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ТРАНСПЛАНТАЦИЈА
Жеља свих нас је да имамо много више трансплантација свих органа. На жалост број трансплантација
у Србији се значајно смањује.
Очекује се побољшање када се промени закон, али је
неопходно побољшати и трансплантацију од живих
донора.
По подацима Управе за биомедицину Министарства
здравља у 2013. години смо имали 74 кадаверичне
трансплантације бубрега, а наредне године само 37.
У 2015. години број и даље опада на само 31 трансплантацију.
Број трансплантација бубрега од живих донора се
смањивао од 40, затим 38 и у 2015. години само 21.
Неопходне су битне промене у програму трансплантације. Остаје нам да се надамо да ће Министарство
здравља доћи до истог закључка.

Драги пријатељи,
Ми на дијализи имамо много проблема, на пример:
недезинфиковање апарата, недостатак простора
и апарата, неадекватна вода, очајан проценат
ХДФ, непостојање одмаралишта, немогућност путовања, најгоре трансплантације, дијализатори
пуни бисфенола, дотрајале машине, непостојање
рехабилитације, непостојање хитне васкуларне хирургије. Покушавамо да бар неке од тих проблема
решимо. Волели бисмо да нам се придружите у
тим покушајима. Лакше бисмо све остварили ако
су удружења активна, а ако у вашем месту немате
удружење јавите се да вам помогнемо да га оснујете.
У претходном броју смо објавили интервју са Миланом Радовићем о квалитету воде за хемодијализу.
Тако се контролише вода у центру за дијализу Fresenius и на ВМА. Договорио сам да нам ВМА уради
60 анализа воде бесплатно. Провео сам сате и сате
убеђујући начелнике хемодијализа, углавном без
успеха. Акцију смо завршили са 18 урађених анализа.
Од квалитета дијализног материјала којим се снабдевају наши дијализни центри у значајној мери
зависе и наши животи, наше преживљавање и степен
рехабилитације. Жеља нам је да свим фирмама
омогућимо да представе себе и своје производе,
наравно ако то желе.
И даље доносимо стручне текстове, представљамо
приче наших болесника и наших медицинских
сестара, настављамо са текстовима о биљкама, овога
пута о белом луку.
Јавите нам шта бисте волели да прочитет у нашем
часопису!
Прим др Љубинко Тодоровић

Фотографија са трибине о трансплантацији органа
у Дому омладине Београд, 9. октобра 2015. године
коју је организовао наш Савез.
Позивамо све који то хоће и могуда се активно укључе у објашњавање значаја трансплантације свих
органа.
Надамо се да ће се број трансплантација повећавати
и да ће многи наши болесници дочекати ту интервенцију.

НАСЛОВНА СТРАНА:
Фотографија горе: Трибина поводом Светског
дана бубрега у Задужбини Илије М. Коларца, 9.
марта 2016. године. (фото: Миленко Тодоровић)
Фотографија доле: Предавање у организацији
Удружења бубрежних болесника у Бору, дана
25. фебруара 2016. године. (фото: др Владица
Ивковић)

председник Савеза
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НЕФРОЛОГИЈА У СРБИЈИ: ОД
СРЕДЊОВЕКОВНЕ УРОСКОПИЈЕ ДО
САВРЕМЕНЕ НЕФРОЛОГИЈЕ

Нефрологија је млада грана медицине која се
издвојила из интерне медицине тек педесетих година
прошлог века, а сам назив нефрологија уведен 1960.
године. У Србији се тих година поједини лекари на
интерним и педијатријским клиникама почињу
претежно бавити болестима бубрега. Године 1957.
др Василије Јовановић, тада доцент, брани прву
докторску дисертацију из нефрологије, а 1958. године је постављен је за начелника новооснованог
нефролошког одсека у Градској болници у Београду,
који је био први издвојени одсек нефрологије у
Србији. Исте године је на Интерној клиници Б
Медицинског факултета у Београду одржан први
симпозијум из нефропатологије за лекаре на
специјализацији интерне медицине.

Проф. др Љубица Ђукановић
Почела да се бави нефрологијом 1971. године на Нефролошком одељењу Клиничке болнице града Београда
(сада КЦ Звездара) којим је руководио проф. др Василије Јовановић. Директор Нефролошке клинике Клиничког центра Србије од 1992. до одласка у пензију
децембра 2002. године. И даље сарађује са многим
нефролозима у Србији, Медицинским факул-тетом
у Фочи и активно учествује у раду Академији медицинских наука и Српском лекарском друштву.
Нефрологија у српској средњовековној медицини. Испитивању и лечењу болести бубрега поклањала
се пажња већ у српској средњовековној медицини. У
Хиландарском медицинском кодексу, најобимнијем
и најзначајнијем средњовековном српском медицинском рукопису, један део је посвећен болестима бубрега. То је спис о уроскопији који почиње речима:
“Овде почиње излагање о препознавању болести
на основу испитивања мокраће” и описује како се
према изгледу мокраће доносио закључак о природи
и тежини болести. У средњовековним лечебницима
постоје препоруке за лечење бубрежних болести.
Тако се у “Ходошком кодексу” и “Врачебном типику” из 1330. године, као и у Дечанском требнику
налазе рецепти против анурије. У српском средњовековном фрескосликарству композиције исцељења
су веома честе. Једна од најчешћих сцена из циклуса
Христових чуда је Исцељење од водене болести које
је прелепо приказано на фрескама у манастиру
Дечани и Пећкој патријаршији.
Пионири савремене нефрологије у Србији.
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Професор др Василије Јовановић, пионир нефрологије
у Србији
Крајем педесетих и почетком шездесетих година
прошлог века више лекара, који су већ почели
да се баве нефрологијом у Србији, упућено је на
усавршавање у иностранство по плану Светске
здравствене организације. Први од ових лекара
упућени су у болницу Некер у Паризу код чувеног
нефролога, професора Амбиржеа (Jean Hamburger), а касније и у друге центре у Европи.
Ови су лекари по повратку у Србију оснивали
нефролошка одељења и одсеке у универзитетским
установама: Василије Јовановић у Градској
болница, Стеван Савин на Интерној клиници А,
Свето Суша на Војномедицинској академији, Нада
Чалић-Перишић на Дечјој клиници, Бранислав
Стојимировић на Интерној клиници Б, Ангелина
Чворић на Институту за здравствену заштиту мајке
и детета Србије. Ова су одељења била расадници
нефрологије у којима су се уводиле нове методе и
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обучавали лекари и медицинске сестре/техничари
из здравствених установа целе Србије и других
делова тадашње Југославије.
Прве дијализе у Србији. Прву хемодијализе у
Србији применио је 1962. године професор В.
Јовановић у лечењу акутне инсуфицијенције
бубрега у тадашњој Градској болници, данас
Клиничком центру Звездара. Следеће године лечење хемодијализом започиње и професор С.
Суша на Војномедицинској академији.
Године 1969. у Градској болници започиње лечење
болесника у терминалној инсуфицијенцији бубрега
и тиме почиње развој центара за лечење редовним
понављаним хемодијализама у Србији .

ма В. Јовановића, шездесетих година прошлог
века у Србији “букти пожар уремије”, а дијализе
су омогућиле да се тај пожар гаси. Одељења у
универзитетским установама постају места едукације кадрова у области дијализе. Током 1970-их
година у великом броју здравствених центара у
Србији основани су центри за хемодијализу па су на
крају те деценије у Србији била 22 центра. Релативно
мали број деце у терминалној инсуфицијенцији
бубрега збрињавали су центри за хемодијализу за
одрасле, а 1981. године професор Милана ПоповићРоловић оснива први центар за хемодијализу деце
на Дечјој универзитетској клиници у Београду.
Отварање центара наставља се и током следеће
деценије па је 1990. године Србија са 45 центара
имала најбољу мрежу центара за хемодијализу у
претходној Југославији, а у њима су се примењивале
најсавременије методе дијализе.
Дијализа током 1990-их година. Током деведесетих
година прошлог века економске санкције према
Југославији условиле су тешку економску кризу па
су центри за хемодијализу оскудевали у материјалу
за хемодијализу, у резервним деловима за поправку
апарата и у апаратима. Недостајали су и многи
лекови па многе болести и поремећаји који прате
уремију нису адекватно лечени. Све је то тешко
погодило здравље, квалитет живота и повећало
смртност болесника који су лечени дијализама.

Професор др Свето Суша (Војномедицинска
академија) започиње хемодијализу на Kolff–Watschinger-овом апарату, првом типу апарата за
хемодијализу кориштеном у Србији
Перитонеумску дијализу је 1955. године почео да
примењује професор Сава Петковић на Уролошкој
клиници у Београду, такође, за лечење болесника
са акутном инсуфицијенцијом бубрега. Затим је
ова метода уведена у Градској болници (1963),
на Интерној клиници А и Војномедицинској академији (1964) и на Дечјој клиници (1968). Пре
појаве катетера типа Tenckhoff перитонеумска
дијализа се изводила само болнички. Појава
овог катетера омогућила је да се 1980. године у
Клиничко-болничком центру Звездара започне
са интермитентном перитонеумском дијализом
на коју су болесници долазили у дневну болницу,
а раствор је у стакленим флашама производила
апотека ове установе. У то време није постојала
могућност да се у земљи набави раствор пакован
у пластичним кесама па није могла ни да се
започне примена континуиране амбулаторне
перитонеумске дијализе (CAPD). Ипак, CAPD
је у овој установи започета 1980. године када
су двојица болесника сама увезла растворе
паковане у пластичним кесама. Ускоро је овај
проблем превазиђен па је CAPD уведена и у другим установама: у Београду Интерна клиника А
(1981) и Центар за трансплантацију Уролошке
клинике (1983), као и Институт за нефрологију и
хемодијализу у Нишу (1983).
Развој центара за хемодијализу у Србији. Могућност лечења акутне и хроничне инсуфицијенције
бубрега дијализама била је важна покретачка
снага развоју нефрологије у Србији. Према речи-

У Србију су током 1990-их у неколико таласа стигли болесници-избеглице из Хрватске, Босне и
Херцеговине и Косова и Метохије, којима је требало
обезбедити наставак лечења хемодијализама започетог раније у њиховим центрима. Било их
је око 1020. Поред тога, у многим центрима
збринут је велики број рањеника са акутном инсуфицијенцијом бубрега (само у два центра преко
160: Војномедицинска академија 96, Клинички
центар Србије 72). Све је то било додатно оптерећење за већ препуне и сиромашне центре за хемодијализу. И поред свега тога, лечење дијализама и
трансплантација бубрега се одржала и током тих
тешких година захваљујући невероватним напорима
и одличној сарадњи здравствених радника из целе
Србије који су једни другима прискакали у помоћ.
Дијализа се одржала и захваљујући чињеници да
су у Србији постојале две фабрике материјала за
дијализу (Хемомед, Вршац и Здравље, Лесковац)
које су упркос санкцијама и тешкој економској
кризи производиле материјал за дијализу.
Истраживања ендемске нефропатије су била други
значајан покретач развоја нефрологије у Србији. Ово
хронично породично обољење бубрега први је код нас
описао 1957. године Др Војислав Даниловић, лекар
Интерне клинике Б, који је болест запазио радећи
током Другог светског рата у селима око Колубаре. У
то време ендемска нефропатија је харала у подручју
Колубаре, Поморављу, Неготинској крајини, дуж
доњег тока Дрине, у Посавини. Професор Даниловић је покренуо обимна истраживања ове
болести, а у њима су учествовали не само наши
него и истраживачи различитих струка из целог
света. В. Даниловић и Б. Стојимировић оснивају
1972. године Институт за ендемску нефропатију
у Лазаревцу, прву и једину специјализовану установу за испитивање ендемске нефропатије у земљи.
Значајан допринос истраживањима ендем-ске
нефропатије дао је академик Свето Суша, дуго-
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годишњи начелник Нефролошке клинике ВМА.
У Нишу је 1972. године проф. Спира Страхињић
основао Институт за нефрологију и хемодијализу,
а један од циљева његовог оснивања било је рано
откривање и лечење болесника са ендемском
нефропатијом у жариштима источне и јужне Србије
и Косова и Метохије у којима тада није било ни
нефролога, ни могућности за лечење болесника у
терминалној инсуфицијенцији бубрега.

да се уведе биопсија бубрега која се најпре изводила
хируршки у само неким институцијама (Институт
за мајку и дете, Градска болница, Војномедицинска
академија), а крајем седамдесетих биопсија иглом
почиње да се примењује у универзитетским нефролошким установама у Београду, Новом Саду и Нишу.
Данас је биопсија бубрега рутинска дијагностичка
метода која омогућава да се постави тачна дијагноза
типа гломерулонефритиса, што је неопходна да би
се одабрало најадекватније лечење.
Истовремено су се у многим нефролошким центрима
у Србији развијале и друге методе за испитивање
и лечење бубрежних болесника: плазмафереза,
континуирани поступци дијализе, ултразвук, Duplex Doppler, методе функционалног испитивања
бубрега, нове имунолошке и молекуларнобиолошке
методе дијагностике и формирају рачунарски информациони системи.

Kiil-ов дијализатор са три широке плоче
Посебна пажња последње деценије посвећује се
превенцији бубрежних болести, јер само превенција
може да смањи број болесника који развијају терминалну инсуфицијенцију бубрега и захтевају
лечење дијализама или трансплантацијом бубрега.
У превенцији бубрега посебно место имају лекари
опште медицине и због тога се непрекидно настоји
да се успостави што боља сарадња између нефролога
и лекара опште медицине.
1972. година, КЦ Звездара. Вретенасти (coil)
дијализатори су заменили Kiil-ове. Крвна пумпа
смештeнa испред Dasco апарата који може
да загрева дијализну течност, мери притисак
у крвном простору дијализатора и регулише
ултрафилтрацију. На апарату је пумпа за дозирање
хепарина.
Развој осталих грана нефрологије. Велики број
болесника у уремији који су захтевали развој метода
дијализе обележили су нефрологију седамдесетих
година прошлог века у Србији, док су остали нефролошки проблеми били донекле потиснути.
Седамдесетих година прошлог века нефролози
почињу све више да се баве лечењем и истраживањем
запаљења бубрега (гломерулонефритиси) пратећи
савремена истраживања у свету. Први су овим болестима у већем обиму почели да се баве педијатри
нефролози, професори Милана Поповић-Роловић и
Ангелина Чворић, као и проф. Свето Суша на ВМА.
За дијагнозу гломерулонефритиса било је неопходно
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И на крају, током претходних шест деценија нефролози Србије су настојали да прате развој светске
нефрологије и да омогуће својим болесницима
најсавременије методе и дијагностике и лечења.
Није то било лако ни у самом почетку, али ни у
многим другим годинама овог периода. Ипак,
није недостајало ни ентузијазма ни самопрегорног
рада и лекара и медицинских сестара и техничара
који је омогућио да се многе препреке превазиђу.
Остаје нам нада да новим генерацијама неће
недостајати жеље за напретком и да ће им све бољи
услови и свакодневног рада и научног истраживања
омогућити да своја настојања остваре на добро
својих болесника.
Проф. др Љубица Ђукановић
Фотографије су уз дозволу уредника преузете из
књиге : Љубица Ђукановић, уредник. Прилози за
историју нефрологије у Србији. Београд: БИГЗ; 2007.
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ИСТОРИЈА ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ
БУБРЕГА У СРБИЈИ

дине, а чинила су га два одељења: одељење за
трансплантациону нефрологију и одељење интензивне неге са операционом салом. Пратећи потребе
службе нефрологије, колектив се из године у годину
проширивао. Током времена примљени су др Радмила Благојевић-Лазић, др Драгиша Стојковић, др
Драгана Радивојевић и др Драгиша Велимировић,
што је најбољи показатељ колико је тадашње руководство Уролошке клинике имало позитиван однос
према трансплантацији бубрега и кључној улози
нефролога у овом методу лечења. Од оснивања
Центра за трансплантацију шеф је био уролог. Тако
су се смењивали професори Владимир Петронић,
професор Велибор Марковић, професорка Зоранка
Шумарац, професор Бранислав Талић, а од 1993.
године до одласка у пензију Центром је руководио
професор Драго Милутиновић.
Када је 1983. примљен Прим Др Живко Борић, познат
као вешт и успешан хирург који је креирао васкуларне приступе у многим установама у Србији,
он је преузео посао васкуларног хирурга, а што је
подразумевало анастомозу крвних судова приликом
трансплантације бубрега и креирање васкуларних
приступа болесницима за хемодијализу.
Пратећи савремене ставове у трансплантацији
најразвијенијих земаља, тиму за трансплантацију
бубрега је прикључена и психолог Бојана Ђорђевић
1984 године, са циљем да се болесници адекватно
процене и припрема за трансплантацију бубрега.

