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editoriál
Niekoľko slov na úvod od predsedníčky ZPPH.

Milí priatelia,
po dlhšej odmlke sme tu s našim PH magazínom znovu a prinášame Vám novinky nielen
z činnosti nášho združenia, ale aj dôležité informácie z European Pulmonary Hypertension
Association k novým projektom. PHA Europe získava čoraz väčšie príležitosti na ovplyvnenie
legislatívneho procesu v Európe vďaka vynikajúcemu vedeniu. Činnosť na európskej úrovni sa
neustále rozrastá, s čím samozrejme súvisí aj zvyšovanie aktivít na národných úrovniach. Naše ciele sú veľmi
jasne a presne definované. Snažíme sa čo najviac zviditeľniť pľúcnu hypertenziu a dostať ju do povedomia
širokej verejnosti, pomáhať pacientom prekonávať problémy, spojené s ochorením, podporovať ich a snažíme
sa dosiahnuť legislatívne zmeny v ich prospech.
Tento rok bol veľmi prínosný pre naše združenie v rôznych oblastiach. Zmenila sa štruktúra vedenia združenia.
Okrem 5-člennej Rady ZPPH pribudol k funkcii asistenta aj projektový manažér. Zriadili sme Administratívne
centrum ZPPH, ktoré sa od júna stalo chráneným pracoviskom a naďalej sa snažíme podporiť zamestnanosť
našich členov. Tieto zmeny priniesli množstvo ďalšej práce, ale otvorilo to tiež nové možnosti, vďaka ktorým
sme mohli zabezpečiť pre členov ďalšie aktivity.
Počas roka sme viedli kampaň na zviditeľnenie pľúcnej hypertenzie, v ktorej nám úspešne pomáhali aj lekári
a zdravotníci z NÚSCH, za čo im patrí veľká vďaka. Získali sme stálych priaznivcov z radu športovcov v bežeckej
disciplíne. Rozšírili sme spoluprácu s ďalšími občianskymi združeniami a spoločne sme realizovali úspešný
projekt na podporu darcovstva orgánov a transplantácií, v ktorom budeme pokračovať aj v budúcom roku.
Najväčšou aktivitou bola kampaň Get breathless for PH, ktorú sme zahájili začiatkom mája pri príležitosti
Svetového dňa pľúcnej hypertenzie. Naša snaha čo najviac zviditeľniť pľúcnu hypertenziu bola ocenená.
Medzinárodný projekt Výstup na Rysy v spolupráci s českým združením bol ocenený ako najlepší európsky
projekt v rámci kampane. Mediálne nám najviac pomohla znovu televízia RTVS. Z výstupu na Rysy bola
natočená reportáž do relácie Televíkend. Zúčastnili sme sa tiež natáčania reportáže o PAH v relácii Ambulancia a natáčania videoklipu Sedem životov.
Využili sme možnosť uverejňovania článkov v časopisoch, na internetových stránkach, informovali sme
verejnosť prostredníctvom viacerých kampaní na sociálnych sieťach.
V tomto čísle PH magazínu Fialka Vám okrem prehľadu aktivít prinášame aj bližší pohľad na jednotlivé aktivity, ktoré som už spomenula. Nechýba ani pacientsky príbeh, ktorý odhalí aj iné prejavy ochorenia. Dozviete
sa ako sa zmenilo vedenie v PHA Europe a na záver, aké aktivity nás čakajú v budúcom roku.
Pomaly sa blížia vianočné sviatky, preto Vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojné a veselé Vianoce
v kruhu svojich blízkych. Prajem tiež veľa splnených snov, aby Váš optimizmus pretrval počas celého roka.
Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka ZPPH, o.z.
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aktivity

Činnosť ZPPH sa za posledný rok rozrástla. Okrem skvalitnenia
informačných aktivít a podujatí pre členov sme urobili pokrok aj vo fundraisingu, podpore zamestnanosti a spolupráci s inými občianskymi združeniami.
Vzdelávanie

15.-16. január 2015
Predsedníčka združenia Iveta Makovníková a projektový manažér Roman Krivánek sa aj tohto roku
zúčastnili 5-dňového vzdelávacieho semináru
pod názvom „Program podpory a rozvoja pacientskych organizácií na Slovensku“, ktorý pripravila
pre lídrov pacientskych združení AOPP. Vzdelávanie
realizovala agentúra Seesame. Programom bolo strategické plánovanie, fundraising, presadzovanie záujmov pacientov a tiež komunikácia s médiami.
1. marec 2015
Deň zriedkavých chorôb sme si pripomenuli
posledný februárový deň. Tohtoročný slogan Dňa
zriedkavých chorôb znel: „Žijem so zriedkavou chorobou. Deň za dňom, ruka v ruke.“ Prispeli sme článkom
o PH a ZPPH do prílohy denníka Nový čas. Kampaň
a odborné aktivity organizované Slovenskou alianciou
zriedkavých chorôb sprevádzal 1. marca aj benefičný
koncert v historickej radnici mesta Košice, kde sme
sa zúčastnili s našim stánkom a informačnými roletkami. Počas koncertu Katky Knechtovej Iveta
Makovníková informovala o PAH východoslovenskú regionálnu televíziu TV Region, ktorú zaujali
postery umelcov s lízankami Modré pery. Na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Google+) sme
podporili kampaň Celonárodné ležanie zo solidarity
a informovali sme verejnosť o zriedkavom ochorení
PAH a jeho dôsledkoch.

16. marec - 16. september 2015
Po úspešnej fotografickej súťaži „Krása okamihu“,
bolo pravdepodobné, že sa v tejto myšlienke bude
pokračovať. V marci 2015 Občianske združenie DAR
ŽIVOTA vyhlásilo novú fotosúťaž s názvom „Unisono“ (súzvuk). Partnerskými organizáciami boli
opäť OZ Transplantovaná pečeň (združuje pacientov
po transplantácii pečene), OZ Šanca pre pečeň
(združuje pacientov s chorobami pečene), SDaT
(združuje dialyzovaných a transplantovaných pacientov po transplantácii obličky) a naše združenie.
Pacienti pred a po orgánovej transplantácii (srdca,
obličky, pečene, pľúc, pacienti s pľúcnou hypertenziou a dialyzovaní pacienti) mohli posielať maximálne dve fotografie v termíne od 16. marca
do 16. septembra 2015, na ktorých mali zachytiť súzvuk, súznenie, spriaznenie, spoluprácu, „parťáctvo“,
spolupatričnosť, vzájomnosť, „spolupáchateľstvo“,
súhru...
Do fotografickej súťaže bolo prihlásených 52 fotografií. Najlepších dvanásť fotografií bude umiestnených do Fotokalendára, pričom ocenených bolo
len 5 víťazných fotografií.
Opäť sa aj naši členovia, Jana Guráňová a Tomáš
Falb, zapojili do súťaže. Janke sa úspešne podarilo
umiestniť s jednou fotografiou na 5. mieste a obidve
súťažné fotografie sa dostali aj do Fotokalendára.
Všetci súťažiaci sa svojou účasťou prihlásili k podpore
transplantačného programu a darcovstva orgánov
na Slovensku.

