulovať
tzv. mission statement – vyhlásenie, ktoré formuluje poslanie organizácie. Malo by obsahovať krátky
prehľad cieľov a zamerania združenia. Vzhľadom
na veľký počet problémov, ktoré je treba riešiť,
si združenie musí stanoviť priority. Stanovisko musí
byť stručné, malo by vyjadrovať, na čo organizácia
slúži, čo chce presadzovať a vykonávať, prípadne
spôsobom, akým to chce realizovať. Bryer ďalej
podporil spoluprácu so zdravotníckymi pracovníkmi
a firmami. Za veľmi dôležitú považuje prítomnosť pacientskej organizácie na pracoviskách, ktoré sa venujú PH, ako aj odborných a vedeckých konferenciách.
Posolstvo organizácie pacientov musí byť jednoduché a jasné, je potrebné ho neustále opakovať. Bryer
zdôraznil aj nutnosť jednoduchého loga a jednotnosť
vonkajších znakov v rámci komunikácie navonok,
napr. grafických prvkov, lebo tieto reprezentujú
združenie a umožnia, aby si ľudia zapamätali značku
združenia a stotožnili sa s ňou. Organizácia musí byť
trpezlivá a nesmie sa vzdať pri neúspechoch, ktoré
sú bežnou súčasťou práce pacientskych združení.
Čo sa týka rozpočtu organizácie, nesmierny význam
má transparentnosť financovania. Je dôležité hľadať
rôzne a alternatívne zdroje finančných prostriedkov,
aby bolo združenie čo najnezávislejšie od jednotlivých sponzorov.
24. jún 2012 sa ďalej uskutočnil International
Strategy Meeting. Obsahom tohto stretnutia zameraného na stratégiu aktivít pacientskych združení
bola predovšetkým diskusia o spoločných problémoch pacientskych organizácií pre PH. Účastníci
považujú za potrebné stanoviť jeden spoločný celosvetový deň PH. Problémom je však nájsť jednotný
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termín, keďže jednotlivé krajiny majú rôzne dlhodobé aj krátkodobé kampane (napr. mesiac povedomia o PH každoročne v novembri) a je ťažké nájsť termín, ktorý by nezasahoval napr. do štátnych a ďalších
sviatkov či iných udalostí v krajinách, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť účasť a pozornosť verejnosti zameranú na kampaň a PH. Účastníci sa zhodli,
že v hľadaní termínu a v ďalšej medzinárodnej spolupráci je treba pokračovať.

Záver

Na záver uvádzam osobné poznámky a postrehy
z konferencie a stretnutí predstaviteľov pacientskych
organizácií.
1. Je poctou a uznaním pre slovenské ZPPH, že jeho
činnosť si všimla profesionálne a dlhoročne fungujúca pacientska organizácia USA a pozvala jeho zástupcov na americkú a medzinárodnú konferenciu. Slovenské ZPPH bolo plne akceptované, získalo kontakty a nadviazalo priateľské vzťahy s inými pacientskymi združeniami. Združenie sa predstavilo
v dobrom svetle a predstavitelia iných združení vyslovili uznanie za aktivity, ktoré ZPPH za krátku dobu existencie a v podmienkach malého štátu a malého počtu
pacientov vykonalo. Zástupca združenia sa aktívne
podieľal na diskusiách a vyjadril svoj názor na viaceré
spoločné problémy. Upozornil tiež na špecifické slovenské problémy pacientov s PAH. ZPPH pripravilo poster (plagát o činnosti), ktorý bol vystavený
v hlavných priestoroch konferencie. V medzinárodných aktivitách je potrebné pokračovať, lebo poskytujú inšpiráciu a pomoc ZPPH, na druhej strane
aj ZPPH môže prispieť svojím videním problémov
pacientov. Ďalšia konferencia pacientov sa uskutoční
v roku 2014.