Проф. Др Радомир Наумовић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Клиника за нефрологију, КЦС
Прву успешну трансплантацију бубрега урадили
су Joseph Murray и David Hume у Америчком граду Бостону 1954. године, а давалац и прималац су
били једнојајчани близанци. Исти лекари су 1962.
године урадили и прву успешну кадаверичну трансплантацију бубрега. Због овог успеха Јосепх Мурраy
је скоро 40 година касније добио Нобелову награду
за медицину. Прва трансплантација бубрега у бившој
Југославији је урађена 1970. године у Клиничком
центру у Љубљани, а у Београду три године касније,
која се на жалост завршила неуспехом.
Прва успешна трансплантација бубрега у Србији
урађена је од живог даваоца на Уролошкој клиници у
Београду 1975. године под руководством професора
Саве Петковића. У овом подухвату учествовали су
уролози Владимир Петронић и Велибор Марковић,
Борислав Вујадиновић као васкуларни хирург,
нефрологе је у овом тиму заступао професор Василије Јовановић, а анестезиологе докторка Радмила
Гајић. Имунолошким аспектима трансплантације
се бавио доктор Александар Дујић, док су трансфузиологе представљали Надежда Шушаковић и
Вукман Глигоровић.
У марту 1977. године, доласком Прим. др Иванке
Красојевић-Костић, почиње рад нефролога на
Уролошкој клиници Медицинског факултета. Др
Красојевић-Костић је постала шеф Одељења за
трансплантациону нефрологију и члан тима за
трансплантацију бубрега. Центар за трансплантацију је званично основан фебруара 1980. го-

Професор Велимировић је у функцији координатора
обилазио центре за хемодијализу по Србији у којима
је заједно са психологом Бојаном Ђорђевић, активно
радио на едукацији лекара у дијализним центрима
и на значају ажурирања листе за трансплантацију
бубрега од умрле особе. После оснивања Института
за урологију и нефрологију професор Драгиша
Велимировић је постављен за шефа одељења, а
посао координатора наставља Гордана Аризановић.
Формирањем Нефролошке клинике и стварањем
Института за урологију и нефрологију, 1984. године,
нефролошка служба Уролошке клинике постаје
саставни део Нефролошке клинике. Када се 1987.
Нефролошка клиника усељава у своју засебну зграду,
већи део нефролошке службе Уролошке клинике се
пресељава у зграду Нефролошке клинике. Мањи део
нефролога и других здравствених и нездравствених
радника остаје у Центру.
Упоредо са развојем лекарског кадра, развијала се
и служба средњег и вишег медицинског особља.
Главна сестра Нефролошког одсека, а касније
Центра за трансплантацију је све време, до одласка
у пензију 2005. године, била виша медицинска
сестра Владанка Вања Павић, која је велики труд
улагала у обучавање млађег кадра, а истовремено
је учествовала у увођењу нових метода дијализе.
Касније се одваја Одељење интензивне неге, са
својом групом сестара, чија је главна сестра дуго
година била виша медицинска сестра Љубица
Благојевић, а потом ју је заменила Добрила Вељовић.
Након њих и све до данас, главне сестре у Центру за
трансплантацију су биле сестра Радмила Тодоровић
и виша медицинска сестра Горица Грубор.
Првих десет година након оснивања Центра доминантно су рађене кадаверичне трансплантације
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захваљујући својој ефикасности направио револуцију
у трансплантацији. Крајем осамдесетих година
примењена су поликлонска, а затим и моноклонска
(ОКТ3) антитела. Наставак ових позитивних
трендова и почетак примене новијих лекова
морао је да сачека да прођу економске санкције
деведесетих година двадесетог века. Са применом
микофенолат-мофетила започиње се 2001. године, а
само годину дана касније започиње се са применом
и прографа, калцинеуринског инхибитора који
је значајно потентнији имуносупресив у односу
на циклоспорин. Моноклонска антитела као
индукциона терапија и мТОР инхибитор рапамицин
уврштени су у имуносупресивне протоколе Центра
за трансплантацију бубрега КЦС 2005. године. Поред
савремених и ефикаснијих имуносупресивних
лекова, а све у корак са савременом медицинском
доктрином, 1984. године се започело са применом
плазмаферезе, што је омогућило трансплантације
код болесника са високим имунским ризиком,
укључујући и трансплантацију између особа са
различитим крвним групама, што је први пут урађено 2004. године.

Joseph Murray добитник Нобелове награде 1990
бубрега, што је била позитивна страна пионирског
рада у Центру, али, на жалост урађено је само 33
трансплантације бубрега. У циљу превазилажења
овог проблема, професор Владимир Петронић са већ
формираним тимом у Центру за трансплантацију
подстиче трансплантацију бубрега од живих сродних
давалаца, тако да је наредних 3 године урађено
скоро 100 ових трансплантација (1988-1990).
Током ратова на простору бивше Југославије, из
оправданих разлога трансплантациони тим престаје
да ради трансплантације бубрега од мождано
мртвих особа. Овај програм се поново оживљава
1996. године, значајније се повећава у периоду од
2007. до 2009. године, али упркос томе још увек
се ради значајно више трансплантација бубрега
од кадаверичних давалаца. 2010. године први пут
је урађено више кадаверичних трансплантација
него трансплантација од живог сродног даваоца, а
тај тренд се наставио до данас. За овакав резултат
најзаслужнија је Асистент др Мирјана Лаушевић
која је још 2009. године постављена на место
координатора. Пре ње, овај посао је обављао доктор
Стеван Павловић, такодје са великим успехом, с
тим што је поред послова координатора обављао
и редовне послове нефролога у Клиници за
нефрологије, што је утицало и на резултате.
Важно је истаћи да су резултати трансплантације
бубрега у КЦ Србије упоредиви са резултатима
других центара у развијеним земљама. Тим
за трансплантацију прати и примењује нова
достигнућа у овој области. Након иницијалног
имуносупресивног протокола који је подразумевао
кортикостероиде и азатиприн, 1983. године
започиње се са применом циколоспорина А који је
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Чланови тима за трансплантацију бубрега су се поред свакодневног клиничког рада вредно бавили и
научно-истраживачким радом, што је резултирало
учешћем у два научно-истраживачка пројекта
(1996-2005), пет завршених докторских дисертација
и две дисертације које су у току, четири магистарске
тезе, два субспецијалистичка рада, написан је и
уџбеник „Трансплантација бубрега“ (2003), а преко
50 радова је објављено у домаћим и међународним
часописима од којих су неки водећи у области трансплантације солидних органа и високо цитирани.
Поред тога, чланови трансплантационог тима,
нарочито нефролози, стално су организовали
стручне скупове са циљем едукације лекара у
дијализним центрима и подизали свест о значају
трансплантације као метода замене функције
бубрега.
Након 40 година рада, Центар за трансплантацију
бубрега КЦС и сви запослени који чине његову
историју, али и садашњост и будућност се могу
похвалити бројем од готово 1000 урађених трансплантација бубрега, што ову установу чини лидером
у овој области медицине у Србији.
Након Београда и Центра за трансплантацију бубрега
Уролошке клинике, 1986. године новосадски лекари
започињу са програмом трансплантације бубрега и
током првих 6 година урађено је 60 трансплантација,
од којих је око 70 % било кадаверичних. Овакав однос
живих и кадаверичних трансплантација бубрега је
остао основна карактеристика овог центра до данас.
На жалост, током ратних година на подручју бивше
Југославије, у овом центру је обустављен програм
трансплантације што је значајно утицало на укупан
број трансплантација.
Исте године када су започете трансплантације бубрега у Новом Саду, Проф. Милана Поповић-Роловић
је започела трансплантације бубрега у педијатријској популацији бубрежних болесника. Током две
године, код осморо деце је урађена успешна трансплантација. Затим је наишао период када се током
14 година нису радиле трансплантације, али је овај
програм поново оживео 2001. године.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА
БУБРЕГА
Светски дан бубрега наш Савез је обележио трибином у Задужбини Илије М. Коларца, 9. марта 2016.
године у 18:00 сати. На трибини су учествовали проф
др Сања Симић Огризовић, председник Удружења
нефролога Србије, пуковник проф др Ђоко Максић,
начелник интернистичке групе клиника ВМА и
прим др Љубинко Тодоровић, председник нашег
Савеза.
Говорило се о превенцији бубрежних болести.

Прва трансплантација бубрега 1954. године
Почетком 1996. године урађена је прва трансплантација бубрега од живог даваоца на Војномедицинској академији у Београду. У том периоду,
начелник клинике за нефрологију је био др. Михаило Марић, а најзаслужнији за прву обављену
трансплантацију је био др. Рајко Хравачевић. У
тиму који је обавио овај подухват значајно место је
имао и др. Зоран Ковачевић. Ова два нефролога су
успоставили сарадњу са колегама из осталих грана
медицине, што је било неопходно за формирање
тима за трансплантацију и успешне резултате у овој
области. У овој установи се трансплантација обавља
у континуитету са високим степеном успеха.

Трибина је била изузетно добро посећена (било је
90 особа). Слушаоци су били презадовољни избором
теме и начином како је то престављено.
Подељене су и захвалнице особама које су значајно
помогле рад Савеза.

Проф др Рајко Хрвачевић, начелник Центра
за трансплантацију органа у време прве
трансплантације бубрега на ВМА
На крају, трансплантација бубрега је започета у
Клиничком центру у Нишу у коме је до данас урађено око 70 трансплантација бубрега. Инцијално су
трансплантације обављали тимови из других центара, а сада ову процедуру раде самостално.

Фотографије са трибине (снимио Миленко
Тодоровић)
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Шта значи идеалан васкуларни приступ?

ВАСКУЛАРНИ ПРИСТУП ПРИСТУП ЖИВОТУ

Идеалан васкуларни приступ је онај који може да
обезбеди довољну количину крви вантелесном
систему, лак је за коришћење (има дуг сегмент за
пункцију који није дубоко постављен од повр-шине
коже), дуговечан је и његова употреба је по-везана
са минималним ризиком од инфекција и компликација.
Постоје три врсте васкуларног приступа:
1.
Артериовенске фистуле (АВФ),
2.
Артериовенски графтови (АВГ) се користе у
случају непостојања адекватног природног венског
крвног суда и
3.
Централни венски катетери (ЦВК) и то:
краткотрајни који се користе у случају акутног
оштећења бубрега или да би се премостио период
до сазревања трајног васкуларног приступа и дуготрајни као трајно решење за болеснике код којих
су исцрпљене могућности израде АВФ и АВГ, код
болесника са срчаном слабости или код оних са
очекиваним кратким временом преживљавања.

Тамара Јемцов
Тамара Јемцов jе нефролог, запослена у Клиници за нефрологију Клиничког центра Србије од 1992.год. Од
2003. год. њено поље ужег интересовања су васкуларни
приступи за хемодијализу. Годинама обављала улогу
координатора за решавање васкуларних присту-па
између Клинике за нефрологију и Клинике за васкуларну хирургију КЦС, увела Color Doppler ултразвук
као обавезан преоперативни преглед пре креирања
АВФ као и касније током периода праћења, покренула
Национални регистар за васкуларне приступе.
2013. год одбранила докторску тезу под називом “Корелација физиолошких, биохемијских и морфолошких
параметара и исхода нативних артериовенских фистула за хемодијализу”.
На позив Европског удружења за бубрег и Европског
удружење за дијализу и трансплантацију (ERA-EDTA) члан је тима који учествује у формирању нових
водича за васкуларне приступе болесника на хемодијализи који треба да буду публиковани током
2016-те године.

Хемодијализа као метода замене функције
бубрега подразумева поступак којим се из крви
болесника одстрањују штетни продукти метаболизма и вода. Везу између болесника са једне стране
и апарата са друге стране чини васкуларни приступ.
Васкуларни приступ у овој методи лечења представља везу или приступ животу. Уколико је он
адекватан-функционалан, у великој мери ће и ова
метода лечења бити успешна.
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АРТЕРИОВЕНСКА ФИСТУЛА (АВФ) представља
хируршким путем спојену природну артерију и
вену. Од када је први пут направљена (васкуларни
хирург Kenneth Apple на иницијативу нефролога
James Ciminа и Michael-а Brescia), 1965. год., АВФ
остаје непревазиђен васкуларни приступ по питању потентности, дуготрајности, једноставности
коришћења, компликација и трошкова одржавања.
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Најчешће се креира АВФ у доњем делу подлактице
недоминантне руке, близу зглоба ручја између радијалне артерије и цефаличне вене. На тај начин се
добија дугачак сегмент за пункцију са могућности
удаљене пункције артеријске и венске игле, смањује
се ризик од појаве рециркулације крви и лоше
дијализираности. У зависности од квалитета крвних
судова, њихових дијаметара и карактеристика, овај
спој може бити и у пределу средине подлактице
или у пределу лакатне јаме. Уколико крвни судови
нису адекватни на недоминантној руци, може се
покушати израда АВФ на подлактици доминантне
руке или са другим крвним судовима (улнарна
артерија, брахијална артерија, базилична вена). У
ретким случајевима, може се чак креирати и АВФ
на нози.

квалитет живота ове групе болесника.
Постоји неколико начина коришћења - пункције
АВФ:
Зона пункције „area punture“, подразумева две
области - зоне које се користе за пункцију артеријске
и венске игле. Овај начин пункције се најчешће користи.
Пункција у виду двоструко пресавијеног ужета,
„rope ladder“ се ретко користи за пункцију АВФ већ
се користи за пункцију АВ графтова и
Техника у виду рупица на дугмету тзв „ buttonhole“
се користи у појединим хемодијализним центрима
неких земаља, као и од стране болесника на кућној
дијализи због једноставности пункције. Неки аутори наводе овај метод пункције као најбољи са
становишта појаве компликација на АВФ. За овај
вид пункције неопходно је постојање две врсте игала (игле са затупљеним и игле са оштрим врхом) у
циљу формирања тзв. пункционог тунела.
Најчешће коришћени начин пункције АВФ у Србији
је „area punture“. Овај вид пункције, у зависности
од квалитета зида крвног суда може створити пре
или касније сужења - стенозе или проширења анеуризме АВФ. Обе компликације временом могу утицати на функционалност АВФ и квалитет
дијализе и захтевати хируршко или нехируршко решавање.
Поред јасних предности АВФ у односу на друге
врсте васкуларних приступа, једини њен недостатак
је виша стопа неуспеха која у појединим земљама
достиже и 60%, због чега се дуго предност давала
графтовима и васкуларним катетерима. Ово се
посебно односи на САД. Међутим, и то се изменило
у последњих 10-ак година. Подаци из бројних
студија су показали да је преживљавање дуже уз
мање компликација код оних болесника који имају
АВФ у поређењу са болесницима који имају АВГ или
ЦВК.

Централни венски катетер
Под повећаним дотоком артеријске крви у вену,
долази до постепеног проширења и задебљања
њеног зида, тзв матурације или „сазревања“ АВФ.
Након периода од 4-6 недеља, АВФ је спремна за
пункцију и коришћење. Проток крви кроз „сазрелу“
АВФ од најмање 500мл/мин и дијаметар вене од
≥ 5мм би требало без проблема да омогући током
хемодијализе проток крви од 250 – 300 мл/мин,
односно омогући довољну дозу дијализе (Kt/V ≥ 1.2).
Тако, функционална АВФ представља први и основни предуслов да би лечење хемодијализом било
успешно.
Други чиниоци, као што су време трајање дијализе, проток крви и карактеристике филтера за
хемодијализу додатно доприносе квалитету дијализе.
Добро издијализиран болесник има боље регулисан
крвни притисак, фосфате, крвну слику. Све су то
параметри који утичу на боље преживљавање и

Артерио-венски графт
Један од начина како се то може превазићи је предијализна нега и брига о крвним судовима. Она
подразумева едукацију болесника и медицинског
особља о избегавању пункције вена у лакатној
регији и подлактно. Уколико су у лечењу потребне
понављане пункције и пласирање канила, могу се
користити вене надланица или чак и терапијски ЦВК
постављен у југуларну вену . Понављане пункције
вена и присуство канила доводе до упалних процеса
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зида са последичним губитком еластичности и
могућности њеног проширења. Поред едукације, велики значај има увођење Color Doppler ултразвука
(CDU) у свакодневну праксу. Његова примена, као
неинвазивне и лако примењиве методе, значајно је
олакшала одабир оптималног места израде васкуларног приступа. Ово се посебно односи на гојазне
болеснике и оних са проблематичним крвним
судовима (стари, дијабетичари). Примена пре-оперативног CDU, у великој мери је олакшала и помогла
успешној изради васкуларних приступа, док је
током периода праћења помогла у дијагностици и
решавању проблема везаних за АВФ.

Међународни дан жена
Међународни дан жена је обележен под слоганом
„Својом снагом мењамо свет“ 8. марта 2016. године у Народној скупштини Републике Србије.
Организатор је била Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије у сарадњи
са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике
Србије.

АВФ која је креирана од крвних судова доброг квалитета, адекватно развијена и пажљиво кориш-ћена,
може трајати деценијама. У супротном, могуће су
честе интервенције са вишеструким пласирањем
васкуларних катетера и компликацијама у виду инфекција, тромбоза, сужења централних вена.
У циљу избегавања наведених компликација, тежња
је да што већи број болесника са обољењем бубрега
започне дијализу преко функционалне АВФ.
То подразумева редовне контроле нефролога у циљу
благовременог планирања и припреме за израду
АВФ.

Наш Савез је представљала Татјана Стојановић,
дипломирани праник, координатор нашег Савеза.

Према подацима из Националног регистра за васкуларне приступе – Годишњег извештаја Удружења
нефролога Србије за 2013-ту годину, највећи број
болесника у Србији се дијализира преко АВФ (
89.5%), због чега и болесници и лекари могу бити
задовољни. Међутим, подаци везани за почетак дијализе су другачији. И даље велики проценат болесника започиње хемодијализу преко ЦВК (73%)
што значајно продужава боравак у болници и могуће
компликације.
Као закључак, васкуларни приступ је „линија живота
или приступ животу“ болесника на хемодијализи
и Ахилова пета целог процеса дијализе. Уколико
је васкуларни приступ лош, квалитету дијализе
не може значајно допринети ни повећање броја
сати дијализе као ни повећање површине и/или
побољшање карактеристика дијализатора.
Чувајте крвне судове да би вам дуже служили и
трајали. Функционална АВФ као најбоља опција
обезбедиће бољи квалитет живота и мање компликација током лечења, а самим тим и већу шансу за
потенцијалног примаоца бубрега.

ЈАВИТЕ НАМ КОЈЕ ТЕМЕ ЖЕЛИТЕ ДА
ОБРАДИМО У СЛЕДЕЋИМ БРОЈЕВИМА ИЛИ
НАМ ПОСТАВИТЕ ПИТАЊА НА
e-mail: sobis.rs@gmail.com
ЛАКШЕ МОЖЕМО ДА ОСТВАРИМО СВОЈА
ПРАВА КАДА СМО УДРУЖЕНИ. АКО У
ВАШЕМ ЦЕНТРУ НЕ ПОСТОЈИ УДРУЖЕЊЕ
БОЛЕСНИКА ЈАВИТЕ СЕ ДА ВАМ
ПОМОГНЕМО ДА ГА ОСНУЈЕТЕ
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Наш савез је све активнији, видљивији, присутнији
и све чешће нас позивају на многе активности и на
многа места где нас раније нису позивали.
Надамо се да ћемо и даље бити све утицајнији и да
ћемо успети да побољшамо лечење и живот бубрежних болесника и превенцију бубрежних болести.
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ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ ТЕГОБЕ КОД ДИЈАЛИЗНИХ БОЛЕСНИКА
Др Маријана Петровић и Др Станко Петровић
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Пре открића и рутинског спровођења дијализног лечења, болесници са терминалном бубрежном слабошћу су умирали, уз велики број гастроинтестиналних компликација. Редован програм
дијализног лечења, уз техничко усавршавање
дијализних апарата довео је до значајног побољшања
квалитета живота болесника уз промену спектра
пропратних гастроинтестиналних тегоба.