Vzdelávací seminár

Deň zriedkavých chorôb

Deň zriedkavých chorôb
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Fotografická súťaž „Unisono“

V prípade záujmu, CEWE FOTOKALENDÁR si môže
zakúpiť aj široká verejnosť. Je predajný za sumu
10,00 Eur, prostredníctvom spoločnosti Fotolab,
ktorá je partnerom projektu a realizuje jeho výrobu.
Spoločnosť Fotolab daruje združeniu OZ DAR ŽIVOTA
z každého kalendára sumu 3,00 Eur, v prospech
aktivít na podporu transplantačného programu
a darcovstva orgánov na Slovensku. Výťažok z predaja združenie zverejní na ich stránke.
Kalendár je možné zakúpiť v eshope spoločnosti Fotolab (www.fotolab.sk), resp. nákup kalendára Vám
radi sprostredkujeme.
Kontaktujte info@darzivota.sk alebo phaslovakia@
gmail.com
Vašim nákupom podporíte našu snahu o zviditeľnenie
problematiky darcovstva orgánov, pretože sa o nich
hovorí málo a je potrebné, aby sa o nich hovorilo
viac...

Rehabilitačný pobyt

18.-24. máj 2015
Už tradične každoročne organizujeme pre pacientov
týždenný rehabilitačný pobyt. Cvičenia s odbornou
fyzioterapeutkou pre PH a skúsenou psychologičkou
pomáhajú pacientom zlepšovať zdravotný stav. Pacienti si osvoja cvičebné techniky, ktoré potom praktizujú
v domácom prostredí. Pobyt mal význam nielen po
rehabilitačnej stránke, ale aj pri stretávaní v spoločnej
komunite, kde si mohli pacienti vymieňať skúsenosti a vzájomne sa podporiť. Rehabilitačný pobyt
sa uskutočnil za podpory Nadácie pre deti Slovenska.

Svetový deň PH

5. máj, 19.-21. jún 2015
Svetový deň pľúcnej hypertenzie sme si tohto roku
pripomenuli viacerými podujatiami v rámci projektu
„Výstup na Rysy“. Projekt bol rozdelený do dvoch
etáp. Prvú etapu sme spustili 5. mája a mala informatívny charakter. Pozostávala z tlačovej konferencie a kampane počas koncertu Slovenskej filharmónie. Druhou etapou bol samotný výstup na Rysy,
ktorý sa uskutočnil 20. júna s mottom „Vystúpim
za Teba“ . Podujatie sme pripravili spoločne s českým
združením a pod záštitou Ministra zdravotníctva
Viliama Čisláka. Výstupu sa zúčastnilo 121 ľudí, ktorí
vyniesli na vrchol fotografie pacientov s PH. Na sociálnych sieťach sme viedli kampaň k zviditeľneniu
chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzii
(CTEPH).

Fotokalendár z fotografickej súťaže „Unisono“

IRONMAN Budapešť

20.-22. august 2015
V tomto roku sme dostali pozvanie zapojiť sa do akcie
IRONMAN BUDAPEST od maďarského pacientskeho
združenia s PH Tϋdὅér Egylet v Budapešti. Mali sme
spoločný informačný stánok s propagačným materiálom v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku,
prostredníctvom ktorého sme informovali verejnosť
o PH. Vyhľadali sme a podporovali sme slovenských
reprezentantov.
Na zviditeľnenie PH využívame športové aktivity,
ktoré prilákajú veľké množstvo ľudí. Výborne nám
pomáhajú bežci, ktorí reprezentujú počas celého
roka na rôznych bežeckých podujatiach v tričkách
kampane Get breathless for PH.

Výročná konferencia PHA Europe

17.-21. september 2015
Na tohtoročnej Výročnej konferencii PHA Europe v Barcelone naše združenie bolo v zastúpení
predsedníčky združenia Ivety Makovníkovej a asistenta Petra Makovníka. Zúčastnilo sa jej 72 členov
z 31 európskych krajín. Cieľom konferencie bolo
usmerňovanie lídrov národných organizácií, zdieľanie
informácií a skúseností, vzájomné učenie, vytváranie
sietí, vzdelávanie a rozvoj zručností. Stretnutie malo
rozsiahly program, s prednáškami o otázkach novej
liečby, výskumov v oblasti PH, nových usmerneniach
v liečbe a problematike transplantácií.

XX. Kongres SKS

8.-10. október 2015
V tomto roku sme sa po ročnej odmlke znova
zúčastnili s informačným stánkom na XX. Kongrese
SKS. Prezentovali sme ochorenie nielen prostredníctvom letákov, brožúr, filmového materiálu, ale
aj rozhovormi s lekármi. Účastníci kongresu sa mohli
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Kampaň v Slovenskej filharmónii

Kampaň v Slovenskej filharmónii

oboznámiť s ochorením PAH, jej prejavoch a dôsledkoch pri rozhovore s pacientmi, ktorí toto ochorenie
majú alebo ho prekonali. Rozdali sme vyše 100 brožúr
a desiatky letákov. Záujem bol zvlášť o rozhovory
s pacientmi. Kongresu sa zúčastnilo 6 členov ZPPH.

Koncert bez bariér

17. október 2015
Je to už takmer tradíciou nášho združenia, navštevovať
koncerty Slovenskej filharmónie. Niekoľkokrát
sme pri tejto príležitosti informovali návštevníkov

Koncert bez bariér (foto: jan lukas)
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Pracovná večera v rámci kampane

o PH formou stánku s tlačovými materiálmi. Aj tohto
roku sme sa zúčastnili Koncertu bez bariér, ktorý pripravila Slovenská filharmónia pre hendikepovaných.
Členovia Slovenského komorného orchestra
pripravili mimoriadne príjemný a hodnotný umelecký
program. Koncertu sa zúčastnilo 13 členov ZPPH.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Ďalšie aktivity
Podpora transplantačného programu

Po ukončení kampane „Krása okamihu“, ktorú sme realizovali spoločne s ďalšími organizáciami združujúcimi
pacientov po orgánových transplantáciách, sme sa zapojili do národnej kampane „Sedem životov“.
Vo videospote ku kampani účinkuje náš pacient po transplantácii pľúc Daniel Káčer. V súčasnosti vedieme
kampaň na európskej úrovni „Call to action to Improve Organ Donation and Transplantation across the EÚ“,
ktorú vyhlásila PHA Europe. Vyzvali sme slovenské inštitúcie na podporu programu, ktorý bude predložený
v Európskom parlamente a Európskej komisii ako výzva na podporu transplantačného programu v EÚ.

Tvorba projektov

Keďže finančných prostriedkov na realizáciu aktivít ZPPH je z roka na rok menej, snažíme sa naše náklady
pokryť z projektov, na ktorých už v minulom roku začal pracovať Roman Krivánek. V priebehu roka sme
podali 4 projekty (J&T, MF SR, MZVaEZ SR, Granvia). Projekt „Aj my žijeme medzi Vami“ podaný na MZVaEZ
SR bol prijatý a získali sme 10 000€ na promotion aktivity, vzdelávanie, publicitu, vďaka ktorému sme mohli
uskutočniť edukačno-relaxačný seminár pre pacientov.