2. Vedeckej konferencie sa zúčastnilo vyše 1500
osôb – najmä pacientov a ich príbuzných, ale aj lekárov, sestier a zástupcov spoločností vyrábajúcich
lieky a prístroje. Pacienti získali osobné kontakty, vymenili si skúsenosti, ktoré nemožno nájsť v knihách
a získali najčerstvejšie odborné vedomosti. Lekári
mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími poznatkami
z oblasti PH/PAH, ktoré prezentovali poprední americkí experti na PH. Prednášky boli hojne navštevované
a končili sa neformálnymi diskusiami. Vzdelávanie
odbornej verejnosti je jednou z hlavných zložiek
činnosti amerického pacientskeho združenia a slovenské ZPPH by malo tiež organizovať resp. zaštítiť
podobné vzdelávacie aktivity na Slovensku.
3. Americké združenie pacientov (PHA) je vysoko
profesionálna organizácia. Slovenské ZPPH sa výškou
rozpočtu s ním síce nemôže porovnávať, môže však
čerpať inšpiráciu zo štruktúry, cieľov a činnosti PHA
USA. Jednou z priorít PHA USA, ktorými sa možno
inšpirovať, je napr. zbieranie finančných prostriedkov (u nás pod záštitou ZPPH) s cieľom podpory vedeckého výskumu v oblasti PAH, napr. formou poskytovania grantov výskumným projektom. Vhodné
je vytvorenie poradného orgánu ZPPH z radov lekárov, ktoré by poskytovalo konzultácie ZPPH v odborných otázkach, v oblasti vzdelávania odbornej
verejnosti, a podpory výskumu nových diagnostických a liečebných možností.
4. Všetky informácie z konferencie PH Association
USA je možné získať na webovej stránke http://www.
phassociation.org/page.aspx?pid=3406. Na stránke
http://www.phassociation.org v sekcii PH International je možné získať množstvo informácií o medzinárodných projektoch.
Autor: MUDr. Milan Luknár
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Výročné stretnutie PHA Europe v Barcelone
V dňoch 12.-16. september 2012 sa konalo výročné
valné zhromaždenie PHA Europe v Barcelone.
Na stretnutí sa zúčastnilo 39 lídrov z 20 krajín,
pričom naše združenie zastupovala Mgr. Iveta Makovníková a Ing. Jana Guráňová.
Päťdňový program stretnutia bol zaplnený hodnotnými prednáškami a diskusiami. Prednášky významných lekárov a vedeckých pracovníkov sa týkali
klinických štúdií, nových liekov, výskumov a problematiky PH centier.

Pozvanie prijala aj Christine Marking (konzultantka
pre verejné záležitosti EÚ, Brussel). Vyjadrila ochotu pomôcť pri presadzovaní záujmov PH združení
na národnej a európskej úrovni a zjednotenia podmienok pre liečbu PAH v členských štátoch EÚ.

Profesor Simon Gibbs (Imperial College, UK) sa venoval problematike vzniku PH centier a aktuálnej situácii
riadenia liečby PH. Profesor Horst Olschewski (Univerzita v Grazi, Rakúsko) hovoril o výskume v oblasti
PH na inštitúte Ludwiga Boltzmanna v Rakúsku,
najmä o neinvazívnej metóde merania pľúcneho
tlaku a klinických štúdiách.

Francúzska prezidentka HTAP Mélanie G. Dewavrin
zúčastnených oboznámila s výsledkami prieskumu
„Život s PAH“, ktorý sa uskutočnil vo Francúzsku.
Výskum ukázal, že sociálna a psychologická podpora
je stále nedostatočná a stále máme nedostatok informácii pre pacientov, opatrovateľov a správu.