лизних болесника су показала код 89% дијализних
болесника присуство гастритиса, док је у контролној
групи тај проценат износио 21%. Сматра се да бар
половина дијализних болесника има гастритис.
Присутна је и упала слузнице јед-њака али у мањем
проценту.

Најчешће неспецифичне тегобе од стране гастроинтестиналног тракта су: мучнина, повраћање,
метални укус у устима, уз губитак чула укуса.
Карактеристичан је уремијски задах, ког неки
описују као задах на рибу. Данас су ови симптоми
и знаци присутни само код пацијената непосредно
пре започињања хроничног програма дијализе или
у случају неадекватних дијализних процедура.
Гастроинтестинална обољења код дијализних болесника се могу поделити на обољења горњих и доњих
партија гастроинтестиналног тракта (ГИТ). У горње
партије ГИТ-а спадају усна дупља, једњак, желудац
и дванаестопалачно црево. У доње партије спадају
танко и дебело црево.
Обољења горњих партија ГИТ-а Најчешће обољење горњих партија ГИТ-а је гастритис – упала
слузнице желуца. Многобројна истраживања која
су упоређивала ендоскопски налаз на же-луцу и
дванаестопалачном цреву дијализних и недија-

Гастритис може бити изазван бактеријом
Хелицобацтер пyлори, чија је учесталост иста код
дијализних и недијализних болесника. Лечење је
исто као код недијализних болесника уз обавезну
редукцију дозе антибиотика који се елиминишу из
организма преко бубрега. H. pylori поред гастритиса
може бити одговорна и за развој улкуса тј. чира
на слузници горњих партија ГИТ-а, о чему ћемо
говорити мало касније.
Сматра се да је за велику учесталост гастритиса код
дијализних болесника одговоран и гастрин. Гастрин
стимулише секрецију желудачне киселине, а код
особа са бубрежном инсуфицијенцијом његово излучивање из организма преко бубрега је смањено, тако
да је његова концентрација у крви повећана. Самим
тим појачана је и секреција желудачне киселине.
Повишен ниво гастрина опушта сфинктер који
спречава враћање садржаја из два-наестопалачног
црева у желудац. Код слабости овог сфинктера жуч
се враћа у желудац и изазива билијарни гастритис.
Лечење гастритиса је исто код дијализних и
недијализних болесника, препоручују се лекови који
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смањују секрецију желудачне киселине или штите
слузницу гастротракта. Дуготрајна и прекомерна
употреба ових лекова може довести до атрофије
слузнице желуца, честих инфекција са бактеријом
Clostridium diffiicile, остеопорозе.
Крварења из горњих партија ГИТ-а такође има
сличну учесталост код дијализних и недијализних
болесника. Међутим дијализни болесници имају
више фактора ризика за настанак крварења. Најзначајнији од њих су: 1. уремијски токсини који
мењају функцију тромбоцита због чега они могу
бити мање ефикасни, чиме се повећава ризик од
крварења, 2. редовна употреба хепарина током хемодијализних процедура, 3. честа употреба лекова из
групе нестероидних антиинфламаторних лекова,
4. многи болесници су у склопу лечења основног
обољења бубрега употребљавали кортикостероидне
препарате који утичу на квалитет зида крвних судова
и слузнице гастротракта, што олакшава настанак
крварења. Најчешћи узроци крварења су улкус (чир)
на желуцу и дванаестопалачном цреву. Треба бити
посебно обазрив код болесника који су имали улкус
пре започињања дијализног лечења, код њих треба
примењивати минималну дозу хепарина током дијализне процедуре. У случају активног крварења из
улкуса, дијализне процедуре обављати без хепарина
до потпуног излечења улкуса. Дијагноза улкуса се
поставља ендоскопским прегледом једњака, желуца
и дванаестопалачног црева. Наведена процедура,
осим што се спроводи у циљу постављања дијагнозе,
може бити и терапијска, тј. може се зауставити
крварење. Блажа оштећења слузнице у односу на
улкус су ерозије, то су површна оштећења слузнице
која такође могу бити узрок значајних губитака
крви. Важан узрочник настанка улкуса је инфекција
са х. пyлори, што се може потврдити ендоскопским
прегледом али и неинвазивним методама – уреа
издисајним тестом, прегледом столице на антиген
h. pylori.
Поред улкуса други узроци крварења из горњих
партија ГИТ-а су варикозитети на завршном делу
једњаку (проширења венских крвних судова) који
су изазвани повишеним притиском у венском
систему јетре. Затим, на слузници ГИТ-а могу се
наћи проширења крвних судова који су међусобно
повезани, тзв. ангиодисплазије, које могу бити
разлог упорних крварења. Ангиодисплазије су нешто чешће узрок крварења из доњих партија ГИТ-а
па ћемо их поменути касније. Крварење може бити
изазвано тумором и Диеулафоy лезијама (већи крвни суд у слузници црева).
Дијализни болесници се често жале на успорено
пражњење желуца, које је нешто израженије код
болесника на перитонеумској дијализи, нарочито
док је дијализна течност присутна у трбушној
шупљини. Потврђено је да сама хемодијализна
процедура не успорава пражњење, а главни
узрок је гастроинтестинална неуропатија. Због
тога се саветују количински мањи а чешћи оброци. Евентуално се од лекова може користити
метолклопрамид (Клометол) и гастроперидон.
Панкреатитис има сличну учесталост код дијализних
и недијализних болесника. Сматра се да нешто већи
ризик за настанак панкреатитиса имају болесници
који се лече перитонеумском дијализом. Оно што
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је карактеристично за панкреатитис дијализних
болесника су потешкоће око постављања дијагнозе.
Јак бол у стомаку који је карактеристичан за
панкреатитис може се јавити и код перитонитиса,
међутим код панкреатитиса дијализна течност није
замућена. Такође ниво ензима карактеристичних
за упалу панкреаса су код болесника на дијализном
лечењу повишени и при нормалној функцији
панкреаса, па је за постављање дијагнозе
панкреатитиса неопходно да наведени ензими
(липазе и амлиазе) буду повишени минимално
три пута у односу на нормалне вредности. Код
перитонитиса код којих и поред спроведеног
лечења перзистира бол у трбуху треба искључити
могућност панкреатитиса. Лечење је исто као код
недијализних болесника. Панкреатитис је тешко
обољење које може имати и смртни исход.
Хепатитиси су обољења са којима се сусрећемо
код великог броја дијализних болесника. Обавезни
програм вакцинације против хепатитиса Б значајно
је смањио број новооболелих дијализних болесника.
Савремени принципи лечења и контролисања
болесника ставили су под контролу и хепатитис Ц.
Стварање каменчића у жучној кеси чешће је код
дијализних болесника са повишеним нивоом
калцијума у крви и код болесника са нелеченим
хиперпаратиреоидизмом. Треба бити опрезан
са употребом препарата витамина Д и лекова
за снижење фосфора у крви који у себи садрже
калцијум.
Обољења доњих партија ГИТ-а Кад су у питању доње партије ГИТ-а, код дијализних болесника у односу
на недијализне чешће се срећемо са исхемијском
болешћу црева, дивертикулозом, опстипацијом и
ангиодисплазијама.
Дијализни болесници старије животне доби имају
изражене атеросклеротске промене на периферним
крвним судовима па и крвним судовима црева,
што удружено са епизодама хипотензије током
дијализних процедура може изазвати исхемијске
промене на слузници црева. У тежим случајевима
долази и до перфорације зида дебелог црева.
Ове промене се манифестују јаким боловима у
трбуху, уз осећај надутости трбуха, парезу црева
(успорену перисталтику црева), мучнину, нагон
на повраћање. Понекад због оштећења нерава у
ГИТ-у (компликација хроничне бубрежне слабости)
болови не морају бити тако интензивни. Болесници
који знају за присуство дивертиклума (џепова) у
дебелом цреву морају бити обазриви код појаве
бола у трбуху јер то може бити знак перфорације
зида црева. Дивертикулоза има исту учесталост код
дијализних и недијализних болесника, осим код
болесника који имају полицистичну болест бубрега,
код којих је диветикулоза значајно чешће присутна.
У сваком случају код појаве наведених симптома и
знакова потребно је јавити се на преглед у циљу искључења неке од наведених компликација које могу
имати веома озбиљан ток па чак и смртни исход.
Подаци из литературе показују да се употреба
лекова који смањују ниво калијума у крви, као
што је натријум полyстирен сулфонат повезује са
повећаним ризиком од перфорације зида дебелог
црева.
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Специфичан хигијенско-дијететски режим дијализних болесника који подразумева смањен унос течности, уз оштећење нерава ГИТ-а, често је повезан са
успореном перисталтиком црева, што даље изазива
низ проблема, од осећаја надутости трбуха, затвора
столице, па до стварања фекалних импакција које
могу значајно оштетити зид црева и довести до
стварања улцерација, крварења и перфорације
црева. Доказано је да лекови који у себи садрже алуминијум (лекови који су се раније користили у циљу
смањења нивоа фосфора у крви и лекови који се
користе за заштиту слузнице желуца од желудачне
киселине), препарати гвожђа, и смањена физичка
активност могу бити узрок опстипације. Исхрана
богата биљним влакнима, појачана физичка активност и употреба лекова који омекшавају столицу
значајно помажу у лечењу опстипације. У циљу
омекшавања столице препоручују се лекови као што
су минерална уља и лактулоза, јер се не апсорбују
из црева и имају локални ефекат. Поред лактулозе
може се користи бисакодил који се може уносити
пер ос или у виду супозиторија (чепића). У тежим
случајевима могу се употребљавати и средства за
клистирање, али њихова употреба код дијализних
болесника треба бити строго контролисана, зато
што та средства садрже фосфор чији је ниво у крви
дијализних болесника углавном повишен. У ретким
случајевима проблем фекалне импакције се мора
решавати хируршким путем.
Крварења из доњих партија ГИТ-а у 30% случајева
су последица постојања ангиодисплазија. У циљу
постављања дијагнозе треба урадити ендоскопски
преглед дебелог црева и колико је могуће танког
црева, а ако се промене не виде тим прегледом
урадити артериографију. Велики проблем представљају ангиодисплазије у танком цреву, које се
због своје локализације тешко дијагностикују јер су
недоступне за ендоскопски преглед. Управо у овим
случајевима индикован је преглед танког црева уз
помоћ видео капсуле која се прогута и сними танко
црево. Лечење се спроводи од стране интервентног
радиолога или хируршким отклањањем захваћеног
дела црева.
За дијализне болеснике је карактеристично и постојање ситних ерозија на слузници танког и дебелог
црева које изазивају крварење благог интензитета,
тзв. капљичасто крварење, што такође може бити
узрок упорног анемијског синдрома. Сматра се
да уремијски токсини и поремећена функција
тромбоцита код болесника са лошим квалитетом
дијализног лечења могу бити узрок капљичастог
крварења.
Туморски процеси ГИТ-а имају исту учесталост код
дијализних и недијализних болесника. Болесници
који имају хепатитис Ц имају већи ризик за развој
тумора јетре због чега се требају контролисати
ултразвучним прегледом абдомена.
Велики проблем са којим се сусрећу дијализни
болесници јесте проблем малнутриције, односно
потхрањености. Постоји више назива за ове нутритивне поремећаје али према важећим препорукама
требало би користити термин протеинско енергетски губитак, док се за тешке форме протеинско
енергетског губитка користи термин кахексија.
Хигијенско-дијететски режим ког би дијализни

болесници требали да се придржавају често води
до смањеног уноса намирница богатих протеинима
што изазива пад албумина у крви. Током саме
дијализе разграђују се мишићни протеини,
ослобађају се и губе аминокиселине, глукоза и
витамини растворљиви у води. Код болесника на
перитонеумској дијализи губитак протеина је још
више изражен. Оштећење слузнице црева ГИТ-а и
смањење апсорпције храњивих супстанци из лумена црева доприноси развоју малнутриције. Код
дијализних болесника препоручује се дневни унос
калорија од 30 до 35 кцал/кг/дан, што додатно треба
ускладити са животном доби, степеном ухрањености
и физичком активношћу пацијента. Угљени хидрати
треба да чине 50% енергетског уноса, 30-35% масти
а протеини15-20%. Дневни унос протеина требао би
бити 1,2 гр/кг/дан, натријума 3,5 гр/дан, калијума ≤
1мЕq/кг дневно, што зависи о преосталој бубрежној
функцији. Унос калцијума не сме бити већи од 10001500 мг/дан, уз строгу контролу намирница богатих
фосфором. Обзиром да се процесом дијализе губе
витамини растворљиви у води неопходна је надокнада витамина Б и Ц. Не сме се претеривати са
витамином Ц зато што прекомерни унос може
довести до појачаног стварања оксалата који се
не могу избацити из организма дијализом, већ се
таложе у мишићима и зглобовима. Болесници на
перитонеумској дијализи захтевају нешто већи
унос протеина до 1,5 гр/кг/дан, а приликом уноса
угљених хидрата, имати у виду и део глукозе који
се апсорбује из перитонеумске дијализне течности.
Код болесника који не могу регуларном исхраном
унети све потребне супстанце препоручују се додаци
исхрани, а то су специјални препарати који имају
висок садржај протеина, витамина, незасићене
масне киселине, биљна влакна, ограничен садржај
натријума и калијума, ограничен садржај калцијума
и фосфора.
Хронично снижена концентрација албумина у
крви може бити разлог за настанак асцитеса код
дијализних болесника. Ако се искључи други разлог
постојања асцитеса, треба појачати ултрафилтрацију
током дијализне процедуре колико то хемодинамско
стање болесника дозвољава, уз надокнаду серумских
албумина и додатака исхрани у виду специјалних
препарата богатих албуминима.
На крају дајемо пар кратких савета. Дијализни болесници посебну пажњу треба да поклоне исхрани,
потребно је да уносе што више намирница које су
богате биљним влакнима, да имају редовне оброке
који су количински мањи, а чешћи. Избегавати
намирнице богате концентрованим угљеним хидратима, газиране напитке.
Болесницима који имају хепатитис Ц, због ризика
од развоја тумора јетре чешће би требало радити
ултразвучни преглед абдомена.
Код сумње на крварење из ГИТ-а урадити тест на
окултно крварење у столици, код сумње на гастритис
урадити уреа издисајни тест. Лекове никако не
користити самоиницијативно.
Потребно је код присуства било каквих тегоба које
су претходно наведене потражити савет лекара и у
договору са њим спровести адекватну терапију.
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ ПО ТИПУ
ПАЦИЈЕНТА

Јапан има најмању смртност дијализних пацијената
на свету. Друго, Јапан нема развијен програм трансплантације, па се зато оријентисао на квалитет
дијализног лечења. И у томе је постао најбољи на
Поштовани читаоци,
свету, те су јапански произвођачи дијализног матеВерујемо да све вас интересује каквог је квалитета ријала заиста развили врхунске прозводе у својој
дијализни материјал којим се снабдевају наши области.
дијализни центри, болнице и клинике. Од тог
материјала у значајној мери зависе и наши животи, „Дијализа“ часопис: Хајде да будемо конкретнији.
наше преживљавање и степен рехабилитације. Шта Сви смо ми чули за Тојоту, Сони, Канон, Хонду,
је права истина о квалитету дијализатора, крвних Панасоник, Тошибу и друге јапанске брендове.
линија, концентрата, апарата за дијализу и њиховог Да ли је Нипро у дијализи, оно што су ови бренпотрошног материјала? Ко и како доноси одлуке које дови у својим областима?
се тичу квалитета нашег лечења и наших живота?
Од овог броја, часопис „Дијализа“ започеће нову Др Томовић: Апсолутно, па чак и корак даље. Онај
серију разговора, интервјуа, са најодговорнијим ко се дијализира помоћу Нипро медицинских
људима дијализног бизниса, како бисмо „из прве средстава може да рачуна на квалитет који посруке“ сазнали шта се дешава са снабдевањем и тоји и код осталих брендова које сте навели за
набавкама материјала и средстава од којих зависе различите области. У том смислу се највише истичу
Нипро дијализатори, јер Нипро управо на пољу
наши животи.
дијализатора поставља нове стандарде квалитета
У овом броју, за „Дијализа“ часопис говори Др Дејан и функционалности, и тера друге произвођаче да
Томовић, директор фирме Нипро Д.мед екслузивног барем покушају да прате тај корак. Дијализатори
заступника јапанског произвођача дијализног без Бисфенола А су прави пример за то.
материјала фирме НИПРО.
„Дијализа“ часопис: Ако је то тако, неминовно
„Дијализа“
часопис:
Поштовани
докторе се намеће питање: где сте ви били свих ових
Томовићу, крајем прошле године, видели смо да 6 деценија колико постоји дијализа у Србији?
су по питању поузданости, јапански аутомобили, Зашто имам утисак да смо за Нипро игле и Нипро
проглашени за најпоузданије на свету. Реците шприцеве сви знали, а за Нипро дијализаторе,
нам, да ли се може направити аналогија, да ли до скоро нису знали ни наши нефролози, они
је и јапански дијализни материјал тог нивоа који су најпозванији да се тиме баве и који
редовно одлазе на конгресе и усавршавања из
квалитета?
нефрологије и дијализе.
Др Томовић: Тачно, Ваше поређење потпуно осликава квалитет јапанских производа, а поготову Др Томовић: Можда би било боље питање где
нашег произвођача, Нипро Корпорације. Знате, смо били последњих 6 година. Али у праву сте,
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Вашег цење-ног часописа не би било довољно да
одштампате све оно што смо ми уочили и сазнања
до којих смо дошли, а што би се најпре могло
сврстати у један вид организованог криминала. Ево
само неких примера - рецимо када здравствени
систем Србије више није могао да на тендерима за
дијализаторе заштити дијализни монопол од фер
тржишне утакмице, првенствено од нас, Нипра,
једноставно је престало да буде тендера. Тако су се у
трајању од преко две године, дијализатори по налогу
Здравственог фонда набављали потпуно нелегално,
без икаквих уговора, без икакве контроле цена и
квалитета искључиво од монополски установљених
фирми. Све је то учињено на штету свих нас, нашег
новца, и на штету дијализних пацијената. Ако има
ваших читалаца који прате сајт дијализа wордпресс
много су могли тамо прочитати.
„Дијализа“ часопис: Рецимо да многи наши,
посебно старији читаоци не користе интернет,
дајте нам неколико кључних примера незаконитих радњи или неодговорног понашања у
дијализном бизнису.
Др Томовић: Ево, рећи ћу вам конкретно. Да ли Ви
знате ко је власник апарата за дијализу у српским
дијализним центрима? Да ли Ви знате да то питање
није регулисано за огроман број дијализних
апарата? По дијализним центрима се „шушка“
о томе да фирме које сматрају да располажу
апаратима у дијализним центрима у Србији,
користе те исте апарате да уцењују Фонд здравства
или болнице да ако они не буду побеђивали на
тендерима да ће повући све „своје“ апарате и
оставити пацијенте на цедилу. Према нашим
сазнањима, која је тешко проверити, поједини
истакнути нефролози су финансијским везама били
повезани са двема дијализним фирмама, а посредни
доказ за то су многе верзије Правилника о дијализи
које су биле написане тако да се заштити монопол
на српском дијализном тржишту. Сматрам да је
врло јак незванични утицај који те фирме имају у
политици, у судству, у здравству, па и у удружењима
пацијената, ако хоћете да будемо искрени.