Podpora zamestnanosti

Dňa 15. mája 2015 sme zriadili Administratívne centrum ZPPH (AC ZPPH). Získali sme podporu od UPSVaR
a od začiatku júna bolo uznané za chránené pracovisko s pracovným miestom pre predsedníčku združenia.
Keďže naša činnosť sa neustále rozrastá, chceme získať podporu na dobrovoľnícku prácu pre ďalšieho člena
združenia.

2% z daní

Začiatkom októbra sme sa zaregistrovali ako príjemcovia 2% z daní. V minulom roku sme získali sumu
vo výške 2 202,69€ euro. Túto čiastku sme využili na rehabilitačný pobyt pre členov ZPPH v kúpeľoch Sliač,
ktorý bol realizovaný za podpory Nadácie pre deti Slovenska. V budúcom roku tiež plánujeme použiť príjem
z 2% na rehabilitačný pobyt.

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, tvorbou nástenky,
výrobou fotokníh z podujatí (Rehabilitačný pobyt, Výstup na Rysy). Obnovili sme vydávanie časopisu Fialka.
Ku kardiologickej ambulancii OZaT NÚSCH sme zakúpili a inštalovali stojany na propagačný materiál. Tohto
roku sme získali 5 nových členov.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: internet

Kampaň „Sedem životov“
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Rehabilitačný pobyt 2015, Kúpele Sliač
Už tretí rok za sebou sa nám podarilo zorganizovať rehabilitačný pobyt pre pacientov s pľúcnou hypertenziou. Vôľa je, ale všetko závisí od financií. Tohto roku nám pomohla Nadácia pre deti Slovenska, z ktorej
sme vďaka grantovému programu Dôvera získali grant na honorár pre psychológa a odborného terapeuta.

Pobyt sa uskutočnil v dňoch 18.-24. mája 2015 v kúpeľoch Sliač, hotel Palace. Zúčastnilo sa ho 17 pacientov
s PH, niektorí aj so svojimi sprievodcami, ktorými boli zväčša rodinní príslušníci, ale aj priatelia. Celkový počet
bol 29. O program cvičenia sa postarala fyzioterapeutka Mgr. Pavla Mizerová (NÚSCH). V úvodnej prezentácii informovala účastníkov pobytu o programe cvičenia. V prvý deň pobytu sa uskutočnili testy svalovej
zaťaženosti a test 6-minútovou chôdzou, ktorý sa následne opakoval po ukončení pobytu. Hosťujúci fyzioterapeut PhDr. Csaba Csolti naučil pacientov posilňovať krátke svaly, ktoré sú veľmi dôležité pri zlepšovaní fyzickej výkonnosti. Cieľom pobytu bolo naučiť pacientov sériu jednoduchých cvičení, ktoré môžu zlepšovať ich
zdravotný stav. Cvičenia boli zamerané hlavne na správne držanie tela, dychové cvičenia, strečing. Niektorí
pacienti si rozšírili vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v minulom roku, pre nových členov to boli nové
skúsenosti. Na záver odpoludňajšieho programu boli výborným doplnkom relaxačné cvičenia, ktoré odborne
viedla klinická psychologička PhDr. Pavla Nôtová.
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Počasie nám prialo len prvé dva dni, preto väčšina
terapií prebiehala v interiéri a boli sme ochudobnení
o cvičenia v prírode a plánovaný Nordic walking.
Napriek tomu bol program veľmi bohatý. Doplnený
bol ešte kúpeľnými procedúrami a masážami Pavly
Mizerovej.
Neoceniteľné sú stretnutia v rovnakej komunite,
zvlášť u ťažko chorých pacientov. Napriek hendikepu
to u našich členov nevidieť. Vo večerných hodinách
si vymieňali skúsenosti pri posedeniach v skupinkách,
nadviazali priateľstvá. Z kúpeľov odchádzali plní
elánu, tešiac sa na ďalší pobyt v budúcom roku.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Svetový deň PH
Najvýznamnejšou aktivitou ZPPH, ktorou informujeme verejnosť o pľúcnej artériovej hypertenzii je kampaň
Get breathless for PH, ktorú spúšťame pri príležitosti Svetového dňa pľúcnej hypertenzie. Tohto roku sme sa
rozhodli zrealizovať kampaň spoločne s českým združením. Ukázalo sa, že rozhodnutie bolo správne. Projekt
„Výstup na Rysy“ mal výborný ohlas. Akcia sa konala pod záštitou Ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka,
ktorý sa spolu so svojou manželkou zúčastnil samotného výstupu.

1. ETAPA

5. mája dopoludnia v Sky bare na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa uskutočnila tlačová konferencia. Pútavou prezentáciou o pľúcnej artériovej hypertenzii hostí
zaujali primárka OZaT NÚSCH Doc. MUDr. Eva Goncalvesová
a kardiológ MUDr. Milan Luknár. Krátko o svojom ochorení
hovorila najmladšia pacientka po transplantácii pľúc Jana
Guráňová a Hana Halasová, pacientka po endarterektómii
pre CTEPH. Prácu ZPPH priblížila predsedníčka združenia Iveta
Makovníková, ktorá poukázala aj na problémy, s ktorými pacienti počas svojho ochorenia bojujú. Na záver pozvala prítomných na výstup na Rysy. Tlačovej konferencie sa zúčastnilo
30 redaktorov. Po ukončení konferencie z balkóna reštaurácie
všetci prítomní vypustili modré balóny s logom kampane.
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V ten istý deň po pracovnej večeri sa uskutočnila
informačná kampaň v Slovenskej filharmónii
v Bratislave. Zúčastnili sa jej členovia ZPPH, ktorí
informovali verejnosť prostredníctvom tlačových
materiálov o PH. „Milovaní v sakrálnej a svetskej
hudbe z Ríma“, bol názov koncertu súboru Solamente
naturali, ktorého umeleckou vedúcou bola pani Erin
Headley, významná americká umelkyňa v hre na lýru,
ktorá je vedúcou viacerých umeleckých hudobných
skupín a vyučuje na Southamptonskej univerzite.
Na koncerte bol k dispozícii preklad textov z taliančiny
do slovenčiny. Doktor Milan Luknár informoval
účinkujúcich o našej kampani k Svetovému dňu PH
a na znak podpory sa umelci s nami odfotili, čo bolo
pre nás veľkou cťou.

Úryvok z výberu L´ORFEO (Luigi Rossi)
E che posson le Sfere
contro del nostro seno,
s`egli è di giola ripieno,
d`infinito piacere?
Versin pur del tormento,
ch`egli è tutto contento!
Versin pur delle noie,
ch`egli è colmo di gioie!

A čo už zmôžu Sféry
proti srdcu,
ak je naplnené radosťou
a nekonečným šťastím?
Nech aj zošlú súženie,
i tak bude spokojné!
Nech aj zošlú ťažkosti,
i tak bude prýštiť potešením!