Prezident PHA Europe Gery Fischer nás oboznámil
s projektom “Call to Action” (Výzva k činnosti), ktorý
bol predstavený v Európskom parlamente v Bruseli
v júni 2012.
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Viceprezidentka PHA Europe Pisana Ferrari prezentovala výsledky prieskumu, ktorý sa robil v piatich európskych krajinách so 450 pacientmi a opatrovateľmi.
Výsledky ukazujú ako PAH ovplyvňuje život pacientov a ich opatrovateľov. Cieľom je vytvoriť podporné
materiály pre pacientske organizácie, pacientov,
opatrovateľov a zdravotných profesionálov.

Do programu boli zaradené prezentácie každej krajiny
o úspechoch a problémoch na národných úrovniach,
na ktorých sa zúčastnili zástupcovia farmaceutických
spoločností Pfizer, Actelion, GlaxoSmithKline, Bayer
z rôznych krajín (Anglicko, Švajčiarsko, Španielsko
a Nemecko) a bolo možné s nimi diskutovať o problémoch v jednotlivých krajinách.

Patrick Fischer (Limeforce Social Media) prezentoval
obnovené diskusné fórum (PH Discuss) a ponúkol
pomoc pri vytváraní a upravovaní webových stránok národných združení a stránok na Facebook-u.
Zdôraznil tiež dôležitosť zapájania sa do projektov
„Time Matters“ a „RareConnect“.

Počas prvého večera sa uskutočnilo odovzdávanie
cien za kampaň „Zlodej dychu“. Ceny dostali organizácie, ktoré dokázali za nízke náklady urobiť kvalitnú a rozsiahlu kampaň. Združenie pacientov
s pľúcnou hypertenziou získalo tretiu cenu (1000
euro), na prvom mieste bolo Slovinsko a druhom
Lotyšsko. Poľsko dostalo zvláštne uznanie za kampaň
zriedkavých chorôb a španielske združenie Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar dostalo
uznanie za organizáciu prvého svetového dňa PH,
ktorý sa konal 5. mája 2012 v Madride.

O webovej stránke Rare Connect nás informovali
internetoví manažéri z EURORDIS Denis Costello
a Robert Pleticha. Na tejto stránke máme vlastnú sekciu, v ktorej sú odkazy na národné webové
stránky a kde máme možnosť posielať svoje príspevky. http://www.rareconnect.org/en/community/
pulmonary-hypertension

Zľava: Denis Costello, Robert Pleticha (EURORDIS) a Gerald Fischer
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Tohtoročnou novinkou bolo vytváranie pracovných
skupín, ktorých zloženie sa denne menilo. V rámci
diskusií sme mali možnosť v malých skupinkách

Zľava: Kirsten Dahl (PHA Sweden), Jana Guráňová, Iveta Makovníková, Ieva Plume
(PHA Latvia) and Anna Galvina (PHA Latvia)

zaoberať sa vzniknutými problémami v jednotlivých
krajinách. Na záver stretnutia sa tieto problémy
zovšeobecnili a PHA Europe bude hľadať spôsob ich
riešenia.
Na spestrenie programu organizátori naplánovali
zaujímavý výlet do Montserrat, kde sa nachádza
Benediktínsky kláštor s bazilikou a výlet do Barcelony
do rímskokatolíckej baziliky Sagrada Família od originálneho architekta A. Gaudího.

Prednášku viedol Gerald Fischer (prezident PHA Europe)

Na záver prezident PHA Europe Gerald Fischer vyzdvihol úspechy kampane „Zlodej dychu“ 2012 a prvého
Svetového dňa PH 2012. Vyslovil želania pre nasledujúcu kampaň, ktorá sa uskutoční v máji 2013 v rámci
Svetového dňa pľúcnej hypertenzie.
Fotografie zo stretnutia valného zhromaždenia
v Barcelone sú zverejnené na adrese: http://www.
facebook.com/media/set/?set=a.470161789671889
.81891693,141060385915366&type = 3
Autori: Mgr. Iveta Makovníková, Ing. Jana Guráňová