конгреси и усавршавања на која су одлазили наши
стручњаци на жалост нису доносили нови квалитет
лечења дијализних пацијената у Србији. Знате, пре
двадесет година интернет се тек развијао, кућни
компјутери су били реткост, мобилни телефони су
били у повоју, телевизори су били гломазне кутије у
дневним собама. Данас је интернет свуда, мобилни
телефони и аутомобили у себи садрже вишеструко
моћније компјутере од оних које смо пре 20 година
само могли да замислимо, а телевизоре држимо
окачене на зид као слике. Све се то променило,
само се пацијенти у Србији и даље лече скоро
истим дијализним материјалом, конкретно дијализаторима као и пре две деценије. Сада смо ми ту
да то променимо нашим квалитетом. Велика већина
наших нефролога су часни лекари који брину за
своје пацијенте, али на жалост годинама уназад су „Дијализа“ часопис: Кад говорите о удружењима
били под утицајем управо најистакнутијих доктора пацијената, морам Вас упозорити да наше
ове професије. Ови најутицајнији нефролози су удружење и наш „Дијализа“ часопис, није никада
се по правилу борили за опстанак монопола, или добио ниједан динар од тих фирми, нити је
тачније бипола, представљајући верне чуваре на икада објавио иједну рекламу било које фирме.
вратима српског дијализног тржишта, али и то се Ми смо апсолутно непрофитна и независна оргаданас мења.
низација.
„Дијализа“ часопис: Па шта се то десило, да ми
данас ипак разговарамо овде, са Вама?
Др Томовић: Десио се закон, десила се упорност,
десио се Нипро. Мада се и дан данас покушава избећи конкуренција, покушавају се избећи законске
одредбе. И ми ту водимо велике борбе, на сваки
законом дозвољен начин, јер политичку и тајкунску
подршку не желимо. Наша највећа подршка је Нипро
Корпорација и квалитет дијализног материјалa који
стоји иза нас.
„Дијализа“ часопис: Реците нам нешто конкретније о томе. Ко, када, где, и како, се све врше
те назаконитости, када је у питању снабдевање
дијализним материјалом?
Др Томовић: Бојим се да нам ни 5 бројева

Др Томовић: Мислим да Ви знате на која и каква
удружења пацијената мислим. Ја Вам се извињавам
што сам и према Вама био неповерљив у почетку.
Пристао сам на овај интервју када сам се уверио да
сте Ви једини изузетак. Ја Вас ценим због тога што
сте дали шансу истини, јер истина о овим темама не
може да се нађе у српским медијима.
„Дијализа“ часопис: Поменули сте нејасну ситуацију са власништвом над апаратима за дијализу
у нашим центрима и стварање ситуације да
се потрошни материјал мора узимати само
од фирми произвођача апарата. Зашто онда
Ви нисте понудили своје апарате дијализним
центрима?
Др Томовић: У неким дијализним центрима су
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заиста стручњак једноставно мора бити на нашој
страни. Чињеница је да су војне тендерске комисије
и стручњаци војних здравствених установа,
протеклих пар година ипак били поштенији при
састављању тендерских услова и то је било пресудно
да квалитет нашег дијализног материјала прво
доспе тамо. Сада се трудимо да доспемо практично
„Дијализа“ часопис: За разлику од Црногораца, свуда, и да барем пружимо шансу да се пацијенти
Срби нису никада ратовали са Јапаном, па није лече најквалитетнијим дијализаторима.
било ни потребе да се миримо са њима. Штавише,
стиче се утисак да је та високоразвијена земља „Дијализа“ часопис: У медијима се појавила
необично пријатељски наклоњена према Србији. информација о плати директора једне дијализне
Сви се сећамо чистих и модерних аутобуса на фирме од 12 хиљада евра, месечно. Да ли сте Ви
којима је писало ’Донација Владе Јапана’, а за тај директор, докторе Томовићу?
поклон саднице јапанске трешње Срби су се
појавили у непланирано великом броју. Кажу да Др Томовић: Ха, ха, .. (смех). Знате Ви врло добро,
је јапанска влада и највећи донатор медицинске да ја нисам из те приче. Ми не добијамо никакве
опреме Србији. Зато је наше питање: да ли је субвенције у овој држави. Поменух ли Вам већ
негде у изгледу да Србија добије и јапанску опре- високе етичке кодексе наше фирме? Нисмо ми
ни моно-, ни би-полисти. Одговор на то питање
му за дијализу?
ћете морати потражити код неког од наредних
Др Томовић: Јесте наравно, па су неки први кораци саговорника из ове Ваше серије разговора.
и покренути по том питању. Да би и јапанска опрема
„Дијализа“ часопис: За вас се тврди да сте
за дијализу дошла у Србију, потребно је да постоји
такав интерес од стране корисника. Народ Јапана оборили цене дијализатора на историјски
заиста јесте један од највећих донатора српског минимум, да сада због тога дијализни доктори
здравства. Донација јапанских аутомобила је била и сестре не могу да путују на конгресе, а да све
стварно лепо прихваћена од стране наше земље. друге специјалности: кардиолози, ортопеди, реуУколико би се једног дана Јапан одлучио да донира матолози и даље несметано путују, наравно, о
јапанску опрему за хемодијализу, надам се да би трошку државе, која та путовања плаћа кроз већу
цену медицинског материјала. Како мислите рабила подједнако добро прихваћена.
дити, ако сте против себе окренули и лекаре и
„Дијализа“ часопис: Да ли је уопште могуће ући сестре и пацијенте?
у дијализни бизнис у Србији, ако имате против
себе лекаре, нефрологе, начелнике дијализних Др Томовић: Морам да Вам поновим, нисмо ми
центара, Комисије за дијализу, Тендерске против лекара, нити против сестара, нити против
комисије, удружења пацијената, политичаре, финансијског помагања њима или пацијентима.
судије и стране амбасадоре - како сте ви уопште Друга ствар је ако су превелика нечија очекивања
успели и да ли размишљате о томе да покушате од нас. Када смо помагали, помагали смо искрено,
бар са једном од тих важних група да склопите а не да би се хвалили, па нећемо ни овога пута. Када
смо донирали, донирали смо да помогнемо, а не да
примирје?
би из тога извукли неку корист. Осим тога, нисмо
Др Томовић: Наша фирма као и наш принципал има ми оборили цене дијализатора. Постоји нешто што
високе етичке кодексе, ми једноставно не можемо и се популарно зове предводник тржишта, маркет
не желимо да радимо на начин како су други овде лидер, водећа фирма, а то тренутно у овом послу
радили деценијама. Немамо ништа против лекара, није наша фирма. Фирма која је годинама била
већ напротив, то су људи чија је мисија у суштини водећа по питању дијализног материјала у Србији
иста као и наша – да пацијентима буде боље. Због је та која диктира услове тржишта и цене. Знате да
тога никада ништа не бисмо учинили ни против је тренутно у јеку кампања тендера за дијализни
интереса пацијената, али такве ствари су се овде материјал у целој Србији. У првих пар тендера ми
радиле. Прави стручњаци из области дијализе знају смо били нешто виши са ценама, док је водећа
шта је заиста најбоље за пацијента, те свако ко је фирма управо водила агресивну политику обарајући
цену 30% испод наше. Нисмо желели да улазимо у
трку са ценама већ да покажемо да нам није циљ
беспоштедна борба, и да омогућимо да водећа
фирма сама одабере на које место на тржишту ће
нас позиционирати, и ми бисмо на то пристали.
Водећа фирма је одабрала да нас потпуно уклони
агресивно ниским ценама, те је садашње стање на
дијализном тржишту последица нашег одговора на
овако дрско тржишно понашање.
намерно ломили наше дијализаторе да би их
приказали као оштећене и пријављивали нас Агенцији за лекове. Да ли можете да замислите шта би
тек радили са нашим апаратима? Нипро апарати су
спремни и регистровани у Србији, али овај овакав
систем до сада није био спреман за њих.

„Дијализа“ часопис: Према нашим информацијама, ви јесте релативно нови на српском
дијализном тржишту, али сте већ направили
страшан дар-мар: победили сте или сте добили
највећу количину дијализатора на тендерима за
наше највеће дијализне центре, нпр. Звездару,
ВМА, Драгишу Мишовића, ..
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Реците нашим пацијентима који ће се дијализирати тим медицинским средствима да ли су
она квалитетна и у чему се огледа тај квалитет?
Др Томовић: Не желим да користим Ваше питање
за маркетинг, па ћу бити кратак. Наша прва
линија квалитета су дијализатори. Функционалне
карактеристике у смислу уклањања штетних
супстанци из крви и ултрафилтрационе способности
наших Елисио серија дијализатора су углавном
супериорне у односу на већину других дијализатора
који се могу пронаћи на светском тржишту па и код
нас, у Србији. Произведени су технологијом без
опасног токсина, Бисфенол А, за разлику од већине
других производа ове врсте. Сматрам да је све то
од највећег значаја за квалитет лечења пацијента.
Паковање ових дијализатора је алуминијумско, а не
једноставна пластична врећица, чиме је омогућено
да буду максимално безбедно транспортовани и
спречено је да буде нарушена њихова стерилност
или друга својства. Произведени су и упаковани на
стерилан начин те је њихова накнадна стерилизација
гама зрацима изузетно блага и безбедна. Овако
произведени, стерилисани и упаковани дијализатори су нешто најбоље што пацијент може
добити за своје лечење. Да не наводим понаособ
сав други дијализни материјал, све је то врхунског
квалитета, о чему „шушка“ комплетна дијализна
јавност, али мало ко се усуђује да гласно проговори.
„Дијализа“ часопис: Какве сте све проблеме
имали, чиме су се све остали дијализни снабдевачи служили да би опањкавали вас или вашу
фирму? Пацијенти заслужују да знају истину,
према томе молим вас, будите потпуно поштени
и искрени, јер после Вас на ред ће доћи и остали
директори, па ћемо и од њих захтевати исте
одговоре.
Др Томовић: Тешко је свести све то у пар реченица али
покушаћу укратко. Па прво, утицај на формирање
Правилника о дијализним материјалима. Годинама
су Правилници о дијализи прављени не у интересу
пацијената, него на начин да се Нипро избаци из
дијализног система Србије. Тендерске комисије у
Здравственом фонду на некада централизованим
тендерима за дијализу, су недељама тражиле и
најмању грешку у нашим тендерским понудама како
би оспорили наше понуде, јефтиније и углавном
квалитетније у односу на конкуренцију. Сматрам да
је све то чињено под утицајем наше конкуренције,
јер медицинско, финансијско или неко треће
оправдање за то не постоји. Поједина удружења
пацијената су против нас подносила лажне пријаве
Инспекцији Министарства здравља, и то удружења
пацијената на кућној дијализи која никакав
контакт са нама нису имала, без стида и срама. Ова
удружења пацијената су ширила гласине да ће бити
озрачен свако ко се дијализира дијализаторима
стерилисаним гама зрацима. Најновије, тренутно
актуелне лажи, су да Нипро уоште није јапанска
фирма већ кинеска.
„Дијализа“ часопис: Да ли је могуће да такве
ствари још увек трају и да конкурентски рат за
дијализно тржиште иде до те мере?
Др Томовић: Дијализна јавност почиње да схвата
да су поједине функционалне карактеристике
конкурентских дијализатора знатно лошије у

односу на Нипро дијализаторе. Од тада су клевете
усмерене на нас као фирму и њено руководство.
Најзабавније ми је било када су се појавиле гласине
да смо хомосексуалци (уз смех). Немам ништа
лично против хомосексуалне популације, па ми
није јасно да ли су тиме покушали да увреде нас
или хомосексуалце. Даље се шире гласине како је
Нипро једини кривац што сада доктори, нефролози
неће моћи да одлазе на стручне конгресе о трошку
дијализних фирми. Покушава се стручна јавност
окренути против нас, и ако смо ми присутни у јако
малом малом пронценту гледајући свеобухватно
дијализно тржиште. И то чине управо они који су
од тог тржишта у протекле две деценије наплатили
мислим преко пола милијарде евра. Чујем да се
прети дијализним центрима да се неће сервисирати
машине на којима започиње коришћење Нипро
крвних линија. Шире се лажи како су линије неодговарајуће, како ће се машине кварити, без обзира
што су линије проверене, функционалне, са много
бољих карактеристика од линија које производи
произвођач машина. Па ако машине баш и крену
да се кваре, знаћемо ко је кривац за то, обзиром да
се ове линије користе свуда у свету без проблема, и
машине савршено раде са њима.
„Дијализа“ часопис: како је могуће да се
на све начине спречава прича о штетности
Бисфенола А и фталата, материја којих има у
свим дијализаторима и линијама на домаћем
тржишту, осим у онима које производи Нипро,
а држава и даље одбија да изврши препоруке
Европске комисије за здравствене ризике?
Др Томовић: ДЕХП фталат не садрже ни други
дијализатори који се уобичајено користе у Србији,
али Бисфенол А заиста не садрже, нити ослобађају,
само Нипро дијализатори Елисио серија. Препорука
Европске комисије је донета још пре тачно годину
дана, и јасно наглашава да треба да се престане
са коришћењем дијализног материјала који у
себи садржи ову токсичну супстанцу, када год је
то могуће. Сада је то могуће, јер управо Нипро
Елисио дијализатори не садрже овај токсин. На
жалост, нити дијализна заједница у Србији, нити
релевантни државни оргавни нису ни обратили
пажњу на ово јасно упозорење. Као да никоме
осим Вас пацијената није превише стало до тога.
Има и изузетака, нефролози три велика дијализна
центра у Београду су показали своје интересовање
за овај проблем. Желим да овим путем апелујем и
на остатак дијализне заједнице у Србији да направи
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неки помак у вези Бисфенола А. Мора се учинити
неопходно да би се у складу са професионалном
етиком и у складу са Законом о здравственој заштити
пацијентима на дијализи омогућило најадекватније
дијализирање средствима која ће најмање штетити
њиховом здрављу. Па нека то буде барем за
најугроженије категорије дијализних пацијената.
„Дијализа“ часопис: Како је могуће да се суви
бикарбонат за хемодијализу у целом свету производи и набавља од различитих фирми, а само
код нас се то не дозвољава? Иако је то материјал
који се производи у сред Европе, у Немачкој на
пример (Серумверке, нпр), испуњава немачке
стандарде, али не одговара нашим монополистима и њиховим штићеницима?
Др Томовић: ....Или рецимо имамо NiproCart
суви бикарбонат за дијализу направљен у Нипро
фабрици у Шпанији. У праву сте, али са становишта
тржишта. Сви ти стандардни бикарбонати су подесни за коришћење, али када дозволите да их само
једна фирма продаје, ствара се монопол над тим
производом. Дијализним пацијентима то није
толико битно, него се штета наноси средствима
здравственог осигурања.

сте, нaдaм се, зa поему Мaтије Бећковићa: „Ђе
рече Јaпaн“? Реците нaм докторе Томовићу, дa ли
ће нaшa дијaлизнa јaвност, дијaлизни пaцијенти
у Србији, имaти aсоцијaцију нa Нипро, кaдa неко,
било ко, помене нaзив те песме?
Др Томовић: Апсолутно. Јa ни једног тренуткa нисaм
посумњaо у то. Хвaлa и Вaмa и све нaјбоље желим
и Вaмa и чaсопису и свим дијaлизним пaцијентимa
који су имaли временa и стрпљењa дa ишчитaју овaј
нaш рaзговор.

УДРУЖЕЊЕ У БОРУ
Удружење бубрежних на дијализи у Бору наставља
са својим активностима.

„Дијализа“ часопис: А шта је то што сматрате да
је битно дијализним пацијентима?
Др Томовић: Са становишта пацијената много је
битније када здравствени систем, кроз Правилнике
о дијализи не препознаје рецимо Mid-Flux дијализаторе, дијализаторе средњег протока. Low-Flux
дијализа се полако гаси у напредним здравственим
системима, само код нас опстаје, и поред тога што је
дугорочно лоша по пацијента, јер не уклања штетне
супстанце велике молекулске масе. Томе служе MidFlux дијализатори, који имају све карактеристике
сличне Low-Flux дијализаторима, али из крви
уклањају и те штетне велике молекуле. Нипро
има регистроване и Mid-Flux дијализаторе али се
не пружа могућност да они дођу до пацијената.
Стручна јавност је урадила једну одличну ствар, пре
неког времена је у Правилницима о дијализи свела
проценат Low-Flux дијализе на значајно мању меру.
Сада је време за следећи корак, т.ј. да се омогући
Mid-Flux дијализа зарад добробити пацијената.
„Дијализа“ часопис: била је једна карикатура
на интернету, алузија на филм Godfather, где
директори пет највећих дијализних фирми
притискају главног Кума да подели са њима
своје везе у политици, медијима, полицији и
судству, па ће сукоби међу дијализним фирмама
одмах престати. Колико има истине у таквим
схватањима, могу ли се заиста зауставити ти
ратови у дијализном бизнису и од чега то зависи?
Да ли је заиста било икаквих контаката или
разговора између вас на ту тему? Или између вас
снабдевача и представника државних органа?
Др Томовић: Неминовно је да ће сукоби међу
снабдевачима дијализним материјалом кад-тад
престати. Питање је времена и начина када и како
ће се то десити.
„Дијaлизa“ чaсопис: зa крaј, уз зaхвaлност
зa време које сте нaм посветили, реците нaм
докторе Томовићу, иaко нисте Црногорaц, чули
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ВМС Данијела Бузејић је 25. фебруара 2016. године
у 18:00 у Народној библиотеци у Бору одржала врло
посећено предавање.