2. ETAPA

Samotný výstup na Rysy sa uskutočnil dňa 20. júna 2015 s mottom „Vystúpim za Teba“. Išlo o symbolický
výstup pacientov s PH prostredníctvom svojich zástupcov – rodiny, priateľov, známych, lekárov, zdravotníkov
a ostatných účastníkov, ktorí vyniesli fotografie pacientov na Rysy a aspoň symbolicky im umožnili zúčastniť
sa tohto výstupu. Cieľom bolo poukázať na to, že zdravý človek vynaloží toľko energie a námahy pri takomto
výstupe ako pacient s PH pri prejdení niekoľkých metrov.
19. júna sa konal zraz účastníkov v Horskom Hoteli Popradské Pleso v počte 150, z toho 52 prišlo z Českej
republiky. Vo večerných hodinách sa uskutočnil informačný seminár o význame podujatia, premietnutý bol
trojdielny film „Danielov život s PAH“. Dňa 20. júna sa uskutočnil samotný výstup na Rysy. Výstup absolvoval aj Minister zdravotníctva SR Viliam Čislák s manželkou. Túry sa zúčastnilo celkom 121 účastníkov (z toho
52 lekárov a zdravotníkov z NÚSCH), 4 horskí vodcovia, 1 záchranársky pes. Na Rysy vyniesli „nosiči“ tabuľky
s fotografiami 24 pacientov.
Približne štvorhodinovú túru absolvoval aj Daniel (hlavný hrdina filmu Danielov život s PAH), pacient
po transplantácii pľúc, ktorý vyšiel až na Chatu pod Rysmi (2250 m n.m.) a jedna pacientka s ľahším ochorením
vyšla až na vrchol. Ostatní pacienti s doprovodom absolvovali menšiu túru okolo Popradského plesa. Počas
výstupu sa v areáli Horského hotela Popradské pleso uskutočnil aj test šesťminútovej chôdze, do ktorého
sa zapojili zdraví ľudia, aby si vyskúšali ako sa cíti človek s problémovým dýchaním. Všetci účastníci výstupu
na Rysy dostali pamätné diplomy a spoločne sme vypustili modré balóny s logom kampane. Vo večerných
hodinách sa uskutočnilo vyhodnotenie podujatia s tombolou. Na záver majsterka Slovenska vo freedivingu
Katarína Linczényiová prítomným predviedla ako ovládať svoje dýchanie.
Pozvanie na výstup prijala aj redaktorka RTVS Martina Kacinová, ktorá sa spolu s kameramanom Matejom
Plevom zúčastnila výstupu a natočili peknú reportáž do relácie Televíkend.
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7810/69853
Počas kampane nás reprezentovali športovci v tričkách kampane
- 4.5.2015 World run na 100 km
- 16.5.2015 Volkswagen Slovakia Run and Fun – Kráľovská štafeta na 3×8 km
- 21.6.2015 Ufo vertical sprint – beh do schodov (400 schodov, 23 poschodí )
Generálnymi partnermi podujatia boli spoločnosti Actelion Pharmaceuticals, Bayer HealthCare a European
Pulmonary Hypertension Association (PHA Europe).
11

12

13

Z podujatia sme získali množstvo krásnych fotografií vďaka fotografom - Štefan Plevo, Cinema Look, Banská
Bystrica, Filip Petrák, Actelion, Praha a ďalším účastníkom výstupu - Ing. Zdenek Varga, Zuzka Čižmanská,
Michal Guráň a Ján Ďuriš.

Medializácia:

http://www.informuje.com/obzorvt/vystupim-za-teba-vystup-na-rysy-20-juna-2015
http://www.informuje.com/obzorvt/vystup-na-rysy-vystupim-za-teba
http://www.slovenskypacient.sk/plucna-arteriova-hypertenzia-slovakov-zachranuje-transplantacia-vo-viedni/
http://www.teraz.sk/bratislava/na-rysy-pre-pacientov-vystupil-aj-minist/141753-clanok.html
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7871429/na-rysy-vystupil-aj-minister-zdravotnictva.html#ixzz3dhbYCYM6
http://www.darzivota.sk/vystupim-za-teba/
http://katarinalincz.com/2015/06/22/how-does-the-life-look-when-your-breath-is-leaving-you/
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8048/68506
Videofilm z produkcie Mateja Pleva, Cinema Look
https://www.youtube.com/watch?v=CTkSGCApaLY&feature=share
Podujatie malo výborné ohlasy, účastníci boli nadšení, nadviazali sa nové priateľstvá a rozhodli sme sa,
že aj v budúcom roku budeme v tejto kampani pokračovať horskou turistikou.
Za množstvo vynaloženej práce na tomto podujatí nám najlepšou odmenou bolo ocenenie PHA Europe
za najlepšiu európsku kampaň a odmena pre obe združenia, ktoré môžeme v budúcnosti použiť na ďalšie
aktivity pre členov združenia.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH

Vyjadrenia Ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka na projekt „Výstup na Rysy“ na sociálnej sieti

14

Účasť na Kongrese SKS 2015, Bratislava
V dňoch 8.-9. októbra sme sa zúčastnili s informačným stánkom na Kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti. O informačné letáky a brožúry bol veľký záujem, zvlášť v prvý deň kongresu. Počas dvoch
dní sme rozdali vyše 100 brožúr o diagnostike a liečbe PAH a pacientskom a opatrovateľskom prieskume.
Niektorí lekári sa informovali, čo poskytuje naše združenie pre pacientov s PAH a tiež prejavili záujem
o letáky pre pacientov. V informačnom stánku sa vystriedali pacienti s PAH, pacienti po transplantácii pľúc
ako aj rodinní príslušníci. Malo to svoje opodstatnenie. Viacerí lekári mali záujem hovoriť s pacientmi o ich
problémoch, pocitoch, liečbe a samotnom zvládaní ochorenia. Aj takto sa sme sa snažili upozorniť na svoje
ochorenie a klásť dôraz na včasnú diagnostiku, ktorá je nesmierne dôležitá.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Prezentácia PAH prostredníctvom športových podujatí
Najvýznamnejším športovým podujatím roka 2015 pre naše združenie bol štafetový beh
Od Tatier k Dunaju, 15.-16. augusta 2015