Členky SPPH z Čiech: Dominika Teplá a Veronika Jelínková (vpravo)

Večera v reštaurácii El Xalet nad Barcelonou
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Grilovačka na pláži

Benediktínsky kláštor s bazilikou v Montserrat

Rímskokatolícka bazilika Sagrada Família v Barcelone

Výsledky prvého medzinárodného pacientskeho a ošetrovateľského
prieskumu o PAH prezentované na valnom zhromaždení PHA Europe 2012
Rozsiahle výsledky medzinárodného pacientskeho a opatrovateľského prieskumu, ktorý sa konal v poslednom štvrťroku minulého roka v piatich európskych krajinách boli prezentované na valnom zhromaždení európskej PHA Europe v piatok 14. septembra 2012. Pisana Ferrari, viceprezidentka PHA Europe, hovorí o prieskume a o tom, čo to znamená pre budúcnosť pacientov s PAH a opatrovateľov.
„PHA Europe ako organizácia sa zaviazala k zlepšeniu úrovne starostlivosti o všetkých pacientov v Európe.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je veľmi dôležité, aby fyzické, sociálne a emocionálne aspekty ochorenia
a informačné potreby boli tiež predmetom snahy o zlepšenie. Prieskum nám potvrdil existenciu problému,
o ktorom sme vedeli: nedostatok informácií a podpory pre pacientov a opatrovateľov v oblasti širších otázok
PAH. Bola to príležitosť, aby sme faktami a číslami upozornili na problém a na nutnosť zmeny v starostlivosti
o pacientov s PAH.
Zúčastnila som sa na prieskume ako členka riadiaceho výboru. Pracovala som s lekármi, zdravotnými sestrami a aj s predsedami pacientskych organizácií na vytvorení prieskumu, ktorý by kládol relevantné otázky
pre pacientov, ale aj opatrovateľov za účelom hlbšieho náhľadu do problematiky PAH. Ide o otázky praktického sociálneho, emocionálneho a finančného dopadu na pacienta a opatrovateľov a ich informačné potreby. Vybrali sme päť: Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu a Španielsko. Pacientske organizácie
v každej z týchto krajín boli požiadané o pomoc pri prijímaní pacientov a ich blízkych. Reakcia bola veľmi
pozitívna a ľudia mali záujem zúčastniť sa.
Výsledky prieskumu po prvýkrát odhalili hlavné obmedzenia spôsobené PAH, ktoré môžu mať vplyv na život
pacientov a ich blízkych, vrátane schopnosti pacientov vykonávať každodenné činnosti, ako je práca v domácnosti alebo nákupy potravín. Obmedzenia vyplývajúce z PH spôsobujú neschopnosť pacienta zamestnať
sa a majú silný vplyv aj na finančnú situáciu v rodine pacienta. Bolo tiež zistené, že v mnohých prípadoch
nastalo nepochopenie zo strany kolegov, priateľov a dokonca i blízkych rodinných príslušníkov, čo viedlo u pacientov k pocitom sociálnej izolácie. Výsledky poukázali na to, aké dôležité sú pacientske združenia najmä
v poskytovaní informácií pacientom a opatrovateľom v oblasti fyzických, sociálnych a emocionálnych problémov. Výsledkami prieskumu som nebola až tak prekvapená, nakoľko mám v oblasti PH a v týchto otázkach
už osobné skúsenosti.
Do budúcnosti sa bude PHA Europe snažiť o spoluprácu s národnými pacientskymi združeniami, za účelom
lepšieho pochopenia využitia výsledkov výskumu vo svojich vlastných krajinách. Prieskum môže byť spustený
lokálne, takže každý bude mať prístup k výsledkom a bude lepšie chápať vplyv choroby v ich kultúrnom kontexte rôznych vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Chceme vytvoriť viac informačných zdrojov
pre našich členov a dúfame, že budú použité pacientmi a opatrovateľmi na otvorenie dialógu so zdravotníkmi a miestnymi pacientskymi organizáciami na zabezpečenie maximálnej podpory. Starostlivosť o pacientov s PAH vyžaduje multidisciplinárny prístup, zahŕňajúci nielen zdravotníkov, ale aj sociálnych pracovníkov,
psychológov atď., aby v budúcnosti boli splnené všetky potreby pacienta aj opatrovateľa. “
Autor: Pisana Ferrari, viceprezidentka PHA Europe
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A n k i n e p o ra d e n st v o
Vianočný špeciál od Anky