Светски дан бубрега је обележен 10. марта 2016.
године у 18:00 трибином у Народној библиотеци у
Бору на којој су учествовали др Славица Вучковић, др
Предраг Голубовић и прим др Љубинко Тодоровић.
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BECSE KÖZSÉG DIALIZÁLT VESE BETEGEK SZERVEZETE

A szervezet 2014. 02. 02. olokult meg. Ekkor
tortottuk megalakuló gyülésünket. Minden dializált
beteg betagosodott a szervezetbe. Ekkor 22 tagot
szamláltunk. Azóto már tagságunk bővült és most 25
tagot szamlal.
Egy elképzelésünk volt, ez vezényelt bennünket
a megalakulásra. Ez az elképzelés pedig nem mas mint
„dializás központ létesitése községünkben”. Nagy lelkesedéssel indultunk. Megbeszélés jött létre a község
vezetőivel és a az egésségház igozgotójával. Eleinte biztattak bennünket, de ahogy az idő múlt úgy hült ki a
lelkesedés is.
Azóta sem értünk célba, jobban mondva egy
lépést sem előre. Hiába fordultunk bárkihez nem tesznek semmit az érdekünkben. A drága idő mullik, és
nem történik semmi.
Társaságunk ennek ellenére sem lankad. Tovább egyeztetyük az időpontokot a megbeszélésre. Reméljük egyszer teljesedik elképzelésünk.
Közben előadásokat szervezünk tagjainknak.
2015. évben pályázatot irtunk, es a közsegtöl anyagi
támogatást koptunk. Programmunk „Sociálvédelmi
program A-tól ZS-ig” megvolósitására. A programmot
a „Panoráma” étterembe tartottuk, több tag, ujságiró

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ
БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Удружење је основано 02. 02. 2014. Тада
смо одржали прву оснивачку скупштину. Сваки
болесник који је на дијализи уписао се у чланство.
Тада смо имали пријављена 22 члана да би данас
имали 25 чланова на дијализи.
Имали смо једну идеју која нас је довела до
тога да оснујемо удружење. Та идеја је била да се у
општини Бечеј отвори Дијализни центар. Кренули
смо са великом надом. Договорено је било са
председником општине, директором Дома здравља
и представником општинског већа за социјалну
и здравствену политику да је могуће да се центар
отвори.
Међутим, како је време пролазило наша
нада је постајала све мања. Обраћали смо се и даље
надлежнима, али се и даље ни корак нисмо помакли.
Нико не жели да уради нешто у наш интерес.
Драгоцено време пролази, а они одговорност
пребацују једно на другог!
Без обзира на све ове тешкоће удружење и
даље одржава договоре и нада се да ће једног дана
неко озбиљан схватити наш потешкоће и почети
решавати наш проблем; да ће нам се замисао
остварити.
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és a Becsei Televizió megjelenésével.
Résztvetek az Újvidéki vesebeteg egyesületnek
néhány tagja. Az Újvidéki vesebetegek egyesületével
nagyon jó kapcsalatban vagyunk. A socialis központ
biztositotta az előadót aki ismertette a tagsággol a rokkantak jogaira vanatkozó lépéseket.
December folyamán újabb összejövetelt tartottunk a Gerontológia központhoz tartozó
„ Falusi hazbon”. Ellemeztük a 2015- ös évben történteket, majd szót emeltünk az elkövetkező időben torténő
dolgokra- tervekre.
kot.

Megemlétettük a dializán torténö problémá-

Utánna volt egy kis ebéd majd utánna társalogtunk mind minden összejövetel után.
Toth Zita

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА У ЛЕСКОВЦУ
У Лесковцу је у организацији Удружења, чији је
председник Новица Јанковић истовемено и председник Извршног одбора нашег Савеза, обележен
Светски дан бубрега. Послали су нам и фотографије.

Да нагласимо да нам је удружење у 2015.
години имало неколико састанака сарађујемо доста
добро са Удружењем из Новог Сада. Да смо 2015. по
конкурсу општине Бечеј добили мала средства те
из наших средстава приредили нашим члановима
програм, Социјална заштита од А до Ш. Центар
за социјални рад нам је доделио предавача која
је упознала чланове из права социјалне заштите
од А до Ш. Програм је био одржан у ресторану
„Панорама“ Бечеј. Уз присуство гостију из Новог
Сада, те новинари и телевизијска екипа TVBečej-a.
У децембру смо имали скуп у новоселској
кући која припада Геронтолошком центру Бечеј.
Тема је била рад у 2015. години, та проблеми на
дијализи. Те смо се додирнули мало теме о исхрани
на дијализи. Затим смо имали малу закуску и уз сок
и кафу је настављено дружење.
Харци Имре

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА У ВРАЊУ
И удружење у Врању је обележило Светски дан
бубрега.

Удружење у Лесковцу је једно од најактивнијих наших удружења.

Дељени су флајери које за потребе свих удружења
штампао Савез. Потписиване су и картице донора
органа.
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Удружење у Врању је увек било активно, и иако је
дошло до промене председника због смрти предходног председника, и даље наставља са свим активностима. Удружење има подршку и запослених на хемодијализи.
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ХЕМОДИЈАЛИЗА ШАБАЦ
Oдељење хемодијализе у оквиру службе
урологије Шабачке болнице постоји од давне
1976. године на челу са Прим др Милованом
Марковићем,урологом и медицинском сестром
Анђом која је дошла из Ћуприје. Служби се
придружује др Сава Иветић а затим и др Владо
Добрковић и др Зора Николић. Дуго година је радила
и сестра Милица, која је одатле отишла у пензију.
Почеци су били тешки али са напретком
технологије све је постајало лакше. Уз напредак
повећавао се и број пацијената. Некада је сам посао
био физички тежи али са малим бројем пацијената.
Данас је техника олакшала посао особља али је зато
број пацијената далеко већи.

хд у трајању до 5h што је раније практично било
немогуће.
На одељењу нефрологије и дијализе раде 4
доктора: др Зора Николић интерниста - нефролог;
в. д. начелник и директор бoлнице, Др Драгана
Станковић-Тошковић интерниста-нефролог; в.
д. шеф одељења и перитонеумске дијализе, др
Светлана Петровић интерниста -нефролог; в. д. шеф
хемодијализе, др Катарина Остојић лекар. Ускоро
треба да се са специјализације врати и др Оливера
Тановић-Илић.

Центар је радио у две смене ,затим у три а на крају
је била уведена и ноћна смена.
Тадашњи директор болнице др Мирковић је
имао слуха за проблем хд центра и почиње се са
решавањем проблема просторија за пресељење.
Доласком на место директора болнице др Зоре
Николић интернисте - нефролога посао се убрзава
и доводи до краја.
Данас одељење хемодијализе постоји у оквиру
нефрологије Опште болнице“ Др. Лаза К. Лазаревић“ и од септембра 2013. год. налази се у новим
просторијама преуређеним за ову намену и са
посебним улазом и паркинг простором у оквиру
болнице.

Главна сестра нефрологије и хемодијализе је
Славица Савић.
Свака смена је покривена са 5-6 медицинских
техничара ,на челу са блок сестром Катарином
Дрезгић,са једном спремачицом и једним мајстором
за апарате. Као и свугде хроничан проблем је
недостатак особља због забране запошљавања од
стране министарства. То је за сада највећи проблем.
Пацијенти редовно добијају еритропоетине
(Hgb 110) и препарат гвожђа Ferrovin у складу
са потребама. Крвне анализе се раде последње
седмице у месецу у складу са правилником РФЗО.
Сваки пацијент добије и пет ампула Beviplex и пет
ампула витамина Ц на месечном нивоу. Пацијенти
редовно добијају ужину која је разноврсна и јогурт.

У Хд центар долазе пацијенти из четири
општине:Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева.
Хд центар у Шапцу спада у веће у Србији са бројем
увек око 120 пацијената. Хд центар располаже
са 32 дијализна места од којих је 30 негативних
распоређених у 3 сале (12,12,6) и у позитивној сали
1 хеп. Б и 1хеп. Ц апарат. Сале су климатизоване.
Апарати су марке Фресениус (4008 ,50008) и Инова.
Центар после вишегодишњег рада у неусловним
просторијама у три и четири смене. Сада ради
само у две смене и сада пацијенти могу да обављају

Центар функционише задовољавајуће али свакако
има места за напредак. Потребно је обезбедити
одређен број нових душека и ЕКГ апарат који ће
бити само за хемодијализу.
Свакако морамо бити свесни где живимо и какве
су нам могућности,али борба за напредак увек и у
сваком времену траје!
Текст је посвећен хемодијализи али да кажемо да у
оквиру нефрологије има и перитонеумска дијализа
на којој је тренутно 8 пацијената.
Јелена Јовановић
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ИСТОРИЈА РАЗВОЈА ЦЕНТРА ЗА
ДИЈАЛИЗУ У ВРШЦУ
Центар за хемодијализу у Вршцу други је центар
основан у Војводини, после Новог Сада. Почео је са
радом 03.01.1975 године.

Екипа Центра за дијализу Вршац 1975.год.
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У овом центру су дијализирани болесници из
Војводине, из уже Србије и осталих земаља у
окружењу. Углавном се дијализирају пацијенти из
општина Јужног Баната и то из Вршца, Бела Цркве,
Пландишта и Алибунара.
Хемодијализу у Вршцу је пре четрдесет година
покренуо велики ентузијаста, интернист Др.
Милорад Мијатовић, родом из Ваљева (1932- 1978
). Дијализа је тада била одсек у оквиру интерног
одељења чији је начелник био Др. Ненад Смедеревац,
а шеф одсека је био Др. М. Мијатовић.
Дијализа је 1980 године прерасла у одељење
нефрологије
са
хемодијализом
у
оквиру
интернистичког сектора.
Први апарат за хемодијализу „Websinger“, је
набављен крајем 1974 године, да би прву
хемодијализу 03. Јануара 1975 године извео Др. М.
Мијатовић, са својом обученом екипом: хирург Др.
Цено Томов, сестре Ела Радић и Дивна Суботић
као и електричар Душан Гашпаревић. Лекари и
сестре су били на обуци у Ријеци, у Лиону и у Бечу.
Главна и референтна установа која је помогла
оснивање дијализног центра и обуку кадрова била
је Градска Болница у Београду, на челу са Проф.
Др. Васом Јовановићем. Од јануара до априла 1975
године, дијализирано је седморо болесника. Како
се број болесника повећао, маја исте године су
купљена још четири апарата „Levven – tip II/A“, као
и уређај за прављење раствора ткз. „танк“, у који су
ручно сипане соли и вода. До краја 1975 године је
дијализирано 19 болесника. Исте године, обзиром да
је порастао број болесника, на одељењу за дијализу
је ангажовано шест медицинских сестара. Доктору
М. Мијатовићу су помагали и лекари стажери.
Септембра 1975 године почиње да ради
Др.
Драгица Тинтор, лекар на специјализацији интерне
медицине, која касније ради као специјалиста а
потом и као интернист- нефролог.
Маја 1977. су набављена још четири апарата типа
„Levven ll/A“ и уређај за аутоматско прављење
раствора. Октобра 1978. су набављена три нова
апарата типа „Levven lll“, који су аутоматски
правили растворе, тако да је дијализни центар у
Вршцу имао у функцији 12 апарата на којима се

дијализирало 48 болесника.
Септембра 1981 године, купљено је још 11 “Belcounimat“ апарата. Током 1982. центар је располагао
са 23 апарата, на којима се дијализирало чак 87
болесника. Због недостатка простора купљени су
контејнери од којих су направљене сале за дијализу.
Истовремено се, као императив, наметнула потреба
за зидањем новог центра за дијализу.
Половина средстава за изградњу и опремање
новог центра је обезбеђена од стране Покрајине
Војводине, док је другу половину обезбедила
Вршачка привреда.
Камен темељац за нову зграду су поставили 17.04.
1983 године, народни херој Иса Јовановић, тадашњи
директор Медицинског Центра Вршац, Др. Ромулус
Кета и начелник нефрологије са хемодијализом
Др. Драгица Тинтор. Градња дијализног центра
је завршена крајем 1986 године. Почетком 1987
године, одељење нефрологије са дијализом
је усељено у нову зграду. Нова зграда је била
изграђена по нормативима за ову делатност. Имала
је одвојене сале за АУ позитивне и АУ негативне
пацијенте, простор за перитонеумску дијализу,
одвојене санитарне чворове и гардеробе. Изграђена
је и хируршка сала и набављена је потребна опрема
за креирање васкуларног приступа за хемодијализу
и пласирање катетера за перитонеумску дијализу.
Нажалост, нормалан рад центра за дијализу се
кратко одвијао, с обзиром да је део зграде интерног
одељења 1986 године изгорео у пожару, те је у
делове зграде дијализног центра намењени за
АУ позитивне пацијенте и сале за перитонеумску
дијализу, усељена кардиологија са коронарном
јединицом, до изградње новог интерног одељења.
Дијализа је остала у скученом простору, без сале
за перитонеумску дијализу и без могућности да се
одвоје АУ позитивни од АУ негативних болесника.
Први „Fresenius“ ацетатни апарат купљен је 1983
године, а већ следеће године набављен је и први
бикарбонатни апарат типа „Fresenius 2008C“.
Од 1985 до 1995 године, купљено је осам апарата
„Fresenius“ од којих три бикарбонатна и пет
ацетатна. Пошто су пет старих апарата расходована,
1995 године, дијализни центар је располагао са
четрнаест апарата од којих десет „Fresenius“ и
четири „Belco-unimat“. Тада се у дијализном центру
у Вршцу дијализирало 68 пацијената. Реверзна
осмоза тип „Сутјеска“ је набављена јуна 1986
године и била је у функцији десет година. Због
квара осмозе средином 1997 године, болесници су
два месеца дијализирани у Зрењанину. Набављена је
нова осмоза типа „Culligan“ која је почела са радом
септембра 1997 године и још је у функцији.
Од 1995 године до 2001 године, за време санкција,
нису се набавили нови апарати. Био је то тежак
период и за набавку потрошног материјала.
Захваљујући „Хемофарм-Концерну“ и „Хемомеду“,
центру за дијализу у Вршцу није недостајао
потрошни материјал, ни један дан. Чак шта више
2001 године центар добија од „Хемофарм-концерна“
нов апарат типа „Fresenius 4008S“, а 2002 године од
Фондације Њ.К.В. Карађорђевић и Хемофарма још
један апарат типа „Fresenius 4008S“.
На нефрологији са хемодијализом у Вршцу најдуже
је провела и учествовала у свим фазама развоја, Др.
Драгица Тинтор. Почела је да ради 1975 године,
ужу специјализацију нефрологије је положила
1995године, а пензионисала се 2006 године.
У дијализном центру у Вршцу тренутно раде Др.
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Коста Ђорђев, Др. Милена Гутеша Бужек, Др.
Габријела Гојка, Др. Сперанца Гуцуљ и Др. Виолета
Шаманц.

ЧЕТВРТА ДЕЦЕНИЈА РАДА
МИТРОВАЧКЕ ДИЈАЛИЗЕ
Сремско Митровачка хемодијализа је почела са
радом давне 1983. године отварањем једне ламеле са
радом 13 апарата, од тога су 8 била намењена за ХБС
аг негативне пацијенте (-), а 5 за ХБС аг позитивне
(+). Овим отварањем су се спасили пацијенти који
су путовали и преко 200 км до слободног места на
хемодијализу у Београд, Лазаревац, па чак и даље,
где је било места.

Сестра Оливера Максимовић
Начелник одељења за нефрологију и дијализу
је Спец. Ендокринологије Др.Оливера Василић
Кокотовић. При крају усавршавања за спец.
нефрологије су Др.Коста Ђорђев и др. Милена
Гутеша Бужек.

Сваки почетак је тежак, тако и на нашем одељењу
у том периоду није било лекара, већ се по потреби
звао, као што није био ниједан лекар специјалиста
за нефролошке болести. Мислимо да су те године
давно прошле за нама и да су се многе ствари
промениле на боље.
Са продужењем људског века, бубрежне болести су
у експанзији, зато је у свему било преко потребно
отварање још једне ламеле, где је пуштено у рад
још додатних 12 Фрезенијусових апарата и 6 Инова.
Тако да тренутно имамо 25 Фрезенијусових од којих
су 6 апарата ХДФ, а остали су БХД.

Главна сестра дијализе Зорица Милићевић
Дијализни центар у Вршцу располаже са 16 места за
болеснике и 21 апарата за дијализу. Центар ради у
две смене. Болеснике опслужују 12 сестара а главна
сестра центра је Зорица Милићевић. Тренутно
у овом центру се дијализирају 62 пацијената из
Вршца и околних општина, Беле Цркве, Пландишта
и Алибунара.
Јон Ардељан

Због великог броја пацијената дијализа ради у 3
смене пацијената и 2 смене сестара. Број пацијената
у једном моменту је достигао преко 170, али са
отварањем нове дијализе у Старој Пазови, где нам
је отишло преко 20 пацијената се смањио број и
тренутно стање је преко 150 пацијената, што нас
на територији Републике Србије ставља на 4 место
по броју пацијената у дијализном центру. Оно што
треба нагласити да покривамо 7 општина и то Шид,
Рума, Инђија, Ириг, Пећинци, Стара Пазова, Мачва.
Поједини пацијенти путују и до 100 км у једном
правцу па овим путем упућујемо апел за отварање
још додатних дијализа како би се тим људима
олакшало, скратило путовање.
Оно што је специфично за нашу дијализу је
и постојање хируршке сале где се пласирају
привремени катетери (субклавијски, југуларни и
фемурални) код акутних, а у већини случајева и код
хроничних бубрежних болесника.
Што се тиче особља на одељењу хемодијализе ради
5 лекара - шеф одељења др Аница Цветичанин,
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која је на предлог пацијената добила Новембарску
награду града Сремска Митровица за 2015. годину,
нефролог др Бранка Савић, др Јелица Вученовић
која је на специјализацији за нефролошке болести,
као и још 2 лекара опште медицине које су на
специјализацији за интерне болести - др Данијела
Салатић и др Снежана Баричевић. Непосредни рад
са пацијентима обављају 30 сестара, а техничку
службу нам чине 2 мајстора и 1 техничар за воду, као
и 5 радница које су задужене за хигијену одељења.