Beh bol odštartovaný v Jasnej a jeho cieľová rovinka sa nachádzala na Tyršovom nábreží v Bratislave.
Už po druhýkrát sme aj my mali družstvo „Pacienti s pľúcnou hypertenziou“ na trati s kapitánom tímu Michalom Gaplovským. Tento rok bol mimoriadne náročný. Prebehnúť 345 km za 31 hodín a 11 minút v tropických
horúčavách, sprevádzanými búrkami, bleskami a navyše o jedného člena tímu menej, si vyžadovalo vážne
silných bojovníkov. Okrem 9 chlapcov (mužov) boli v tíme aj 2 dievčatá. Obdivuhodné je, že napriek všetkým
útrapám dobiehali do cieľa s úsmevom na tvári. Navyše oproti minulému roku si zlepšili čas o 58 minút.
Niektorí dokonca vytvorili svoje osobné rekordy. S hrdosťou reprezentovali pacientov s PAH a aj takýmto
spôsobom sa pričinili o šírenie povedomia o PH. Za všetko hovoria slová mimoriadne aktívneho člena nášho
združenia, pacienta, ktorý dal podnet na vytvorenie tohto tímu a ktorý aj napriek svojmu ťažkému ochoreniu
ich sprevádza Slovenskom ako vodič a fotograf.
Tomáš Falb: „Byť dobrý v niečom je cesta, pri ktorej sa mieša tvrdá drina a ctižiadosť. Ďakujem ľuďom, ktorí
nezabudli na ostatných a bežali v trikotoch ZPPH pre pacientov, ktorým nie je momentálne dopriate zvládnuť
beh, perfektnému tímu, ktorý vydržal spolu i vo chvíľach, ktoré neboli príliš príjemné. Svedčí to o ich dobrom
srdci, ktoré bije i pre druhých. Sú to skvelí ľudia!“
A ako to zhodnotil člen tímu Adrián Vacula? „Ďakujeme Združeniu pacientov s pľúcnou hypertenziou o. z.,
že sme znovu dostali šancu reprezentovať toto o. z. a šíriť tak povedomie o tejto zákernej a zriedkavej
chorobe a takto symbolicky darovať dych tým pacientom, ktorí trpia touto chorobou a nemôžu nielenže
športovať, ale často aj kráčať… Som hrdý na celý tím, ktorý šliapal ako švajčiarske hodinky. Z Jasnej vybehol
na 110 percent a postupne svoju snahu zvyšoval. Nielen náš tím, ale všetky tímy, hlavne posledné úseky, dali
do toho všetko, čo vyústilo do veľkého počtu kolapsov a zranení, heroické výkony si vybrali svoju daň… Tímy
si navzájom, hlavne na Južnom Slovensku a počas nočných behov pomáhali vodou a povzbudzovaním, bolo
to neuveriteľné. Všetkých nás spája jedno – láska k pohybu, láska k športu, láska k behu…. O rok sa zas vidíme
na tomto podujatí….“
Úprimne ďakujeme za obetavosť všetkým členom tímu:
Michal Gaplovský, Adrián Vacula, Pavol Hajdúk, Jana Galabová, Ján Leško, Martin Reguli, Daniel Peterský,
Ingrid Kozlová, Peter Matuška, Róbert Žáček, Imrich Tóth, Attila Tóbi
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Pohľad na podujatie očami Michala Gaplovského, kapitána tímu Pacienti
s pľúcnou hypertenziou

Dňa 15.8.2015 sa výstrelom zo štartovacej pištole odštartoval tretí ročník symbolického
štafetového behu tímov „Od Tatier k Dunaju 2015“. Na štarte sa prezentovalo takmer 200
tímov z celého Slovenska, boli prihlásené aj tímy z ČR a Rakúska.
Náš tím so štartovným číslom 026 s názvom „Pacienti s pľúcnou hypertenziou – o. z.“ sa
na tomto štafetovom behu zúčastnil už po druhýkrát. Bežali sme za občianske združenie
a za pacientov, ktorí trpia touto závažnou a zriedkavou chorobou. Touto cestou by som rád
poďakoval OZ a jeho predsedníčke Mgr. Ivete Makovníkovej za umožnenie štartu a poskytnutie finančného príspevku na úhradu štartovného.
Som nadmieru spokojný s celým priebehom akcie. Aj napriek chýbajúcemu bežcovi v tíme, sme podali maximálny výkon, niektorí ešte aj o čosi viac. V posledných týždňoch a dňoch pred pretekmi bolo mimoriadne
organizačne náročné vykryť straty bežcov v tíme, ktorí či už zo zdravotných alebo iných dôvodov nemohli
nastúpiť na pretek. V istom momente to bolo niekde na hranici uskutočniteľnosti. Na trati nás prekvapili takmer 4 ročné obdobia, na Železnôm prietrž mračien a blesky (04 Janko a 05 Inka) a v nedeľu na juhu extrémne
horúce a suché počasie. Obdivujem každého, ktorý aj na svojom poslednom úseku držal konštantné tempo
a išiel naplno. Mimoriadny obdiv patrí bežcom, ktorí si rozdelili úseky bežca, ktorý nenastúpil na pretek
(04 Janko 09 Pali 12 Robo).
Veľké ďakujem patrí Tomášovi Falbovi z OZ pri súčinnosti s organizáciou a pomoci pri hľadaní náhradníkov.
Nemenej by som sa chcel poďakovať Adriánovi Vaculovi za logistickú a organizačnú podporu. Vďaka patrí
takisto aj asistentke Janke Galabovej. Poďakovanie patrí samozrejme aj šoférom Tomášovi Falbovi a Matejovi Zvarovi, že nás bezpečne prepravovali na odovzdávky, keďže bez nich by bol tento pretek podstatne
náročnejší a menej komfortný.
Ďakujem každému, kto prispel na tento beh svojou energiou, užil si ho na maximum, čo bolo aj zmyslom
podujatia a odniesol si najkrajšie spomienky na celý život. Je to symbolický beh a symbolicky sme si odbehli
za tých, ktorí nemôžu od Tatier až k Dunaju.
Michal Gaplovský
kapitán
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Rozhovor s najaktívnejšími športovcami - Adriánom Vaculom, Michalom Gaplovským
a Pavlom Hajdúkom

Čo Ťa viedlo k reprezentácii pre ZPPH?
Adrián: Občianske združenie som začal reprezentovať v tričku Get breathless for PH v apríli minulého roku,
keď som na Facebooku uvidel výzvu môjho dlhoročného kamaráta z detstva, Tomáša Falba, ktorý trpí touto
zákernou chorobou. Vyzýval ľudí na beh CSOB Bratislava 2014, minimaratón NUTRILITE za združenie. Slovo
dalo slovo. Už na tejto akcii som spoznal veľa ohromne milých a srdečných ľudí a odvtedy som každý pretek
odbehol v trikote združenia (11). Aspoň takto pomáham šíriť povedomie o pľúcnej hypertenzii.
Myslíš si, že si ľudia všímajú za koho beháš?
Pavol: Odkedy som prvýkrát dostal tričko, bolo to na Saguaro polmaratóne, tak ho mám oblečené na všetkých
pretekoch. Fotky z pretekov som začal dávať na facebookovú stránku OTKD (Od Tatier k Dunaju). V Budapešti
počas behu sa ma spolubežec pýtal, či nemám problém s dychom a tepom. Trošku si to ľudia všímajú a takto
sa trochu zvýši informovanosť. Už sa teším na nový ročník štafetového behu Od Tatier k Dunaju.
Ktorá súťaž bola pre Teba v roku 2015 najlepšia, kde ste mali šancu najviac spropagovať PH?
Michal: Medzi najpozoruhodnejšie podujatia by som zaradil výstup na Rysy v mesiaci jún, ktoré bolo organizované ZPPH pod záštitou ministra zdravotníctva SR - Viliama Čisláka. Akcia bola vynikajúco zorganizovaná
a mala pozitívne ohlasy. Zaujímavá bola myšlienka a celý koncept „Vystúpim za Teba“.
Bežecký rok 2015 bol veľmi pestrý na bežecké a športové podujatia a som veľmi rád, že som mohol byť
jeho súčasťou. Pre mňa najdôležitejšou bežeckou udalosťou tohto roka bol jednoznačne štafetový beh tímov
Od Tatier k Dunaju 2015, keďže som sa veľkou mierou podieľal na jeho organizácii v rámci našej bežeckej
zostavy už od konca roka 2014. Všetko úsilie sa skutočne pozitívne odzrkadlilo na spokojnosti spolubežcov,
zlepšení času štafety oproti minulému roku a celkovom hladkom priebehu celého štafetového behu. Každá
športová aktivita je prospešná, no o to viac, ak táto aktivita pomôže informovať o zákernej chorobe, akou
je PH. Ďakujem všetkým spolubežcom za tím Pacientov s pľúcnou hypertenziou, za krásny bežecký rok
a všetkým želám hlavne veľa zdravia!
Na aké súťaže sa ešte chystáš v tomto roku, kde budeš reprezentovať ZPPH?
Pavol: Najbližšie si chcem ísť zabehnúť maratón na Majcichovský Hamburg a Bratislavský Hamburg. Okrem
štafetového behu Od Tatier k Dunaju by som celkom rád išiel v budúcom roku aj na štafetový beh Vltava run
do Prahy.
Držíme palce v ďalších súťažiach a tešíme sa spolu s našimi priaznivcami na ďalší úspešný rok.
Rozhovor so športovcami urobil člen ZPPH Tomáš Falb.