Milí priatelia, pomaly, ale isto sa začína zimné obdobie, preto Vám ponúkame pár rád na zahriatie
a spríjemnenie dlhých zimných večerov. Nech sa páči, 10 tipov ako neprechladnúť! :)
1. Primerane teplé oblečenie - základ všetkého: naozaj je nevyhnutným základom byť vhodne teplo oblečený,
obzvlášť si treba dávať pozor na nohy a kríže. Samozrejme, po príchode do vyhriateho prostredia sa treba
vyzliecť, aby sa telo nespotilo.
2. Pozor na prievan: práve spotené telo v prípade prievanu môže dostať nebezpečnú facku, ktorú v tom momente pociťujeme ako príjemné ochladenie, no už o niekoľko dní môže mať nepríjemné následky.
3. Pozor na premočené nohy: tento problém je najčastejším spúšťačom knokautového úderu chrípky. Preto
pamätajte - nohy vždy v suchu! Ak ste náhodou už premokli, čo najskôr si dajte horúci kúpeľ s morskou soľou
alebo sódou a na zahriatie pridajte škoricu alebo zázvor. Dobre sa po ňom zababušte.
4. Dodržujte stravovací a pitný režim: správne stravovanie, čiže raňajky, desiata, obed, olovrant a večera,
k tomu pitný režim s primeraným obsahom tekutín - aj to je spôsob, ako telu dodať všetko potrebné, čím
sa môže samo brániť pred škodlivinami. Ako tip uvádzame: Pečený čaj na zimu.
Potrebné prísady:
- 3kg ovocia - akékoľvek máte, môže byť aj z mrazničky (jablká,
černice, marhule, broskyne, čiernu bazu, hrušky, egreše, maliny,
jahody, hrozno, šípky, ríbezle, pomaranč)
- 2kg cukru, škorica, klinčeky, 3dcl rumu (podľa chuti, nemusí
byť), citrón
Postup prípravy:
Ovocie sa pokrája na kocky, pridá sa cukor a koreniny a pečieme
v rúre, kým ovocie nepustí šťavu. Pečieme na 130°C asi hodinku,
a potom dáme rum a šťavu z dvoch citrónov. Sterilizujeme
20 minút pri 80°C. Potom dáme 1 lyžicu do šálky, zalejeme
vriacou vodou a čaj je hotový :)
Zdroj: www.mimibazar.sk/recept.php?id=6795

5. Zelovoc: asi netreba prizvukovať, akou podstatnou
položkou vášho stravovania by zelenina a ovocie mali
byť. Nezabúdajte na Zázvor - malý zázrak na veľké
neduhy.
Proti chrípke alebo bolesti hrdla pripravujeme silnejší čaj. Do litra vriacej vody dáme 1 alebo 2 čajové lyžičky (koľko znesiete)
čerstvého alebo sušeného mletého zázvoru, kúsok celej škorice
a 3 klinčeky. Necháme 5 minút variť a po vychladnutí do teplého
čaju pridáme citrónovú šťavu a 2 polievkové lyžice medu. Med
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zásadne nepatrí do horúceho čaju, pretože tým stráca svoje dezinfekčné a liečivé účinky.
Vzhľadom k tomu, že zázvorové horčiny sú pomerne silné, zaobchádzame s nimi opatrne, obzvlášť pri vnútornom užívaní. Ďumbier
by mali veľmi opatrne užívať ľudia so žalúdočnými, dvanástorníkovými a črevnými vredmi, kolitídou, Crohnovou chorobou, tehotné
a kojace ženy a malé deti.
Zdroj: diva.aktuality.sk/clanok/23230/zazvor-maly-zazrak-na-velke-neduhy/