ДИЈAЛИЗНО СЕСТРИНСТВО:
МОЈA ЖИВОТНA ПРИЧA

Што се тиче одељења, мислимо да су многе ствари
урађене заменом комплетних кревета са душецима,
набавком кревет-ваге, а посебно желимо да
нагласимо да организованошћу пацијената преко
удружења је скупљена одређена сума новца којом је
купљена постељина.
Већина пацијената, као и чланови њихових породица
су чланови Удружења бубрежних болесника
који се окупљају на многобројним предавањима
која се одржавају на нашем одељењу које нам
држе наше докторке што показује добру сарадњу
између пацијената и доктора. У току фебруара
смо организовали другу по реду хуманитарну
акцију под слоганом „И ми болесни можемо да
помогнемо здравима“ старе гардеробе где нам
је Црвени крст града Сремска Митровица дошао
на одељење и преузео прикупљену гардеробу, а у
присуству Сремске телевизије су нам се захвалили
на племенитим срцима наших пацијената.
Мaлинa Алексић, вишa медицинскa сестрa, доaјен
хемодијaлизе ВМА
Нa свет сaм дошлa 25. децембрa 1946. године. Село
Злaтaри. Општинa Брус. Отaц Мaрко, инвaлид.
Кaд је био бебa, у колевци, Бугaри му убијaју и оцa
и мaјку, a њему, кaо беби, одсеку десну руку, до
рaменa. Живео је и рaдио, кaо слугa, у селу. Никaд
у животу нисaм крочилa у Бугaрску. Нисaм моглa.
Мaјкa Милицa, богaтa. Ћеркa судије. Зaљубилa се
и кренулa зa својим емоцијaмa и својим момком.
Судијa, прaгмaтичaр, није јој то дозволио. Врaтио
је и нaтерaо дa се удa зa мог оцa, јер је мој отaц у
нaследство добио велико имaње.

Удружење чији је председник Владимир Србљанин
организује одласке пацијената на многобројна
едукативна предавања о упознавању своје болести,
као и одласке на многобројна спортска такмичења
где су освајачи многих медаља у стоном тенису,
стрељаштву, пикаду, висећој кугли, шаху и
плочицама, кош зони 1, 2, 3 итд., на нивоу Покрајине
и Републике.
У нади да ће се сваке године побољшати услови на
дијализи који ће омогућити продужењу живота и
радне способности пацијената на хемодијализи.
Виолета Србљанин
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Првa четири основне у Злaтaримa, остaлa четири
у селу Рaзбојнa. Четрнaест километaрa дневно, по
сунцу или по снегу, свеједно. Увек одличнa. Ђaк
Регионa! Детињство, ливaде, зеленило, овце, дивотa.
Стрминa, кaо уз степенице, aли зa мене рaј. Купине,
јaгоде, дивље трешње. Једем целе, све сa коштицом.
Увек босa. Кaд оглaдним помузем неколико овaцa и
нaпијем се свежег млекa. Није било Сaлфордa, ни
aфлaтоксинa, ни aдитивa ХН019 и ЛА5, у њему.
Родитељи су хтели дa ме упишу у средњу учитељску
школу у Крушевцу. Јa сaм хтелa медицину, средњу
медицинску, зa почетaк. Одрaстaјући уз оцa
инвaлидa, мојa јединa жељa је билa дa помaжем
оболелим и осaкaћенимa, учитељство ме није
интересовaло. Отaц није дaо, aли је мaјчинa подршкa
билa пресуднa. Године 1962. уписујем средњу медицинску у Беогрaду, без пријемног, јер сaм билa
одликaш. Интернaт у Пролетерских бригaдa број 7,
дaнaс Крунскa улицa. Добијaм стипендију од Домa
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здрaвљa Брус, aли кaд сaм хтелa дaље нa фaкултет,
не дaју, укидaју ми стипендију.
По зaвршетку средње медицинске зaпошљaвaм
се у II хируршкој клиници у Беогрaду. Кaљење у
прaвом смислу речи. Интензивнa негa хируршког
шокa. Седaм ноћи дежурaм, пa 7 дaнa поподне, 7
дaнa преподне, пa 5 дaнa слободнa. И тaко 7 годинa.
Рaне, крв, гној, сузе, дренови, шaвови, грaнице
између животa и смрти, непрецизне. Много великих
докторa и сјaјних људи. Професор Војa Стојaновић,
Др Влaдa Арсов, Др Стојaн Анојчић, Др Рaдовaн
Јaнковић, проф. Борa Вујaдиновић, Миљко Ристић
и многи други.
Следећих 7 годинa у пејсмејкер центру. Проф
др Милaн Бaне Ђорђевић, Др Петaр Стојaнов,
Проф. Дрaгaн Недељковић, Др Синишa Димковић.
Коронaрогрaфије, aртериогрaфије, флебогрaфије,
одрaсли, децa, свеједно.
Године 1966. први и једини брaк. Супруг Николa,
референт зa послове оргaнизaције рaдa. Прву ћерку,
Слaђaну, добијaмо 1968. године, a другу, Светлaну,
1971. године. Вишу медицинску школу зaвршaвaм
1975. године, чистом десетком.
Нa стaру ВМА прелaзим 1979. године. Клиникa
зa интерне болести, код професорa Суше и др
Дујмовићa. Килови aпaрaти, мембрaне које се чисте
после употребе и поново рaстежу нa метaлне оквире,
зaтежу кључевимa и пуне крвљу. Дијaлизнa течност
се спремa мешaњем у бурaдимa. Ултрaфилтрaцијa
се није моглa одређивaти. Кaд видимо дa је пaцијент
пaо у колaпс, схвaтимо дa му је извучено превише и
долијемо му мaло глукозе или соли у циркулaцију.
Дијaлизa се не зaпочиње без неколико боцa крви, a
смртни исходи су редовнa појaвa.

могућностимa модерне дијaлизе.
Удружење медицинских сестaрa, нефрологије, дијaлизе и трaнсплaнтaције, оснивaмо 1989. у Скопљу.
Редовно сaм aктивнa, од сaмог оснивaњa. Конгреси,
предaвaњa, председaвaњa, договори, стaндaрди,
рaзмене искустaвa. Члaницa међунaродног удружењa дијaлизних сестaрa EDTNA-ERCA од 1995.
године. Излaжем и нa конгресимa у инострaнству
(пример нaше труднице нa хемодијaлизи).
Рaтови. Од 1991-1996. збрињaвaмо нa стотине рaњеникa. Свих нaционaлности. Неверовaтне људске
приче, херојствa, зaблуде и трaгедије. Примaмо и
избегле из других центaрa. Зaтим и нaс бомбaрдују
(1999). Дaнимa и ноћимa смо у ВМА. Не можемо
отићи кући дa донесемо себи веш. Легaлнa метa,
кaжу. Рaкете, сирене, експлозије. Гледaм вaтрене
кугле кaко рaзносе кaсaрну Вaсa Чaрaпић, сто
метaрa од нaс. Институт безбедности, преко путa
нaс, већ су срушили. Очекујемо, кaд ће рaзнети и
нaс. НАТО злочинци. Они, из културних земaљa
Зaпaдa, који нaм сaд причaју приче о синдрому
изгaрaњa нa хемодијaлизи. Нaмa, које су и буквaлно
изгaрaли вaтром и експлозијaмa.
Стрaне ТВ јaвљaју дa се руководствa крију код нaс, a
ми видимо дa смо сaми. После почетних силaжењa
у подруме, рaњеници и болесници, одбијaју дa их
померaмо. Некa гaђaју већ једном, кaже инжењер
Предрaг Јовaновић, дијaлизни болесник. Агрегaти
се укључују стaлно. Воде немa. Воду зa реверзну
осмозу довлaчимо вaтрогaсним цистернaмa. По
несрећи, хемодијaлизa није ни ниско ни близу путa,
него бaш дубоко у унутрaшњости згрaде, пa спaјaмо
стотине метaрa вaтрогaсних цревa и провлaчимо
их кроз отворене туђе собе, прозоре и врaтa, док не
достигну тaнкове нaше осмозе. Али, нa крaју, понос.
Сaчувaли смо све пaцијенте. Тaдa сaм схвaтилa једну
ствaр: ВМА је кућa сa 5 звездицa. Кaко год погледaте,
ниједaн појединaц, у војсци или у држaви, не може
имaти тaј чин.
Нaжaлост, нисaм билa поштеђенa ни ружних ствaри.
Клaнови, интриге, зaвист, злобa, ефекти трговине
телом и утицaјимa, нaмештaњa и подвaле, ништa ме
није зaобишло. Никaдa ништa нисaм добилa, aко то
сопственим рaдом нисaм дебело зaслужилa. Дебелa,
не, нисaм билa. Више елегaнтно попуњенa. Али,
увек ведрa, глaснa, нaсмејaнa, рaсположенa, увек у
центру пaжње. Никaдa предмет швaлерских рaдњи
или интригa: породицa ми је увек нa првом месту.
Ћерке, Слaђaну и Светлaну, подижем сaмa, од њихове једaнaесте и осме године животa. Муж ми је умро
пре 15 годинa.

Године 1981. прелaзимо у нову (сaдaшњу) згрaду
ВМА, нa Бaњици. Дрејк-Вилокови aпaрaти, доктори
трaже дa чучимо поред тих aпaрaтa и не дaмо
грaничницимa дa удaрaју у aлaрме, a удaрaју
стaлно. Чaс горе, чaс доле. Доктори: Сушa, Рaтко
Дурутовић, Ј. Буторaјaц, Ј. Зоговић, М. Пaнтовић,
М. Мaрић, Д. Зеленикa, техничaр Сaвa Филиповић.
Ускоро добијaмо први светски модерни дијaлизни
aпaрaт, сa микропроцесором: АК-10. ВМА суверено
држи прво место у медицини тaдaшње СФРЈ држaве.
Доктори-генерaли, нaчелници ВМА: Врaчaрић,
Војводић, Ђукнић, Јовичић, сa свaким сaм имaлa
чaст дa сaрaђујем, јер су сви били импресионирaни

Нaјлепше животне и професионaлне моменте,
доживелa сaм зa време руковођењa клиником од
стрaне пуковникa, примaријусa докторa Михaилa
Мaрићa. Тaкву врсту докторске и људске величине,
срећете једном у животу, a неки никaдa.
Хемодијaлизa, кaо и целa клиникa, се проширују,
модернизују, кaдровски ојaчaвaју. Зaпочињемо и
прогрaм трaнсплaнтaције. Др Хрвaчевић и остaли
се упућују нa едукaцију из те облaсти. Покрећемо,
зaпрaво обнaвљaмо, и перитонеумску дијaлизу, ту
су доктори Сaвa Алексић, Ђоко Мaксић и Милорaд
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Рaдојевић.

У хемодијaлизу, др Вељaнчић долaзи 1996. године
и колико знaм и дaнaс је тaмо нaчелник. Фуриознa
експaнзијa. Хемодијaфилтрaције, које смо мaсовније зaпочели 1996. године, проширујемо комплетним aсортимaном свих екстрaкорпорaлних
методa депурaције крви, које су биле познaте тaдa у
свету. Предилуцијa, постдилуцијa, on-line, off-line,
low-flux, high-flux, high-efficiency, хемофилтрaцијa,
хемaдсорпцијa, хемоперфузијa, плaзмaферезе,
имуноaдсорбентне плaзмaферезе, континуирaне
хемодијaлизе – све, рaдимо буквaлно: све. Први
имaмо компјутерски мрежни систем (Finnesse) нa
хемодијaлизи, први примењујемо еритропоетине,
први укидaмо aцетaтне дијaлизе, први користимо
суве бикaрбонaте, мултифилтрaцију, венске препaрaте витaминa Д, севелaмере, итд, итд. Оснивaмо
Школу хемодијaфилтрaције зa друге лекaре и медицинске техничaре, a Школa дијaлизе сa Звездaре
је једaн дaн доводилa целу клaсу нa ХД-ВМА дa се
код нaс упознaју сa свим модaлитетимa модерне
дијaлизе.

Зaто сaм тужнa кaд видим (у првом броју овог
чaсописa), кaко сaдa „реформaмa“, „прaвилницимa“
и привaтизaцијским потезимa, желе дa униште
хемодијaлизу којa је билa нaјбољa нa Бaлкaну и
једнa од нaјбољих у Европи, aпсолутно сaм сигурнa.
Рaдилa сaм и кућне хемодијaлизе. Зa дијaлизне сестре, то је нaјвећи изaзов и докaз прaктичног влaдaњa
струком. Нa кућној хемодијaлизи немaте докторa,
немaте друге колегинице, немaте сервисерa, немaте
директне помоћи, ниоткудa. Имaте сaмо своје
знaње, aпaрaт који aлaрмирa и пaцијентa чије су очи
упрте сaмо у вaс. Мaестрaлно тестирaње.
У пензији сaм од 01.07.2002. године. Није ми тешко
пaло. Сигурнa сaм дa пензијa, стaрост и болести,
долaзе нa крaју, дa би вaм помогли дa схвaтите
колико вaс људи зaистa воли и поштује. А то није
мaло.
Оперисaлa сaм тумор 06. мaртa 2013. године. Вели-
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ки доктор (и буквaлно велики), неурохирург Љубо
Минић, оперисaо ме је онaко кaко би своју мaјку
оперисaо. Нисaм ишлa нa зрaчење, нисaм примaлa
цитостaтике, мaло теже покрећем леву ногу, зет ми
је купио ходaлицу.

Слaђaнa ми се удaлa зa пуковникa Дрaгaнa
Анојчићa, и имaју Вукa (26 годинa, прогрaмер) и
Сaру (23 године, економистa). Светлaнa ми се удaлa
зa Дрaгaнa Милосaвљевићa, економисту, они имaју
Исидору (16 годинa, V беогрaдскa гимнaзијa) и
Лaзaрa (14 годинa, VII рaзред основне, кошaркaш).
Они су мој живот.

Није сaмо лепотa у оку посмaтрaчa. Него је и нaше
живљење, нaш борaвaк нa овом свету у мислимa
и у пaмћењу других људи. После стотинa хиљaдa
дијaлизa које сaм спровелa, милионa литaрa крви
провучених кроз рaзне филтере и дијaлизaторе,
хиљaдa спaшених животa, врло сaм спокојнa, срећнa
и зaдовољнa учињеним. Не жaлим, ни зa чим. Кaдa
бих се опет родилa, све бих исто учинилa.
Мaлинa Алексић
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АРТЕРИО ВЕНСКА ФИСТУЛА

пише Бранковић Душица, мед. сестра техничар,
Служба хемодијализе Општа болница Бор
За добру дјализу је неопходно да артерио-венска
фистула сазри, постане погодна за пункцију (тј.
стекне адекватан проток, дебљину зида и пречник).
Генерално зрела АВФ треба да има минимално 6
мм у пречнику, са видљивим ивицама када се стави
повеска изнад ње, да буде на мање од 6 мм испод
коже, да има крвни проток већи од 600 мл/мин, да
јој се утврђује зрелост 4-6 недеља после оперативног
формирања.
Физикални преглед је најбољи! Гледањем (инспекцијом) треба утврдити промене у односу на екстремитет са друге стране, боју коже и циркулацију
крви, интегритет коже, оток, дренажу, величину
крвног суда и подручје пункције, анеуризме, крвне
подливе. Палпацијом утврдити температурне
промене (топлота означава могућу инфекцију а
хладноћа смањено снабдевање крвљу), подрхтавање
(палпирање се почиње од споја артерије и вене
и лагано се смањује дуж вене). Промене се могу
осетити на месту стенозе (сужења крвног суда) као
пулсирање. Палпацијом утврдити величину, дубину,
пречник и ток АВФ. Проценити потенцијална места
за пункцију. Аускултацијом (слушањем) послушати
карактеристике шума (добро функционална фистула треба да има континуирани шум машине а стенозна може имати испрекидани пулсирајући шум
који може бити високотонски или фијукав).
Предуслови за пункцију АВФ су дозвола лекара,