18

Počas roka 2015 sa naši priaznivci zúčastnili aj ďalších bežeckých súťaží

Bez fotografickej dokumentácie: Adidas District Battle Run, Železná studnička; Národný beh Devín - Bratislava; 10K Run with BIRELL (Desiatka s Birellom) - Bratislava ČSOB Maratón; Extrém maratón Košice - Furča.

Malý štrbský maratón

Medzinárodný maratón
mieru Košice

Laborecká desiatka Strážske

Rajecký maratón

Bratislava Telekom night run

Volkswagen Slovakia Run & Fun

Saguaro Run Fest Bratislava

Tvrďák 2015 - Bratislava Čuňovo

UFO vertical Run

Vajnorský minimaratón

SPAR Budapest

World Run 2015
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v ý z n a m n é u d a l o st i
Z činnosti PHA Europe v roku 2015.

Výzva k činnosti (Call to Action) za zlepšenie darcovstva orgánov
a transplantačného programu v celej EÚ

Nedávno európska asociácia pacientov s pľúcnou hypertenziou PHA Europe spustila projekt „Výzva k činnosti
s cieľom zlepšiť darcovstvo a transplantácie orgánov (ODT) v celej EÚ“. V dokumente vyzývajú Európsku
komisiu, Európsky parlament, členské štáty a príslušné zúčastnené strany na európskej a národnej úrovni,
aby pomohli zlepšiť dostupnosť orgánov a prístup k transplantáciám orgánov. Získali sme podporu rôznych
organizácií na vysokej úrovni, vrátane európskych odborných spoločností a ďalších zainteresovaných strán
v oblasti verejného zdravia (ERS, ELF, Eurordis, EPF, EPHA), rovnako ako aj množstvo organizácií špecializujúcich
sa na choroby pľúc, srdca a združenia súvisiace s ochorením obličiek (EFA, EHN, EKHA, FED-ERG). Túto výzvu podporili aj slovenské inštitúcie (STS, NTO, SPFS) a občianske združenia (SDaT, Dar života, OZTP, Šanca
pre pečeň). Dúfame, že získame podporu aj ďalších organizácií. Zvyšovanie povedomia a aktivity zamerané
na zlepšenie práv pacientov sú naplánované aj v celom roku 2016.
Viac informácií na: http://bit.ly/1hsoG0p
https://www.edqm.eu/en/events/european-day-organ-donation-eodd

Európsky deň darcovstva orgánov (EODD)

10. október 2015, Lisabon
EODD každoročne organizuje Rada Európy na prvú
sobotu v októbri. Tohtoročná oslava sa uskutočnila
v Lisabone. PHA Europe zastupoval jej manažér Juan
Fuertes (ESP) s členmi portugalského združenia
s PH. V rámci činnosti na podporu transplantácií PHA
Europe spustila na sociálnych sieťach online kampaň
„Thunderclap“. Thunderclap kampaň v rámci
jedného mesiaca oslovila 150.000 ľudí a vďaka EODD
návštevnosť dramaticky stúpla (170.000 na Twitteri
a 68.000 na FB). Jediná fotka štyroch členov PHA
Europe, ktorí podstúpili transplantáciu, mala dosah
cez 5 000 ľudí, 800 „like“-ov a 57 zieľaní. Mnoho
dôležitých združení podporilo túto výzvu prostredníctvom sociálnych médií práve v tento deň (ERS,
ELF, Eurordis atď.).

20

Spustenie projektu PH knižnice (PH Library)

12. októbra 2015
Ide o webovú stránku, ktorá bola vypracovaná
asociáciami PHA Európe a PHA USA, v spolupráci
s vývojárskou firmou webových aplikácií a finančnou
podporou Actelion Pharmaceuticals Ltd. Webová
stránka poskytuje množstvo informácií o PH a viac
než 200 vysokokvalitných zdrojov, vyvinutých pacientskymi združeniami po celom svete. Tematicky
sú prevažne zamerané pre pacientov a ich rodinných
príslušníkov/opatrovateľov. Knižnica obsahuje funkciu jednoduchého vyhľadávania, ktorá umožňuje
užívateľom vyhľadávať materiály na konkrétne témy,
týkajúce sa choroby. Projekt PH Library bol spustený
12. októbra a sledovalo ho na sociálnej sieti Twitter
vyše 3000 užívateľov z 8 krajín sveta.
http://www.ourphlibrary.com/

Annual Pulmonary Hypertension European Conference (APHEC)
(Výročná konferencia PHA Europe v roku 2015)
Už tradične sa v malom mestečku Castelldefels blízko
Barcelony každoročne koná jedna z najdôležitejších
udalostí pre pacientske organizácie združujúce pacientov s PH. Jedná sa o výročnú konferenciu PHA
Europe (APHEC), ktorá sa tohto roku uskutočnila
v dňoch 17.-20. septembra 2015 za účasti 72 členov
z 31 krajín Európy.
Program sa začal Valným zhromaždením. Gery Fisher
informoval o vývoji PHA Europe od roku 2003, zhodnotil úspechy PHA Europe dostiahnuté za posledné
roky. Potom nasledovali voľby nového predstavenstva a auditorov. Prezidentom sa stal Luc Matthysen z Belgicka, viceprezidentom Hans-Dieter Kulla
z Nemecka. Hlasovalo sa o prijatí nových žiadostí
o členstvo v PHA Europe (Bielorusko, Chorvátsko,
Rumunsko a Srbsko a tiež novovzniknuté združenia
v Španielsku a na Ukrajine), čím sa celková členská
základňa PHA Európy rozšírila na 39 združení z 33
krajín.
Cieľom týchto konferencií je usmerňovanie lídrov
národných organizácií a je to zároveň príležitosť
pre zdieľanie informácií a skúseností, vzájomné učenie, vytváranie sietí, vzdelávanie a rozvoj
zručností. Stretnutie malo rozsiahly program,

s prednáškami o otázkach novej liečby a výskumov v oblasti PH, nových usmerneniach v liečbe,
o fundraisingu, advokácii a otázkach riadenia
združenia pacientov.
Výnimočné boli prednášky popredných svetových
odborníkov - prof. Sean Gaina, pľúcneho lekára
z Mater Misericordiae University Hospital, v Dubline,
prof. Waltera Klepetka, vedúceho transplantačného
tímu hrudnej a pľúcnej transplantačnej chirurgie
z Medical University vo Viedni, prof. Nazzarena Galiè,
kardiológa z University of Bologna. Témy sa dotýkali
najnovšieho vývoja liečby PAH a transplantačnej
chirurgie a nových klinických pokynov k liečbe
PH, nedávno prijatých Európskou kardiologickou spoločnosťou (ESC a Európskou respiračnou
spoločnosťou (ERS). Hosťom bol generálny tajomník
European Patient Access Partnership (PACT)* Stanimir Hazurdjev. Z EURORDIS (európske združenie
pre zriedkavé choroby) nám úspešný príklad crowdfundingovej aktivity realizovanej v mene španielskej
charity predložila pani Marta Campabadal.
Jeden deň bol venovaný našim priemyselným
partnerom, ktorí hovorili o nových možnostiach
liečby a diskutovalo sa o spolupráci na vzdelávacích