6. Vitamíny: ak máte problém s tým, že vám zelenina a ovocie jednoducho “neberie”, kúpte si v lekárni aspoň
vitamíny a tie pravidelne užívajte podľa návodu.
Alebo: Každodenné užívanie medu a škorice posilňuje imunitný systém a chráni telo pred baktériami a bráni
útokom vírusových infekcií. Vedci zistili, že med obsahuje obrovské množstvá železa a vitamínov. Pravidelné
užívánie medu posilňuje biele krvinky v ich boji s vírusmi a baktériami.
7. Pohyb: vzhľadom pre vaše ochorenie je niekedy náročné hovoriť o cvičení, ktoré tiež prospieva zdraviu.
Vzhľadom k rôznej závažnosti PH pri rôznych pacientoch, odporúčania na cvičenie sú u každého odlišné.
Špecialista by vám mal pomôcť vytvoriť váš cvičebný program. Je dobré, ak sa pred začatím cvičenia poradíte
so svojím lekárom.
Pokyny pre bezpečné a príjemné cvičenie:
- aktivita by mala byť ukončená pri prvom náznaku symptómov ako je závrat, únava, tlak v hrudníku,
búšenie srdca alebo nadmerná dýchavičnosť;
- na zotavenie použite čas päť až desať minút,
- vyhnite sa činnosť vo vonkajšom chladnom prostredí, môže to zhoršiť vašu toleranciu fyzickej záťaže.
8. Únava: ak ste naozaj unavený, doprajte si odpočinok a telo ďalšou námahou viac nevysiľujte. Mohlo
by sa vám to vypomstiť. Rozlišujte však, čo je únava a čo nechuť z počasia.
9. Depresia a zlá nálada: áno, je pravda, že proti tomuto stavu sa na jeseň, kedy je z počasia celá spoločnosť
doslova frustrovaná, bojuje veľmi zle, ale je to azda to najdôležitejšie pre váše zdravie. Dobrá nálada, duševná
vyrovnanosť a optimistický pohľad na svet sú najlepšími liekmi na imunitu. Preto nezabudnite: čím viac podliehate zlej nálade, tým ste pre chrípku a vôbec všetky ochorenia, ľahším terčom!
10. Dúšok niečoho dobrého: milý úsmev, pohladenie alebo malý prehrešok pre mlsné jazýčky:
Piškótový závin (aj pre diabetikov)
Potrebné prísady:
- 2 vajcia, 24 g sorbitu, 2 PL vody, 40 g hladkej múky, maslo a múka na plech,
- plnka: 120 g makkého tvarohu, 40 g masla, 60 g marhuľového dia džemu, 8 tabletiek spolarinu, 1 dl šľahačkovej smotany, 20 g
lieskových orieškov
Postup prípravy:
Z bielkov, sorbitu a vody vyšľaháme tuhý sneh. Striedavo
primiešame múku a žlĺky po jednom. Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný malý plech a upečieme. Po upečení plát
stočíme do navlhčenej utierky a necháme vychladnúť. Potom
utierku z plátu odstránime a plát naplníme. Plnku pripravíme
vymiešaním tvarohu s maslom, polovicou džemu a roztlčeného
spolarinu. Nakoniec do plnky primiešame šľahačku. Naplnený
plát zvinieme do závinu. Zvyškom džemu potrieme povrch
závinu a posypeme strúhanými opraženými orieškami.
Zdroj: http://receptar.zena.atlas.sk/piskotovy-zavin-(aj-pre-diabetikov)/sladkosti-a-dezerty/kolace-a-buchty/1548.html
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pre členov
Život s pľúcnou hypertenziou. Táto rubrika patrí všetkým pacientom
a ich rodinným príslušníkom, ktorí každý deň bojujú s PH ochorením.
Volám sa Jaroslava a mám 28 rokov. Narodila som
sa s vrodenou srdcovou vadou (defekt komorového
septa s Eisenmengerovým syndrómom). Ako
sedemmesačná som absolvovala plastiku aorty, ktorá
sa realizovala na Partizánskej ulici v Bratislave. Žiaľ
k odstráneniu defektu komorového septa nedošlo.
Od malička som bola sledovaná na kardiologickej
ambulancii a viackrát som bola hospitalizovaná
aj na Bratislavskej detskej klinike na Kramároch.
Taktiež, od malička som bola nútená brať liek Digoxín, ale aj mnoho iných liekov. Už v detstve sa prejavila moja choroba, hlavne čo sa týka fyzickej aktivity či už v škole alebo aj s priateľmi v mimoškolských
aktivitách.
Aj napriek mojim zdravotným problémom sa mi podarilo ukončiť strednú školu, urobiť si maturitu
a nájsť si priateľa, teraz už manžela. Keď som mala
dvadsať rokov, môj stav sa zhoršil natoľko, že som
vyhľadala odbornú pomoc v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH), kde
ma hospitalizovali a po následných vyšetreniach
aj diagnostikovali pľúcnu hypertenziu. Nasadili mi
aj liečbu Tracleerom (Bosentanom) a zvažovali ma
zaradiť do zoznamu čakateľov na transplantáciu.
Odvtedy som pravidelne sledovaná na tamojšom
Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca. Keďže
liek na úplné vyliečenie PH zatiaľ neexistuje, môj liek
má len zastaviť alebo aspoň spomaliť postup choroby.

