PHA Mezinárodní konference
Mezinárodní PHA konference a vědecké zasedání PHA se uskutečnily již po třinácté letos v létě.
Vybraná lokalita byla Orlando, Florida a konference probíhala od 28. června do 1. července. Je to
největší konference svého druhu a shromáždila téměř 2000 členů z celého světa. Jedná se o PH
pacienty, rodiny, pečovatele, lékaře ošetřující PH a výzkumníky.
Pro některé mezinárodní představitele PH se konference konala 28. června, jeden den před
běžnou konferencí, s mezinárodním summitem vůdců. Čtyřicet vůdců a sdružení bylo zastoupeno
z pěti různých kontinentů. Byl tam zajímavý program, který měl tři cíle:
- Případové studie
- Diskuze o způsobu fungování asociace pacientů v rámci místních systémů zdravotní péče
- Posílení globálních a regionálních sítí

PHA Europe se podílela na programu se třemi řečníky: Danijela, Hall & Gerry. Danijela hovořila o
působivé práci, kterou v Srbsku vykonala v souvislosti s novými akreditovanými centry PH.
Zde sama popisuje Danijela prezentaci:
"Měli jsme privilegium a velkou čest přednášet na následující téma "PH centra v Srbsku a role asociací v jejich formování"

Pořadatel nám dal na toto důležité téma 30 minut. V první řadě jsme se zmínili o významu a vlivu
společnosti PH Europe ve všech aspektech na naše činností, které vedly k velkým úspěchům. Pak
jsme se rozhodli ukázat film s titulem "Život s PAH bez léčby", který jsme vyrobili. Bláznivé a
spontánní aplausy během přednášky, ale také na samém konci, byly dobrým důkazem toho, že jsme
se ukázali v dobrém světle spolu s diskusí, kterou vyvolala prezentace, do níž se velká většina
účastníků dychtivě zapojila. Všichni v hale souhlasili, že naše prezentace byla výjimečná. »

Gerry představil náš White Spot Program, zatímco Hall představil své následné kroky: Program
budování kapacit. Proběhly také rozhovory s našimi jihoamerickými kolegy a bylo zajímavé zjistit,
jak se liší přístup k lékům zem od země. Bylo obzvláště smutné slyšet o Venezuele, kde obtížná
politická situace zcela změnila situaci u pacientů s PH. Před několika lety bylo k dispozici mnoho
léků na PH, zatímco dnes není k dispozici žádný z nich! Jedna zástupkyně z Číny také poskytl
zajímavý pohled na situaci pacienta a práci asociace z jeho země. Měli několik dostupných PH léčiv
a byly provedeny i transplantace plic.
Dále mluvila o klinických studiích s bioprojektem a genetickým výzkumem, které probíhaly v Číně
s pomocí asociace pacientů. Summit byl rozhodně skvělý způsob, jak se spojit s ostatními
mezinárodními leadry a každý z nás má pocit, že jsme skutečně globální rodinou PH!
Zde jsou Gerryho myšlenky na summitu:
"Mezinárodní setkání v první den nám znovu ukázalo, jak důležité je spolupracovat a vzájemně si
pomáhat.
Slyšeli jsme několik velmi zajímavých projevů, včetně velmi profesionální prezentace od Danijely.
Všechny projevy byly simultánně přeloženy do španělštiny a během mé prezentace s Hallem jsem
cítil, jak oc zájmu a respektu se nám dostává k naší práci v Evropě. Mnoho asociací po celém světě
stále není soběstačná a měli bychom se zaměřit na to, abychom dosáhli tohoto cíle společně.
Byl jsem zvlášť ohromen prezentací pana Wonga, prezidenta a generálního ředitele společnosti
PHA, o způsobu, jakým asociace provozuje ve velmi jasné a účinné struktuře.
Bohužel Juan nemohl vést svůj projev, který byl zveřejněn v programu, o ERN v Evropě kvůli
problémům s pasem. “

A zde je shrnutí Danijely summitu:

"Hlavní dojmy po prvním dni konference byly věnovány mezinárodním leadrům. Všechno šlo
perfektně a měli jsme šanci poslouchat a dozvědět se vše o aktuální situaci v oblasti PH po celém
světě. "
Pro většinu účastníků začínala konference následný den. Vědecké zasedání zaměřené na
zdravotníka probíhaly paralelně se zasedáními zaměřenými na pacienty, rodiny a pečovatele. Pro ty
z nás, kteří mají nějaké větší znalosti o této nemoci, byly vědecké zasedání nejvíce zajímavé.
Jedním z klíčových témat v letošním roce byla “přesná léčba”. Jedná se o koncept získaný z léčby
rakoviny, kde léčba byla zaměřena na speciální typ rakoviny a zvláštní typ pacientů (lék na míru).
Totéž bude s největší pravděpodobností dostupné pro léčbu pacientů s PH v budoucnosti, podle
vědců. Protože existuje mnoho různých typů PH a také různých typů pacientů. Léky, které jsou
zaměřeny zejména na určité typy PH u pacientů, se pravděpodobně projeví mnohem účinněji než
náhodné a všestranné léky.
Na zasedáních zaměřených na pacienty, jejich pečovatele a rodiny se konalo méně vědeckých
zasedání. Byly zde například zasedání pro nově diagnostikované, která pokrývala témata související
s dostupnými terapiemi, jak pokračovat v životě a milovat život i jako chronický nemocný pacient,
odstraňování mýtů o PH a mylných představ, jak pracovat s PH, cestovat s PH atd. byly také
zasedání zaměřená především na pacienty mužské a ženské. V těchto zasedáních se může účastnit
pouze danné pohlaví. V mužském setkání se například diskutovalo o otázkách jako intimita a ztráta
pozice živitele rodiny. Cvičení a PH byly také horké téma, které bylo zahrnuto v relaci.
Kontrolované cvičení pro pacienty s PH bylo vysoce doporučeno skupinou tří amerických PH
lékařů. Zasedání zaměřená speciálně na různé skupiny WHO. Různé druhy podpůrných skupin se
na konferenci také setkaly - například rodiče s PH nemocnými dětmi.
Zde je pár slov Gerryho o jednom ze seminářů, které navštívil:
"Existovalo mnoho velmi zajímavých workshopů, jako například workshop na fundraising. Naučil
jsem se, že každá činnost, i když je velmi malá a zvyšuje rozpočet jen o několik set eur, je důležitá a
povede v budoucnu k větší činnosti. Důležité je také povzbudit pacienty k tomu, aby v jejich oblasti
prováděli drobné fundraisingové aktivity. Slyšeli jsme od majitele malé firmy, že požádal jeho
dodavatele, aby darovali, a to zejména v průběhu slavnostních období.
Bylo by dobré využít naší mezinárodní knihovnu a všechny úspěšné fundraisingové myšlenky z co
nejvíce zemí tam zaznamenat. Nejen fundraisingové aktivity, které byly provedeny pro PH, ale
každý úspěšný fundraising, i když to byl z jiného důvodu. »
Danijela se také užila sekci:
"Byla to také konference, během níž přední odborníci přednesli výjimečné přednášky o terapii a
průběhu vědeckého výzkumu. Mnoho přednášek se také zaměřilo na sdružení a na to, jak je
můžeme posílit více. Vše bylo prezentováno praktickými a konkrétními návrhy a radami o tom, jak
můžeme naše sdružení udělat silnější, prominentnější a finančně stabilnější. “

Mnoho z těchto zasedání probíhalo paralelně, což znamenalo, že účastníci museli vybrat jednu z
mnoha zasedání k účasti. Některé informace však byly poskytnuty, když byla přítomna celá
skupina. Toho bylo dosaženo pořádáním prezentací na obědě a večeři. Jedna zvlášť zajímavá
prezentace byla věnována oceněnému vědci, který hovořil o významu genové mutace pro diagnózu
a léčbu pacientů s PH. Vysvětlil, jak dosáhli remodelace v myších modelech při aplikaci určitých
typů genů u myší. (Zdálo se, že BMP9 je zvláště důležité.) Zajímavé bylo, že to bylo dosaženo u
myší s mnoha různými typy PH. Jeho hypotéza spočívala v tom, že i kdyby byl PH způsoben
například vrozenými srdečními chorobami, přestavování plicních cév bude s největší
pravděpodobností stále možné pomocí genové terapie, protože PH bez ohledu na to má podobný
účinek na cévy v plicích.
PH konference je mnohem víc než jen účast na zasedáních. Všichni účastníci konference
pravděpodobně často navštěvovali výstavní síň. Zde se nacházejí různé farmaceutické společnosti,
kde můžete mluvit se zástupci společnosti a dozvědět se více o jejich produktech. Navíc Gilead měl
kurzy vaření, kde by se mohli dozvědět o vaření zdravých potravin pro pacienty s PH. Společnost
United Therapeutics měla stánek na virtuální realitu, kde se skrze VR brýle se dozvíte více o srdci a
plících. A Actelion požádal účastníky o pomoc, aby vytvořili velké znak, které bude vystavený v
jejich americkém sídle. K dispozici byla také stacionární kolečková stanice se dvěma jízdními koly,
kde zdraví účastníci mohli kolo po 45 minut jet jménem PH pacientů. A byly také dostupné
podklady všeho druhu od brožury až po zmrzlinu.

"Měli jsme příležitost mluvit s farmaceutickými odborníky na Výstavě farmaceutického průmyslu,
kteří nás důkladně informovali o terapeutických možnostech, ale také o správné stravě, aktivitách a
všechno, co může přispět ke zlepšení kvality života pacienta. “

Zde jsou některá slova od Gerryho:
"Steve van Wormer přidal na pocitu sounáležitosti velmi hezkými a pestrými odznaky, které bylo
mohl shromáždit na různých stáncích ve výstavní oblasti.
Bylo velice hezké mluvit s našimi sponzory a vytvářet nové kontakty téměř každou minutu. “
Pro zástupce PHA Europe to byl skvělý způsob, jak se setkat s jedním z nově příchozích v PH
bussinessu: ARENA. Pracují na studii třetí fáze perorální léčby. Pozvali všechny účastníky PHA
Europe na oběd a poznali každého z nás. Budou následovat kontakty každého účastníka v příštích
měsících k projednání možné spolupráce během studie.