Účastníci Výročnej konferencie PHA Europe 2015
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*PACT je spoločnosť, ktorá pri Európskom pacientskom fóre (EPF)
oficiálne zahájila činnosť v roku
2014. Jej cieľom je dosiahnuť
rovnaký prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a riešiť problém nerovnosti v oblasti zdravia
z pohľadu pacientov. Združuje
pacientov, členov lekárskej komunity, priemyslu a európskych politikov s cieľom zabezpečiť rovnaký
prístup ku kvalitnej zdravotnej
starostlivosti v Európe.
Prezentácia Petra Makovníka

Prof. Nazzareno Galié, kardiológ, Bologna

Prof. Walter Klepetko, chirurg, Viedeň

projektoch. Aj predstavitelia niektorých združení prezentovali zaujímavé témy. Naše združenie prezentoval
Peter Makovník s prednáškou o aktivitách pacientskych združení k zvýšeniu darcovstva orgánov a zlepšeniu
transplantačného programu na Slovensku. Okrem prednášok sme sa v ranných hodinách na piesočnej pláži
priúčali tajomstvám jogy. Počas krátkych prestávok, obedov a večerí sme si navzájom vymieňali svoje skúsenosti.
Vyvrcholením APHEC bolo slávnostné odovzdanie cien za najlepšiu národnú informačnú kampaň Get breathless for PH pri príležitosti Svetového dňa pľúcnej hypertenzie 2015. 1. miesto získal náš projekt „Vystúp
za mňa“, čo nás nesmierne potešilo a tak sme si spolu s českým združením užili nielen dobrý pocit, ale aj
finančnú odmenu pre obe krajiny. Druhá cena poputovala do Belgicka a tretia do Holandska.
Na záver sa uskutočnili diskusie o hlavných výzvach, ktorým čelí PH spoločenstvo a budúce úlohy PHA Európy.
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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Prof. Sean Gaine, pneumológ, Dublin

Slávnostná večera

Odmena za 1. miesto v kampani Get breathless for PH

IRONMAN Budapešť
PHA Europe bola aj tohto roku oficiálnym partnerom
IRONMAN. V tomto roku sme dostali pozvanie
zapojiť sa do akcie od maďarského pacientského
združenia s PH Tϋdὅér Egylet v Budapešti. Na pozvanie predsedníčky združenia Ester Csabuda sme zareagovali kladne, pretože veľa Slovákov sa zúčastňuje
tohto podujatia práve tu.
Ironman Budapešť sa konal 20.-22. augusta 2015
krásnom parku pri mŕtvom ramene Dunaja v časti
Kopaszi Gát. Mali sme spoločný informačný stánok
s propagačným materiálom v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku, prostredníctvom ktorého
sme informovali verejnosť o PH. Za PHA Europe
a Tϋdὅér Egylet štartoval v piatok v súťaži člen
maďarského združenia Mészáros Gergely v drese
PHAE.
V sobotňajšom hlavnom programe – triatlon
na 70,3 km sa zúčastnilo 1750 súťažiacich zo 63 krajín. Bolo to veľmi pôsobivé sledovať vynikajúce výkony nielen železných mužov, ale aj žien. Vyhľadávali
sme slovenských reprezentantov, povzbudzovali sme
ich a na záver sme sa s niekoľkými z nich stretli a urobili sme si spoločné foto.
Video z podujatia:
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?t=7&v=ZpXvWwMBUKc
Autor: Iveta Makovníková
Foto: archív ZPPH
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pre členov
Život s pľúcnou hypertenziou. Táto rubrika patrí všetkým pacientom a ich
rodinným príslušníkom, ktorí každý deň bojujú s pľúcnou hypertenziou.
Na začiatku môjho príbehu, by som sa Vám chcela
predstaviť . Volám sa Martina a mám 37 rokov moju
diagnózu Pľúcna hypertenzia som nadobudla z vrodenej
poruchy srdca. Ako dieťa som bývala veľmi často chorá
a veľakrát som skončila v nemocnici. Postupom času
sa moje srdiečko upokojilo a nastalo obdobie puberty,
keď som nepociťovala žiadne obmedzenie. Vonku som
sa hrávala ako bežné dieťa, naháňali sme sa, bicyklovali
a veľa ďalších iných vecí, pri ktorých by som mala byť
podľa diagnózy obmedzená – ale mne bolo fajn.
Čas plynul prišla stredná škola, ktorú som úspešne
zvládla, prvé diskotéky, prvá práca, kde som sa spoznala
aj s mojím manželom Jankom. Po necelých dvoch rokoch
nášho chodenia sme sa rozhodli, že sa zoberieme. Ako
každý mladý pár aj my sme túžili po dieťati.
Po zistení, že čakáme naše prvé dieťa, sme boli veľmi
šťastní, ale nebolo to na dlho. Pri prvej kontrole u lekára
nám povedali, že tehotenstvo neodporúčajú, lebo by
bolo vysoko rizikové. Napriek všetkému som naše dieťa
donosila do 31 týždňa. Keď sa narodil náš prvý syn
bol veľmi malinký vážil len 1700 kg a meral 42 cm, ale
našťastie nemal žiadne vrodené poruchy, ani iné postihnutia. Teraz je z neho 15 ročný tínedžer a vôbec nikto by
nepovedal, že bol predčasne narodený s nízkou pôrodnou
váhou.

Pred rokom v Trenčianskych Tepliciach so synmi Maťkom a Jakubkom...
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Po pôrode som sa cítila celkom dobre. Prvé príznaky únavy prišli, keď som nastúpila do práce. Nastal každodenný
kolotoč: práca, škôlka, domácnosť, dieťa... a to ma
postupne unavovalo. Ale všetko som zvládla, lebo mi
vo všetkom pomáhal môj manžel.
Po 7 rokoch prišlo druhé tehotenstvo a nastal ten istý
proces chodenia po lekároch a hospitalizácií kvôli
podrobným vyšetreniam. Po prvej hospitalizácii prišiel
za mnou môj gynekológ a odporučil nám interupciu, lebo
neprežijem ja alebo dieťa. Na rozmyslenie sme mali asi
pol hodiny. Mojou nevedomosťou o diagnóze, ktorú som
mala, sme sa rozhodli, že si dieťa necháme za akýchkoľvek
podmienok. Lekári z nášho rozhodnutia neboli nadšení,
ale môj gynekológ mi pomáhal ako sa len dalo, začo mu
patrí veľká vďaka. Tehotenstvo som zvládla celkom dobre,
čo sa všetci čudovali. V 33. týždni sa nám narodil druhý
syn, ktorý bol ešte menší ako prvý. Okrem nízkej pôrodnej
hmotnosti mu nebolo nič.
Počas tohto druhého tehotenstva mi diagnostikovali
pľúcnu hypertenziu. Len akosi mi to niekto zabudol
vysvetliť, čo to znamená a aká je to vlastne choroba.
Po materskej som nastúpila do práce, ktorú som zvládala a mala rada. Potom prišiel osudný zápal priedušiek
v decembri 2013, z ktorého som sa dostala veľmi ťažko.
Nezvládala som bežné práce bola som ospalá, unavená