Pri tomto druhu ochorenia sa musí každý pacient
zmieriť s niektorými faktami, ktoré nie je možné
zmeniť. Rýchla chôdza, dlhé prechádzky a mnoho
ďalších činností nie je možné vykonávať. Takisto
typické pre túto chorobu sú modrá farba pier a nechtov. Moje nechty sú v tvare hodinového sklíčka,
čo je charakteristické pre vrodenú srdcovú chybu.
Ako hlavný fakt, s ktorým som sa musela zmieriť, bolo
tehotenstvo, ktoré nepripadá do úvahy. Našťastie,
môj manžel aj v tej chvíli stál pevne pri mne a teraz
sa tešíme z krásnej dcérky, ktorá je jednoducho naša.
Samozrejme je množstvo obmedzení, ktoré je tiež
nutné zobrať do úvahy. Každodenné chodenie
po schodoch bolo nemysliteľné, a preto sme museli
riešiť aj bytovú otázku a presťahovať sa z krásneho
dvojposchodového domu do bytovky s výťahom.
Nutným zlom sú aj pravidelné mesačné kontroly krvi
a časté vyšetrenia a v neposlednom rade aj hospitalizácie na NÚSCH.
Ale aj tak sa nevzdávam a užívam si život ako sa len
dá. Pokiaľ mi to zdravotný stav dovolí, snažím sa pomaly a opatrne vykonávať všetky činnosti ako bežný
človek, síce pomalšie, ale hlavne ide o to nevzdávať
sa.
Od roku 2010 som členkou ZPPH a snažím sa byť
aj aktívna. Zúčastňujem sa na osvetovej činnosti, kde
sa snažíme informovať verejnosť o našej zriedkavej
chorobe. Je nutné informovať laickú, ale aj odbornú
verejnosť o tom, že aj takéto ochorenie existuje. Zostáva len veriť, že naše úsilie nebude zbytočné. Takže
s úsmevom na tvári bojujem ďalej. :)
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Ako to vidí Jarkin manžel?
Volám sa Ján a som manžel Jaroslavy. Asi ako každý
bežný človek, žil som bežný život plný bežných problémov. Spoznal som sa so svojou, teraz už, manželkou
na jednej oslave a zaujala ma svojou energiou
a živelnosťou.
Slovo dalo slovo a pri ďalších našich stretnutiach
som pomaly zisťoval, že je chorá na srdce. Boli to informácie, o ktorých som nemal ani tušenia. Defekt
komorového septa bola pre mňa španielska dedina.
Aj napriek týmto zisteniam som vedel, že sa jedná
o lásku, ktorá prekoná všetko, a tak som si pomaly
začal zisťovať informácie o tomto ochorení. Snažil
som sa byť pri každom jej vyšetrení, aby som vedel
čo najviac.