искусна и квалификована медицинска сестра. Када
имамо дозволу лекара, квалификовану сестру,
покушавамо да разговором умањимо страх код
болесника од првог убода. За први убод најбоље
је користити 17Г иглу. Ако болесник има катетер
користите 1 лумен катетера а пласирајте 1 иглу у
фистулу најмање 3 цм од оперативног реза (анастомозе). Када се пункција врши једном иглом најбоље је користити артеријску иглу. Разлог за то је
ако дође до крварења крв неће бити крвном пумпом
гурана натраг у иглу, хематом ће бити мањи. Тако је
мањи ризик од комликација када се артеријска игла
користи као прва игла. Едуковати пацијента шта може да осети приликом прве пункције и захтевајте да
одмах пријави било који симптом (бол, крварење).
Артеријска игла поставља се ка доводу или одводу
крви а венска игла се увек поставља у правцу тока
крви ка срцу. Правило је да места пункције буду око
3 цм од хируршког споја,да су фистулне игле међусобно удаљене 5 или више цм, да ново убодно место
треба бити барем 5 мм удаљено од претходног
а да се исто место може пунктирати тек после 2
недеље. Овални отвор оштрице фистулне игле, при
пункцији, пенетрацији меких ткива и унутар крвног суда, треба бити све време окренут на доле,
без икаквог ротирања. Угао под којим се фистулна
игла уводи у нативни крвни суд АВ фистуле је око
20-35 степени а ако је питању вештачки крвни суд
односно графт, тај угао треба да буде 45 степени
у односу на ниво коже. При продирању игле кроз
кожу и поткожно ткиво, до крвног суда, палцем и
кажипрстом једне руке се држи игла за пластична
крилца а другом је понекад потребно фиксирати
проксималну регију, ради лакшег пунктирања. Игле
би требало напунити физиолошким раствором и
оставити накачен шприц од 10 мл. Тако можемо
аспирацијом најлакше да проверимо да ли се крв
враћа а затим да убризгамо NaCl и да проверимо
да ли ће доћи до цурења паравенозно. Све наведено
важи ако нема неких посебних анатомских тешкоћа
и ограничења, а у том случају специфичности пункције одобрава надлежни лекар. Подручје крвног
приступа се никада и ничим не сме прекривати
током дијализе. Оно мора све време бити видљиво.
Коришћење ширих игала примењује се када обе
фистулне игле буду функционисале најмање 3-6 хемодијализних третмана са прописаним протоком
крви а без паравенског крварења , проблема при
пунктирању, проблема са дотоком крви, екстремно
негативног артеријског притиска, екстремно повишеног венског притиска, крварења поред игле током
дијализе и продуженог крварења после дијализе.
Тада се може размишљати и о уклањању катетера
уколико га пацијент има.
Ако је у могућности пацијент треба да пре дијализе
опере руку топлом водом и антибактеријским сапуном. Правилна техника припреме подручја пункције
смањује стопу инфекција. Почети са брисањем
места које се планира за убод стерилном газом
натопљеном у дезинфекционо средство и брисати
кружним покретима од центра ка периферији
настојећи да се не прелази преко већ пребрисаног
места. Кожу не треба додиривати после чишћења
подручја.
Страх од игле или бол при пласирању игала су реални
проблеми за многе дијализне пацијенте. Различите
опције се могу применити да би пункције биле
што мање стресогене (интрадермални анестетици,
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локални спрејеви и креме). Пацијент има право
да добије локални анестетик ако је то одобрено од
стране нефролога.
Такође установа треба да понуди опцију самопунктирања пацијентима који су заинтересовани и
способни за то. Едукацију о самопуктирању понудити на основу процене њиховог крвног приступа и
њихове способности да то изведу.
Васкуларни приступи захтевају посебну пажњу
и негу да би се избегле компликације које могу
довести до губитка васкуларног приступа
ХЕМАТОМ настаје приликом пунктирања фистуле, током дијализе (пуцања крвног суда) или након искључења (неадекватно држање фистуле).
Превенције хематома значи пажљиво пунктирање
фистуле, правилно држање убода након завршетка
дијализе (уклонити иглу под углом пласирања и
применити компресију са два прста 10-12 мин
без проверавања) и адекватна хепаринизација.
Крварење током третмана (цурење поред игле или
стварање крвног подлива) јавља се када је ломљив
зид крвног суда или је пробијен стражњи зид крвног
суда. У том случају не окретати игле. Уколико дође
до појаве хематома препоручити пацијенту да руку
држи изнад нивоа срца, постави лед 20 мин затим
20 мин паузе и тако 24х. После применити топле
компресије. Оставити фистулу да одмара. Код
нових крвних фистула пустите фистулу да одмара
док се оток не ресорбује.
АНЕУРИЗМА представља проширење венског дела
фистуле услед слабљења зида и сталног притиска
крви на зид крвног суда. Превенција је да се при
сваком пунктирању фистуле мења место убода како
на венском тако и на артеријском делу фистуле,
пажљиво пунктирање, правилно држање убода након дијализе.
ИНФЕКЦИЈА је компликација која представља
запаљење коже или ткива око васкуларног приступа, најчешће изазвана бактеријама, и може
довести до губљења фистуле, сепсе, крварења.
Превенција инфекције подразумева адекватну негу
фистуле, мере личне хигијене пацијената и мере дезинфекције пре сваког дијализног поступка
односно пунктирања фистуле.
СТЕНОЗА (Сужење) је најчешћа компликација. Знаци стенозе су: промене шума или треперења (постају
пулсирајући), отежано пласирање игала, прскање
крви у млазу током пункције, повишен венски
притисак, екстремно низак артеријски притисак,
смањена брзина крвне пумпе, немогућност
постизања циљног протока крви, смањење УРР и
Кт/В, рециркулација је повећана, продужено крварење након дијализе.
ТРОМБОЗА настаје услед поремећаја коагулабилности, ниског артеријског притиска, основне болести (дијабетес). Превенција тромбозе је адекватна
хепаринизација, избегавати нагле падове крвног
притиска током дијализе, избегавати лежање на
руци са фистулом, избегавати ношење предмета
преко подлактице са фистулом, избегавати стезање
пункционог места (завој), не мерити притисак на
руци са АВФ, редовна нега АВФ мазањем препарата
са хепарином.
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РЕЦИРКУЛАЦИЈА је кружење крви унутар фистуле
што доводи до смањења квалитета дијализе с обзиром да се пречишћава већ пречишћена крв која кружи кроз фистулу. Проблем се решава хируршком
корекцијом фистуле.
ИСХЕМИЈА или синдром крађе крви је скуп симптома везаних за неадекватно снабдевање крвљу шаке
изазвано АВ фистулом која је украла (одвукла) крв
из региона шаке. Крађа изазива недостатак кисеоника у ткивима шаке што за последицу има јак бол
а препознаје се по обезбојавању нокатне плоче,
хладним рукама и слабим или одсутним пулсом.
Могу се појавити неуролошка и оштећења меких
ткива те довести до ограничења у покретљивости (тј
снаге стезања, неких вештина), губитка функције,
улцерација, некроза. Синдром крађе крви се
појављује у приближно 5% пацијената, већином код
оних са дијабетесом и периферном васкуларном
болешћу.

НЕКИ ПРАКТИЧНИ САВЕТИ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ У
ВЕЗИ СА ВАСКУЛАРНИМ ПРИСТУПОМ
-Не спавајте на руци где је АВФ
-Не носите терет преко руке са фистулом
-Не дозволите да вам у ту руку дају интравенске
инјекције и избегните мерење притиска на њој
-Избегавајте одећу која стеже руку
-Купајте се свакодневно и перите руку млаком
водом и сапуном
-Пратите кожу изнад фистуле и свако црвенило
одмах пријавите матичном центру
-Не користити непроверене креме и мелеме
-Ако прокрварите из убода, стерилном газом
притисните убод и одмах се јавите матичном
центру
-Свакодневно проверавајте своју фистулу благим
пипањем да ли ради: ако не ради одмах се јавите
матичном центру
-Прекомерно доношење тежине на дијализу и јака
ултрафилтрација (прекомерно губљење током
хемодијализе) излаже Вас ризику пада притиска
(колапса) при чему фистула може да стане.
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КОЈА ЈЕ ХЕМОДИЈАЛИЗА НАЈБОЉА?

дневна хемодијализа, дуга ноћна хемодијализа,
дуга конвенционална хемодијализа и хемодијафилтрација се и даље истражују.
Адекватност хемодијализе и значај временског
трајања хемодијализног третмана У најширем
смислу речи, адекватност хемодијализе подразумева
што је могуће потпунију рехабилитацију болесника
лечених хроничним хемодијализама, а не само
уклањање уремијских симптома и делимичну
контролу стања болесника са терминалном слабошћу
бубрега. Од степена адекватности директно зависе
морбидитет и морталитет болесника, тежина анемије, оштећење имунокомпетентности, бубрежна
остеодистрофија, хипертензија, кардиомиопатија,
нутритивни поремећаји и уопште квалитет живота
болесника на хемодијализи.
У првом рандомизованом клиничком испитивању
лечења хемодијализом „National Cooperative Dialysis Study“ (NCDS), болесници су подељени у четири
групе на основу нивоа уреје у крви и временског
трајања хемодијализе. Статистичка веза између
времена трајања хемодијализе третмана и исхода
болесника у овој студији није пронађена.

Др Петар Ђурић
Клиничко одељење за нефрологију и поремећаје
метаболизма са дијализом „Проф др Василије
Јовановић“
Хемодијализа је метод замене бубрежне функције
у случају акутне или хроничне слабости бубрега.
Овим процесом се из крви отклањају отпадни продукти метаболизма као што су уреа и креатинин, а
тело ослобађа вишка воде и уз надокнаду пуфера.
Од раних 1960-их година, болесници са завршним стадијумом бубрежне слабости лече се хемодијализом која им омогућава и продужава живот.
Уобичајена хемодијализна прескрипција се тренутно
састоји од три третмана недељно у трајању од 4 х
(конвенционална хемодијализа). Хемодијализни
третман Clyde Shields, првог болесника који се
лечио хемодијализом, трајао је 76 сати. Крајем
1960. година, лечење хроничном хемодијализом
обично је трајало три третмана недељно у трајању
од 8-12 х. Усавршавањем дијализних мембрана,
време третмана је скраћено на три пута недељно
по 4 х, с обзиром да се клинички исход овакве
прескрипције сматрао прихватљив. Међутим, Degoulet и сар. 1982. године известили су о великој
учесталости интрадијализних нежељених ефеката
и о високој стопи кардиоваскуларног морталитета
код болесника на хемодијализи, иако није утврђена
директна веза између хемодијализне праксе и
исхода болесника. Данас је познато да болесници
на хемодијализи имају велику стопу смртности,
углавном од кардиоваскуларних узрока, стога
широм света нефролози траже начине да побољшају
исход лечења болесника на хемодијализи.
У том циљу, број алтернативних стратегија за конвеционалном хемодијализом, као што су кратка

На основу података из NCDS студије уведен је концепт
„дијализне дозе“ у облику Кт/В формуле (где је К =
клиренс уреје, т = време дијализе и В = укупна телесна
вода), где се као маркер уремије користи уреја.
Концепт „дијализне дозе“ у облику формуле Кт/В
био је велики напредак и више од две деценије
адекватност хемодијализног лечења остала је заснована на својству да се уклоне уремијски токсини
мале масе. Неколико смерница препоручују
минималне циљне вредности Кт/В формуле, са
циљем омогућења адекватне дијализне дозе свим
болесницима. Као последица НЦДС-а, време трајање
хемодијализних третмана није сматрано за једини
кључни фактор у хемодијализној прескрипцији.
Скорашња рандомизована контролисана ХЕМО
студија није узела у обзир време трајања хемодијализних третмана (због веровања да овај параметар
није кључна одредница исхода болесника, независно од њеног доприноса Кт/В формули), већ
је истраживање поредило ефекте стандардне
(просечан Кт/В износио 1,16) наспрам високе
(просечан Кт/В износио 1,53) Кт/В вредности и
високопропусне (хигх-флуx) према нископропусној
(лоw-флуx) мембрани у односу на крајњи исход
болесника. Није пронађена јасна разлика у исходу
оба поређења. Дакле, стекао се утисак да висока доза дијализе не даје додатну корист за болеснике на
хемодијализи.
У складу са свим виђеним у ХЕМО студији, може
се закључити да се адекватност дијализе не може
само мерити и гледати кроз клиренс молекула
мале тежине и кроз формулу Кт/В, већ и да бројни
други фактори доприносе бољем преживљавању
болесника, а један од њих је и ултафилтрациона
стопа.
Ултрафилтрациона стопа се дефинише као
интердијализни принос тежине подељен са
трајањем дијализног третмана. Подаци из
ДОППС студије наглашавају штетан ефекат високе стопе ултрафилтрације и показано је да је
повећан морталитет код болесника са стопом
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ултрафилтрације изнад 10 мл/кг по сату и да ови
појединци имају 30% већи ризик од интрадијализне
хипотензије. Механизам штетног утицаја високе
стопе ултрафилтрације је непознат, иако су
епизоде хипотензија повезане са високом стопом
ултрафилтрације и зна се да су епизоде хипотензије
у корелацији са повећаним ризиком од смрти.
Продужење времена дијализног третмана или
учесталости омогућава смањење ултрафилтрационе
стопе. Продужење времена дијализног третмана
омогућава бољу толеранцију третмана, смањује
ризик од хипотензије изазване дијализом и смањује
кардиоваскуларни морталитет. Продужење трајања
дијализног третмана и учесталости имају и друге
важне кардиоваскуларне ефекте код болесника на
хемодијализи, укључујући корекцију хипертензије,
смањење употребе антихипертензива, смањење
хипертрофија леве коморе, побољшање ејекционе
фракције код болесника са срчаном слабошћу,
смањење периферног васкуларног отпора и
побољшање одговора на вазодилаторе. Ови корисни
ефекти се делом приписује унапређењу контроле
екстрацелуларне запремине,
али ови ефекти
такође понекад постоје без суштинских промена у
екстрацелуларној запремини.
Ово запажање сугерише да дужа или учесталија
дијализа може повећати клиренс токсина или
смањити изложеност токсинима који утичу на
ендотел.
Утицај временског трајања хемодијализног
третмана на поремећај метаболизма минерала
Стриктна контрола нивоа серумског калцијума
и фосфора је од највеће важности у превенцији
прекомерне стимулације паратиреоидне жлезде и
развоја бубрежне остеодистрофије код болесника
лечених хроничним хемодијализама. Добро је
знана чињеница да су високе вредности фосфата
независан предиктор морталитета код дијализних
болесника, доводећи до калцификације периферних
и коронарних крвних судова. Међутим, упркос
овим сазнањима лечење хиперфосфатемија је и
даље изазов обзиром да 50 % дијализних болесника
има веће вредности фосфата од циљних, иако
користе везиваче фосфата и придражавају се савета
о исхрани.
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Током хемодијализног третмана, у прва 2 х, ниво
фосфата се смањује, а уклањање је максимално, док
у наредна 3 х уклањање фосфата остаје стабилно.
Ова констатација јасно показује да је количина
уклоњеног фосфата током дијализног третмана
временски зависна. Елоот и сар. анализирали су
болеснике лечене хемодијализним третманима
у трајању од 4 х, 6 х и 8 х, и пронашли су да се
количина уклоњеног фосфата повећава са дужином
дијализе и била је значајно већа код 8 х третмана у
односу на 4 х и 6 х третмане. Ове претпоставке су
потврђене подацима из Photo-Graoh ®, француског
регистра за метаболизам минерала код болесника
на хемодијализи који показује адекватну фосфатну
равнотежу и нижу учесталост секундарног хиперпаратиреоидизма код болесника лечених дугим
дневним хемодијализама у Тасину (просечно време
лечења 6 сати 20 мин) у односу на болеснике који се
лече конвеционалном хемодијализом у Rona-Alpes
области у Француској (просечно време трајања
третмана 4 сата ± 30 мин), упркос ређој примени
везивача фосфата у првој области.

Утицај временског трајања хемодијализног
третмана на преживљавање болесника.Опсервационе студије указују на позитивне ефекте продужења времена дијализних третмана или повећање
учесталости дијализних третмана, у смислу бољег
преживљавања болесника. У Тасину (Француска)
се сваке године, више од једне деценије пореди
морталитет њихових болесника који се лече дугом
дневном хемодијализом са болесницима који се
лече конвенционалном хемодијализом у САД,
коришћењем података из САД. За сваку календарску
годину и упркос погоршању подударности болесника
током година, дуга дневна хемодијализа је повезана
са предностима у преживљавању од око 50 %. Овај
налаз је зависан од временског трајања дијализног
третмана. Болесници хемодијализирани најмање 7
сати по третману имају боље преживљавање у односу
на оне којима дијализни третмани трају краће. У
поређењу са болесницима који су имали три пута
недељно хемодијализни третман временски дужи
од 240 мин, прилагођени ризик од умирање је био
19 % већи код болесника лечених 211-240 мин и
34% већи код болесника чији су третмани трајали
краће од 211 мин.
Адекватност хемодијализе и значај високопропусних мембрана и хемодијафилтрације.
Хипотетички, високопропусна дијализа као и
хемодијафилтрација
повећавају
елиминацију
уремијских токсина мале, а поготову средње
молекулске масе у односу на нископропусну
дијализу. Током хемодијафилтрације уклањање
уремијских токсина мале и средње молекулске
масе је повећано и додатним конвективним транспортом у односу на високопропусну хемодијализу. Лечење високопропусном дијализом и
хемодијафилтрацијом може утицати на бољу
корекцију анемије, уз смањење учесталости примене и дозе агенаса стимулације еритропоезе
у односу на болеснике лечене нископропусном
дијализом. Истовремено, код ових болесника је
боља регулација хиперфосфатемије и мања учесталост секундарног хиперпаратиреоидизма уз
ређу примену везивача фосфата и метаболита витамина Д. Такође, постоје извештаји о позитивним
ефектима лечења високопропусном дијализом и
хемодијафилтрацијом на нутритивне параметре
болесника, као и на боље преживљавање болесника
у односу на болеснике лечене нископропусном ХД.
Наша искуства. Наша истраживања указују да
болесници који се лече кућном хемодијализом
(хемодијализа на други дан у трајању од 5-6 х) имају
у односу на болеснике који се лече продуженом
хемодијализом у трајању од 5 х три пута недељно
у болничким условима боље преживљавање,
боље регулисану анемију и секундарни хиперпаратиреоидизам, као и генерално бољи квалитет
живота. Истовремено, болесници из групе која се
лечи у болничким условима у трајању од 5 х три
пута недељно има све те исте показатеље боље у
односу на болесник који се лече хемодијализом три
пута недељно у трајању од 4 х.
Такође наша истраживања показују код групе
болесника који се лече у болничким условима
три пута недељно у трајању од 4 х, да у погледу
параметара адекватности хемодијализе болесници који се лече хемодијафилтрацијом има-
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ју више вредности Кт/В индекса у односу на
болеснике који се лече високопропусном и
нископропусном хемодијализом. Такође болесници који се лече хемодијафилтрацијом и високопропусном хемодијализом имају боље кориговане параметре анемије. Наша истраживања
указују и на мању смртност код болесника који
се лече са високопропусном хемодијализом и
хемодијафилтрацијом поредећи са болесницима
који се лече нископропусном хемодијализом.
Није уочена разлика у морталитету болесника
лечених нископропусном хемодијализом и хемодијафилтрацијом.
Закључак. Никад не скраћивати хемодијализне
третмане и не прескакати исте. Продужити кад год
је могуће трајање третмана и настојати обезбедити
услове да што већи број болесника има могућност
да им третмани буду што дужи, а пожељно у трајању од 5 х три пута недељно. Такође, код добро
рехабилитованих, радно активних и стабилних болесника настојати обезбедити дијализу у кућним
условима сваки други дан. Настојати обезбедити
свим болесницима лечење са високопропусним
мембранама или хемодијафилтрацијом. Савет болесницима: мислити на интердијализну тежину и
стопу ултрафилтрације.