Tady je Gerryho shrnutí oběda s představiteli ARENA:
"Bylo velmi příjemné, že ARENA hostila oběd PHAEUROPE v hotelové restauraci. Bylo přítomno
sedm členských asociací z PHAEUROPE a strávili jsme společně velmi příjemný čas. “
Danijela také ocenila setkání neformálních farmaceutických společností:
"Během konference jsme uspořádali skupinové setkání a šli jsme na oběd s představiteli ARENY.
Ukázali velký zájem a touhu po spolupráci s asociacemi. Během konference proběhlo několik
dalších setkání s klíčovými lidmi a zástupci průmyslových odvětví a farmaceutických společností. “
Na celou dobu konference byla také vystavena plakátová část. Plakáty byly doprovázeny
odborníkem, který vysvětlil dotyčný proces. (Experti byli přítomni po dobu tří hodin od prvního
dne konference.) Hall byl zvolen, aby předložil jednu ze studií, jelikož je součástí řídícího výboru
fáze čtyř studií společnosti Actelion s názvem TRACE. (Viz samostatný článek o tom.) Je zajímavé
vidět jak v současné době probíhá řada nových studií, které přinesou nové poznatky a nová léčiva
do oblasti plicní hypertenze.

Zde je pár slov Gerryho o plakátech:
"Na druhé straně vestibulu se nacházel poster s velmi pěknými prezentacemi o nových lécích,
nových studiích a inovacích. Hall může být velmi pyšný, nejen že byl spoluautorem důležitého
článku o studii společnosti Actelion s novými koncovými body, ale také tím, kdo představil plakát
HCP. To také udělalo PHAEUROPE velmi dobrou vizitku.”

Smutnější částí konferenčního prostoru byla pamětní zeď. Účastníci byli vyzváni, aby napsali jméno
bývalého pacienta, který prohrál boj proti PH. Každý den konference na zdi přibylo stále víc a víc
jmén milovaných, které už s námi nejsou. Podobný hold byl vzdán během oběda jeden den.
Moderátor poprosil o chvíli ticha pro ty, kteří zemřeli, a požádali účastníky, aby volali jména
rodinných příslušníků a přátele nemocných. Byl to zážitek, mlčky sedět, když ticho protne jen
vyvolávání jmen.
Není časté, že se na jednom místě shromáždí tolik PH pacientů. Vědci vědí, jak využít této
skutečnosti a spustit výzkumnou místnost na každé konferenci PH.

Účastníci konference jsou vyzýváni k tomu, aby se účastnili výzkumu a byly shromážděny cenné
vzorky krve a byly vyplněny důležité dotazníky. Výzkumný pracovník mluvící o mutacích genu PH
ukázal, že jeho výzkum by nebyl možný, aniž by se na předchozích PH konferencích nedostal
vzorky krve. On a jeho tým byli na konferenci i letos, aby shromáždili další vzorky krve. Dokonce i
německý tým vědců přijel do Orlanda, aby sbíral krev pro jejich studium. Výzkumná místnost byla
neustále plná lidí. Mnoho účastníků chtělo poskytnout podporu PH výzkumu, který snad doufejme,
bude mít úspěch v blízké budoucnosti.
Módní přehlídka je také tradiční součástí konference PH. To není běžná módní přehlídka, protože
všechny modelky jsou PH pacienty. Je populární a skvělá událost, o které si můžete přečíst více v
samostatném článku.

Při večeři posledního večera konference byla zvláštní pocta věnována velmi zvláštnímu dárci. Jeho
žena zemřela z PAH. Teď jako starý muž přemýšlel, jak přenést své bohatství. Rozhodl se darovat
PHA 2,5 milionu dolarů! Toto je největší jediný dar ve své historii. Při projevu na večeři prohlásil,
že jeho žena teď pravděpodobně sedí v nebi a tleská jeho rozhodnutí. Byl si jist, že sdružení bude
dobře vynakládat jeho peníze.
Večer, který skončil tím, že v Orlandu se objevil ikonický koutek, svítil modře. Bylo to jejich slavné
ruské kolo "Orlando Eye", které bylo pokryty modrou. Nakonec bylo oznámeno, že v roce 2020
bude konference konat v Los Angeles, Kalifornie. Doufejme, že mnoho evropských PH leadrů se
bude moci zúčastnit této významné a skvělé události v té době. Danijela shrnula své dojmy z
konference s těmito slovy:
"Můj osobní dojem je, že počet zástupců není přiměřeně vzhledem k významu této konference,
zvláště pokud zvážíme počet sdružení v Evropě a v rámci PHA Europe, které dohromady tvoří více
než polovinu celkového počtu sdružení celý svět.
Byla to obrovská zkušenost a místo, kde bychom se mohli hodně naučit. Zde jsme získali velkou
naději a odvahu, abychom pokračovali v silnějším a trvalejším pokusu o nalezení a získání našich
práv. "