...a manželom Jankom.

a nervózna sama zo seba. Môj manžel vždy pri mne stál
a všemožne mi pomáhal, ale po tomto zhoršení ostali
všetky práce na ňom. Nakoniec som skončila v nemocnici,
kde som sa spoznala s mojou terajšou kardiologičkou,
ktorej chcem veľmi pekne poďakovať za jej starostlivosť
a podrobné vysvetlenie mojej diagnózy – pľúcnej hypertenzie. Hneď ako to bolo možné ma objednala do NÚSCH
v Bratislave, kde som podstúpila náročné vyšetrenie
(katetrizáciu) a začali ma nastavovať na liečbu, ktorá moju
chorobu spomalila.
Mojím zdravotným východiskom je kombinovaná transplantácia srdca a pľúc, čo sa robí iba vo Viedni. Zatiaľ nie
som zapísaná na čakacej listine, všetko ukáže čas. Koncom
roka 2013 som sa stala členkou ZPPH, ktoré ma psychicky
naštartovalo na moju novú cestu životom s touto chorobou.

Svadobná fotka :)

Moje lásky :)

Moje posledné slová by som chcela venovať všetkým
lekárom, čo pri mne stáli a stoja, mojej rodine za všetku
pomoc a hlavne môjmu manželovi, ktorý mi je veľkou
oporou a vo všetkom mi pomáha a podporuje ma v tých
najťažších chvíľach, bez neho by som to určite nezvládla.
ĎAKUJEM.
Autor: Martina Ch.
Foto: archív Martiny Ch.

Na Popradskom plese s manželom a „nosičom“ Adriánom na podujatí
„Vystúpim za Teba“

Administratívne centrum ZPPH (AC ZPPH)
Konečne po viac ako 5-ročnej činnosti ZPPH, o.z. sme v polovici mája zriadili Administratívne centrum ZPPH, o.z.
v Mestskom dome vo Veľkom Krtíši. Od 1. júna sa AC ZPPH oficiálne stalo chráneným pracoviskom, ktoré bolo vytvorené pre predsedníčku združenia na pozícii riadiaceho pracovníka administratívnych a podporných činností.
„Teším sa, že som konečne po toľkých rokoch oddelila svoju prácu od rodiny, čo bolo v poslednom čase už neúnosné
napriek tolerantnosti a trpezlivosti mojej rodiny. Tlačové materiály, rôzne bannery, roletky, kancelárske potreby nám
zabrali jednu celú miestnosť v byte a veľkú časť garáže. Aj napriek tomu, mám ešte polovicu materiálov doma. Mám
fixnú pracovnú dobu 8 hodín denne za minimálnu mzdu. Práce je stále viac, takže sa nemám čas nudiť. Teší ma táto
práca, robím ju rada“, odpovedala Iveta Makovníková na otázku ako je spokojná s novým pracoviskom.

Adresa:
Administratívne centrum ZPPH, o.z.
Komenského 3
991 01 Veľký Krtíš
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informatívne
ZPPH je od svojho založenia aktívnym členom PHA Europe, preto si ho
v krátkosti predstavíme.

PHA Europe je zastrešujúca európska organizácia pacientskych združení pre pľúcnu hypertenziu. Bola založená
v roku 2003 a je registrovaná vo Viedni ako medzinárodná nezisková organizácia. PHA Europe zastrešuje
39 národných členských združení z 33 európskych krajín. Každým rokom rozširuje svoje rady o nových členov.

Ciele PHA Europe

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

Nová správna rada PHA Europe zvolená na septembrovom Valnom zhromaždení 2015
PREZIDENT - Luc Matthysen, Belgicko
Je prezidentom belgického združenia HTAP (pre francúzsky hovoriacich), je aktívnym členom Úradu chronických ochorení, člen Federálnej komisie práv pacientov, člen pracovnej skupiny DITA (Drug information Transparency and Access)
v EURORDIS (európska pacientská organizácia pre zriedkavé choroby). Zúčastnil sa
stretnutia „pacientov spotrebiteľov“ v pracovnej skupine (PCWP) pri EMA (Európska lieková agentúra) v Londýne a viacerých kongresov ako je EFP(Európske fórum
pacientov), EPPOSI , Deň pacientskych práv, EPHA (Európska aliancia verejného
zdravia). Absolvoval školenie EUPAT – kurz pre pacientskych expertov v oblasti
vývoja a výskumu liečív a kurz EURORDIS – Letná škola 2013.
VICEPREZIDENT - Hans-Dieter Kulla, Nemecko
Tri roky je predsedom nemeckého združenia PH. Do združenia priniesol svoje
manažérske skúsenosti a prispel k mnohým vylepšeniam, vrátane vývoja potrebnej štruktúry, vypracovanie nového systému riadenia nákladov a lepšieho marketingu. Podarilo sa mu vybudoval veľmi funkčnú organizáciu, ktorá môže poskytnúť
bezprostrednú pomoc pre pacientov. O problematike PH, po medicínskej stránke,
nemá ešte dostatok poznatkov, ale stále sa vzdeláva.
POKLADNÍK 1 - Mélanie Gallant-Dewavrin, Francúzsko
POKLADNÍK 2 - Natalia Maeva, Bulharsko
TAJOMNÍK 1 - Ieva Plume, Lotyšsko
TAJOMNÍK 2 - Laure Rosé, Francúzsko
AUDÍTOR 1 - Hendrik Ramaker, Holandsko
AUDÍTOR 2 - Vittorio Vivenzio, Taliansko
Zdroj: www.phaeurope.org
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pripravujeme
Čo nás čaká v nasledujúcom období?

Stručný prehľad pripravovaných významných podujatí v najbližšom období
- Február – kampaň pri príležitosti Dňa zriedkavých ochorení
- Máj – rehabilitačný pobyt
– aktivity k Svetovému dňu pľúcnej hypertenzie, spustenie kampane Get breathless for PH
- Jún – diskusné fórum k transplantačnému programu a darcovstvu orgánov pre študentov
- August – štafetový beh Od Tatier k Dunaju
- September – Výročná konferencia PHA Europe v Barcelone
- Október – účasť na XXI. Kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislave s informačným stánkom
– Koncert bez bariér
- November – Valné zhromaždenie ZPPH, voľby členov kontrolnej komisie
– diskusné fórum k transplantačnému programu a darcovstvu orgánov
- December – vyhodnotenie činnosti za rok 2016

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

Podporte aj Vy činnosť ZPPH

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2743882058/0200
IBAN: SK0302000000002743882058
Odkazy na webovej stránke ZPPH – rôzne informácie o PH môžete získať aj na webových stránkach RareConnect, 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-pľúcnouhypertenziou-oz/236811429798179?fref=ts
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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
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 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

Centrá 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 2/593 20 263
e-mail: transpl@nusch.sk

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

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
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