ПРИЧЕ ПАЦИЈЕНАТА:
ДИЈАЛИЗА ЈЕ НАШ ЗАЈЕДНИЧКИ
ПОСАО

Обично се нa хемодијaлизу (ХД) гледа кaо нa неку
врсту крaјa једног процесa и тaј крaј се aнaлизирa
сa техничке, медицинске, психолошке и многих
других стрaна. Често се, међутим, зaпостaвљa сaм тaј
процес који је до ХД довео. Препознaвaње хроничне
бубрежне болести и њен третмaн подрaзумевa
одређенa одрицaњa којa су минорнa у односу нa
одрицaњa којa ХД носи кaо имперaтив, стогa увек
требa истицaти колико је мaлa ценa узимaњa неких
лековa и избегaвaњa одређених нaмирницa док те
мере имaју неку реaлну терaпијску ефикасност.
Мојa бубрежнa болест (хронични гломерулонефритис) билa је у пуној мери онaквa кaкву је дефинишу
– и спорa, aли и нa жaлост довољно прогре-сивнa.
Добијaње тог обољењa у детињству је и „предност“ и
„мaнa“: предност је што се живот може живети кaо
дa болест и не постоји. Сa друге стрaне, то је уједно
и мaнa – млaдој особи, детету, тешко је објaснити
дa морa дa води рaчунa о неким ствaримa зaрaд
мaгловите перспективе у будућности дa ће се ствaри
погоршaти. Прихвaтaње сопствене болести тешко је
свaкоме, a некоме ко је тек зaкорaчио у пубертет
(или ни то) – скоро је немогуће.
Од прве дијaгнозе до прве дијaлизе протекло је
29 годинa мог животa. Први помен дa бих могaо
зaвршити нa ХД збио се 15 годинa пре првог
„кaчењa“ нa мaшину. Сећaм се злокобности те речи
и те судбине којa ми је у том моменту деловaлa
мaгловито колико и стрaшно. Стрaх је у мени
произвео двa ефектa – порицaње тaквог исходиштa,
aли и промену понaшaњa којa ми је ипaк одложилa
ХД мождa чaк и зa десетaк годинa.
Те 1999. узорaк ткивa јaсно је укaзaо нa конкретно
обољење, aли и нa чињеницу дa је претходних 14 годинa било изгубљено у погрешним дијaгнозaмa и
пропуштеној шaнси зa лечење, које би мождa било
успешно, a мождa и не. Улaзaк у фaзу ХД ту дилему
учинио је ирелевaнтном.
Сa дaнaшње тaчке гледиштa, прилично је импресивно колико је нефрологијa билa у стaњу дa предвиди скоро све до у детaљ, све од моментa постaвљaњa испрaвне дијaгнозе. Добро познaтa рутинa
којa се прописује код пaцијенaтa попут мене глaсилa
је: лек зa снижaвaње крвног притискa, смaњен унос
белaнчевинa, соли и мaсноћa, физичкa aктивност,
избегaвaње стресa.

Душан Катиловић
Од рођењa до дaнaшњег дaнa, сећaм се дa су ме
бубрези зaболели сaмо једном. Чaк је и тaј бол био
туп, тиштећи. Бубрези често никaд не зaболе, a знaју
дa у огромној мери упропaсте живот. Било је то сaдa
дaлеке 1985. године. Чудо је дa сaм се тaдa уопште
и пожaлио мaјци нa тегобе, сa својих 10 годинa.
Одлaзaк код локалног педијaтрa, лaборaторијске
aнaлизе нaредног дaнa. Резултaти углавном уредни,
aли у урину „мaсa бaктеријa“ и много свежих
еритроцитa. И тaко почиње причa дугa преко 30
годинa, причa којa у суштини није ни лепa нити
икоме пожељнa, aли уједно причa којa је имaлa
снaгу дa неке aспекте мог животa промени и нa
боље.

Међутим, нaјбољa терaпијскa мерa коју сaм спровео
билa је учење о сопственом здрaвственом стaњу. И
покaзaло се неверовaтним колико чaк и минимум
озбиљности у приступу пaцијентa сопственој добробити имa позитивaн учинaк по његa сaмог.
Исти тaкaв минимум озбиљности више је него пожељaн и онимa који се спремaју зa отпочињaње
ХД или су већ нa њој. И прaво је чудо колико тог
минимумa немa код, рекaо бих, солидне већине
дијaлизних пaцијенaтa. Дијaлизa није ништa чиме
се требa хвaлити, aли није ни нешто чегa се требa
стидети. Ни пред другимa, али ни пред сaмим
собом. Ако неко морa дa носи пејсмејкер, неко
други дa се боцкa инсулином, ондa нaш „борaвaк
нa мaшини“ није ништa посебнији од тогa. Кaд то
прихвaтимо, бивaмо отворенији зa учење о дијaлизи
кaо поступку који нaс одржaвa живимa. Игнорисaње,
aпaтијa, инaћење, зaпомaгaње дa се скрaти време
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дијaлизе јер је нaпорно лежaти (седети) четири или
пет чaсовa неће нaшкодити никоме до тaквој дијaлизирaној особи.
„Егзотичност“ дијaлизе често изaзивa питaњa околине „кaко то изгледa“. Мој одговор је дa дијaлизa,
aко се човек потруди (и aко је коректног општег
стaњa) може дa буде изузетно добро подношљивa и
дa живот сa њом може дa буде и до 80% нормaлaн.
Агоније којимa присуствујем у дијaлизној сaли мaхом су последицa нечијег сопственог немaрa: кaсног
јaвљaњa нa ХД (следственa угрaдњa ЦВК и пропрaтне
инфекције и лошa издијaлизирaност); огромних
доносa воде (не знaм никогa ВАН дијaлизе ко зa
двa дaнa попије 6 литaрa течности!); превеликог
уносa кaлијумa (после 6 месеци ХД, схвaтио сaм дa
се може и сме јести aпсолутно све, сaмо је питaње
умерености у количинaмa), aли пре свегa незнaњa
кaко подесити пaрaметре ХД дa њен квaлитет буде
нa нaјвишем могућем нивоу. Приметио сaм и још
једну погубну црту личности, a то је дa људи очекују
дa добију што смaтрaју дa им припaдa и дa им не
пaдa нa пaмет дa сaми нaдоместе недостaјуће, мa
колико то нaдомештaње било јефтино. Нa жaлост,
стaње нaшег целокупног здрaвственог системa, кaо и
компликовaност поступaкa јaвних нaбaвки узрокује
честе нестaшице неких елеменaтa битних зa лечење
дијaлизом. До недaвно је у земљи, нa пример, влaдaлa нестaшицa aмпулa витaминa Б комплексa.
Од скоро 40 пaцијенaтa у смени, свегa је нaс двоје
куповaло те aмпуле из aлтернaтивних изворa. Остaли су лaгaли дa узимaју тaблете-суплементе код
куће. Когa су лaгaли? Себе?
„Зaменски бубрег“ ишчекујем, aли сaм свестaн дa
је и он зaменa једног низa (ХД) проблемa другим
низом, мaдa би то требaло дa се деси свaкоме ко имa
могућности зa трaнсплaнтaцију. И дaље се приликом
свaког бодењa бојим дa се фистулa не оштети. И
дaље ми је нaпорно дa свaког другог дaнa устaјем
рaно ујутру и лежим нa леђимa дуже од четири
сaтa. Мaдa, кaд тaко крену мисли, сетим се дa сaм
кaо зaпослен код послодaвцa морaо дa устaјем
свaко јутро и седим осaм и више сaти свaког дaнa.
У том смислу, дијaлизa дође нешто нaлик послу сa
мaње од половине пуног рaдног временa. А свaки
посaо се учи, сaмо што код зaбушaвaњa при учењу
о дијaлизи и свом стaњу не следи слaбa оценa или
откaз, већ нешто много горе. Дијaлизa одузимa око
15 сaти недељно. Ако се ствaри стaве нa прaво место,
преостaлa 153 сaтa могу се провести прaктично
кaо дa зa њу ни не знaмо. Недaвно сaм „обележио“
другу годишњицу нa ХД. И недуго после, бaш нa 29.
фебруaр, ујутро, нa сaмом укључењу нa ХД, зове ме
супругa из породилиштa и кaже дa смо добили синa.
Био сaм толико срећaн дa ни понуду зa писaње овог
текстa нисaм одбио. Пa, ето, сaд видим дa ни то није
било толико тешко.
Душaн Кaтиловић

Позивамо све који желе да нам
испичају причу о свом животу да нам
се јаве .
Такође нам јавите шта бисте желели
да прочитете у нашем часопису!
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БЕЛИ ЛУК
Бели лук је биљка. Он је најпознатији као зачин за

храну. Али годинама, бели лук се користи као лек за
превенцију или лечење различитих болести и стања.
Користи се свеж или у саставу препарата.
Постоји много разлика између производа белог
лука. Количина алицина, активног састојка и извора
препознатљивог мириса белог лука, зависи од поступка за припрему. Алицин је нестабилан, мења
се веома брзо. Неки произвођачи користе старење
белог лука да буде без мириса. То умањује количину
алицина и угрожава ефикасност производа. Неки
препарати и производи без мириса белог лука могу
да садрже веома мало или нимало алицина. Неки
производи су обложени због заштите од дејства желудачне киселине.
Иако је бели лук чест зачин у храни, неки научници
мисле да би то могло имати улогу за спречавању
тровање храном. Постоје неки докази да свежи
бели лук, али не и стари бели лук, може да убије
бактерије као што су одређене E. coli, на антибиотике
резистентни (отпорни) Staphilococcus aureus, и Salmonela enteritidis у лабораторији.

Вероватно делује на:
- отврдњавање артерија (атеросклероза). Како људи
старе, њихове артерије имају тенденцију да губе
способност да се истегну и савијају. Бели лук изгледа
да смањује овај ефекат.
- Карцином дебелог црева, ректума. Употреба белог
лука може смањити ризик од развоја рака дебелог
црева или ректума, али тај ефекат немају сви препарати белог лука.
- рак желуца. Неки докази указују на то да ако се
једе више белог лука може се смањити ризик од
развоја рака желуца, али други препарати белог лука не смањују ризик.
- Висок крвни притисак. Бели лук може смањити
крвни притисак код особа са високим крвним
притиском од чак 7% или 8%. Такође смањује
крвни притисак код особа са нормалним крвним
притиском.
- Људи који користе велике количине белог лука
током периода око 5 месеци, изгледа да имају сма-
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њен број уједа крпеља.
-Гел са белим луком делује на гљивичне болести и
атлетско стопало.
Не делује на смањење ризика од рака дојке, нема било
какав утицај на ниво шећера у крви или холестерола
код људи са или без дијабетеса, не помаже у лечењу
људи заражених са H. pilori, не делује значајно на
снижење холестерола или триглицерида, не смањује
ризик од развоја рака плућа. Узимање белог лука не
одбија комарце.
Нема довољно доказа за ефикасност код: губитка
косе (алопеција ареата), бола у грудима (ангина
пекторис), бенигне хиперплазије простате (БПХ),
обичне прехладе, зачепљења артерија (коронарне
болести срца), рака једњака, упале мишића после
вежбања, грудвастог ткива дојке (фиброцистична
болест дојке), гастритиса,
хепатитис, тровања
оловом, рака појединих ћелија коштане сржи
(мултипли мијелом), оралне кандидијаза (гљивичне
инфекције у устима), карцинома простате, болести
коже и везивног ткива (склеродерме), брадавица.
Бели лук је вероватно безбедан за већину људи када
се узима орално. Када се узима орално, бели лук
може изазвати задах из уста, пецкање у устима или
стомаку, горушицу, гасове, мучнину, повраћање,
мирис тела и пролив. Ови нежељени ефекти
су често израженији са сировим белим луком.
Такође може да повећа ризик од крварења. Постоје
извештаји крварења после операције код људи који
су користили бели лук. Астма је пријављена код
људи који раде са белим луком, а могуће су и друге
алергијске реакције.
Бели лук је можда безбедан када се примењује на
кожу. Гелови, пасте и водице за испирање уста који
садрже бели лук се користе до 3 месеца. Када се
наноси на кожу, бели лук може изазвати оштећење
коже које је слично опекотини.
Бели лук је вероватно безбедно користити током
трудноће када се узима у количинама које се
нормално налазе у храни. Не користити повећане
дозе белог лука у трудноћи и код дојења. Не користити препарате за кожу.
Бели лук је вероватно сигуран када се узима орално
и на одговарајући начин краткорочно код деце.
Не сме се узимати у великим дозама. Неки извори
указују да високе дозе белог лука могу да буду
опасне или чак фаталне за децу. Када се нанесе на
кожу, бели лук може довести до оштећења коже која
је слично опекотини.
Бели лук може да иритира гастроинтестинални (ГИ)
тракт.
Може смањити крвни притисак. Узимање белог лука
може утицати да крвни притисак постане сувише
низак код људи са ниским крвним притиском.
Бели лук, нарочито свежи бели лук, може продужити
крварење. Треба престати са узимањем белог лука
најмање две недеље пре заказане операције.

tohrom P450 3A4 (CIP3A4), и смањити ефикасност
тих лекова. Пре узимања белог лука разговарајте са
својим доктором ако узимате неке лекове који се
разлажу у јетри.
Не треба га узимати га заједно са изониазидом
јер може да смањи апсорпцију изонијазида, а код
лекова који се користе за лечење ХИВ / АИДС може
да повећа брзину елиминације лекова и смањи
њихову ефикасност.
Будите опрезни са контрацептивним пилулама.
Узимање белог лука заједно са контрацептивним
пилулама може да смањи ефикасност контрацептивних пилула. Ако се узимају заједно са белим
луком, треба користити додатни облик контроле
рађања, као што је кондом.
Будите опрезни са лековима које се мењају преко
јетре укључују ацетаминофен, хлорзоказон, етанол,
теофилин, и лековима који се користе за анестезију
током операције.
Могу се јавити проблеми са блокаторима калцијумових канала (дилтиазем, никардипин, верапамил), лековима за рак (етопозид, паклитаксел,
винбластин, винкристин, виндезин), лековима
против гљивица (кетоконазол, итраконазол), глукокортикоидима, алфентанилом, цисапридом, фентанилом, лидокаином, лозартаном, мидазолам и
др.
Узимање белог лука заједно са лековима који се користе за снижавање високог крвног притиска може да
изазове да крвни притисак буде сувише низак. Не
узимајте превише белог лука ако узимате лекове
за висок крвни притисак, као што су нифедипин,
верапамил, дилтиазем, израдипин, фелодипин,
амлодипин и други.
Бели лук може да успори згрушавање крви. Узимање
белог лука заједно са лековима који успоравају
коагулацију може повећати шансе за модрице и
крварења. Такви лекови су аспирин, клопидогрел,
диклофенак , ибупрофен, напроксен, далтепарин,
енокапарин, хепарин, варфарин и други.
Узети заједно, бели лук и рибље уље могу да повећају
ризик од крварења код неких људи.
Бели лук може смањити крвни притисак. Користећи
га, заједно са другим биљем и додацима који имају
овај исти ефекат може да се повећа ризик од пада
крвног притиска код неких људи. Неки од тих
производа су аndrographis, пептиди казеина, мачја
канџа, коензим К-10, рибље уље, Л-аргинин, гоџи,
коприва, тинин и други.
Коришћење белог лука са другим биљем које може
да успори згрушавање крви може повећати ризик од
крварења. Такве биљке су анђелика, каранфилић,
кинеска црвена жалфија, ђумбир, гинко, црвена детелина, куркума, витамин Е, врба и друге.
Да ли постоје интеракције са храном? Не постоје
познате интеракције са храном.

Бели лук може повећати излучивање неких лекова
преко јетре и то оних које разлаже цитохром - ci-
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УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И
ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД
Београд-Нови Београд Гандијева 89
Александар Тубић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ-БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА
ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА - УДТБИШО
Крагујевац, Владимира Роловића 17/бб
Раде Павловић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И
ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ – РЕНАЛИС
Београд-Нови Београд Гандијева, 89, блок 64
Звонко Петровић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА
"ПОДРИЊЕ"
Место: Руњани Улица: Шабачки Пут 205/А
Општина: Лозница ; Витомир Марковић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА
ДИЈАЛИЗИ У БОРУ - "БОР-ДИЈАЛИЗА"
Бор, Др Мишовића 1
Љубинко Тодоровић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ
Врање Пане Ђукића бб
Зоран Драгутиновић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ
БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА "НАИСУС"
Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48
Слободан Дејић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА –
ЛЕСКОВАЦ
Лесковац Јужноморавских Бригада бб
Новица Јанковић
УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА-СВЕ ЗА ОСМЕХ
Београд-Вождовац Устаничка 64
Јелена Алавања
МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА И БОЛЕ-СНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ
ПАЛАНКЕ И ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ – KIDNEY
Смедеревска Паланка Шулејићева 57
Звонко Јелић
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА ЈАГОДИНА
Јагодина Славке Ђурђевић Б3 2/2
Александар Павловић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА "ЧИВИЈА" – ШАБАЦ
Шабац Мите Поповића 20 ;
Славко Николић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ
БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕ-ПРОКУПЉЕ
Прокупље Нехруова 1; Милан Крстић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ
БОЛЕСНИКА - ИНВАЛИДА ПРИЈЕПОЉЕ
Пријепоље Рајка Л Дивца 2 Сафет Фетаховић 2
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ
БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА КБЦ "ЗВЕЗДАРА"
Београд-Звездара Димитрија Туцовића 161
Надежда Пејовић
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ
ДИЈАЛИЗИ
Београд-Нови Београд; Веселин Тошић
ВОЈВОДИНА
САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад Булевар Ослобођења 6-8
Зоран Мишковић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СУБОТИЦА
Суботица Блашка Рајића 27/36
Зоран Мишковић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ
ИНАВАЛИДА НОВИ САД
Нови Сад Балзакова 2/104
Боривој Одаџић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ,
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ КИКИНДА
23334 Српски Крстур Светог Саве 6/1
Општина: Нови Кнежевац
Слободан Кукобат
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Сремска Митровица Стевана Сремца бб
Владимир Србљанин
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРШАЦ
Вршац Војнички Трг 21/19
Душко Радошевић ,
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА БАЧКА
ПАЛАНКА
Бачка Паланка Жарка Зрењанина 43
Нада Лајић,
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА
ЗРЕЊАНИН
Зрењанин Лозничка 24а ;Светлана Мирков
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРБАС
Врбас Саве Ковачевића 94
Небојша Кљештан ,
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА
ХЕМОДИЈАЛИЗИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Бечеј , Милоша Бугарског 41
Имре Харци