Kresbičky od Terezky

Čas plynul, my sme uzavreli manželstvo a plánovali
ďalší spoločný život. Samozrejme, snáď ako každý,
tužili sme aj my po dieťatku, a preto sme začali
zisťovať naše možnosti. Po mnohých vyšetreniach
prišlo jednoznačné rozhodnutie: tehotenstvo
je vysoko rizikové, a preto nemožné. Ale našli sme
riešenie a dnes máme krásne štvorročné dievčatko
Terezku, ktorá je rovnako plná energie a snáď ešte
živelnejšia než samotná Jarka.
Časom sa pridružila aj ďalšia diagnóza, a to pľúcna
hypertenzia. Ďalšie ochorenie, o ktorom sme
nemali v podstate žiadne informácie. Samozrejme
že na NÚSCH-u, kde pľúcnu hypertenziu diagnostikovali, nám čo najpodrobnejšie vysvetlili, o čo sa jedná. Aj napriek tomu, že pri PH má pacient problém vykonávať mnoho bežných vecí, či prechádzky
a ťažkú fyzickú námahu, snažíme sa žiť bežný a plnohodnotný život.
Snažím sa jej byť oporou a pomáhať ako sa len
dá. Stal som sa členom ZPPH, kde sa dozvedám
množstvo cenných informácii z medicínskej, ale
aj sociálnej oblasti, za čo patrí moja úprimná vďaka
zakladateľom.
V živote mám jedno motto: „Neexistujú problémy,
sú len prekážky, ktoré nechceme riešiť. Ak ti život
postaví do cesty prekážku, nezastaň pred ňou.
Sú aj iné možnosti. Preraz ju, preskoč, obíď alebo
podlez, ale hlavne niečo rob.“
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pripravujeme
Čo nás čaká v nasledujúcom období?

Stručný prehľad pripravovaných podujatí v najbližšom období
- Nakoľko naša činnosť sa tohto roku rozrástla a máme veľa noviniek, s ktorými chceme oboznámiť nielen
našich členov, rozhodli sme sa ešte v tomto roku vydať prvé číslo nášho PH magazínu a pokračovať v príprave
nasledujúceho čísla v budúcom roku. Budeme radi, ak sa stanete spolutvorcami nášho časopisu.
- 30. novembra sa členovia ZPPH stanú účastníkmi vysielania televíznej relácie Fokus, ktorú vysiela STV 2.
Cieľom je poukázať na dopad PH na život pacienta a jeho rodiny.
- 4. decembra pripravujeme stretnutie členov ZPPH so zástupcami partnerských farmaceutických spoločností
za účelom prezentácie našej činnosti za uplynulý rok a oboznámenie s plánom na rok 2013.
- V týchto dňoch sme začali s prípravou osláv Svetového dňa PH, ktoré plánujeme uskutočniť v máji 2013.

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

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

Kontakt

Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu

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

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: +421 2 59320 268
e-mail: transpl@nusch.sk

mobil: +421 917702579
e-mail: hypertenzia.pluc@gmail.com
web: www.phaslovakia.org
Facebook: ZPPH-Združenie...
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